
Приклад 

ПП «Віват» у березні проведено передпосівне підживлення мінеральними добривами (аміачною селітрою (NH4NO3)) 3 

полів, що використовуватимуться під посіви зернових культур: пшениці (450 га), ячменю (700 га) та вівса (280 га). 

Керівником структурного підрозділу № 1 (Шнепою Г.О.) й агрономом (Пушичом П.С.) складено акт про використання цих 

добрив за формою № ВЗСГ-3. 
Додаток 3 

до Методичних рекомендацій  

Сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-3 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Мінагрополітики України  

від 21 грудня 2007 р. № 929  
 

Сільгосппідприємство  .               ПП «Віват»            . "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

.   Чечечкін   Чечечкін К.П.  . 
підпис керівника 

"31" березня 2014 р.  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   .            11111111           . 
 

Структурний підрозділ  .                  № 1              . 
 

АКТ № 2 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНІЧНИХ І БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ЗАСОБІВ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
за березень 2014 р.  

 

Призначення і спосіб застосування добрив (отрутохімікатів, гербіцидів) .  внесення мінеральних добрив для передпосівного      . 
 

                                                                                                                                                    основне, передпосівне  

   підживлення площ під посіви зернових культур 
        підживлення, суцільний, місцевий і т. д. 

Внесено на землях       незрошуваних 
        зрошуваних, незрошуваних, осушених 

Добрива внесені під урожай 2014 р.  
 

Назва добрив, 

ядохімікатів, 

гербіцидів  

% діючої 

речовини  

Код синтетичного 

обліку  
Одиниця 

виміру  
Ціна  

Номер поля, назва культури  

пшениця 1  ячмінь  2  овес   3 —    

внесено 

на площу, 

га  

кількість 

(фізична 

вага)  

у переведенні 

на діючу 

речовину  

сума  

внесено 

на площу, 

га  

кількість 

(фізична 

вага)  

у переведенні 

на діючу 

речовину  

сума  
внесено на 

площу, га  

кількість 

(фізична 

вага)  

у переведенні 

на діючу 

речовину  

сума  

внесено 

на площу, 

га  

кількість 

(фізична 

вага)  

у переведенні 

на діючу 

речовину  

сума 

дебет  кредит  

Аміачна селітра 

(NH4NO3) 
34,4 231 208 т. 3700 450 67,5 23,22 249750 700 105 36,12 388500 280 42 14,45 155400 — — — — 

                                           

                                           

                                           

                                           
 

Удобрена фізична площа мінеральними добривами під урожай 2014 р. у перший раз 1430 га. 

Додаток накладні (внутрігосподарського призначення) від 10.03.2014 р. № 25, від 12.03.2014 р. № 29, від 14.03.2014 р. № 33  видаткових документів 

 

Керівник структурного підрозділу  .   Шнепа  .  .         Шнепа Г.О.            Агроном .   Пушич   . .       Пушич П.С.       . 
                                                                підпис        прізвище, ім'я та по батькові                                     підпис          прізвище, ім'я та по батькові 

Перевірив бухгалтер .    Данченко   .  .        Данченко А.В.       . 
                                                        підпис                    прізвище, ім'я та по батькові 
 


