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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 ЛКМ – ліва кнопка миші 

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню) 

МВО – матеріально відповідальна особа 

 

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ 

Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати  

Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати  

Копіювання – [Alt] + [Insert] або ПКМ → Скопіювати  

Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити  

 

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА 

На потрібному документі 

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа 

 

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ 

ПКМ → Друк → Друк списку з форми 
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1. ВСТУП 

 

Підсистема «Заготівля зерна» призначена для автоматизації документообігу на 

підприємствах, що здійснюють діяльність по прийманню, зберіганню, поліпшенню якісних 

показників зернопродуктів (хлібоприймальні підприємства, комбінати хлібопродуктів і т. ін.). 

Зернопродукти обліковуються паралельно в фізичній та заліковій вазі. 

Існує можливість обрати такі методики розрахунку залікової ваги: 

залікова вага визначається відкиданням тонно-відсотків по вологості та засміченості для 

доведення до базисних кондицій; 

залікова вага визначається розрахунком за формулою Дюваля відносно базисних кондицій. 

Приймання та рух зернопродуктів здійснюється з урахуванням показників якості (понад 50 

характеристик). Показники якості заносяться або як окремий документ «Аналіз», або 

безпосередньо в первинних документах (реєстри накладних, акти на доробку, на списання). 

Оприбуткування та залишки обліковуються як в розрізі постачальників, так і в розрізі 

власників. 

Реалізований автоматичний режим формування рахунків-фактур на будь-яку дату за будь-

який період з розрахунком сум наданих послуг з приймання, сушки, очистки та зберігання 

зернопродуктів. 

Для полегшення ведення документообігу реалізоване автоматичне формування реєстрів 

накладних на переоформлення, переміщення та відвантаження на підставі вже занесених в 

систему наказів. 

Розроблено близько 30 видів вихідних документів (у т.ч. Форма 36, Форма 37 та ін.) для 

всебічного контролю процесів на підприємстві. 
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2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕРНОПРОДУКТІВ 

 

1. Надходження зерна на зерновий склад від поклажодавця відображається документом 

«Реєстр» (HR), який вноситься в ручному режимі. У програмі також передбачена форма 

друку Реєстру. 

2. У разі використання «АРМ Вагова» Реєстр надходження зерна можна створити на основі 

документа «Накладна на ваговій» (HD). Передбачена форма друку ТТН з документа 

«Накладна на ваговій». 

3. На основі документа Реєстр створюється «Складська квитанція» (HK). Передбачено форму 

друку квитанції та експорт у формат xml (також через пункт меню Друк) для програми ЄРЗС 

(GrainData). 

4. Щомісяця (чи за потреби частіше) виставляється рахунок поклажодавцю за послуги 

зернового складу — документ «Рахунок за послуги» (HC). Створюється вручну із 

завантаження даних із реєстрів. 

5. При знеособленому зберіганні зерна при доробці партії складається «Акт на розподіл 

відходів та умовної усушки» (HU) 

6. На основі Акта розподілу створюється «Акт на очистку та сушку» (HS) для кожного 

поклажодавця.  

7. У випадку, коли Акт умовного розподілу не використовується, відразу вводиться документ 

доробки (очистки, сушки) зерна – відображається документом «Акт на очистку та сушку» 

(HS). У цьому випадку кількість зерна, як і якісні показники, до доробки та після неї 

вводиться вручну. Передбачена форма друку Акта доробки. 

8. Переміщення/переоформлення зерна відображається документом «Переоформлення» (HM). 

9. Відпуск зерна відображається документом «Відвантаження» (HL). 

10. Передбачена можливість створення «Наказів на переоформлення/відвантаження» (NM) та 

«Акта зачистки» (HZ). 

11. Для зачистки партії зерна використовується документ «Акт розрахунку згідно 661 

інструкції» (HZ). Сам документ НЕ робить ніяких змін у кількісно-якісному обліку 

зернопродуктів, тобто не відображається у Формі 36 і Формі 37. Передбачена форма друку 

Акта-розрахунку. 

12. Списання продукції згідно Акта-розрахунку відображається документом «Списання згідно 

акта зачистки» (HL). 

 
Звіти 

 

13. Складський облік зернопродуктів у фізичній вазі відображається у Формі 37 (аналог 

оборотно-сальдової відомості ТМЦ). Передбачено форму друку Форми 37. 

14. Облік кількісно-якісних показників відображається у Формі 36. Ведеться як загальна по 

культурі, так і окремо по кожному поклажодавцю. Передбачено форму друку Форми 36. 

15. За даними Реєстрів надходження зерна формується Зведення за реєстрами (Заготівля – 

Зведення за реєстрами), в якому відображаються якісні показники, фізична та залікова вага, 

кількість та сума по наданим послугам у розрізі культури, контрагента та деталізацією по 

кожному реєстру. 
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3. ВИТЯГ ІЗ ІНСТРУКЦІЇ № 661 ВІД 13.10.2008 РОКУ 

про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 
хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-08  
 

п. 1.2. Розділ І 
Облік  і  оформлення  операцій з зерном на підприємствах 
здійснюються   за    формами    документів    первинного    обліку 
хлібоприймальних   та  зернопереробних  підприємств,  затверджених 
наказом  Міністерства  хлібопродуктів  СРСР  від  22.02.88   N  50 
(   v_050400-88   )   "Об   утверждении   форм  первичной  учетной 
документации  и  кратких  указаний  по  их применению и заполнению 
хлебоприемными   и  зерноперерабатывающими  предприятиями  системы 
Министерства хлебопродуктов СССР". 

 
п. 1.3. Розділ І 
Кількісно-якісний облік зерна  ведеться  для  визначення 
закономірності  змін  маси  даної партії зерна,  її залежності при 
зберіганні від зміни вологості, вмісту смітної домішки і втрат при 
зберіганні  з  відображенням  руху  зерна,  операцій  з доробки та 
переоформлення. 

 
п. 1.4. Розділ І  
Кількісно-якісний  облік  зерна   ведеться   за   місцем 
зберігання в розрізі культур,  класів,  років урожаю,  матеріально 
відповідальними  особами  у   книгах   кількісно-якісного   обліку 
хлібопродуктів (форма N 36). 

     Для проведення  розрахунків   з   поклажодавцями згідно   з 
укладеними   договорами   складського  зберігання  ведуться  книги 
кількісно-якісного   обліку   хлібопродуктів   (форма    36)    за 
поклажодавцями. 

     Облік та оформлення операцій з  зерном  ведуться  у  фізичній 
масі  з  точністю до одного кілограма. 

 
п. 2.16. Розділ ІІ 
Зерновий склад на підставі реєстру форми ЗХС-3 (ЗХС-4) 
оформляє  одночасно  з  прийняттям  зерна  на зберігання складську 
квитанцію  (далі  -  СК),  а  складське  свідоцтво  -  не  пізніше 
наступного  робочого  дня  після  прийняття  зерна  на  зберігання 

 
п. 2.37. Розділ ІІ 
Для проведення розрахунків за зерно,  в тому числі  для 
заставних закупівель, застосовується залікова маса зерна. 

 
п. 2.38. Розділ ІІ 
Залікова маса зерна - це фізична маса зернової культури 
(крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси 
відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні, що 
зазначені у  договорі  складського  зберігання  зерна. 

 
п. 2.39. Розділ ІІ 
При  надходженні  зерна з якісними показниками кращими, 
ніж зазначені в договорі, залікова маса зерна не розраховується. У 
цьому разі показником залікової маси є фізична маса зерна. 

 
п. 2.40 Розділ ІІ 
Розрахунок  залікової  маси  проводиться  при прийманні 
зерна на зберігання,  здійснюється у реєстрах форми N ЗХС-3, ЗХС-4 
і   відображається   у  відповідному  складському  документі.  При 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_050400-88
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переоформленні  складських  документів  залікова  маса  зерна   не 
розраховується, якщо воно проводиться після доробки зерна. 

