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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Міністр закордонних справ про низький рівень 
вакцинації від ковіду й наслідки пропаганди,  
яка підриває довіру до щеплень

Держбюджет ухвалено 
в першому читанні

ГРОШІ. 264 народні депутати підтримали в першому читанні 
законопроєкт «Про державний бюджет України на 2022 рік». До-
кумент передбачає доходи країни на рівні 1,267 трильйона гри-
вень, а видатки — 1,442 трильйона. Дефіцит бюджету поки що 
заплановано на рівні 3,5% ВВП, що становить 188 мільярдів гри-
вень. Середньорічний курс долара на 2022 рік депутати закла-
ли на рівні 28,6 гривні.

Зростання економіки очікують на рівні 3,8%. На обслуговуван-
ня держборгу автори проєкту передбачили 181,4 мільярда гри-
вень, на погашення — 393,3 мільярда. Середньомісячна зарп-
лата становитиме 15 300 гривень, а споживча інфляція — 6,2%. 

«Проєкт бюджету цілком збалансований і реальний до вико-
нання, що було підтверджено МВФ під час технічної місії та в 
стейтменті, з яким вийшли в понеділок наші партнери про пер-
ший перегляд програми stand-by. У проєкті бюджету передбаче-
но достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб 
держави в межах чинного податкового законодавства», — ци-
тує УНІАН слова міністра фінансів Сергія Марченка.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

3,5 млн євро 
гуманітарної допомоги додатково надає 
Єврокомісія на підтримку постраждалих 

через агресію РФ на сході України  
та пандемію COVID-19

«Ми маємо жахливу 
ситуацію з динамікою 

цифр і як перспективу — 
що Європейський Союз 

вилучить нас  
із «зеленого» списку».

Шляхи підтримки 
економічного 
відновлення держави

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Вакцинація та обмеження  
для нещеплених громадян  мають допомогти уряду  
не запроваджувати локдаун у країні   
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3  5 
МЕДИЦИНА

Про засідання Міжнародного арбітражу в Гаазі 
у справі України проти Росії щодо порушень 
РФ міжнародного морського права розповідає 
директор департаменту міжнародного права  
МЗС, агент України Оксана Золотарьова

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

Лікар-епідеміолог з Полтавщини  
Валентин Шаповал наголошує  
про необхідність вакцинації проти  
поліомієліту і важливу роль  
профілактики
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Постанова Кабінету 
Міністрів України 
№ 1065 «Про Єдину 
екологічну платформу 
«ЕкоСистема»»

Хто руйнує, той і платитиме
ТРАНСПОРТ. На додачу до вжитих заходів задля збереження автодоріг планують 
запровадити нові, але є нюанси

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Питання габаритно-вагово-
го контролю на автошляхах 

турбує багатьох, особливо ни-
ні, коли перевозять зерно ново-

го урожаю. Багато хто вважає 
перевезення автотранспортом 
вигіднішими і менш клопітки-
ми, ніж залізничним. Але чи так 
буде й надалі? Адже колишньої 
сваволі, коли кожен віз, скільки 
хотів і як хотів, більше не буде.  

Нагадаємо: з 1 жовтня, згідно 
з ухваленими влітку законопро-
єктами 3742 та 3743, запрацюва-
ла система автоматичної фікса-
ції порушень габаритно-вагово-
го конт ролю (ГВК) у русі — так 
звана WiM (Weigh-in-Motion, що 

означає зважування в русі). Тех-
нічно ця система являє собою 
комплекс спеціального облад-
нання, частину якого вмонтова-
но в дорожнє полотно, а частину 
закріплено над ним на спеціаль-
ній фермі так, що об’їхати ском-

поновану систему неможливо.  
Ті датчики в комплексі фіксують 
не лише масу машини, а й габа-
рити, швидкість і номерні знаки. 
Отримані дані в електро-
нному вигляді надходять 
до центру обробки даних. 4
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 вересня 2021 р. № 1155-р 
Київ

Деякі питання правління акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради акціо-

нерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» рі-
шень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 
28 грудня 2021 р., обрати та призначити членами правління акціонерного това-
риства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Бойченко Олену 
Валеріївну, Воловика Владислава Валерійовича, Калугіна Маврікія Анісімовіча, 
Чумака Романа Миколайовича.

2. Скасувати як такий, що не реалізований, пункт 2 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27 вересня 2021 р. № 1154 «Деякі питання правління ак-
ціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1217-р 
Київ

Про погодження призначення Верби С. В. 
виконуючим обов’язки генерального 
директора акціонерного товариства 

«Дніпровський електровозобудівний завод»
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення 

Верби Сергія Васильовича виконуючим обов’язки генерального директора ак-
ціонерного товариства «Дніпровський електровозобудівний завод».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1221-р 
Київ

Про погодження призначення Шовгелі С. В. 
виконуючим обов’язки генерального  
директора Державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 
Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо призначення Шов-

гелі Сергія Володимировича виконуючим обов’язки генерального директора 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1225-р 
Київ

Про звільнення Науменко Н. М.  
з посади першого заступника Голови 
Державної міграційної служби України 

Звільнити Науменко Наталію Миколаївну з посади першого заступника Голо-
ви Державної міграційної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1226-р 
Київ

Про призначення Науменко Н. М. Головою 
Державної міграційної служби України 

Призначити Науменко Наталію Миколаївну Головою Державної мігра-
ційної служби України з дати початку фактичного виконання нею поса-

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 вересня 2021 р. № 1151-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність 

Васильківської селищної територіальної 
громади

Передати автобус моделі D-093S2 «ATAMAN» 2015 року випуску, номер ша-
сі (кузова) Y7BD093S2FB000162, у власність Васильківської селищної територі-
альної громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1152-р 
Київ

Про внесення змін до розпоряджень 
Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2021 р. № 84  

і від 24 березня 2021 р. № 276
Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р.  

№ 84 «Про затвердження плану заходів щодо підтримки сфери культури, охо-
рони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» і від 24 
березня 2021 р. № 276 «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 
2021 рік» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1801) зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 вересня 2021 р. № 1152-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2021 р. № 84 і від 24 березня 2021 р. № 276

1. Пункти 20 і 21 плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони 
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму, затверджено-
го розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84, ви-
класти в такій редакції:

«20. Розроблення та подання Кабіне-
тові Міністрів України проекту Кон-
цепції Державної цільової економіч-
ної програми розвитку галузі туриз-
му «Мандруй Україною» на 2022—
2026 роки

вересень 2021 р. Мінінфраструктури 
ДАРТ

21. Розроблення та подання Кабіне-
тові Міністрів України проекту Дер-
жавної цільової економічної програ-
ми розвитку галузі туризму «Ман-
друй Україною» на 2022—2026 роки

грудень  
2021 р.

—«—».

2. Пункт 678 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276, виклас-
ти в такій редакції:

«678. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України про-
екту Державної цільо-
вої економічної про-
грами розвитку галу-
зі туризму «Мандруй 
Україною» на 2022—
2026 роки

Мінінфра-
структури 

ДАРТ

вересень схвалено Кон-
цепцію Дер-

жавної цільо-
вої програми

створення  
сучасної ту-
ристичної 

інфраструкту-
ри в Україні».

грудень затвердже-
но Державну 
цільову про-

граму

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 

25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично про-
живає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 
147а, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 04.11.2021 року о 10-00 год., 18.11.2021 
року об 11-00 год., 19.11.2021 року о 10-00 год.  
до Якимівського районного суду Запорізької області (За-
порізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. 
(06131)6-11-80) для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до су-
ду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває 

кримінальне провадження за обвинуваченням Калініченка Павла Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110  КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Калі-
ніченка Павла Володимировича, 11.06.1980 р. н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Токарева, 13, кв. 6, в судове засідання з 
розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, розгляд якого здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться  26 жовтня 2021 
року о 09 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснювати-
меться за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

Оголошення щодо припинення  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Згідно з наказом ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇ-
НИ № 637 від 12 жовтня 2021 року припиняється ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (код згідно з ЄДРПОУ 00991887) шляхом 
реорганізації, а саме приєднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВРУЦЬ-
КЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (код згідно з ЄДРПОУ 00991893).

Термін припинення  ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» — до 31.01.2022 р.

Голова комісії з припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВРУЦЬ-
КЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» — головний інженер ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ОВРУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСТВО» ШВАБ Василь Микола-
йович, який здійснює керівництво діяльністю ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на період до завершення процедури його 
припинення. Термін подання кредиторів — 2 місяці з дати оголошення.

Голова комісії з припинення діяльності
ДП «ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» В. М. Шваб

дових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуван-
ням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 22 серпня 2018 р. № 552 з оплатою праці відповідно до 
законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1227-р 
Київ

Про призначення Ніколайчука О. О.  
заступником Голови Державної митної 

служби України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації 
Призначити Ніколайчука Олега Олександровича заступником Голови Дер-

жавної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації з дати початку фактичного виконання ним по-
садових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до за-
конодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1229-р 
Київ

Про звільнення Кучера О. В.  
з посади Голови Державної регуляторної  

служби України
Звільнити Кучера Олексія Володимировича, призначеного за контрактом 

про проходження державної служби на період дії карантину, установлено-
го з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби CОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з поса-
ди Голови Державної регуляторної служби України у зв’язку із закінченням 
строку дії контракту (частина перша статті 85 Закону України «Про держав-
ну службу»). 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2021 р. № 1230-р 
Київ

Про призначення Кучера О. В.  
Головою Державної регуляторної служби 

України
Призначити Кучера Олексія Володимировича Головою Державної регуля-

торної служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодав-
ства. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 жовтня 2021 р. № 1247-р 
Київ

Про поновлення Погорілого Я. А.  
на посаді Голови Державного агентства  

резерву України 
На виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від  

1 вересня 2021 р. поновити Погорілого Ярослава Андрійовича на посаді Голови 
Державного агентства резерву України з 16 травня 2020 року. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНЕРДЖІ ІНВЕСТ», код 
ЄДРПОУ 40588561 (далі Товариство) повідомляє, що 18.10.2021 учасником То-
вариства прийнято рішення про припинення діяльності Товариства, як юридич-
ної особи шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, відповідно до чин-
ного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох місяців з 
дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо припинення То-
вариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у порядку, визна-
ченому Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдино-
го державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог приймаються у пись-
мовій формі за місцезнаходженням Товариства: 03138, м.  Київ, вулиця Сум-
ська, будинок 3.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинувачено-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-
5 Кримінального кодексу України Замуруєва Віталія Валентиновича, 11 січня 1975 ро-
ку народження, уродженця міста Алчевська Луганської області, який проживає в міс-
ті Луганську по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Коцюбинського, буд. № 6,  
кв. № 65, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 жовтня 2021 року о 12 год. 
45 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В.В. у підготовче судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого.

Суддя Л. Базан

Судновий білет 
серії СБ № 010103 

на човен «Прогрес МР» 
бортовий номер 

КИВ-8118-К , що належав 
Максим’як Борису 

Григоровичу, 
вважати недійсним 
у зв’язку з втратою.

