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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 квітня 2021 року № 728
типова форма № ЗХС-3


Код за ЄДРПОУ________________

Назва підприємства  ____________________________

РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості за середньодобовим зразком
за « ___»  _________ 20 __ р.

Власник 					 ____________________________________________
							      місцезнаходження власника


Культура 			         Тип		      Сорт ________       Репродукція ________

Клас______________

Категорія сортової чистоти ________________      клас насіннєвого стандарту _________
назва і номер сортового документа _________      до складської квитанції _____________

Розділ І. Товарно-транспортні накладні

№
накладної
Фізична маса,
кг
Номерний знак автомобіля
№
накладної
Фізична маса,
кг
Номерний знак автомобіля
















































Усього:


Усього:



Вказану в цьому реєстрі кількість зерна
перевірив з накладними __________________  __________________________________ 
(підпис)                                           (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
загальна маса ___________________________ кг                   __________________ накладних
(прописом)
прийняв завідувач елеватору (складу) ___________________  ___________________________
                                                                                              (підпис)                            (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)







зворотна сторона форми № ЗХС-3
Розділ ІІ. Лабораторний аналіз середньодобового зразка № ____
Вологість, %
Сміттєва
 домішка, %
Зернова 
домішка, %
Натура, г/л
Зараженість
Інші показники якості
Додаткові показники якості






колір
запах
у складі сміттєвої домішки, %
у складі зернової домішки, %








зіпсова-них зерен
важко-відокрем-люваних 
обруше-них зерен
пророс-лих зерен












Додаткові показники якості 
Тип
Підтип
Скловидність, %
Клейковина
Зерен, пошкоджених клопом черепашкою
Сміттєва домішка, %
У тому числі шкідливі домішки, %
Інші додаткові показники якості



%
група













Залишено в лабораторії
зразків _________ кг
Начальник виробничо-технологічної 
лабораторії                           __________ ______________________
(завідувач лабораторією)     (підпис)   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Розділ ІІІ. Грошовий розрахунок
1. Вартість залікової маси 
Фізична маса, ц
% залікової маси (100 % (–) знижки 
(+) надбавки
Залікова маса, ц
Ціна за
центнер, грн
Сума, грн






По кукурудзі в качанах 
Маса качанів, кг
Фактичний вихід зерна, %
Фактична маса
Ціна за
центнер, грн
Сума, грн






2. Грошова знижка (надбавка) за іншими показниками якості, окрім вологості та сміттєвої домішки:
% знижки, надбавки
Сума, грн



3. Грошова знижка за зараженість кліщем
Ціна з урахуванням знижки, грн
Сума, грн



4. Сортова надбавка
% надбавки
Вартість залікової маси, грн



5. Плата за сушку та очищення
Плата за тонну, грн
Сума, грн



6. Розрахунки за доставку, грн.

7. Утримання раніше виданого авансу, грн.

8. Інше, грн.

9. Належить в кінцевому розрахунку, грн.


Реєстр склав __________________  _________________  __________________________
                                           (посада)                 ( підпис)                      (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Реєстр перевірив ______________  __________________  _________________________  
                                            (посада)                 ( підпис)                     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)














ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № ЗХС-4


Код за ЄДРПОУ________________

Назва підприємства ____________________________

РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості кожної окремої партії
за « ___»  _________ 20 __ р.

Власник 					__________________________________________
							місцезнаходження власника




Культура 			        Тип		      Сорт ________  Репродукція
 ________
Клас_____________


Категорія сортової чистоти _______ клас насіннєвого стандарту _________ найменування і 
номер сортового документа			до складської квитанції ________________
Розділ І.
№
накладної
№ складу
Фізична маса,
кг
Вологість
Сміттєва
домішка
Зернова
домішка
Натура
Зараженість
Інші показники
* *
Відстань



%
центнеро-
відсотки
%
центнеро-
відсотки
%
центнеро-
відсотки *
грами/л
центнеро-грами




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
















































































































































































































































Разом:
















	Залишено в лабораторії проб _________ кг 	 Додаток ____________ накладних
Начальник виробничо-технологічної лабораторії _______ ______________________
                                                              (підпис)     (Власне  ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
_________

* Розраховується тільки в тих партіях, де зернова домішка більша базисної. Фізична маса таких партій ____кг.
Примітка. При надходженні кукурудзи в качанах графи 10−13 використовуються таким чином: у графі 10 вказують відсоток фактичного виходу зерна із качанів, у графі 11 – центнеро-відсотки (3 х 10), у графі 12 – вологість стрижнів, у графі 13 – центнеро-відсотки (13 х 12). Показники 12 і 13 призначені тільки для кількісно-якісного обліку. Найменування граф відповідно виправляються.
** Наявність автомобіля: власника, залучений.

зворотна сторона форми № ЗХС-4
Розділ ІІ. 
Розрахунок плати за доставку зерна
1.Розподіл усього обсягу зерна  по окремих складах для запису в книги кількісно-якісного обліку
фізична маса,
кг
відстань
тариф
за1т
сума




на користь
власника*
на користь
пункту**
№
складу
фізична маса,
кг
центнеровідсотки
підпис завідувача складом у прийманні зерна







по вологості
по смітній
домішці


























Разом:









2. Розрахунок показників по вологості і сміттєвій домішці для визначення плати за сушіння та очищення зерна
вологість, %
сміттєва домішка, %

фізична маса, кг
центнеро-відсотки
фізична масса, кг
центнеро-
відсотки











________ %
_________ %


Разом:
х
х



Разом по графах 3, 5, 7 ( розділ 1):_____________
Виключаються партії з вологістю і смітною домішкою в межах базисних кондицій __________
По партіях з вологістю і смітною домішкою гірше базисних кондицій ___________________________

Розділ ІІІ.
1. Вартість залікової маси 
Фізична маса, кг
Натуральна знижка або надбавка
Залікова маса (по кукурудзі в качанах у зерновому виразі), кг
Ціна за
одну тонну, грн
+
–
Сума, грн


%
Кг












По кукурудзі в качанах – фізична маса із 
застосуванням натуральної надбавки (+) або знижки (–)__________




2. Грошові знижки по якості (окрім вологості і сміттєвої домішки):


по зерновій домішці_______________грн ______коп.

