
 

 

Приклад 

Комісією на ПП «Яблуневий цвіт» прийнято рішення про списання 

плодових насаджень кісточкових (сад черешні № 2) площею у 2,4 га. Прийняте 

рішення стало наслідком суттєвого зниження продуктивності саду, у дерев 

якого сплив експлуатаційний вік. Первісна вартість саду дорівнює 

нарахованому зносу і становить 12500 грн. 
 

Сільгосппідприємство  ПП «Яблуневий цвіт» Сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-3 

Додаток до Методичних рекомендацій 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01010101  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства аграрної політики України 
від 21 лютого 2008 р. № 73  

 

                                       Затверджую  

                                     Шинкаренко 
                                   підпис керівника  

                                          "19" березня 2014 р.  
 

Рік  Місяць  Число  Структурний підрозділ  АКТ № 11 

НА СПИСАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ  2014 березень 17 сад черешні № 2 

Комісія в складі голови заступник керівника ПП «Яблуневий цвіт» Ващук К.Г. 
посада, прізвище, ім'я, по батькові 

і членів комісії головний агроном Посипач О.В, садівник Романенко Б.О., бухгалтер Калина О.Г 
посада, прізвище, ім'я, по батькові 

 - 
посада, прізвище, ім'я, по батькові 

призначена наказом/розпорядженням від "11" лютого 2014 р.№ 19, оглянула площу плодових насаджень 

кісточкових (сад черешні № 2) 
назва багаторічних насаджень 

 

Пор. №  Порода і сорт  
Площа, 

га  
Рік посадки  

Рік 

переведення 

в 

експлуатацію  

Кількість дерев, 

чагарників за даними 

останньої інвентаризації  

Наявність 

придатних дерев, 

кущів на 1 га  

% 

зрідженості  

Код синтетичного обліку  Сума  

Інвентарний 

номер  дебет  кредит  первісна  зносу  
залишков

а  

1  Черешня «Дончанка»   2,4  1969  1973  480 130 35  134 162  12500   12500 -   1732 

                           

 

Примітка. Дані про кожну дільницю (інвентарний об'єкт) багаторічних насаджень, що списуються, 

наводять окремим рядком. Висновок комісії  насадження кісточкових (сад черешні № 2) підлягає списанню, 

оскільки в насадження закінчився експлуатаційний вік (плодоношення), а також у зв’язку з високою 

зрідженістю насаджень. 

Голова комісії  Ващук Члени комісії  Посипач Калина 

      Романенко  
 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗКОРЧУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ  

У відповідності до цього акта зроблено розкорчування   плодових насаджень кісточкових  
 

(сад черешні № 2) площею 2,4 га 
назва і площа багаторічних насаджень 

При розкорчуванні насаджень понесені такі витрати і надійшли такі цінності, що оприбутковані:  
Витрати по розкорчуванню  Надійшло від ліквідації  

назва документа  статті витрат  сума  назва документа  види цінностей  кількість  сума  

Обліковий лист  тракториста-

машиніста  

заробітна плата  1950,33  Акт № 2 на оприбуткування  побочної 

сільгосппродукції від 19.03.2014 р.  

деревина  758 кг 632 грн  

паливо (дизельне паливо) 790,40 

Наряд на відрядну роботу  заробітна плата  510,20          

Розрахункова відомість  Нарахування на заробітну 

плату 

904.49     

       

Разом  - 4155,42          

Результати ліквідації: збиток у сумі   3523,42 грн (4155,42 грн – 632 грн). Надходження від ліквідації  — 

деревина (буде використана в опаленні приміщень ферми в зимовий сезон) 

В картці (книзі) списання багаторічних насаджень відмічено "19" березня 20 14 р.  

Головний (старший) бухгалтер  Кравусік 

 


