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Лекція 3 . Організація продовольчого постачання. 
План 

1. Джерела постачання сировини, напівфабрикатів, продуктів у ЗРГ 

2. Договори постачання, їх види. 

3. Організація продовольчого постачання 

4. Транзитна та складська форми організації постачання. 

5. Централізований та децентралізований способи доставляння продуктів.  
6. Організація приймання продовольчих товарів за якістю та кількістю, документальне 

оформлення 
 

 
 

1.      Джерела постачання сировини, напівфабрикатів, продуктів у ЗРГ 

 

 

1. Безперебійна і ритмічна робота підприємств громадського харчування в значній 

мірі залежить від регулярного забезпечення їх сировиною, напівфабрикатами, предметами 

матеріально-технічного оснащення, тобто раціональної організації постачання 

підприємств. 

Для відпрацьованого механізму постачання велике значення мають заходи, що 

передбачають забезпечення широкого асортименту товарів у достатній кількості і високої 

якості протягом року незалежно від сезону, а також матеріалів, інвентарю і обладнання; 

своєчасність і ритмічність завозу товарів при дотриманні графіків доставляння; зведення 

до мінімуму трудових і матеріальних витрат при організації постачання та раціональне 

використання транспорту; своєчасність укладення договорів з постачальниками і 

автотранспортними підприємствами. 

Згідно з «Правилами роботи ЗРГ» підприємства самостійно вирішують питання 

щодо організації постачання їх сировиною, напівфабрикатами, засобами матеріально-

технічного забезпечення і вишукують найдешевші джерела постачання. 

Джерелами продовольчого постачання підприємств РГ в період формування в 

економіці ринкових відносин можуть бути підприємства харчової промисловості 

(м’ясокомбінати, молокозаводи, рибопереробні комбінати тощо), оптові бази, склади 

державної та кооперативної торгівлі. Підприємства РГ можуть вести закупівлю м’яса, 

птиці, молока, яєць, картоплі, овочів у колективних сільськогосподарських підприємствах, 

підсобних господарствах і пунктах для відгодовування худоби, на ринку та у приватному 

секторі. 

Потреба в сировині визначається в залежності від виробничої програми. На першому 

етапі планування виробництва складається план-меню, на підставі якого для всього 

підприємства визначають план випускання продукції виробничими цехами і кількість 

сировини і продуктів, що необхідні для приготування страв. 

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва, реалізації продукції і товарів у 

достатньому асортименті з урахуванням попиту споживачів на підприємствах 

громадського харчування необхідно створювати певні товарні запаси. 

Норми запасів визначаються для кожного підприємства окремо і повинні бути 

правильно обгрунтовані, тобто враховувати тип підприємства, віддаленість підприємства 

від джерел постачання, умови постачання і зберігання продуктів. 

Товарні запаси не повинні перебільшувати рекомендовані нормативи. 

Наднормативні товарні запаси збільшують втрати при зберіганні, затримують оборотність 

товарів, загромаджують складські приміщення, ускладнюють облік. Товарні запаси 

повинні бути мінімальними, але достатніми для ритмічної роботи підприємства. На 

підприємствах громадського харчування при нормальних умовах організації постачання, 

величина запасів продуктів з тривалим терміном зберігання (цукор, борошно, крупи) не 

повинна перебільшувати 8-10 денної реалізації, а продуктів, що швидко псуються (м’ясо, 
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риба тощо), – 2-5 денної реалізації. На підприємствах РГ ще можуть створюватися сезонні 

запаси на довгий період окремих видів сировини і товарів (наприклад, картоплі і овочів на 

зимовий період тощо). 

 

 

 

 2.   Договори постачання, їх види. 

 

 

Щоб отримати сировину та напівфабрикати, госпрозрахункове підприємство 

громадського харчування укладає договірні зв’язки з постачальниками. Договір є 

основним документом, що визначає права та обов’язки сторін з постачання продовольчих 

товарів. У договорах вказується кількість і якість товарів, що постачаються, їхній 

асортимент, термін та спосіб постачання, порядок приймання та повернення тари, 

розрахунки. У договорі передбачується відповідальність сторін за невиконання умов 

договору. 

За терміном дії розрізняють довготривалі (на 5 років), короткотривалі (річні), 

сезонні договори і договори разового постачання. 

