
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Мінагрополітики України  

від 1 липня 2002 р. № 176  

 

РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА №  

на молочну сировину, що закуплена в господарстві населення 

_____________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)  

_____________________________________ 
(паспорт: серія, номер, коли і ким виданий) 

_____________________________________ 
(ідентифікаційний код)  

 

Сільська рада ________________________________________________________________________ 

Населений пункт _____________________________________________________________________ 

Район _______________________________________________________________________________ 

Молокопереробне підприємство ________________________________________________________ 

Приймальний пункт ___________________________________________________________________ 

Дата видачі книжки "___" ____________ 200_ р.  

 

Роз'яснення щодо ведення розрахункової книжки  

 

1. Розрахункова книжка є документом, що підтверджує здачу-приймання молочної сировини на 

приймальний пункт.  

2. При кожній здачі молочної сировини обов'язково надавайте розрахункову книжку для запису 

кількості і якісних показників зданої сировини.  

3. Слідкуйте за своєчасністю записів у розрахунковій книжці щодо вмісту жиру та білка в зданій 

молочній сировині.  

4. Перевіряйте правильність кожного запису в розрахунковій книжці.  

5. При одержанні грошей вимагайте запис одержаної суми в розрахункову книжку, перевіряйте 

правильність розрахунків.  



 

РОЗДІЛ I. Продаж молока* 

 

№  

з/п  

Дата продажу  Прийнято, кг  Вміст, %  Підпис приймальника  

жиру  білка  

                  

                  

                  

                  

                  

Усього              

 

РОЗДІЛ II. Розрахунки за продане молоко* 

 

Місяць  Період  Прийнято, 

кг  

Вміст, %  Договірна 

ціна, грн. 

за 1 кг  

Нарахована 

сума, грн.  

Сума 

дотації, 

грн.  

Усього до 

видачі, 

грн.  

Підписи  

жиру  білка  приймаль- 

ника  

здавача  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Дата видачі "___" ____________ 200_ р.   ________________________ 
(період)  

 

 

 

____________ 

* При відсутності приладів та обладнання для визначення якісних показників молока на приймальному пункті.  



РОЗДІЛ III. Продаж молока** 

№ 

з/п  

Дата 

про- 

дажу  

Прий- 

нято, 

кг  

Вміст, %  Кислот- 

ність,  

°Т  

Ступінь 

чистоти 

за 

етало-

ном, 

група  

Густина,  

°А  

Загальне 

бактері- 

альне 

обсіме- 

ніння,  

тис./см
3
  

Темпе- 

ратура,  

°C  

Кількість 

сома- 

тичних 

клітин, 

тис./см
3
  

Ґатунок  Підпис 

приймаль- 

ника  
жиру  білка  

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                                       

Усього                                   



РОЗДІЛ IV. Розрахунки за продане молоко** 

Місяць  Період  Прийнято, кг  Ґатунок  Ціна першого ґатунку, 

грн. за 1 кг  

Надбавка 

або 

знижка 

до ціни 

першого 

ґатунку, 

грн. за 1 

кг  

Знижка за 

неохо- 

лоджене 

молоко, 

грн. за 1 

кг  

Розрахун- 

кова ціна, 

грн. за 1 

кг  

Нарахо- 

вана 

сума, грн.  

Сума 

дотації, 

грн.  

Усього до 

видачі, 

грн.  

Підписи  

усього  у т. ч. 

неохо- 

лод- 

женого  

договірна 

при 

базисному 

в місті 

жиру та 

білка  

з ураху- 

ванням 

фактичного 

вмісту жиру 

та білка  

прий- 

маль- 

ника  

здавача  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

               

               

               

               

               

               

                                             

 

Дата видачі "___" ____________ 200_ р.   ________________________ 
(період)  

____________ 

** При наявності приладів та обладнання для визначення якісних показників молока на приймальному пункті.  

 


