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поклажодавця автомашинами транспортного перевiзника на пiдставi договору товарнотранспортна накладна виписується в чотирьох примiрниках, з яких перший примiрник
залишається на пiдприємствi, другий примiрник повертається поклажодавцю, третiй i
четвертий примiрники направляються через водiя перевiзника для розрахункiв з клiєнтом за
доставку вантажу згiдно з договором
2.8. У разi доставки зерна без товарно-транспортної накладної пiдприємство складає у
присутностi представника поклажодавця акт, у якому вказуються такi данi: найменування
поклажодавця, номер автомашини, вид зерна, установлена маса вантажу i вид надходження.
Акт є пiдставою для оприбуткування зерна.Акт пiдписується вагарем, представником
поклажодавця та матерiально вiдповiдальною особою Зернового складу.
2.9. Зерно, що надiйшло на пiдприємство, оприбутковується матерiально вiдповiдальною
особою в кiлькостi, яка фактично установлена при зважуваннi.
2.10. Розбiжностi, фактично установленi при зважуваннi маси зерна iз масою зерна,
зазначеною в товарно-транспортнiй накладнiй, понад допустимi норми (похибка при
зважуваннi, зазначена у паспортi ваг, та норми природної втрати зерна при перевезеннi
автомобiльним транспортом) оформляються за обов’язковою участю представника
поклажодавця.
У разi зважування зерна вiдправником та одержувачем на рiзних типах ваг при визначеннi
нестачi застосовується допустима похибка ваг з бiльш високою точнiстю зважування.
2.11.Зерновий склад на пiдставi реєстру форми ЗХС-3 (ЗХС-4) оформляє складську
квитанцiю (далi — СК), або складське свiдоцтво — не пiзнiше наступного робочого дня
пiсля прийняття зерна на зберігання. На бланку СК у графi «Примiтка» вказують вид
надходження зерна.
2.12. У разi втрати, псування чи пошкодження складських документiв їх замiна здiйснюється
у порядку, передбаченому Положенням про обiг складських документiв на зерно,
затвердженим наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 27.06.2003 № 198 ,
зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2003 за № 605/7926.
2.13. На зерновому складi ведеться реєстр складських документiв на зерно вiдповiдно до
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.2004 № 1569 «Про забезпечення реалiзацiї
деяких положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Українi» .
2.14. При надходженнi протягом доби однорiдних за якiстю партiй зерна (доставка
автотранспортом) їх приймання провадиться за середньодобовими пробами.
2.15. При надходженнi на пiдприємство одиничних партiй та неоднорiдного за якiстю зерна
показники його якостi встановлюються ВТЛ за кожною окремою партiєю. Проби, вiдiбранi
вiд цих партiй, прирiвнюються до середньодобових.
2.16. Для розмiщення зерна за кожною автомобiльною партiєю ВТЛ проводить визначення
органолептичних показникiв, зараженостi, стану по вологостi (експрес-методом) та
засмiченостi, а також показникiв, що визначають клас зерна. Стан по вологостi та
засмiченостi визначається вiдповiдно до додатка 1. За результатами аналiзу технiк-лаборант
на зворотному боцi першого примiрника товарно-транспортної накладної проставляє штамп
за формою, наведеною в додатку 1, та зазначає при цьому показники якостi зерна та номер
зерносховища для його розмiщення, пiдписує i направляє автомобiль на ваги.
2.17. Вагар, а за його вiдсутностi матерiально вiдповiдальна особа, одержує вiд водiя або вiд
представника поклажодавця всi примiрники товарно-транспортної накладної i пiсля
зважування автомобiля iз зерном заносить у журнал зважування вантажiв (форма № ЗХС-28)
масу брутто, зазначає на зворотному боцi першого примiрника товарно-транспортної
накладної номер запису в журналi (форма № ЗХС-28), масу брутто та ставить свiй пiдпис.
2.18. На Зерновому складі, у журналi (форма № ЗХС-28) записуються маса брутто, маса
нетто та маса тари автомобiля. На лицьовому боцi першого примiрника товарнотранспортної накладної вагар вказує масу брутто, масу тари та масу нетто.
2.19. Журнали форми № ЗХС-28 ведуться окремо: за парними i непарними числами мiсяця.
2.20. Зважування автомобiлiв, завантажених зерном, а також пiсля їх розвантаження
проводиться без водiя. Якщо довжина платформи ваг коротша за довжину автомобiля з
причепом, то їх зважування без розчеплення не проводиться.

2.21. При прийманнi зерна, що надiйшло залiзничним транспортом, результати зважування
реєструються у вiдповiдних вагових журналах форми № 29, форми № 141.
Приймання зерна, що надiйшло залiзничним транспортом, оформляється матерiально
вiдповiдальною особою приймальними актами форми № 14 або форми № 15.
2.22. Пiсля закiнчення оперативної доби всi документи з надходження зерна передаються в
бухгалтерiю, де оформляються реєстри форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), проводиться звiрка маси
зерна, що надiйшло на пiдприємство, за даними роздiлу I реєстру форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4)
з даними вагових журналiв форми № ЗХС-28, форми № 29.
2.23. ВТЛ проводить визначення якостi зерна, оформлює картку аналiзу зерна (форма № 47)
та зазначає показники якостi в журналах форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51. За
результатами аналiзiв оформляється роздiл II реєстру форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4).
2.24. Проби зерна, що вiдбиралися для проведення аналiзу, пiсля закiнчення термiну їх
зберiгання повертаються вiдповiдному поклажодавцю при доставцi ним наступної партiї
зерна цiєї самої культури (до зважування автомобiля). Якщо проби поклажодавцю не
повертаються, їх маса вказується в реєстрi форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) i додається до
фiзичної маси прийнятого зерна.
2.25. Реєстри форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) складаються у двох примiрниках за кожним
поклажодавцем.
2.26. Першi примiрники реєстру форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) разом з накладними
поклажодавцiв та другий примiрник складського документа зберiгаються в бухгалтерiї
Зернового складу, другий примiрник цього реєстру разом з першим примiрником
складського документа на зерно та карткою аналiзу зерна видається поклажодавцям.
2.27. Приймання продукцiї, затареної в мiшки стандартною масою, проводиться без
зважування шляхом перемноження стандартної маси на кiлькiсть мiсць. Якщо при
розвантаженнi окремi мiшки виявилися пошкодженими (протертими, розшитими i т. iн.),
продукцiя в таких мiшках зважується i оприбутковується за фактичною масою.
У випадку наявностi розсипiв продукцiї їх збирають, зважують i оприбутковують.
2.28. Для проведення розрахункiв за зерно, в тому числi для заставних закупiвель,
застосовується залiкова маса зерна.
2.29. Залiкова маса зерна — це фiзична маса зернової культури (крiм кукурудзи в качанах),
зменшена на розрахункову величину маси вiдхилень до кондицiй вмiсту вологи та смiтної
домiшки у зернi, що зазначенi у договорi складського зберiгання зерна. Визначення залiкової
маси зерна проводиться згiдно з додатком 2.
2.30. При надходженнi зерна з якiсними показниками кращими, нiж зазначенi в договорi,
залiкова маса зерна не розраховується. У цьому разi показником залiкової маси є фiзична
маса зерна.
2.31. Розрахунок залiкової маси проводиться при прийманнi зерна на зберiгання,
здiйснюється у реєстрах форми № ЗХС-3, ЗХС-4 i вiдображається у вiдповiдному
складському документi. При переоформленнi складських документiв залiкова маса зерна не
розраховується, якщо воно проводиться пiсля доробки зерна.
2.32. Залiкова маса кукурудзи в качанах обраховується таким чином:
визначається фiзична маса зерна кукурудзи з урахуванням фiзичної маси кукурудзи в
качанах i фактичного виходу зерна, визначеного ВТЛ;
обраховується залiкова маса зерна кукурудзи з урахуванням фiзичної маси зерна, зменшеної
на розрахункову величину маси вiдхилень до кондицiй вмiсту вологи та смiтної домiшки у
зернi, що зазначенi у договорi складського зберiгання зерна згiдно з додатком 3.
2.33. При переоформленнi зерна для розрахунку його залiкової маси приймаються фактичнi
показники якостi зерна, що склалися на момент переоформлення.

III. Оформлення зберiгання зерна
1.Оформлення операцiй iз зберiгання зерна.
1.1. Пiсля прийняття зерна на зберiгання Зерновий склад проводить технологiчнi операцiї
щодо забезпечення його кiлькiсного та якiсного зберiгання.

1.2. Розмiщення зерна в Зерновому складі проводиться за принципом формування великих
однорiдних партiй за культурами та їх якiстю (типами, класами тощо), метою використання
(зберiгання, застава, перероблення). Здане зерно зберiгається знеособлено в загальних
партiях. На бажання поклажодавця i за наявностi вiльних мiсткостей для зберiгання зерно
може зберiгатися персонiфiковано (окремо).
1.3. Основними операцiями iз доробки зерна Зерновим складом є його очищення, сушiння,
вентилювання,
знезараження.
Послiдовнiсть
проведення
доробки
визначається
можливостями технологiчної схеми.
1.4. Проведення операцiй з доробки здiйснюється на пiдставi розпорядження до акта форми
№ 34, яке пiдписується керiвником Зернового складу та начальником ВТЛ. Акти доробки на
очищення i сушку зерна за формою № 34 складаються у мiру проведення робiт, але не рiдше
одного разу на мiсяць. Акти пiдписуються матерiально вiдповiдальною особою, начальником
ВТЛ, перевiряються бухгалтером i затверджуються керiвником Зернового складу.
1.5. При очищеннi зерна вiд смiтної домiшки утворюються побiчнi продукти i вiдходи.
Класифiкацiя продуктiв, якi отримують при очищеннi, переробцi зерна i калiбруваннi
кукурудзи на Зернового складух галузi хлiбопродуктiв, наведена в додатку 4.
1.6. Розрахунки за наданi послуги проводяться за кожен фактично знятий тонно-процент або
планову тонну сирого, вологого та засмiченого зерна, виходячи з фiзичної маси зерна по
надходженню.
При надходженнi зерна з вологiстю та смiтною домiшкою вище базисних кондицiй, що
зазначенi в договорi складського зберiгання, але при цьому зерно не потребує сушiння та
очищення i цi послуги не надаються, розрахунки не проводяться.
2. Очищення зерна
2.1. В актi доробки (форма № 34) зазначаються маса та якiсть зерна до i пiсля доробки,
фактична маса та якiсть одержаних побiчних продуктiв i вiдходiв.
2.2. При очищеннi на зерноочисних машинах партiї зерна в потоцi приймання її маса
визначається за даними бухгалтерського облiку, виходячи з даних про приймання зерна на
кожну потокову лiнiю. У разi очищення частини зерна, що зберiгається в складi, маса до
доробки визначається шляхом зважування або шляхом обмiру. Спосiб визначення маси зерна
до доробки вказується в розпорядженнi за формою № 34.
2.3. До актiв на доробку за формою № 34 додаються картки аналiзу зерна форми № 47 та
вiдомостi зважування (форма № 171а, № 171б) вiдходiв i побiчних продуктiв.
2.4. При складаннi актiв про очищення зерна вiднесення домiшок, що мiстяться у вiдходах,
до смiтної або зернової домiшки проводиться за державним стандартом на вiдповiдну
культуру.
2.5. Одержанi при очищеннi зерна побiчнi продукти i вiдходи I та II категорiй передаються в
цех (склад) вiдходiв за фактичною масою та якiстю, визначеними окремо для кожної
доробленої партiї зерна, списуються з рахунку основної культури i оприбутковуються за
мiсцем зберiгання. Вiдходи III категорiї (некормові) у мiру накопичення зважуються i
вивозяться з територiї Зернового складу (знищуються) в присутностi комiсiї, призначеної
керiвником Зернового складу. До складу комiсiї повиннi входити: матерiально вiдповiдальна
особа, начальник ВТЛ, начальник охорони Зернового складу.
2.6. Якiсть вiдходiв III категорiї (некормових) перевiряється ВТЛ. Вивiз вiдходiв III категорiї
здiйснюється на пiдставi наказу керiвника Зернового складу (форма № 16).
Знищення вiдходiв III категорiї (некормових) оформляється актом форми № 23, який
затверджується керiвником Зернового складу.
Вивiз вiдходiв III категорiї (некормових) з територiї Зернового складу на знищення
проводиться за перепустками форми № 196.
Якщо вiдходи III категорiї (некормові) використовуються на внутрiшнi виробничi цiлi (як
паливо та iнше), їх реалiзацiя оформляється наказом та накладною на внутрiшнє
перемiщення хлiбопродуктiв (форма № 19).
При використаннi вiдходiв III категорiї (некормових) для реалiзацiї населенню як палива та
на iншi цiлi — оформляються розпорядження-наказ та товарно-транспортна накладна.
2.8. Результати зважування вiдходiв усiх категорiй, а також побiчного продукту
реєструються у ваговому журналi форми № ЗХС-28, де реєструється i вiдпуск зерна.