Договір заключається з двома сторонами – постачальником та підприємством РГ. 

Протягом терміну дії постачальник зобов’язується виготовити і доставити, а підприємство 

РГ – прийняти і сплатити кошти за сировину або товари в кількості й асортименті і за 

термінами відповідно до узгодженої сторонами специфікації. Загальна сума постачання 

визначається на основі щорічно узгоджених специфікацій і діючих цін.  

Взаємовідносини сторін, що вказуються в договорах, регулюються Положенням про 

постачання товарів народного споживання, особливими умовами постачання, 

інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і 

товарів народного споживання за кількістю і якістю та іншими діючими нормативними 

актами. 

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов'язується передати в установлений строк (строки) товар у власність 

покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 

пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а 

покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.  

У зміст договору поставки товарів повинні входити такі основні розділи: 

— преамбула; 

— предмет договору; 

— ціни на товари і загальна сума договору; 

— загальний строк дії договору і строки поставки товарів; 

— вимоги до тари й упаковки; 

— порядок відвантаження, доставки і здавання товарів; 

— порядок розрахунків; 

— санкції за невиконання сторонами своїх зобов'язань; 

— арбітраж (вирішення спірних питань). 

 

Невід’ємними частинами договору є специфікація продовольчих товарів і сировини 

(звіряється щорічно), графік завезення і калькуляція вартості автопослуг (при доставлянні 

транспортом постачальника). 

У кінці договору вказуються юридичні адреси сторін. Договір складається у двох 

примірниках і скріплюється підписами та печатками. 

Специфікація — невід'ємна частина договору, в якій обумовлюються кількість товарів, 

що підлягають постачанню, розгорнутий асортимент з щоквартальним розподілом і 
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визначенням місячної і внутрімісячної поставки за строками, передбаченими в тексті 

договору  

 

Зразок специфікації до договору поставки товарів 

Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, 

іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), 

якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів Номери та 

індекси стандартів, технічних умов або іншої документації про якість товарів 

зазначаються в договорі. Якщо зазначити документація не опублікована в 

загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися постачальником до примірника 

договору покупця на його вимогу. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що 

поставляються, належним то варосу проводжу вальним документом, який надсилається 

разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі. 

Ціни на товари і загальна сума договору належать до істотних умов договору. Ціни 

визначаються угодою партнерів і вказуються в договорі або в специфікації; можливе 

узгодження цін у протоколі, який с частиною договору. Під час установлення цін 

ураховуються особливості поставки. Якщо передбачається поставка товарів на склад 

покупця, то в ціну договору включаються транспортні витрати і витрати на страхування 

вантажів. Якщо передбачається поставка продукції зі складу продавця (самовивіз), то ціна 

договору враховує тільки вартість товарів. 

Ціна в договорі може бути твердою (фіксованою) і плаваючою, тобто з наступною 

фіксацією. У разі твердої ціни в договорі визначається конкретна цифра, яка не підлягає 

змінам при оплаті за товари покупцем. Загальновідомо, що в умовах інфляції фіксовані 

ціни вигідні тільки покупцям. Тому постачальники, щоб застрахувати себе від збитків, 

вимагають передбачення в договорі 100 % передплати. . 

Якщо в момент укладення договору важко визначити конкретну ціну, то сторони 

Можуть передбачити фіксацію початкової ціни, яка протягом виконання договору може 

змінюватися, за узгодженим партнерами методом. Така ціна називається плаваючою, 

тобто вона є, по суті, ринковою в момент виконання договору. Плаваюча ціна з наступною 

фіксацією в договорі не відображається. У цьому разі в розділі "Особливі умови поставки" 

вказуються точні способи визначення плаваючої ціни. 

Загальний строк дії договору встановлюється договором. Договір поставки може бути 

укладений на один рік, на строк більше від одного року (довгостроковий договір) або на 

інший строк, установлений договором. Якщо договором поставки не встановлено його 

строк, договір уважається укладеним на один рік. 
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Строки поставки товарів — це узгоджені контрагентами дати або періоди, коли товари 

повинні бути поставлені продавцями в установлені договором пункти. Періодом поставки 

товарів народного споживання є, як правило, місяць. Сторони можуть узгодити в договорі 

також іншу періодичність поставки (місяць, декада, доба). Строки поставки товарів 

повинні забезпечувати ритмічність надходження товарів і безперебійність торгівлі ними. 