Вважати недійсним  
свідоцтво про право  
власності на житло  

06.10.1999 р.
Реєстраційний номер 327 

за адресою: 
м. Маріуполь, 

пр. Металургів, б. 158, 
кв. 59, видане на ім’я 

Артемова Марина 
Петрівна, на яку було 

оформлено право власності 
згідно до свідоцтва.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення
«ДОГОВІРНІ УМОВИ ПОСТАВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗЕРНОВИМИ СКЛАДАМИ»
ТА 

«СПЕЦИФІКАЦІЯ ПО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ»
(редакція від 01.10.2021 року)

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 сільськогосподар-

ської продукції (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 здій-
снення 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 ре-
дакції 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 прийняття 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 по-

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

1.1.5. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно даних видаткових накладних, оформлених на підставі 
складських документів. 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 відбо-
ру проб та складання Акту про невідповідність Товару. Вказане повідомлення Контрагент направляє уповноваженому представ-
нику 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 не-
відповідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ці-
ни у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що 
фіксуються у Акті про невідповідність Товару. 

1.2.9. 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 третій 
передається на аналіз або випробування в акредитовану лабораторію за погодження Сторін в акті відбору проб. Про здачу зраз-
ків (проб) на аналіз або випробування робляться відповідні відмітки в акті відбору зразків (проб). Акт відбору здається в лабора-
торію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару повинні зберігатися МХП та Контрагентом до вирішення суперечки що-
до якості Товару. Оплата експертизи Товару здійснюється за рахунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару визначеним 
договором якісним показникам Контрагент відшкодовує понесені МХП документально підтверджені витрати на експертизу Това-
ру та витрати пов’язані з простоєм транспорту, 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 експерти-
зи, та відмовляється від дисконтування 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 з урахуванням вимог діючого за-

конодавства, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився транспортним засобом при здійснен-
ні 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 міс-

ці поставки. Погрузка Товару на транспорт здійснюється за рахунок Контрагента. Відвантаження Товару в місці поставки 
здійснюється силами 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 су-
проводжувальній первинній обліково-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 доставки 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 без-
печності за даними проведених лабораторних досліджень сертифікованою лабораторією у місці доставки, результати 
яких відображаються 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 при-
йнятим МХП за результатами переважування на вагах місця доставки. У випадку, якщо при прийманні Товару визначить-
ся невідповідність його фактичної 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 прийняття Товару у меншій кількості, Контрагент зобов’язується направити ви-
даткову накладну та здійснити реєстрацію податкової накладної на підставі даних ТТН, скоригованих МХП.  

1.4.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюєть-
ся на підставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки. Зараженість шкідниками і ка-
рантинними об’єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вказаним в Договорі та 
додатках 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 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 представни-
ку МХП на електронну адресу, що вказана в реквізитах Договору. У випадку отримання згоди про дисконтування ціни від Контр-
агента, сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ціни, у зв’язку із невідповідністю Товару якісним харак-
теристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані лабораторних досліджень, що проводяться лаборато-
рією 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 рі шення 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 не-
відповідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджуються, що вихідними даними для дисконтування ці-
ни у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що 
фіксуються 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 здаєть-
ся в лабораторію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару повинні зберігатися МХП та Контрагентом до вирішення су-
перечки щодо якості Товару. Оплата експертизи Товару здійснюється за рахунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару 
визначеним договором якісним показникам Контрагент відшкодовує понесені МХП документально підтверджені витрати на екс-
пертизу Товару та витрати пов’язані з простоєм транспорту, 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 резуль-
тати 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  До-

говору.
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 з урахуванням вимог діючого за-

конодавства, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився транспортним засобом при здійснен-
ні 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 поставки 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 безпеч-

ності за даними проведених лабораторних досліджень лабораторією у місці поставки, результати яких відображають-
ся 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 при-
йнятим МХП за результатами переважування на вагах у місці поставки. 

1.5.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюєть-
ся на підставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю поставки. Зараженість шкідни-
ками і карантинними об’єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вка-
заним в Договорі та додатках 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 від-
мовитися від прийняття 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 з урахуванням вимог ді-

ючого законодавства, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився транспортним засо-
бом 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 подат-

кових зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових на-
кладних у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.5.7. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно підписаних сторонами ТТН та видаткових накладних. Оди-
ниця виміру 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 поставки 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 безпеч-

ності за даними проведених лабораторних досліджень сертифікованою лабораторією у місці доставки, результати яких 
відображаються 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 при-
йнятим МХП за результатами переважування на вагах місця поставки. 

1.6.4. Приймання Товару за показниками якості, що встановлені у Специфікації по якості та безпечності, здійснюєть-
ся на підставі даних лабораторних досліджень, що проводяться лабораторією по місцю доставки. Зараженість шкідни-
ками і карантинними об’єктами не допускається, а якість Товару має відповідати базисним показникам (нормам), вка-
заним в Договорі та додатках до нього. 

1.6.5. У випадку, якщо  при прийманні Товару визначиться невідповідність якості Товару, вимогам Специфікації по якос-
ті та безпечності до Договору та/або базисним показникам згідно даного Додатку до Договору, МХП має право відмовити-
ся від прийняття такого Товару шляхом проставляння відповідної відмітки у ТТН (додаткова відмітка по відношенню до від-
мітки про прийняття 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 вка-
зана у реквізитах 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 представни-
ка для спільного відбору проб та складання Акту про невідповідність Товару. Вказане повідомлення Контрагент направ-
ляє 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, передбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є да-
ні 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. даного Додатку до Договору та складання Акту про невідповідність Товару по якості. За результатами 
складання акту про невідповідність Контрагент приймає рішення про повернення Товару або погоджується на умови 
дисконтування ціни про що у акті робиться відповідний запис. У разі відсутності представника Контрагента у зазначений 
строк, МХП має право скласти Акт про невідповідність Товару без участі представника Контрагента. Сторони погоджу-
ються, що вихідними даними для дисконтування ціни у зв’язку із невідповідністю Товару якісним характеристикам, пе-
редбаченим у Специфікації по якості та безпечності, є дані, що фіксуються у Акті про невідповідність Товару. 

1.6.8. У випадку, якщо Контрагент не погоджується з даними лабораторних досліджень МХП по якості Товару, сто-
рони спільно проводять відбір зразків у кількості трьох штук. Про відбір зразків (проб) складається акт, що підписуєть-
ся всіма особами, що беруть участь в цьому. Відібрані зразки (проби) опечатуються або пломбуються і забезпечуються  
етикетками підписаними особами, що беруть участь у відборі. З відібраних зразків (проб) один залишається у МХП, дру-
гий передається Контрагенту, а третій 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 відміт-
ки в акті відбору зразків (проб). Акт відбору здається в лабораторію разом зі зразками. Відібрані зразки (проби) Товару 
повинні зберігатися МХП та Контрагентом до вирішення суперечки щодо якості Товару. Оплата експертизи Товару здій-
снюється за рахунок МХП. У випадку не відповідності якості Товару визначеним договором якісним показникам Контр-
агент відшкодовує понесені МХП документально підтверджені витрати на експертизу Товару та витрати пов’язані з про-
стоєм транспорту, відповідно до наданого МХП рахунку. У випадку, якщо в результаті випробування буде виявлено від-
повідність якості Товару, МХП погоджується, що вхідними даними для визначення ціни є результати експертизи, та від-
мовляється 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 всі-
єї кількості 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 Додат-

ком до  Договору.
1.6.11. Товаросупровідні документи, які Контрагент зобов’язується надати МХП:
- підписану Контрагентом видаткову накладну;
- належним чином оформлену товарно-транспортну накладну, відповідно до форми № 1-ТН з урахуванням вимог дію 

чого законодавства, яка обов’язково повинна містити інформацію про вантаж, який перевозився транспортним засобом
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оголошення
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 подат-

кових зобов’язань з ПДВ, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в єдиному реєстрі податкових на-
кладних у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.6.12. Залікова і фізична вага Товару визначається згідно реєстру про надходження зерна на особовий рахунок МХП. 
Одиниця виміру Товару – тонна.

1.7. Сторони погоджують, що незалежно від умов поставки, в т.ч. у випадку застосування сторонами електронного 
цифрового підпису, первинні облікові документи (видаткові накладні, коригування до них, акти приймання-передачі То-
вару) складаються 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 опера-
ції. Дата поставки є датою складання первинних облікових документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі 
Товару) незалежно від того, коли фактично вони підписані Сторонами.

1.8. Контрагент у випадку поставки Товару не власного виробництва зобов’язаний до дати відвантаження Товару на-
дати 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 що-
до посівів, податкові декларації, що підтверджують сплату земельного податку, документи щодо постачання Товарів та 
супутніх послуг (за наявності), а саме:  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 про-
ведення остаточного розрахунку за вже поставлений Товар.  

У випадку відсутності у МХП вищевказаних документів, наданих Контрагентом, до дати прибуття Товару у місце по-
ставки МХП  здійснює оплату кожної поставленої Партії Товару без врахування суми ПДВ, вказаної у ціні поставленого 
Товару. Строк здійснення оплати залишку у вигляді суми ПДВ в ціні поставленого Товару згідно Специфікації, починає 
свій перебіг з дати отримання МХП вищевказаних документів.

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

До надання документів щодо підтвердження виробника Товару, Контрагент надає право МХП розпорядження та ви-
користання 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 виробництва, і надалі за результатами податкової перевірки, а також у інших випадках, передбачених подат-
ковим законодавством,  зазначені обставини/інформація не будуть підтверджені, внаслідок чого для МХП настануть 
негативні фінансові наслідки, зокрема, але не виключно, податковими органами буде зменшено податковий кредит з 
ПДВ за відповідними податковими накладними Контрагента, зменшені витрати за операціями з Контрагентом і, відпо-
відно, донараховано податки і збори або інші обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції, пеня за порушення по-
даткового 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 по-
датковими органами 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, подат-
ковими органами, перевірки також щодо нарахування та сплати податку на прибуток – вартості придбаного у Контра-
гента згідно цього Договору Товару без ПДВ, помноженої на ставку податку на прибуток, що діяла на момент придбан-
ня Товару за перевірений період, 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, 
визначені у специфікації по якості та безпечності, а приймання зерна за показниками якості здійснюється наступним чи-
ном в залежності від виду сільськогосподарської продукції: 

2.1. КУКУРУДЗА: 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 
поверненню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведен-
ню Товару до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності. Якщо 
Контрагент проводить поставку Товару з рівнем вологості не більше 14,5% та рівнем смітної домішки не більше 3% (за 
умови поставки Товару/партії Товару в період з 01 вересня по 01 грудня поточного року)

та поставку Товару з рівнем вологості не більше 15% та рівнем смітної домішки не більше 3% (за умови поставки То-
вару/партії Товару після 01 грудня поточного року) — послуги по прийманню,  

зменшенню вологості та зменшенню вмісту сміттєвої домішки до базисних показників здійснюються за рахунок МХП. 
При поставці Товару з показниками битого зерна у складі зернової домішки більше 5%, МХП здійснює дисконтування 

ціни, зазначеної Договорі, шляхом зменшення залікової ваги Товару на 1% за кожен додатковий  відсоток битого зер-
на, який більше 5%. 

При поставці Товару з показниками пошкодженого зерна у складі зернової домішки більше 5%, МХП здійснює дис-
контування ціни зазначеної в Договорі, шляхом зменшення залікової ваги Товару на 1% за кожен додатковий відсоток 
пошкодженого зерна, який більше 5%.

2.2. ПШЕНИЦЯ ФУРАЖНА: Партії Товару з відхиленням показників якості щодо вологості та сміттєвої домішки або ін-
ших показників, що вказані у Специфікації по якості та безпечності, приймаються зі  знижкою ціни, або даний Товар під-
лягає поверненню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по до-
веденню Товару до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності.

При поставці Товару з вмістом зернової домішки >10% МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 
1 % за кожен 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 То-
вар підлягає поверненню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елевато-
ра по доведенню Товару до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та без-
печності .