по натуральній масі _______________грн ______коп.





по ураженості кліщем _____________грн ______коп.

по _____________________________ ______________грн ______коп.

Накидка по натуральній масі _______________грн ______коп.




3. Сума сортової надбавки: ______% сума _____________грн


+

4. Плата:
Плата за 1 тонну, грн
Фізична маса, тонн
–

–

а) за сушку




б) за очищення




вартість з урахуванням якості
+

5. Розрахунки за доставку…………………………………………………………………….
–

6. Утримання раніше виданого авансу………………………………………………………
–

Належить в кінцевому розрахунку
+

Реєстр склав ___________ ________________________ Реєстр перевірив ________  ________________________
		(підпис)	   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)	                           (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
________
*При доставці на власних автомобілях.              
**При доставці на залучених автомобілях.




____________





ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № ЗХС-5


РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних на прийняте зерно та олійні культури

за « ___» _________ 20 __ р.

Культура______________  Клас _________  Тип__________  Сорт__________          

Рік урожаю_______  До складського документу на зерно____________________ 

Замовник _______________________ Місце призначення____________________ 

№ п/п
Документ

Вантажовідправник
Вага, кг
Волога, %
Сміттєва домішка,  %

назва
номер




1
2
3
4
5
6
7
















Реєстр склав      ________________  _________________  _________________________
                                            (посада)                              ( підпис)                 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Реєстр перевірив ______________  __________________  _________________________
                                            (посада)                              ( підпис)                 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник виробничо-технологічної 
лабораторії                                ___________________  _________________________
                                                                                        ( підпис)                  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)






















ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 7


Код за ЄДРПОУ________________

Назва підприємства ____________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації актів зачистки
за « ___»  _________ 20 __ р.

№
акта
Дата складання
Обіг по надходженню, кг
Найменування культури, клас (продукції, сорт)
Результат, кг
Дата




нестача
Надлишок
розгляду
затвердження
1
2
3
4
5
6
7
8











































































































































































ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 квітня 2021 року № 728
типова форма № 14


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

Дата
Склад №
число
місяць
рік





ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ

на багатовагонне (багатобаржове) надходження зерна
№ ___________

					Назва культури  _________________________
Станція
відправлення
(відправник )
Код відправника
Код операції
№ накладної
№ вагона (баржі)
Маса 
нетто, кг
Мішкотара
Показники якості
№ аналізу
Результати





за документами відправника
фактично прийнято
категорія, сорт
за документами відправника
фактично прийнято
вологість
сміттєва домішка

надлишок, кг
нестача










%
Центнеро- відсотки
%
Центнеро- відсотки


маса,
кг
природні втрати
не виправдана

















%
маса,
кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20




















	
Начальник виробничо-технологічної лабораторії __________ _________________	Завідувач складом  ________ _______________________
				                                                            (підпис)	(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)	                            (підпис)	         (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)












ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 15

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

Дата
Склад №
Код операції
число
місяць
рік








ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ 
на одновагонне (однобаржове) 
надходження зерна


Станція відправлення__________________________  Відправник___________________________

Найменування культури
Код
культури
№ накладної
№ вагона (баржі)




№ аналізу
Маса нетто, кг
Якість
Тара
Підсумок нестачі зерна, кг

за  документами відправника
фактично отримано
вологість, %
сміттєва домішка, %
найменування
код тари
за  документами відправника
фактично отримано
надлишок (+)
нестача (–)


надлишок
нестача
природний 
убуток
невиправдана нестача












%
маса, кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15














                                                                                
Начальник виробничо-технологічної лабораторії 
(завідувач  лабораторією)




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Завідувач зерносховищем
(складом, елеватором)      




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Бухгалтер




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)













ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 16


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

НАКАЗ 
на відпуск (відвантаження) зерна 




№ ________ від « ____» __________ 20___ р.







Термін дії наказу ________ Завідувач  зерносховища (складом)  №  ____________________ 
Відпустити ( відвантажити ) ______


_ через _______ за довіреністю _____ від «___» ____20__ р.