При їх установленні обов'язково враховуються фізико-хімічні властивості товарів, які 

визначають строки реалізації товарів. Якщо договором поставки не встановлені строки 

поставки окремих партій товару (періоди поставки), товар поставляється рівномірними 

партіями щомісяця. 

Вимоги до тари й упаковки можуть викладатись у тексті договору або посиланням на 

відповідні стандарти чи ТУ, а порядок повернення тари зазначається в договорі. 

У разі, коли при поставці товарів необхідно їх упаковувати і маркувати, в договорі 

робиться застереження щодо виду і характеру упакування, її якості, розмірів і способів 

оплати, а також нанесення на упаковку маркування. До упаковки ставляться загальні і 

спеціальні вимоги. Відповідно до загальних вимог упаковка повинна забезпечувати 

збереження вантажів за вибраного способу транспортування. У договорі передбачається 

відповідальність постачальника за поставку продукції в упаковці, що не відповідає умовам 

поставки. Одержуючи товари в пошкодженій упаковці, покупець складає комерційний 

акт, згідно з яким постачальник повинен відшкодувати покупцеві збитки. Інколи 

пошкодження упаковки прирівнюється до порушення якості товарів. 

 

 

3.   Організація комплексного постачання підприємств всіма товарними 

ресурсами можлива тільки за умови чіткої взаємодії основних елементів системи: 

одержувачі (склад, цех, підприємство, трест), постачальники, транспортні організації. При 

організації постачання на будь-якому рівні вирішуються такі питання: виявляється 

потреба в продовольчих і матеріально-технічних засобах відповідно до виділених фондів, 

організуються замовлення і завезення по розроблених графіках і в узгоджені терміни, 

визначається відповідальність за ведення складських операцій, проводяться заходи щодо 

дотримання режиму економії, упровадженню наукової організації праці. 

На підприємствах організацією постачання займається директор (заступник), а всі 

товарні операції виконує комірник, що складає і передає постачальнику (тресту) 

замовлення-заявку на необхідні для виконання виробничої програми продукти. 

Для задоволення попиту споживачів у продукції визначеного асортименту 

необхідні товарні запаси, що повинні бути мінімальними, але цілком достатніми для 

ритмічної роботи виробництва. Наднормативні запаси збільшують втрати при збереженні, 

уповільнюють оборотність товарів, захаращують складські помешкання, ускладнюють 

урахування. Ліміти товарних запасів встановлюються вищою організацією для кожного 

підприємства по видах сировини і по всій масі товарів з урахуванням розміру товарообігу, 

плану випуску блюд, віддаленості від постачальників, умов постачання і збереження 

продуктів. 

Нормальна робота підприємств харчування в значній мірі залежить від своєчасної, 

правильно розрахованої й визначеної потреби в продуктах і засобах оснащення. Кількість 

необхідних продовольчих товарів визначається на основі звітних даних про їхню 

фактичну витрату за попередній період з урахуванням змін, передбачених виробничою 

програмою в планованому році. При визначенні асортименту враховуються сезонність, 

особливості попиту і що обслуговується контингенту. 
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4. Транзитна та складська форми організації постачання 

 

Чітка організація постачання підприємств РГ залежить від своєчасного регулярного 

доставляння для них сировини, товарів і напівфабрикатів. У залежності від обсягу 

доставляння, наявності складських приміщень і характеру сировини розрізняється 

транзитна і складська форми організації постачання. 

Транзитна форма постачання пропонує прямі зв’язки “постачальник – 

підприємство РГ”, минаючи бази РГ. Вона прискорює просування товарів, звільнює від 

необхідності в додаткових витратах на вантажно-розвантажувальні роботи, укладання та 

зберігання продуктів, скорочує товарні втрати, дозволяє краще зберегти якість товарів. 

Транзитна форма товаропостачання передбачає завезення товарів безпосередньо від їх 

виробників (промислових або сільськогосподарських підприємств) у роздрібну 

торговельну мережу, оминаючи склади роздрібних торговельних підприємств. 

