
 

Приклад 

У ремонтній майстерні ПП «Віват» проведено неплановий ремонт плуга 4–5-

корпусного оборотного модульного для кам'янистих ґрунтів. Необхідність ремонту 

викликана пошкодженням одного з корпусів плуга. Матеріально відповідальна особа, за 

якою закріплено об’єкт ремонту, — Головач О.Р. 

 
 

ПП «Віват» 

підприємство, організація 

 

Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-2  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Мінагрополітики України 

від 27 вересня 2007 р. № 701   

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Чечечкін К.П. 

підпис керівника 

"27" травня 2014 р. 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 11111111 

 
Рік Місяць Число Структурний 

підрозділ 

АКТ № 14 ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ 

ВІДРЕМОНТОВАНИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ 

(МОДЕРНІЗОВАНИХ) ОБ'ЄКТІВ 

Матеріально відповідальна особа 

2014 05 26 1  Головач О.Р. 

Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер 

дебет кредит інвентарний заводський 

231 235* 1670,50** 4263 МЕ365897 

 

Комісія в складі голови                                     Головний механік, Бондар О.С. 

посада, прізвище, ім'я, по батькові 

і членів комісії                                                          бухгалтер, Данченко А.О. 

посада, прізвище, ім'я, по батькові 

машиніст, Бабай І.А. 

посада, прізвище, ім'я, по батькові 

призначена наказом/розпорядженням від "08" січня 2014 р. № 7, 

склала цей Акт у тому, що Плуг 4–5-корпусний оборотний модульний для кам'янистих ґрунтів 

назва об'єкта 

по замовленню № 18 знаходиться у ремонті, реконструкції (модернізації)  ремонт одного з корпусів плуга 

плановий, неплановий 

з "22" травня 2014 р. по "23" травня 2014 р. тобто два днів.  

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

повністю                                                                                     — 

неповністю                                                      вказати, що саме не виконано  

По закінченні ремонту (реконструкції) об'єкт пройшов випробування і зданий в експлуатацію  

Зміни у характеристиці об'єкта, викликані реконструкцією (модернізацією)              — 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Акт на ліквідацію окремих конструктивних елементів додається № 36 від 23.05.2014 р. 

Здав                                                зав. реммайстерні, Хілий І.П.                                                                          Хілий 

                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові                                                                              підпис   

Прийняв                                        машиніст, Головач О.Р.                                                                                         Головач  

                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові                                                                              підпис   

 

ДОВІДКА 

 

Кошторисна вартість за затвердженим розрахунком (на фактично виконаний обсяг робіт): 

                                 ремонту 1500 грн. 00 коп. 

                                 реконструкції - грн. - коп.  

Фактична вартість: 

                                 ремонту 1670 грн. 50 коп. 

                                 реконструкції - грн. - коп.   

                                 Головний бухгалтер (бухгалтер)               Светлакова  

 

* Ремонтні роботи проводилися власним майстерним цехом.  

** Первісна вартість основних засобів НЕ збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом об'єкта, оскільки не  

призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. 


