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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА
«Коронавірусна хвороба 

COVID-19 не має 
нічого спільного 

з грипом ні за 
навантаженням на 

систему охорони 
здоров’я, ні за 

наслідками для 
хворого».

Нацбанк налаштований 
оптимістично 

ГРОШІ. НБУ залишив чинним свій прогноз щодо ВВП України, 
згідно з яким цьогоріч економіка скоротиться на 6%. Та найближ-
чими роками вона повернеться до зростання на рівні близько 4%. 
Підставою зростання ВВП на рівні 4% в 2021–2022 роках залиша-
тиметься приватне споживання. «Після повернення економіки до 
стійкого зростання потреба в значних фіскальних стимулах з боку 
держави знизиться. Це сприятиме поступовому скороченню де-
фіциту державного бюджету до рівня близько 3% ВВП у 2022 ро-
ці», — цитує УНІАН слова глави НБУ Кирила Шевченка.

А прискорення зростання споживчих цін у 2021 році НБУ перед-
бачає на рівні 6,5% — під впливом подальшого пожвавлення еко-
номіки, ефекту від нинішнього ослаблення гривні, підвищення мі-
німальної зарплати, яке підштовхне внутрішній попит.

Втретє поспіль Нацбанк зберігає облікову ставку на рівні 6% — 
враховуючи наявний баланс ризиків та очікуваний вихід інфляції 
за межі цільового діапазону в 2021 році. А загалом в умовах ви-
сокого рівня невизначеності подальша монетарна політика зале-
жатиме від розвитку епідемічної ситуації та затверджених пара-
метрів бюджетної політики.

2,57 млн тонн
становлять запаси вугілля на складах 
українських теплоелектростанцій. За 

тиждень вони скоротилися на 3,7%

ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНО. Торгівля людьми — один  
із найсерйозніших злочинів проти людини з економічними, 
соціальними й психологічними наслідками

Сучасний світ  
має бути без рабства

Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ про входження 
країни у найважчий епідемічний сезон 
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КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Тривалий час «УК» залишається 
інформаційним партнером творчого 
конкурсу ім. Володимира Сосюри, 
який проводили у Дебальцевому,  
а тепер у Слов’янську на Донеччині

«УРЯДОВОМУ» — 30 РОКІВ

Про нинішню роботу Прокуратури 
Автономної Республіки Крим та 
Севастополя, нові виклики та завдання 
розповідає її керівник старший радник 
юстиції Ігор Поночовний
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У зачарованому колі бюрократії
СИТУАЦІЯ. Колишній працівник ВАТ «Черкаське хімволокно» через байдужість чиновників 
тривалий час не може оформити пільгову пенсію

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Житель Черкас Микола Бі-
лашенко, якому вже май-

же 90 років, звернувся в корес-
пондентський пункт «Урядово-

го кур’єра», щоб обстояти спра-
ведливість. А змусила його це 
зробити ситуація із сином, яко-
му вже час іти на пенсію. До га-
зети зневірені люди часто звер-
таються як до останньої інстан-
ції з думкою, якщо проблему 

оприлюднити, то хоч так, мож-
ливо, вдасться зрушити справу 
з мертвої точки й почати її ви-
рішувати. Сподіваються часто 
на те, що державний механізм, 
який хоч і дав збій у їхній ситуа-
ції, має-таки діяти.

Його ж син Віталій Білашенко 
вже втомився захищати в різних 
інстанціях свої права. Махнув 
рукою, зневірившись у можли-
вості знайти правду в кабінетах 
чиновників. Знайшов роботу да-
лекобійника і більше не оббиває 

пороги начальницьких прийма-
лень. Батько ж — чоловік старо-
го гарту й вірить у чесність дер-
жави перед її громадянами.

Свого часу Черкаси 
справедливо вважали міс-
том великої хімії. 
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

«ДОГОВІРНІ УМОВИ ПОСТАВКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗЕРНОВИМИ СКЛАДАМИ» 
ТА «СПЕЦИФІКАЦІЯ ПО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ»

ЗМІСТ

1. Умови здійснення поставки та приймання-передачі сільськогосподарської продукції.
2. Порядок визначення базисних показників сільськогосподарської продукції, за які буде проводитись розрахунок.
3. Форми документів (застосовуються у випадку, якщо передбачені в договорах та/або додатках до них). 
4. Умови надання послуг на зернових складах МХП.
5. Специфікація по якості та безпечності товару, яка визначає умови щодо якості та безпечності сільськогосподарської продук-

ції (по тексту умов — «Специфікації по якості та безпечності»).

1. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

За погодженням сторін і відповідним вказанням у Договорі/Додатках до нього сторони обирають наступні умови здійснення 
поставки та приймання-передачі сільськогосподарської продукції, що є обов’язковими до виконання Сторонами:

1.1. «EXW»

1.1.1. Поставка Товару здійснюється Контрагентом у місці поставки. Базовою умовою поставки Товару за Договором є EXW, 
який тлумачиться Сторонами відповідно до Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року).

1.1.2. Товар передається Контрагентом і приймається МХП:
- По кількості — згідно видаткових накладних;
- По якості — згідно вимог Специфікації по якості та безпечності, а також згідно документа, що підтверджує якість Товару.
1.1.3. При виявлені невідповідності Товару по кількості/якості умовам даного Договору МХП має право відмовитись від при-

йняття Товару.
1.1.4. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
- податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної — виписані в момент виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством України.

1.1.5. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно даних видаткових накладних, оформлених на підставі складських до-
кументів. Одиниця виміру Товару — тонна.

1.2. «DAP»

1.2.1. Поставка Товару здійснюється Контрагентом у місці поставки. Базовою умовою поставки Товару за Договором є DAP, 
який тлумачиться Сторонами відповідно до Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року) 
Моментом відвантаження Товару Контрагентом є його отримання МХП відповідно до пп. 1.2.3. даного Додатку до Договору з від-
повідною відміткою в супроводжувальній первинній обліково-видатковій документації (товарно-транспортна накладна). 

1.2.2. Товар передається Контрагентом і приймається МХП:
- По кількості — згідно результату переваження на вагах у місці поставки та відповідно оформленої видаткової накладної згід-

но умов Договору;
- По якості — згідно вимог Специфікації по якості та безпечності за даними проведених лабораторних досліджень сертифіко-

ваною лабораторією у місці поставки, результати яких відображаються у відповідних ТТН.
1.2.3. Приймання Товару по кількості здійснюється МХП відповідно до товаро-транспортної накладної на Товар, оформленої 

згідно даного Додатку до Договору (далі — ТТН). Товар вважається переданим Контрагентом і прийнятим МХП за результата-
ми переважування на вагах у місці поставки. У випадку, якщо при прийманні Товару визначиться невідповідність його фактичної 
кількості, даним зазначеним у ТТН на партію Товару, МХП має право відмовитися від прийняття такого Товару або прийняти То-
вар у меншій кількості шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН про прийняття Товару по кількості. У випадку прийняття 
Товару у меншій кількості, Контрагент зобов’язується направити видаткову накладну та здійснити реєстрацію податкової наклад-
ної на підставі даних ТТН, скоригованих МХП.  

1.2.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюється на під-
ставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю поставки. Зараженість шкідниками і карантинни-
ми об'єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вказаним в Договорі та додат-
ках до нього. 

1.2.5. У випадку, якщо  при прийманні Товару визначиться невідповідність якості Товару, вимогам Специфікації по якості та 
безпечності, МХП має право відмовитися від прийняття такого Товару шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН (додат-
кова відмітка по відношенню до відмітки про прийняття по кількості) або ініціювати дисконтування ціни на такий Товару у відпо-
відності до даного до Договору. 

1.2.6. Повідомлення про дисконтування ціни направляється представнику Контрагента на електронну адресу, що вказана у 
реквізитах Договору. Після отримання повідомлення про необхідність дисконтування ціни, Контрагент протягом 3-х (трьох) го-
дин зобов’язаний або надати згоду на дисконтування, або повідомити про направлення свого представника для спільного відбору 
проб та складання Акту про невідповідність Товару. Вказане повідомлення Контрагент направляє уповноваженому представнику 
МХП на електронну адресу, що вказана в реквізитах Договору.

1.2.7. У випадку отримання згоди про дисконтування ціни від Контрагента, сторони погоджуються, що вихідними даними для 
дисконтування ціни, у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та без-
печності, є дані лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю поставки.  

1.2.8. У випадку непогодження із дисконтуванням, Контрагент, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту прибуття 
транспорту у місце поставки направляє свого представника на місце поставки для спільного відібрання проб згідно пп. 1.2.9. да-
ного Додатку до Договору та складання Акту про невідповідність Товару по якості. За результатами складання акту про невідпо-
відність Контрагент приймає рішення про повернення Товару або погоджується на умови дисконтування ціни про що у акті ро-
биться відповідний запис. У разі відсутності представника Контрагента у зазначений строк, МХП має право скласти Акт про невід-
повідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ціни у 
зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що фік-
суються у Акті про невідповідність Товару. 

1.2.9. У випадку, якщо Контрагент не погоджується з даними лабораторних досліджень МХП по якості Товару, сторони 
спільно проводять відбір зразків у кількості трьох штук. Про відбір зразків (проб) складається акт, що підписується всіма 
особами, що беруть участь в цьому. Відібрані зразки (проби) опечатуються або пломбуються і забезпечуються  етикетка-
ми підписаними особами, що беруть участь у відборі. З відібраних зразків (проб) один залишається у МХП, другий пере-
дається Контрагенту, а третій передається на аналіз або випробування в акредитовану лабораторію за погодження Сто-
рін в акті відбору проб. Про здачу зразків (проб) на аналіз або випробування робляться відповідні відмітки в акті відбо-
ру зразків (проб). Акт відбору здається в лабораторію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару повинні збері-
гатися МХП та Контрагентом до вирішення суперечки щодо якості Товару. Оплата експертизи Товару здійснюється за ра-
хунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару визначеним договором якісним показникам Контрагент відшкодо-
вує понесені МХП документально підтверджені витрати на експертизу Товару та витрати пов’язані з простоєм транспор-
ту, відповідно до наданого МХП рахунку. У випадку, якщо в результаті випробування буде виявлено відповідність якості 
Товару, МХП погоджується, що вхідними даними для визначення ціни є результати експертизи, та відмовляється від дис-
контування ціни на дану партію Товару.   

1.2.10. У випадку прийняття Товару із дисконтованою ціною (за умов вказаних у пп. 1.2.7-1.2.9. даного Додатку до Договору) 
по даним МХП Контрагент зобов’язується направити видаткову накладну та здійснити реєстрацію податкової накладної на підста-
ві отриманих від МХП даних про дисконтування ціни.  

1.2.11. У випадку виявлення невідповідність Товару за кількістю/якістю, МХП має право не здійснювати оплату всієї кількос-
ті недопоставленого/неякісного Товару до моменту отримання та підписання видаткової накладної із даними, що відповідають:

1.2.11.1. даним, зазначеним у ТТН з урахування відмітки МХП за наявності;
1.2.11.2. даним лабораторних досліджень з урахуванням дисконтування ціни у порядку, визначеному даним Додатком до  До-

говору.
1.2.12. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
- належним чином оформлену товарно-транспортну накладну, відповідно до форми № 1-ТН, затвердженої Наказом Міністер-

ства інфраструктури України від 05.12.2013 N 983, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився 
транспортним засобом при здійсненні трьох останніх перевезень згідно зразка розміщеного на сайті за наступним посиланням: 
https://agro.mhp.com.ua/ru/contracts

- оригінал договору (при першій поставці);
- податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної — виписані в момент виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством України.

1.2.13. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно реєстру про надходження зерна на особовий рахунок МХП. Одини-
ця виміру Товару — тонна. 

1.3. «Доставка зі складу Контрагента за рахунок МХП»

1.3.1. Поставка Товару здійснюється за рахунок МХП його власним транспортом або транспортом Перевізника у місці постав-
ки. Погрузка Товару на транспорт здійснюється за рахунок Контрагента. Відвантаження Товару в місці поставки здійснюється си-
лами та за рахунок Контрагента. Моментом відвантаження Товару Контрагентом є його отримання МХП відповідно до різновидів 
даного виду поставки, описаних у  п.п. 1.4-1.6. даного Додатку, з відповідною відміткою в супроводжувальній первинній обліко-
во-видатковій документації (товарно-транспортна накладна). 

1.3.2. Різновиди «Доставки зі складу Контрагента за рахунок МХП» визначено у п.п. 1.4-1.6. даного Додатку.

1.4. «Доставка зі складу Контрагента за рахунок МХП приймання по кількості та якості на складі МХП»

1.4.1. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по кількості — згідно результату переваження на вагах у місці до-
ставки та відповідно оформленої товаро-транспортної накладної згідно умов Договору;

1.4.2. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по якості — згідно вимог Специфікації по якості та безпечності за 
даними проведених лабораторних досліджень сертифікованою лабораторією у місці доставки, результати яких відображають-
ся у відповідних ТТН.