2.9. До акта форми № 34 додається акт розподiлу вiдходiв, у якому вказується перелiк
власникiв зерна, що пiдлягає доробцi, з показниками якостi i кiлькостi до доробки. Розподiл
отриманих вiдходiв проводиться пропорцiйно кiлькостi та якостi очищеного зерна. На
пiдставi актiв розподiлу вiдходiв результати доробки зазначаються у формi № 36 та особових
рахунках поклажодавцiв. На вимогу поклажодавця йому надається витяг iз акта доробки
(згiдно з актом розподiлу вiдходiв).
2.10. Легка органiчна домiшка, що з’являється на поверхнi зерна в складах внаслiдок його
самосортування, вiдходи, що утворюються при перемiщеннi зерна транспортерами (без
пiдвiсних сит — легка органiчна домiшка), i змiтки, що утворюються при перемiщеннi зерна
i при вантажно-розвантажувальних роботах, обробляються з метою вилучення нормального
зерна, зважуються, списуються з основної культури й оприбутковуються за вiдповiдним
мiсцем зберiгання, оформлюються актом на оприбуткування змiток (форма № 22).
2.11. Аспiрацiйнi вiдноси (аспiрацiйний пил), отриманi в процесi вентилювання зерна, що
перемiщується механiзмами, оформлюються актами довiльної форми.
2.12. ВТЛ здiйснює контроль технологiчного процесу очищення, веде журнал реєстрацiї
лабораторних аналiзiв при очищеннi зерна на зерноочисних машинах (форма № 81). ВТЛ
визначає фактичну якiсть партiй зерна до i пiсля очищення та продуктiв, отриманих в процесi
очищення. Якiсть зерна та продуктiв, отриманих у процесi очищення, допускається
визначати за середньозваженими результатами форми № 81. Для цього розраховується
середньозважена якiсть зерна по партiї до та пiсля очищення, а також якiсть отриманих
продуктiв доробки, виписуються картки аналiзу зерна форми № 47. Картки аналiзу зерна та
вiдомостi зважувань побiчних продуктiв i вiдходiв, отриманих пiд час очищення, додаються
до акта доробки форми № 34.
2.13. У книгах кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36 вiдходи III категорiї списуються з
рахунку основної культури з вологiстю зерна до очищення, вказаною в актi на очищення
зерна форми № 34.
2.14. Акт доробки вважається складеним правильно, якщо центнеро-вiдсотки смiтної
домiшки в зернi до очищення рiвнi або бiльше суми центнеро-вiдсоткiв смiтної домiшки
продуктiв пiсля доробки (в зернi, побiчних продуктах i вiдходах) (крiм рису та вiвса).
Крiм того, для контролю правильностi проведення доробки перевiряється середньозважений
вмiст зернової домiшки до доробки та в продуктах пiсля доробки.
3. Сушiння зерна
3.1. Для оперативного контролю за роботою зерносушарки старший майстер зерносушiння
веде журнал облiку роботи зерносушарки за формою № 122.
За наявностi вiдповiдного вагового обладнання ведуться ваговi журнали зважування сирого i
просушеного зерна.
3.2. Убуток маси зерна вiд зменшення вологостi при сушiннi розраховується за формулою
100 (a – b)
X=M ×
,
(1)
100 – b
де X — убуток маси зерна, %;
a — показник вологостi до сушiння, %;
b — показник вологостi пiсля сушiння, %;
M — маса зерна до сушiння, кг.
3.3. ВТЛ здiйснює контроль за технологiчним процесом сушiння веде журнал реєстрацiї
лабораторних аналiзiв при сушiннi зерна на зерносушарках (форма № 71). За результатами
контролю за сушiнням у формi № 71 розраховується середня якiсть зерна по просушенiй
партiї до та пiсля сушiння, яка заноситься у картки аналiзу зерна форми № 47, журнал форми
№ ЗХС-49 (видатки). Картки аналiзу зерна додаються до акта доробки форми № 34.
3.4. Убуток маси зерна вiд зменшення вологостi при сушiннi довiдково вiдображається у
книгах кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36 та в особових рахунках поклажодавцiв за
формою № 36.
3.5. Списання убутку маси зерна при сушiннi на зерносушарках у книгах кiлькiсно-якiсного
облiку проводиться тiльки пiсля використання або iнвентаризацiї залишкiв зерна за актами
зачистки.

3.6. Убуток маси зерна вiд зниження вологостi при сушiннi, розрахований згiдно з пунктом
3.2 глави 3 роздiлу III цього Положення, умовно списується з наявностi загальної партiї
зерна, а також кожного окремого поклажодавця за складською та оперативною звiтностями
за актом на доробку i сушiння зерна форми № 34.
3.7. До акта форми № 34 додається акт розподiлу умовної усушки з показниками якостi i
кiлькостi зерна до сушiння i пiсля, у якому вказується перелiк поклажодавцiв, зерно яких
просушено. Розподiл умовної усушки проводиться пропорцiйно кiлькостi та якостi
просушеного зерна. На пiдставi актiв розподiлу умовної усушки до загальної форми № 36 та
в особовi рахунки поклажодавцiв довiдково розносяться умовнi результати сушiння. На
вимогу поклажодавця йому надається витяг iз акта сушiння (згiдно з актом розподiлу).
3.8. У такому самому порядку проводиться оформлення сушiння зерна за допомогою
устаткування з тепловентиляцiйними агрегатами.
Результати контролю при проведеннi активного вентилювання реєструються ВТЛ у журналi
форми № 153.
3.9. Сонячне сушiння зерна оформляється актом на доробку форми № 34. У зв’язку з тим, що
при сонячному сушiннi побiчнi продукти i вiдходи не утворюються, цi показники у формi №
34 не вiдображаються.
3.10. Під час технологічного процесу (переміщення, надходження в елеватор та інше) в
звязку з травмуванням зерна, у вазі зерна збільшуються зернові домішки на 1-3%. При
проведенні сушіння зерна кукурудзи вологістю більше 25% та подальшому його зберіганні
можливе збільшення зернової домішки (битого зерна) від початкового показника.
3.11. При проведенні сушіння Зерна кукурудзи вологістю більше 25% та подальшому його
зберіганні можливе збільшення зернової домішки (битих зерен) більше 5% та смітної
домішки від початкового показника.
4. Оформлення доробки борошна та круп, затарених у мiшки стандартною масою.
4.1. Мiшки з борошном та крупами, пошкодженi при перевезеннi та зберiганнi (пiдмоченi,
рванi, поїденi гризунами), пiдлягають перетаруванню. Просiювання борошна i манної крупи,
очищення всiх видiв круп проводиться за розпорядженням керiвника Зернового складу. У
всiх випадках проводиться розслiдування причин погiршення якостi борошна та круп; виннi
притягуються до вiдповiдальностi.
4.2. Зважування борошна та круп до i пiсля доробки проводиться комiсiєю, яка призначається
керiвником Зернового складу при обов’язковiй участi матерiально вiдповiдальної особи.
Доробка та перетарування борошна та круп оформляється актом форми № 32, який
пiдписується комiсiєю i матерiально вiдповiдальною особою, перевiряється i пiдписується
керiвником Зернового складу, головним бухгалтером та начальником ВТЛ. Надалi
перетарене борошно та крупи облiковуються в книзi кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36
за кiлькiстю мiсць, фактичною масою та вологiстю.
4.3. При визначеннi розмiру убутку вiд покращення якостi вологiсть борошна та круп,
визначена ВТЛ пiсля доробки продукцiї, порiвнюється з вологiстю при вибої, зазначеною в
документах про якiсть даної партiї борошна або круп.
4.4. Термiн зберiгання для визначення норми природного убутку борошна та круп при
зберiганнi обраховується вiд дати вибою.
4.5. Отриманi вiд доробки вiдходи зважуються та списуються з рахунку борошна та круп i
оприбутковуються за мiсцем їх зберiгання.
4.6. При доробцi iмпортного борошна та круп, затарених у мiшки стандартною масою,
обрахування термiну зберiгання проводиться за перiод вiд дня їх вiдвантаження, а розмiр
зниження вологостi визначається шляхом порiвняння фактичної вологостi цих продуктiв з
вологiстю, яка вказана в сертифiкатах якостi на продукцiю, що надiйшла.
5. Оформлення обмолоту та перебирання кукурудзи в качанах
5.1. Обмолот i перебирання кукурудзи в качанах проводяться за розпорядженнями,
пiдписаними керiвником Зернового складу i начальником ВТЛ.
5.2. Отриманi вiд обмолоту кукурудзи зерно, побiчнi продукти й вiдходи I i II категорiй (крiм
стержнiв) направляються в склади i приймаються матерiально вiдповiдальними особами з
обов’язковим зважуванням i визначенням їх якостi лабораторiєю.

5.3. Контроль за веденням сушiння реєструється в журналi форми № 144 зерносушильними
майстрами.
5.4. Маса отриманих стержнiв визначається шляхом зважування та реєструється в журналi
змiнного майстра цеху обмолоту i калiбрування кукурудзи (форма № 145).
Стержнi з наявнiстю невимолоченого зерна бiльше 1,2% вiд маси стержнiв пiдлягають
повторному обмолоту.
5.5. Обмолот кукурудзи в качанах оформлюється актом (форма № 33). Акт складається на
обмолот кожної партiї, що окремо облiковується, але не рiдше нiж за два тижнi.
5.6. Маса переданої в обмолот кукурудзи визначається як сума отриманої з обмолоту маси
зерна, побiчних продуктiв, вiдходiв i стержнiв.
5.7. Якiсть кукурудзи в качанах (середньозважена вологiсть i вихiд зерна з качанiв), а також
якiсть отриманих з обмолоту зерна, побiчних продуктiв, вiдходiв, стержнiв i наявнiсть
невимолоченого зерна на стержнях визначаються лабораторiєю i зазначаються в журналi
реєстрацiї лабораторних аналiзiв насiння кукурудзи в качанах (форма № 82).
До актiв (форма № 33) додаються вiдомостi зважування i аналiзнi картки.
5.8. У разi, якщо при обмолотi кукурудзи неможливе зважування зерна, вiдходiв i стержнiв,
їхня маса визначається за документами при вiдпуску.
5.9. Самообрушене зерно, зiбране при перебираннi кукурудзи в качанах i при зачищеннi
мiсць зберiгання, зважується i оприбутковується за актами довiльної форми, у яких
зазначаються маса, його вологiсть i смiтна домiшка, визначенi ВТЛ. До акта додаються
картки аналiзу зерна. З рахунку кукурудзи в качанах списується маса чистого зерна (без
сторонньої домiшки), а на рахунок кукурудзи в зернi оприбутковується фактична маса, що
включає всi домiшки, з розподiлом за рахунками поклажодавцiв пропорцiйно вазi кукурудзи
в початках, що зберiгалась.
5.10. Одержанi при перебираннi кукурудзи вiдходи (ураженi хворобами качани, стержнi,
суцвiття та iн.) списуються з наявностi за актами на перебирання, в яких вказуються
фактична маса вiдходiв i визначенi ВТЛ якiсть та вiдсоток фактичного виходу зерна.
Списання проводиться за середньозваженою вологiстю зерна, стержнiв i вiдходiв.
IV. Вирiшення спiрних питань за наявностi розбiжностей при визначеннi якостi зерна
1. Пiдстави для розгляду спiрних питань
1.1. Спiрнi питання щодо визначення якостi зерна розглядаються Державним центром
сертифiкацiї i експертизи сiльськогосподарської продукцiї:
у разi незгоди власника зерна (уповноваженої ним особи), який доставив зерно на зерновий
склад для зберiгання без супровiдних документiв про якiсть зерна, з даними аналiзу,
проведеного ВТЛ зернового складу;
при виявленнi ВТЛ невiдповiдностi показникiв якостi зерна понад норму допустимих
вiдхилень показникам якостi, що зазначенi у супровiдних документах про якiсть зерна
вантажовiдправника.
1.2. Зерно на перiод вирiшення спiрного питання з визначення його якостi зберiгається
окремо вiд iншого зерна в належно обладнаних i опломбованих (опечатаних) примiщеннях
або в транспортному засобi, яким була здiйснена доставка зерна, з додержанням умов, що
забезпечують цiлiснiсть зберiгання зерна та незмiннiсть його якостi.
1.3. При пiдтвердженнi або замiнi документiв про якiсть зерна документи кiлькiсно-якiсного
облiку на пiдприємствi оформляються на основi пiдтверджених чи замiнених документiв про
якiсть.
2. Спiрнi питання щодо визначення якостi зерна, що виникають у випадку незгоди власника
зерна (уповноваженої ним особи), який доставив зерно на зерновий склад для зберiгання без
супровiдних документiв, щодо його якостi.
2.1. У разi незгоди власника зерна (уповноваженої ним особи), який доставив зерно на
Зерновий склад для зберiгання без супровiдних документiв, щодо його якостi з результатами
визначення якостi зерна ВТЛ Зернового складу у присутностi власника зерна (уповноваженої
ним особи) проводиться повторне визначення якостi зерна.
2.2. При незгодi власника зерна (уповноваженої ним особи) з результатами повторного
визначення якостi зерна належним чином вiдiбрана, опечатана та оформлена актом вiдбору

