
 

Приклад 

Підприємство ТОВ «Мрія» за допомогою підрядної організації «Орекс» згідно акту виконаних робіт № 136 

здійснило плановий ремонт деревообробного верстату CU 300-410 classic на суму 600 грн із ПДВ. Ремонт здійснювався 

протягом 4 днів: з 03.06.2013 р. по 06.06.2013 р. 

Після закінчення ремонту з’ясовано, що всі дефекти роботи верстату усунені, об’єкт основного засобу був 

випробуваний та зданий в експлуатацію 06.06.2012 р. 

 

 

 

АКТ 

приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 

 

 

номер 

документа 

дата 

складання 

код особи, яка 

відповідає за 

збереження 

основних засобів 

код виду 

операції 

124 06.06.2013 р. 75 - 

 

Цех, відділ, 

дільниця, 

лінія 

Дебет Кредит Сума Номер 

рахунок, 

субрахунок 

код 

аналітичного 

обліку 

рахунок, 

субрахунок 

код 

аналітичного 

обліку 

інвентарний заводський 

1 2 3 4 5 6 7 8 

виробничий 

відділ 

23 1 685 1 600,00 358654 МАШ-452/9 

 

По заказу №  136                              деревообробний верстат CU 300-410 classic………………….. 
(найменування об'єкта) 

 

знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції, модернізації)  

 

з 03.06.2013 р.   по   06.06.2013 р., а саме .  4   .  днів                                                                                                              
          (дата)                          (дата) 
 

 

Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані 

повністю/не повністю .                                                   –                                                                                 . 
(вказати, що саме не виконано) 

 

По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в 

експлуатацію «06» червня 2013 р. 

 

 

Формат А5 

ТОВ «Мрія» 
(підприємство, організація) 

 Типова форма № ОЗ-2  

Затверджена наказом Мінстату України 

від 29.12.1995 р. № 352 

 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 
32256022 

 Код за УКУД 
0306002 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

.       Бондар   О.В. Бондар        . 
підпис, ім’я, по батькові, прізвище 



 

 

Зворотний бік форми № ОЗ-2 

 

Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією 

                                                                                   –                                                                                        . 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Здав   головний механік         Мінтянський                                                 А.Г. Мінтянський          . 
            (посада)   (підпис)           (ім'я, по батькові, прізвище) 

 

Прийняв      начальник відділу  

                        виробництва                        Завгородько                                  Н.К. Завгородько       . 
   (посада)    (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові) 

 
  

 

 

 

ДОВІДКА 

 

 

1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: грн. 

 

ремонту                                                                                                   шістсот грн. 00 коп. 

реконструкції, модернізації                                              -                                                      . 

 

Керівник відділу                       Болтнянський                                                А.А.Болтнянський       . 
        (підпис)           (ім'я, по батькові, прізвище) 

 

 

2. Фактична вартість: грн. 

 

ремонту                                                                                                   шістсот грн. 00 коп. 

реконструкції, модернізації                                              -                                                      . 

 

 

Головний бухгалтер                 Криворучко                                                     Н.К.Криворучко       . 
        (підпис)           (ім'я, по батькові, прізвище) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


