
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 введення в експлуатацію основних засобів 
                         _______________________________________ 

                                                                                                                                                (місце складання) 

 

Номер документа Дата складання 

  
Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість Первісна 

вартість 

Сума 

всього 

Знос Ліквідаційна 

вартість 

Строк 

корисного 

використання 

Рік випуску 

(побудови) 

Номер 

паспорта 

 за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всього          
 

Проведено огляд 

______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                             (назва об’єкта(ів)) 

у момент введення в експлуатацію об’єкт(и) знаходиться(яться) _______________________________________ 

                                                                                                                         (місцезнаходження об’єкта(ів)) 

Коротка характеристика об’єкта(ів) 
_______________________________________________________________________________ 

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає 
___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (вказати, що саме не відповідає) 

Доробка не потрібна/потрібна 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           (вказати, що саме потрібно) 

Результати випробування об’єкта(ів) 
____________________________________________________________________________ 

Інші відомості 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Висновок комісії 
_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Перелік документації, що додається 
______________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

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)  
 

Прийняв   ________________________           _________________      _____________________________ 

                                   (посада)                                   (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

 
Здав*          ________________________           _________________      _____________________________ 

                                   (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Акт введення в експлуатацію основних засобів 

1. Акт введення в експлуатацію основних засобів застосовується для оформлення 

господарських операцій із зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до 

складу основних засобів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в 
експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів. 

2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, 

інвентарного (номенклатурного) номера, первісної і ліквідаційної вартості, строку корисного 

використання, 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. 

Інформація за реквізитом «Результати випробування об’єкта(ів)» наводиться у разі, якщо 

така процедура передбачена нормативно-правовими актами, технічною документацією тощо. 

3. Акт може застосовуватися для оформлення введення в експлуатацію групи основних 

засобів, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики та вартість. 

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

4. Акт складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням 

(наказом) керівника суб’єкта державного сектору. 

Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору. 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. 

 