по наряду №  ___________ таку кількість зерна та продуктів його переробки: _______________
                                                                                                                                                                       (прописом)

Назви
культури, клас,
сорт
Код

№
штабеля
Кількість
місць
Маса
нетто,
кг
Показники якості





вологість,
%
сміттєва
домішка, %
зернова домішка, %
зараженість
1
2
3
4
5
6
7
8
9































































































































						
Керівник




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний 
(старший) бухгалтер




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник  виробничо-технологічної лабораторії




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)


зворотна сторона типової форми № 16

Відмітка завідувача складу про часткові відпуски та відвантаження

Культура
Культура
Культура
Дата
№ товарно-транспортної накладної
маса нетто, кг
дата
№ товарно-транспортної накладної
маса нетто, кг
дата
№ товарно-транспортної накладної
маса нетто, кг
1
2
3
1
2
3
1
2
3
















































































































































































































































































ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 19


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

Дата
число
місяць
рік



НАКЛАДНА
на переміщення зерна та продуктів його переробки в межах підприємства

Завідувач зерносховищ (складом) ___________________ Перемістити із зерносховища № ____
у___________________ зерносховище № _____ до завідувача складом_____________________

Найменування зерна і продуктів його переробки, клас, сорт
Код 
Кількість, кг
Показники якості


належить переміс-
тити
фактично переміщено
вологість,
%
сміттєва
домішка,
%
1
2
3
4
5
6

















































Підтверджено записами у ваговому журналі за «____»_______ 20___ р. на сторінці  _________
Керівник




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Начальник  виробничо-технологічної лабораторії




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Відпустив




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Одержав




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)














ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 20


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

ВІДОМІСТЬ 
залізничних (водних) накладних на відвантаження зерна 
№ _____ від «____» ________ 20 ___ р.
за наказом № ____ від «____» __________ 20 ___ р.	відвантажено із зерносховища №  _____

№
п/п
Станція
призна-чення,
отримувач
Область
Код отримувача
Культура,
сорт, клас
№
наклад-
ної
(залізни-чної, водної)
№
ва-
гона
(бар-жі)
Тара
Маса
нетто,
кг
Показники якості (для
кількісно-якісного обліку)




найменування
код


категорія
кількість

№
пос-
від-
чення
вологість
сміттєва домішка












%
ц / %
%
ц / %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















































































































































Завідувач складу




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Начальник виробничо-технологічної лабораторії      




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Із залізничними (водними) квитанціями звірив: бухгалтер




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)












ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 22


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник  підприємства 
________   _____________________
   (підпис)      (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
«_____»  _______________   20__ р.


АКТ 
на оприбуткування зміток




№ ______ від «____» ___________ 20__ р.

     Ми, що нижче підписалися, начальник виробничо-технологічної лабораторії 


(завідувач лабораторією ) _____________________________________________________________________
                                                                 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
і завідувач складом № ___________________________________  склали цей акт про те, що нами 
                                                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
оглянуті змітки, які знаходяться в приміщенні ____________________  і утворилися внаслідок __________________________________________________________________________________
(причини утворення зміток)
Проведеним зважуванням і лабораторним аналізом встановлені такі показники якості зміток і кількість:
Вид і категорія побічних
продуктів і
відходів, до яких
відносяться змітки
Маса,
кг
Показники якості, %
№ 
аналізу
Якість зерна, з якого утворилися змітки


вологість
нормальне зерно основної культури
зернова домішка
сміттєва домішка
Усього зерна
(графи 4+5+7)

вологість, 
%
сміттєва домішка, %





усього
у тому числі зерна культурних рослин




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Указані в цьому акті побічні продукти та відходи належать оприбуткуванню в склад № _______
Начальник виробничо-технологічної лабораторії
 (завідувач лабораторії)                           ______ ______________________ 
                                                                     (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)   
Завідувач складом                                     ______ __________________________   
                                                                                  (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Вагар                                                           ______ ____________________
                                                                                  (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)







 


                                                                                                                                              



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 23


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник  підприємства 

_____________________________   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
«____»   _______________  20__ р.

АКТ 
на знищення непридатних відходів
№ _____ від « ____» ___________ 20 ___ р.

Комісія в складі начальника виробничо-технологічної лабораторії __________________, завідувача складом _________________________________________________________________
і начальника охорони _________________________ склала цей акт про те, що на підставі розпорядження директора від __________________ р. оглянуті відходи_____________ категорії, що знаходяться на складі № ___, одержані в результаті ___________________________________ __________________________________________________________________________________за актом № ___________ від ___________ 20 __ р. Згідно з лабораторним аналізом № _________
від  «___»___________ 20 __ р. вказані відходи містять ____ % зерна і зернової домішки.
Відходи в кількості  __________ кг визнано непридатними, вони підлягають знищенню
__________________________________________________________________________________
(спосіб знищення)
Вказана кількість відходів вивезена з території підприємства згідно 
з перепусткою  № ______ від ____________20 __ р.

Начальник виробничо-технологічної лабораторії      




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ )
Завідувач складом




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Начальник охорони




(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)












ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 3ХС-28


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах
за 20 ____ р.

№
п/п
Дата
№ накладної
Відправник чи отримувач
Номерні знаки автомобіля і причепа 
Куль-тура, клас
Маса, кг
№ складу, куди відпущено (розміщено)
вантаж
Підпис вагаря






брутто
тара
нетто


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11








































































































































































































































Вагар _________   ______________________________
                                                   (підпис)                      (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)










ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 квітня 2021 року № 728
типова форма № ЗХС-29


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються

№
п/п
Дата
Станція відправлення
(призначення)
Код отриму-вача (від-правника)
Куль-тура, клас, сорт
вантажу
Код
культури, вантажу
№
накладної
№
вагона
Маса за залізничною накладною, кг
Кількість місць
Результат зважування, кг
Підпи-си ва-гарів








брутто
тара
нетто
за
наклад-ною
факти-чно
брутто
тара
нетто

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17






































































































































































ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 30


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ 
1. Списання виправданої нестачі           _____ кг
2. Нараховано різниці в масі                  _____ кг
3. Залишається невиправданої нестачі  _____ кг
4. Є надлишок                                          _____ кг
Керівник підприємства ______ __________________ 
                                                 (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
  «____» _______ 20 ___ р.