 
п. 1.2. Розділ ІІІ 
Розміщення зерна в елеваторах (складах)  проводиться  за 
принципом формування великих однорідних партій за культурами та їх 
якістю (типами,  класами тощо),  метою  використання  (зберігання, 
застава,  перероблення).  Здане  зерно  зберігається знеособлено в 
загальних партіях.  На бажання поклажодавця і за наявності вільних 
місткостей  для  зберігання зерно може зберігатися персоніфіковано 
(окремо). 

 
п. 1.3. Розділ ІІІ 
Основними  операціями  із  доробки  зерна  в  елеваторах 
(складах) є його очищення,  сушіння,  вентилювання,  знезараження. 
Послідовність   проведення   доробки   визначається   можливостями 
технологічної схеми. 

 
п. 1.5. Розділ ІІІ 
При  очищенні  зерна  від  смітної  домішки  утворюються 
побічні продукти і відходи. 

 
п. 1.6. Розділ ІІІ 
Розрахунки  за  надані  послуги  проводяться  за   кожен 
фактично  знятий тонно-процент або планову тонну сирого,  вологого 
та  засміченого  зерна,  виходячи  з  фізичної   маси   зерна   по 
надходженню. 

     При надходженні зерна з вологістю та  смітною  домішкою  вище 
базисних кондицій, що зазначені в договорі складського зберігання, 
але при цьому зерно не потребує сушіння та очищення і  ці  послуги 
не надаються, розрахунки не проводяться. 

 
п. 2.6. Розділ ІІІ 
Одержані при очищенні зерна побічні продукти і відходи I 
та II категорій передаються в цех (склад)  відходів  за  фактичною 
масою  та якістю,  визначеними окремо для кожної доробленої партії 
зерна,  списуються з рахунку основної культури і  оприбутковуються 
за  місцем  зберігання.  Відходи  III категорії (некормові) у міру 
накопичення  зважуються  і  вивозяться  з  території  підприємства 
(знищуються) 

 
п. 2.13. Розділ ІІІ 
У книгах кількісно-якісного обліку форми N  36  відходи 
III  категорії  списуються з рахунку основної культури з вологістю 
зерна до очищення, вказаною в акті на очищення зерна форми N 34. 

 
п. 2.14. Розділ ІІІ 
Акт  доробки  вважається  складеним   правильно,   якщо 
центнеро-відсотки  смітної  домішки  в зерні до очищення рівні або 
більше суми центнеро-відсотків  смітної  домішки  продуктів  після 
доробки  (в  зерні,  побічних  продуктах і відходах) (крім рису та 
вівса). 

 
п. 3.2. Розділ ІІІ 
Убуток  маси  зерна  від зменшення вологості при сушінні 
розраховується за формулою 
 

                                 100 (a-b) 
                       X = Мз х ---------- ,                  (1) 

                                  100 - b 
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     де X - убуток маси зерна, %; 

     a - показник вологості до сушіння, %; 

     b - показник вологості після сушіння, %; 

     Мз - маса зерна до сушіння, кг. 

 
п. 3.4. Розділ ІІІ 
Убуток маси зерна від зменшення  вологості  при  сушінні 
довідково  відображається у книгах кількісно-якісного обліку форми 
N 36 та в особових рахунках поклажодавців за формою N 36. 

 
п. 3.5. Розділ ІІІ 
Списання убутку маси зерна при сушінні на  зерносушарках 
у   книгах  кількісно-якісного  обліку  проводиться  тільки  після 
використання або інвентаризації залишків зерна за актами зачистки. 

 
п. 3.7. Розділ ІІІ 
До акта форми  N  34  додається  акт  розподілу  умовної 
усушки  з показниками якості і кількості зерна до сушіння і після, 
у якому вказується перелік поклажодавців,  зерно  яких  просушено. 
Розподіл  умовної  усушки  проводиться  пропорційно  кількості  та 
якості просушеного зерна.  На  підставі  актів  розподілу  умовної 
усушки до  загальної форми N 36 та в особові рахунки поклажодавців 
довідково  розносяться  умовні  результати  сушіння. 

 
п. 1.16. Розділ V 
Видача зерна, побічних продуктів і відходів проводиться 
у фізичній масі в  обсягах,  зазначених  в  акті-розрахунку,  який 
складається  за  даними  особового  рахунку з урахуванням актів на 
очищення і сушіння зерна за формою N 34. 

 
п. 7.3. Розділ VII 
Складський  облік (форма N ЗХС-37) ведеться загальний за 
обліковими  партіями  з  додатком  реєстру  руху  та  залишків  за 
власниками, що  відповідає  формі  N  ЗХС-37 (кожного дня при русі 
зерна). Складський  облік  за  формою  N  ЗХС-37  ведеться  кожною 
матеріально  відповідальною  особою  за  усіма обліковими партіями 
зерна та за тарою,  що зберігаються у  матеріально  відповідальної 
особи. До  форми  N  ЗХС-37  бухгалтерією  підприємства  додається 
додаток "Реєстр руху та залишків зерна"  за власниками  за  формою 
N ЗХС-37  (з  відміткою  виду  руху зерна - видатки,  надходження, 
переоформлення). 

     У звіті  за  формою  N  ЗХС-37  за  кожним видом зерна і тари 
вказується за добу:  залишок їх на  початок  дня,  надходження  та 
видатки за день і залишок на кінець дня. 

 
п. 7.5. Розділ VII 
У   книгах   кількісно-якісного   обліку   форми   N  36 
надходження зерна оприбутковується за кількістю  згідно  з  формою 
N ЗХС-37 та первинними обліковими документами. 

 
п. 7.17. Розділ VII 
Відходи I категорії обліковуються за такими видами: 

     а) зернові відходи з вмістом зерна більш 30 до  50%  включно, 
окремо від зернових і олійних культур; 

     б) зернові відходи з вмістом зерна більш 10 до  30%  включно, 
окремо від зернових і олійних культур; 

     в) борошняні витряски і борошняні змітки; 

     г) пил оббивний білий. 
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п. 7.19. Розділ VII 
Облік  ведеться  в  книгах  кількісно-якісного   обліку 
(форма N  36)  в  ручному  або електронному вигляді з обов'язковим 
підтвердженням паперовими носіями за формою,  наведеною у  додатку 
9. 

 
п. 7.20. Розділ VII 
При  веденні  кількісно-якісного  обліку в електронному 
вигляді  кожна  сторінка   повинна   мати   порядкову   нумерацію, 
завірятися  підписом головного бухгалтера та відповідальною особою 
за ведення форми N 36;  друкування форми N 36  за  наявності  руху 
проводиться щоденно.  Роздрукована  загальна  форма  N 36 щомісяця 
звіряється з первинними документами та з даними особових  рахунків 
зберігачів,  підписується  головним бухгалтером,  начальником ВТЛ, 
прошнуровується та скріплюється печаткою підприємства. 

 
п. 7.26. Розділ VII 
Записи в книгах форми N 36 проводяться  щодня,  але  не 
пізніше дня, наступного за операційним. 

     У графах 9 і 13 вказуються центнеро-відсотки за вологістю,  а 
в  графах  10  і 14 - центнеро-відсотки за смітною домішкою (маси, 
помноженої на % вологості чи смітної домішки). 

     Центнеро-відсотки проставляються  в  цілих  одиницях,  частки 
менше 0,5 - відкидаються, а 0,5 і більше - приймаються за одиницю. 

     Показники вологості  і  смітної  домішки записуються в книгах 
форми N 36 з точністю до 0,1%. 

 
п. 7.27. Розділ VII 
Середньозважена якість за вологістю і смітною  домішкою 
за   визначений  період  часу  визначається  шляхом  ділення  суми 
центнеро-відсотків на масу зерна чи продукції,  зазначену в графах 
8 чи  12  форми  N 36 за той самий період.  Середньозважена якість 
визначається з точністю до 0,01%. 