проба (згiдно з главою 4 цього роздiлу) передається до Державного центру сертифiкацiї i
експертизи сiльськогосподарської продукції.
3. Спiрнi питання з визначення якостi зерна, що виникають при виявленнi невiдповiдностi
показникiв якостi понад норму допустимих вiдхилень мiж показниками якостi, визначеними
Зерновий складм-одержувачем, та показниками якостi, зазначеними у супровiдних
документах про якiсть.
3.1. При надходженнi зерна на Зерновий склад ВТЛ проводить попереднє визначення якостi
зерна. Вiдбiр проб проводиться з залiзничних вагонiв через верхнi люки.
3.2. Якщо за результатами випробувань ВТЛ будуть виявленi розбiжностi в якостi зерна
понад норму допустимих вiдхилень, Зерновий склад-одержувач:
протягом доби, крiм вихiдних днiв, у письмовiй формi (телеграма, телефонограма,
факсограма з їх обов’язковою реєстрацiєю у реєстрацiйнiй книзі) викликає представникiв:
власника зерна, Зернового складу-вiдправника забезпечує цiлiснiсть зберiгання зерна та
незмiннiсть його якостi до вирiшення спiрних питань в опломбованiй мiсткостi.
За погодженням з Зерновий складм-вiдправником зберiгання зерна можливе без
розвантаження транспорту або iз розвантаженням. Розвантаження проводиться в
опломбовану мiсткiсть (силос, склад), що забезпечує незмiннiсть маси зерна та його якостi,
та складається акт про розвантаження спiрної партiї зерна.
3.3. Представники власника зерна, Зернового складу-вiдправника термiново (протягом доби)
повиннi повiдомити про участь у спiльному визначеннi якостi спiрної партiї.
3.4. Із представникiв: власника зерна, Зернового складу-вiдправника та з представником
Зернового складу-одержувача створюють комiсiю для спiльного визначення якостi спiрної
партiї зерна.
3.4.1. Комiсiя проводить обстеження транспортного засобу або мiсткостi, де зберiгається
спiрна партiя зерна, та наявнiсть пломб. Наявнiсть пломб на нижнiх люках залiзничних
вагонiв обов’язкова.
3.4.2. За вiдсутностi порушень вимог щодо зберiгання спiрної партiї проводиться вiдбiр
проби згiдно з главою 4 цього роздiлу вiдповiдно до вимог нормативних документiв.
Видiленi з неї проби пломбуються, забезпечуються етикетками з пiдписами осiб, якi брали
участь у вiдборi. Акт про вiдбiр проб пiдписується всiма членами комiсiї. Вiдiбранi i
опломбованi проби надаються зацiкавленим сторонам. У ВТЛ Зернового складу-одержувача
комiсiєю проводиться визначення якостi однiєї з видiлених проб.
3.4.3. За результатами спiльного визначення якостi зерна складається акт (глава 5 цього
роздiлу) про фактичну якiсть спiрної партiї, який є пiдставою для пiдтвердження або замiни
документа про якiсть Зернового складу-вiдправника. Акт повинен бути оформлений у день
визначення якостi.
3.4.4. На зворотному боцi замiненого документа про якiсть робиться запис: «Замiсть
Посвiдчення про якiсть ______________ вiд «___» ____________ 20__ року № _____ у
зв’язку з розбiжностями в показниках якостi», який затверджується пiдписом та печаткою.
3.4.5. Спiрна партiя зерна у кiлькiсно-якiсному облiку оприбутковується Зерновий складодержувачем та списується з облiку Зерновим складом-вiдправником за результатами
спiльного визначення якостi у разi виявлення розбiжностей понад норму допустимих
вiдхилень.
3.4.6. У випадку, коли за результатами спiльного визначення якостi сторони не можуть дiйти
згоди про фактичну якiсть партiї (її вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв,
контрактним вимогам), комiсiєю складається акт, де вказано причини, з яких сторони не
дiйшли згоди, та приймається рiшення про арбiтражне визначення якостi спiрної партiї
зерна.
3.5. У разi незабезпечення Зерновий складом-одержувачем вiдокремленого, кiлькiсного i
якiсного зберiгання спiрної партiї зерно оприбутковується згiдно з документом про якiсть
Зернового складу-вiдправника або Державним центром сертифiкацiї i експертизи
сiльськогосподарської продукції за мiсцем вiдвантаження.
3.6. У разi неприбуття представникiв: власника зерна, Зернового складу-вiдправника в
обумовленi строки (не пiзнiше наступного дня з моменту одержання повiдомлення, якщо
Зерновий склад-вiдправник та Зерновий склад-одержувач розмiщенi в одному населеному

пунктi або протягом двох днiв, якщо Зерновий склад-вiдправник та Зерновий складодержувач розмiщенi в рiзних населених пунктах), оприбуткування зерна проводиться за
якiсними показниками, визначеними ВТЛ Зернового складу-одержувача.
3.7. У разi неприбуття представника Зернового складу-вiдправника, спiльне визначення
якостi спiрної партiї зерна не проводиться.
4. Порядок проведення вiдбору проб
4.1. Вiдбiр проб для всiх спiрних чи арбiтражних визначень проводиться комiсiєю в
присутностi зацiкавлених сторiн (в т. ч. за дорученням) згiдно з вимогами дiючих стандартiв
масою, яка дозволяє сформувати проби для усiх зацiкавлених сторiн та забезпечити всi етапи
арбiтражу.
Проби пакуються в тару, яка гарантує незмiннiсть якостi та опломбовується, та
засвiдчуються пiдписами членiв комiсiї.
4.2. Вiдбiр проб оформляється актом вiдбору (додаток 6), у якому повинно бути вказано:
час i мiсце складання акта, назва Зернового складу — одержувача зерна;
прiзвища та посади осiб, що брали участь у вiдборi проб;
нормативний документ, згiдно з яким проведено вiдбiр проб;
вид та маса зерна;
вид, номер транспортного засобу та дата надходження вантажу;
дата вiдправлення, назва Зернового складу-вiдправника та власника зерна;
номер транспортного документа;
вид, номер, дата, ким видано документ, що засвiдчує якiсть зерна;
назва Зернового складу-одержувача;
для затареної продукцiї — кiлькiсть мiсць i маса;
загальна маса вiдiбраної проби, кiлькiсть видiлених проб та маса кожної;
вид пакування проб, чиєю печаткою або пломбою (вiдтиски на пломбах) опломбованi проби;
наявнiсть етикетки, що мiстить данi, якi передбаченi стандартами або технiчними умовами;
мета вiдбору проби та її направлення;
iншi додатковi данi, якi включаються до акта з метою бiльш докладної характеристики
проби;
пiдписи осiб, якi засвiдчують факт вiдбору проб.
4.3. Вiдiбранi проби повиннi зберiгатися усiма зацiкавленими сторонами до остаточного
вирiшення спiрних питань про якiсть партiї.
5. Акт спiльного визначення якостi
5.1. За результатами спiльного визначення якостi зерна в день його визначення складається
акт про фактичну якiсть спiрної партiї.
5.2. Акт повинен мiстити:
час i мiсце складання, найменування Зернового складу-одержувача;
прiзвища та посади осiб, що брали участь у спiльному визначеннi якостi зерна, мiсце їх
роботи;
вид та маса зерна;
номер та дата договору на постачання зерна та транспортної накладної;
вид i номер транспортного засобу;
номер та дата документа (вид документа), що засвiдчує якiсть зерна, та ким видано
документ;
дата вiдправлення, назва Зернового складу-вiдправника та власника зерна;
дата надходження зерна;
для готової продукцiї — назва та адреса її виробника, кiлькiсть мiсць;
умови зберiгання зерна на складi Зернового складу-одержувача до оформлення акта;
стан мiсткостi зберiгання зерна на момент її огляду;
для готової продукцiї — вид, стан тари на момент огляду, вiдповiднiсть маркування тари та
iншi данi;
наявнiсть пломб (вiдправника чи органу транспорту), вiдтиски на них;
результати спiльного визначення якостi з посиланням на стандарт;

висновок за результатами спiльного визначення якостi, у якому зазначаються: вiдомостi про
якiсть партiї, розбiжностi мiж показниками спiльного визначення та показниками якостi,
зазначеними у документах про якiсть, виданих при вiдвантаженнi партiї зерна; доцiльнiсть
замiни або пiдтвердження документiв про якiсть Зернового складу-вiдправника;
- мiсце направлення проб у разi, коли сторони вважають за необхiдне провести арбiтражне
визначення якостi.

V. Вiдпуск зерна
1. Порядок вiдпуску зерна
1.1. Видача зерна проводиться зерновим складом в обмiн на один з таких документiв:
оригiнал складської квитанцiї на зерно;
оригiнали простого складського свiдоцтва або подвiйного складського свiдоцтва, двi частини
якого (складське та заставне свiдоцтва) не вiдокремленi мiж собою;
одночасно поданi оригiнали вiдокремлених частин подвiйного складського свiдоцтва
(складське та заставне свiдоцтва);
складське свiдоцтво (частина А) подвiйного складського свiдоцтва та оригiнал документа
про повну сплату суми кредиту i вiдсоткiв за ним.
1.2. Зерновий склад видає зерно за умови дотримання в складських свiдоцтвах безперервного
ряду передавальних написiв (останнiй передавальний напис повинен бути зроблений на
користь особи, яка пред’явила вiдповiдне свiдоцтво).
1.4. Власник складського документа на зерно має право вимагати вiд зернового складу
повернення зерна повнiстю або частинами.
1.5. У разi повернення зерна частинами зерновий склад повинен видати його власнику новий
складський документ на зерно, що залишилося, в обмiн на оригiнал ранiше виданого
складського документа на зерно, перший та другий примiрники якого повиннi бути погашенi
в установленому порядку.
1.6. При оформленнi нових складських квитанцiй зерновий склад зобов’язаний щодоби
передавати данi до реєстру складських документiв на зерно.
1.7. Кожна партiя зерна видається її власнику матерiально вiдповiдальною особою складу за
кiлькiстю i за якiстю зерна на основi письмового звернення власника, доручення на право
отримання зерна, наказу по зерновому складу (форма № 16), попередньо складеного актарозрахунку (додаток 7).
1.8. Строк дiї наказу (форма № 16) — 5 дiб, при цьому вiдпуск зерна проводиться в межах
одного iз вказаних днiв.
1.9. При вiдпуску зерна та продукцiї оформляється товарно-транспортна накладна
встановленої форми № 1-ТН.
Товарно-транспортнi накладнi на вiдпуск вважаються недiйсними без доданих доручень, без
пiдпису одержувачiв та тi, що мають виправлення.
1.10. При видачi зерновим складом партiї зерна виконуються такi органiзацiйно-технологiчнi
операцiї:
власник зерна (уповноважена ним особа) подає заяву щодо його витребування та пред’являє
складськi документи на зерно, яке вiн бажає забрати зi складу;
ВТЛ передає в бухгалтерiю показники якостi партiї зерна (форма № 47), що зберiгається, якi
склалися на момент вiдпуску;
бухгалтерiя готує попереднiй акт-розрахунок, у якому проводить розрахунки обсягу
основного, побiчних продуктiв i вiдходiв, що належать власнику, вираховує втрати згiдно з
нормами i ставить до вiдома власника зерна (представника власника);
бухгалтерiя оформлює наказ про вiдпуск зерна за формою № 16;
оформлюються пропуск, транспортнi документи всiх видiв (ТТН, коносамент, залiзничнi
накладнI);
визначаються брутто, тара i нетто транспортного засобу з вiдображенням у вагових журналах
i в товарно-транспортних накладних;
ВТЛ визначає фактичнi показники якостi завантаженого в транспортний засiб зерна,
заносить результати аналiзу в картку аналiзу зерна i журнал форми № ЗХС-49, оформлює
посвiдчення про якiсть (форми №№ 42, 40, 41, 43) та передає результати в бухгалтерiю для
проведення кiнцевих розрахункiв;

бухгалтерiя оформляє акт-розрахунок за фактичними показниками якостi i перевiряє
правильнiсть проведених розрахункiв за наданi зерновим складом послуги та їх сплату.
1.11. Пiсля видачi зерна, за умови вiдсутностi претензiй з боку одержувача, зерновий склад
погашає одержаний ним оригiнал складського документа на зерно та його другий примiрник
i зберiгає їх та супровiднi документи протягом трьох рокiв.
1.12. Повернена власнику партiя або частина партiї зерна виключається з реєстру зерна
(заставного зерна) зернового складу.
1.13. Погашенi складськi документи на зерно виключаються iз реєстру складських
документiв на зерно (заставне зерно) i в повторний обiг не допускаються.
1.14. По закiнченнi строку зберiгання зерна зерновий склад зобов’язаний письмово, за сiм
днiв до закiнчення строку зберiгання зерна, попередити його власника про закiнчення строку
зберiгання зерна та запропонувати термiн його витребування.
1.15. На всi види вiдвантажень зерна та iнших матерiальних цiнностей з територiї Зернового
складу виписуються матерiальнi перепустки, що додаються до видаткових документiв та
пiдлягають облiку i контролю в межах Зернового складу. Матерiальна перепустка
виписується матерiально вiдповiдальною особою у двох примiрниках i дiє лише в день її
видачi. Перший примiрник перепустки видається вантажоодержувачу, другий залишається у
матерiально вiдповiдальної особи. При вивезеннi зерна з територiї черговий працiвник
охорони забирає перепустку у вантажоодержувача, порiвнює з видатковим документом,
перевiряє вантаж, ставить пiдпис на зворотi перепустки, вiдмiчає дату та час вивезення зерна.
Перепустки реєструються охороною у спецiальному журналi та наступного дня здаються в
бухгалтерiю, де звiряються з видатковими документами матерiально вiдповiдальної особи.
Кожна перепустка прикрiплюється до видаткових документiв i зберiгається разом з ними.
1.16. Видача зерна, побiчних продуктiв i вiдходiв проводиться у фiзичнiй масi в обсягах,
зазначених в актi-розрахунку, який складається за даними особового рахунку з урахуванням
актiв на очищення i сушiння зерна за формою № 34.
1.17. Маса вiдпущеного зерна визначається матерiально вiдповiдальною особою на вагах у
присутностi водiя або уповноваженої власником особи. Результати зважування зерна
заносяться у ваговий журнал вiдпуску вiдповiдної форми (автотранспорт — журнал форми
№ ЗХС-28, залiзничний транспорт — журнал форми № 29).
1.18. При вiдсутностi вагонних або елеваторних ваг у Зернового складу-вантажовiдправника
визначення маси проводиться на вагонних вагах станцiї вiдправлення Зернового складувантажовiдправника згiдно з договором, укладеним мiж вантажовiдправником i залiзницею,
результати зважування реєструються в журналi форми № 29 i засвiдчуються пiдписом
працiвника Зернового складу-вантажовiдправника, який здiйснював зважування.
1.19. Вiдпуск борошна, круп i насiння кукурудзи, упакованих в мiшки стандартною масою,
проводиться без зважування, а маса продукцiї, що вiдпускається, визначається за кiлькiстю
мiсць i стандартною масою.
1.20. Наступного дня пiсля вiдвантаження зерна всi документи з оформлення його вiдпуску
передаються в бухгалтерiю.
2. Порядок переоформлення зерна вiд одного власника iншому
2.1. Переоформлення зерна вiд одного власника iншому проводиться в їх присутностi або в
присутностi уповноважених ними осiб згiдно з заявою власника про переоформлення. У заявi
вказуються культура, клас, обсяг переоформлення, реквiзити нового власника.
2.2. При переоформленнi зерна ВТЛ зернового складу надає бухгалтерiї аналiзну картку з
вiдмiткою «переоформлення».
2.3. Якiсть зерна визначається на дату переоформлення i вiдповiдає якостi, що склалася в
партiї на момент переоформлення та зареєстрована в журналi форми № ЗХС-49
«переоформлення».
2.4. До заяви додаються складськi документи i доручення, видається наказ керiвника
зернового складу (форма № 16), складається акт приймання-передавання зерна, який
пiдписується в тристоронньому порядку (перший власник зерна, новий власник зерна i
керiвник зернового складу), оформляється договiр складського зберiгання зерна з новим
власником.

