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ЧАСТКОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСНОВНОГО ЗАСОБУ НА ІСНУЮЧУ КАРТКУ 1 

Часткове переміщення основного 

засобу на існуючу картку  
 

Часткове переміщення на існуючу картку ОЗ можна сформувати в підсистемі 

Облік основних засобів в модулі Документи руху ОЗ. 
 

 

 

У полі Операція  вибрати операцію - Часткове переміщення. 

У полі Журнал, у разі наявності, вибрати необхідний журнал, в іншому випадку 

необхідно обрати  Документи без журналу. 

Встановити курсор у табличну частину і по клавіші Insert або пункту меню Реєстр / 

Створити сформувати новий документ переміщення. 
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У відкритому вікні Часткове переміщення, за потреби одноразово, є можливість 

здійснити додаткове налаштування по пункту меню Сервіс/Налаштування.  В документі 

можна задати наступні параметри: 

 Округлювати суму переміщення - якщо параметр відзначити, то 

округлюються копійки первісної вартості; 

 Округлювати знос - якщо параметр відзначити, то при переміщенні і сума 

зносу буде округлена; 

 Автоматичне списання карток з нульовою кількістю; 

 Автоматичне створення документа введення в експлуатацію для МНМА; 

 Підтягувати Підрозділ - здав при виборі МВО - здав; 

 Підтягувати Підрозділ - прийняв при виборі МВО - прийняв. 

 

 
 

Після чого, заповнюються наступні поля: 

 Номер документа. 
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 Дата документа. 

 Інформація про особу, яка здала ОЗ при переміщенні: 

 МВО. 

 Підрозділ. 

 Вибирається тип зміни Балансової вартості ОПО. 

 Заповнюється Примітка. 

 Інформація про особу, яка прийняла ОЗ при переміщенні: 

 МВО. 

 Підрозділ. 

 

Далі необхідно відмітити пункт - Переміщення на існуючу картку. 
 

 
 

По клавіші Insert в табличній частині обираємо картку ОЗ, яка переміщується та 

натискаємо кнопку Обрати 
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Після чого, на обраній картці, натиснути клавішу F4 або перейти по пункту меню 

Документ/Змінити  
 

 
 

У відкритому діалоговому вікні Часткове переміщення-картка «Прийняв»  в полі 

Картка № обрати із картотеки існуючу картку та натиснути кнопку Обрати. 
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В результаті чого, поля : Інвентарний№, Номенклатурний №,Найменування, До 

переміщення, Первісна вартість і Знос до переміщення -заповняться автоматично. 

Далі в полі Переміщення вказати кількість Переміщення, після чого, інші поля 

заповняться автоматично, та натиснути кнопку ОК. 
 

 

Після чого в нижній частині вікна документа буде відображено переміщення на 

існуючу картку 
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Далі натиснути на піктограму Д/К(синього кольору) відкривається вікно Введення / 

Модифікація проводок по документу. 

Обрати типову операцію та натиснути кнопку ОК. 
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Після чого натиснути по піктограмі Д/К (зеленого кольору) – документ проводиться 

в Головну книгу . 

 

 
 

 Натиснути  кнопку ОК.  