 
п. 7.37. Розділ VII 
Відходи на підставі актів на очищення і доробку  (форма 
N 32   і   форма  N  34)  списуються  з  рахунку  зерна  в  книгах 
кількісно-якісного  обліку  за  фактичною  масою   та   якістю   і 
оприбутковуються за місцем їх зберігання. 

 
п. 7.38. Розділ VII 
Вологість відходів III категорії не визначається ВТЛ. У 
книзі кількісно-якісного обліку відходи III категорії списуються з 
рахунку  основної культури із врахуванням її вологості до доробки, 
зазначеної в акті на очищення зерна (форма N 34). 

 
п. 1.12. Розділ VIII 
Обґрунтованість  зміни  маси  зерна і продукції залежно 
від зміни їх якості встановлюється таким чином: 

     а) розмір  убутку  у  масі  від зниження вологості не повинен 
перевищувати  різниці,  що  виходить  при  зіставленні  показників 
вологості  за  надходженням і видатком зерна з перерахуванням цієї 
різниці за формулою 
 

                                 100х(а-б) 
                           X  = --------- ,                   (3) 

                             W    100-б 
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     де а - вологість при надходженні, %; 

     б - вологість за видатком, %; 

     X  - убуток у масі, %; 

      W 
 

     б) убутки в масі від зниження смітної домішки  понад  списані 
за  актами  доробки  придатні  та  непридатні  відходи  не повинні 
перевищувати  різниці,  що  одержана  при  зіставленні  показників 
смітної  домішки за надходженням і видатком зерна з перерахуванням 
за формулою 
 

                           (в-г) х (100-X ) 
                                        W 
                     X  = ---------------- ,                  (4) 

                       c       100-г 
 

     де X  - убуток у масі, % 
        c 

     в - смітна домішка при надходженні, %; 

     г - смітна домішка за видатком, %; 

     X  - розмір убутку від зниження вологості,  в %,  вирахуваний 

      W 

за формулою, наведеною у пункті "а". 

 
п. 1.13. Розділ VIII 
Списання убутку за формулою (4) може проводитися тільки 
в  розмірі  не  більше  0,2%. 

 
п. 1.14. Розділ VIII 
Природний убуток зерна  при  зберіганні  розраховується 
згідно  з  нормами  природного  убутку,  затвердженими  постановою 
Державного комітету СРСР  по  матеріально-технічному  забезпеченню 
від  07.01.86  N  4  (  v0004400-86  )  та введеними в дію наказом 
Міністерства хлібопродуктів СРСР від 28.01.86 N 23 ( v0023400-86 ) 
"Об  утверждениии  норм  естественной  убыли  зерна, продуктов его 
переработки,  семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных 
и  семян  масличных  культур  при хранении на предприятиях системы 
Министерства хлебопродуктов СССР". 

 
п. 1.15. Розділ VIII 
Середній строк зберігання в днях  даної  партії  зерна, 
продукції та комбікормів визначається шляхом ділення суми щоденних 
залишків на масу надходження партії (приклад  наведено  в  додатку 
11). 

 
п. 1.21. Розділ VIII 
Маса  зерна  чи продукції вказується в актах зачистки в 
кілограмах, середньозважені   показники   вологості   та   смітної 
домішки - з точністю до 0,01%. 

 
  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004400-86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0023400-86
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Додаток 2 
                                     до Інструкції про ведення 
                                     обліку й оформлення операцій 
                                     із зерном і продуктами 
                                     його переробки 
                                     на хлібоприймальних 
                                     та зернопереробних 
                                     підприємствах 

 
 

                 Визначення залікової маси зерна 

 
 

     Розрахунок залікової  маси проводиться при прийманні зерна на 
зберігання, здійснюється  у  реєстрах  форм  N  ЗХС-3,  З  ХС-4  і 
відображається   у   відповідному   складському   документі.   При 
переоформленні залікова  (розрахункова)  маса  не  розраховується, 
якщо воно проводиться після доробки зерна. 

     Залікова маса зерна застосовується для проведення усіх  видів 
грошових розрахунків, в тому числі для заставних закупівель. 

     Залікова (розрахункова) маса зерна - це фізична маса зернової 
культури  (крім  кукурудзи  в  качанах),  зменшена на розрахункову 
величину маси відхилень  до  кондицій  вмісту  вологи  та  смітної 
домішки у зерні, що зазначені у договорі на зберігання: 
 

                                    Сс + Хв 
                    Зм = Фм - Фм х -------  ,                 (1) 

                                      100 
 

     де Зм - залікова маса зерна, кг; 

     Фм - фізична маса зерна, кг; 

     Сс - відсоток зменшення смітної домішки, %; 

     Хв - відсоток зменшення вологості, %. 
 

     Розрахунок відсотка зменшення вологості: 
 

                              100 х (a-b) 
                        Хв = ----------- ,                    (2) 

                                 100 b 
 

     де Хв - відсоток зменшення вологості, %; 

     a - показник вологості за надходженням, %; 

     b - показник вологості згідно з договором, %. 
 

     Розрахунок відсотка зменшення смітної домішки: 
 

                           (100 - Хв) х (Сн - Сд) 
                     Сс = ---------------------- ,            (3) 

                                 100 - Сд 
 

     де Сс - відсоток зменшення смітної домішки, %; 

     Сн - показник смітної домішки за надходженням, %; 

     Сд - показник смітної домішки згідно з договором, %. 
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Додаток 3 
                                     до Інструкції про ведення 
                                     обліку й оформлення операцій 
                                     із зерном і продуктами 
                                     його переробки 
                                     на хлібоприймальних 
                                     та зернопереробних 
                                     підприємствах 

 
 

                           КЛАСИФІКАЦІЯ 
             продуктів, які одержують при очищенні, 
            переробці зерна і калібруванні кукурудзи 
             на підприємствах галузі хлібопродуктів 

 
 

     I. Основні продукти: 

     а) зерно  продовольче,  фуражне  (включаючи  природні  суміші 
зерна  різних  культур)  і  насіння  олійних  культур  та  сортове 
насіння; 

     б) борошно; 

     в) крупи. 
 

     II. Побічні продукти: 

     а) зернова суміш від первинної обробки, яка містить від 50 до 
70%  (включно) зерен продовольчих (включаючи круп'яні), кормових і 
зернобобових  культур,  які  за  стандартами належать до основного 
зерна або до зернової домішки; 

     б) зернова суміш від первинної обробки, яка містить від 70 до 
85%  зерен продовольчих (включаючи круп'яні),  фуражних і  бобових 
культур,  які  за  стандартами  належать до основного зерна або до 
зернової домішки; 

     в) мучка  кормова,  яку  одержують  при виробництві борошна і 
круп; 

     г) висівки; 

     ґ) зародок,  який відбирають при переробці зерна в борошно  і 
крупи; 

     д) дрібка  кормова  -  просяна  й  вівсяна,  січка  горохова, 
одержані при виробництві круп, а також подрібнене зерно кукурудзи, 
яке проходить крізь сито з отворами діаметром 2,5 мм. 
 

     III. Відходи 

     Першої категорії: 

     а) зернові відходи з вмістом зерна від 30 до 50% (включно); 

     б) зернові відходи з вмістом зерна від 10 до 30% (включно); 

     в) борошняні витряски й борошняні змітки; 

     г) пил оббивний білий. 

     Другої категорії: 

     а) зернові відходи з вмістом зерна від 2 до 10%; 

     б) стержні  качанів  кукурудзи,  кукурудзяна  плівка,   лузга 
горохова, лузга м'яка вівсяна і ячмінна, полова; 

     в) пил оббивний сірий. 

