
 
 

Приклад 

Монтаж придбаного бетонозмішувача Altradі 145 MLZ вартістю 1300 грн вирішено 

передати монтажній організації ТОВ «Будлайк-інвест-гаразд». В процесі приймання-передачі у 

бетонозмішувача дефектів не виявлено. 
Типова форма № М-15а 

Затверджена наказом Мінстату України 

21.06.1996 р. № 193 

 

АКТ  

 ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ 

 

Номер документа Дата складання Код виду операції  Склад   

14 27.06.2013 р. - 3  

 

Місце складання акта  вул. Шевченка, 22, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська обл. 
                                                                                                     ____________________________________________________-__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Замовник      ТОВ «Десняночка» 
                                                    ____________________________________________________________________-- 

                   найменування  

Передано    ТОВ «Будлайк-інвест-гаразд» 
                                                     ________________________________________________________________________________________ 

                 найменування монтажної організації  

Перелічене нижче устаткування для монтажу в  будмайданчик, 3  
                                                                                                                                                                                                                                                   ____________________________________________________ 

                                                                  найменування будинку, споруди, цеху 

 

Найменува

ння облад-

нання  

Номен-

клатур-

ний 

номер  

Тип, 

марка 

Заводський 

номер або 

маркіровка 

Завод-

виго-

товлю-

вач 

Номер 

позиції за 

техноло-

гічною 

схемою  

Надходження на склад 

замовника  Кіль-

кість  

Вар-

тість  

дата 
№ акта 

приймання  

 1 2  3   4  5 6  7   8  9   10  

Бетонозмі

шувач 
1234 

Altradі 

145 

MLZ 

M34127 Altradі    159 
27.06.

2013 
35 1 1300 

          

          

 

При прийманні устаткування до монтажу встановлено: 

відповідає 

проектній спеціалізації або кресленню Устаткування        ------------------------------- 

не відповідає 

____________________________________________________________________________________________________________  

(якщо не відповідає, вказати в чому) 

                                  комплектно 

(вказати склад комплекту та технічної документації, 

Устаткування передано         ---------------------------            

                                    не комплектно 

за якою здійснено приймання та яка комплектність) Складові  бетонозмішувача: електропакет (двигун, корпус, пускова_____ 

кнопка, муфта, дроти, штекер живлення), корпус, груша та руховий механізм. До бетонозмішувача додається технічний____ 

паспорт_____________________________________________________________________________________________________    

 не виявлені  

Дефекти при зовнішньому огляді устаткування ------------------------  

 виявлені  

(якщо виявлені, докладно їх перелічити) _________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Примітка.  

Дефекти, що виявлені при перевірці, монтажі та випробувальні устаткування, оформляються актом про виявлені 

дефекти устаткування (типова форма № М-17)  
 

Висновки про придатність до монтажу  бетонозмішувач придатний та потребує монтажу 
 

М.П. Здав представник замоника 

інженер 
____________________________________________________  

посада 

Кудлатий 
____________________________________________________  

підпис 

О.С. Кудлатий 
______________________________ _____________________________________________ 

прізвище, ім'я по батькові 

М.П. Прийняв представник монтажної організації 

гол.інженер 
____________________________________________________  

посада 

Ляпкін 
____________________________________________________  

підпис 

Г.В. Ляпкін 
______________________________ _____________________________________________ 

прізвище, ім'я по батькові 
 

Вказане устаткування прийняте на зберігання 

Матеріально відповідальна особа Остапчук 
                                                                                                                                                                              ____________________________ 

            ТОВ «Десняночка» 
         __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

      (підприємство, організація) 

 
        Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
 

01010101 
 

  
                                        Код за УКУД  
 

0302011 
 

 

                                                              підпис 