При поставці Товару з вмістом зернової домішки >8%* МХП здійснює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 
1 % за кожен 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, >1,5% МХП здій-

снює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 1% за кожен додатковий відсоток пошкоджених зерен.

2.4. СОНЯШНИК (в т.ч. високоолеїновий): 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. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг 
елеватора по доведенню Товару до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якос-
ті та безпечності, що встановлені у розділі 4 даного Додатку до Договору. Якщо Контрагент проводить поставку Товару 
з рівнем вологості не більше 11% та рівнем смітної домішки не більше 6%  — послуги по прийманню,  зменшенню во-
логості (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 20 серпня по 01 грудня поточного року) та зменшенню вміс-
ту сміттєвої домішки до базисних показників здійснюються за рахунок МХП. Умови даного абзацу застосовуються Сто-
ронами лише у випадку поставки на Зернові склади, що вказані у п. 4.3. даних умов. 

На партії Товару з якісними показниками по олійності на абсолютно суху речовину менше 46%, МХП здійснює зниж-
ку 1% залікової 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 вміс-

том насіння амброзії більше 1200 мг/кг приймаються поза загальної черги, що може викликати затримку часу прийман-
ня  в межах 48 (сорока 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 повернен-
ню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару 
до базисних 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 15% та 
рівнем смітної домішки не більше 5%- послуги по прийманню,  зменшенню вологості (за умови поставки Товару/партії 
Товару в період з 01 вересня по 31 жовтня поточного року) та зменшенню вмісту сміттєвої домішки до базисних показ-
ників здійснюються за рахунок МХП. Якщо масова частка білка в перерахунку на абсолютно суху речовину менше 37%, 
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 1,25% за кожен відсо-
ток масової частки білка, який нижче 37%. Якщо масова частка білка в перерахунку на абсолютно суху речовину більше 
37%, МХП здійснює перерахунок за Товар за кожен відсоток масової частки білка, шляхом збільшення залікової ваги:

 Умови даного абзацу застосовуються Сторонами лише у випадку поставки на Зернові склади, що вказані у п.4.3. да-
них умов.

При поставці Товару з якісними показниками по вмісту олійної домішки більше 20%, МХП має право (за своїм вибо-
ром): — 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 кожен додатковий відсоток олійної домішки. При поставці Товару з вмістом недозрілого зерна >5% та ≤7% МХП здій-
снює дисконт шляхом зменшення залікової ваги на 1% за кожен додатковий відсоток недозрілого 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 показни-

ків, 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 То-
вару до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності.

При поставці Товару з якісними показниками по вмісту зернової домішки >10,МХП здійснює дисконт шляхом змен-
шення залікової 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 повернен-
ню Контрагенту. Сторони погодили, що розмір знижки становить суму вартості послуг елеватора по доведенню Товару 
до базисних показників, вказаних (приймання, сушка, очистка) в Специфікації по якості та безпечності.

Партії Товару з якісними показниками по олійності (на абсолютно суху речовину) нижче базису 45,66%, МХП здій-
снює знижку 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 генетичні 
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 фор-
ми документів:

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 ОСТАТОЧНА 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 рек-
візитах 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 
____________ тон в заліковій вазі (__________ тон — у фізичній вазі). 

2. Керуючись умовами до Договору, Сторони погодились, що на дату підписання цієї угоди зафіксувати наступні оста-
точні ціни залікової ваги Товару:

Документ 
(підста-

ва) 

Фізич-
на ва-
га, тн

Остаточ-
на ціна за 
фізичну 
вагу, грн 
без ПДВ

ПДВ, 
грн

Остаточ-
на ціна за 
фізичну 

вагу, грн з 
ПДВ

Остаточ-
на ціна за 
фізичну 

вагу, USD 
з ПДВ

Залікова 
вага, тн

Оста-
точна 

ціна за 
заліко-
ву вагу, 
грн  без 

ПДВ

ПДВ, 
грн

Оста-
точна 

ціна за 
заліко-
ву вагу, 
грн  з 
ПДВ

Оста-
точна 

ціна за 
заліко-
ву вагу, 
USD  з 
ПДВ

Сума 
по ба-
зовій 
ціні, 
грн з 
ПДВ

Сума 
згідно 
п. 6.4., 
грн  з 
ПДВ

Сума 
загаль-
на, грн 
з ПДВ

Сума 
загаль-
на, USD 
з ПДВ

РАЗОМ:
3. Загальна вартість партії Товару, поставленого  за Договором, виходячи з остаточної ціни за одну тону фізичної ва-

ги 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 Контраген-

том становить _______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 від-
окремлений 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  
(заповнюється у випадку, якщо від імені сторони виступає 
відокремлений підрозділ): [Повне найменування організа-
ції] 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 вказуються 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 рек-

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

Найменування
Товару Рік врожаю 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 (запо-
внюється у випадку, якщо від імені сторони виступає від-
окремлений підрозділ): [Повне найменування контрагенту] 
та Код ЄДРПОУ [Контрагент.Код ЄДРПОУ] 
Від імені Контрагента

 _________________  [Контрагент.Уповноважена особа]
            (підпис)

МХП (отримувач та платник):  [Повне найменування орга-
нізації] 
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 вказуються 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 (склад-

ська квитанція, 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 збері-
гання зерна вони керуються Інструкцією «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його пере-
робки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом Міністерства аграрної 
політики України від 13.10.2008 року № 661 (крім положень щодо підписання тристороннього акту приймання-переда-
вання зерна) не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність. Сторони домовились, що з моменту прийняття нового 
нормативно правового акту в Україні  відносини в даній сфері будуть підлягати регулюванню ним.

Ціна, згідно Специфікації, 
грн/т з ПДВ

Відсоток збільшення 
залікової ваги, %

10 000 <= 10 500 1,00
10 501 <= 11 000 0,95
11 001 <= 11 500 0,91
11 501 <= 12 000 0,87
12 001 <= 12 500 0,83
12 501 <= 13 000 0,80
13 001 <= 13 500 0,77
13 501 <= 14 000 0,74
14 001 <= 14 500 0,71
14 501 < =15 000 0,69
15 001 <= 15 500 0,67
15 501 <= 16 000 0,65
16 001 <= 16 500 0,62
16 501 <= 17 000 0,61
17 001 <= 17 500 0,59
17 501 <= 18 000 0,57

Ціна, згідно Специфікації, 
грн/т з ПДВ

Відсоток збільшення 
залікової ваги, %

18 001 <= 18 500 0,56
18 501 <= 19 000 0,54
19 001 <= 19 500 0,53
19 501 <= 20 000 0,52
20 001 <= 20 500 0,50
20 501 <= 21 000 0,49
21 001 <= 21 500 0,48
21 501 <= 22 000 0,47
22 001 <= 22 500 0,46
22 501 <= 23 000 0,45
23 001 <= 23 500 0,44
23 501 <= 24 000 0,43
24 001 <= 24 500 0,42
24 501 <= 25 000 0,41
25 001 <= 25 500 0,40
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оголошення
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 

Контрагента, за умови 100% оплати доводить зерно Контрагента до необхідної кондиції. У випадку невідповідності якіс-
них показників продукції вимогам Договору, МХП проводить доробку зерна в потоці, очищення, активне вентилюван-
ня, 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 інвентаризації зобов’язаний вивезти зерно, що знаходиться на зберіганні.

4.1.8. МХП не має права розпоряджатися зерном (його частиною) Контрагента, крім випадків передбачених умова-
ми даного Договору.

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

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

4.1.11. Зерно, що надходить з карантинних зон, чи підлягає відправці на експорт, повинно передаватися разом із до-
кументами, що підтверджують проведення карантинної експертизи, протокол випробувань на вміст ГМО та важких ме-
талів. У випадку 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. Роз-
біжності при визначенні ваги оформляються відповідним актом комісійного зважування один примірник якого додаєть-
ся до накладної 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 Ін-

струкції «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та 
зернопереробних 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 пар-
тії зерна, що надійшла, і проведенні дослідження зерна відповідно до діючого стандарту, інструкції видачі результа-
тів аналізу.

4.2.3. Вага зерна при надходженні, видачі (відвантаженні) визначається на автомобільних чи залізничних вагах МХП 
в присутності 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 бухгалтер-
ських документів.

4.2.5. МХП відвантажує зерно лише у випадку відсутності заборгованості Контрагента перед ним, та при наданні на-
ступних 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 до-

статньою підставою для проведення відвантаження Контрагенту зерна.
4.2.7. МХП не несе відповідальності за відхилення показників по вологості та сміттєвій домішці в допустимих меж-

ах при відвантаженні зерна.
4.2.8. При передачі права власності третій особі (надалі новий Власник) оформляється договір складського зберіган-

ня зерна та супутніх послуг з новим власником, а Контрагент після його оформлення повинен направити МХП уповно-
важеного представника, для переоформлення зерна і тільки при наявності у представника Контрагента і нового Влас-
ника наступних документів/вимог:

- належним чином оформлена довіреність на представника Контрагента та Нового Власника, яка підтверджує їх по-
вноваження;

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

- складський документ на зерно, що підлягає передачі;
- видаткова (-і) накладна (-і), що підтверджує (-ують) відчуження зерна від Контрагента до нового власника; 
- наявність оплати від Контрагента та Нового власника 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 

граничної вологості, в межах норми допустимих відхилень – тобто +/- 0,5%. Допустимі розходження між контрольним 
та початковим визначенням смітної та олійної (зернової) домішок при доробці, очищенні та відвантаженні визначають-
ся ГОСТ 10854-88 та ГОСТ 30483-97

4.2.11. Сторони домовились, що Контрагент визнає зменшення ваги зерна, викликане покращенням якості відповідно 
до Інструкції «Про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних 
та зернопереробних 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.

4.2.12. Під час технологічного процесу (переміщення, вентилювання, освіження, завантаження в силос і т.і.) у зв’язку 
з травмуванням зерна, у вазі зерна збільшується зернові домішки (зернові відходи). Зернові відходи І та ІІ категорії по-
вертаються Контрагенту, який протягом 5-ти календарних днів з дня повідомлення МХП про їх утворення має їх забра-
ти. 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 
узгодженням 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 одно-

часно 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 з 13.10.2021 р. складає для наступних Зернових складів (ціна послуги з доведення до базисних 
показників визначається для кожного Зернового складу (дані склади є місцями поставки (а для базису «Агродепарта-
мент, доставка зі складу контрагента за рахунок МХП» місцем доставки) в договорі поставки чи Додатках до нього, в 
т.ч. для базису DAP):
4.3.1. ПрАТ «МЗВКК», 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. № 1 

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)
Пшениця, яч-

мінь, горох, жи-
то, овес (надалі 

по тексту —  
Рання група)

Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
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/% 17,50 3,50 18,50 3,70 17,50 3,50 18,35 3,67 - -
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 66,85 13,37 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,70 0,34 - -
Відвантаження 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., Звенигородський р-н, смт. Єрки, вул. Героїв  
Майдану, 47

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
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 17,75 3,55
Очищення грн/т/% 17,50 3,50 18,50 3,70 17,50 3,50 18,35 3,67 17,50 3,50
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 66,85 13,37 82,83 16,57
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32
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., Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Івана  
Сагаєва, буд. № 1

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
Соя

без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 17,50 3,50 17,00 3,40 17,75 3,55 18,75 3,75 - -
Очищення грн/т/% 17,50 3,50 18,50 3,70 17,50 3,50 18,35 3,67 - -
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 66,85 13,37 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,70 0,34 - -
Відвантаження 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 «МХП-Андріяшівський елеватор» ТОВ «МХП-Урожайна країна» 42087, Сумська обл., Роменський р-н, с. Ан-
дріяшівка, вул. Київська, буд. № 175А/1