     Третьої категорії: 

     а) відходи від  очищення  зерна  (схід  з  приймального  сита 
сепаратора, прохід крізь нижнє сито сепаратора) з умістом зерна не 
більше 2%, солом'яні частини; 

     б) лузга  рисова,  просяна,  гречана,  жорстка  -  вівсяна  і 
ячмінна, пил аспіраційний і оббивний чорний; 

     в) кукурудзяні обгортки. 
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Додаток 11 
                                     до Інструкції про ведення 
                                     обліку й оформлення операцій 
                                     із зерном і продуктами 
                                     його переробки 
                                     на хлібоприймальних 
                                     та зернопереробних 
                                     підприємствах 

 
 

                             ПРИКЛАД 
         визначення середнього терміну зберігання зерна 

 
 

     Операції проводилися в період з 16 вересня до 19 листопада: 
 

------------------------------------------------------------------ 

     Дата         Надходження       Відпущення      Залишок 

----------------     (кг)              (кг)           (кг) 

     Залишок на: 

------------------------------------------------------------------ 

     16 вересня      46450             -             46450 

------------------------------------------------------------------ 

     20 вересня      72540            3611           115379 

------------------------------------------------------------------ 

     28 вересня      64044            27854          151569 

------------------------------------------------------------------ 

     13 жовтня       148431           40000          260000 

------------------------------------------------------------------ 

     25 жовтня       50178            18023          292155 

------------------------------------------------------------------ 

     11 листопада    7845             60000          240000 

------------------------------------------------------------------ 

     12 листопада     -               104500         135500 

------------------------------------------------------------------ 

     13 листопада     -               60400          75100 

------------------------------------------------------------------ 

     19 листопада     -               73200            - 

------------------------------------------------------------------ 

     Фактичний залишок                               1784 

------------------------------------------------------------------ 

                             Нестача                 116 

------------------------------------------------------------------ 

     Разом            389488           387588 

------------------------------------------------------------------ 
 

     У зв'язку  з  тим,  що  в деякі дні руху не було і залишки не 
змінювалися,  складається розрахунок,  наведений нижче,  який буде 
продовженням попереднього. 
 

------------------------------------------------------------------ 

    Залишок (кг)      Кількість днів        Сума щоденних залишків 
                                                зберігання, ц 

------------------------------------------------------------------ 

      46450                 4                         1858 

------------------------------------------------------------------ 

      115379                8                         9230 

------------------------------------------------------------------ 

      151569                15                        22735 

------------------------------------------------------------------ 

      260000                12                        31200 

------------------------------------------------------------------ 
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      292155                17                        49666 

------------------------------------------------------------------ 

      240000                1                         2400 

------------------------------------------------------------------ 

      135500                1                         1355 

------------------------------------------------------------------ 

      75100                 6                         4506 

------------------------------------------------------------------ 

      1784                  -                           - 

------------------------------------------------------------------ 

      Разом                 64                       122950 

------------------------------------------------------------------ 
 

     Кількість днів   зберігання  перевіряється:  вересень  -  15, 
жовтень - 31, листопад - 18, усього - 64. 

     За сумою щоденних залишків і обсягом надходження визначається 
середній термін зберігання: 122950 : 3895 = 32 дні. 

     Для визначення   середнього   терміну  зберігання  в  місяцях 
середня кількість днів зберігання ділиться на 30. 
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4. ДОВІДНИКИ 

4.1. Довідник номенклатури  

Довідники → Номенклатура 

У програмі передбачено ведення довідника номенклатури, в якому перераховуються всі 

культури та їхні зерновідходи чи побічні продукти (див. малюнок 4.1). 

 

 

Мал. 4.1. Довідник номенклатури 

Жирним шрифтом для зручності перегляду довідника виділені номенклатурні групи.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Коди культур починаються із «01.01.», а коди зерновідходів — «01.02.». 

Усі номенклатури рекомендується додавати шляхом копіювання з існуючих записів. 
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Для додавання нової культури до довідника доцільніше скористатися копіюванням 

існуючої культури, а саме пунктом контекстного меню «Копіювання». У вікні, що з’явиться 

(див. малюнок 4.2), змініть назву культури, одиницю виміру та ін. 

 

Мал. 4.2. Додавання нової номенклатури шляхом копіювання існуючого запису довідника 

Щодо нумерації номенклатури зерновідходів варто зазначити: остання (четверта) цифра 

номенклатурного номера зерновідходів має співпадати з категорією відходів. Наприклад, 

зерновідходи пшениці 1-ої категорії в довіднику представлені з кодом «01.02.01.01», а 

зерновідходи пшениці 2-ої категорії — «01.02.01.02» (див. малюнок 4.1). Ці правила не 

стосуються номенклатурних кодів самих культур. Наприклад, «Пшениця некласна» 

представлена з кодом «01.01.01.07». 

Окрім коду номенклатури, обов’язковим є вказання назви культури та одиниці виміру. 

На вкладці «Розширення» для культур по заготівлі слід зазначити додаткові параметри, як 

це показано на малюнку 4.3. 

% НДС — 20%, залиште без змін. 

Гост — ДСТУ для даної культури. 

Тип виду продукції для цін — елемент довідника № 52 «Види продукції для цін». 

Тип виду продукції для цін на автопослуги — елемент довідника № 56 «Види продукції 

для цін на автопослуги». 

Вид договору — за потреби; зазвичай додається один запис «Договір збереження» 

Вид культури для механічних втрат — для визначення норми механічних втрат під час 

розвантажувально-навантажувальних операцій. 

Вид культури для природних втрат — для визначення норми природних втрат при 

зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах. 
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«Родитель» для зерновідходів — заповнюється тільки для зерновідходів; тут зазначте 

культуру, для якої цей запис буде зерновідходами (див. малюнок 4.4). 

Ідентифікатор зерна — для вивантаження складської квитанції в ЄРЗС. 

Клас зерна — для вивантаження складської квитанції в ЄРЗС. 

 

Мал. 4.3. Параметри культури по заготівлі 

 

Мал. 4.4. Параметри зерновідходів культури по заготівлі 

Усі вищезазначені характеристики можна за потреби відредагувати: на потрібному записі 

натисніть клавішу [F4] або ПКМ → Редагування. 

4.2. Довідники аналітики  

Довідники → Довідники аналітики 

Довідники аналітики призначені для збереження статичної (незмінної) інформації в 

програмі, наприклад, інформації про контрагентів, відомостей про персонал, матеріально 

відповідальних осіб, підрозділи тощо (див. малюнок 4.5). 
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.  

Мал. 4.5. Довідники аналітики 

Доступ до потрібного довідника здійснюється або через контекстний пункт меню команда 

«Просмотр», або подвійним натисканням ЛКМ. Основні довідники по заготівлі:  

 № 2 «Персонал» – зазначаються всі матеріально відповідальні особи (далі МВО), 

директор, головний бухгалтер; 

 № 10 «Підрозділи» – містить перелік складів, елеваторів, інших місць зберігання 

зернопродуктів; 

 № 12 «Контрагенти» – перелік контрагентів; для автоматично розрахунку послуг на 

вкладці «Розширення» потрібно зазначити тип прайс-листа (велику латинську літеру); 

 № 52 «Види продукції для цін» – додаємо види культур. 
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5. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 

Доступ до первинних документів здійснюється з підсистеми «Облік ТМЦ». 

Первинні документи → Список документів  

або за допомогою комбінації клавіш [Ctrl] +[L], як показано на малюнках 5.1 та 5.2. 

 

Мал. 5.1. Доступ до первинних документів 

 

Мал. 5.2. Список папок документів 



 

20 

Доступ до будь-якої папки документів здійснюється або через контекстний пункт меню 

(клавіша [Еnter]) → Документи, або подвійним натисканням ПКМ, після чого з’явиться вікно 

(див. малюнок 5.3) для введення періоду, за який необхідно проглянути або додати новий 

документ. 

