
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

                                                   13.09.2016 № 818 
______________________________ 
    (найменування юридичної особи)     

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

ЗАТВЕРДЖУЮ 
_______________________________________ 

(посада, ініціали та прізвище) 

_______________________________________ 

(підпис) 

«_____» _____________________ 20 ___ р. 

Акт приймання-передачі основних засобів 
_______________________________________ 

(місце складання) 

 

Номер документа Дата складання 

  
Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

передає основні засоби  

Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість  

 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 

(побудови) 

Номер 

паспорта за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всього        
 

На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________________________________ від «_____» ________________ 20___ р. №__________ 

проведено огляд ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           (назва об’єкта(ів)) 

Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             

Коротка характеристика об’єкта(ів) ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            (вказати, що саме не відповідає) 

Висновок комісії ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Перелік документації, що додається ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Зворотний бік  

Голова комісії                 _________________________         __________________               __________________________________________ 

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _________________________         __________________               __________________________________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _________________________         __________________               __________________________________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _________________________         __________________               __________________________________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _________________________         __________________               __________________________________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

 

Об’єкт основних засобів:   

здав         _____________________________      ____________        _________________________________________ 

                                          (посада)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

прийняв  _____________________________      ____________        _________________________________________ 

                                          (посада)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

Сума 

    

    

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

 

«_____» __________________20 ___ р.              

 

Головний бухгалтер                           ____________        _____________________________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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Акт приймання-передачі основних засобів 

1. Акт приймання-передачі основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі 

основних засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які є об’єктами права державної та комунальної власності, оформлення якої здійснюється 

в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», а також застосовується для передачі основних засобів покупцю у разі їх відчуження. 

2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) 

вартості, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей. В акті, складеному на об’єкт основних 

засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк. 

3. Акт може застосовуватися для оформлення передачі групи основних засобів, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні 

характеристики. Основні засоби, щодо яких ведеться груповий облік, вносяться до акта із зазначенням кількості. 

4. Акт складається у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, що приймає та передає об’єкт основних засобів) комісією, 

призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору, яка передає основні засоби. 

Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору, що передає основні засоби. Після оформлення акт разом з технічною документацією, 
що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби. 

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відмітка. 

5. При отриманні основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги тощо акт може складати комісія, яка приймає основні 

засоби. У цьому випадку акт може бути складений в одному примірнику та затверджений керівником суб’єкта державного сектору, що приймає основні 

засоби. 