2.5. Обсяг переоформленого зерна визначається актом-розрахунком, який складається
Зерновий складм на момент переоформлення, пiсля чого новому власнику видаються
переоформленi складськi документи. Процедура переоформлення вiдображується в
особовому рахунку власника зерна в книзi кiлькiсно-якiсного облiку хлiбопродуктiв (форма
№ 36 з вiдмiткою «переоформлення»). Вiдповiдно вносяться змiни в звiт форми № ЗХС-37.
2.6. Перед переоформленням зерна перший власник повинен повнiстю розрахуватися з
Зерновий складм за послуги з приймання, очищення, сушiння та зберiгання зерна, вирiшити
питання щодо використання побiчних продуктiв i вiдходiв, що належать йому.
2.7. Пiдставами для видачi чи переоформлення продуктiв переробки зерна є акт-розрахунок
виходу продукцiї при переробцi зерна (форма № 117, № 121) та товарно-транспортнi
накладнi.
3. Перемiщення зерна та продукцiї на територiї Зернового складу
3.1. Перемiщення зерна та продукцiї на територiї Зернового складу оформлюється
накладною на перемiщення хлiбопродуктiв за формою № 19, пiдписаною керiвником
Зернового складу або його заступником, начальником ВТЛ та матерiально вiдповiдальною
особою, де зазначається мета перемiщення.
3.2. При перемiщеннi зерна в межах однiєї територiї маса визначається один раз в
присутностi обох матерiально вiдповiдальних осiб i пiдписується ними.
У випадках, коли зважування проводиться за участю кiлькох осiб, оформляється вiдомiсть
зважування (форма № 171), при цьому результати зважувань одночасно реєструються у двох
вiдомостях (при iнвентаризацiї або перемiщеннi хлiбопродуктiв усерединi Зернового складу).
3.3. Накладна за формою № 19 виписується в двох примiрниках, якi передаються матерiально
вiдповiдальним особам, звiдки вивозиться i куди завозиться зерно. У накладнiй за формою №
19 ВТЛ зазначається якiсть зерна.
Розпорядження на перемiщення хлiбопродуктiв територiєю Зернового складу за накладною
форми № 19 дiє лише протягом доби.
3.4. Перемiщення зерна та продукцiї з рiзних територiй одного й того самого Зернового
складу оформляється як вiдпуск.
4. Оформлення операцiй з безтарного зберiгання та вiдпуску борошна
4.1. Склади для безтарного зберiгання борошна включають силоси для зберiгання,
обладнання для транспортування борошна в силоси, а також обладнання для навантаження
борошновозiв.
4.2. Проби для визначення якостi борошна вiдбирають у мiсцях, передбачених
технологiчною схемою контролю борошномельного заводу.
4.3. На Зернового складух, де склад безтарного зберiгання перебуває у пiдпорядкуваннi
начальника виробничого цеху i борошно зважують лише при реалiзацiї, кiлькiсть виробленої
продукцiї враховують за масою, встановленою при вiдпуску, i нiяке списання втрат не
допускається. У такому разi склад безтарного зберiгання зачищається разом з
борошномельним корпусом.
4.4. На борошномельних заводах, де вироблене борошно передається на склади безтарного
зберiгання за кiлькiстю i якiстю матерiально вiдповiдальним особам, ведеться кiлькiсноякiсний облiк за складами безтарного зберiгання, списання втрат проводиться в
установленому порядку тiльки за рахунок змiни вологостi. Особовий рахунок за кiлькiсноякiсним облiком закривається актом зачистки форми № 30.
4.5. На складбезтарного зберiгання борошна ведеться книга облiку завантаження силосiв i
видаткiв борошна.
4.6. Графи «Надходження» форми № 36 за складом безтарного зберiгання заповнюються за
даними книги облiку завантаження силосiв, а вологiсть борошна — за середньозмiнною
пробою.
4.7. Норми природної втрати борошна при його безтарному зберiганнi в складах силосного
типу не застосовуються.
4.8. Данi, необхiднi для заповнення товарно-транспортних накладних про якiсть борошна,
крiм показника «вологiсть», вносять за середнiми даними аналiзiв при завантаженнi силосу, а
вологiсть борошна визначають за пробою, вiдiбраною при його вiдпуску.

4.9. У виняткових випадках при утвореннi незначної маси розсипiв борошна останнi повиннi
дороблятися, оформлюватися актом i оприбутковуватися за їх мiсцем зберiгання. Списання
борошняних змiток з рахунку борошна допускається тiльки при остаточному зачищеннi
складу безтарного зберiгання на пiдставi акта зачистки.
VI. Переробка зерна
4.1. Переробка зерна здійснюється на договірних умовах.
4.2. Передача на переробку проводиться актами прийому передачі зерна. Кількість зерна
визначається на потокових вагах Переробника.
VII. Кiлькiсно-якiсний облiк зерна
7.1. Для контролю за зберiганням зерна i визначенням закономiрностi убутку в масi зерна на
зернових складах ведеться кiлькiсно-якiсний облiк зерна в електронному вигляді в розрiзi
культур, класiв, рокiв урожаю, мiсць зберiгання та матерiально вiдповiдальних осiб.
7.2. Зерно власника, прийняте на тимчасове зберiгання, розмiщується окремо, але в разi
вiдсутностi складської мiсткостi може розмiщуватися разом з однорiдним за якiстю зерном
iнших власникiв, знеособлено.
7.3. Складський облiк (форма № ЗХС-37) ведеться загальний за облiковими партiями з
додатком реєстру руху та залишкiв за власниками, що вiдповiдає формi № ЗХС-37 (кожного
дня при русi зерна). Складський облiк за формою № ЗХС-37 ведеться кожною матерiально
вiдповiдальною особою за усiма облiковими партiями зерна та за тарою, що зберiгаються у
матерiально вiдповiдальної особи. До форми № ЗХС-37 бухгалтерiєю Зернового складу
додається додаток «Реєстр руху та залишкiв зерна» за власниками за формою № ЗХС-37 (з
вiдмiткою виду руху зерна — видатки, надходження, переоформлення).
У звiтi за формою № ЗХС-37 за кожним видом зерна i тари вказується за добу: залишок їх на
початок дня, надходження та видатки за день i залишок на кiнець дня.
7.4 При надходженнi зерна з iнших пiдприємств матерiально вiдповiдальна особа
оприбутковує у своєму звiтi форми № ЗХС-37 кiлькiсть, що фактично виявилася при
зважуваннi.
7.5. У книгах кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36 надходження зерна оприбутковується за
кiлькiстю згiдно з формою № ЗХС-37 та первинними облiковими документами.
7.6. Нестачi (лишки) хлiбопродуктiв у порiвняннi з документами вiдправника списуються
(оприбутковуються)
матерiально
вiдповiдальною
особою
Зернового
складувантажоотримувача за звiтом форми № ЗХС-37 на пiдставi приймальних актiв форм № 14, №
15, комерцiйних актiв або залiзничних (водних) накладних.
7.7. Вiдвантаження (видатки) зерна записують у «видатки» за фактичною вагою.
7.8. Складськi звiти складаються у двох примiрниках. Перший разом iз первинними
документами матерiально вiдповiдальна особа здає бухгалтеру кiлькiсно-якiсного облiку,
який перевiряє правильнiсть складання складського звiту, наявнiсть первинних та iнших
передбачених цiєю iнструкцiєю документiв, факт приймання звiту i документiв бухгалтер
засвiдчує своїм пiдписом на другому примiрнику складського звiту, який залишається у
матерiально вiдповiдальної особи. Нумерацiя складських звiтiв починається iз
маркетингового року (iз першого дня надходження зерна нового урожаю) або пiсля
iнвентаризацiї партiй. У звiтностi обов’язково зазначається рiк урожаю партiї зерна, що
зберiгається.
7.9. При проведеннi iнвентаризацiї вiдомостi зважувань списуються у видатки за дiючою
звiтнiстю та оприбутковуються за вiдкритими пiсля iнвентаризацiї складськими звiтами.
Пiдчищення i помарки у звiтах не допускаються. При виявленнi в звiтах неправильних
записiв вони пiдлягають перескладанню.
7.10. Кiлькiсно-якiсний облiк (форма № 36) ведеться в загальних книгах кiлькiсно-якiсного
облiку та окремо за кожним особовим рахунком власника таким чином:
форма № 36 — загальна, в яку на пiдставi первинних документiв, що додаються до
загального складського звiту форми № 37, заносяться данi про рух хлiбопродуктiв при
надходженнi на Зерновий склад та вiдпуск за його межi, списання вiдходiв, вiдпуск у
переробку згiдно з вiдомостями зважування форми № 171а або № 171б;

форма № 36 — на кожного окремого власника (особовi рахунки), в яку на пiдставi первинних
документiв, що додаються до форми ЗХС № 37 в розрiзi власникiв, заносяться данi про рух
хлiбопродуктiв власника (надходження на Зерновий склад та вiдпуск за його межi,
переоформлення, списання вiдходiв при проведеннi доробки зерна, вiдпуск у переробку).
Кiлькiсно-якiснi показники переоформлення в надходженнi та видатковiй частинi усiх
особових рахункiв партiї повиннi бути iдентичнi.
7.11. Зерно, крiм упакованого в мiшки стандартною масою, враховується в книгах кiлькiсноякiсного облiку iз зазначенням фiзичної маси, фактичної вологостi та смiтної домiшки; щодо
кукурудзи в качанах — iз зазначенням фiзичної маси кукурудзи в качанах, вологостi зерна i
вологостi качанiв, виходу зерна з качанiв. Продукцiя в нестандартному пакуваннi — за
кiлькiстю мiсць, масою i вологiстю.
Облiк вiдходiв I, II i III категорiй у книгах форми № 36 ведеться за масою.
7.12. Загальнi книги кiлькiсно-якiсного облiку ведуться за мiсцями зберiгання, а при
необхiдностi — за групою зерносховищ, що знаходяться на облiку однiєї матерiально
вiдповiдальної особи з особовими рахунками на кожну культуру, клас, з видiленням кожної
партiї сортового насiння, сортiв пивовареного ячменю, натуральних сумiшей зерна, а для
борошна i круп за кожним сортом i видом.
Горох жовтий i зелений, горох сiрий та сумiш типiв (пiдтипiв) у складському, кiлькiсноякiсному i бухгалтерському облiку облiковуються за типами.
7.13. Продукти, якi отриманi при очищеннi, переробцi зерна i калiбруваннi кукурудзи,
облiковуються в книгах кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36 окремо за видами вiдповiдно
до «Класифiкацiї продуктiв, якi отриманi при очищеннi, переробцi зерна i калiбруваннi
кукурудзи на Зернового складух галузi хлiбопродуктiв» (додаток 3).
7.14. Зернова сумiш вiд первинної доробки повинна розмiщуватися в складах i
облiковуватись окремо залежно вiд культури та класу зерна, вiд якого вона отримана.
7.15. Вiдходи I категорiї облiковуються за такими видами:
а) зерновi вiдходи з вмiстом зерна бiльш 30 до 50% включно, окремо вiд зернових i олiйних
культур;
б) зерновi вiдходи з вмiстом зерна бiльш 10 до 30% включно, окремо вiд зернових i олiйних
культур;
в) борошнянi витряски i борошнянi змiтки;
г) пил оббивний бiлий.
7.16. Продукцiя, яка запакована в мiшки стандартною масою, у випадках розтарування для
вiдпуску через склади безтарного зберiгання (бункера) за фактичною масою пiдлягає облiку
в книгах кiлькiсно-якiсного облiку за кiлькiстю мiсць, масою i вологiстю. На таку продукцiю
зерновим складом складаються акти зачистки за формою № 30.
7.17. Облiк ведеться в книгах кiлькiсно-якiсного облiку (форма № 36) в ручному або
електронному виглядi з обов’язковим пiдтвердженням паперовими носiями
7.18. При веденнi кiлькiсно-якiсного облiку в електронному виглядi кожна сторiнка повинна
мати порядкову нумерацiю, завiрятися пiдписом головного бухгалтера та вiдповiдальною
особою за ведення форми № 36; друкування форми № 36 за наявностi руху проводиться
щоденно. Роздрукована загальна форма № 36 щомiсяця звiряється з первинними
документами та з даними особових рахункiв зберiгачiв, пiдписується головним бухгалтером,
начальником ВТЛ, прошнуровується та скрiплюється печаткою Зернового складу.
7.19. Ведення кiлькiсно-якiсного облiку покладається на спецiально видiленого керiвником
Зернового складу квалiфiкованого спецiалiста.
7.20. На обкладинцi книги форми № 36, що видається спецiалiсту, який веде книгу, повиннi
бути зазначенi: назва Зернового складу, номер книги, культура, на яку заведена книга, клас,
прiзвище, iм’я, по батьковi матерiально вiдповiдальної особи.
7.21. Записи в книзi форми № 36 за особовими рахунками власникiв повиннi вiдображати
операцiї за надходженням, вiдпуском та переоформленням.
7.22. Оприбуткування та видатки проводяться вiдповiдно до первинних прибуткововидаткових документiв: перелiк реєстрiв накладних форм №№ ЗХС-5, ЗХС-3, ЗХС-4,
приймальний акт на багатовагонне (баржеве) надходження зерна (форма № 14), вiдомостi
залiзничних i водних накладних на їх вiдвантаження (форма № 20). У цьому разi пiдрахованi