 

Мал. 5.3. Введення періоду 

5.1. Реєстри накладних на оприбуткування зерна (HR)  

Первинні документи → Список документів → Реєстри 

Реєстри накладних на оприбуткування зерна: 

Зазначте такі дані: 

 Фізична і залікова вага 

 Автомобілі, які привезли зернопродукти (держ. номер, час прибуття) 

 Вид руху:  

 надходження ззовні 

 по переміщенню 

 по переоформленню 

 Постачальник зерна 

 Власник зерна 

 Вид зберігання 

 Пункт розвантаження 

 Культура 

 Рік врожаю 

 Якісні характеристики (аналізи) 

 Облікова ціна 

Надані послуги з приймання, очистки, сушки, переоформлення зернопродуктів. 

Робоча папка з реєстрами має вигляд, зображений на малюнку 5.4. 

 

Мал. 5.4. Робоча папка реєстрів  
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За допомогою листів у нижній частині вікна є можливість переглянути додаткові параметри 

реєстрів (якість зерна, наявність акта розрахунку, наявність складської квитанції, надані послуги 

та їх вартість). 

Для створення нового реєстру натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → Додавання. Заповніть 

усі поля форми нового реєстру прибуткування зерна (див. малюнок 5.5). 

 

Мал. 5.5. Форма для заповнення реєстру 

Послідовно заповніть № реєстру, дату, статус (прихід зовні, початкові залишки і т.д), 

виберіть постачальника та власника з довідника контрагентів. 

Аналогічним чином оберіть вид зберігання (платне, безоплатне) та пункт розвантаження 

(склад). Потім з довідника номенклатури виберіть культуру (див. малюнок 5.6). 
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Мал. 5.6. Вибір культури з довідника номенклатури 

Заповніть якісні показники реєстру (№ аналізу, вологість, смітну домішку та ін.). Потім 

додайте клавішею [Insert] накладні з вагової (також існує можливість автоматичного 

завантаження накладних якщо встановлено АРМ «Вагова»). Зразок заповненого реєстру 

показано на малюнку 5.7. 

 

Мал. 5.7. Заповнений реєстр по зерну 

Згідно з розцінками, вказаними в прайс-листах, автоматично розраховується вартість 

послуг (див. малюнок 5.8). 
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Мал. 5.8. Розрахунок послуг 

Обов’язково збережіть документ, перш ніж продовжувати роботу. Роздрукувати реєстр 

дозволяє контекстний пункт меню Друк екземпляра документа або комбінація клавіш [Ctrl]+[Q]. 

 

Мал. 5.9. Форма друку реєстру накладних на прийняте зерно (Форма №3ХС-3) 

 Форми друку налаштовуються з урахуванням побажань замовника. 
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5.1.1. Базисні кондиції  

 Для автоматичного розрахунку залікової ваги в реєстрах передбачено ведення довідника 

базисних кондицій. Для заповнення цього довідника виберіть пункт меню Заготовка → 

Довідники → Базисні кондиції головного меню. Потім вкажіть період та культуру (пусте поле 

означає «по всіх культурах»). 

 

Мал. 5.10. Доступ до довідника базисних кондицій 

У списку клавішею [Insert] додайте запис про базисні кондиції для конкретної культури 

(див. малюнок 5.11). 

 

Мал. 5.11. Додавання базисних кондицій 

Дата — дата, з якої будуть діяти дані базисні кондиції для автоматичного розрахунку 

залікової ваги. 

Культура — культура, для якої будуть діяти дані базисні кондиції. 

Базисна вологість (сміттєвість) — базисні показники для розрахунку залікової ваги в 

реєстрі. 

Базисна вологість (сміттєвість) для послуг — базисні показники для розрахунку послуг 

в реєстрі. 

Починаємо нараховувати послуги з — з якої вологості (сміттєвості) починаємо 

нараховувати оплату за послуги доробки зерна до базових кондицій. 
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5.1.2. Папка прайс-листів 

 Для автоматичного розрахунку послуг у програмі передбачено ведення прайс-листів з 

цінами за послуги. Доступ до прайс-листів здійснюється з головного меню через пункт меню 

Первинні документи → Папка прайс-листів (мал. 5.12). 

 

Мал. 5.12. Папка прайс-листів 

Усі прайс-листи поділені на групи, кожній з яких відповідає літера латинського алфавіту. 

Саме великою латинською літерою позначається назва прайс-листа. Прайс-лист містить 

налаштування на певну дату, щоб переглянути ціни встановіть курсор на потрібний прайс-лист і 

виконайте команду ПКМ → Свернуть (див. малюнок 5.13). Будуть відображені прайс-листи на 

всі доступні дати. 

 

Мал. 5.13. Список налаштувань прайс-листа 

Далі оберіть конкретну дату, для якої потрібно переглянути (відредагувати) ціни, і за 

допомогою контекстного меню командою «Просмотр» відкрийте список з цінами за послуги. 
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Мал. 5.14. Список послуг прайс-листа 

Далі відредагуйте [F4] або додайте [Insert] нову послугу (див. малюнок 5.15). 

 

Мал. 5.15. Додавання (редагування) ціни на послугу 

«Цена 1» (2, 3….) − це ціни в залежності від виду культур (зернові, олійні та ін.) із довідника 

аналітики № 52. 

5.2. Накази на рух зерно продуктів (HN)  

Первинні документи → Список документів → Накази 

Накази можуть вестися в розрізах таких типів руху продукції: 

 Відвантаження 

 Переміщення 

 Переоформлення 
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 Продаж 

 Збереження 

 Взаєморозрахунки 

 Згідно з договором 

 Згідно з нарядом 

 За виконавчими листами 

 Згідно з наданими позиками. 

Для додавання нового або перегляду існуючого наказу відкрийте папку з наказами 

(див. малюнок 5.16). 

 

Мал. 5.16. Робоча папка наказів 

Додайте новий наказ клавішею [Insert] або відредагуйте існуючий [F4] (див.малюнок 5.17). 

 

Мал. 5.17. Додавання наказу 
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Заповніть наказ даними: № наказу, дата, тип відпуску, термін дії, власник продукції, 

підрозділ, вид зберігання. Для переоформлення вказуємо дані про отримувача, в рядках 

зазначаємо культуру (див. малюнок 5.18). 

 

Мал. 5.18. Додавання рядків в наказ 

Натисніть «Добре» для збереження наказу. Для друку наказу виконайте команду ПКМ → 

Друк екземпляра документа (див. малюнок 5.19). 
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Мал. 5.19. Форма друку наказу 

5.3. Накладні на відвантаження зерна (HL)  

Накладні на відвантаження: 

 Автоматично формуються відповідно до виписаних наказів та рахунків-фактур. 

 Існує можливість самостійного внесення кількості відпущених зернопродуктів та сум 

наданих послуг. 

 Виконується автоматичне списання зерновідходів згідно з даними актів зачистки. 

Для додавання або перегляду накладної на відвантаження відкрийте папку з накладними 

(див. малюнок 5.20). 

Первинні документи → Список документів → Накладні на відвантаження  

Для зручності користувача можуть бути окремо виділені папки «Накладні на відвантаження 

(авто)», «Накладні на відвантаження (залізниця)» тощо. 
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Мал. 5.20. Папка накладних на відвантаження 

Створіть нову накладну (див. малюнок 5.21). 

 

Мал. 5.21. Додавання нової накладної на відвантаження 

Вкажіть номер і дату накладної та оберіть наказ, згідно з яким здійснюється відвантаження 

зернопродуктів (див. малюнок 5.22). 
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Мал. 5.22.Вибір наказу на відвантаження 

 Система автоматично заповнить поля відповідно до даних наказу (див. малюнок 5.23). 

 

Мал. 5.23. Накладна на відвантаження 

5.4. Накладні на переоформлення (HM)  

Для роботи з накладними на переоформлення зерна використовуйте відповідну папку 

документів. 

Первинні документи → Список документів → Переоформлення (див. малюнок 5.24). 
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Мал. 5.24. Папка з переоформленнями 

Додайте новий документ клавішею [Insert] (див. малюнок 5.25). 

