
Додаток 6 
до Методичних рекомендацій  

 
Сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-6  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Мінагрополітики України 
від 21 грудня 2007 р. № 929  

Сільгосппідприємство____________________________________ 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
  

 

 

Структурний підрозділ __________________________________  

Майстерня ____________________________________________  

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
_____________________ 

підпис керівника 
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ 
від ____________ 20__ р. 

Одержана від __________________________________________________________________________ 
                                                                       найменування замовника 
Найменування машини ___________________ Марка ________________________________________ 
Заводський № __________ інвентарний № ______________ строк виконання _____________________ 
Вид ремонту ___________________________________________________________________________ 
                                                                        капітальний, поточний 
До надходження до ремонту машина: 

виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, ткм, мотогодин) 
одержала _______________________________ ремонт "___" ____________ 20__ р. 
                          останній, капітальний, поточний 

I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна (для спеціалізованих підприємств) 
Характеристика колінчатого валу 

Характеристика циліндрів  корінні 
шийки 

шатунні 
шийки 

А 1 2 А 1 

Ремонтний розмір до шліфовки   Ремонтний розмір до розточування  

Еліпс до шліфовки   Еліпс до розточування  

Конус до шліфовки   Конус до розточування  

Ремонтний розмір після шліфовки Ремонтний розмір після 
розточування 

 

II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин 

П
о

р
. №

 

Найменування 
деталей 

Описання 
дефекту та 

зносу 

Підлягають 
реставрації 
(кількість) 

Підлягають заміні 
Фактично 

поставлено на 
машину 

Дата 
постановки 

кількість ціна сума кількість сума 

А Б В 1 2 3 4 5 6 Г 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      Разом    



III. Витрата ремонтних матеріалів 
П

о
р

. №
 

Найменування 
матеріалів 

Номенклату
рний № 

Потрібно для ремонту Фактично витрачено 

Дата одиниця 
замін 

кількість ціна сума кількість сума 

А Б В 1 2 3 4 5 6 Г 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Разом Х Х Х  Х  Х 

Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній № __________________ 
на суму ____________ грн. 

IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах 

п
о

р
. №

 

1 Найменування робіт 
Трудомісткість людино-годин Оплата праці 

за нормою фактично за кошторисом фактично 

 
1 

А 1 2 3 4 

Розбирання, збирання, регулювання та 
обкатка 

    

2 Реставрація-деталей:     

3 Виготовлення деталей     

4 Інші      

 Разом     

V. Загальна вартість ремонту, грн. 

Пор. 
№ 

Статті витрат За кошторисом Фактично 

А Б   

1 Запасні частини та ремонтні матеріали   

2 Затрати праці: людино-годин   

 сума   

3 Відрахування від оплати праці   

4 Нафтопродукти   

5 Інші   

6 Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної майстерні   

 Всього   

 
 
 
 
 

Керівник структурного 
підрозділу  

__________ 
підпис 

__________________________ 
прізвище, ім'я, по батькові 

Інженер-механік  
_________ 

підпис 
______________________ 
прізвище, ім'я, по батькові 

Тракторист-машиніст 
(шофер)  

_________ 
підпис 

_______________________ 
прізвище, ім'я, по батькові 

Перевірив 
бухгалтер  

_________ 
підпис 

______________________ 
прізвище, ім'я, по батькові 

 
 
 
 

 