в зазначених вище документах пiдсумки центнеро-вiдсоткiв за вологiстю i смiтною
домiшкою наводяться в графах 9, 10, 13, 14, а графи 5 i 6 не заповнюються.
7.23. Записи за облiком недовантаження i перевантаження зерна згiдно з претензiями
вантажоодержувачiв проводяться у видатковiй частинi книги (форма № 36):
перевантаження — чорним записом на збiльшення видаткiв;
недовантаження — червоним записом на зменшення видаткiв.
7.24. Записи в книгах форми № 36 проводяться щодня, але не пiзнiше дня, наступного за
операцiйним.
У графах 9 i 13 вказуються центнеро-вiдсотки за вологiстю, а в графах 10 i 14 — центнеровiдсотки за смiтною домiшкою (маси, помноженої на% вологостi чи смiтної домiшки).
Центнеро-вiдсотки проставляються в цiлих одиницях, частки менше 0,5 — вiдкидаються, а
0,5 i бiльше — приймаються за одиницю.
Показники вологостi i смiтної домiшки записуються в книгах форми № 36 з точнiстю до
0,1%.
7.25. Середньозважена якiсть за вологiстю i смiтною домiшкою за визначений перiод часу
визначається шляхом дiлення суми центнеро-вiдсоткiв на масу зерна чи продукцiї, зазначену
в графах 8 чи 12 форми № 36 за той самий перiод. Середньозважена якiсть визначається з
точнiстю до 0,01%.
7.26. Пiдсумки за графами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 форми № 36 виводяться щодня за мiсяць
з початку надходження. В графах 15 i 16 форми № 36 записується залишок (до залишку
попереднього перiоду додається надходження i вiднiмається видаток). Залишок визначається
щодня, якщо протягом дня були операцiї з надходження та вiдпуску.
Довiдково на полях форми № 36 (пiсля залишку) вiдображається попереднє списання втрати
вiд зниження вологостi при сушiннi (у кiлограмах).
7.27. В графi 17 форми № 36 матерiально вiдповiдальна особа щодекади засвiдчує своїм
пiдписом достовiрнiсть виведених залишкiв.
7.28. Головний бухгалтер, заступник керiвника з якостi (начальник ВТЛ) щомiсяця
перевiряють правильнiсть записiв у книгах форми № 36: перший — у частинi центнеровiдсоткiв i залишкiв, другий i третiй — у частинi показникiв якостi. Про перевiрку робиться
запис в особових рахунках книги форми № 36.
7.29. Якщо книги кiлькiсно-якiсного облiку ведуться вручну, всi записи в книгах форми № 36
здiйснюються ручкою.
На заводах (цехах) з оброблення гiбридного i сортового насiння кукурудзи кiлькiсно-якiсний
облiк кукурудзи в качанах ведеться в книгах за формою № 36а.
7.30. Нестачi (лишки) зерна у порiвняннi з документами вiдправника списуються
(оприбутковуються) матерiально вiдповiдальною особою Зернового складу-отримувача в
книгах кiлькiсно-якiсного облiку форми № 36 на пiдставi приймальних актiв форм № 14, №
15, комерцiйних актiв або залiзничних (водних) накладних.
7.31. У книгах кiлькiсно-якiсного облiку якiсть зерна i продукцiї, що надiйшла вiд iнших
пiдприємств, записується за даними:
ВТЛ одержувача — при надходженнi вантажу без документiв про якiсть (за наявностi
претензiй — за результатами арбiтражу);
ВТЛ одержувача, коли при порiвняннi з документами вiдправника розбiжностi в якостi не
перевищують норми допустимих вiдхилень;
документа Держсiльгоспiнспекцiї, коли при порiвняннi з даними вiдправника розбiжностi в
якостi перевищують норми допустимих вiдхилень;
абзац п’ятий пункту 7.33 роздiлу VII виключено
абзац шостий пункту 7.33 роздiлу VII виключено
посвiдчення про якiсть вiдправника, коли розбiжностi в якостi понад допустимi вiдхилення
не оскаржувались;
нового документа про якiсть, виписаного за результатами акта спiльного визначення якостi
зерна.
7.32. Внесення змiн до книг форми № 36 про результати остаточного визначення якостi
вiдвантаженого зерна є обов’язковим для двох сторiн.
Якiсть зерна, вивезеного з пiдзвiтних пiдприємств, вiдображається в книгах форми № 36
(основного та пiдзвiтного) за даними ВТЛ основного Зернового складу.

Кожна реалiзована партiя зерна списується в книгах кiлькiсно-якiсного облiку на пiдставi
товарно-транспортних накладних, накладних на перемiщення (форма № 19) та документiв,
що засвiдчують якiсть.
7.33. При перемiщеннi зерна з одних сховищ в iншi, розташованих на однiй територiї
Зернового складу, де рiзнi матерiально вiдповiдальнi особи, в книгах кiлькiсно-якiсного
облiку списується у видаток i оприбутковується та сама маса iз зазначенням показникiв
якостi, визначених ВТЛ.
7.34. Продукцiя в мiшках стандартною масою, яка пiддавалася доробцi на пiдприємствi в
зв’язку з порушенням заводського пакування чи пакування iноземного постачальника,
вiдпускається споживачам за масою i пiдлягає облiку в книгах кiлькiсно-якiсного облiку
згiдно з актами на доробку форми № 32 за кiлькiстю мiсць, фактичною масою i вологiстю,
визначеною ВТЛ.
Пiсля повної реалiзацiї партiї доробленої продукцiї складається акт зачистки форми № 30,
який розглядається i затверджується Держсiльгоспiнспекцiєю.
7.35. Вiдходи на пiдставi актiв на очищення i доробку (форма № 32 i форма № 34)
списуються з рахунку зерна в книгах кiлькiсно-якiсного облiку за фактичною масою та
якiстю i оприбутковуються за мiсцем їх зберiгання.
7.36. Вологiсть вiдходiв III категорiї не визначається ВТЛ. У книзi кiлькiсно-якiсного облiку
вiдходи III категорiї списуються з рахунку основної культури iз врахуванням її вологостi до
доробки, зазначеної в актi на очищення зерна (форма № 34).
7.37. На елеваторах i Зернового складух, що мають зерноочиснi машини i механiзованi лiнiї,
де за технологiчною схемою отриманi при операцiях iз зерном вiдходи за культурами не
роздiляються, їх списання з основних культур проводиться пропорцiйно до маси зниження
смiтної та зернової домiшок кожної доробленої культури зерна.
7.38. Загальна маса вiдходiв визначається зважуванням i оформляється актом форми № 34.
Аналогiчно проводиться операцiя з розподiлу вiдходiв мiж власниками при очищеннi
загальної партiї.
Приклад розподiлу загальної отриманої кiлькостi вiдходiв за культурами чи власниками
наведено в додатку 10.
7.39. Аспiрацiйний пил списується пропорцiйно масi перемiщеного (приймання, вiдпуск,
внутрiшнє перемiщення) зерна за культурами та за власниками згiдно з актом розподiлу.
При списаннi аспiрацiйного пилу у видатках в книгах кiлькiсно-якiсного облiку вказується
середньозважена вологiсть культури при перемiщеннi її за вiдповiдний перiод. Зачистки
пилових камер проводяться не рiдше одного разу на мiсяць.
7.40. При повному використаннi кожної партiї зерна, що облiковується окремо (крiм
упакованої в мiшки стандартною масою), чи при наявностi незначних залишкiв зерна i
насiння олiйних культур (в механiзованих складах, обладнаних стацiонарними вагами, —
менше 200 т, немеханiзованих — менше 70 т i на складах пiдзвiтного Зернового складу —
менше 15 т) матерiально вiдповiдальна особа i головний бухгалтер доповiдають письмово
про це керiвнику Зернового складу, який доручає комiсiї iз зачистки перевiрити повноту
зачистки i органiзувати оформлення зачистки партiї чи забезпечити переважування залишкiв
iз складанням акта зачистки в установленому порядку.
7.41. Переважування сортового насiння зернових i олiйних культур проводиться в тих
випадках, коли залишки окремих партiй становлять менше 10 т.
7.42. Залишки зважуються за участю матерiально вiдповiдальної особи i комiсiї, призначеної
керiвником Зернового складу.
7.43. До початку заготiвель зерна нового врожаю всi партiї зерна i насiння олiйних культур iз
залишком менше 200 т повиннi бути переваженi, а результати оформленi актами зачистки.
7.46. Не допускається об’єднання особових рахункiв зерна i насiння олiйних культур нового i
старого врожаїв, якi не були проiнвентаризованi.
Змiшування партiй зерна допускається попередніх років, однорідних по типовому і
підтиповому складі, кількістю і якістю клейковини для пшениці, станом по вологості і
засміченості, іншим показникам якості, крім зерна закладеного в державні резерви.
Не допускається обєднання партій зерна поточного року з зерном урожаю минулих років,
яке піддавалось фумігації. А також сам зігріваючим – зі здоровим зерном.

7.44. При передачi хлiбопродуктiв однiєї матерiально вiдповiдальної особи iншiй участь у
переважуваннi зерна i продукцiї обох матерiально вiдповiдальних осiб обов’язкова.
7.45. У книгах кiлькiсно-якiсного облiку особовi рахунки зачищених партiй закриваються
бухгалтерiєю.
Новi рахунки евiрених партiй вiдкриваються згiдно з фактичним залишком, встановленим
при переважуваннi, та фактичною якiстю, визначеною ВТЛ.
7.46. Претензiї вантажоодержувачiв, що надiйшли за недовантаження i перевантаження
зерна, вiдвантаженого до зачистки чи iнвентаризацiї, а також вiдвантаженого за участю
iнвентаризацiйної комiсiї, вiдображаються в книзi кiлькiсно-якiсного облiку старого
особового рахунку даної культури, в зв’язку з чим перескладається акт зачистки. У
перескладеному актi маса за рядком: «залишок за переважуванням на 20__ рiк» не
змiнюється; маса за рядком «видача з 20__ року до 20__ року» зменшується на масу
недовантаження чи збiльшується на масу перевантаження.
7.47. На комбiкормових Зернового складу побiчнi продукти, що надiйшли для переробки,
розмiщуються в складах сировини i враховуються в книгах кiлькiсно-якiсного облiку. Облiк
побiчних продуктiв за культурами, вiд яких цi продукти отриманi, слiд вести вiдповiдно до
фактичного розмiщення їх у складах сировини залежно вiд умов кожного Зернового складу.
Зерносумiшi злакових i бобових культур слiд розмiщувати в складах сировини i враховувати
окремо.
7.48. На кожну однорiдну партiю зерна, насiння i продукцiї лабораторiєю виписуються
штабельнi ярлики (форм № 77, № 78 i № 91), якi знаходяться в складi бiля партiй, що
зберiгаються.
7.49. Порядковi номери штабелям присвоюються в порядку надходження партiй, починаючи
з 1 сiчня кожного року. Присвоювати штабелям однаковi номери протягом року не
допускається.
7.50. Склад продукцiї роздiляють на вiддiлення (секцiї), якi отримують постiйний
порядковий номер, що в штабельному ярлику позначають у виглядi знаменника;
чисельником проставляють порядковий номер штабеля.
За наявностi декiлькох складiв для продукцiї ведуть нумерацiю вiддiлень (секцiй),
починаючи з першого номера в складi № 1 i закiнчуючи останнiм номером вiддiлення
(секцiї) в останньому складi.
7.51. За продукцiєю в мiшках стандартною масою ведеться повагонний штабельний облiк.
Для цього розмiщення продукцiї, яка надходить залiзницею, проводиться у повагонних
штабелях.
7.52. Об’єднання рiзних розпочатих штабелiв i перекладання продукцiї з одного штабеля в
iнший не допускається.
7.53. Кожному розвантаженому вагону з продукцiєю присвоюється штабельний порядковий
номер, який вказується в приймальному актi, штабельному ярлику i в документах на вiдпуск.
На пiдставi цих даних працiвник, який веде штабельний облiк, перевiряє вiдповiднiсть
фактичної наявностi продукцiї залишкам за даними повагонного облiку.
7.54. Борошно i крупи, що надходять з вибiйного вiддiлення Зернового складу до складу,
складаються в штабелi за датами позмiнного виробiтку не бiльше вагонної партiї.
7.55. Пiсля вiдпуску партiї продукцiї штабельнi ярлики завiряються пiдписом матерiально
вiдповiдальної особи i передаються у ВТЛ, де зберiгаються протягом одного року.
VIII. Оформлення зачистки зерна i продукцiї
1. Проведення зачистки
1.1. Зачистка партiй зерна i продукцiї проводиться комiсiєю в складi керiвника Зернового
складу, начальника ВТЛ i головного бухгалтера за участю матерiально вiдповiдальної особи i
оформляється актом зачистки (форма № 30 чи форма № 30а). До акта зачистки додається
розшифрування пiдсумкiв за особовими рахунками зберiгачiв.
1.2. У тих випадках, коли при повному використаннi партiй зерна чи при перевiрцi їх
наявностi шляхом переважування не встановлено лишкiв i нестач та немає зволоження чи
збiльшення смiтної домiшки, а також коли пiдвищення вологостi чи смiтної домiшки за
поясненням комiсiї не призведе до збiльшення маси, акти зачистки за формою № 30 не
складаються, партiя зачищається безрезультатно.