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,55 18,75 3,75 17,75 3,55
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/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 74,85 14,97
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 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 121,00 24,20 121,00 24,20 121,00 24,20 120,85 24,17 121,00 24,20

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

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,55 18,75 3,75 17,75 3,55
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/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 74,85 14,97
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 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 121,00 24,20 121,00 24,20 121,00 24,20 120,85 24,17 121,00 24,20

4.3.6. Вендичанський елеватор філії ТОВ «МХП-Агрокряж», 24032, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Венди-
чани, 50-річчя Жовтня, буд. № 21, корпус м

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,55 18,75 3,75 - -
Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 20,00 4,00 - -
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,80 0,36 - -
Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 108,35 21,67 - -
Відвантаження з/д грн/т 121,00 24,20 121,00 24,20 121,00 24,20 120,85 24,17 - -

4.3.7. Соколівка відділення Елеваторного комплексу філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Соколівський елеватор), 24633, 
Вінницька обл., Крижопільський р-н., с. Соколівка, вул. Службова, 1-Б

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

Соя

без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 16,70 3,34 - - 17,75 3,55 18,75 3,75 - -
Очищення грн/т/% 16,50 3,30 - - 18,35 3,67 20,00 4,00 - -
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 - - 64,10 12,82 70,85 14,17 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 - - 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., Тульчин-
ський р-н, смт Шпиків, вул. Незалежності, буд. № 169 

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,5 18,75 3,75 17,75 3,55
Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 18,35 3,67 20,00 4,00 20,00 4,00
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34 1,80 0,36 1,80 0,36
Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 104,20 20,84 104,20 20,84 112,50 22,50 112,50 22,50
Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

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

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 - -
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,70 0,34 2,00 0,40 - -
Відвантаження 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., Золочівський р-н, смт. Красне, вул. 
Колеси, буд. № 9

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 20,00 4,00 21,70 4,34 20,00 4,00
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 64,10 12,82 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 2,00 0,40 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 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. Китайгород, Тельмана, буд. № 30, корпус А

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
Соя

без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 18,75 3,75 17,75 3,55
Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 - - - - 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,00 0,40 1,70 0,34
Відвантаження 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), 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський 
р-н, с. Орлівщина, вул.Шосейна,буд.№2

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
Соя

без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 18,75 3,75 17,75 3,55
Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 - - - - 70,85 14,17 62,75 12,55
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оголошення
Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,00 0,40 1,70 0,34
Відвантаження 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. Роки-
та, вул. Індустріальна, буд. № 8

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза, 
сорго

Соняшник (в 
т.ч. високоолеї-

новий)
Соя

без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ без 

ПДВ ПДВ без 
ПДВ ПДВ

Приймання грн/т 18,50 3,70 - - - - 18,75 3,75 17,75 3,55
Очищення грн/т/% 17,75 3,55 - - - - 20,00 4,00 18,35 3,67
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 - - - - 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,70 0,34 - - - - 2,00 0,40 1,70 0,34
Відвантаження авто грн/т 104,20 20,84 - - - - 110,00 22,00 104,20 20,84
Відвантаження з/д грн/т - - - - - - - - - -

4.3.14. Відділення Калинівський елеватор філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Елеваторний комплекс», 22460, Вінницька 
обл., Калинівський р-н, с. Сальник, вул. Садова 1А

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,55 18,75 3,75 17,70 3,55
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/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,80 0,36 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 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17

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

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 17,75 3,55 18,75 3,75 17,75 3,55
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/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,80 0,36 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 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17

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

Послуги Од. виміру

Ціна послуг в розрізі культур (грн.)

Рання група. Ріпак Кукурудза
Соняшник (в 

т.ч. високоолеї-
новий)

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 20,00 4,00 21,70 4,34 20,00 4,00
Очищення грн/т/% 16,50 3,30 17,50 3,50 20,00 4,00 21,70 4,34 20,00 4,00
Сушка грн/т/% 45,00 9,00 46,75 9,35 60,85 12,17 70,85 14,17 62,75 12,55
Зберігання грн/т/день 1,60 0,32 1,70 0,34 1,60 0,32 1,80 0,36 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 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17 120,85 24,17

Додатково Сторони погодили, що у випадку якщо Контрагент передає МХП по цьому Договору зерно, а саме: культуру «соняш-
ник» (в т.ч. високоолеїновий):
- з рівнем вологості не більше 11% та смітної домішки не більше 6%  (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 20 
серпня по 01 грудня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки здій-
снюється 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 15% та смітної домішки не більше 5% (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 01 ве-
ресня по 31 жовтня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки до 
базисних показників здійснюються за рахунок МХП.
- з рівнем вологості більше 15% або смітної домішки більше 5% (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 01 вересня 
по 31 жовтня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки до базисних 
показників здійснюється за рахунок Контрагента.
Додатково Сторони погодили, що у випадку якщо Контрагент передає МХП по цьому Договору зерно, а саме: культуру «куку-
рудза»:
- з рівнем вологості не більше 14,5% та смітної домішки не більше 3%  (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 01 
вересня по 01 грудня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки 
здійснюється за рахунок МХП.
- з рівнем вологості більше 14,5% та смітної домішки більше 3%  (за умови поставки Товару/партії Товару в період з 01 верес-
ня по 01 грудня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки здійсню-
ється за рахунок Контрагента.
- з рівнем вологості не більше 15 % та смітної домішки не більше 3%  (за умови поставки Товару/партії Товару після 01 груд-
ня поточного року), то вартість послуг по прийманню, зменшенню вологості та вмісту сміттєвої домішки здійснюється за раху-
нок МХП.
- з рівнем вологості більше 15 % та смітної домішки більше 3%  (за умови поставки Товару/партії Товару після 01 грудня по-
точного року), 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 якості 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 / 
інгредієнту / матеріалу Горох (1-й клас, 2-й клас, 3-й клас)

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» 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 4523:2006 Горох. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно гороху

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Горох
1-й клас

Горох
2-й клас

Горох
3-й клас

Горох повинен бути у здоровому стані, не 
зіпрілий та без теплового пошкодження 
під час сушіння, мати нормальний  запах, 
властивий здоровому зерну (без затхло-
го, солодового, пліснявого, інших сто-
ронніх запахів), колір, властивий здоро-
вому зерну відповідного типу

Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше в.т.ч.  
половинки 6,0
Пророслі зерна, %, не більше 3,0
насіння гороху, пошкоджене гороховою 
зернівкою 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 домішок 
вище граничної норми, якщо горох в здоровому стані, без ознак самозігрівання та 
пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, соло-
дового, 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 2,0
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 -
Цинк 50,0 -
Нітрити - 15,0
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 0,2
Зеараленон 1,0 1,0
Т-2 токсин 0,1 -
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0 1,0
Охратоксин А - 0,05
Пестициди, мг/кг, не більше
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізомерів цис- і транс- та 
оксихлордану в перерахунку на хлордан) 0,02
Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-
та- та ендосульфан сульфат в перерахун-
ку на ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоен-
дрину в перерахунку на ендрин) 0,01
Гексахлорциклогексан (ГХЦГ):
α-ізомер 
β-ізомер 
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- 
ізомерів в перерахунку на ДДТ) 0,05
Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду 
гептахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01
Хлорпіріфос 0,01
Хлорпіріфос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани 
(для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-
пара-діоксинів і поліхлорованих дибензо-
фуранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ 
(сума поліхлорованих дибензо-пара-діо-
ксинів (ПХДД), поліхлорованих дибензо-
фуранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфені-
лів (ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи  
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки  
та постачання

Горох транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил переве-
зень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перево-
зити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування го-
рох повинен бути захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Горох розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками зерна зерносховищах. Заборонено обробляти місця зберігання хі-
мічними засобами, які містять в собі діючі речовини Хлорпірифос-метил та Хлорпі-
рифос.
Строк придатності необмежений.

8
Підготування та/або оперу-
вання перед  використанням 
або переробкою

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

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечністю хар-
чових продуктів або специ-
фікації закуповуваних ком-
понентів, пов’язані з їх вико-
ристанням за призначенням

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 йо-
го переводять до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини / речовини / 

інгредієнту / матеріалу

Кукурудза для кормових потреб

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» 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 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно кукурудзи

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах Кукурудза для 
кормових потреб

Кукурудза для 
кормових потреб 
батьківських стад

Кукурудза повинна бути у здорово-
му стані, не зіпріла та без теплового 
пошкодження під час сушіння; ма-
ти запах властивий здоровому зер-
ну (без затхлого, солодового, пліс-
нявого, інших сторонніх запахів); ко-
лір властивий здоровому зерну від-
повідного типу.

Вологість, %, не більше 14,0
Білок, на абсолютно суху речовину,  
%, не менше

9,01

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, ру-
да тощо);
- зіпсовані зерна
- амброзія, мг/кг, не більше

1,0
1,0
50,0

Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Ураженість зерна
- фузаріозне зерно
- гірчак
- сажка

Не допускається
Не допускається
Не допускається
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оголошення
Протруєні зерна, зараженість шкідниками Не допускається
Азбестові матеріали (для експорту) Не допускається
Допускається приймання кукурудзи з вологістю і вмістом сміттєвої та зернової до-
мішки вище граничної норми, якщо кукурудза в здоровому стані, без ознак самозі-
грівання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню (без за-
тхлого, 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 2,0
Ртуть 0,1
Нітрити 15,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100
Цезій -137 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,02 0,005
Зеараленон 1,0 1,0
Т-2 токсин 0,2 0,1
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0 1,0
Охратоксин А 0,05 0,05
Фумонізин - 5,0
Пестициди, мг/кг, не більше
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на діельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізомерів цис- і транс- та оксихлорда-
ну в перерахунку на хлордан)

0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бета- та ендо-
сульфан сульфат в перерахунку на ендосульфан)

0,2

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину в пе-
рерахунку на ендрин)

0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ):
α-ізомер 
β-ізомер 
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізомерів в 
перерахунку на ДДТ)

0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду гептахлору 
в перерахунку на гептахлор)

0,01

Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани (для 
експорту)

Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-пара-діо-
ксинів і поліхлорованих дибензофуранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (сума поліх-
лорованих дибензо-пара-діоксинів (ПХДД), поліхло-
рованих дибензофуранів (ПХДФ) і поліхлорованих 
біфенілів (ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6), нг/г  
жиру

10,00

5 Походження та способи ви-
робництва

Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Кукурудзу транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил пе-
ревезень вантажів, чинних для транспорту цього виду.
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перево-
зити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування ку-
курудза повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Кукурудзу розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зара-
жених шкідниками 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 оперу-
вання перед  використан-
ням або переробкою

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

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечніс-
тю 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.

№ Розділ опису Склад опису
1. Назва сировини / речовини 

/ інгредієнту / матеріалу Жито (перший, другий, третій, четвертий клас та некласне)
2. Законодавчі та нормативні 

документи, які встановлю-
ють вимоги щодо безпеч-
ності продукту

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» 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 4522:2006 Жито. Технічні умови.
3. Склад, зокрема, добавки та 

речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно жита

4. Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах

1-й клас 2-й клас 3-й клас
4-й клас  

(або  
некласне)

Жито  повинно бути у здоровому стані, не зіпріле, без 
теплового пошкодження під час сушіння, мати запах, 
властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, 
пліснявого, інших сторонніх запахів), колір, властивий 
здоровому зерну.