АКТ ЗАЧИСТКИ
(для зерна та продуктів його переробки)
від «_____» ________ 20 ____ р
Комісія в складі заступника керівника (головний інженер) ________________________________
заступника керівника по якості (начальника виробничо-технологічної лабораторії) __________________________ головного бухгалтера __________________________________________
за участі матеріально відповідальної особи _________________________________________________
виконала перевірку результатів операції в ______________________________________________
за (вид зберігання)_____________рік врожаю ___________________________________________
При цьому виявлено: _____________________________________________________________________
                                                                                  (культура, сорт, клас, продукція) 

№
п/п
Обіг з часу попередньої зачистки (інвентаризації)
Маса,
Кг
Середньозважені показники якості, %



вологість
сміттєва домішка
1
Залишок станом на «____»_______ 20 __ р.



2
Надійшло з  «___» ____ 20 __ р. до «___» ____20 __ р.



3
Усього:



4
Використано (без відходів) з «____»_______ 20 __ р. до  «___» ______ 20 __ р.



5
Списано побічних продуктів і відходів І та II категорій



6
Списано відходів ІІІ категорії



7
Залишок по переважуванню станом на
 «____»_______ 20 __ р.



8
Усього:



9
Різниця між надходженням і видатком



10
Нараховується на збільшення вологості та сміттєвої домішки






продовження типової форми № 30
11
Усього нестач (надлишків):



12
За період після попередньої зачистки (інвентаризації) виконувалися очищення і сушіння
Акт на очищення
і сушіння
Вид очищення
Маса відпущеного
зерна в очищення і сушіння, кг
Отримано побічних продуктів і 
відходів, кг
Вага зерна після очищення і сушіння, кг
№
дата


побічні продукти і відходи І та ІІ категорії
відходи
ІІІ категорії

1
2
3
4
5
б
7














13. Середній термін (тривалість) зберігання ____ місяців ____ днів

14. Нестача виправдовується:                         розрахункова                                         фактична
а) зниженням вологості за формулою _____________% ____________ кг  ___________% ___________ кг
б) зниженням сміттєвої домішки за формулою _____% ____________ кг  ___________% ___________ кг
в) нормою убутку при зберіганні _________________% ____________ кг ___________% ___________ кг 
г) інше_______________________________________ %____________ кг  ___________% ___________ кг
Усього виправдовується: ________________________%____________ кг ___________% ___________ кг

15. Залишається невиправданою нестача ________ кг, надлишок ________ кг

16. Кількісно-якісні показники акта зачистки підтверджуємо таким поясненням матеріально-
відповідальної особи_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис ___________ Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ _____________________

17. Результати зачистки підтверджуємо і даємо пояснення_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник виробничо-технологічної лабораторії  _____________  ________________________________ 
                                                                                                          (підпис)                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)           
Головний бухгалтер                                                     _____________  ________________________________ 
                                                                                                           (підпис)                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)  














ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 30-а

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                       1. Списання виправданої нестачі________________кг
                                                                       2. Нараховано різниці в масі____________________кг
                                                                       3. Залишається невиправданою нестачі___________кг
                                                                       4. Є надлишок________________________________кг
Керівник підприємства _________________________
                                         (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
«____» _______ 20 ___ р.

АКТ ЗАЧИСТКИ
(для кукурудзи в качанах)
від «____» _______ 20 ___ р.
Комісія в складі заступника керівника (головного інженера)__________________________
заступника керівника по якості ( начальника виробничо-технологічної лабораторії) _____________ і головного бухгалтера _________________________________________________________________
__________ за участі завідувача виробництвом (зав. складом)_______________________________
виконала перевірку результатів операцій з кукурудзою в качанах і в зерні з
 «_____» ________ 20 ___ р. до «_____» ________ 20 ___ р., при цьому виявилося
№
п/п
Обіг від часу попередньої зачистки
(інвентаризації)
Маса,
кг
Середньозважена
вологість, %
Довідково
вихід зерна
Сміттєва
домішка,



зерна
стрижнів
качанів
%
кг
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Залишок кукурудзи в качанах станом на «______» ______ 20___ р.







2.
Надійшло кукурудзи в качанах







3.
Надійшло кукурудзи в зерні







4.
Витрата (відпуск, відвантаження):








а) кукурудзи в качанах








б) кукурудзи в зерні (включно дрібнозерна і кругляк)







5.
Залишок при переважуванні станом на «______» ________ 20___ р.








а) кукурудзи в зерні








б) кукурудзи в качанах







6.
Списано:








а) відходів








б) стрижнів







7.
Усього:







8.
Різниця між надходженням і витратами







9.
Механічні втрати







10.
Нестача







11.
Надлишок







12.
Середній термін зберігання
 ______ місяців ______ днів








продовження типової форми № 30-а

13. Нестача виправдовується:       за формулою,         %          кг            
а) зниженням вологості      ______________   ______   ____ 
б) нормою убутку при                                                                             
     зберіганні                         ______________   ______   ____ 
Усього виправдовується: _______________________________________________________
14. Залишається невиправданою нестача_______________________________________________

15. Кількісно-якісні показники акта зачистки підтверджуємо і даємо пояснення:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Завідувач виробництва      __________________   ______________________________ 
                                                       (підпис)                            (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Завідувач складу                __________________   ______________________________ 
                                                       (підпис)                            (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
16. Результати зачистки підтверджуємо і подаємо такі пояснення:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Головний інженер            __________________   _________________________________________
                                                         (підпис)                               (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Начальник виробничо-технологічної лабораторії _______________   _______________________
                                                                                              (підпис)               (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер         __________________   _________________________________________
                                                          (підпис)                              (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

























ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 32

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________





РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ № _____ від «______»______ 20____р.
на доробку борошна і круп, пакованих у мішки стандартною масою


Завідувачу складом № _____________________________________________________________________


Борошно (крупи), що знаходиться в складі №____, в штабелі № __________________________________
_________________________________________________________________________________________
(найменування борошна, круп)



у кількості ____ мішків, масою _____кг доробити з метою________________________________________

шляхом (вид доробки, назва машин) __________________________________________________________
щоб після доробки одержати такі результати___________________________________________________


Дороблене борошно (крупи) скласти в склад № _____. Доробку здійснити за участю комісії у складі_________________________________________________
   і закінчити до «___»__________20___ р. 
Керівник _________________________ Начальник виробничо-технологічної лабораторії ______________

АКТ НА ДОРОБКУ ________________ 
пакованої в мішки стандартною масою
Доробка проведена ( вид доробки, найменування машин )__________________________________
Роботу розпочато «___» __________ 20 ___ р., закінчено «___» __________ 20 ___ р. 
Кількість борошна (круп) ________ мішків, стандартна маса _____ кг,
завод-виробник (найменування заводу і його місцезнаходження)__________________________________
Дата набивання «___» __________20 ___ р., фактична маса, визначена шляхом зважування перед
доробкою нетто ______________________ кг
Вологість при набиванні _____%, при направленні на доробку _____%
У результаті доробки одержано таку кількість, визначену шляхом зважування:
борошна

кг,
вологістю

%
круп

кг,
вологістю

%
відходів

кг,
вологістю

%
інше

кг,
вологістю

%
Усього:

кг,
середньозваженою вологістю

%
Різниця між стандартною масою і фактичною масою після доробки

кг
«___» __________20 ___ р.         Завідувач складом __________________________
Члени комісії (посада, підпис): 1. _______________________________________________________ 
2. ______________________________________ 3. _________________________________________
Пояснення матеріально відповідальної особи___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Завідувач складом ___________________
(підпис)
Акт перевірено
Керівник _______________________   Головний (старший) бухгалтер _______________________
«_____» _________ 20 ___ р.















ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 33

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ 
на обмолот кукурудзи в качанах
№ _______ від « ___» _____________ 20 __ р.

Завідувачу зерносховища № ______  ________________________ 
Кукурудзу в качанах, що знаходиться в зерносховищі (на площадці) № ____________________,
										                              ( сорт )
в обсязі __________________ кг обмолотити і зерно розмістити в зерносховищі № ___________
Визначити масу отриманих від обмолоту:
зерна – шляхом _____________________, побічних продуктів і відходів – шляхом зважування.
Обмолот завершити до « ___» ______________ 20 __ р.
Керівник _______   ________________       Начальник виробничо-
                    (підпис)   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) технологічної лабораторії ________   ______________
                                                                                                                                   (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
АКТ 
на обмолот кукурудзи в качанах 

Обмолот:  розпочатий  «___» _____________ 20 ___ р.,  закінчений «___» ____________ 20 __ р.
Спосіб обмолоту (тип молотилки) ____________________________________________________
Усього обмолочено кукурудзи в качанах: сорт _________, маса _________________________ кг
Середньозважена вологість кукурудзи в качанах __________ %
У результаті обмолоту отримано


Найменування
Кількість,
кг
Фактичний 
вихід,
%
Вологість,
%
Сміттєва
домішка,
%
Фактичний вміст зерна у зерновій суміші і відходах та невимолоченого зерна на стрижнях





%
кг







Основні продукти − зерно (сорт)




х
х
Побічні продукти із вмістом зерна 
від ___ % до ___ % включно






Відходи першої категорії  із вмістом зерна 
від ___ % до ___ % включно






Відходи другої категорії  із вмістом зерна 
від ___ % до ___ % включно






Відходи третьої категорії  із вмістом зерна 
від ___ %  до ___ % включно






Усього:







Начальник виробничо-технологічної лабораторії ______  ________________________________
                                                                                                      (підпис)                     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)         
Начальник потокової лінії                                             ________ ________________________________________
                                                                                                      (підпис)                     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)












ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 34

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ-АКТ 
на доробку зерна, насіння олійних культур 
№ ____ від « ____» _____________20 ____ р.

Завідувачу зерносховищами № ______  _________________ (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)    
елеватора___________  ____________(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Партію зерна культури___________________ клас (сорт) _____ масою __________________кг, вологістю ______ %, вмістом зернової домішки ________ %, вмістом сміттєвої домішки ________ %, що надійшла в період 
з _____________ до ________________(договір. № _____ від __________) 

і знаходиться на вашому відповідальному зберіганні необхідно: 
а) попередньо очистити шляхом _____________________________________________________________________
з тим, щоб після очищення одержати такі результати_____________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________
б) просушити шляхом  ______________________________________________________________________________
 з тим, щоб після сушіння одержати такі результати ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
в) очистити для тривалого зберігання (переміщення) шляхом ___________________________________________
з тим, щоб після очищення (переміщення) одержати такі результати ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дороблену партію зерна (насіння) розмістити в зерносховищі № ________, елеватор № _____, силос № __________
Доробку партії закінчити до __________________________________________________________________________
Керівник ________ _______________ Начальник виробничо-технологічної лабораторії ________   _______________
                (підпис)   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)                                                    (підпис)  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

АКТ
доробки зерна, насіння олійних культур і трав 
від «____» __________20 ___ р.

