Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27 вересня 2007 р. № 701

___________________________________________
підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_____________________________
підпис керівника

"___" ____________ 20__ р.
Рік

Місяць

Число

Структурний

АКТ № ___ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Сума, грн.

Код синтетичного обліку

Номер

дебет

кредит

первісної вартості

зносу

1

2

3

4

залишкової
вартості
5

заводський

інвентарний

6

7

Комісія в складі голови ______ керівник ______________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові

і членів комісії: ____________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові

призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ____, зробила огляд автомобіля/ причепа,
напівпричепа марка ___________________ модель ________________ тип __________________
вантажопідйомність/ємність ________________ двигун № _____________ шасі № _________ державний паспорт
№ __________________ технічний паспорт № ____________________ маса об'єкта за паспортом
______________________________________________________________ наявність дорогоцінних металів
_____________________________________________________________________________, що належать
_________________________________________________________________________________________________
найменування автогосподарства, підприємства

Адреса автогосподарства (підприємства) _____________________________________________________________
В результаті огляду ________________________________________________________________________________
автомобіля, причепа, напівпричепа,

придатний до подальшого використання ______________________________________________________________
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр)
комісія встановила

1. Рахується на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" ____________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів _______ на суму _________________________________________________ грн. _______ коп.
3. Зовнішній стан автомобіля ________________________________________________________________________
причепа, напівпричепа

4. На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі ________________________________
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ (причепа, напівпричепа)
Пор.
№
1
1
2
3
4

Найменування агрегатів
2
Рама
Кузов
Кабіна
Двигун:
карбюратор
стартер
компресор пневмогальма

Придатні для
користування*
3

Відсоток
придатності
4

Підлягають
відновленню*
5

Непридатні*
6

Виявлені
дефекти
7

1
5
6

7

2
Коробка передач
Трансмісія:
задній міст
карданний вал
картер заднього мосту
картер
диски коліс
ресори
передній міст
механізм рульового
управління
передня вісь
головний гальмовий
циліндр
Інші прилади:
радіатор
крила і підніжки
капот
фари
скло
акумулятори

3

4

5

6

7

____________
* У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні
ВИСНОВОК КОМІСІЇ
Комісія вважає, що _____________________ підлягає списанню з балансу автогосподарства (підприємства)
_________________________________________________________________________________________________
зазначити і обґрунтувати причину списання
Члени комісії ___________________________
___________________________
___________________________

Голова комісії _________________________

Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)
Витрати на списання
найменування
документів

стаття
витрат

сума,
грн.

найменування
документів

1

2

3

4

Надійшло від списання
цінності
номенклатурний
назва
номер
5
6

кількість

сума, грн.

7

8

Результати списання _______________________________________________________________________
У картці __________________________ вибуття основних засобів відмічено "___" ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) __________________