1.4.3. Приймання Товару по кількості здійснюється МХП відповідно до товаро-транспортної накладної на Товар, оформленої 
згідно даного Додатку до даного Договору (далі — ТТН). Товар вважається переданим Контрагентом і прийнятим МХП за резуль-
татами переважування на вагах місця доставки. У випадку, якщо при прийманні Товару визначиться невідповідність його фактич-
ної кількості, даним зазначеним у ТТН на партію Товару, МХП має право відмовитися від прийняття такого Товару або прийняти 
Товар у меншій кількості шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН про прийняття Товару по кількості. У випадку прийнят-
тя Товару у меншій кількості, Контрагент зобов’язується направити видаткову накладну та здійснити реєстрацію податкової на-
кладної на підставі даних ТТН, скоригованих МХП.  

1.4.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюється на під-
ставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки. Зараженість шкідниками і карантинни-

ми об'єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вказаним в Договорі та додат-
ках до нього. 

1.4.5. У випадку, якщо  при прийманні Товару визначиться невідповідність якості Товару, вимогам Специфікації по якості та 
безпечності до Договору та/або базисним показникам згідно даного Додатку до Договору, МХП має право відмовитися від при-
йняття такого Товару шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН (додаткова відмітка по відношенню до відмітки про при-
йняття по кількості) або ініціювати дисконтування ціни на такий Товару у відповідності до даного до Договору. 

1.4.6. Повідомлення про дисконтування ціни направляється представнику Контрагента на електронну адресу, що вказана у реквізи-
тах Договору. Після отримання повідомлення про необхідність дисконтування ціни, Контрагент протягом 3-х (трьох) годин зобов’язаний 
або надати згоду на дисконтування, або повідомити про направлення свого представника для спільного відбору проб та складання Ак-
ту про невідповідність Товару. Вказане повідомлення Контрагент направляє уповноваженому представнику МХП на електронну адресу, 
що вказана в реквізитах Договору. У випадку отримання згоди про дисконтування ціни від Контрагента, сторони погоджуються, що ви-
хідними даними для дисконтування ціни, у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по 
якості та безпечності, є дані лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки.  

1.4.7. У випадку непогодження із дисконтуванням, Контрагент, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту прибуття 
транспорту у місце доставки направляє свого представника на місце поставки для спільного відібрання проб згідно пп. 1.4.9. да-
ного Додатку до Договору та складання Акту про невідповідність Товару по якості. За результатами складання акту про невідпо-
відність Контрагент приймає рішення про повернення Товару або погоджується на умови дисконтування ціни про що у акті ро-
биться відповідний запис. У разі відсутності представника Контрагента у зазначений строк, МХП має право скласти Акт про невід-
повідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ціни у 
зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що фік-
суються у Акті про невідповідність Товару. 

1.4.8. У випадку, якщо Контрагент не погоджується з даними лабораторних досліджень МХП по якості Товару, сторони спіль-
но проводять відбір зразків у кількості трьох штук. Про відбір зразків (проб) складається акт, що підписується всіма особами, що 
беруть участь в цьому. Відібрані зразки (проби) опечатуються або пломбуються і забезпечуються  етикетками підписаними осо-
бами, що беруть участь у відборі. З відібраних зразків (проб) один залишається у МХП, другий передається Контрагенту, а тре-
тій передається для здачі на аналіз або випробування в акредитовану лабораторію за погодження Сторін в акті відбору проб. Про 
здачу зразків (проб) на аналіз або випробування робляться відповідні відмітки в акті відбору зразків (проб). Акт відбору здається 
в лабораторію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару повинні зберігатися МХП та Контрагентом до вирішення супер-
ечки щодо якості Товару. Оплата експертизи Товару здійснюється за рахунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару ви-
значеним договором якісним показникам Контрагент відшкодовує понесені МХП документально підтверджені витрати на експер-
тизу Товару та витрати пов’язані з простоєм транспорту, відповідно до наданого МХП рахунку. У випадку, якщо в результаті ви-
пробування буде виявлено відповідність якості Товару, МХП погоджується, що вхідними даними для визначення ціни є результа-
ти експертизи, та відмовляється від дисконтування ціни на дану партію Товару.   

1.4.9. У випадку прийняття Товару із дисконтованою ціною (за умов вказаних у пп. 1.4.7-1.4.9. даного Додатку до Договору) по 
даним МХП Контрагент зобов’язується направити видаткову накладну та здійснити реєстрацію податкової накладної на підставі 
отриманих від МХП даних про дисконтування ціни.  

1.4.10. У випадку виявлення невідповідність Товару за кількістю/якістю, МХП має право не здійснювати оплату всієї кількос-
ті недопоставленого/неякісного Товару до моменту отримання та підписання видаткової накладної із даними, що відповідають:

1.4.10.1. даним, зазначеним у ТТН з урахування відмітки МХП за наявності, 
1.4.10.2. даним лабораторних досліджень з урахуванням дисконтування ціни у порядку, визначеному даним Додатком до  Договору.
1.4.11. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
- належним чином оформлену товарно-транспортну накладну, відповідно до форми № 1-ТН, затвердженої Наказом Міністер-

ства інфраструктури України від 05.12.2013 N 983, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився 
транспортним засобом при здійсненні трьох останніх перевезень згідно зразка розміщеного на сайті за наступним посиланням: 
https://agro.mhp.com.ua/ru/contracts

- оригінал договору (при першій поставці);
- податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної — виписані в момент виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством України.

1.4.12. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно реєстру про надходження зерна на особовий рахунок МХП. Одини-
ця виміру Товару — тонна. 

1.5. «Доставка зі складу Контрагента за рахунок МХП приймання по кількості та якості на складі Контрагента»

1.5.1. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по кількості — згідно результату переваження на вагах у місці по-
ставки та відповідно оформленої товаро-транспортної накладної згідно умов Договору;

1.5.2. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по якості — згідно вимог Специфікації по якості та безпечності за 
даними проведених лабораторних досліджень лабораторією у місці поставки, результати яких відображаються у відповідних ТТН.

1.5.3. Приймання Товару по кількості здійснюється МХП відповідно до товаро-транспортної накладної на Товар, оформленої 
згідно даного Додатку до даного Договору (далі — ТТН). Товар вважається переданим Контрагентом і прийнятим МХП за резуль-
татами переважування на вагах у місці поставки. 

1.5.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюється на під-
ставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю поставки. Зараженість шкідниками і карантинни-
ми об'єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вказаним в Договорі та додат-
ках до нього. 

1.5.5. У випадку, якщо  при прийманні Товару визначиться невідповідність якості Товару, вимогам Специфікації по якості та 
безпечності до Договору та/або базисним показникам згідно даного Додатку до Договору, МХП має право відмовитися від при-
йняття такого Товару 

1.5.6. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
- належним чином оформлену товарно-транспортну накладну, відповідно до форми № 1-ТН, затвердженої Наказом Міністер-

ства інфраструктури України від 05.12.2013 N 983, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився 
транспортним засобом при здійсненні трьох останніх перевезень згідно зразка розміщеного на сайті за наступним посиланням: 
https://agro.mhp.com.ua/ru/contracts

- оригінал договору (при першій поставці);
- податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної — виписані в момент виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством України.

1.5.7. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно підписаних сторонами ТТН та видаткових накладних. Одиниця вимі-
ру Товару — тонна.

1.6. «Доставка зі складу Контрагента за рахунок МХП приймання по кількості на складі Контрагента та якості на складі МХП»

1.6.1. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по кількості — згідно результату переваження на вагах у місці по-
ставки та відповідно оформленої товаро-транспортної накладної згідно умов Договору;

1.6.2. Товар передається Контрагентом і приймається МХП по якості — згідно вимог Специфікації по якості та безпечності за 
даними проведених лабораторних досліджень сертифікованою лабораторією у місці доставки, результати яких відображають-
ся у відповідних ТТН.

1.6.3. Приймання Товару по кількості здійснюється МХП відповідно до товаро-транспортної накладної на Товар, оформленої 
згідно даного Додатку до даного Договору (далі — ТТН). Товар вважається переданим Контрагентом і прийнятим МХП за резуль-
татами переважування на вагах місця поставки. 

1.6.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюється на під-
ставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки. Зараженість шкідниками і карантинни-
ми об'єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вказаним в Договорі та додат-
ках до нього. 

1.6.5. У випадку, якщо  при прийманні Товару визначиться невідповідність якості Товару, вимогам Специфікації по якості та 
безпечності до Договору та/або базисним показникам згідно даного Додатку до Договору, МХП має право відмовитися від при-
йняття такого Товару шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН (додаткова відмітка по відношенню до відмітки про при-
йняття по кількості) або ініціювати дисконтування ціни на такий Товару у відповідності до даного до Договору. 

1.6.6. Повідомлення про дисконтування ціни направляється представнику Контрагента на електронну адресу, що вказана у рек-
візитах Договору. Після отримання повідомлення про необхідність дисконтування ціни, Контрагент протягом 3-х (трьох) годин 
зобов’язаний або надати згоду на дисконтування, або повідомити про направлення свого представника для спільного відбору проб 
та складання Акту про невідповідність Товару. Вказане повідомлення Контрагент направляє уповноваженому представнику МХП на 
електронну адресу, що вказана в реквізитах Договору. У випадку отримання згоди про дисконтування ціни від Контрагента, сторони 
погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ціни, у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, перед-
баченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки.  

1.6.7. У випадку непогодження із дисконтуванням, Контрагент, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту прибуття 
транспорту у місце доставки направляє свого представника на місце поставки для спільного відібрання проб згідно пп. 1.6.9. да-
ного Додатку до Договору та складання Акту про невідповідність Товару по якості. За результатами складання акту про невідпо-
відність Контрагент приймає рішення про повернення Товару або погоджується на умови дисконтування ціни про що у акті ро-
биться відповідний запис. У разі відсутності представника Контрагента у зазначений строк, МХП має право скласти Акт про невід-
повідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ціни у 
зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що фік-
суються у Акті про невідповідність Товару. 

1.6.8. У випадку, якщо Контрагент не погоджується з даними лабораторних досліджень МХП по якості Товару, сторони спіль-
но проводять відбір зразків у кількості трьох штук. Про відбір зразків (проб) складається акт, що підписується всіма особами, що 
беруть участь в цьому. Відібрані зразки (проби) опечатуються або пломбуються і забезпечуються  етикетками підписаними осо-
бами, що беруть участь у відборі. З відібраних зразків (проб) один залишається у МХП, другий передається Контрагенту, а тре-
тій передається для здачі на аналіз або випробування в акредитовану лабораторію за погодження Сторін в акті відбору проб. Про 
здачу зразків (проб) на аналіз або випробування робляться відповідні відмітки в акті відбору зразків (проб). Акт відбору здається 
в лабораторію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару повинні зберігатися МХП та Контрагентом до вирішення супер-
ечки щодо якості Товару. Оплата експертизи Товару здійснюється за рахунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару ви-
значеним договором якісним показникам Контрагент відшкодовує понесені МХП документально підтверджені витрати на експер-
тизу Товару та витрати пов’язані з простоєм транспорту, відповідно до наданого МХП рахунку. У випадку, якщо в результаті ви-
пробування буде виявлено відповідність якості Товару, МХП погоджується, що вхідними даними для визначення ціни є результа-
ти експертизи, та відмовляється від дисконтування ціни на дану партію Товару.   

1.6.9. У випадку прийняття Товару із дисконтованою ціною (за умов вказаних у пп. 1.6.7-1.6.9. даного Додатку до Договору) по 
даним МХП Контрагент зобов’язується направити видаткову накладну та здійснити реєстрацію податкової накладної на підставі 
отриманих від МХП даних про дисконтування ціни.  

1.6.10. У випадку виявлення невідповідність Товару за кількістю/якістю, МХП має право не здійснювати оплату всієї кількос-
ті недопоставленого/неякісного Товару до моменту отримання та підписання видаткової накладної із даними, що відповідають:

1.6.10.1. даним, зазначеним у ТТН з урахування відмітки МХП за наявності, 
1.6.10.2. даним лабораторних досліджень з урахуванням дисконтування ціни у порядку, визначеному даним Додатком до  Договору.
1.6.11. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
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- належним чином оформлену товарно-транспортну накладну, відповідно до форми № 1-ТН, затвердженої Наказом Міністер-
ства інфраструктури України від 05.12.2013 N 983, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився 
транспортним засобом при здійсненні трьох останніх перевезень згідно зразка розміщеного на сайті за наступним посиланням:; 
https://agro.mhp.com.ua/ru/contracts

- оригінал договору (при першій поставці);
- податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної — виписані в момент виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством України.

1.6.12. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно реєстру про надходження зерна на особовий рахунок МХП. Одини-
ця виміру Товару — тонна.

1.7. Сторони погоджують, що незалежно від умов поставки, в т.ч. у випадку застосування сторонами електронного цифрово-
го підпису, первинні облікові документи (видаткові накладні, коригування до них, акти приймання-передачі Товару) складають-
ся Контрагентом датою фактичного приймання-передачі Товару (для коригувань датою погодження змін) та надсилаються МХП 
для підписання не пізніше 5 календарних днів з моменту здійснення господарської операції. Дата поставки є датою складання 
первинних облікових документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі Товару) незалежно від того, коли фактично во-
ни підписані Сторонами.

1.8. Контрагент у випадку поставки Товару не власного виробництва зобов’язаний до дати відвантаження Товару надати МХП 
завірені копії документів, підтверджуючих походження продукції із зазначенням товаровиробника (довідки форм 4-сг та 29-сг, з 
відміткою Державної служби статистики України, довідка органів місцевого самоврядування щодо посівів, податкові деклара-
ції, що підтверджують сплату земельного податку, документи щодо постачання Товарів та супутніх послуг (за наявності), а са-
ме:  договори, видаткові накладні, квитанції щодо реєстрації податкових накладних, ТТН, складські квитанції, тристоронні акти 
приймання-передачі Товару. 