 

Мал. 5.25.Додавання нового переоформлення 

Обов’язковими для заповнення є: номер документа, дата і наказ, згідно з яким формується 

переоформлення.  

5.5. Рахунок–фактура (HC)  

Первинні документи → список документів → Рахунок за послуги елеватора 

Рахунок-фактура розраховується за період по конкретному контрагенту з можливістю 

вибору року вражаю та конкретної культури. 
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Система має можливість автоматично: 

 Завантажити кількісно-якісні показники та розрахувати вартість зберігання, 

приймання, сушки, очистки, відвантаження, переоформлення зернопродуктів. 

 Проконтролювати, чи вже було видано рахунок-фактуру по даним послугам в 

минулому. 

 Існує можливість враховувати чи не враховувати сушку та очистку при розрахунку. 

Для додавання або перегляду рахунку-фактури відкрийте папку з рахунками 

(див. малюнок 5.26). 

 

Мал. 5.26. Папка рахунків 

Створіть новий документ клавішею [Insert].  

Зазначте: № документа, дату, період, за який виставляємо послуги, рік урожаю, отримувача, 

культуру (пусте поле − по всіх культурах), місце зберігання, вид зберігання. 

 

Мал. 5.27. Приклад заповненого документа «Рахунок фактура» 
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Далі перейдіть до табличної частини документа і розрахуйте вартість наданих послуг. Для 

цього є два способи: вручну (клавішею [Insert]) (див. малюнок 5.28), де потрібно вказати 

послугу, ціну і кількість, та автоматичний розрахунок послуг за допомогою пунктів контекстного 

меню (див. малюнок 5.29).  

 

Мал. 5.28. Ручний спосіб занесення послуг 

 

Мал. 5.29. Автоматичний розрахунок послуг 
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Мал. 5.30. Результат розрахунку послуг зберігання 

Збережіть рахунок і роздрукуйте його командою ПКМ → Друк екземпляра документа, 

оберіть необхідну форму друку. Приклади таких форм друку зображено на малюнку 5.31. 

 

Мал. 5.31.Вибір форми друку рахунку-фактури 

Приклад рахунку за надані послуги зображено на малюнку 5.32. Оскільки чинним 

законодавством не затверджена форма рахунку, а тільки регламентуються обов’язкові реквізити 

рахунку, то форми друку можуть відрізнятися від наведених у цій Інструкції користувача. 

 

Мал. 5.32. Рахунок-фактура в 2-х екземплярах 
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5.6. Складська квитанція (HK)  

У програмі передбачена можливість ведення документа «Складська квитанція» з 

подальшим експортом до АРМ «Реєстратор». Система передбачає три різні способи створення 

складської квитанції: 

 створення з реєстру надходження зерна (документ типу HR); 

 створення з переоформлення (документ типу HM); 

 ручний − використовується у разі складання складської квитанції на залишок 

зернопродуктів. 

5.6.1. Створення складської квитанції з реєстру  

Для створення складської квитанції з реєстру, відкрийте папку реєстрів, на потрібному 

документі виконайте команду ПКМ → Створити складську квитанцію (див. малюнок 5.33). 

 

Мал. 5.33. Створення складської квитанції 
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Заповніть обов’язкові поля: 

 Складська квитанція № - порядковий номер в АРМ «Реєстратор»; 

 Дата складської квитанції, номер і серія бланка; 

Тип документа – складська квитанція, просте складське свідоцтво, подвійне складське 

свідоцтво; 

Вид зберігання; 

Якісні показники зернопродуктів; 

На вкладці «Інше» (див. малюнок 5.34) проставте інші показники якості. 

 

Мал. 5.34. Інші показники якості, зазначені у складській квитанції 

Щоб перейти до складської квитанції, на реєстрі виконайте команду ПКМ →Перейти до 

складської квитанції. Система автоматично перейде в папку складських квитанцій і встановить 

курсор на потрібну складську квитанцію. Для друку квитанції використовуйте команду ПКМ → 

Друк екземпляра документа і оберіть потрібну форму друку. 
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Мал. 5.35. Вибір форми друку складської квитанції 

5.6.2. Створення складської квитанції з переоформлення  

Для створення складської квитанції з переоформлення, відкрийте папку переоформлень, на 

потрібному виконайте команду ПКМ → Створити складську квитанцію. Послідовність 

подальших дій зазначено у пункті 5.6.1 цієї Інструкції. 

5.6.3. Створення складської квитанції вручну на залишок  

Для додавання складської квитанції відкрийте папку з складськими квитанціями 

(див. малюнок 5.36). 

Первинні документи → Список документів → Складська квитанція 

 

Мал. 5.36. Папка складських квитанцій 

Клавішею [Insert] додайте нову складську квитанцію (див. малюнок 5.33). 

Заповніть документи потрібними даними, як і реєстри та переоформлення. Після цього 

збережіть і, за потреби, роздрукуйте документ. 
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5.6.4. Експорт складської квитанції для АРМ «Реєстратор» (ПЗ 

GrainData) 

Для експорту складської квитанції відкрийте папку з складськими квитанціями. Встановіть 

курсор на необхідну квитанцію, [Enter] → Друк екземпляра документу. Виберіть відповідну 

форму друку. Після цього система вивантажить файл у форматі «.XML» у вказану папку.  

Після вдалого експорту необхідно здійснити процедуру імпорту квитанції в 

АРМ «Реєстратор» згідно з Інструкцією до програмного комплексу АРМ «Реєстратор». 
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5.7. Розподіл відходів та умовної усушки (HU)  

5.7.1. Створення документу на розподіл відходів та умовної усушки  

 Первинні документи → Список документів → Акт на розподіл відходів та умовної усушки 

 

Мал. 5.37. Папка документів 

 Створіть документ натисканням клавіші [Insert]. Заповніть шапку документа. 

 

Мал. 5.38. Створення документу на розподіл відходів та умовної усушки 
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Після заповнення шапки встановіть курсор у таблицю і виконайте команду ПКМ → 

Завантажити дані з реєстрів та переоформлень. 

 

Мал. 5.39. Завантаження даних з реєстрів та документів на переоформлення 

 Клавішею [+] відмітьте необхідні реєстри і натисніть [Enter]. 

 

Мал. 5.40. Відбір потрібних даних для завантаження 



 

42 

Буде виконано розрахунок зерна, відпущеного в очистку і сушку, убуток від зниження 

сміттєвості та вологості. 

 

Мал. 5.41. Розрахунок убутків 

Вкажіть якість, кількість та номенклатуру відходів, які отримані після очистки. 

 

Мал. 5.42. Якісно-кількісні показники відходів від переробки зернопродуктів  

Перейдіть на вкладку розподіл та зазначте в графів «Очистка виконана на» апарат, на якому 

було здійснено очистку зернопродуктів. Для автоматичного розподілу відходів та умовної сушки 

між поклажодавцями, натисніть кнопку «Виконати розрахунок». Для кожного власника зерна 

сформується окремий запис в табличній частині документа (див. малюнок 5.43). 
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Мал. 5.43. Результат розрахунку розподілу відходів та умовної усушки 

Перевірте коректність розрахунку та збережіть документ. 

5.7.2. Створення актів на очистку і сушку  

Відкрийте папку «Розподіл відходів та умовної усушки» і встановіть курсор на створений 

документ. 

 

Мал. 5.44. Папка документів по розподілу відходів та умовної усушки 
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Виконайте команду [Enter] → Створити акти на очистку і сушку → Заповніть необхідні 

поля документа. 

 

Мал. 5.45. Заповнення параметрів акта на очистку і сушку 

Вкажіть усі потрібні дані та натисніть [ОК] − будуть створені акти на очистку і сушку для 

кожного клієнта, зазначеного в документі розподілу відходів.     