Вологість, %, не більше 14,5
Число падіння, с Понад 200 200-141 140-80 Не  обме-

жено
Натура, г/л, не менше 700 680 660 Не обмежено
Зернова домішка, %, не 
більше 4,0 6,0 6,0 15,0
зокрема:
пророслі зерна, % не більше 3,0
Смітна домішка, %, 
не більше 2,0 2,0 2,0 5,0
Мінеральна домішка 0,3 0,3 0,3 1,0

Зіпсовані зерна 1,0 1,0 1,0
В межах 

смітної до-
мішки

Кукіль 0,5
Шкідлива домішка, % не 
більше 0,2
Зерно з рожевим забарв-
ленням%, не більше 

3,0 5,0 6,0 Не обмежено

Ураженість зерна:
- Фузаріозні зерна
- Протруєні зерна
- Заражені шкідниками

Не допускається
Не допускається
Не допускається

Допускається приймання жита з вологістю, вмістом смітної та зернової  домішок ви-
ще граничної норми, якщо жито в здоровому стані, без ознак самозігрівання та по-
шкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодово-
го, пліснявого, інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9

Жито для продовольчих  
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 2,0
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 -
Цинк 50,0 -
Нітрити - 15,0
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 0,02
Зеараленон 1,0 1,0
Дезоксинівалеол (воміток-
син)

1,0 1,0
Т-2 токсин 0,1 -
Охратоксин А - 0,05
Вміст  пестицидів
Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг

не більше 
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в пе-
рерахунку на діельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізомерів цис- 
і транс- та оксихлордану в 
перерахунку на хлордан)

0,02

Ендосульфан (сума ізомерів 
альфа- і бета- та ендосуль-
фан сульфат в перерахунку 
на ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та 
дельта-кетоендрину в пере-
рахунку на ендрин)

0,01

Гексахлорциклогексан 
(ГХЦГ):
α-ізомер 
β-ізомер 
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або 
ТДЕ-) і ДДЕ- ізомерів в пере-
рахунку на ДДТ)

0,05

Гептахлор (сума гептахлору 
та епоксиду гептахлору в пе-
рерахунку на гептахлор)

0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлорова-
ні дибензофурани (для екс-
порту)

Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорова-
них дибензо-пара-діоксинів і 
поліхлорованих дибензофу-
ранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксинопо-
дібних ПХБ (сума поліхло-
рованих дибензо-пара-діо-
ксинів (ПХДД), поліхлорова-
них дибензофуранів (ПХДФ) 
і поліхлорованих біфенілів 
(ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (су-
ма PCB 28, PCB 52, PCB 101, 
PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5. Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6. Способи упаковки та по-
стачання

Жито транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил переве-
зень вантажів, чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути 
чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборонені речовини та ма-
теріали. Під час навантаження і розвантажування жито повинна бути захищена від 
атмосферних опадів.

7. Умови зберігання та строк 
придатності

Жито  розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено обро-
бляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини Хлор-
пірифос-метил та Хлорпірифос.
Строк придатності не обмежено.

8.
Підготовка і/або оперуван-
ня перед використанням 
або переробкою

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

9.

Критерії прийнятнос-
ті, пов’язані з безпечніс-
тю продукту або специфіка-
ції закуповуваних матеріа-
лів 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.
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 / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Пшениця (перший, другий, третій, четвертий клас та нестандартна)

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» від 19.03.2012 р.

Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієніч-
них правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин 
у харчових продуктах» від 13.05.2013 

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, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно пшениці

4
Характеристики 
сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Назва показника 1-й клас 2-й клас 3-й клас
4-й клас, 
нестан-
дартна

Для
батьків-
ського
стада

Стан, колір, запах

Пшениця повинна бути у здоровому стані, незіпріла 
та без теплового пошкодження; мати властивий здо-
ровому зерну запах (без затхлого, солодового, пліс-
нявого, гнилісного, полинного, сажкового, запаху 
нафтопродуктів тощо) мати властивий зерну колір, 
не дозволено зараження пшениці шкідниками зерна

Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше 5,0 8,0 8,0 10,0 10,0
Зокрема:
биті зерна 5,0 5,0 5,0

У межах 
зернової 
домішки

10,0

зерна  інших культур 5,0 5,0 4,0 1,0 1,0
пророслі зерна 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0
Пошкоджені зерна клопом-чере-
пашкою, % не більше ніж 1,5 1,5 1,5 Необмежено
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оголошення
Сміттєва домішка, %, не більше 1,0 2,0 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 більше
5,0 5,0 5,0 2,5 Не до-

пуска-
ється

Фузаріозне зерно, %, не більше Не допускається 1,5
Не до-
пуска-
ється

Всього сажове зерно і фузаріоз-
не зерно - - - 3,5

Не до-
пуска-
ється

Ріжки, сажка
Не до-
пуска-
ється

0,05 0,05 Не допускається

Шкідлива домішка 0,1 0,1 0,2 0,2
Склоподібність, %, не менше ніж 50 40 Не обмежено

Натура, г/л, не менше ніж 770 770 760 Не обме-
жено 720

Масова частка білку, у перерахун-
ку на суху речовину, %, не мен-
ше ніж

14,0 12,5 11,5 Не обмежено

Масова частка сирої клейковини, 
%, не менше ніж 28,0 23,0 19,0 Не більше 

21,0

Не
більше 

20,0

Якість клейковини :
Група 
Одиниць приладу ВДК І-ІІ

45-100
І-ІІ

45-100 Не обмежено

Число падіння, с, не менше ніж 240 230 230 Не обмежено
Протруєні зерна, зараженість 
шкідниками, Не допускається

Азбестові матеріали  
(для експорту) Не допускаються

Допускається приймання пшениці з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище гра-
ничної норми, якщо пшениця в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошко-
дження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та 
інших сторонніх запахів).
ГМО, %, не більше 0,9

Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Для продовольчих цілей Для кормових цілей

Свинець 0,2 0,5
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 -
Цинк 50,0 -
Нітрити - 15,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20 100
Цезій -137 50 200
Вміст мікотоксинів

Назва токсичного елемента
мг/кг, не більше

Для продоволь-
чих цілей

Для кормових 
цілей

Для батьківсько-
го стада

Афлатоксин В1 0,002 0,02 0,02
Афлатоксини В1, В2, G1, G2 0,004 - -
Зеараленон 1,0 1,0 1,0
Дезоксиніваленол (вомітоксин) 1,0 1,0 1,0
Охратоксин А 0,05 0,25 0,005
Т-2 токсин 0,1 0,5 0,1
Пестициди, мг/кг, не більше
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахун-
ку на діельдрин)

- 0,01 0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і 
транс- та осихлордану в перера-
хунку на хлордан)

- 0,02 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів аль-
фа- і бе-та- та ендосульфан суль-
фат в перерахунку на ендосуль-
фан)

- 0,1 0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-
кетоендрину в перерахунку на ен-
дрин)

- 0,01 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

Всього(альфа, 
бета, гама -ізо-

мери) — 0,5

0,02
0,01
0,2

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ) 
і ДДЕ- ізомерів в перерахунку на 
ДДТ)

0,02 0,05 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та 
епоксиду гептахлору в перерахун-
ку на гептахлор)

- 0,01 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) - 0,01 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибен-
зофурани (для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих 
дибензо-пара-діоксинів і поліх-
лорованих дибензофуранів), пг/г 
жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподіб-
них ПХБ (сума поліхлорованих ди-
бензо-пара-діоксинів (ПХДД), по-
ліхлорованих дибензофуранів 
(ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів 
(ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 
28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 
153 i PCB 180 (ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Пшеницю транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил пе-
ревезень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні пере-
возити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування 
пшениця повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Пшеницю розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не за-
ражені шкідниками 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 оперу-
вання перед  використанням 
або переробкою

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

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або спе-
цифікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані з їх 
використанням за призна-
ченням

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 показ-
ником її переводять 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 зазначенням показника/показників невідповідності.

№ Розділ опису Склад опису

1. Назва сировини / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Соя  

2.

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

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

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 орга-
нізмів.

Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієніч-
них правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин 
у харчових продуктах» від 13.05.2013

ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови.

3.

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння сої

4. Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах

Соя  повинна бути у здоровому стані, не зіпріла, без 
теплового пошкодження під час сушіння, мати форму, 
колір та запах, властиві нормальному насінню сої (без 
затхлого, пліснявого, інших сторонніх запахів).

Вологість, %, не більше 12,0
Сміттєва домішка, %, не 
більше

2,0

- амброзія, мг/кг ,не більше 50,0
- зіпсовані зерна, %, не біль-
ше

1,0

Масова частка білка, в пере-
рахунку на суху речовину, % 
не менше ніж

37,0

Олійна домішка, %, не біль-
ше

20,0

В олійній домішці:
Морозобійного насіння сої, 
%, не більше
Насіння соняшнику, %, не 
більше
Недозрілих зерен, %, не 
більше 
Пошкоджених зерен, %, не 
більше

5,0

2,0

5,0

5,0

Зерно сої з тріснутою обо-
лонкою та/або тріснутим 
ядром, %, не більше

20,0

Олійність на абсолютно суху 
речовину, %, не більше

18,0

Азбестові матеріали (для 
експорту) Не допускається

Насіння рицини Не допускається
Протруєні зерна Не допускається

Зараженість   шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не вище  
І степені

Допускається приймати сою: з вологістю і вмістом сміттєвої, олійної домішок та 
тріснутою оболонкою та/або тріснутим ядром вище норми та масова частка білку та 
олійність на абсолютно суху речовину 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 сторон-
ніх запахів).
В разі необхідності сушіння сої, проводити її  при температурі агенту сушки  не ви-
ще 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 (вомітоксин) 1,0
Т-2 токсин 0,1
Охратоксин А 0,05
Вміст пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі 
рівні, мг/кг не більше 

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на діельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та осихлордану в 
перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-та- та ендосуль-
фан сульфат в перерахунку на ендосульфан) 0,5

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину в перера-
хунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізомерів в пере-
рахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду гептахлору в пе-
рерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
В разі використанні додаткових пестицидів, при вирощуванні, їх допустимі рівні в на-
сінні сої повинні відповідати вимогам законодавчих та нормативних документів.
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани (для експорту) Максимально допусти-

мі рівні
Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-пара-діоксинів і 
поліхлорованих дибензофуранів), пг/г жиру 0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (сума поліхло-
рованих дибензо-пара-діоксинів (ПХДД), поліхлорова-
них дибензофуранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів 
(ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, PCB 101, 
PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6), нг/г жиру 10,0

5. Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6. Способи упаковки та по-
стачання

Сою транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил переве-
зень вантажів, чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути 
чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити заборонені речовини та ма-
теріали. Під час навантаження і розвантажування соя повинна бути захищена від ат-
мосферних 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 обробля-
ти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини хлорпіри-
фос та хлорпірифос-метил
Строк придатності не обмежено.
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оголошення
8.

Підготовка і/або оперуван-
ня перед використанням 
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 специфіка-
ції закуповуваних матеріа-
лів та інгредієнтів, пов’язані 
з їх використанням за при-
значенням.

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 / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Тритикале (1-й  клас, 2-й клас, 3-й клас, некласне)

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» 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 4762:2007 Тритикале. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивос-
тей (за наявності)

Зерно тритикале.

4
Характеристики сировини 
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

1-й клас 2-й клас 3-й клас,  
некласне

Тритикале повинно бути у здоровому 
стані, без самозігрівання та без теплово-
го пошкодження під час сушіння, мати 
нормальний запах, властивий здорово-
му зерну (без затхлого, солодового, пліс-
нявого, інших сторонніх запахів), колір, 
властивий здоровому зерну.