Культура  ______________________________________________, сорт ________________ , клас  ________________
а) попереднє очищення
очищення виконано з використанням  __________________________________________________________________
робота розпочата _____________________20 __ р.,                                 закінчена _______________________ 20 __ р.,
очищено _______________________кг, вологість партії  до очищення _______ % (аналіз № _______ ),
після очищення ______ % (аналіз № _______ ), вміст сміттєвої домішки: до очищення ______% (аналіз № _____ ), після очищення ______ % (аналіз № _______ )
	Розрахункова маса зерна після попереднього очищення _________________________ кг
б) сушіння
сушіння розпочате _________________________ 20 __ р.,                        закінчене ______________________ 20 __ р.,
спосіб сушіння і агрегати  ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
просушено______________________ кг, вологість до сушіння _____________ %,  аналіз № ___________,
					вологість після сушіння _____________ %,  аналіз № ___________,
   вміст сміттєвої домішки після сушіння _____________ %,  аналіз № ___________ 
Розрахункова маса зерна після сушіння ____________________ кг
До зачистки місця зберігання провести попереднє списання з наявності зерна по складському 
та оперативному обліку убутку від сушіння _________________ кг
В обсяг виконаних робіт зарахувати _______________ планових тонн
                                                                                                      зворотна сторона типової форми № 34
в) очищення для тривалого зберігання (переміщення)
очищення (переміщення) виконано з використанням _____________________________________________________
робота розпочата ____________________________ 20 ___ р.,	закінчена _________________________ 20 ___ р.

Основний продукт
Маса,
кг
Натура,
г/л
Вологість,
%
Домішки, %
Зараженість, назва і число екземплярів
№ аналізу




зернова
сміттєва
у т.ч.
шкідливі


партія зерна для закладення








до очищення








після очищення








переміщення









У результаті доробки одержані побічні продукти і відходи (кількість встановлено на __________________ вагах за відважками, що додаються, якість досліджено в лабораторії  згідно з картками лабораторних досліджень, що додаються )
Вид побічних продуктів і відходів
Маса
( кг )
Показники якості у відсотках


вологість
за стандартами на зерно обробленої культури
усього зерна
№ аналізу



основне зерно
зернова домішка
сміттєва домішка







усього
у тому числі зерна
культурних
рослин


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Побічні продукти:
зернова домішка 50–70 % зерна








зернова домішка 70–85 % зерна








Відходи: перша категорія 
від 30 до 50 % зерна








перша категорія  від 10 до 30 %








друга категорія із вмістом зерна 
від 2 до 10 %








третя категорія із вмістом зерна 
до 2 %








Разом:








ПОЯСНЕННЯ
1. При очищенні зернових культур зерном у зерновій домішці від первинної обробки і у відходах вважаються зерна продовольчих (включаючи круп’яні), фуражних і бобових культур, віднесені за стандартами на ці культури до основного зерна або до зернової домішки. В графу 7 насіння олійних культур не включається. 
2. Очищення насіння олійних культур показується в даному акті аналогічно зерну.
3. В кількісно-якісному обліку при доробці культури кількість побічних продуктів і відходів оприбутковується з вологістю, вказаною в графі 3, і сміттєвою домішкою, вказаною у графі 6, за відрахуванням показника у графі 7. 
Результат: надійшло з доробки зерна  ___________________ кг
Товарне зерно __________ кг, з вологістю _____ %, вмістом дрібного зерна ____ %, із зерновою домішкою _____% 
і сміттєвою домішкою _______ % (реєстр № ____ від _________________ 20 __ р.)

Начальник виробничо-технологічної лабораторії ________ _____________  Сушильний майстер ______ _________
                                                                               (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)  (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
				Зав. складу (елеватору)___________   _____________________________
  (підпис)	(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Перевірив: бухгалтер _________   __________________________			
                                             (підпис)	     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
								ЗАТВЕРДЖУЮ
								Керівник підприємства
								__________________________ 
                                                                                                                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
								« ____» ________________ 20 __ року
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 квітня 2021 року № 728
типова форма № 36

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
КНИГА
кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки
Зерносховище (склад) № ________   Завідувач зерносховища (складу, елеватора) ____________ Культура ___________ Клас ____  Рік урожаю ____
Лист № _______________

Дата
№ аналізу
№ 
документа
Звідкіля надійшло,
кому
відпущено
Воло-
гість,
%
Сміттєва домішка,
%
НАДХОДЖЕННЯ
ВИТРАТИ
Залишок
маса, кг
Підпис
завідувача зерносховищем
(складу)






маса, кг
центнеровідсотки

маса, кг
центнеровідсотки









вологість
сміттєва домішка

вологість
сміттєва домішка


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



























































Разом:










Усього за місяць:
Надійшло











Вибуло






































	
Начальник виробничо-технологічної лабораторії _____ _____________________ Головний (старший) бухгалтер _________ ____________________
				                                                  (підпис)  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)	                                                    (підпис)    (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___________	                                                                              	
Примітка. Графи від 1 до 14 повторюються на зворотних сторонах книги форми № 36.






ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
08 квітня 2021 року № 728                                                                                                
типова форма № 36-а


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
КНИГА
кількісно-якісного обліку кукурудзи в качанах
Зерносховище (склад) № ___  Завідувач зерносховища (складу, елеватора ) ____________  Культура __________ Сорт (клас) ____ Рік урожаю___
Лист № _______________
Дата
№ аналізу
№ документа
Звідкіля кукурудза надійшла,
кому
відпущена
Код операції
Фактичний вихід, %
Вологість,
%
НАДХОДЖЕННЯ
ВИТРАТИ
Залишок
маси
качанів, кг
(10−15)
Підпис
завідувача зерносхо-вищами
(складом) про звірку





зерна
стрижнів
зерна
стрижнів
маса качанів, кг
у тому числі
центнеро-відсотків за вологістю
маса качанів, кг
у тому числі
центнеро-відсотків за вологістю












зерна
(10 х 6)
стрижнів
(10 х 7)
зерна
(11 х 8)
стрижнів
(12 х 9)

зерна
(15 х 6)
стрижнів
(15 х 7)
зерна
(16 х 8)
стрижнів
(17 х 9)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21











































Начальник виробничо-технологічної лабораторії ______ ________________	Головний (старший) бухгалтер ________ ______________________
			                                                                  (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)	                                                (підпис)   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
___________	                                                                              	
Примітка. Графи від 1 до 21 повторюються на зворотних сторонах книги форми № 36-а.










ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № ЗХС-37


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
ЗВІТ № _____ 
про рух зерна та продуктів його переробки, тари на підприємствах
за «_____» ____________ 20__ р.
Зерносховище (склад) № _______ 	Завідувач  зерносховища (складу) _____________________ 
										 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
1. Рух зерна та продуктів його переробки, тари 
№
п/п
Найменування зерна і тари (клас, сорт )
Залишок на початок дня
Надходження
Відпущено
Залишок
У тому числі умовна усушка в наростаючому
обсязі,
 кг
Залишок без усушки, кг


кіль-
кість
мішків
маса,
кг
кіль-
кість
мішків
маса,
кг
кіль-
кість
мішків
маса,
кг
кіль-
кість
мішків
маса,
кг



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12










































































































































































































































































































































































































































































зворотна сторона типової форми № ЗХС-37
2. Рух тари під продукцією, комбікормами, висівками, відходами, зерном, сортовим насінням
Категорія і сорт тари
Залишок
Надійшло
Використано
Залишок
У тому числі





під борошном і крупами
під зерном
під сортовим насінням
1
2
3
4
5
6
7
8

















































































































































3. Рух порожньої тари та брезентів
Категорія і сорт мішків, брезенту
Залишок
Надійшло
Використано
Залишок
1
2
3
4
5







































































			Зав. складу ____________   ________________________
					   (підпис)	      (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
















ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 2

АКТ-РОЗРАХУНОК 
№ ____ від ____________ 20__ року 

Комісія у складі 
керівника підприємства___________________, начальника виробночо- технологічної лабораторії (завідувача лабораторією) _____________________,
головного бухгалтера__________________, представника власника зерна _____________________ на підставі договору № _____________ від __________ провела перевірку результатів операцій із зерном_________________________ 
                                                                                                                                   (культура, клас, рік урожаю) 
відповідності кількісних і якісних облікових даних; втрат та кількості зерна і відходів, що підлягають поверненню по __________________________________
                                                                                                                                    (місце та тип зберігання) 
при цьому виявилось
№
з/п
Обіг з часу попередньої зачистки (інвентаризації)
Маса,
кг
Середньозважені показники якості, %



вологість, %
сміттєва домішка, %
1.
Залишок на «____»_______ _________



2.
Надійшло з «___» ______________
до «___» _________________ 



3.
Надійшло по переоформленню 
з «___» ___________ до «___» _____________



4.
Усього по надходженню:



5.
Видаток (без відходів) 
з  «___» ___________до «___» ______________



6.
Використано по переоформленню 
з «___» __________до «___» _______________



7.
Списано побічних продуктів і відходів І і II категорій



8.
Списано відходів ІІІ категорії



9.
Залишок до повернення або переважування на «___»____________



10.
Усього видатків:



11.
Різниця між надходженням і видатком



12.
Нараховується на збільшення вологості і сміттєвої домішки



13.
Усього нестач (залишків):




       

                                                                                                зворотна сторона типової форми № 2 
14. Проводилося сушіння, очищення:
Акт доробки зерна, насіння олійних культур
(очищення, сушіння)
Вид операції з зерном
Маса зерна,
кг
Побічний продукт, відходи І−ІІ категорій
Відходи ІІІ категорії
дата складання акта
номер акта доробки


















УСЬОГО:




 15. Середній строк зберігання (тривалість) _______________________________ 
 
16. Розмір убутку в масі: 
а) за рахунок пониження вологості за формулою _____%, ____кг, 
фактично _____%, ____кг;

б) убуток у масі від зниження смітної домішки понад списаних за актами доробки цінних і непридатних відходів (не повинні перевищувати 
0,2 %): _______ %, _______ кг, фактично, ________ %, __________кг;

в) природний убуток при зберіганні зерна, кг ___%, ____ кг, факт, ___%, ___кг 

Усього, кг:______________________ 

Керівник підприємства






(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Начальник виробничо- технологічної лабораторії






(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Головний (старший) бухгалтер






(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)




«___» ____________ 20__ року

Представник власника зерна






(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)




«___» ____________ 20__ року














ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
типова форма № 6


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
_______________________
«____» __________ 20___р.	