1.3. Партiї хлiбопродуктiв, зачищенi безрезультатно, оформлюються вiдомiстю, яка
пiдписується членами комiсiї iз зачистки та включається у звiтнiсть у такому самому
порядку, як i акти зачистки.
1.4. Не рiдше двох разiв на рiк (1 липня i 1 листопада) комiсiя iз зачистки за наказом
керiвника Зернового складу проводить суцiльну перевiрку наявностi продукцiї в мiшках
стандартною масою пiдрахунком кiлькостi мiсць i маси.
Результати поточної зачистки та iнвентаризацiї оформлюються актом iнвентаризацiї
борошна i круп (форма № 172) без складання акта зачистки. При цьому списання убутку за
рахунок зниження вологостi та природних втрат при зберiганнi i перевезеннях не
проводиться.
1.5. При замiнi матерiально вiдповiдальної особи обов’язково проводиться переважування
зерна i продукцiї. Акти зачистки складаються в тому самому порядку, що i при поточних
зачистках.
1.6. У разi тривалого захворювання, смертi чи звiльнення матерiально вiдповiдальної особи
приймання наявного зерна i продукцiї новопризначеною матерiально вiдповiдальною особою
проводиться за участю комiсiї, призначеної керiвником Зернового складу, з обов’язковим
визначенням кiлькостi та якостi зерна та продукцiї.
Результати переважування заносяться у вiдомiсть вiдважувань, що пiдписується особами, якi
були присутнiми при переважуваннi.
1.7. Комiсiя iз зачистки сховищ у присутностi матерiально вiдповiдальної особи повинна
перевiрити, що партiя зерна чи продукцiї, яка зачищається, дiйсно витрачена повнiстю.
1.8. У п’ятиденний строк пiсля закiнчення переважування чи повної видачi зерна i продукцiї
комiсiя iз зачистки сховищ встановлює їхнi результати на пiдставi таких документiв:
книг кiлькiсно-якiсного облiку, особових рахункiв;
складських звiтiв i первинних прибутково-видаткових документiв: реєстрiв накладних,
перелiкiв реєстрiв накладних, складських квитанцiй, накладних (залiзничних, водних та
коносаментiв), товарно-транспортних накладних, актiв на знищення непридатних вiдходiв та
iнших;
комерцiйних актiв i документiв на розбiжностi за масою i якiстю;
посвiдчень про якiсть, карток аналiзу i журналiв реєстрацiї лабораторних аналiзiв.
1.9. Списання убутку зерна i продукцiї (в тому числi побiчних продуктiв) за рахунок
покращення якостi i норм убутку при зберiганнi до складання та затвердження акта зачистки
не допускається.
1.10. Розмiр нестачi зерна i продукцiї визначається як рiзниця мiж залишком за
бухгалтерським облiком i фактичним залишком, установленим у результатi переважування.
Обґрунтованiсть втрати встановлюється вiдповiдно до досягнутого при зберiганнi та
доопрацюваннi полiпшення якостi та норм природного убутку при зберiганнi. Проведенi
операцiї з очищення i доопрацювання зерна пiдтверджуються актами встановленої форми
(форма № 32, форма № 34).
1.11. Обґрунтованiсть змiни маси зерна i продукцiї залежно вiд змiни їх якостi
встановлюється таким чином:
а) розмiр убутку у масi вiд зниження вологостi не повинен перевищувати рiзницi, що
виходить при зiставленнi показникiв вологостi за надходженням i видатком зерна з
перерахуванням цiєї рiзницi за формулою
100 × (а – б)
X=
,
(3)
100 – б
де а — вологiсть при надходженнi, %;
б — вологiсть за видатком, %;
X — убуток у масi, %;
Списання убутку за формулою (3) може проводитися тiльки в розмiрi не бiльше 0,5%.
б) убутки в масi вiд зниження смiтної домiшки понад списанi за актами доробки придатнi та
непридатнi вiдходи не повиннi перевищувати рiзницi, що одержана при зiставленнi
показникiв смiтної домiшки за надходженням i видатком зерна з перерахуванням за
формулою
X = (в – г) × (100 – X W) ,
(4)

100 – г
де X — убуток у масi, %
в — смiтна домiшка при надходженнi, %;
г — смiтна домiшка за видатком, %;
X — розмiр убутку вiд зниження вологостi, в %, вирахуваний за формулою, наведеною у
пунктi «а».
1.12. Списання убутку за формулою (4) може проводитися тiльки в розмiрi не бiльше 0,2%.
Списання втрат понад 0,2% може бути проведено тiльки з дозволу керiвника Зернового
складу та згiдно з висновком комiсiї iз зачистки партiй зерна i продукцiї. За партiями зерна,
що не пiдлягали доопрацюванню чи перемiщенням механiзмами в процесi зберiгання,
списання за рахунок зниження смiтної домiшки не допускається.
1.13. Природний убуток зерна при зберіганні розраховується згідно з нормами
природного убутку, затвердженими постановою Державного комітету СРСР по
матеріально-технічному забезпеченню від 07.01.86 N 4 та введеними в дію наказом
Міністерства хлібопродуктів СРСР від 28.01.86 N 23 "Об утверждениии норм естественной
убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно
высушенных и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы
Министерства хлебопродуктов СССР".
1.12.1. Недостача в межах покращення якості по вологості, по смітній домішці а також
природний убуток зерна при зберіганні списується за рахунок поклажодавця по актурозрахунку форма № 30.
1.14. Середній строк зберігання в днях даної партії зерна, продукції та комбікормів
визначається шляхом ділення суми щоденних залишків на масу надходження партії.
Норми природного убутку при зберіганні зерна, продукції і комбікормів застосовуються
до їх загальної кількості за видатком і залишком за актами зачистки.
1.15. У разi, якщо за окремою партiєю зерна встановлено пiдвищення вологостi чи
збiльшення кiлькостi смiтної домiшки, комiсiя iз зачистки складу детально перевiряє
причини змiни якостi, дає висновок про причетнiсть матерiально вiдповiдальної особи до
погiршення якостi та вiдсутностi вiдповiдного лишку.
При вiдсутностi лишку або якщо вiн менший, нiж повинен бути в результатi погiршення
якостi, нарахування рiзницi в масi проводиться у разi, якщо погiршення якостi призводить до
збiльшення маси за рахунок зволоження або пiдмiшування стороннього смiття чи зерна
iнших культур, вiднесених за ГОСТ, ДСТУ до смiтної домiшки.
Нарахування рiзницi в масi проводиться за формулою
100 × (б – а)
X=
,
(5)
100 – б
де X — вiдсоток збiльшення ваги;
а — показник вологостi i смiтної домiшки за надходженням i залишком;
б — показник вологостi i смiтної домiшки за видатком i залишком.
Приклад нарахування рiзницi в масi наведено в додатку 12.
1.16. Пiсля перевiрки достовiрностi кiлькiсних i якiсних показникiв за первинними
документами i пiдрахункiв у книзi кiлькiсно-якiсного облiку комiсiя складає акт зачистки
(форма № 30 чи форма № 30а) у трьох примiрниках i надає його на затвердження керiвнику
Зернового складу.
1.17. При виявленнi лишкiв комiсiєю по зачистцi бухгалтерiя оприбутковує їх згiдно з
результатами переважування. Розподiл лишкiв проводиться за особовими рахунками
поклажодавцiв пропорцiйно кiлькостi i якостi зерна з оформленням актiв-розрахункiв.
Реалiзацiя лишкiв проводиться тiльки пiсля затвердження актiв зачистки.
1.18. «Невикористане право» для списання зерна — це рiзниця мiж розрахунковим i
фактичним убутком маси зерна в результатi полiпшення його якостi за вологiстю та
смiттєвою домiшкою при обробцi та зберiганнi.
Комiсiя iз зачистки повинна дати чiтке роз’яснення причин виникнення «невикористаного
права» для списання хлiбопродуктiв, повiдомити про вжитi заходи щодо попередження та
усунення передумов створення «невикористаного права».
За висновком держiнспектора Держсiльгоспiнспекцiї визначає можливiсть зачищення партiї.

1.19. Маса зерна чи продукцiї вказується в актах зачистки в кiлограмах, середньозваженi
показники вологостi та смiтної домiшки — з точнiстю до 0,01%.
1.20. Актам зачистки й актам-розрахункам присвоюються порядковi номери вiдповiдно до їх
реєстрацiй щорiчно, починаючи з 1 сiчня i до 31 грудня. Датою акта зачистки чи актарозрахунку є день його пiдписання комiсiєю. Якщо зачистка проведена без участi
матерiально вiдповiдальної особи, комiсiя вказує про це в актi зачистки чи актi-розрахунку з
поясненням причини.
1.21 В актах зачистки чи актах-розрахунках вказується вид зерна, рiк його урожаю, вид i сорт
продукцiї вiдповiдно до запису в книзi кiлькiсно-якiсного облiку, а також мiсце зберiгання,
прiзвище, iм’я та по батьковi матерiально вiдповiдальної особи.
1.22. У пунктах 1 i 7 форми № 30 вказуються:
а) маса, виявлена в наявностi при переважуваннi пiд час iнвентаризацiї чи перевiрцi
невеликих залишкiв, оформлена вiдомостями вiдважувань i актами;
б) якiсть (вологiсть i смiтна домiшка) — за даними лабораторного аналiзу проб, вiдiбраних
пiд час переважувань.
Вказувати в цих пунктах залишки, виведенi шляхом розрахункiв iз врахуванням оборотiв
пiсля переважувань, не допускається.
1.23. У пунктах 2 i 4 форми № 30 вказуються (на пiдставi даних книг кiлькiсно-якiсного
облiку): маса прийнятого i вiдпущеного зерна, дати початку i закiнчення приймання та
вiдпуску, середньозваженi показники вологостi та смiтної домiшки.
1.24 У пунктах 5 i 6 форми № 30 вказуються загальна маса, середньозважена вологiсть,
смiтна домiшка отриманих при очищеннi на машинах та перемiщеннi зерна механiзмами
побiчних продуктiв i вiдходiв I, II i III категорiй, що пiдлягають списанню.
1.25. У пунктi 10 форми № 30 вказується рiзниця в масi, нарахована у зв’язку iз збiльшенням
вологостi та смiтної домiшки. Пiдстави для нарахування рiзницi в масi, що випливають з
погiршення якостi, зазначаються в пунктi 17 форми № 30 чи в спецiальному додатку до акта
зачистки.
1.26. У пунктi 12 форми № 30 вказуються: номери i дати всiх актiв доробки та сушiння, вид
доробки, маса зерна, вiдпущеного на доопрацювання, маса отриманих при цьому побiчних
продуктiв i вiдходiв.
Довiдково зазначається маса зерна, перемiщеного механiзмами в процесi приймання,
вiдпуску, вiдвантаження i зберiгання.
Якщо кiлькiсть рядкiв буде недостатньою для перерахування всiх актiв на доопрацювання,
до акта зачистки додається перелiк актiв доопрацювання, а в пунктi 12 форми № 30
вказується: «Перелiк актiв на доопрацювання додається». Перелiк актiв пiдписується всiма
членами комiсiї iз зачистки i матерiально вiдповiдальними особами.
1.27. У пунктi 13 форми № 30 вказується середнiй термiн зберiгання:
у днях при термiнi зберiгання до 3 мiсяцiв;
у мiсяцях при зберiганнi понад 90 дiб.
Середнiй термiн зберiгання обчислюється згiдно з пунктом 1.15 глави 1 роздiлу VIII цього
Положення.
1.28. У пiдпунктах «а», «б» i «в» пункту 14 форми № 30 вказуються убутки у масi зерна вiд
зниження вологостi та смiтної домiшки i природний убуток при зберiганнi.
1.29. У пiдпунктi «г» пункту 14 форми № 30 вказуються убутки у масi за рахунок змiток.
1.30. У пунктi 15 форми № 30 вказується нестача, яка не виправдовується полiпшенням
якостi, нормами природного убутку при зберiганнi, або фактичний лишок, зазначений у
пунктi 11 форми № 30.
1.31. У пунктi 17 форми № 30 комiсiя iз зачистки викладає (пiсля ретельної перевiрки)
причини утворення лишкiв або нестач, не виправданих полiпшенням якостi i нормами
природних втрат.
1.32. Акт зачистки пiдписується всiма членами комiсiї iз зачистки i матерiально
вiдповiдальною особою.
1.33. На кукурудзянооброблювальних Зернового складух пiсля закiнчення обробки кожної
партiї кукурудзи проводиться зачистка мiсця зберiгання цiєї партiї i виробничого корпусу.
1.34. На кукурудзянооброблювальних Зернового складух, де маса вiдпущеної у виробництво
кукурудзи в качанах обчислюється обмiрюванням кукурудзи, завантаженої в сушильнi