Транзитну форму товаропостачання використовують, як правило, для великих 

спеціалізованих підприємств. Транзитна форма товаропостачання сприяє прискоренню 

обігу товарів, зменшенню повторних перевезень і кількості завантажувально-

розвантажувальних і складських операцій, скороченню потреби в складських 

приміщеннях і витрат на їх утримання, зниженню рівня втрат товарів (через бій, псування 

товарів і тари). її застосуванню сприяє укрупнення торговельних підприємств і розвиток 

контейнерних та пакетних перевезень товарів. Водночас при транзитній формі 

товаропостачання, як правило, завозяться великі партії товарів у вузькому не 

підсортованому (виробничому) асортименті, що веде до порушень повноти і 

комплектності асортименту товарів, відносного збільшення розмірів та сповільнення 

оборотності товарних запасів і ускладнює управління ними. Використання транзитної 

форми товаропостачання стримується також розосередженістю та подрібненістю 

роздрібної торговельної мережі. 

Транзитна форма товаропостачання застосовується в основному для постачання товарів 

простого асортименту, які не потребують додаткового підсортування, а також товарів 

складного асортименту в разі їх виробництва в районах споживання (при цьому товари 

завозяться автомобільним транспортом без зайвих робіт з перевалки вантажів) чи для 

завезення в роздрібну торговельну мережу товарів, які потребують значних затрат праці 

під час завантажувально-розвантажувальних робіт. Дана форма товаропостачання 

доцільна також у разі завезення товарної продукції різного асортименту від місцевих 

підприємств (в т.ч. — приватних) з невеликими обсягами виробництва, для яких 

характерними є орієнтація на місцевий споживчий ринок та відсутність обмежень щодо 

мінімальних норм відвантажування. Для товарів, які потребують швидкої реалізації через 

обмежені терміни їх зберігання (молочні продукти, ковбасні вироби, хліб тощо) транзитна 

форма товаропостачання взагалі є єдино можливою. 
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Рис. 9.4. Форми товаропостачання роздрібної торговельної мережі ' 

Складська форма постачання пропонує наявність проміжної ланки – галузевих баз, і 

рух товарів проходить за схемою “постачальник – галузева база – підприємство 

громадського харчування”. Для продуктів, що швидко псуються, рекомендується 

транзитна форма постачання, а для решти – складська. 

Складська форма передбачає товаропостачання з власних складів роздрібних 

торговельних підприємств. Складську форму товаропостачання застосовують, як правило, 

у випадку отримання товарів від іногородніх постачальників. За цієї форми постачання 

склади, отримуючи великі партії товарів від різних спеціалізованих виробничих 

підприємств, забезпечують їх зберігання і здійснюють всі необхідні операції з підбору 

асортименту товарів для роздрібної торговельної мережі: розпакування, перевірку якості, 

комплектування невеликих партій товарів у широкому асортименті; в окремих випадках 

на складах здійснюються також операції з фасування продовольчих товарів, підготовки 

товарів до продажу та ін. Склади мають можливість відправляти в магазини товари 

збільшеними партіями, в підсортованому асортименті (в т.ч. укладаючи в Одну одиницю 

транспортної тари — контейнера, тари-обладнання — по кілька одиниць або блоків 

товарів різних найменувань). 

Складська форма товаропостачання застосовується при завезенні в роздрібну 

торговельну мережу товарів складного асортименту (тканини, одяг, трикотажні вироби, 

взуття, галантерейно-парфумерні вироби, культтовари та ін.), щодо яких існує 

необхідність комплектування, підсортування, формування широкого та глибокого 

асортименту з метою організації безперебійної торгівлі. Використання складської форми 

товаропостачання для товарів простого асортименту рекомендується за недостатності 

обсягів роздрібного товарообігу окремих магазинів для отримання товарів безпосередньо 

від їх виробників у кількостях, що відповідають мінімальним нормам відвантажування. З 

цієї ж причини складська форма товаропостачання часто е найбільш прийнятною і при 

постачанні невеликих, неспеціалізованих магазинів товарами складного асортименту.  