Надання зазначених документів згідно даного пункту, є невід’ємною частиною Договору та має вплив на строки проведення 
остаточного розрахунку за вже поставлений Товар.  

У випадку відсутності у МХП вищевказаних документів, наданих Контрагентом, до дати прибуття Товару у місце поставки, 
строк здійснення оплати МХП  17% від вартості партії Товару, згідно умов даного Додатку до Договору починає свій перебіг з 
дати отримання МХП вищевказаних документів. 

Після отримання Товару МХП та до надання передбачених даним пунктом документів щодо встановлення та підтвердження 
виробника Товару, МХП не несе обов’язок щодо проведення остаточного розрахунку та оплати за поставлений Товар. 

Сторони погодили, що остаточний розрахунок за вже поставлений товар здійснюється з дати отримання МХП вищевказаних 
у даному пункті документів. 

До надання документів щодо підтвердження виробника Товару, Контрагент надає право МХП розпорядження та використан-
ня Товару в господарській діяльності.  Проведення остаточного розрахунку не впливає на виникнення права власності на товар 
з моменту його поставки.  

У випадку, якщо Контрагентом надано інформацію про те, що він є виробником сільськогосподарської продукції, або надано 
вищевказану інформацію/документи про виробника сільськогосподарської продукції для поставки Товару не власного виробни-
цтва, і надалі за результатами податкової перевірки, а також у інших випадках, передбачених податковим законодавством,  за-
значені обставини/інформація не будуть підтверджені, внаслідок чого для МХП настануть негативні фінансові наслідки, зокре-
ма, але не виключно, податковими органами буде зменшено податковий кредит з ПДВ за відповідними податковими накладними 
Контрагента, зменшені витрати за операціями з Контрагентом і, відповідно, донараховано податки і збори або інші обов'язкові 
платежі, нараховані штрафні санкції, пеня за порушення податкового законодавства, Контрагент зобов'язаний компенсувати 
МХП збитки у розмірі:

1) при проведенні перевірки податковими органами щодо нарахування та сплати ПДВ — суми ПДВ, що була включена МХП до 
складу податкового кредиту за ПН та/або РК, складеними Контрагентом згідно цього Договору, та визнана податковими органа-
ми як така, на яку МХП не має права, а також нарахованих штрафних санкції та пені;

2) додатково до зазначеного у пп.1), у випадку проведення державними органами, зокрема, але не виключно, податковими 
органами, перевірки також щодо нарахування та сплати податку на прибуток — вартості придбаного у Контрагента згідно цього 
Договору Товару без ПДВ, помноженої на ставку податку на прибуток, що діяла на момент придбання Товару за перевірений пе-
ріод, а також нарахованих штрафних санкції та пені. 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗА ЯКІ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 
РОЗРАХУНОК.

За домовленістю Сторін в укладених ними Договорах базисні показники Товару, за які буде проводитись розрахунок, визначе-
ні у специфікації по якості та безпечності, а приймання зерна за показниками якості здійснюється наступним чином в залежнос-
ті від виду сільськогосподарської продукції: 

2.1. КУКУРУДЗА: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших показників, 
що вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар підлягає поверненню Контр-
агенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до базисних по-
казників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності,  що встановлені у розділі 4 даного До-
датку до Договору.

При поставці Товару з показниками битого зерна у складі зернової домішки більше 5%, МХП здійснює дисконтування ціни, за-
значеної Договорі, шляхом зменшення залікової ваги Товару на 1% за кожен додатковий  відсоток битого зерна, який більше 5%.

2.2. ПШЕНИЦЯ ФУРАЖНА: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших по-
казників, що вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар підлягає повернен-
ню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до базис-
них показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності,  що встановлені у розділі 4 дано-
го Додатку до Договору.

При поставці Товару з вмістом зернової домішки >10% МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 1 % за ко-
жен додатковий відсоток зернової домішки.

2.3. ПШЕНИЦЯ ПРОДОВОЛЬЧА: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших 
показників, що вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар підлягає повер-
ненню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до ба-
зисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності,  що встановлені у розділі 4 да-
ного Додатку до Договору.

При поставці Товару з вмістом зернової домішки >8%* МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 1 % за ко-
жен додатковий відсоток зернової домішки.

*>8% — для пшениці 2-3 класу, >5% — для пшениці 1 класу. 
При поставці Товару з вмістом пошкоджених зерен клопом-черепашкою, в складі зернової домішки, >2% МХП здійснює дис-

конт шляхом зменшення залікової ваги на 1% за кожен додатковий відсоток пошкоджених зерен.
2.4. СОНЯШНИК: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших показни-

ків, що вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі знижкою ціни, або даний Товар підлягає повернен-
ню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до ба-
зисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності, що встановлені у розділі 4 
даного Додатку до Договору. Якщо Контрагент проводить поставку Товару з рівнем вологості не більше 11% та рівнем сміт-
ної домішки не більше 6%  — послуги по прийманню,  зменшенню вологості (за умови поставки Товару/партії Товару в пе-
ріод з 20 серпня по 01 грудня поточного року) та зменшенню вмісту сміттєвої домішки до базисних показників здійснюють-
ся за рахунок МХП. Умови даного абзацу застосовуються Сторонами лише у випадку поставки на Зернові склади, що вказа-
ні у п. 4.3. даних умов. 

На партії Товару з якісними показниками по олійності на абсолютно суху речовину менше 46%, МХП здійснює знижку 1% за-
лікової ваги за кожен 1% олійності на абсолютно суху речовину менше 46%.

Партії Товару з олійністю менше 44% (на абсолютно суху речовину) підлягають поверненню.
Партії Товару з вмістом насіння амброзії до 1200 мг/кг приймаються на загальних підставах, а партії Товару з вмістом насін-

ня амброзії більше 1200 мг/кг приймаються поза загальної черги, що може викликати затримку часу приймання  в межах 48 (со-
рока восьми) годин. 

Товар з вмістом дурнишнику приймається за згодою МХП або повертається.
2.5 СОЯ: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших показників, що вказані 

у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі знижкою ціни, або даний Товар підлягає поверненню Контрагенту. Сто-
рони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до базисних показників, вка-
заних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності, що встановлені у розділі 4 даного Додатку до Дого-
вору. Якщо Контрагент проводить поставку Товару з рівнем вологості не більше 17% та рівнем смітної домішки не більше 7%  — 
послуги по прийманню,  зменшенню вологості (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 20 серпня по 01 грудня поточ-
ного року) та зменшенню вмісту сміттєвої домішки до базисних показників здійснюються за рахунок МХП. Якщо масова частка 
білка в перерахунку на абсолютно суху речовину менше 36,5%, МХП має право (за своїм вибором): — відмовитися від прийман-
ня та відповідно оплати такого Товару, — вимагати від Контрагента перерахунку ціни на Товар неналежної якості шляхом змен-
шення залікової ваги на 1,25% за кожен відсоток масової частки білка, який нижче 36,5%. Якщо масова частка білка в перерахун-
ку на абсолютно суху речовину більше 37%, МХП здійснює перерахунок за Товар за кожен відсоток масової частки білка, шля-
хом збільшення залікової ваги:

Ціна, згідно Специфікації, грн/т з ПДВ Відсоток збільшення залікової ваги, %
10 000 <= 10 500 1,00

>10 500 & <= 11 000 0,95
>11 000 & <= 11 500 0,91
>11 500 & <= 12 000 0,87
>12 000 & <= 12 500 0,83
>12 500 & <= 13 000 0,80
>13 000 & <= 13 500 0,77

Умови даного абзацу застосовуються Сторонами лише у випадку поставки на Зернові склади, що вказані у п.4.3. даних умов.
При поставці Товару з якісними показниками по вмісту олійної домішки більше 20%, МХП має право (за своїм вибором): — 

відмовитися від приймання та відповідно оплати такого Товару,
- вимагати від Контрагента перерахунку ціни на Товар неналежної якості шляхом зменшення залікової ваги на 0,15% за ко-

жен додатковий відсоток олійної домішки. При поставці Товару з вмістом недозрілого зерна >5% та ≤7% МХП здійснює дисконт 
шляхом зменшення залікової ваги на 1% за кожен додатковий відсоток недозрілого зерна. При поставці Товару з вмістом тріс-
нутого зерна >10% та ≤20% МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 0,15 % за кожен додатковий відсоток 
тріснутого зерна.

Партії Товару з рівнем вологості менше 8,5% підлягають поверненню.
2.6. ЯЧМІНЬ: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших показників, що 

вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар підлягає поверненню Контра-
генту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до базисних показ-
ників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності,  що встановлені у розділі 4 даного Додат-
ку до Договору.

При поставці Товару з якісними показниками по вмісту зернової домішки >10,МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залі-
кової ваги на 1% за кожен додатковий відсоток зернової домішки.

2.7. РІПАК Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або інших показників, що вказані 
у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар підлягає поверненню Контрагенту. Сто-

рони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару до базисних показників, вказа-
них (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності,  що встановлені у розділі 4 даного Додатку до Договору.

Партії Товару з якісними показниками по олійності (на абсолютно суху речовину) нижче базису 45,66%, МХП здійснює зниж-
ку 1,5% за кожен процент олійності шляхом зменшення залікової ваги.

Разом з товаром Контрагент повинен передавати МХП документи, що підтверджують його якість і безпеку, а саме про-
токол випробувань наданий акредитованої лабораторією з такими показниками: фізико-хімічні (в тому числі олійність), 
токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, вміст радіонуклідів, ерукова кислота, глюкозинолати, молекулярно генетич-
ні показники(вміст ГМО).

3. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ (ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ В ДОГОВОРАХ ТА/АБО ДОДАТКАХ ДО НИХ).

За погодженням Сторін при виконанні укладених ними Договорів Сторони обов’язково застосовують наступні форми доку-
ментів:

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ ЗАЛІКОВОЇ ВАГИ 

(Фірмовий бланк підприємства)

__________Кому___________

_____________________________.

Згідно Договору № _______ від________________ прошу зафіксувати закупівельну ціну (ЗЦ)_________  (прописом) грн. з 
ПДВ для розрахунку остаточної ціни на наступні партії Товару:

Дата поставки Фізична вага, тн Залікова вага, тн

Всього:

Посада чи уповноважений представник згідно довіреності                                                                                                      (ПІБ) 
                                                                                                                                                     МП (за наявності)

ФОРМА ДОДАТКОВОЇ УГОДИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ОСТАТОЧНУ ЦІНУ ТОВАРУ АБО ЙОГО ЧАСТИНИ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

Додаткова угода №___ від___________ 20__ р.
(надалі по тексту — Угода)

до Договору поставки № ______ від _______ 20__р.
(надалі по тексту — Договір)

________________________________________________________________________________________________,

Сторони, що іменуються окремо «МХП» та «Контрагент», інформація про які зазначена в преамбулі договору та в реквізитах 
даної Угоди, уклали дану Додаткову угоду (по тексту — Угоду) про наступне:

1. Відповідно до умов Договору, Контрагент в період  з_____________ по ___________ поставив МХП ____________ у місці 
поставки___________________________________________, у власність _______________ у кількості ____________ тонн в залі-
ковій вазі (__________ тонн — у фізичній вазі). 

2. Керуючись умовами до Договору, Сторони погодились, що на дату підписання цієї угоди зафіксувати наступні остаточні ці-
ни залікової ваги Товару:

Доку-
мент 

(підста-
ва) 

Фізич-
на  

вага, 
тн

Оста-
точна 

ціна за 
фізич-
ну вагу, 
грн без 

ПДВ

ПДВ, 
грн

Остаточ-
на ціна  

за фізич-
ну вагу,  
з ПДВ

Остаточна 
ціна  

за фі-
зичну  

вагу, USD 
з ПДВ

Заліко-
ва  

вага, тн

Остаточ-
на ці-
на за 

заліко-
ву вагу, 
грн  без 

ПДВ

ПДВ, 
грн

Остаточ-
на ціна 
за залі-
кову ва-
гу, грн  з 

ПДВ

Остаточ-
на ціна за 
залікову 
вагу, USD  

з ПДВ

Су-
ма по 
базо-
вій ці-
ні, грн 
з ПДВ

Сума 
згідно 
п. 6.4., 
грн з 
ПДВ

Сума 
за-

галь-
на, 

грн з 
ПДВ

Су-
ма за-
гальна, 
USD з 
ПДВ

РАЗОМ:

3. Загальна вартість партії Товару, поставленого  за Договором, виходячи з остаточної ціни за одну тону фізичної ваги кожної 
партії Товару, вказаної у п.2 даної додаткової угоди, складає _________ грн.