Новостворені документи можна переглянути в папці «Акти очистки та сушки (HS)» 

(Первинні документи → Список документів), робота з якими описана в п. 5.8 цієї Інструкції. 
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5.7.3. Алгоритм розрахунку розподілу відходів (згідно з Інструкцією 

№ 661) 

Власник К-ть 

Смітна 

до 

очистки 

ц-% см. 

смітна 

після 

очистки 

% 

знижки 

Розрахункове 

зниження 

сміттєвості 

% від 

загальної 

кількості 

відходів 

Кліент №1 278250 4,25 1182563 2 2,3 6400 10,955527 

Кліент №2 408770 4,57 1868079 2 2,62 10710 18,33339 

Кліент №3 1048700 5,41 5673467 2 3,48 36495 62,472183 

Кліент №4 418480 3,13 1309842 2 1,15 4813 8,2389 

Всього 2154200 4,66 10033951   58418 100 

        

        

Фактично отримали 

відходів 58450      

Розподіляємо між 

власниками       

Власник К-ть       

Кліент №1 6404       

Кліент №2 10716       

Кліент №3 36515       

Кліент №4 4815       

Всього 58450       

 

5.8. Акт на очистку та сушку (акт на доробку) (HS)  

Акти на доробку дають можливість: 

 Списати втрати від сушки 

 Списати втрати від очистки 

 Оприбуткувати зерновідходи 

Розрахунок кількостей списання виконується автоматично на підставі внесених показників 

якості «до» і «після» доробки. 

Для додавання або перегляду акта на доробку виконайте команду (див. малюнок 5.46). 

Первинні документи → Список документів → Акти на очистку та сушку 
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Мал. 5.46. Папка актів доробки 

Додайте новий документ клавішею [Insert] або відредагуйте існуючий документ [F4]. 

 

Мал. 5.47. Створення акта на доробку 

Заповніть обов’язкові поля: номер акта, дата акта, період, за який виконувалася доробка, 

машина, на якій було виконано очистку, культура, власник, місце зберігання, вид зберігання. 

Параметром «буде сушка» («буде очистка») регулюється відповідна робота і зазначаються 

показники до сушки (очистки) і після неї. Якщо в результаті доробки було оприбутковано 

зерновідходи, то їх потрібно вказати в рядках акта доробки, додавши клавішею [Insert] 

(див. малюнок 5.48). У рядках зазначте номенклатуру, якість зерновідходів та власника 

зерновідходів. 
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Мал. 5.48. Додавання зерновідходів від очистки зерна 

Для друку документа використайте команду ПКМ → Друк екземпляра документа.  

5.9. Акт зачистки (HZ)  

Акт зачистки дає можливість: 

 Розрахувати прихід, переоформлення, переміщення зернопродуктів. 

 Розрахувати витрати по зерновідходам, переоформленню, та відвантаженню 

зернопродуктів. 

 Розрахувати акт зачистки по клієнту або по всій партії. 

Для додавання або перегляду акта зачистки відкрийте папку актів зачистки 

(див. малюнок 5.49). 

 

Мал. 5.49. Папка актів зачистки 
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Створіть новий клавішею [Insert] або відредагуйте існуючий документ клавішею [F4]. 

 

Мал. 5.50. Створення акта розрахунку 

Заповніть заголовок документа, а саме: номер та дату документа, рік урожаю, період, за 

який здійснюється розрахунок, культуру, власника, місце та вид зберігання. Після внесення 

вищезгаданих параметрів решта даних документа буде обрахована та заповнена автоматично. 

Для коректного визначення залишку на дату видачі виконайте такі дії: 

 у рядку «4.Залишок на дату видачі» в графі «вологість» зазначте показник вологості 

зерна, яке наразі є до видачі поклажодавцю; 

 у тому ж рядку «4.Залишок на дату видачі» зазначте у графі «Сміттєвість» показник 

сміттєвої домішки наявного зерна; 

 у графі вага рядка «4.Залишок на дату видачі» скорегуйте показники ваги відповідно 

до введених показників якості зерна. Для цього натисніть кілька разів на значок  

(трикрапка) біля зазначеної ваги. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Натискати потрібно до тих пір, доки програма автоматично не вирахує значення ваги. 

При цьому саме значення ваги перестане змінюватися. 

 

Для друку документа скористайтесь командою ПКМ → Друк екземпляра документа та 

виберіть форму друку (див. малюнок 5.51).  
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Мал. 5.51. Вибір форми друку акта зачистки 

 

 

Мал. 5.52. Фрагмент форми друку акта зачистки 
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6. ВИХІДНІ ФОРМИ 

Вихідні документи по заготівлі формуються через пункт меню «Заготівля» головного 

меню. 

6.1. Форма 36 

Заготівля → Форма 36 

 

Мал. 6.1. Введення параметрів розрахунку Форми 36 

Система розраховує «Форму 36» за такими параметрами:  

 Період (дата початку і дата закінчення);  

 Номенклатура (культура, по якій розраховуємо; пусте поле – по всім культурам);  

 Власник (для конкретного власника, 0 – для всіх власників);  

 Постачальник (для конкретного постачальника, 0 – для всіх постачальників);  

 Підрозділ, Вид зберігання; 

 Рік урожаю; 

 Нач. ВТЛ. 

Параметрами регулюється включення до Форми 36 руху по переоформленнях та доробці. 

Після введення необхідних параметрів сформується «Форма 36» (див. малюнок 6.2). 
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Мал. 6.2. Форма 36 для конкретної культури і контрагента 

Для друку скористайтеся командою ПКМ → Друк списку. Приклад роздрукованої форми 

показано на малюнку 6.3. 

 

Мал. 6.3. Приклад форми друку Форми 36 
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6.2. Форма 37 

Заготівля → Форма 37 

 

Мал. 6.4. Розрахунок Форми 37 

Система розраховує «Форму 37» за такими параметрами:  

 Період (дата початку і дата закінчення);  

 Номенклатура (культура, по якій розраховуємо; пусте поле – по всім культурам);  

 Власник (для конкретного власника, 0 – для всіх власників); 

 Постачальник (для конкретного постачальника, 0 – для всіх постачальників);  

 Підрозділ, Вид зберігання; 

 Рік урожаю; 

 Яку вагу враховувати? (є можливість розрахувати тільки по фізичний (заліковій) вазі, а 

також по обох одночасно);  

 Параметром регулюється включення до Форми 37 руху по переоформленнях та 

переміщеннях. 

Після введення необхідних параметрів сформується «Форма 37» (див. малюнок 6.5). 
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Мал. 6.5. Приклад розрахованої Форми 37 

На вкладках «Фіз. сума», «Залікова вага», «Залікова сума», «К-ть прибуткування», 

«Атр.» можна переглянути додаткову інформацію. 

 

Для друку скористайтесь командою ПКМ → Друк списку та виберіть потрібну форму друку. 

 

Мал. 6.6. Приклад форми друку Форми 37 
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6.3. Середні показники якості  

Заготівля → Середні показники якості → Розрахунок 

 

 

Мал. 6.7. Розрахунок середніх показників якості 

Система розраховує «Середні показники якості» за такими параметрами:  

 Вид підсумку (по яких полях буде підсумок після розрахунку); 

 Період (дата початку і дата закінчення); 

 Номенклатура (культура, по якій розраховуємо, пусте поле – по всім культурам);  

 Власник (для конкретного власника, 0 – для всіх власників);  

 Постачальник (для конкретного постачальника, 0 – для всіх постачальників); 

 Підрозділ, Вид зберігання; 

 Рік урожаю; 

 Параметрами можливо регулювати: діапазон вологості, діапазон смітної домішки, а 

також з яких папок документів брати дані. 

Після введення необхідних параметрів натисніть [OK] (див. малюнок 6.8). 
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Мал. 6.8. Середні показники якості 

Для друку скористайтеся командою ПКМ → Друк списку. 