Складська форма товаропостачання дозволяє забезпечити концентрацію товарних 

запасів на складах роздрібної торгівлі, забезпечити в роздрібній торгівлі більш широкий 

асортимент товарів і безперебійну торгівлю ними з меншими поточними запасами; разом з 

тим товаропостачання роздрібної торговельної мережі з торгових складів обумовлює 

необхідність здійснення додаткового комплексу складських операцій, повторного 

виконання завантажувально-розвантажувальних робіт, що призводить до зростання витрат 
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обігу підприємств торгівлі. Тому працівники торговельних підприємств повинні 

визначати доцільність вибору транзитної або складської форми товаропостачання на 

основі врахування конкретних умов діяльності підприємства (рис. 9.5), економічних 

наслідків прийнятого рішення та запитів населення щодо асортименту товарів у 

підприємствах роздрібної торгівлі. Так, наприклад, при складській формі 

товаропостачання існує можливість сформувати в магазинах ширший асортимент товарів, 

що сприяє повнішому задоволенню попиту населення і нарощуванню обсягів роздрібного 

товарообігу. 

 

Рис. 9.5. Основні фактори, які впливають на вибір форми товаропостачання 

Практикою торгівлі доказано, що транзитну форму товаропостачання доцільно 

застосовувати за таких умов: 

— кількість товарів, що завозяться в магазини, достатня для покриття витрат на прямий 

збут; 

— мережа підприємств роздрібної торгівлі є нечисленною і зосередженою на 

обмеженій території; 

— товар потребує високоспеціалізованого сервісу; 

— обсяги кожної партії товарів достатні для заповнення одно) одиниць транспортної 

тари; 

— оптовий покупець володіє достатньою мережею склад/в і приміщень для зберігання 

товарів; 

— відбуваються швидкі коливання ціни на товари, що потребує негайного узгодження з 

підприємством роздрібної торгівлі. 

 

 

5. Централізований та децентралізований способи доставки продуктів 

 

Доставляння продуктів ведеться централізованим і децентралізованим способами. 

При централізованому доставлянні продукти і товари завозяться постачальниками і 

базами постачання безпосередньо на підприємства громадського харчування. 

Централізоване завезення дає можливість використовувати найбільш економічне кільцеве 

доставляння товарів і маятникове (лінійне) – при доставлянні великої партії продуктів за 

один рейс на одне підприємство громадського харчування. Кільцевий маршрут дозволяє 

більш повно використати вантажопідйомність автотранспорту, тому що на одній машині 

товар доставляється на декілька підприємств по кільцю у відповідності до графіку та 

розробленого маршруту. 



 8 

При децентралізованому доставлянні вивіз товарів від постачальників 

організовується самим підприємством громадського харчування, власним транспортом. 

Децентралізований спосіб доставляння менш ефективний, тому що приводить до 

нераціонального використання транспорту і при цьому способі доставляння 

використовуються лише маятникові маршрути, які також менш ефективні. 

Централізоване виробництво напівфабрикатів і кулінарних виробів із м’яса, птиці, 

риби і овочів здійснюється в заготівельних цехах підприємств громадського харчування 

(заготівельних комбінатів тощо). Напівфабрикати і кулінарні вироби реалізуються через 

експедицію, яка на основі отриманих замовлень здійснює централізоване постачання 

доготівельних підприємств і магазинів кулінарних виробів. 

Організація постачання підприємств напівфабрикатами громадського харчування 

має важливе значення, тому що  покращуються умови праці робітників, підвищується 

продуктивність праці, зменшуються втрати робочого часу на приготування страв і 

покращується санітарний стан виробництва. 

Перевезення вантажів здійснюється спеціалізованими автотранспортними 

організаціями, з якими підприємство громадського харчування заключає договори. 

Автотранспортні організації мають спеціалізований транспорт для перевезення різних 

товарів: автомобілі зі спеціальними кузовами (для хлібопродуктів, борошна, ізотермічні з 

внутрішнім охолодженням, закриті, відкриті тощо), авторефрижератори.  

Основними вимогами до використання транспорту є повне завантаження автомобіля 

в два кінці поїздки, постійний контроль за технічним і санітарним станом автомобіля, 

зменшення простоїв при навантаженні та розвантаженні. 

При транспортуванні сировини, напівфабрикатів, товарів слід дотримуватись 

встановлених санітарних правил, правил товарного сусідства (можливості передавання 

запаху, вологи тощо), а також послідовності розвантаження товарів при кільцевому 

доставлянні  їх на підприємства РГ. 

 

6. Організація приймання продовольчих товарів за якістю та кількістю, 

документальне оформлення. 