4. Остаточна сума доплати за поставлений товар, яка має бути здійснена МХП становить _________ грн.
АБО у разі необхідності повернення коштів згідно п. умов Договору 
4. Остаточна сума повернення надміру сплаченої суми МХП за поставлений товар, яка має бути здійснена Контрагентом ста-

новить _______грн.
5. Інші умови Договору, залишаються без змін.
6. Дана Угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, і є невід'ємною 

частиною Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН

КОНТРАГЕНТ: [Повне найменування контрагенту]                           
Код ЄДРПОУ [Контрагент.Код ЄДРПОУ]
Юридична особа, дані підрозділу якої вказано вище (запо-
внюється у випадку, якщо від імені сторони виступає відо-
кремлений підрозділ): [Повне найменування контрагенту] та 
Код ЄДРПОУ [Контрагент.Код ЄДРПОУ] 
Від імені Контрагента

 _________________  [Контрагент.Уповноважена особа]
              (підпис)

МХП (отримувач та платник):  [Повне найменування організації] 
Код ЄДРПОУ [Організація.Код ЄДРПОУ]
Юридична особа, дані підрозділу якої вказано вище (заповню-
ється у випадку, якщо від імені сторони виступає відокремле-
ний підрозділ): [Повне найменування організації] та код ЄДРПОУ 
[Організація.Код ЄДРПОУ] 
Від імені МХП

  __________________  [Підписант договору]
                  (підпис)

* У випадку якщо від імені та в  інтересах Сторони по договору (юридичної особи) виступає відокремлений підрозділ/філія, то у реквізитах вказу-
ються його дані.

ФОРМА СПЕЦИФІКАЦІЇ 
Специфікація № ____ від _____________20___р 

до Договору поставки №______від ____________  20__р.
Сторони, що іменуються окремо «МХП» та «Контрагент», інформація про які зазначена в преамбулі договору та в реквізитах 

даної Специфікації, уклали дану Специфікацію про наступне:
1. Контрагент зобов’язується поставити Товар за умовами, що зазначено нижче:

Найменування
Товару Одиниця виміру Термін

поставки Кількість (вага) Ціна з 
ПДВ, грн.

Ціна без ПДВ,
грн.

Сума без 
ПДВ грн.

ПДВ, 
грн.

Сума з ПДВ 
грн.

ПІДПИСИ СТОРІН

КОНТРАГЕНТ: [Повне найменування контрагенту]                           
Код ЄДРПОУ [Контрагент.Код ЄДРПОУ]
Юридична особа, дані підрозділу якої вказано вище (заповнюєть-
ся у випадку, якщо від імені сторони виступає відокремлений під-
розділ): [Повне найменування контрагенту] та Код ЄДРПОУ [Контр-
агент.Код ЄДРПОУ] 
Від імені Контрагента

 _________________  [Контрагент.Уповноважена особа]
              (підпис)

МХП (отримувач та платник):  [Повне найменування ор-
ганізації] 
Код ЄДРПОУ [Організація.Код ЄДРПОУ]
Юридична особа, дані підрозділу якої вказано вище (запо-
внюється у випадку, якщо від імені сторони виступає відо-
кремлений підрозділ): [Повне найменування організації] та 
код ЄДРПОУ [Організація.Код ЄДРПОУ] 
Від імені МХП

  __________________  [Підписант договору]
                  (підпис)

* У випадку якщо від імені та в  інтересах Сторони по договору (юридичної особи) виступає відокремлений підрозділ/філія, то у реквізитах вказу-
ються його дані.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗЕРНОВИМИ СКЛАДАМИ МХП 

За домовленістю Сторін в укладених ними Договорах вони керуються наступними положеннями, що є обов’язковими при 
виконанні укладених ними договорів зберігання та інших супутніх послуг, а саме:

4.1. Загальні положення
4.1.1. Документом підтверджуючим кількість зерна, яке знаходиться на зберіганні є складські документи (складська квитан-

ція, складське свідоцтво) на приймання зерна, згідно Наказу Міністерства Аграрної політики України від 27.06.2003 р. №198.
4.1.2. Сторони домовились, що під час дії цього договору та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання 

зерна вони керуються Інструкцією «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлі-
боприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 
від 13 жовтня 2008 р. № 661  не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність. Сторони домовились, що з моменту прийнят-
тя нового нормативно правового акту в Україні  відносини в даній сфері будуть підлягати регулюванню ним.

4.1.3. Контрагент або МХП має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки якості. Витрати, пов’язані з 
проведенням зазначеної перевірки, компенсує зацікавлена сторона.

4.1.4. МХП видає посвідчення про якість зерна.
4.1.5. У разі виникнення спорів щодо якості зерна Контрагент має право провести незалежну перевірку його якості.
4.1.6. У разі невідповідності якісних показників зерна вимогам даного Договору та Додатків до нього МХП за рахунок Контр-

агента, за умови 100% оплати доводить зерно Контрагента до необхідної кондиції. У випадку невідповідності якісних показни-
ків продукції вимогам Договору, МХП проводить доробку зерна в потоці, очищення, активне вентилювання, сушку та протягом 
10 днів повідомляє Контрагента про кількість зернових відходів, отриманих у результаті доробки.

4.1.7. При необхідності інвентаризації і зачищення Контрагент за 14 календарних днів до закінчення зберігання або дати ін-
вентаризації зобов’язаний вивезти зерно, що знаходиться на зберіганні.

4.1.8. МХП не має права розпоряджатися зерном (його частиною) Контрагента, крім випадків передбачених умовами да-
ного Договору.

4.1.9. Передане на зберігання зерно залишається власністю Контрагента протягом всього часу знаходження на зерново-
му складі МХП.

4.1.10. Сторони домовились визнавати зменшення ваги зерна відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та про-
довольства України 12 червня 2019 року № 316 «Про затвердження порядку розрахунку норм природних втрат зерна та про-
дуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядку розрахунку норм 
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природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах, а 
також зняття по засміченості і вологості (форма 36), відповідно до Інструкції «Про ведення обліку й оформлення операцій із 
зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» затверджена наказом Мініс-
терства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 р. № 661 до моменту прийняття нового законодавства в Україні, яке ре-
гулює дану сферу відносин.

4.1.11. Зерно, що надходить з карантинних зон, чи підлягає відправці на експорт, повинно передаватися разом із докумен-
тами, що підтверджують проведення карантинної експертизи, протокол випробувань на вміст ГМО та важких металів. У випад-
ку постачання зерна, що не відповідає зазначеним вимогам, МХП вправі відмовити в прийманні зерна. 

4.1.12. Остаточна кількість зерна визначається шляхом зважування на опломбованих та повірених вагах МХП. Розбіжнос-
ті при визначенні ваги оформляються відповідним актом комісійного зважування один примірник якого додається до наклад-
ної Контрагента.

4.2. Умови приймання та відвантаження сільськогосподарської продукції
4.2.1 Сторони погодились, що приймання і відвантаження зерна по кількості та якості здійснюється відповідно до Інструк-

ції «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопере-
робних підприємствах» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 р № 661  до моменту 
прийняття нового законодавства в Україні, яке регулює дану сферу відносин.

4.2.2. Якість зерна при прийманні і відвантаженні визначається лабораторією МХП шляхом відбору проб з партії зерна, що 
надійшла, і проведенні дослідження зерна відповідно до діючого стандарту, інструкції видачі результатів аналізу.

4.2.3. Вага зерна при надходженні, видачі (відвантаженні) визначається на автомобільних чи залізничних вагах МХП в при-
сутності представника Контрагента з обов’язковим відображенням даних зважування в накладних і підписами обох сторін 
(здав — прийняв).

4.2.4. Облік поставленого зерна проводиться на підставі транспортних накладних чи інших первинних бухгалтерських до-
кументів.

4.2.5. МХП відвантажує зерно лише у випадку відсутності заборгованості Контрагента перед ним, та при наданні наступ-
них документів:

- оригінал листа, з вимогою про відвантаження, завіреного печаткою Контрагента;
- оригінал складського документу;
- довіреність на представника Контрагента, яка підтверджує його повноваження.
4.2.6. Вимога, довіреність та складський документ, за умови виконання Контрагентом всіх зобов’язань по оплаті є достат-

ньою підставою для проведення відвантаження Контрагенту зерна.
4.2.7. МХП не несе відповідальності за відхилення показників по вологості та сміттєвій домішці в допустимих межах при 

відвантаженні зерна.
4.2.8. При передачі права власності третій особі (надалі новий Власник) складається акт приймання-передавання зерна, 

який підписується в тристоронньому порядку (перший власник зерна, новий власник і керівник зернового складу), оформля-
ється договір  складського зберігання зерна з новим власником. Контрагент повинен направити МХП уповноваженого пред-
ставника, при цьому МХП проводить переоформлення зерна тільки при наявності у представника Контрагента наступних до-
кументів:

- довіреність на представника Контрагента, яка підтверджує його повноваження, що підписана керівником та скріплена пе-
чаткою;

- лист з проханням переоформити зерно на нового власника, який підписаний уповноваженим представником (або керів-
ником) та скріплений печаткою;

- довіреність на представника Контрагента, яка підтверджує його повноваження.
- складським документом на зерно, що підлягає передачі;
- видаткової накладної, що підтверджує відчуження зерна від Контрагента до нового власника; 
- договір зберігання укладений з новим Контрагентом;
- оплати всіх рахунків за послуги, які надав МХП.
4.2.9. При відвантаженні зерновідходів втрати складають — 1% від загального обсягу зерновідходів.
4.2.10. При надходженні партії вологого зерна, МХП не несе відповідальність за досушування його з відхиленням від гра-

ничної вологості, в межах норми допустимих відхилень — тобто +/- 0,5%. Допустимі розходження між контрольним та почат-
ковим визначенням смітної та олійної (зернової) домішок при доробці, очищенні та відвантаженні визначаються ГОСТ 10854-
88 та ГОСТ 30483-97

4.2.11. Сторони домовились, що Контрагент визнає зменшення ваги зерна, викликане покращенням якості відповідно до Ін-
струкції «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зерно-
переробних підприємствах» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 р. № 661  до мо-
менту прийняття нового законодавства в Україні, яке регулює дану сферу відносин.

4.2.12. Під час технологічного процесу (переміщення, вентилювання, освіження, завантаження в силос і т.і.) у зв’язку з трав-
муванням зерна, у вазі зерна збільшується зернові домішки (зернові відходи). Зернові відходи І та ІІ категорії повертаються 
Контрагенту, який протягом 5-ти календарних днів з дня повідомлення МХП про їх утворення має їх забрати. Зернові відходи 
ІІІ категорії знищуються МХП самостійно, як непридатні.

4.2.13. Переоформлення і видача документів, здійснюється МХП у робочі дні, крім суботи і неділі, з 10.00 до 16.00. За узго-
дженням між Сторонами приймання і відвантаження зерна може здійснюватися у вихідні дні та інший час.

4.2.14. Відвантаження зерна у вихідні та святкові дні відбувається тільки за попереднім погодженням з МХП.
4.2.15. МХП або Контрагент при поверненні зерна має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов’язані з 

оглядом зерна та перевіркою якості, несе Сторона, яка вимагала огляду та перевірки.
4.2.16. При поверненні зерна, Контрагент має заявити про нестачу або пошкодження зерна у письмовій формі одночасно з 

його одержанням. У разі відсутності заяви Контрагента вважається, що МХП повернуло зерно відповідно до умов Договору та 
належним чином виконало свої зобов’язання.

4.3. Ціна на послуги складає для наступних Зернових складів (ціна послуги з доведення до базисних показників визнача-
ється для кожного Зернового складу (дані склади є місцями поставки в договорі поставки, в т.ч. для базису DAP)):

4.3.1. ПрАТ «МЗВКК», 08800, Київська обл, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. № 1  

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Пшениця, ячмінь, горох,  
жито, овес (надалі по  
тексту — Рання група)

Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 17,50 3,50 18,50 3,70 17,75 3,55 18,75 3,75 - -

Очищення грн/т/% 16,25 3,25 16,50 3,30 16,25 3,25 16,75 3,35 - -

Сушка грн/т/% 38,35 7,67 40,00 8,00 41,50 8,30 43,40 8,68 - -

Зберігання грн/т/день 1,40 0,28 1,50 0,30 1,50 0,30 1,70 0,34 - -

Відвантажен-
ня авто

грн/т 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 - -

Відвантаження з/д, грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 - -

4.3.2. ТОВ «Катеринопільський елеватор», 20505, Черкаська обл., Катеринопільський р-н., смт Єрки, вул. Героїв Майдану, 47

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,0 3,20 16,50 3,30 16,70 3,34 17,50 3,50 16,70 3,34

Очищення грн/т/% 16,25 3,25 17,75 3,55 16,25 3,25 18,35 3,67 16,25 3,25

Сушка грн/т/% 40,00 8,00 41,70 8,34 45,35 9,07 50,00 10,00 52,75 10,55

Зберігання грн/т/день 1,40 0,28 1,50 0,30 1,50 0,30 1,70 0,34 1,55 0,31

Відвантаження авто грн/т 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34

4.3.3. ВКВК філія ТОВ «Вінницька птахофабрика», 24321, Вінницька обл, м. Ладижин, вул. Івана Сагаєва, буд. № 1

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,00 3,40 16,70 3,34 17,50 3,50 - -

Очищення грн/т/% 16,25 3,25 17,00 3,40 16,25 3,25 18,35 3,67 - -

Сушка грн/т/% 39,50 7,90 41,70 8,34 45,35 9,07 50,00 10,00 - -

Зберігання грн/т/день 1,40 0,28 1,50 0,30 1,50 0,30 1,70 0,34 - -

Відвантажен-
ня авто

грн/т 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 - -

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 - -

4.3.4. Філія «Андріяшівський елеватор» ТОВ «Урожайна країна» 42087, Сумська обл, Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Ки-
ївська, буд. № 175А/1

