
______________________________                                  
    (найменування юридичної особи)                                        

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    

ЗАТВЕРДЖУЮ 
_______________________________________ 

(посада, ініціали та прізвище) 

_______________________________________ 

(підпис) 
«_____» _____________________ 20 ___ р. 
 

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів 
 

                                 _______________________________________ 

(місце складання) 

 

Номер документа Дата складання 

  

Назва 

об’єкта 

Інвентарний (номенклатурний) 

номер 

Первісна (переоцінена)  

вартість  

Вартість ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта 

всього в т. ч. вартість реконструкції, 

модернізації 

1 2 3 4 5 

     
 

Знаходився на плановому/позаплановому поточному/капітальному ремонті, реконструкції, модернізації (потрібне підкреслити) __________________________________ 

                   (найменування підприємства 

__________________________________________________________________________________ з «____»___________ 20 ___ р. по «____»___________ 20 ___ р., _________ 

(організації), суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу))                                                                                                                                                                            (днів) 

Роботи по ремонту, передбачені відомістю дефектів (реконструкції,  модернізації), виконані повністю/неповністю ________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                         (вказати, що саме не виконано) 
Після закінчення ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та його здано/прийнято в експлуатацію ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (дата) 

Зміни в характеристиці об’єкта, що виникли внаслідок його реконструкції, модернізації тощо: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



2 

 

 
Здав         _____________________________           _________________             _________________________________________ 

                                          (посада)                                             (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

Прийняв  _____________________________          _________________             _________________________________________ 

                                           (посада)                                            (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

 

Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації: 
 

Назва Одиниця виміру Кількість Вартість Сума 

1 2 3 4 5 

     
 

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 відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів 

1. Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій 
з приймання основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. 

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

вартості, вартості ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта, найменування підприємства (організації) або суб’єкта державного сектору (структурного 

підрозділу), що повертає відремонтовані, реконструйовані, модернізовані основні засоби, та інших відомостей. Зміни в характеристиці об’єкта основних 

засобів, пов’язані з його реконструкцією чи модернізацією тощо, вносяться до відповідного розділу акта, інвентарної картки обліку об’єкта основних 

засобів, технічної документації об’єкта основних засобів тощо. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк. 

Інформація про отримані матеріальні цінності у процесі ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта основних засобів вноситься до розділу 

«Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації». 

3. Акт складається у двох примірниках і підписується представником підприємства (організації) або суб’єкта державного сектору (структурного 

підрозділу), яким виконувалися ремонт, реконструкція та модернізація основних засобів, та представником суб’єкта державного сектору, 

уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. Акт затверджується керівником суб’єкта державного 
сектору, що приймає об’єкт основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. 

Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для відновлення нарахування амортизації та здійснення відповідних записів в 

інвентарних картках обліку об’єкта основних засобів тощо. Другий примірник передається підприємству (організації) або суб’єкту державного сектору 
(структурному підрозділу), яким виконувалися ремонт, реконструкція та модернізація основних засобів. 

 