Вологість, %, не більше 14,0
Натура, г/л, не менше 680 650 -
Масова частка зерна пшениці, %, не біль-
ше 5,0

Зернова домішка, %, не більше 10,0
Зокрема 
- пророслі зерна 5,0 5,0 5,0

- зерна інших культур,% не більше 1,0
Сміттєва домішка, %, не більше 2,0
Зокрема: 
- зіпсовані зерна 0,5 0,5 1,0

Кукіль 0,5
Мінеральна домішка 0,3 0,5 1,0
Шкідлива домішка 0,3 0,3 0,5
Сажкові зерна, %, не більше 3,0
Фузаріозні зерна, % не більше 1,0
Всього фузаріозні та сажкові зерна, % не 
більше 3,0

Масова частка білка, у перерахунку на су-
ху речовину, %, не менше 12,0 10,0 -

Масова частка сирої клейковини, %, не 
менше 22,0 18,0 -

Якість клейковини:
Група 
Одиниць приладу ВДК

І-ІІ
60-100

І-ІІ
60-115

-

Число падіння, с, не менше 150 100 -
Протруєні, заражені шкідниками, саж-
ка, ріжки Не допускається

Допускається приймання тритикале з вологістю, вмістом сміттєвої та зернової домі-
шок вище граничної норми, якщо тритикале в здоровому стані, без ознак самозігрі-
вання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхло-
го, пліснявого та інших сторонніх запахів), та яке буде доведене до встановлених по-
казників якості.
ГМО, % не більше ніж 0,9

Назва токсичного елемента

Тритикале  на
продовольчі і тех-
нічні цілей та для 

експорту

Тритикале для кор-
мових цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 3,0
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 -
Цинк 50,0 -
Нітрити - 15,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду мг/кг, не більше
Стронцій-90 20,0 100,0
Цезій -137 50,0 600,0
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005 0,02
Зеараленон 1,0 1,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Дезоксинівален (вомітоксин) 1,0 1,0
Охратоксин А - 0,05
Пестициди, мг/кг, не більше
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та 
осихлордану в перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-
та- та ендосульфан сульфат в перерахунку 
на ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоен-
дрину в перерахунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- 
ізомерів в перерахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду 
гептахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани 
(для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-
пара-діоксинів і поліхлорованих дибензо-
фуранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ 
(сума поліхлорованих дибензо-пара-діо-
ксинів (ПХДД), поліхлорованих дибензо-
фуранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфені-
лів (ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Тритикале транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил пе-
ревезень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні пере-
возити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування 
тритикале повинно бути захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Тритикале розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не за-
ражених шкідниками зерна зерносховищах. Заборонено обробляти місця зберіган-
ня хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини хлорпірифос та хлорпіри-
фос-метил.
Строк придатності необмежений.

8
Підготовка та/або оперу-
вання перед використанням 
або переробкою

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

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечніс-
тю 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.
У разі невідповідності тритикале нормам  якості хоча б за одним із показників його 
переводять до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Насіння ріпаку  (вищий, перший, другий, нестандартний клас) 

2

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

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

Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієніч-
них правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин 
у харчових продуктах» від 13.05.2013 

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, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивос-
тей (за наявності)

Насіння ріпаку

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

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

Вологість, %, не більше 8,0
Сміттєва домішка, %, не більше 3,0
Амброзія, мг/кг, не більше Не допускається
Дурнишник шт/кг, не більше Не допускається
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 30,0
Протруєні зерна, зараженість шкідниками Не допускається
Азбестові матеріали (для експорту) Не допускаються
Допускається приймання насіння ріпаку з вологістю, вмістом сміттєвої та оліїстої до-
мішки вище граничної норми, якщо ріпак в здоровому стані, без ознак самозігріван-
ня та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню (без затхло-
го, пліснявого та інших сторонніх запахів), та яке буде доведене до встановлених по-
казників якості.
Показники безпечності
Масова частка бензапірену, мг/кг, не біль-
ше 10,0
ГМО, % не більше ніж 0,1
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 1,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20,0
Цезій -137 50,0
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
Пестициди, мг/кг, не більше
Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та 
осихлордану в перерахунку на хлордан) 0,02
Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-
та- та ендосульфан сульфат в перерахунку 
на ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоен-
дрину в перерахунку на ендрин) 0,01
Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- 
ізомерів в перерахунку на ДДТ) 0,05
Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду 
гептахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01
Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани 
(для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-
пара-діоксинів і поліхлорованих дибензо-
фуранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (су-
ма поліхлорованих дибензо-пара-діокси-
нів (ПХДД), поліхлорованих дибензофу-
ранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів 
(ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

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 перево-
зити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування на-
сіння ріпаку повинно бути 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 зберіган-
ня хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини Хлорпірифос та Хлорпіри-
фос-метил.
Строк придатності — необмежений.

8
Підготування та/або оперу-
вання перед  використан-
ням 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 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 вищеперерахованим показникам.
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оголошення
№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Ячмінь 1-й, 2-й, 3-й клас та некласний

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» від 19.03.2012 р.

ДСТУ 3769-98 Ячмінь  Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивос-
тей (за наявності)

Зерно ячменю

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах

1-й клас 2-й клас 3-й клас або  
некласний

Ячмінь повинен бути у здоровому стані, без само-
зігрівання, без теплового пошкодження під час су-
шіння, мати запах, властивий здоровому зерну (без 
затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх 
запахів), колір, властивий здоровому зерну, допус-
кається потемнілий.

Вологість, %, не більше 14,0
Натура, г/л, не менше 620
Зернова домішка, %, не більше 10,0
Зерна ячменю віднесені до зер-
нової домішки (бите, щупле, 
давлене, недозріле, ушкоджене)

2,0

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

пророслі зерна, % не більше 2,0

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки
Зерна і насіння інших культур-
них рослин, віднесені до зерно-
вої домішки: 

3,0

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

в тому числі зерна жита і вівса 0,5

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

мішки

У границях норми 
загального вміс-
ту зернової до-

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

Зіпсовані зерна 0,2
У границях норми 
загального вмісту 
смітної домішки

У границях норми 
загального вмісту 
смітної домішки

Вівсюг 1,0
У границях норми 
загального вмісту 
смітної домішки

У границях норми 
загального вмісту 
смітної 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 Не обмежуються
Здатність до проростання, % не 
менше
(для зерна, поставленого не ра-
ніше як за 45 днів після його 
збирання)

- 92,0 -

Життєздатність, % не менше  
(для зерна , поставленого не ра-
ніше як за 45 днів після його 
збирання)

- 92,0 -

Ураженість зерна, %
- Фузаріозне зерно
- Сажкове зерно

Не допускається
Не допускається

Азбестові матеріали (на екс-
порт) Не допускається
Протруєні, заражені шкідника-
ми, фузаріоз Не допускається
Допускається приймання ячменю з вологістю, вмістом смітної та зернової  домішок 
вище граничної норми, якщо ячмінь в здоровому стані, без ознак самозігрівання та 
пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодо-
вого, пліснявого, інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9

Назва токсичного елемента

мг/кг, не більше
Ячмінь  на

продовольчі і тех-
нічні цілей та для 

експорту

Ячмінь для кор-
мових цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 2,0
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 -
Цинк 50,0 -
Нітрити - 15,0
Мікотоксини
Назва токсичного елемента  мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005 0,02
Зеараленон 1,0 1,0
Дезоксініваленол (вомітоксин) 1,0 1,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Охратоксин А - 0,05
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 20,0 100,0
Цезій -137 50,0 600,0
Вміст пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг 
не більше

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на діель-
дрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та осих-
лордану в перерахунку на хлордан) 0,02
Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-та- та 
ендосульфан сульфат в перерахунку на ендо-
сульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину в 
перерахунку на ендрин) 0,01
Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізоме-
рів в перерахунку на ДДТ) 0,05
Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду гептах-
лору в перерахунку на гептахлор) 0,01
Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани (для 
експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-па-
ра-діоксинів і поліхлорованих дибензофура-
нів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (су-
ма поліхлорованих дибензо-пара-діокси-
нів (ПХДД), поліхлорованих дибензофура-
нів (ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)) 
пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, 
PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 
6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Ячмінь 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 заборонені речовини та ма-
теріали. Під час навантаження і розвантажування ячмінь повинен бути захищений від 
атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Ячмінь розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено обро-
бляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини Хлорпі-
рифос та Хлорпірифос-метил.
Строк придатності не обмежено.

8
Підготовка і/або оперуван-
ня перед використанням 
або переробкою

При необхідності ячмінь проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку. 

9

Критерії прийнятності, 
пов’язані з безпечністю про-
дукту або специфікації заку-
повуваних матеріалів та інгре-
дієнтів, пов’язані з їх викорис-
танням за призначенням.

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

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Соняшник (1-й,2-й,3-й та некласний)

2 Назва та позначення нор-
мативних документів

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

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 ор-
ганізмів.

Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієніч-
них правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин 
у харчових продуктах» від 13.05.2013

ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння соняшнику 

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння соняшнику повинно бути у 
здоровому стані, без самозігрівання, 
мати нормальний колір відповідно до 
певних сортових ознак; мати власти-
вий здоровому насінню  запах, (без 
затхлого, пліснявого та інших сторон-
ніх 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 більше ніж, % 40,0
Протруєні, зараженість шкідниками Не допускається
Допускається приймання насіння соняшнику з вологістю і вмістом сміттєвої та олій-
ної домішки вище граничної норми, якщо соняшник в здоровому стані, без ознак 
самозігрівіання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню 
(без затхлого, пліснявого та сторонніх запахів).
*Показники, що визначаються в кондитерському соняшнику
**Кислотне число олії визначається при явних ознаках погіршення органолептич-
них 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 (вомітоксин) 1,0
Охратоксин А 0,05
Т-2 токсин 0,1
Вміст пестицидів

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

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та осих-
лордану в перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-та- 
та ендосульфан сульфат в перерахунку на 
ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину 
в перерахунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізо-
мерів в перерахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду геп-
тахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани 
(для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-па-
ра-діоксинів і поліхлорованих дибензофура-
нів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (су-
ма поліхлорованих дибензо-пара-діокси-
нів (ПХДД), поліхлорованих дибензофура-
нів (ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)) 
пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, 
PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 
6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Насіння соняшнику 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 пере-
возити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування 
насіння соняшнику повинно бути захищене від атмосферних опадів.
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оголошення

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Насіння соняшнику зберігається в чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками 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 оперу-
вання перед використанням У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка насіння соняшника.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечніс-
тю 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 / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Соняшник (високоолеїновий 1-й,2-й,3-й та некласний)

2 Назва та позначення нор-
мативних документів

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

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 ор-
ганізмів.