 

Мал. 6.9. Друк середніх показників якості 
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6.4. Особовий рахунок 

Заготівля → Особовий рахунок 

Особовий розрахунок дозволяє переглянути інформацію про клієнта: залишок, прихід по 

заготівлі (переоформленню), кількість списаних зерновідходів. 

 

Мал. 6.10. Розрахунок «Особового рахунку» 

 

Мал. 6.11. «Особовий рахунок» 

Для друку скористайтеся командою ПКМ → Друк списку. 
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6.5. Зведення за послугами  

Заготівля → Зведення за послугами 

 

Мал. 6.12. Розрахунок «Зведення за послугами» 

Система розраховує «Зведення за послугами» за такими параметрами:  

 Вид підсумку (по яких полях буде підсумок після розрахунку); 

 Період (дата початку і дата закінчення); 

 Номенклатура (послуга по якій розраховуємо, пусте поле – по всім культурам); 

 Власник (для конкретного власника, 0 – для всіх власників);  

 Постачальник (для конкретного постачальника, 0 – для всіх постачальників);  

 Підрозділ, Вид зберігання; 

 Рік урожаю; 

 Культура (по якій культурі розраховуємо);  

 Які рахунки (оплачені, неоплачені, всі);  

Після введення необхідних параметрів сформується «Зведення за послугами». 
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Мал. 6.13. «Зведення за послугами» 

Для друку скористайтеся командою ПКМ → Друк списку. 

 

Мал. 6.14. Друк «Зведення за послугами» 
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6.6. Зведення за реєстрами  

Заготівля → Зведення за реєстрами 

 

Мал. 6.15. Розрахунок «Зведення за реєстрами» 

Система розраховує «Зведення за реєстрами» за такими параметрами:  

 Вид підсумку (по яких полях буде підсумок після розрахунку); 

 Період (дата початку і дата закінчення);  

 Номенклатура (культура по якій розраховуємо, пусте поле – по всім культурам);  

 Власник (для конкретного власника, 0 – для всіх власників);  

 Постачальник (для конкретного постачальника, 0 – для всіх постачальників);  

 Підрозділ, Вид зберігання; 

 Рік урожаю; 

Після введення необхідних параметрів сформується «Зведення за реєстрами» 

(див. малюнок 6.16). 
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Мал. 6.16. «Зведення за реєстрами» 

Для друку скористайтеся командою ПКМ → Друк списку. 

 

Мал. 6.17. Друк «Зведення за реєстрами» 
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7. ЗАГОТІВЛЯ ЗЕРНОПРОДУКТІВ У ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ 

 

Питання 1 (далі П.): Як змінити ціни на послуги елеватора? 

Відповідь (далі В.): Ціни на послуги елеватора зазначаються в прайс-листах (Первинні 

документи - Папка прайс-листів). По замовчуванню для всіх клієнтів використовується 

прайс-лист типу А (обов’язково латинська літера). Новий прайс створюється шляхом 

копіювання діючого прайс-листа. 

 

П. 2: Чому в рахунку на послуги елеватора старі ціни? 

В.: Ціни за послуги беруться із прайс-листів і фіксуються в Реєстрі при його збереженні. При 

створенні рахунку за послуги дані беруться із Реєстра. Тож, в першу чергу, необхідно 

впевнитися, що існує прайс з новими цінами і що саме вони зафіксовані в Реєстрі. 

 

П. 3: Чому в прайсі нові ціни, а в рахунках все рівно ціни старі? 

В.: Ціни на послуги беруться із прайс-листа і фіксуються в Реєстрі надходження зерна в момент 

збереження останнього. Тож, якщо спочатку створили реєстр, а вже потім сформували новий 

прайс, то в реєстрі все ще зафіксовані старі ціни. Потрібно перезберегти Реєстр(и). 

 

П. 4: Що означає Ціна1, Ціна2, ... у прайс-листах? 

В.: Ціна послуги (приймання, зберігання, сушіння, очистка, відвантаження тощо) можуть 

різнитися для різних типів культур, наприклад, зернові, олійні тощо. Поділ зазначений у 

довіднику № 52 «Види продукції для цін». Саме порядковий номер типу зернопродуктів і 

відповідає номеру ціни у прайс-листі. 

 

П. 5: Для культури соняшник, яка вважається олійною (номер 2 в довіднику № 52 «Види 

продукції для цін»), у прайсі зазначена ціна за приймання 10,00 грн. При створенні Реєстру 

на приймання соняшника на вкладці Послуги ціна за приймання 9,00 грн. Що не так? 

В.: Ціна за кожну послугу в Реєстр підтягується за двома основними критеріями: а) вид продукції 

для цін, який зазначається у розширенні вибраної культури в довіднику номенклатури та б) 

тип прайс листа, який вказується у розширенні контрагента (власник зерна) у довіднику № 

12 Контрагенти (за мовчазної згоди A). Також варто звернути увагу на дату прайс-листа і 

дату документа Реєстр. 

 

П. 6: У реєстрі немає або неправильна ціна на послуги? 

В.: Див. попередній пункт. 

 

П. 7: Як ввести залишки зернопродуктів на певну дату? 

В.: Залишки зерна вводяться документом Реєстр із зазначенням типу руху «Залишок». 

 

П. 8: Як відобразити надходження зерна? 

В.: Надходження зернопродуктів на зерновий склад відображається документом Реєстр (HR). 
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П. 9: Чому в реєстрі немає потрібних показників якості? 

В.: Набір показників якості для кожної культури визначається відповідним ДСТУ та прописаний 

у конфігураційному файлі програми. В залежності від обраної культури у реєстрі буде 

відображатися різний набір показників якості. У разі невідповідності даного набору ДСТУ 

налаштування для конкретної культури проводиться програмістом. 

 

П. 10: Чому складська квитанція не заповнюється даними із реєстру? 

В.: Складська квитанція створюється на основі Реєстру (ПКМ - Створити складську квитанцію). 

Відсутність будь-яких даних у складській квитанції свідчить про неправильний спосіб її 

створення (наприклад, зайшли в папку складських квитанцій і натиснули Додати). 

 

П. 11: У Реєстрі надходження зерна для культури вказуються неправильні показники базисних 

кондицій. 

В.: Базисна кондиція - показник якості зерна, до якого потрібно його довести при доробці 

(очистка, сушка). Для кожної культури базисна кондиція зазначається в довіднику базисних 

кондицій (Заготівля - Довідники - Базисні кондиції). Заходити в довідник краще широким 

періодом (з 01.01.2001 по 31.12.20хх - поточний рік) задля контролю відсутності дублікатів 

записів по культурам. 

 

П. 12: Як сформувати зведення по реєстрах приймання зерна? 

В.: Заготівля – Зведення за реєстрами 

 

П. 13: Чи можна сформувати реєстр на приймання зерна на основі накладних зважування на 

ваговій? 

В.: Так, можливо. Первинні документи – Список документів – Накладні на ваговій. Завезення 

(HD-10). Відмітити потрібні накладні - ПКМ - Сформувати реєстр. 

 

П. 14: Реєстри із зазначенням послуг доробки вже внесені, але у Формі 36 ні чистка, ні сушка 

зерна не відображаються. Чому? 

В.: У Формі 36 відображаються тільки документи на доробку зернопродуктів (HS). Розрахунок 

же послуг із реєстру використовується тільки для друку форми реєстру на отримання зерна 

від поклажодавця. Додавання актів доробки зернопродуктів описано в п. 5.8 цієї Інструкції. 

 

П. 15: Як додати документ на очистку/сушку зерна? 

В.: Доробка (очистка, сушка) зернопродуктів відображається документом HS (Первинні 

документи - Список документів). Кількість зерна до очистки/сушки та після, разом із 

якісними показниками (вологість зерна, смітна домішка), переносяться вручну із первинних 

документів, наданих ВТЛ (виробничо-технічною лабораторією). Більш детально див. п. 5.8 

цієї Інструкції. 