АКТ №
виконання робіт по формуванню партії експортного зерна _____________________________________________________________
(назва підприємства, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
«____» ________ 20___ р.                                                            

Формування партії експортного зерна згідно з розпорядженням 
від ____ № ___ проводилося за участю головного (старшого) бухгалтера _______________, матеріально відповідальної особи _______________________, 
начальника виробничо-технологічної лабораторії __________________, начальника охорони ___________, представника власника зерна___________________________ відповідно до договору № ______ від «___» ___________20____р., укладеного між _________
_____________________, з однієї сторонни, та _________________, з іншої сторони, на підставі експортного контракту ______________________________. 
Дата початку формування партії експортного зерна____________________
Дата закінчення формування партії експортного зерна__________________
Для формування партії експортного зерна відпущено такі партії зерна (насіння олійних культур):

Культура
Клас
Кількість, кг
Рік урожаю
№ зерносховища (силосу, транспортного засобу)
№ картки лабораторного дослідження зерна типової форми № 47
1
2
3
4
5
6























































зворотна сторона типової форми № 6
Формування партії експортного зерна в кількості ________ було проведено шляхом переміщення (розвантаження) із зерносховищ (силосів, транспортного засобу) в зерносховище (силос, транспортний засіб) та отримані такі результати:
натура, г/л


склоподібність, %


вологість, %


зернова (олійна) домішка, %


сміттєва домішка, %


сажкове зерно, %


масова частка білка, %


кількість клейковини, %


якість клейковини, од. прил. ВДК


число падіння, с


масова частка олії, %


масова частка ерукової кислоти, %


глюкозинолатів, мкмоль/г


олійність, %


кислотне число олії в насінні, мг КОН/г


зараженість шкідниками


Визначення кількості зерна проводилося на справних, повірених вагах, встановлених в/на ___________________________
                       (зазначити місце їх знаходження) 
Дані зважувань відображені у відомостях за типовими                          формами № 171а, № 171б.
Складений і підписаний всіма членами комісії акт є підставою для відкриття особового рахунку в бухгалтерському обліку по сформованій партії експортного зерна.

Члени комісії: 



(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)



––––––––––––––––––––––




ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 42


Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________         
Серія _______ 

ПОСВІДЧЕННЯ № ______
                                                         про якість зерна
«____» ______________ 20 ___ р.

Культура ______________ Стандарт ________________ Маса _____________ кг
Походження _________________________________ Сорт _________________
Рік врожаю ________________ Тип _________________ Підтип ____________
Клас ________________  Вологість ___________ %  Натура _____________ г/л
Колір ____________________  Запах ____________________________________ Загальна склоподібність ____________________________________________ %
Клейковина: кількість ________________ %, одиниці приладу ВДК__________,
група якості _________,  масова частка білка _______ % 
Прохід крізь сито № ______ , ______%.     Число падання __________________с
Домішки:
Сміттєва ________ %, 
у тому числі:

Зернова (олійна) _________ %,
у тому числі:






    
Відправник __________________________________________________________
Станція відправлення  _________________________________________________
Вагон №  ____________________________________________________________
Судно (баржа) найменування
Накладна, № ______________
Станція (пристань) призначення  ________________________________________
Одержувач  __________________________________________________________

Лаборант          ______________ ________________________
                                                  ( підпис)		 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
Начальник виробничо-технологічної 
лабораторії       ______________ ________________________
                                                    (підпис)	               (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)





_________________











ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

08 квітня 2021 року № 728
   типова форма № 47

Код за ЄДРПОУ_________________________

Назва підприємства______________________________________
КАРТКА ЛАБОРАТОРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕРНА
№ _______  від « ___» ___________ 20 __ року

Культура ___________________ 				Рік врожаю ____________ 
					
______________________________________________________ 
				(назва господарства)				           ( Код за ЄДРПОУ )
______________________________________________________ 
			(пункт навантаження – розвантаження)		                           ( Код за ЄДРПОУ )
Відправник _____________________________________________________ 
										           ( Код за ЄДРПОУ )
Отримувач ______________________________________________________ 
										           ( Код за ЄДРПОУ )
_______________________________________________________________________________ 
(вагон № _______, назва судна, баржі _____________________)

Маса партії, кг _____________ Зерносховище (елеватор), силос № __________ 
Проба № _______________ 	   Маса проби, кг _____________
Зовнішній огляд зерна ________________________________________________
____________________________________________________________________
Особливі відмітки____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Стан транспортного засобу (місткості зберігання партії) ____________________                         
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Проба відібрана ________  ________________________ 		Дата _________
	                    (підпис) 	   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

зворотна сторона типової форми № 47

Культура _________________  Нормативний документ    __________________ 

Сорт ___________________________  Походження  ______________________
Тип  __________________  Підтип  _______________  Клас  _______________
Вологість, % __________________ 		 Колір  ______________________
Натура, г/л____________________ 		 Запах  ______________________
 							
Склоподібність, %______, у т.ч. повністю склоподібних зерен, %  __________
Масова частка білка, % _________ Клейковина: кількість, %  ______________
якість, од. прибору ВДК – І ________ Група  ____________________________
Зернова домішка, % ____________  Сміттєва домішка, %  _________________
у т.ч.                                                      у т.ч.
____________________________           ____________________________
                  (фракції, г, %)                                                          (фракції, г, %)
____________________________           ____________________________
____________________________           ____________________________
____________________________           ____________________________
Число падіння, с _____________
Сажкове зерно, % ____________
Зерно, ушкоджене клопом-черепашкою, %      ___________________________
Вміст ядра, %     ____________________________________________________
Обрушені зерна, %       _______________________________________________
Прохід сита №      ___________________________________________________
Зараженість    ______________________________________________________
 __________________________________________________________________
						( назва шкідника )
Кількість, екз./кг ____________	Ступінь _______________________________
Крупність, %  ______________________________________________________
Плівчастість, %  ____________________________________________________
Зерна з рожевим забарвленням, % _____________________________________
	



   Лаборант ______________________      _________________________________
	                  (підпис) 			                  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)