Наказ № 368 Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних гігієніч-
них правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речо-
вин у харчових продуктах» від 13.05.2013

ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння соняшнику 

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння соняшнику повинно бути у 
здоровому стані, без самозігрівання, 
мати нормальний колір відповідно до 
певних сортових ознак; мати власти-
вий здоровому насінню  запах, (без 
затхлого, пліснявого та інших сторон-
ніх 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, % 82,0
Протруєні, зараженість шкідниками Не допускається
Допускається приймання насіння соняшнику з вологістю і вмістом сміттєвої та олій-
ної домішки вище граничної норми, якщо соняшник в здоровому стані, без ознак 
самозігрівання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню 
(без затхлого, пліснявого та сторонніх запахів).
*Показники, що визначаються в кондитерському соняшнику
**Кислотне число олії визначається при явних ознаках погіршення органолептич-
них 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 (вомітоксин) 1,0
Охратоксин А 0,05
Т-2 токсин 0,1
Вміст пестицидів

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

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та 
осихлордану в перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-та- 
та ендосульфан сульфат в перерахунку на 
ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендри-
ну в перерахунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізо-
мерів в перерахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду геп-
тахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани 
(для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-па-
ра-діоксинів і поліхлорованих дибензофура-
нів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (су-
ма поліхлорованих дибензо-пара-діокси-
нів (ПХДД), поліхлорованих дибензофуранів 
(ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)) 
пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Насіння соняшнику 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 заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розван-
тажування насіння соняшнику повинно бути захищене від атмосферних опа-
дів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Насіння соняшнику зберігається в чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Заборонено обробляти місцязберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі 
речовини Хлорпірифос та Хлорпірифос-метил.
Строк придатності необмежений.

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 безпечніс-
тю 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 / речовини 
/ інгредієнту / матеріалу Овес для кормових потреб

2

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

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 затвер-
дження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин» від 19.03.2012 р.

ДСТУ 4963:2008 Овес. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно вівса

4

Характеристики
 сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Зерно вівса повинно бути у здоровому 
стані, без самозігрівання і без теплового 
пошкодження під час сушіння; мати за-
пах властивий здоровому зерну (без за-
тхлого, солодового, пліснявого, інших 
сторонніх запахів); колір, властивий здо-
ровому зерну відповідного типу.

Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше 8,0
зокрема: пророслі зерна 2,0
Зерна вівса, віднесені до зернової    до-
мішки 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 культур-
них 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, фузаріозні зерна

0,2

Не допускається
Софора лисохвоста і в’язіль різнокольо-
ровий 0,04

Геліотроп опушеноплідний і триходес-
ма сива Не допускається

Амброзія, мг/кг, не більше 50,0
Мертві шкідники (жуки), шт. в 1 кг, не 
більше ніж Не допускаються

Зараженість шкідниками Не дозволено, крім зараженості кліщем 
не вище 1-го ступеня

Допускається приймання зерна вівса з вологістю і вмістом сміттєвої домішки ви-
ще граничної норми, якщо овес в здоровому стані, без ознак самозігрівання та те-
плового пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхло-
го, 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
Миш’як 2,0
Ртуть 0,1
Нітрити 15,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100,0
Цезій -137 600,0
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,02
Дезоксиніваленол (вомітоксин) 1,0
Зеараленон 1,0
Охратоксин А 0,05
Вміст пестицидів

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

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на ді-
ельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізомерів цис- і транс- та 
оксихлордану в перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-
та- та ендосульфан сульфат в перерахун-
ку на ендосульфан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоен-
дрину в перерахунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ )
α-ізомер 
β-ізомер 
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- 
ізомерів в перерахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду 
гептахлору в перерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофура-
ни (для експорту) Максимально допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-
пара-діоксинів і поліхлорованих дибензо-
фуранів), пг/г жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ 
(сума поліхлорованих дибензо-пара-діо-
ксинів (ПХДД), поліхлорованих дибензо-
фуранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфені-
лів (ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 
52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 
(ICES – 6), нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи ви-
робництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та по-
стачання

Овес транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил переве-
зень вантажів, чинних для транспорту цього виду.
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні пере-
возити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування 
овес повинен бути захищений від атмосферних опадів.
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оголошення

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Овес розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зараже-
них шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборонено об-
робляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі речовини 
Хлорпірифос та Хлорпірифос-метил.
Строк придатності не обмежено.

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

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

9

Критерії прийняття,  
пов’язані з безпечніс-
тю 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.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини / речовини / ін-
гредієнту / матеріалу Сорго (1-й, 2-й, 3-й класи для кормових потреб)

2
Законодавчі та нормативні доку-
менти, які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту

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.

ДСТУ 4962:2008 Сорго. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та ре-
човини для поліпшення техно-
логічних властивостей (за на-
явності)

Зерно сорго

4 Біологічні, фізичні, хімічні харак-
теристики

Стан, колір, запах

1-й клас 2-й клас 3-й клас 
Сорго повинно бути у здоровому стані без 
самозігрівання і теплового пошкоджен-
ня під час сушіння; мати властивий здоро-
вому зерну нормальний колір, характер-
ний для цього типу, і запах (без затхло-
го, солодового, пліснявого, інших сторон-
ніх запахів).

Вологість, %, не більше 14,0 15,0
Зернова домішка, %, не більше 7,0 7,0 15,0
Зокрема :
- пророслі зерна 2,0 -

Дрібні зерна, % не більше 5,0 -
Сміттєва домішка, %, не більше 3,0 3,0 5,0
Зокрема 
- зіпсовані зерна 0,5
Амброзія, мг/кг, не більше 50,0
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Ріжки і сажка, %, не більше 0,1
Протруєні зерна, зараженість шкід-
никами Не допускається

Допускається приймання сорго з вологістю і вмістом сміттєвої та зернової до-
мішки вище граничної норми, якщо сорго в здоровому стані, без ознак само-
зігрівання та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому зерну 
(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 2,0
Ртуть 0,1
Нітрити 15,0
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента  мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,02
Зеараленон 1,0
Дезоксініваленол (вомітоксин) 1,0
Охратоксин А 0,05
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100,0
Цезій -137 600,0
Вміст  пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі 
рівні, мг/кг не більше

Альдрин
Діельдрин
(Окремо або сумарно в перерахунку на діельдрин)

0,01

Хлордан (сума ізоме-рів цис- і транс- та осихлор-
дану в перерахунку на хлордан) 0,02

Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бе-та- та ен-
досульфан сульфат в перерахунку на ендосуль-
фан)

0,1

Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину в 
перерахунку на ендрин) 0,01

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
α-ізомер
β-ізомер
γ-ізомер

0,02
0,01
0,2

ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізомерів 
в перерахунку на ДДТ) 0,05

Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду гептахло-
ру в перерахунку на гептахлор) 0,01

Гексахлорбензол (ГХБ) 0,01
Хлорпірифос 0,01
Хлорпірифос-метил 0,01
Діоксини та поліхлоровані дибензофурани (для 
експорту)

Максимально  
допустимі рівні

Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-пара-ді-
оксинів і поліхлорованих дибензофуранів), пг/г 
жиру

0,75

Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (сума по-
ліхлорованих дибензо-пара-діоксинів (ПХДД), по-
ліхлорованих дибензофуранів (ПХДФ) і поліхло-
рованих біфенілів (ПХБ)) пг/г жиру

1,25

Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, 
PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6), 
нг/г жиру

10,0

5 Походження та способи вироб-
ництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та постачання

Сорго 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 заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розван-
тажування сорго повинно бути захищене від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк при-
датності

Сорго розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не за-
ражені шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. Заборо-
нено обробляти місця зберігання хімічними засобами, які містять в собі діючі 
речовини Хлорпірифос-метил та Хлорпірифос.
Строк придатності необмежений.

8
Підготовка і/або оперування пе-
ред використанням або пере-
робкою

В разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка. Подальше опе-
рування згідно технологічної схеми виробництва комбікормів.

9

Критерії прийнятності, пов’язані 
з безпечністю продукту або спе-
цифікації закуповуваних мате-
ріалів та інгредієнтів, пов’язані 
з їх використанням за призна-
ченням.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мурашко Артем Сергійович, 

13.12.1987 року народження, уродженець міста Ки-
єва, проживаючий м. Київ, пров. Будівельників, 9, 
кв. 6, кім. 20, на підставі ст. ст. 113, 133, 135, 138, 
139, 297-5 КПК України викликається із захисником 
26.10.2021 на 12 год. 00 хв. до Державного бюро 
розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, каб. 511, для проведення процесуальних 
дій, пов’язаних із завершенням досудового розсліду-
вання та вручення обвинувального акта, відповідно 
до ст. 291 КПК України, у кримінальному проваджен-
ні №42018000000002862 від 15.11.2018.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР Є. Бондар

ПОВІСТКА 
про виклик Струкова П. В.

Струков Павло Васильович, 20.03.1973 року наро-
дження, який на теперішній час перебуває на тимча-
сово окупованій території Донецької області, останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Адамця, буд. 56, кв. 4, актуальне міс-
це проживання якого не встановлено, на підставі 
ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 25.10.2021 о 09 год. 00 хв., до службово-
го кабінету № 8 слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС 
СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях старшого лейтенанта юстиції Бурикіна В. В., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для допиту Вас як підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 62020050000000442, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 06.03.2020 за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 26.10.2021 та 
27.10.2021 о 09 год. 00 хв. для допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрю-
ваний вважається повідомленим про дату, час та міс-
це виклику.

№ 51-7121км18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 
повідомляє засудженого Януковича Віктора Федоро-
вича, що розгляд кримінального провадження за ка-
саційними скаргами захисників Байдика Олександра 
Анатолійовича, Горошинського Олександра Олек-
сандровича, які діють в інтересах засудженого Яну-
ковича Віктора Федоровича, на вирок Оболонсько-
го районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року та 
ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 
2020 року, захисників Біленка Богдана Володимиро-
вича, Сердюка Віталія Анатолійовича, Федоренка Іго-
ря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, які ді-
ють в інтересах того ж засудженого, на ухвалу Ки-
ївського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 ро-
ку призначено на 11 годину 08 листопада 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кри-
мінальному суді Верховного Суду за адресою: вул. 
Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Одночасно повідомляємо, що 11 жовтня 2021 ро-
ку в судовому засіданні захисником Горошинським 
Олександром Олександровичем були подані допо-
внення до його касаційної скарги на вирок Оболон-
ського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 
року та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 
жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Фе-
доровича, які були вручені прокурорам та іншим за-
хисникам.

Крім того, зазначені доповнення та повідомлення 
про день, час і місце касаційного розгляду були наді-
слані за останніми відомими місцями проживання чи 
перебування засудженого.

Суддя Касаційного кримінального суду  
Верховного Суду Андрій ЧИСТИК

Інформація про процесуальні документи,  
що підлягають врученню обвинуваченим

В провадженні колегії суддів Вищого антикоруп-
ційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), 
суддів Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кри-
мінальне провадження № 32013110110000482 сто-
совно обвинувачення Самоткала Едуарда Вікторо-
вича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріо-
на Володимировича, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК 
України, Костянецької Світлани Владиславівни, Кос-
тянецького Антона Геннадійовича, Кіма Артема Віс-
саріоновича, Богатчука Володимира Анатолійовича, 
Рибака Олексія Олександровича, Масолобова Олек-
сія Олександровича, Дмитренка Юрія Вікторовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Юркевича Сер-
гія Романовича, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З 07 жовтня 2021 року копії процесуальних доку-
ментів, що підлягають врученню обвинуваченому Са-
моткалу Е. В., також надсилаються захиснику Сини-
ченку Ігорю Сергійовичу, копії процесуальних доку-
ментів, що підлягають врученню обвинуваченій Кос-
тянецькій С. В., надсилаються також захиснику До-
манському Андрію Олеговичу, копії процесуальних 
документів, що підлягають врученню обвинувачено-
му Дмитренку Ю. В., надсилаються захиснику Овсян-
нікову Віктору  Володимировичу.