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 16,70 3,34 17,50 3,50 17,50 3,50

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 18,35 3,67 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 48,75 9,75 50,00 10,00 50,00 10,00

Зберігання грн/т/день 1,50 0,30 1,60 0,32 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34

Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 120,85 24,17 116,70 23,34

4.3.5. Філія «Ямпільський елеватор» ПрАТ «Зернопродукт МХП», 30231, Хмельницька обл, Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. 
Привокзальна, буд. №42

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 16,70 3,34 17,50 3,50 17,50 3,50

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 18,35 3,67 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 50,00 10,00 50,00 10,00 50,00 10,00

Зберігання грн/т/день 1,50 0,30 1,60 0,32 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34

Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 120,85 24,17 116,70 23,34

4.3.6. Вендичанський елеватор філії СТОВ «Агрокряж», 24032, Вінницька обл, Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани, 50-річ-
чя Жовтня, буд. № 21, корпус м

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 16,70 3,34 17,50 3,50 - -

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 20,00 4,00 - -

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 48,75 9,75 50,00 10,00 - -

Зберігання грн/т/день 1,45 0,29 1,60 0,32 1,60 0,32 1,80 0,36 - -

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 - -

Відвантаження з/д грн/т 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 - -

4.3.7. Соколівка відділення Елеваторного комплексу філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Соколівський елеватор), 23614, Вінниць-
ка обл, Тульчинський р-н, смт Шпиків, вул. Леніна, буд. № 169 

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,70 3,34 - - 1,00 0,20 17,50 3,50 - -

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 - - 16,70 3,34 20,00 4,00 - -

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 - - 40,85 8,17 53,35 10,67 - -

Зберігання грн/т/день 1,55 0,31 - - 1,60 0,32 1,80 0,36 - -

Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 - - 104,20 20,84 112,50 22,50 - -

Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.8. Елеваторний комплекс філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Шпиківський елеватор), 23614, Вінницька обл, Тульчинський р-н, 
смт Шпиків, вул. Леніна, буд. № 169  

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)
Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 1,00 0,20 17,50 3,50 17,50 3,50
Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 16,70 3,34 20,00 4,00 20,00 4,00
Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 40,85 8,17 53,35 10,67 51,70 10,34
Зберігання грн/т/день 1,45 0,29 1,60 0,32 1,60 0,32 1,80 0,36 1,80 0,36
Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 112,50 22,50 106,70 21,34

Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.9. Філія ТОВ «Захід-Агро МХП» «Воскресинцівський елеватор», 77033, Івано-Франківська обл, Рогатинський р-н, с. Воскре-
синці, вул. Шевченка, буд. № 19а 

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)
Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 17,50 3,50 18,75 3,75 20,00 4,00 21,70 4,34 - -
Очищення грн/т/% 17,75 3,55 19,25 3,85 20,00 4,00 21,70 4,34 - -
Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 50,00 10,00 51,70 10,34 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34 2,00 0,40 - -
Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 112,50 22,50 - -

Відвантаження з/д грн/т 133,35 26,67 133,35 26,67 133,35 26,67 140,00 28,00 - -

4.3.10. Філія ТОВ «Захід-Агро МХП» «Краснянський елеватор», 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Колеси, 
буд. № 9

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 17,50 3,50 18,75 3,75 20,00 4,00 21,70 4,34 20,00 4,00

Очищення грн/т/% 17,75 3,55 19,25 3,85 19,50 3,90 21,70 4,34 19,50 3,90

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 43,75 8,75 50,00 10,00 51,70 10,34 50,00 10,00

Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34 1,80 0,36 1,70 0,34

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17

4.3.11. Новомосковська філія ПрАТ «Оріль-Лідер» (КИТАЙГОРОД), 51030, Дніпропетровська обл, Царичанський р-н, с. Китайго-
род, Тельмана, буд. № 30, корпус А

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 17,50 3,50 17,50 3,50

Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 42,50 8,50 - - - - 55,00 11,00 51,70 10,34

Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,000 0,40 1,70 0,34

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 - - - - 110,00 22,00 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.12. Новомосковська філія ПрАТ «Оріль-Лідер» (МЕЛІОРАТИВНЕ), вул. Шосейна, буд. №2, с. Орлівщина, Новомосковський  
район, Дніпропетровська обл., 51215

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 17,50 3,50 17,50 3,50

Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67
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Сушка грн/т/% 42,50 8,50 - - - - 55,00 11,00 51,70 10,34

Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,000 0,40 1,70 0,34

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 - - - - 110,00 22,00 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.13. Новомосковська філія ПрАТ «Оріль-Лідер» (РОКИТА), 38353, Полтавська обл, Великобагачанський р-н, с. Рокита, вул. 
Індустріальна, буд. № 8

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 17,50 3,50 17,50 3,50

Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 42,50 8,50 - - - - 55,00 11,00 51,70 10,34

Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,000 0,40 1,70 0,34

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 - - - - 110,00 22,00 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.14. ПрАТ «Добропільський комбінат хлібопродуктів», 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 0,00 0,00 20,85 4,17 0,00 0,00 27,50 5,50 - -

Очищення грн/т/% 28,20 5,64 25,00 5,00 16,75 3,35 31,70 6,34 - -

Сушка грн/т/% 53,35 10,67 53,35 10,67 55,75 11,15 79,20 15,84 - -

Зберігання грн/т/день 2,30 0,46 2,20 0,44 1,95 0,39 2,00 0,40 - -

Відвантажен-
ня авто

грн/т 134,20 26,84 120,85 24,17 121,00 24,20 133,35 26,67 - -

Відвантаження з/д грн/т 134,20 26,84 120,85 24,17 125,00 25,00 133,35 26,67 - -

4.3.15. Відділення Калинівський елеватор філії приватного акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» «Елеваторний комп-
лекс» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 1,00 0,20 17,50 3,50 16,70 3,34

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 16,70 3,34 20,00 4,00 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 - - 43,35 8,67 53,35 10,67 51,70 10,34

Зберігання грн/т/день 1,45 0,29 1,50 0,30 1,65 0,33 1,80 0,36 1,60 0,32

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 120,85 24,17 116,70 23,34

4.3.16. Яготинський елеватор Відділення товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-С». 07700, Київська обл., Яготин-
ський р-н, м. Яготин, вул. Пирятинська, буд. 27

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 16,70 3,34 17,50 3,50 16,70 3,34

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 20,00 4,00 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 32,00 6,40 41,70 8,34 47,25 9,45 45,00 9,00

Зберігання грн/т/день 1,45 0,29 1,50 0,30 1,60 0,32 1,80 0,36 1,60 0,32

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 120,85 24,17 116,70 23,34

4.3.17. Городенківський елеватор Відділення філії «Перспектив» приватного акціонерного товариства «Зернопродукт МХП»   
Івано-Франківська обл, м. Городенка, вул. Винниченка, 164

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, сорго Соняшник Соя

без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ без ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,25 3,25 17,50 3,50 19,00 3,80 19,00 3,80 19,00 3,80

Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 20,00 4,00 18,35 3,67

Сушка грн/т/% 41,70 8,34 32,00 6,40 33,35 6,67 53,35 10,67 33,35 6,67

Зберігання грн/т/день 1,45 0,29 1,50 0,30 1,60 0,32 1,80 0,36 1,60 0,32

Відвантажен-
ня авто

грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 104,20 20,84

Відвантаження з/д грн/т 116,70 23,34 116,70 23,34 116,70 23,34 120,85 24,17 116,70 23,34

Додатково Сторони погодили, що у випадку якщо Контрагент передає МХП по цьому Договору зерно, а саме: культуру «со-
няшник»:

- з рівнем вологості не більше 11% (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 20 серпня по 01 грудня поточного 
року)  та смітної домішки не більше 6%, то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки 
здійснюється за рахунок МХП.

- з рівнем вологості більше 11% або смітної домішки більше 6%, то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості 
та вмісту сміттєвої домішки здійснюється за рахунок Контрагента.

- з вмістом насіння амброзії більше 1200 мг/кг,  приймання такого зерна відбувається тільки за згодою МХП.
- з вмістом дурнишнику, приймання такого зерна відбувається тільки за згодою МХП.
- з олійністю менше 46% (на абсолютно суху речовину), приймання такого зерна відбувається тільки за згодою МХП.
Додатково Сторони погодили, що у випадку якщо Контрагент передає МХП по цьому Договору зерно, а саме: культуру 

«соя»:
- з рівнем вологості не більше 17% (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 20 серпня по 01 грудня поточного 

року) та смітної домішки не більше 7%, то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки 
здійснюється за рахунок МХП.

- з рівнем вологості більше 17% або смітної домішки більше 7%, то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості 
та вмісту сміттєвої домішки здійснюється за рахунок Контрагента.

В іншому випадку МХП приймає на зберігання виключно зерно, що за характеристиками відповідає «Специфікації по якос-
ті та безпечності».

5. СПЕЦИФІКАЦІЯ ПО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРУ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ЩОДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речовини / інгреді-
єнт/матеріал Горох (1-й клас, 2-й клас, 3-й клас)

2
Законодавчі та нормативні документи, 
які встановлюють вимоги щодо безпеч-
ності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів»

ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у про-
дуктах харчування та питній воді»

Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про 
затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у 
кормах та кормовій сировині для тварин» від 19.03.2012 р.

Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження 
Обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринно-
го та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних 
препаратів та ін., які слід проводити у державних лабораторіях ветмедицини і за 
результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 03.11.1998 р.

Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здій-
снюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів» №971 від 
09.11.2010 р.

ДСТУ 4523:2006 Горох. Технічні умови.

3
Склад, зокрема, добавки та речовини 
для поліпшення технологічних власти-
востей (за наявності)

Зерно гороху

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні характе-
ристики)

Стан, колір, запах

Горох повинен бути у здоровому 
стані, не зіпрілий та без теплово-
го пошкодження під час сушіння, 
мати нормальний  запах, власти-
вий здоровому зерну (без затхло-
го, солодового, пліснявого, інших 
сторонніх запахів), колір, влас-
тивий здоровому зерну відповід-
ного типу

Горох 
1-й клас

Горох 
2-й клас

Горох 
3-й клас

Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше в.т.ч. поло-
винки 6,0

Пророслі зерна, %, не більше 3,0
насіння гороху, пошкоджене гороховою зер-
нівкою і (або) листокруткою, %, не більше 1,0 1,0 1,0

Смітна домішка, %, не більше ніж 2,0
Зерна не основного кольору, % 3,0
Зараженість шкідниками і 
Протруєні зерна Не допускається

Допускається приймання гороху з вологістю, вмістом сміттєвої та зернової домі-
шок вище граничної норми, якщо горох в здоровому стані, без ознак самозігрі-
вання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без за-
тхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів).

Горох для продоволь-
чих та технічних потреб 
і експортування

Горох для 
кормових 
потреб

ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 30,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 5,0 100
Цезій -137 20,0 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005 0,1
Зеараленон 1,0 3,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0 2,0
Патулін Не регламентується 0,5
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-
ізомери) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та постачання

Горох транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил пере-
везень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні пе-
ревозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажу-
вання горох повинен бути захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк придатності
Горох розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зара-
жених шкідниками зерна зерносховищах.
Строк придатності необмежений.

8 Підготування та/або оперування перед  
використанням або переробкою

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперу-
вання згідно технологічної схеми виробництва кормів.

9

Критерії прийняття,  пов’язані з без-
печністю харчових продуктів або спе-
цифікації закуповуваних компонентів, 
пов’язані з їх використанням за при-
значенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності зерна гороху нормам якості хоча б за одним із показників 
його переводять до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речови-
ни / інгредієнт/матеріал Кукурудза для кормових потреб

2

Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вміс-
ту генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походжен-
ня, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у дер-
жавних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Зерно кукурудзи

4

Характеристики
сировини
(фізичні, хімічні, біологіч-
ні характеристики)

Стан, колір, запах

Кукурудза повинна бути у здо-
ровому стані, не зіпріла та без 
теплового пошкодження під 
час сушіння; мати запах влас-
тивий здоровому зерну (без 
затхлого, солодового, плісня-
вого, інших сторонніх запахів); 
колір властивий здоровому 
зерну відповідного типу.

Вологість, %, не більше 14.0
Білок,% не менше в перерахунку на вологість за базисом 7,7
Зернова домішка, %, не більше 10,0
зокрема: пророслі зерна 5,0
              пошкоджені зерна 5.0
              биті зерна 5.0
Сміттєва домішка, %, не більше 2.0

Зокрема: 
-  мінеральна домішка (галька, шлак,    пісок, руда тощо);
- зіпсовані зерна
- амброзія, мг/кг, не більше

 

1,0
1,0

0/50*
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
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Ураженість зерна
- фузаріоз
- гірчак
- сажка

Не допускається
Не допускається
Не допускається

Протруєні зерна, зараженість шкідниками Не допускається
  Азбестові матеріали (для експорту)   Не допускається
*Елеватори сторонні і відокремленні Групи/Групи при ККЗ
Допускається приймання кукурудзи з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо кукурудза в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір 
та запах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 5,0
Кадмій 0,3
Миш’як 0,5
Ртуть 0,1
Мідь 30,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100
Цезій -137 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Т-2 токсин 0,1
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0
Охратоксин 0,05
Фумонізин   5,0
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-ізомери) 0,5
ДДТ та його метаболіти 0,02
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та діоксинподібні (для експорту) Максимально допустимі рівні
Сума діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ),
пг/кг жиру 0,75

Сума діоксинів і діоксиноподіб-них PCB (WHO-PCDD/F-TEQ) , пг/
кг жиру 0,75

Сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 та PCB180 
ICES-6), нг/кг жиру 40,00

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Кукурудзу транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень ван-
тажів, чинних для транспорту цього виду.
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборо-
нені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування кукурудза повинна бути за-
хищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Кукурудзу розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкід-
никами зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах.
Заборонено обробляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини 
Хлорпірифос-метил та Хлорпірифос. 
Строк придатності не обмежено.

