
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики та

продовольства України
від 01 грудня 2015 року № 457

Форма № 3-ПК (МС)

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Приймальник

Код за ДКУД

Продавець
Код Код

(найменування суб’єкта господарювання (найменування суб’єкта господарювання
та його місцезнаходження) або П.І.Б. фізичної особи)

(місцезнаходження/місце проживання)

ПРИЙОМНА КВИТАНЦІЯ № ______
на закупівлю молочної сировини

Число Місяць Рік

з ____________ до ____________ 20__ р.

Види молочної
сировини

Прийнято, кг Вміст, % Середня
закупівельна
ціна за 1 кг

молока I
ґатунку при
фактичному
вмісті жиру
та білка, грн

Середня
закупівельна

ціна з
урахуванням
надбавок та

знижок, грн за
1 кг

Загальна
сума, грннатуральної

ваги
в перерахунку

на молоко
базисної
жирності

жиру білка

1 2 3 4 5 6 7 8

Сальдо на
початок місяця Х Х Х Х Х Х

молоко всього, у
тому числі:

ґатунку екстра*
з нього:

термостійке

неохолоджене

вищого ґатунку*
з нього:

термостійке

неохолоджене

першого ґатунку*
з нього:

термостійке

неохолоджене



другого ґатунку
з нього:

неохолоджене

неґатункове

Вершки всього, у
тому числі: Х Х

гатунку екстра** Х Х

вищого
ґатунку** Х Х

першого
ґатунку** Х Х

другого ґатунку Х Х

третього ґатунку Х Х

Разом:
________________________

* Якісні показники молока з 01 січня 2017 року визначатимуться відповідно до вимог ДСТУ 3662:2015 "Молоко-
сировина коров'яче. Технічні умови", затверджених наказом державного підприємства "Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 червня 2015 року № 61.
** Якісні показники вершків з 01 січня 2017 року визначатимуться відповідно до вимог ДСТУ 8131:2015 "Вершки-
сировина. Технічні умови", затверджених наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 червня 2015 року № 61.

Найменування грошових розрахунків
Розмір надбавок та знижок на

1 кг сировини

% сума, грн
1 2 3

Надбавка за молоко ґатунку екстра або вищого ґатунку до ціни
першого ґатунку при фактичному вмісті жиру і білка

Надбавка за термостійке молоко до ціни ґатунку екстра, вищого та
першого ґатунку

Знижка за молоко другого ґатунку до ціни першого ґатунку при
фактичному вмісті жиру та білка

Знижка за молоко неохолоджене до ціни відповідного ґатунку, грн/кг

Доплата (компенсація) за попередній місяць:
Нараховано
перераховано

Автотранспортні послуги

Податок на додану вартість на молоко, яке закуповується у посередників

Податок на додану вартість на інші послуги

Усього до виплати

Сальдо на кінець місяця (періоду)

Сальдо за сумою компенсації на початок місяця (періоду)

Сальдо за сумою компенсації на кінець місяця (періоду)



Відмітка про перерахування _____________________________________________________________
(номер, дата платіжного доручення)

_____________________________________________________________________________________

М. П. (за наявності) Керівник _________________________________
(П. І. Б., підпис)

Головний бухгалтер _______________________
(П. І. Б., підпис)


