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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   Код за УКУД  

 

 
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

(для будівельних організацій) 
за _______________ 19__ р. 

 
 

І. Нарахування амортизації основних засобів 
 

Шифр 
рахунку, що 
дебетується, 
субрахунку 
або статті 

Вид основних 
засобів (за 
нормами 

амортизації) 

Норми амортизації 
(місячні)  

на: 

Нараховано 
амортизації в 

попередньому місяці 
на: 

Зміни за попередній місяць Сума амортизації до 
нарахування в 

звітному місяці на: 
по основних засобах, що надійшли по основних засобах, що вибули 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

первісна 
вартість 

сума амортизації на: первісна 
вартість 

сума амортизації на: повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 
повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 



2-а сторінка форми ОЗ-15 
 

Шифр 
рахунку, що 
дебетується, 
субрахунку 
або статті 

Вид основних 
засобів (за 
нормами 

амортизації) 

Норми амортизації 
(місячні) на: 

Нараховано 
амортизації в 

попередньому місяці 
на: 

Зміни за попередній місяць Сума амортизації до 
нарахування в 

звітному місяці на: 
по основних засобах, що надійшли по основних засобах, що вибули 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

первісна 
вартість 

сума амортизації на: первісна 
вартість 

сума амортизації на: повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 
повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



3-я сторінка форми ОЗ-15 

 
Шифр 

рахунку, що 
дебетується, 
субрахунку 
або статті 

Вид основних 
засобів (за 
нормами 

амортизації) 

Норми амортизації 
(місячні) на: 

Нараховано 
амортизації в 

попередньому місяці 
на: 

Зміни за попередній місяць Сума амортизації до 
нарахування в 

звітному місяці на: 
по основних засобах, що надійшли по основних засобах, що вибули 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт 

первісна 
вартість 

сума амортизації на: первісна 
вартість 

сума амортизації на: повне 
відновлення 

капітальний 
ремонт повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 
повне 

відновлення 
капітальний 

ремонт 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Всього Х Х           

Крім того, до відображення по 
автотранспорту за ф. № ОЗ-16 

Х Х Х Х Х Х  

Всього Х Х Х Х Х Х  

Із загального підсумку:        

а) вартість об'єктів, що надійшли 
(вибули) в запас (в експлуатацію 
із запасу) 

Х Х  Х  Х Х 

б) вартість об'єктів, введення в 
дію яких актами не оформлено  

Х Х  Х  Х Х 



4-а сторінка форми ОЗ-15 
 

ІІ. Розрахунок зносу (амортизації) основних засобів 
 

 

 На повне відновлення На капітальний 
ремонт 

1. Сальдо зносу (амортизації) на початок звітного місяця   

2. Розрахунок нарахування зносу (амортизації) за місяць:   

    а) нараховано амортизації за місяць - всього   

    б) донарахування знос (амортизація)   

        по житлових будинках   

        по об'єктах, які оформлені актами вводу в дію, що раніше    
        експлуатувалися без оформлення (на весь період  
        експлуатації): 

  

        об'єкт   

        об'єкт   

    в) виключається знос (амортизація) по об'єктах, які прийняті  
    в експлуатацію, не оформлені актами вводу 

  

        об'єкт   

        об'єкт   

        об'єкт   

Всього по ст. 2 (а + б - в)   

3. Знос (амортизація) по прийнятих основних засобах:   

    а) одержаних безоплатно   

    б) придбаних   

4. Знос (амортизація) по основних засобах, що вибули:   

    а) переданих безоплатно   

    б) вибулих внаслідок ліквідації (реалізації)   

5. Закінчений капітальний ремонт   

Сальдо зносу (амортизації) на кінець звітного місяця (ст. 1 + 2 
+ 3 + 4 - 5) 

  

 
 
Розрахунок  склав 
 
Головний (старший) бухгалтер 
 
"___" _______________ 19__ р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