8
Підготування та/або опе-
рування перед  викорис-
танням або переробкою

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперування згідно тех-
нологічної схеми виробництва комбікормів.

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечніс-
тю харчових продуктів 
або специфікації заку-
повуваних компонентів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини / інграді-

єнту / матеріалу Жито 1,2,3,4 клас (некласне)

2 Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту

Закон України про ветеринарну медицину
Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 
01.01.2016
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вміс-
ту генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походжен-
ня, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у дер-
жавних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Зерно жита

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах Жито  повинно бути у здоровому стані, не зіпріле, без тепло-
вого пошкодження під час сушіння, мати запах, властивий 
здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, ін-
ших сторонніх запахів), колір, властивий здоровому зерну.

1клас 2 клас 3 клас 4 клас (або некласне)
Вологість, %, не більше 14,5
Число падіння, с Понад 200 200-141 140-80 Не  обмежено
Натура, г/л не менше 700 680 660 Не обмежено
Зернова домішка, %, не більше 4 6 6 15
зокрема: пророслі зерна, % не 
більше 3,0 3,0 3,0 3,0

Смітна домішка, %, не більше 2 2 2 5
Мінеральна домішка 0,3 0,3 0,3 1,0

Зіпсовані зерна 1,0 1,0 1,0 В межах смітної  
домішки

Кукіль 0,5
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Зерно з рожевим забарвленням%, 
не більше 

3,0 5,0 6,0 Не обмежено

Фузаріозні зерна, протруєні, зара-
жені шкідниками Не допускається

Допускається приймання жита з вологістю, вмістом смітної та зернової  домішок вище граничної 
норми, якщо жито в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір та за-
пах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9

Жито для продоволь-
чих і технічних потреб 
та експортування

Жито для кормових  
потреб

Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Свинець 0,5 (0,3 для дитячого 

харчування)
5,0

Кадмій 0,1 (0,03 для дитячого 
харчування)

0,3

Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 30,0
Цинк 50,0 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більш
Цезій-137 50,0 600
Стронцій-90 20,0 100
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Афлатоксин В1 0,005 0,1

Зеараленон 1,0 3,0
Дезоксініваленол 1,0 2,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Патулін Не регламентовано 0,5
Вміст  пестицидів
Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг

не більше 
Гексахлорциклогексан (альфа, бетта, гам-
ма-ізомери) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02
5 Походження та способи 

виробництва
Україна, вирощування

6 Способи упаковки та по-
стачання

Жито  перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запа-
хів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розван-
тажування жито повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Жито  розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідника-
ми зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.

8 Підготовка і/або оперу-
вання перед використан-
ням або переробкою

На елеваторах жито  проходить очистку від сміттєвих  домішок та при необхідності сушку. По-
дальше оперування згідно технологічної схеми виробництва комбікормів. 

9 Критерії прийнятнос-
ті, пов’язані з безпечніс-
тю продукту або специфі-
кації закуповуваних ма-
теріалів та інгредієнтів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності зерна жита нормам якості хоча б за одним із показників його переводять 
до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / інгреді-
єнту / матеріалу Пшениця

2

Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієнічних правил і 
норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» 
від 13.05.2013 
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походжен-
ня, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у дер-
жавних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчуван-
ня, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР №2061-89 від 01.08.1989 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 3768:2019 Пшениця. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Зерно пшениці

4

Характеристики 
сировини
(фізичні, хімічні, біологіч-
ні характеристики)

Стан, колір, запах

Пшениця повинна бути у здоровому стані, незіпріла та без теплово-
го пошкодження; мати властивий здоровому зерну запах (без за-
тхлого, солодового, пліснявого, гнилісного, полинного, сажкового, 
запаху нафтопродуктів тощо) мати властивий зерну колір, не до-
зволено зараження пшениці шкідниками зерна

1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас
Вологість, %, не більше                                               14,0

Зернова домішка,%,  
не більше 5,0 8,0  8,0 10,0

Зокрема:

биті зерна 5,0 5,0 5,0 У межах зернової 
домішки

зерна  інших культур 5,0 5,0 5,0 1,0
пророслі зерна 2,0 3,0 3,0 5,0
Пошкоджені зерна клопом-
черепашкою, % не біль-
ше ніж

2,0 2,0 2,0 Необмежено 

Сміттєва домішка, %,  
не більше

1,0 2,0 2,0 2,0

Зокрема:
 мінеральна домішка 0,3 0,5 0,5 1,0
 зіпсовані зерна 0,3 0,5 0,5 0,3
Ураженість зерна
Сажкове зерно, %, не біль-
ше

5,0 5,0 5,0 3,0 (МЗВКК — не 
допускається)

Фузаріоз, %, не більше 0,3 0,3 0,5 1,0 (МЗВКК — не 
допускається)

Ріжки, сажка Не допускається
Зерно уражене грибами 5,0 5,0 5,0 Не допускається
Шкідлива домішка 0,1 0,1 0,2 0,2
в тому числі
кожен з видів токсично-
го насіння

0,05

Склоподібність, %, не мен-
ше ніж 50 40 Не обмежено

Натура, г/л, не менше ніж 770 770 760 Не обмежено 
Масова частка білку, у пе-
рерахунку на суху речовину, 
%, не менше ніж

14,0 12,5 11,5 Не обмежено  

Масова частка сирої клей-
ковини, %, не менше ніж 28,0 23,0 19,0 Не більше ніж 

20,0    
Якість клейковини :
Група 
Одиниць приладу ВДК 

І-ІІ
45-100

І-ІІ
45-100 Не обмежено

Число падіння, с, не мен-
ше ніж 240 240 240 Не обмежено

протруєні зерна, зараже-
ність шкідниками, Не допускається

Азбестові матеріали Не допускаються -
Допускається приймання пшениці з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище граничної нор-
ми, якщо пшениця в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір та за-
пах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 0,2 0,5
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 10
Цинк 50,0 50
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20 100
Цезій -137 50 200
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,002 0,02
Афлатоксини разом В1, В2, 
G1, G2

0,004 -

Зеараленон 0,1 1,0
Дезоксиніваленол (вомі-
токсин)

0,5 1,0

Охратоксин А 0,005 0,05
Т-2 токсин - 0,1
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (аль-
фа, бета, гама -ізомери) 0,5

Зокрема
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ та його метаболіти 0,02
Хлорпірифос 0,01 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01 0,01
Діоксини та ПХБ
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сума діоксинів (WHO-PCDD/
F-TEQ) 0,75 пг/г жиру 0,75 пг/г жиру 

(для експорту)
сума діоксинів і 
діоксиноподіб-них PCB 
(WHO-PCDD/F-TEQ)

0,75 пг/г жиру 0,75 пг/г жиру 
(для експорту)

сума PCB28, PCB52, 
PCB101, PCB138, PCB153 та 
PCB180 
(ICES-6)

40 нг/г жиру 40 нг/г жиру  
(для експорту)

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Пшеницю транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень ван-
тажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборо-
нені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування пшениця повинна бути за-
хищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Пшеницю розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражені шкідни-
ками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено обробляти місця зберігання 
хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини Хлорпірифос та хлорпірифос-метил.
Строк придатності необмежений.

8
Підготування та/або опе-
рування перед  викорис-
танням або переробкою

В разі необхідності зерно доводиться до відповідних показників якості, подальше оперування 
згідно технологічної схеми виробництва кормів.

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечніс-
тю харчових продуктів 
або специфікації заку-
повуваних компонентів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності граничній нормі якості м’якої пшениці хоча б за одним показником її пере-
водять у відповідний за якістю клас. 
У разі невідповідності граничній  нормі якості м’якої пшениці 4-го класу за одним показником її 
переводять у відповідний за якістю клас або визначають її для обліку як «нестандартна» із зазна-
ченням показника/показників невідповідності.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини / інгреді-

єнту / матеріалу Соя  

2 Законодавчі та норма-
тивні документи, які вста-
новлюють вимоги щодо 
безпечності продукту

Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 
01.01.2016
Медико биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов № 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та 
питній воді»
Наказ МОЗ України №971 від 09.11.2010 р. Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо 
яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів.
ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Насіння сої

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах Соя  повинна бути у здоровому стані, не зіпріла, 
без теплового пошкодження під час сушіння, ма-
ти форму, колір та запах, властиві нормальному 
насінню сої (без затхлого, пліснявого, інших сто-
ронніх запахів).

Вологість, %, не більше 12,0
Сміттєва домішка, %, не більше 2,0
Масова частка білка, в перерахунку на суху 
речовину, % не менше ніж 

36,5

Олійна домішка 
%, не більше, 20,0
В олійній домішці:
Морозобійного насіння сої,%, не більше
Насіння соняшнику, %, не більше
недозрілих зерен, %, не більше 

5,0

2,0
5,0

Зерно сої з тріснутою оболонкою та/або тріс-
нутим ядром 10,0

Масова частка олії, % не менше ніж 18,0
Насіння рицини Не допускається
Протруєні зерна Не допускається
Зараженість   шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не ви-

ще І степені
Допускається приймати сою: з вологістю і вмістом сміттєвої, олійної домішок та тріснутою обо-
лонкою та/або тріснутим ядром вище норми та масова частка білку та масова частка олії менше 
норм, якщо соя в здоровому стані, без ознак самозігрівання та теплового пошкодження під час 
сушіння, має форму, колір та запах, властивий здоровому насінню ( без затхлого, пліснявого та 
інших сторонніх запахів); 
В разі необхідності сушіння сої, проводити її  при температурі агенту сушки  не вище 55°С. 
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента  мг/кг, не більше
Свинець 0,5
Кадмій 0,1
Миш’як 0,2
Ртуть 0,02
Мідь 10,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Цезій-137 50
Стронцій-90 30
Мікотоксини
Назва токсичного елемента  мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Дезоксініваленол 1,0
Т-2 токсин 0,1
Вміст  пестицидів
Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг 

не більше 
ГХЦ Гамма-ізомер 0,2
ДДТ 0,05
Гептахлор 0,05
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
В разі використанні додаткових пестицидів, при вирощуванні, їх допустимі рівні в насінні сої по-
винні відповідати вимогам законодавчих та нормативних документів  
Діоксини та ПХБ (для експорту) Максимально допустимі рівні
сума діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ), пг/г жиру 0,75 
сума діоксинів і діоксиноподіб-них PCB (WHO-PCDD/F-
TEQ), пг/г жиру

0,75

сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 та PCB180 
(ICES-6), нг/г жиру

40

5 Походження та способи 
виробництва

Україна, вирощування

6 Способи упаковки  
та постачання

Сою перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх за-
пахів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і роз-
вантажування соя повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Сою  розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено обробляти місця зберігання хіміч-
ними засобами, які містять в собі діючі речовини хлорпірифос та хлорпірифос-метил
Строк придатності не обмежено.

8 Підготовка і/або оперу-
вання перед використан-
ням або переробкою

За необхідністю соя проходить очистку від сміттєвих  домішок та сушку. Подальше оперування 
згідно технологічної схеми виробництва. 

9 Критерії прийнятнос-
ті, пов’язані з безпечніс-
тю продукту або специфі-
кації закуповуваних ма-
теріалів та інгредієнтів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність вищеперерахованим показникам.

№ 
п/п Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини/ інгреді-
єнту/ матеріалу Тритикале (1-й  клас, 2-й клас, 3-й клас)

2 Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов № 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та 
питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов'язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у державних 
лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 03.11.1998 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 4762:2007 Тритикале. Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Зерно тритикале.