Головуюча Л. М. Федорак

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народження, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. 
Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання 
з розгляду кримінального провадження за його об-
винуваченням у вчиненні кримінальних правопору-
шень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 
КК України, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 26 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Попередження
Внаслідок недотримання Правил охорони елек-

тричних мереж та здійснення крадіжок обладнан-

ня на повітряних лініях електропередач (Харківської, 

Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Луган-

скої областей) збільшується кількість вимкнень ПЛ, 

що призводить до тяжких наслідків: знеструмлен-

ня населених пунктів, перебоїв в енергозабезпечен-

ні систем водо та теплопостачання, загибелі людей

Всім бажаючим заробити на людській біді нага-

дуємо, що зловмисникам, які вчинили Крадіжку ме-

талевих частин (кутників) з опор ПЛ, згідно ст. 185 

Кримінального кодексу України загрожує від 2 до 8 

років позбавлення волі, а в разі, якщо подібні дії при-

звели до загибелі людини — до 15 років в’язниці.

В наш час, псування об’єктів енергетики може бу-

ти прирівняне до диверсії. Згідно ст. 113 Криміналь-

ного кодексу України за вчинення диверсії загрожує 

термін від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіс-

кацією майна або без нього.

По всім питанням звертайтесь за номером.  

073-411-54-62, 057-730-22-30.

НЕК «Укренерго» 01032,  

м. Київ, вул. Петлюри, 25

Повістка про виклик підозрюваного  
Демидова Д. Р.

На підставі ст. 133, 135 К ПК України викликаєть-
ся підозрюваний Демидов Дмитро Радиславович, 
10.06.1995 р.н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Гімалайська, 10, 25.10.2021 на 11:00 до 
слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Маріуполі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську, Фесенко Олени Вікторівни, за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 193, 
каб. 507, для участі у допиті як підозрюваного, про-
веденні інших слідчих (процесуальних) дій у кримі-
нальному провадженні №42015051100000066 від 
27.01.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138. 139 КПК України, у тому 
числі можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +14  +19 Черкаська +5  +10 +15  +20
Житомирська +6  +11 +12  +17 Кіровоградська +4  +9 +16  +21
Чернігівська +6  +11 +13  +18 Полтавська +3  +8 +13  +18
Сумська +5  +10 +13  +18 Дніпропетровська +3  +8 +15  +20
Закарпатська +7  +12 +10  +15 Одеська +5  +10 +18  +23
Рівненська +5  +10 +8  +13 Миколаївська +6  +11 +17  +22
Львівська +6  +11 +9  +14 Херсонська +7  +12 +16  +21
Івано-Франківська +6  +11 +12  +17 Запорізька +5  +10 +15  +20
Волинська +5  +10 +8  +13 Харківська +3  +8 +13  +18
Хмельницька +5  +10 +12  +17 Донецька +3  +8 +14  +19
Чернівецька +7  +12 +12  +17 Луганська +3  +8 +13  +18
Тернопільська +6  +11 +10  +15 Крим +7  +12 +15  +20
Вінницька +5  +10 +16  +21 Київ +9  +11 +16  +18

Укргiдрометцентр

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання, 
як обвинуваченого Гладкова Дениса Івановича, 02.03.1984 р.н., уро-
дженця м. Луганськ Луганської області, громадянина України, зареє-
строваного за адресою: Луганська область, м. Луганськ, пров. 1-й За-
лізничний, 17Б.

Судове засідання відбудеться 28 жовтня 2021 року о 09:30 год. у 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Ю.В. Рябуха

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
.C

G
O

.O
ffi

ci
al

ОГОЛОШЕННЯ

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Валерій ГІРІЙ, 
начальник відділу 

радіаційно-екологічного 
контролю Центральної 

геофізичної обсерваторії 
імені Бориса 

Срезневського, кандидат 
фізико-математичних 

наук, 
Олександр КОСОВЕЦЬ, 

почесний працівник 
Гідрометслужби 

України, член ученої 
ради Українського 

географічного 
товариства

Питання стану радіоак-
тивного забруднення до-
вкілля залишається болю-
чим для населення Укра-
їни. Трагічні події квітня 
1986 року, які завдали зна-
чної шкоди довкіллю та не-
гативно позначилися на 
здоров’ї людей, настіль-
ки глибоко закарбували-
ся в нашій свідомості, що їх 
відлуння й досі відчуваєть-
ся щовесни, коли до органі-
зацій гідрометслужби над-
ходить багато стурбованих 
запитів щодо радіаційної 
ситуації у країні. Необхід-
но визнати, що така стур-
бованість не завжди буває 
безпідставною. Досить зга-
дати гучні події останньо-
го десятиріччя — аварію 
на АЕС Фукусіма-1 2011-
го, масштабні лісові поже-
жі на території зони відчу-
ження та зони безумовного 
(обов’язкового) відселення 
у 2015 та 2020 роках, викид 
радіонукліду рутенію-106 
2017-го з невідомого дже-
рела за межами України, 
вибух на військовому по-
лігоні в Архангельській об-
ласті РФ у 2019-му, які су-
проводжувалися надхо-
дженням радіоактивних 
речовин у навколишнє се-
редовище. Не варто забу-
вати, що наявність атомних 
електростанцій на терито-
рії країни та за її межами 
становить потенційну за-
грозу радіаційного забруд-
нення довкілля у разі ви-

никнення нештатних ситу-
ацій.

Здійсненням система-
тичного радіаційного моні-
торингу довкілля в нашій 
країні займається націо-
нальна гідрометеорологіч-
на служба України, що ви-
конує регулярні спостере-
ження на розгалуженій ме-
режі, яка охоплює всю те-
риторію держави.

Хоч початком радіацій-
но-екологічного моніторин-
гу навколишнього середо-
вища в Україні багато хто 
вважає сумний рік Чорно-
бильської катастрофи, на-
справді організація мере-
жі спостережень за радіо-
активним забрудненням 
довкілля належить ще до 
1960-х років. Її створення 
було зумовлено необхід-
ністю оцінки наслідків ви-
користання ядерної енергії 
в різних сферах діяльності 
людини, передовсім випро-
бувань ядерних вибухових 
пристроїв в атмосфері. 

Радіометрична мережа 
української гідрометслуж-
би починалася з 16 пунктів 
спостережень, а 1985 року 
складалася вже з 188 пунк-
тів контролю рівнів гам-
ма-випромінювання та 29 
пунктів спостережень за  
забрудненням повітря.  

Аварія на Чорнобиль-
ській АЕС дала додатковий 
поштовх розвитку системи 
радіаційного моніторингу в 
Україні. На державну гід-
рометеорологічну службу з 
огляду на досвід радіацій-
них спостережень попере-
дніх років було покладено 
завдання оцінки стану ра-
діоактивного забруднення 
території країни. 

Фахівці служби брали 
активну участь в оцінці 
масштабу наслідків Чор-
нобильської катастрофи, 
виявленні та уточненні 
контурів зон радіоактив-
ного забруднення. Отри-
ману інформацію брали за 
основу під час розроблен-
ня програм заходів проти-

радіаційного захисту насе-
лення. Хочеться із вдяч-
ністю згадати висококва-
ліфікованих та відданих 
справі спеціалістів, вне-
сок яких у ліквідацію на-
слідків аварії та розбудо-
ву радіометричної служби 
неможливо переоцінити. 
Згадаємо насамперед по-
кійних Тамару Пряміцину 
і Валерія Деревця, а з ни-
ні живих — Володимира 
Корнійчука та Леоніда Та-
бачного. 

Нині в коло завдань гід-
рометеорологічної служ-
би в царині радіоекологіч-
ного моніторингу входять 
здійснення загальнодер-
жавного моніторингу ста-
ну приземної атмосфери та 
поверхневих вод на тери-
торії України, а також не-
залежний моніторинг ста-
ну навколишнього природ-
ного середовища навко-
ло діючих атомних елек-
тростанцій. У сферу по-
стійної діяльності залуче-
но 163 станції спостере-
жень за рівнем гамма-фо-
ну, 51 пункт контролю ра-
діоактивного забруднення 
атмосферних випадань, сім 
пунктів контролю повітря-
них аерозолів. Радіацій-
но-екологічний моніторинг 
поверхневих вод України 
охоплює Дніпровську вод-
ну систему, річки Півден-
ний Буг та Дунай, водні 
об’єкти у зонах впливу ді-
ючих АЕС. 

На жаль, радіаційний 
моніторинг не належить 
до пріоритетів держави. 
Упродовж останніх 30 ро-
ків оснащення мережі не-
обхідними приладами, за-
собами радіаційного конт-
ролю й аналітичним облад-
нанням фактично не здій-
снювали, і можливості гід-
рометслужби ефективно 
виконувати функції моні-
торингу довкілля з метою 
протирадіаційного захис-
ту населення й охорони до-
вкілля рік у рік скорочува-
лися.

На сьогодні вкрай акту-
альне розроблення дер-
жавної програми створен-
ня сучасної автоматизо-
ваної системи радіацій-
ного контролю, яка наре-
шті дасть змогу отримува-
ти дані рівнів гамма-випро-
мінювання у режимі ре-
ального часу. Деякі кроки 
у цьому напрямі здійсню-
ють уже зараз. Та це ли-
ше один з етапів оновлен-
ня. Для повної реновації 
системи радіаційного мо-
ніторингу конче необхідно 
насамперед здійснити пе-
реоснащення аналітичних 
лабораторій для впрова-
дження сучасних методів 
визначень широкого спек-
тра радіонуклідів штучно-
го і природного походжен-
ня, які мають контролюва-
ти у природному середови-
щі відповідно до вимог між-
народних стандартів радіа-
ційної безпеки. 

Насамкінець хочемо за-
спокоїти читачів «Урядо-
вого кур’єра»: радіацій-
на ситуація в Україні ста-
більна, більшість показни-
ків забруднення за абсо-
лютними значеннями на-
віть нижчі, ніж у переда-
варійний період. Нічого 
дивного, адже напередод-
ні аварії на ЧАЕС у довкіл-
лі ще залишалася значна 
кількість продуктів ядер-
них випробувань, які силь-
но забруднили навколиш-
нє сере довище. Нині ж вна-
слідок природних проце-
сів самоочищення та роз-
паду радіонуклідів на всій 
території України рівні за-
бруднення фактично фоно-
ві. Більшість надзвичайних 
подій, про які ми згадували 
на початку, справді спри-
чиняли короткочасне під-
вищення вмісту техноген-
них радіонуклідів у повітрі, 
проте їх концентрації за-
лишалися набагато нижчи-
ми за допустимі рівні, от-
же не становили небезпеки 
для здоров’я людей та дов-
кілля.

Радіометрична 
мережа 

моніторить 
довкілля

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеці-
ального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 
року, викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на під-
ставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4  
ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути в судове засідан-
ня, яке відбудеться 2 листопада 2021 року о 14 год. 00 хв. у примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЮНІВЕРСУМ ФІНАНС», ідентифікаційний код 39442658, 
місцезнаходження: Україна, 01004, місто Київ, вул. Велика Василь-
ківська, будинок 13/1, кімната 403 (далі — ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСУМ  
ФІНАНС») повідомляє про прийняте єдиним учасником ТОВ «ФК 
«ЮНІВЕРСУМ ФІНАНС» рішення (протокол Загальних зборів учасни-
ків від 11.10.2021 року) про подання до Національного банку України 
заяви про виключення ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСУМ ФІНАНС» з Державно-
го реєстру фінансових установ.

Втрачені суднові реєстраційні документи по судну з реєстраційним 

номером «uа 6082 КV», номер корпусу US-СЕС181З0А606, що нале-

жить Ющенку Олегу Олександровичу, вважати недійсними.
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