камери, зачистка мiсць зберiгання, що пiдпорядкованi начальнику виробництва, i визначення
результатiв зачистки проводяться шляхом зiставлення маси кукурудзи в качанах i в зернi i їх
середньозваженої вологостi — за надходженням з масою отриманих з обробки зерна
кукурудзи (включаючи дрiбнозерне), вiдходiв i стержнiв i їх середньозваженої вологостi —
згiдно з видатками.
У цих випадках акти зачистки складаються за формою № 30а на кожну партiю кукурудзи
окремо.
1.35. На Зернового складух, де за технологiчною схемою вiдходи, отриманi при обробцi
кукурудзи кожного сорту i гiбриду, роздiлити неможливо, їх розподiл за сортами i гiбридами
проводиться пропорцiйно масi, спрямованiй в обмолот кукурудзи в качанах того чи iншого
сорту i гiбриду.
При складаннi актiв зачистки використовуються:
за надходженням — данi книг кiлькiсно-якiсного облiку кукурудзи в качанах (форма № 36а);
за видатком — данi книг кiлькiсно-якiсного облiку насiння кукурудзи (форма № 36а) i
накопичувальної вiдомостi про отриманi з виробництва вiдбраковану i дрiбнозерну
кукурудзу, стержнi та вiдходи. При цьому слiд мати на увазi, що маса вiдбракованої
кукурудзи, яка повернута пiдприємству, вказується за рядком 5а акта зачистки.
1.36. Механiчнi втрати кукурудзи в процесi обробки можуть бути прийнятi до списання за
актом зачистки в межах 0,2% вiд маси переданої у виробництво кукурудзи.
1.37. Для перевiрки правильностi проведених операцiй з обмолоту кукурудзи в початках
порiвнюється «лабораторний вихiд» з фактично отриманою кiлькiстю зерна кукурудзи та
всiх видiв продуктiв обмолоту. Рiзниця в масi не повинна перевищувати норм допустимих
вiдхилень, передбачених нормативною документацiєю.
Акти зачистки (форма № 30а) складаються комiсiєю iз зачистки партiй зерна i продукцiї та
затверджуються керiвником Зернового складу.
1.38. Списання убутку в масi кукурудзи за рахунок зниження вологостi та норм природних
втрат при зберiганнi проводиться бухгалтерiєю пiсля одержання акта зачистки,
затвердженого керiвником Зернового складу.
1.39. Залежно вiд ступеня зiпсованостi зерно може мати такi ступенi дефектностi:
1.39.1. До першого ступеня дефектностi (зерно з солодовим, кислим запахом) вiдносять
партiї зерна, що вийшли зi стану спокою та проявляють посиленi фiзiологiчнi процеси
(дихання), внаслiдок яких утворюється сприятливе середовище для життєдiяльностi грибкiв
на поверхнi зерна. Такi партiї є не стiйкими до зберiгання без вiдповiдної доробки, але
можуть бути використанi на продовольчi цiлi.
1.39.2. До другого ступеня дефектностi (зерно з плiсняво-затхлим запахом) вiдносять зерно з
рiзними ступенями впливу плiснявих грибкiв.
1.39.3. До третього ступеня дефектностi (зерно з гнилiсно-затхлим запахом) вiдносять партiї
зерна з сильним процесом розпаду головним чином бiлкiв та жирiв.
1.39.4. До четвертого ступеня дефектностi (зерно з гнилiсним запахом з повнiстю змiненою
оболонкою, буро-чорного або чорного кольору та потемнiлим ендоспермом) вiдносять партiї
зерна, якi самозiгрiвалися внаслiдок високої вологи та температури.
1.40. Визначення ступеня дефектностi не проводиться для олiйних культур.
1.41. Зерно, яке має рiзний ступiнь дефектностi (псування), облiковується i розмiщується
окремо.
1.42. Придатнiсть дефектного зерна до використання визначається за висновками:
на продовольчi цiлi — органiв санiтарного нагляду;
на кормовi цiлi — органiв ветеринарного нагляду.
1.43. Маса зiпсованого зерна, яке за висновком Держсiльгоспiнспекцiї має четвертий ступiнь
дефектностi та не може бути використане на технiчнi цiлi, вiдображається в облiку i звiтностi
як невиправдана нестача.
1.44. Розсипи зерна i продукцiї повиннi збиратися i доопрацьовуватися.
1.45. Наявнiсть змiток оформлюється актом, в якому зазначаються:
а) фактична маса, визначена шляхом зважування;
б) якiсть змiток (вмiст нормального зерна, зернової i смiтної домiшок, вологостI) — за
аналiзом ВТЛ;
в) якiсть зерна, з якого утворилися змiтки.

1.46. Акт пiдписується матерiально вiдповiдальною особою, начальником ВТЛ i
затверджується керiвником Зернового складу.
1.47. Змiтки оприбутковуються за мiсцем їх зберiгання. Списання змiток з кiлькiсно-якiсного
облiку форми № 36 зерна, борошна i круп у мiшках нестандартною масою проводиться за
оформленими актами.
1.48. Списання змiток з кiлькiсно-якiсного облiку зерна проводиться з урахуванням якостi
зерна (за смiтною домiшкою), з якого вони утворилися.
Списання проводиться за формулою
а×б
Х=
,
(6)
100 – в
де X — маса зерна, що пiдлягає списанню за рахунок змiток, кг;
а — маса змiток, кг;
б — нормальне зерно i зернова домiшка в змiтках, %;
в — смiтна домiшка в зернi, з якого утворилися змiтки, %.
1.49 Кiлькiсно-якiсний облiк вироблених на комбiкормових Зернового складух бiлкововiтамiнних добавок (далi — БВД) i премiксiв, що надходять з iнших пiдприємств, ведеться за
масою i вологiстю в книгах (форма № 36).
1.50. За використаними i проiнвентаризованими партiями БВД i премiксiв списання втрат у
масi проводиться за актами зачистки з урахуванням зниження вологостi при зберiганнi та
вiдноситься на витрати виробництва.
1.51. Акти зачистки на БВД i премiкси затверджуються керiвником Зернового складу.
1.52. При випробовуваннi елеваторiв, що вводяться в дiю, використовується зерно пониженої
якостi з наявного на пiдприємствi.
Результати опробування комiсiя оформляє актом, який затверджується керiвником Зернового
складу.

Додаток 1
до Положення про ведення облiку й оформлення операцiй
iз зерном i продуктами його Зерновим складом
ТОВ «Андрушівський елеватор»
Визначення залiкової маси зерна
Розрахунок залiкової маси проводиться при прийманнi зерна на зберiгання, здiйснюється у
реєстрах форм № ЗХС-3, ЗХС-4 i вiдображається у вiдповiдному складському документi.
При переоформленнi залiкова (розрахункова) маса не розраховується, якщо воно
проводиться пiсля доробки зерна.
Залiкова маса зерна застосовується для проведення усiх видiв грошових розрахункiв, в тому
числi для заставних закупiвель.
Залiкова (розрахункова) маса зерна — це фiзична маса зернової культури (крiм кукурудзи в
качанах), зменшена на розрахункову величину маси вiдхилень до кондицiй вмiсту вологи та
смiтної домiшки у зернi, що зазначенi у договорi на зберiгання:
C +X
З =Ф –Ф ×
,
(1)
100
де З — залiкова маса зерна, кг;
Ф — фiзична маса зерна, кг;
C — вiдсоток зменшення смiтної домiшки, %;
X — вiдсоток зменшення вологостi, %.
Розрахунок вiдсотка зменшення вологостi:
100 × (a – b)
X =
,
(2)
100 – b
де X — вiдсоток зменшення вологостi, %;
a — показник вологостi за надходженням, %;
b — показник вологостi згiдно з договором, %.
Розрахунок вiдсотка зменшення смiтної домiшки:
(100 – X ) × (C – C )
C =
,
100 – C
де C — вiдсоток зменшення смiтної домiшки, %;
C — показник смiтної домiшки за надходженням, %;
C — показник смiтної домiшки згiдно з договором, %.
Додаток 2
до Положення про ведення облiку й оформлення операцiй
iз зерном i продуктами його Зерновим складом
ТОВ «Андрушівський елеватор»
Класифiкацiя продуктiв, якi одержують при очищеннi, переробцi зерна i калiбруваннi
кукурудзи на Зернового складух галузi хлiбопродуктiв
I. Основнi продукти:
а) зерно продовольче, фуражне (включаючи природнi сумiшi зерна рiзних культур) i насiння
олiйних культур та сортове насiння;
б) борошно;
в) крупи.
II. Побiчнi продукти:
а) зернова сумiш вiд первинної обробки, яка мiстить вiд 50 до 70% (включно) зерен
продовольчих (включаючи круп’янI), кормових i зернобобових культур, якi за стандартами
належать до основного зерна або до зернової домiшки;

б) зернова сумiш вiд первинної обробки, яка мiстить вiд 70 до 85% зерен продовольчих
(включаючи круп’янI), фуражних i бобових культур, якi за стандартами належать до
основного зерна або до зернової домiшки;
в) мучка кормова, яку одержують при виробництвi борошна i круп;
г) висiвки;
ґ) зародок, який вiдбирають при переробцi зерна в борошно i крупи;
д) дрiбка кормова — просяна й вiвсяна, сiчка горохова, одержанi при виробництвi круп, а
також подрiбнене зерно кукурудзи, яке проходить крiзь сито з отворами дiаметром 2,5 мм.
III. Вiдходи
Першої категорiї:
а) зерновi вiдходи з вмiстом зерна вiд 30 до 50% (включно);
б) зерновi вiдходи з вмiстом зерна вiд 10 до 30% (включно);
в) борошнянi витряски й борошнянi змiтки;
г) пил оббивний бiлий.
Другої категорiї:
а) зерновi вiдходи з вмiстом зерна вiд 2 до 10%;
б) стержнi качанiв кукурудзи, кукурудзяна плiвка, лузга горохова, лузга м’яка вiвсяна i
ячмiнна, полова;
в) пил оббивний сiрий.
Третьої категорiї:
а) вiдходи вiд очищення зерна (схiд з приймального сита сепаратора, прохiд крiзь нижнє сито
сепаратора) з умiстом зерна не бiльше 2%, солом’янi частини;
б) лузга рисова, просяна, гречана, жорстка — вiвсяна i ячмiнна, пил аспiрацiйний i оббивний
чорний;
в) кукурудзянi обгортки.
Примiтки:
1. Зерном у зерновiй сумiшi вiд первинного оброблення та у вiдходах вважається: зерно
продовольчих (включно з круп’яними), кормових i зернобобових культур, яке за стандартами
на цi культури вiдносять до основного зерна або до зернової домiшки.
За наявностi в побiчному продуктi зернової сумiшi вiд первинного оброблення та у вiдходах
понад 10% зерен пшеницi чи жита або понад 20% зерен iнших культур, якi за стандартами на
цi культури вiдносять до основного зерна, такi зернова сумiш та вiдходи пiдлягають
додатковiй обробцi з метою вилучення з них основного зерна.
2. До оббивного належить зерновий пил, який утворюється при очищеннi зерна на щiткових
та iнших машинах, за якiстю аналогiчний оббивному пилу (бiлому, сiрому й чорному).
3. Передбаченi класифiкацiєю основнi й побiчнi продукти за якiстю повиннi вiдповiдати
вимогам дiючих державних стандартiв, технiчних умов або технiчних вимог.
Технiчнi вимоги до побiчних продуктiв, одержаних при очищеннi, калiбруваннi i
переробцi зерна на Зерновому складі
1. Зернова сумiш
Зернова сумiш вiд первинного оброблення зерна, одержана при очищеннi зерна рiзних
культур на зерноочисних машинах i при калiбруваннi гiбридного й сортового насiння
кукурудзи, залежно вiд вмiсту зерна продовольчих (включаючи круп’янI), фуражних i
бобових культур, якi за стандартами на цi культури належать до основного зерна або
зернової домiшки, розподiляється на два види:
а) з вмiстом основного зерна або зернової домiшки вiд 50 до 70% (включно);
б) з вмiстом основного зерна або зернової домiшки вiд 70 до 85%.
Зернова сумiш вiд первинного оброблення зерна повинна задовольняти такi вимоги:
запах — не затхлий i без iнших стороннiх запахiв;
вологiсть — не бiльше 17%.
Примiтки:
1. Для поточного споживання на мiсцi гранична вологiсть зернової сумiшi вiд первинного
оброблення зерна встановлюється в адмiнiстративному порядку органiзацiєю вищого рiвня.