4
Характеристики сировини 
(фізичні, хімічні, біологіч-
ні характеристики)

Стан, колір, запах

Тритикале повинно бути у здоровому стані, без самозігріван-
ня та без теплового пошкодження під час сушіння, мати нор-
мальний запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, со-
лодового, пліснявого, інших сторонніх запахів), колір, власти-
вий здоровому зерну

Тритикале 1-й 
клас Тритикале 2-й клас Тритикале 3-й клас, 

некласне
Вологість, %, не більше 14,5
Натура, г/л, не менше 680 650 Не нормують
Масова частка зерна пшениці, %, 
не більше 5,0

Зернова домішка, %, не більше 10,0

Зокрема пророслі зерна 3,0 5,0 У межах зернової до-
мішки

Сміттєва домішка, %, не більше 3,0
Зокрема: зіпсовані зерна 0,5 1,0
кукіль 0,5
Мінеральна домішка 0,3 0,5 1,0
Шкідлива домішка 0,3 0,5
Сажкові зерна,%, не більше 5,0 8,0
Масова частка білка, у перера-
хунку на суху речовину, %, не 
менше

12,0 10,0 Не нормується

Масова частка сирої клейковини, 
%, не менше 22,0 18,0 Не нормується

Якість клейковини :
Група 
Одиниць приладу ВДК

І-ІІ І-ІІІ Не нормується

60-100 60-115
Число падіння, с, не менше 150 100 Не нормується
Протруєні, заражені шкідниками, 
фузаріоз

Не допускається

Допускається приймання тритикале з вологістю, вмістом сміттєвої та зернової домішок вище гра-
ничної норми, якщо тритикале в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має 
колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів), 
та яке буде доведене до встановлених показників якості.
ГМО, % не більше ніж 0,9

Назва токсичного елемента

мг/кг, не більше
Тритикале  на
продовольчі і технічні цілей та 
для експорту

Тритикале для кормових цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10 30
Цинк 50 50
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20 100
Цезій -137 50 600
Вміст мікотоксинів

Назва токсичного елемента

мг/кг, не більше
Тритикале  на
продовольчі і технічні цілей та 
для експорту

Тритикале для кормових цілей

Афлатоксин В1 0,005 0,1
Зеараленон 1,0 3,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Дезоксинівален (вомітоксин) 1,0 2,0
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (гамма-
ізомер) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6

Способи упаковки та по-
стачання

Тритикале транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень ван-
тажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборо-
нені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування тритикале повинно бути за-
хищеним від атмосферних опадів

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Тритикале розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкід-
никами зерна зерносховищах.
Строк придатності необмежений.

8 Підготовка та/або оперу-
вання перед використан-
ням або переробкою

У разі необхідності - очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперування згідно техно-
логічної схеми виробництва комбікормів.

9 Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечніс-
тю харчових продуктів 
або специфікації заку-
повуваних компонентів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності тритикале нормам  якості хоча б за одним із показників його переводять 
до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речови-
ни / інгредієнт/матеріал Насіння ріпаку  (вищий та перший клас) 

2

Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та 
питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних ре-човин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієнічних правил і 
норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» 
від 13.05.2013 
Наказ «Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів неба-жаних речовин у кор-
мах та кормовій сировині для тварин» №131 від 19.03.2012 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 4966:2008 Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Насіння ріпаку
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4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологіч-
ні характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння ріпаку має бути у 
незігріте, у здоровому ста-
ні, мати  колір і запах, при-
таманні нормальному на-
сінню ріпаку (без затхлого, 
пліснявого, інших сторон-
ніх запахів)

Вологість, %, не більше 8,0
Сміттєва домішка, %, не більше 3,0
Оліїста домішка, %, не більше 6,0
Олійність на суху речовину, % 45,66
Зерна злакових культур і кукурудзи,% Не допускається
Масова частка ерукової кислоти в олії, %, не більше ніж 2,0
Глюкозиноляти у насінні, МкМоль/г, не більше 25
Протруєні зерна, зараженість шкідниками Не допускається
Азбестові матеріали Не допускаються
Допускається приймання насіння ріпаку з вологістю, вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо ріпак в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір та за-
пах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів), та яке 
буде доведене до встановлених показників якості.
Показники безпечності
Масова частка бензапірену,
мг/кг, не більше
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ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 0,2
Кадмій 0,1
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20
Цезій -137 50
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,002
Сума афлатоксинів B1, B2, G1, G2 0,004
Охратоксин А 0,005
Зеараленон 0,1
Т-2 токсин 0,1
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (гамма-ізомер) 0,4
ДДТ 0,1
гептахлор 0,1
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Насіння ріпаку транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень 
вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборо-
нені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування насіння ріпаку повинно бу-
ти захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та 
строк придатності

Насіння ріпаку розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених 
шкідниками зерна зерносховищах. Заборонено обробляти місця зберігання хімічними засобами, 
які містять в собі діючі речовини хлорпірифос та хлорпірифос-метил.
Строк придатності — необмежений.

8
Підготування та/або опе-
рування перед  викорис-
танням або переробкою

При необхідності насіння ріпаку проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку.

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечніс-
тю харчових продуктів 
або специфікації заку-
повуваних компонентів, 
пов’язані з їх використан-
ням за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність насіння вищеперерахованим показникам.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини / інгреді-

єнту / матеріалу Ячмінь 1-й, 2-й,3-й клас та некласний

2 Законодавчі та норматив-
ні документи, які встанов-
люють вимоги щодо без-
печності продукту

Закон України про ветеринарну медицину
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Пере-
ліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тва-
рин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походжен-
ня, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у дер-
жавних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 3769-98 Ячмінь  Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добав-
ки та речовини для по-
ліпшення технологіч-
них властивостей (за на-
явності)

Зерно ячменю

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах Ячмінь повинен бути у здоровому стані, без самозігрівання, без те-
плового пошкодження під час сушіння, мати запах, властивий здо-
ровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторон-
ніх запахів), колір, властивий здоровому зерну, допускається по-
темнілий.

1 клас 2 клас 3 клас або некласний 
Вологість, %, не більше 14,0
Натура г/л, не менше 620
Зернова домішка, %, не 
більше 8,0 

Зерна ячменю віднесені до 
зернової домішки (бите, 
щупле, давлене, недозріле, 
ушкоджене)

2,0 
У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

пророслі зерна, % не біль-
ше 2,0

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

Зерна і насіння інших куль-
турних рослин, віднесені 
до зернової домішки: 

3,0
У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

в тому числі зерна жи-
та і вівса 0,5

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

У границях норми за-
гального вмісту зер-
нової домішки

Смітна домішка, %, не 
більше 2,0

Мінеральна домішка 0,3 0,5 1,0

 зіпсовані зерна 0,2
У границях норми за-
гального вмісту сміт-
ної домішки

У межах норми за-
гального вмісту сміт-
ної домішки

Вівсюг 1,0
У границях норми за-
гального вмісту сміт-
ної домішки

У границях норми за-
гального вмісту сміт-
ної домішки

Кукіль 0,3 0,3 0,5
Шкідлива домішка, % не 
більше 0,2 0,2 0,2

Дрібні зерна, %, не більше 5,0 5,0 7,0

Здатність до проростання, 
% не менше 
(для зерна, поставленого 
не раніше як за 45 днів піс-
ля його збирання)

Не регламентується

92,0

Не регламентується

Життєздатність, % не мен-
ше ( для зерна , постав-
леного не раніше як за 45 
днів після його збирання)

Не регламентується

92,0

Не регламентується

Протруєні, заражені шкід-
никами, фузаріоз

Не допускається

Допускається приймання ячменю з вологістю, вмістом смітної та зернової  домішок вище гра-
ничної норми, якщо ячмінь в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має ко-
лір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторон-
ніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше

Ячмінь  на
продовольчі і технічні 
цілей та для експорту

Ячмінь для кор-
мових цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 30,0
Цинк 50,0 50,0
Мікотоксини
Назва токсичного елемента  мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005 0,1
Зеараленон 1,0 3,0
Дезоксініваленол 1,0 2,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Патулін Не регламентується 0,5
Діоксини та ПХБ (для експорту) Максимально допустимий рівень
сума діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ) 0,75 пг/г жиру 0,75 пг/г жиру
сума діоксинів і діоксиноподіб-них PCB (WHO-PCDD/
F-TEQ)

0,75 пг/г жиру 0,75 пг/г жиру

сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 та 
PCB180 (ICES-6)

40 нг/г жиру 40 нг/г жиру

Вміст  пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг не 
більше

ГХЦГ гамма-изомер 0,5
ДДТ та його метаболіти 0,02
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01

5 Походження та способи 
виробництва

Україна, вирощування

6 Способи упаковки та по-
стачання

Ячмінь перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запа-
хів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розванта-
жування ячмінь повинен бути захищений від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Ячмінь розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідника-
ми зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено обробляти місця зберігання хі-
мічними засобами, які містять в собі діючі речовини хлорпірифос та хлорпірифос-метил.
Строк придатності не обмежено.

8 Підготовка і/або оперу-
вання перед використан-
ням або переробкою

При необхідності ячмінь проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку. 

9 Критерії прийнятності, 
пов’язані з безпечністю 
продукту або специфікації 
закуповуваних матеріалів 
та інгредієнтів, пов’язані з 
їх використанням за при-
значенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам. 

№ Розділ опису Склад опису

1
Назва сировини/ інгре-
дієнту/ 
матеріалу

Соняшник

2 Назва та позначення нор-
мативних документів

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов № 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»

3

Склад, зокрема, добавки 
та речовини для поліпшен-
ня технологічних власти-
востей (за наявності)

Насіння соняшнику 

4

Характеристики
сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння соняшнику повинно бути у 
здоровому стані, не грітись, мати від-
повідний колір та запах, притаманний 
нормальному насінню (без затхлого, 
пліснявого та сторонніх запахів)

Вологість, %, не більше 8,0
Сміттєві домішки, %, не більше 3,0
В тому числі амброзії, мг/кг, не більше 1200
В тому числі насіння рицини Не допускається
Олійні домішки, %, не більше 15,0
**Кислотне число олії, мг КОН, не більш 5,0
*Лушпинність насінин,%, не більше 28
*Натура, г/л, не менше 350
Олійність в перерахунку на абсолютно суху речовину, 
% не нижче 46,0

Олеїнова кислота не менше ніж,% 
Для високоолеїнового соняшнику 82,0

Протруєні, зараженість шкідниками, Не допускається
Допускається приймання насіння соняшнику з вологістю і вмістом сміттєвої та зернової доміш-
ки вище граничної норми, якщо соняшник в здоровому стані, без ознак самозігрівання та по-
шкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та сто-
ронніх запахів).
*Показники, що визначаються в кондитерському соняшнику
**Кислотне число олії визначається при явних ознаках погіршення органолептичних показників
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Свинець 0,5
Кадмій 0,1
Миш’як 0,2
Ртуть 0,03
Мідь 10,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більш
Цезій-137 50,0
Стронцій — 90 10.0
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Дезоксиніваленол 1,0
Т-2 токсин 0,1
Вміст пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг, 
не більше

ГХЦГ гамма-ізомер 0,5
ДДТ 0,125
Гептахлор 0,125
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Насіння соняшнику транспортують насипом транспортом усіх видів, відповідно до правил пере-
везень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити забо-
ронені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування насіння соняшнику по-
винно бути захищене від атмосферних опадів.



23 жовтня 2020 року, п’ятниця, № 206 www.ukurier.gov.ua 15

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Насіння соняшнику зберігається в чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідника-
ми зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Гарантійний термін зберігання 6 місяців з дня закладання на зберігання. Після закінчення га-
рантійного строку зберігання, якість насіння соняшнику перевіряють на відповідність вимогам. 
У разі відповідних результатів аналізування строк зберігання насіння соняшнику продовжують. 
Заборонено обробляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини 
хлорпірифос та хлорпірифос-метил.

8 Підготування та/або оперу-
вання перед використанням У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка насіння соняшника.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповува-
них компонентів, пов’язані 
з їх використанням за при-
значенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність насіння соняшнику вищеперерахованим показникам.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речови-
ни / інгредієнт/матеріал Овес для кормових потреб

2

Законодавчі та нормативні 
документи, які встановлю-
ють вимоги щодо безпеч-
ності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та пит-
ній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Переліку 
максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин» від 
19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового міні-
мального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікор-
мової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у державних лабораторі-
ях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 03.11.1998 р.
ДСТУ 4963:2008 Овес. Технічні умови.
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Склад, зокрема, добавки 
та речовини для поліпшен-
ня технологічних власти-
востей (за наявності)

Зерно вівса
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Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Зерно вівса повинно бути 
у здоровому стані, без са-
мозігрівання і без теплово-
го пошкодження під час су-
шіння; мати запах власти-
вий здоровому зерну (без 
затхлого, солодового, пліс-
нявого, інших сторонніх за-
пахів); колір, властивий 
здоровому зерну відповід-
ного типу.

Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше 8,0
зокрема: пророслі зерна 2,0
Зерна вівса, віднесені до зернової      домішки У межах зернової домішки
Зерна і насіння інших культурних рослин, віднесених до зернової 
домішки
Зокрема: 
Зерна ячменю, жита

У межах зернової домішки

У межах зернової домішки

Сміттєва домішка, %, не більше 3,0

Зокрема: 
-  мінеральна домішка 
Зокрема: 
галька 
шлак, руда;
- зіпсовані зерна вівса та інших культурних рослин;
- вівсюг;
- кукіль

 
1,0

0,1
0,1
0,5

У межах сміттєвої домішки
0,2

Шкідлива домішка, % не більше
Зокрема:
ріжки і сажка, фузаріоз

0,2

Не допускається

Софора лисохвоста і в’язіль різнокольоровий 0,04
Геліотроп опушеноплідний і триходесма сива Не допускається
Амброзія, мг/кг, не більше 50
Мертві шкідники (жуки), шт. в 1 кг, не більше ніж Не допускаються
Зараженість шкідниками Не дозволено, крім зараже-

ності кліщем не вище 1-го 
ступеня

Допускається приймання зерна вівса з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо овес в здоровому стані, без ознак самозігрівання та теплового пошкодження, має 
колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів) 
за можливості доведення такого зерна до показників якості

Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 5,0
Кадмій 0,3
Арсен 0,5
Ртуть 0,1
Фтор 150
Мідь 30,0
Цинк 50,0
Нітрити 15
Меламін 2,5
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100
Цезій -137 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,02
Т-2 токсин 0,2
Дезоксиніваленол (вомітоксин) 1,0
Зеараленон 1,0
Ахратоксин А 0,05
Токсини рослинного походження, мг/кг, не більше
Вільний госипол 20
Синильна кислота 50
Леткі гірчичні масла (аллілоізотіоціанати) 100
Хлорорганічні сполуки, мг/кг, не більше
Альдрин, Діельдрин 0,01
Хлордан 0,02
Ендосульфан 0,1
Ендрин 0,01
Гептахлор 0,01
Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Гексахлорциклогексан (ГХЦГ )

α-ізомер 
β-ізомер 
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки  
та постачання

Овес транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду.
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборо-
нені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування овес повинен бути захище-
ний від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Овес розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.
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Підготування та/або опе-
рування перед  викорис-
танням або переробкою

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперування згідно тех-
нологічної схеми виробництва кормів.
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Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповува-
них компонентів, пов’язані 
з їх використанням за при-
значенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.

