
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

27.04.2011 № 152 
 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова районної комісії _____________________ 

 М. П. ____________ 
(підпис) 

(П. І. Б.) 

_________________________________ 
(назва підприємства та код ЄДРПОУ) 

  

АКТ 

про фактичний обсяг робіт та витрат у хмелярстві*, 

станом на ____________ 20__ р. 
1. Підготовка ґрунту та посадка 

 

Культура Схема 

посадки 

Підготовка 

ґрунту, га 

Посадка, 

га 

Фактично 

понесені 

витрати з 

підготовки 

ґрунту та 

посадки, 

тис. грн. 

В т. ч. 

вартість 

саджанців, 

тис. грн. 

Обсяг 

компенсації 

робіт, 

виходячи з 

нормативу 

витрат, 

тис. грн. 

В т. ч. 

вартість 

саджанців, 

виходячи з 

нормативу 

витрат, 

тис. грн. 

        

        

Разом:        
 

2. Догляд за молодими насадженнями 
 

Культура Схема 

посадки 

Площа молодих 

насаджень, га 

Фактично понесені 

витрати щодо догляду за 

молодими 

насадженнями, тис. грн. 

Обсяг компенсації робіт, 

виходячи з нормативу 

витрат, тис. грн. 

     

     

Разом:     
 

3. Догляд за плодоносними насадженнями 
 

Культура Схема 

посадки 

Площа насаджень, де 

проводилися роботи по 

догляду, га 

Фактично понесені 

витрати щодо догляду 

за насадженнями, тис. 

грн. 

Обсяг компенсації робіт, 

виходячи з нормативу 

витрат, тис. грн. 

     

Разом:     
 

4. Спорудження шпалери 
 

Вид робіт Ширина 

міжрядь 

Площа, де проводилися 

роботи із спорудження 

шпалер, га, № 

хмелешпалери 

Фактично понесені 

витрати із спорудження 

шпалер, тис. грн. 

Обсяг компенсації робіт, 

виходячи з нормативу 

витрат, тис. грн. 

     

     

     

Разом:     
 



 

5. Придбання, ремонт та реконструкція спеціальних хмелезнарядь, механізмів та обладнання 
 

№  

з/п 

Назва (марка) механізму Фактично понесені 

витрати, тис. грн. 

Обсяг компенсації, тис. 

грн. 

    

    

    

Разом:    
 

6. Проектні роботи 
 

Проекти Площа 

проектування, га 

Фактично понесені витрати, 

тис. грн. 

Обсяг компенсації 

робіт, виходячи з 

нормативу витрат, тис. 

грн. 

На закладку нових 

хмільників 

   

На будівництво 

хмелешпалери, в т. ч. 

   

нове будівництво    

реконострукція    

капітальний ремонт    

Разом:    
 

7. Всього відомості про витрати 
 

Фактично понесені витрати за звітний період, тис. грн. Попередній обсяг компенсації, тис. грн. 

  
 

Керівник підприємства М. П. __________________________________ 
(підпис)                              (П. І. Б.) 

Головний бухгалтер  __________________________________ 
(підпис)                               (П. І. Б.) 

 

____________ 

* суб'єктами господарювання не включаються в колонку "Фактично понесені витрати за звітний період" суми ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