2. При використаннi побiчних продуктiв — зернової сумiшi на виробництво комбiкормiв — у
смiтнiй домiшцi крупнi домiшки не повиннi перевищувати 3% (схiд iз сита дiаметром отворiв
6 мм) i 3% — мiнеральнi домiшки;
металомагнiтних домiшок розмiром до 2 мм включно на 1 кг зернової сумiшi — не бiльше 30
мг, у тому числi:
частинок розмiром вiд 0,5 до 2 мм включно — не бiльше 10 мг;
наявнiсть металiчних частинок з гострими краями не допускається;
зараженiсть шкiдниками хлiбних запасiв, крiм клiща не вище 2-го ступеня, не допускається.
Вiдбирання проб i визначення якостi зернової сумiшi здiйснюються вiдповiдно до ГОСТ i
ДСТУ на методи дослiдження зерна.
2. Мучка кормова
2.1. Мучка кормова пшенична повинна вiдповiдати таким вимогам:
колiр — коричнево-сiрий;
запах — властивий мучцi кормовiй пшеничнiй, без стороннiх запахiв, не затхлий, не
плiснявий;
вологiсть — не бiльше 15% (15,5% — для даної областI);
металомагнiтна домiшка:
частинок розмiром до 2 мм включно — не бiльше 10,0 мг в 1 кг;
частинок розмiром понад 2 мм i з гострими краями не допускається;
зараженiсть i забрудненiсть шкiдниками хлiбних запасiв — не допускається;
токсичнiсть — не допускається.
2.2. Вiдбiр проб i визначення якостi мучки здiйснюються за ГОСТ i ДСТУ на методи
дослiдження зерна.
3. Висiвки
3.1. Висiвки пшеничнi та житнi повиннi вiдповiдати таким вимогам:
зовнiшнiй вигляд — сухий сипкий продукт без твердих грудочок;
колiр — червоно-жовтий з сiруватим вiдтiнком для пшеничних i сiрий з коричневим або
зеленкуватим вiдтiнком для житнiх висiвок;
запах — властивий висiвкам без стороннiх запахiв, не затхлий, не плiснявий;
вологiсть — не бiльше 15% (до 16,5% — вологiсть пшеничних висiвок, одержаних при
помелi твердої пшеницi на макаронне борошно, для даної областI);
металомагнiтна домiшка:
частинок розмiром до 2 мм включно — не бiльше 5,0 мг в 1 кг висiвок;
частинок розмiром понад 2 мм i з гострими краями не допускається;
зараженiсть i забрудненiсть шкiдниками не допускаються;
токсичнiсть — не допускається.
3.2. Вiдбiр проб i визначення якостi висiвок здiйснюються за ГОСТ i ДСТУ на методи
дослiдження зерна.
4. Зародки пшеничнi
4.1. Зародки пшеничнi харчовi повиннi вiдповiдати таким вимогам:
зовнiшнiй вигляд — тонкi пелюстки iз зародкової частини зерна з наявнiстю роздроблених
оболонок;
колiр — золотисто-жовтий;
запах — властивий пшеничному борошну, без затхлого, солодового, плiснявого та iнших
стороннiх запахiв;
смак — властивий пшеничному борошну, без стороннього присмаку, не кислий, не гiркий;
мiнеральна домiшка — при розжовуваннi не повинно вiдчуватися хрускоту;
чистота — не менше 85,0%;
металомагнiтна домiшка:
вмiст — не бiльше 3,0 мг в 1 кг зародкiв;
розмiр окремих частинок у лiнiйному вимiрюваннi — не бiльше 0,3 мм;
маса окремих частинок — не бiльше 0,4 мг;

зараженiсть i забрудненiсть шкiдниками хлiбних запасiв не допускаються.
4.1.1. Вмiст токсичних елементiв, мiкотоксинiв, пестицидiв не повинен перевищувати рiвнiв,
установлених медико-бiологiчними вимогами й санiтарними нормами якостi продовольчої
сировини i харчових продуктiв, затверджених Мiнiстерством охорони здоров’я СРСР вiд
01.08.89 № 5061-89.
4.1.2. Вiдбiр проб i визначення якостi зародкiв пшеничних харчових здiйснюються за ГОСТ i
ДСТУ на методи дослiдження зерна.
4.2. Зародки пшеничнi кормовi — це кормова добавка, яка згiдно з ТУУ 15.7-19492247-0012002 повинна задовольняти такi вимоги:
зовнiшнiй вигляд — плоскi пелюстки iз зародкової частини зерна з наявнiстю подрiбнених
оболонок;
колiр — золотисто-жовтий;
запах — властивий пшеничним зародкам, без затхлого, солодового, плiснявого та iнших
стороннiх запахiв;
крупнiсть помелу — залишок на ситi iз сiткою № 1, № 2 не бiльше 5,0%;
масова частка вологи — не бiльше 12,0%;
масова частка сирого протеїну — не менше 25,0%;
масова частка сирого жиру — не менше 6,0%;
кислотне число жиру — не бiльше 50,0 мг КОН;
чистота зародкiв — не менше 50,0%;
вмiст вiтамiну E — 20–45 мг/кг;
вмiст залiза — не менше 45 мг/кг;
вмiст лiзину — не менше 10000 мг/кг;
вмiст метiонiну — не менше 2000 мг/кг;
масова частка металомагнiтних домiшок:
частинок до 2 мм включно — не бiльше 10,0 мг/кг;
частинок розмiром бiльше 2 мм — не допускається;
зараженiсть шкiдниками хлiбних запасiв — не допускається;
токсичнiсть — не допускається.
4.3. Вiдбiр проб i визначення якостi зародкiв пшеничних харчових здiйснюється вiдповiдно
до нормативної документацiї на методи дослiдження зерна.
5. Дрiбка кормова вiвсяна i просяна
5.1. Дрiбка кормова вiвсяна або просяна, яку одержують як побiчний продукт при
виробництвi крупiв вiвсяних i пшона, — розколотi подрiбненi ядра вiвса або пшона, що
проходять крiзь пробивне сито з круглими отворами дiаметром 1,5 мм i якi залишаються на
ситi з металевої сiтки № 056 — для пшоняних та тих, що проходять крiзь сито з круглими
отворами дiаметром 2,0 мм i залишаються на ситi № 063 — для вiвсяних.
5.2. Дрiбка кормова вiвсяна або просяна повинна задовольняти такi вимоги:
колiр — сiрувато-жовтий рiзних вiдтiнкiв (для дрiбки вiвсяної), жовтий рiзних вiдтiнкiв (для
дрiбки просяної);
запах — властивий пропареному вiвсу (для дрiбки вiвсяної), пшону (для дрiбки просяної),
без затхлого та iнших стороннiх запахiв;
вологiсть — не бiльше 15%;
металомагнiтних домiшок розмiром до 2 мм включно на 1 кг продукту — не бiльше 5 мг, у
тому числi розмiром вiд 0,5 до 2 мм включно — не бiльше 1,5 мг;
наявнiсть металевих частинок з гострими краями не допускається;
зараженiсть шкiдниками хлiбних запасiв — не допускається.
5.3. Вiдбiр проб i визначення показникiв якостi дрiбки вiвсяної та просяної здiйснюються за
стандартами.
6. Сiчка горохова
6.1. Сiчка горохова — побiчний продукт виробництва лущеного гороху. Це частини
сiм’ядоль гороху, що проходять крiзь сито з отворами дiаметром 1,5 мм i залишаються на
ситi з отворами дiаметром 1 мм. Сiчка горохова має задовольняти такi вимоги:

колiр — жовтий, зелений або сумiш цих кольорiв;
запах — властивий нормальному гороху, без затхлого та iнших стороннiх запахiв;
вологiсть — не бiльше 15%;
металомагнiтних домiшок розмiром до 2 мм включно на 1 кг продукту — не бiльше 5 мг, у
тому числi частинок розмiром вiд 0,5 до 2,0 мм включно — не бiльше 1,5 мг;
наявнiсть металевих частинок з гострими краями не допускається;
зараженiсть шкiдниками хлiбних запасiв не допускається.
6.2. Вiдбiр проб i визначення показникiв якостi сiчки горохової здiйснюються за
стандартами.
7. Подрiбнене зерно кукурудзи
7.1. Подрiбнене зерно кукурудзи (прохiд крiзь пробивне сито з довгастими отворами 1,2 × 20
мм), що утворюється при перемiщеннi та обробленнi кукурудзи, використовується для
виробництва комбiкормiв i фуражу пiсля одержання висновку органiв ветеринарного нагляду
про придатнiсть його на цi потреби.
7.2. Зернового складу можуть виготовляти кормовi добавки з наявного об’єму основних i
побiчних продуктiв, а також кормових вiдходiв виробництв для використання в
комбiкормовiй промисловостi та в господарствах. Кормова добавка — сумiш подрiбнених i
дозованих компонентiв. При цьому на кожному конкретному пiдприємствi розробляються i
затверджуються в установленому порядку рецепти i технiчнi умови на кормовi добавки, а
також технологiчнi iнструкцiї щодо органiзацiї їх виробництва.
7.3. В усiх основних i побiчних продуктах, кормових вiдходах i кормових добавках вмiст
токсичних речовин не повинен перевищувати максимально допустимi рiвнi, встановленi
«Медико-биологическими
требованиями
и
санитарными
нормами
качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов», що затвердженi Мiнiстерством охорони
здоров’я СРСР вiд 01.08.89 № 5061-89, та наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини України вiд 03.11.98 № 16.
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ЖУРНАЛ
заявок для розгляду спiрних питань з якостi зерна
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АКТ
вiдбору проб зерна
«___» ____________ 20__ року

____________________
(мiсце складання акта)

Комiсiєю у складi:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(найменування Зернового складу, посада, П. І. Б.)
вiдповiдно до __________________________________________________________________
проведений вiдбiр
(назва нормативного документа)
проб вiд партiї
________________________________________________________________________________
(назва культури, маса партiї)
яка надiйшла вiд
_______________________________________________________________________________
(найменування Зернового складу вiдправника)
________________________________________________________________________________
у вагонi (суднi, автомашинI) № __________ за накладною № _________
з _________________________________ вiд «___» ____________ 20__ року № ______,
(документ щодо якостI)
виданим ________________________________________________________________________
(найменування Зернового складу, органiзацiї)
Загальна маса вiдiбраної проби __________ (кг), вiдiбранi проби масою по ___________ (кг),
упакованi ____________________,
(вид пакування)
опечатанi ____________________________________________ та маркованi етикеткою.
(чиєю печаткою)
Проби, вiдiбранi для перевiрки показникiв якостi зерна на вiдповiднiсть вимогам
нормативних документiв, договору при вирiшеннi
спiрних питань
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(зазначити, яких)
направляються:__________________________________________________________________
Проба вiдiбрана:
____________________
_______________________ ___________________________
(посада)
(пiдпис)
(П. І. Б.)
____________________
______________________
___________________________
(посада)
(пiдпис)
(П. І. Б.)
____________________
______________________ ___________________________
(посада)
(пiдпис)
(П. І. Б.)
____________________
______________________
___________________________
(посада)
(пiдпис)
(П. І. Б.)
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Акт-розрахунок № ____
вiд ____________ 20__ р.
Комiсiя у складi:
директора (голови правлiння)
начальника випробувальної технологiчної лабораторiї (завiдуючого лабораторiєю)
головного бухгалтера
представника власника
на пiдставi договору № _______ вiд ______________________
провела перевiрку:
результатiв операцiй iз зерном ______________ (культура, клас);
вiдповiдностi кiлькiсних i якiсних облiкових даних;
втрат та кiлькостi зерна i вiдходiв, що пiдлягають поверненню
по
________________________________________________________________________________
_____________,
(мiсце зберiгання)
при цьому виявилось:
Середньозважена якiсть, %
№
Маса,
Обiг вiд попередньої зачистки (iнвентаризацiї)
вологiсть, смiтна домiшка,
з/п
кг
%
%
1 Залишок на
Надходження з______________
2
по__________________
Переоформлення з______________
3
по__________________
4 ВСЬОГО по надходженню
Видаток (без вiдходiв) з______________
5
по__________________
Переоформлення з______________
6
по__________________
Списано побiчний продукт, вiдходи I–II
7
категорiй
8 Списано вiдходiв III категорiї
9 Залишок по переважуванню на
10 ВСЬОГО до видачi
11 Рiзниця мiж надходженням i видатком
12 Нарахування у масi
13 Всього нестачi (лишку)
14. Проводились сушiння, очищення:
Побiчний
Маса продукт,
№
Вид операцiї з зерном, дата i номер акта доробки зерна, вiдходи
Вiдходи III категорiї
з/п
кг
I–
II категорiй
ВСЬОГО
15. Середнiй строк зберiгання
(тривалiсть)____________________________________________________________________
16. Розмiр убутку в масi:
а) за рахунок пониження вологостi за формулою, ___%, __ кг;
б) убуток у масi вiд зниження смiтної домiшки зверх списаних за актами доробки цiнних i
непридатних вiдходiв (не повиннi перевищувати 0,2%): __%, _ кг;

в) природний убуток при зберiганнi зерна, кг ___%, ________ кг.
Всього, кг ___%, __________ кг.
17. Нарахування у масi та висновок про обґрунтованiсть нарахувань:
а) за рахунок пiдвищення вологостi за формулою, ___%, ______ кг;
б) за рахунок пiдвищення смiтної домiшки __%, ___________ кг
Всього, кг ___%, __________ кг
Пiдлягає поверненню культура _______, кiлькiсть, кг _______;
(якiсть (вологiсть, % ____, смiтна домiшка, % ____))
Побiчний продукт: кiлькiсть, кг ___ вологiсть, % __, смiтна домiшка, % __.
Вiдходи I i II категорiй: кiлькiсть, кг __________; вологiсть, % _________; смiтна домiшка, %
Директор
________________________________________________________________________________
Начальник випробувальної технологiчної лабораторії
________________________________________________________________________________
Головний бухгалтер
________________________________________________________________________________
М. П.
«___» ____________ 20__ року
Представник власника зерна
________________________________________________________________________________
М. П.
«___» ____________ 20__ року
я.
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КНИГА
кiлькiсно-якiсного облiку (форма № 36)
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