Дніпровський районний суд міс-
та Києва викликає Полєтаєва Олексан-
дра Миколайовича як обвинувачено-
го на 14 год. 00 хв. 03 листопада 2020 
року у кримінальному провадженні за  
№ 420151103500001201 від 08 вересня 
2015 року за обвинуваченням Полєтає-
ва Олександра Миколайовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 45. 

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Мельниченко Л.А.

Святошинський районний суд міста 
Києва викликає як обвинувачену Удові-
ну Ольгу Максимівну для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016010000000251 відносно 
Удовіної Ольги Максимівни, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст.111 КК України та повідомляє, що судо-
ве засідання відбудеться 10.11.2020 р. о 
10.00 год. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Оздоба М.О.

В провадженні Солом’янського районного 
суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Рогачова Дмитра Микола-
йовича, 09.06.1976 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засі-
дання викликається Рогачов Дмитро Ми-
колайович, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, яке відбудеться 3 лис-
топада 2020 року о 10-00 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоно-
са, 25, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового про-
вадження.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Котлярову Олену Лео-
нідівну, що обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 03 листопада 2020 року об 11:00 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 
324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта — статтею 327 КПК Укра-
їни.

Cуддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Острикова Олексан-
дра Леонідовича, що обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 
4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 03 листопада 2020 року о 12:00 
годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, об-
винуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 
324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта — статтею 327 КПК Укра-
їни.

Cуддя Жежера О. В.
У провадженні Шевченківського район-

ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1005/2020, спра-
ва №761/41270/18 за об винуваченням Жири-
новського Володимира Вольфовича у вчинен-
ні кримі нального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК Укра їни, Дєг-
тярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального право порушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія 
Ми колайовича у вчиненні кримінального право-
прушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК Укра-
їни, згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслі дувань за № 12014000000000291. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідан ня по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 2.11.2020 о 
12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається на лежним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження 

Суддя Овсеп’ян Т.В.

В провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/407/2020 за 
обвинуваченням Опанасюка Олександра 
Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК України.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться 02 листопада 2020 р. о 
09:00 в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Слободянюк П. Л.

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження № 1-кп/761/1330/2020 за об-
винуваченням Цибульник Ірини Олексан-
дрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудового 
розслідування за №220 170 000 000 003 52 
від 21.09.2014 року. Шевченківський ра-
йонний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженні відбудеться 
02.11.2020 року о 15 год. 30 хв. у примі-
щенні Шевченківського районного суду 
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб. №611. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
дане оголошення вважається на лежним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Кваша А.В.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Німетуллаєва Сейту-
мера, 10.06.1952 року народження (останнє 
відоме місце проживання: Херсонська обл., 
Генічеський район, смт Новоолексіївка, вул. 
Петровського, 162) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110 
КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 29 жовтня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. 

Слухання кримінального провадження 
відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під голо-
вуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Лагутіну Наталію Ми-
хайлівну, 18.02.1974 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 03.11.2020 року о 08 
год. 55 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження 
відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під голо-
вуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового прова-
дження.

З 01.11.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифні пла-

ни на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб (за наяв-

ності технічної можливості надання послуги).

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування роз-

міщено на сайті www.datagroup.ua/.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером телефо-

ну Контакт-центру 0 800 210 000.

З 01.11.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує для фізичних 

осіб тариф та пакет послуг «Базовий Smart» (Інтернет+Trinity TV).

Детальніше про тариф та умови надання пакету  

«Базовий Smart » —  на сайті www.datagroup.ua.

  Отримати додаткову інформацію можна також за номером теле-

фону контакт-центру 0 800 21 00 00.

Поцелуйко І. А., приватний нотаріус Могилів-Подільського район-

ного нотаріального округу Вінницької області (Вінницька область,  

м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, тел. (067) 9596337), запро-

шує спадкоємців 

ПЕЧАК Леоніда Степановича, 

1942 року народження, який помер 05 квітня 2020 року.
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Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Притуленко 
Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 03.11.2020 року о 08 год. 40 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філато-
ву Євгенію Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь. вул. Павленка, 2) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 03.11.2020 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. 
Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу 
Герасимова О.О. повідомляє про те, що після смерті 

ВОЛОЧІЄНКА Віктора Антоновича, 
1938 р.н., який помер 16 квітня 2020 року в місті Донецьку, відкрила-
ся спадщина. 

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, пропонуєть-
ся з’явитися до приватного нотаріуса Герасимової О.О. за адресою:  
м. Харків, пров. Північний, буд. 1, оф. №3.

ФОП Синєуцький А.І.
Просить Антонюк Максима Зіновійовича та Ляшен-

ка Валерія Миколайовича бути присутніми 30.10.2020 року  
о 10-00 при встановленні меж земельної ділянки за адре-
сою: на вул. Козацькій, 55-м у Голосіївському районі  

м. Києва.

В оголошенні П’ятої Харків-
ської міської державної но-
таріальної контори по спад-
ковій справі №528/2020 року 
(«Урядовий Кур’єр» №197 від 
09.10.2020 р.), прізвище помер-
лої слід читати: 

МЕЗЕНЦЕВА Валентина Ми-
колаївна, 14.03.1953 р.н. Далі – 
за текстом.

Втрачене посвідчення учас-

ника бойових дій на ім’я Фи-

сюк Артем Олександрович, се-

рія УБД №197783, 

вважати недійсним.

У зв’язку з втратою вважа-

ти недійсним судновий білет 

№004398 на самохідне-мото-

рне прогулянкове судно «Мо-

сква» №0068, зареєстроване на 

Волянського Владислава Анато-

лійовича.

Посвідчення судноводія ма-

лого маломірного судна, вида-

не 11.11.2019 р. на ім’я Мель-

ниченко Дмитро Васильович,  

у зв’язку з втратою 

вважати недійсним. 

Повне товариство «Гарант-транзит» за участю ТОВ «Навчально-
консультаційний центр Асоціації міжнародних автомобільних переві-
зників України» та ПрАТ «Страхова компанія «Перша», код ЄДРПОУ 
– 36387338, повідомляє про втрату печаток у кількості 15 шт., а са-
ме печаток Повного товариства «Гарант-транзит» за участю ТОВ «На-
вчально-консультаційний центр Асоціації міжнародних автомобільних 
перевізників України» та ЗАТ «Перша страхова компанія» з номерами 
від № 1 до № 15.

Вважати зазначені втрачені печатки недійсними.Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люк-
сембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 03.11.2020 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 03.11.2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Запорожця Петра Петровича, 11.01.1950 
року народження (останні відомі місця проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв.9) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
03.11.2020 року о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, 
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 жовтня 2020 р. № 965 
Київ

Деякі питання реалізації експериментального 
проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) 

плазми крові, що містить антитіла  
до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва  

з неї імуноглобуліну для використання  
у лікуванні гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалі-

зації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плаз-
ми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з 
неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту із заготівлі спе-
цифічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для 
контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 920 
«Про затвердження Порядку переробки і зберігання донорської крові та її ком-
понентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів» (Офіційний вісник Украї-
ни, 1998 р., № 24, ст. 889) і від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупів-
лі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 
31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361, № 54, ст. 1660, № 75, ст. 2405) — із зміна-
ми, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 922, 
зміни, що додаються.

4. Міністерству охорони здоров’я забезпечити вжиття необхідних заходів для 
реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) 
плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва 
з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог, визна-
чених Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 965

ПОРЯДОК  
реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) 

плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва 
з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із 

заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-
CoV-2 (далі — гіперімунна плазма), для контрактного виробництва з неї імуно-
глобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — проект).

2. Учасниками реалізації проекту є МОЗ, спеціалізовані установи і заклади пе-
реливання крові та відповідні підрозділи закладів охорони здоров’я, що належать 
до сфери управління МОЗ (далі — спеціалізовані заклади), суб’єкти господарю-
вання, що в установленому порядку здійснюють виробництво препаратів крові на 
території України та мають ліцензію на виробництво лікарських засобів з плазми 
крові людини (далі — суб’єкт господарювання).

3. Для реалізації проекту між спеціалізованими закладами та суб’єктами гос-
подарювання укладається договір на контрактне виробництво імуноглобуліну для 
використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — договір). Форму примірного договору за-
тверджує МОЗ.

4. Закупівля тест-систем для тестування осіб на антитіла до SARS-CoV-2, ін-
ших витратних матеріалів та реагентів, які є необхідними для заготівлі гіперімун-
ної плазми, та їх передача спеціалізованим закладам здійснюється за рахунок ко-
штів, передбачених МОЗ у державному бюджеті.

5. З метою забезпечення вірусної безпеки спеціалізованими закладами прово-

диться дослідження кожного зразка донорської крові, отриманого під час дона-
ції безпосередньо з системи для взяття крові, без порушення її цілісності, з ви-
користанням: 

серологічних методів дослідження (ІФА/ІХЛА, електрохемілюмінісцентний) 
для виявлення інфекційних маркерів гемотрансмісивних інфекцій: поверхневого 
антигена вірусного гепатиту В, антитіл до вірусного гепатиту С, антигенів та анти-
тіл вірусів імунодефіцитів людини (ВІЛ-1 та ВІЛ-2), сифілісу;

молекулярно-генетичних методів досліджень — генампліфікаційне тестуван-
ня (ПЛР) в міні-пулах для виявлення залишків нуклеїнових кислот збудників ін-
фекцій: РНК вірусу імунодефіциту людини (РНК ВІЛ), РНК вірусу гепатиту С (РНК 
ВГС) та ДНК вірусу гепатиту В (ДНК ВГВ);

тест-систем для виявлення антитіла до SARS-CoV-2.
6. Спеціалізовані заклади надають щотижня МОЗ інформацію про обсяги заго-

товленої ними гіперімунної плазми.
7. Карантинне зберігання гіперімунної плазми, що заготовлена спеціалізова-

ними закладами, здійснюється на потужностях суб’єктів господарювання відпо-
відно до умов договору. 

Суб’єкти господарювання забезпечують карантинне зберігання отриманої гіпе-
рімунної плазми із забезпеченням «холодового ланцюга» з обмеженим доступом 
сторонніх осіб протягом строку карантинного зберігання. 

Строк карантинного зберігання гіперімунної плазми становить:
для плазми, що тестована серологічними та молекулярно-генетичними мето-

дами дослідження на маркери гемотрансмісивних інфекцій, — 60 календарних 
днів з дня її заготівлі;

для плазми, що тестована на маркери гемотрансмісивних інфекцій серологіч-
ними методами дослідження, — 180 календарних днів з дня її заготівлі. Строк ка-
рантинного зберігання такої плазми може бути скорочений до 60 календарних 
днів з дня її заготівлі за умови додаткового тестування такої плазми молекуляр-
но-генетичними методами дослідження на маркери гемотрансмісивних інфекцій 
суб’єктом господарювання.

Не підлягає карантинному зберіганню плазма, оброблена валідованими мето-
дами редукції патогенів (вірус-інактивація).

8.  Рішення про проведення клінічних випробувань імуноглобуліну, виробле-
ного суб’єктом господарювання за договором, та їх припинення приймає в уста-
новленому порядку МОЗ.

9. Імуноглобулін, вироблений суб’єктом господарювання за договором, без-
оплатно передається за рішенням МОЗ спеціалізованими закладами іншим за-
кладам охорони здоров’я, які включені до переліку закладів охорони здоров’я, 
що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим МОЗ.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 жовтня 2020 р. № 965
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.  
№ 920 і від 20 березня 2020 р. № 225

1. Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реаліза-
ції їх і виготовлених з них препаратів, затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 червня 1998 р. № 920, доповнити пунктом 51 такого змісту: 

«51. Порядок заготівлі та передачі компонентів донорської крові спеціалізо-
ваними установами і закладами переливання крові, які зазначені у підпункті «а» 
пункту 1 цього Порядку та беруть участь у реалізації експериментального проек-
ту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до 
SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для викорис-
тання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, визначається Порядком реалізації експериментального про-
екту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до 
SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використан-
ня у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жов-
тня 2020 р. № 965.».

2. У переліку товарів робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225:

1) розділ «Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реа-
генти для лабораторних досліджень» доповнити такою позицією:

«9018 90 84 00 Набір для аферезу (витратні матеріали для плазмаферезу)»;
2) розділ «Послуги» доповнити абзацом такого змісту:
«Послуги з контрактного виробництва імуноглобуліну із специфічної (гіпері-

мунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, відповідно до Поряд-
ку реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) 
плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва 
з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 965.
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