 

Організація приймання продовольчих товарів проводиться за кількістю і якістю 

відповідно до діючих інструкцій. При прийманні продовольчих товарів перевіряють 

кількість місць, масу брутто (нетто), справність тари, пломб, маркування, правильність 

оформлення транспортних і супровідних документів, їхня відповідність фактичній 

наявності товару. 

Основними елементами процесу приймання за кількістю товарів у транспортній тарі є:  

• підрахунок кількості тарних місць, визначення маси брутто; 

• розкривання тари; 

• підрахунок кількості одиниць або зважування товарів (визначення маси нетто); 

• звіряння з транспортними та супровідними документами; 

• укладання товарів на піддони. 
Приймання продовольчих товарів за кількістю проводиться за товарно-

транспортними накладними (рахунках-фактурах) шляхом перерахунку, зважування. Маса 

тари перевіряється одночасно з прийманням товарів. При неможливості зважити 

продукцію без тари (квашена капуста в бочках, сметана, сир, топлене масло, солоні 

огірки) маса нетто визначається як різниця між масою тари. 

Приймання продовольчої сировини, що входить до складу Переліку продукції, яка 

підлягає обов’язковій сертифікації, проводять при наявності сертифікату відповідності. 

Продукція з децентралізованих джерел повинна відповідати показникам якості стандартів. 

При централізованому завезенні сировина і продукти приймається від водія-

експедитора завідувачем складу, завідувачем виробництвом, кухарем-бригадиром, 

буфетником. Якщо при прийманні товару було виявлено нестачу або надлишок товару, то 
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в основних супровідних документах (рахунках-фактурах, накладних) робиться відмітка і 

складається акт, який підписується експедитором і працівником підприємства, що 

приймає товар. 

Акт приймання товарів за кількістю (акт про виявлення розбіжностей за кількістю товарів 

під час приймання) затверджується керівником торговельного підприємства не пізніше від 

наступного дня після його оформлення. Претензія про виявлення нестачі (повідомлення 

про надлишки виявленої продукції) пересилається відправнику (постачальнику) у 10 — 

денний термін після складання акта про нестачу. 

Приймання продуктів за якістю – це визначення відповідності сортності і кондиції 

сировини та напівфабрикатів вимогам діючих стандартів і технічних умов. Кожна партія 

сировини, що швидко псується, повинна супроводжуватись накладною (сертифікатом), де 

зазначені дата, а для напівфабрикатів – час виготовлення, час відправлення, а також 

допустимі терміни зберігання продуктів до реалізації. 

Приймання товарів за якістю полягає в зіставленні якості товару, що надійшов, та його 

комплектності, а також тари, упаковки і маркування з вимогами стандартів, технічних 

умов (ТУ), умовами договорів і з даними супровідних документів постачальника, які 

засвідчують якість даних товарів (технічні паспорти, сертифікати,рахунки-фактури, 

специфікації та ін.); для окремих товарів встановлюється відповідність їх кресленням або 

зразкам (еталонам). Приймання товарів за якістю, як правило, проводиться на складі 

кінцевого покупця. 

Приймання товару за якістю здійснюється в терміни, які визначаються умовами 

договору або встановлюються стандартами чи технічними умовами для окремих видів 

товарів. 

Якість отриманих у партії товарів встановлюється: • способом зовнішнього огляду та 

перевіркою розмірів окремих одиниць (органолептична оцінка); • лабораторним аналізом 

відібраних зразків (лабораторна оцінка). При цьому зовнішньому оглядові може підлягати 

або вся партія товару (суцільна перевірка), або тільки її частина у вигляді зразків чи проб 

(вибіркова перевірка). Для більшості товарів застосовують метод суцільної перевірки. 

Вибіркова перевірка допускається у випадках, передбачених угодами, стандартами, 

технічними умовами, а результати її розповсюджуються на всю партію товару. Для 

визначення якості товару у випадках, передбачених стандартами, угодами та іншими 

нормативно-договірними актами, учасники приймання товарів за якістю здійснюють 

відбір зразків (проб) згідно з вимогами нормативних актів. 

В акті про відбір зразків (проб) вказуються такі дані: 

> час і місце складання акта, назва одержувача товарів, прізвища, імена, по-батькові і 

посади осіб, які відбирали зразки (проби); 

> назва виробника (відправника), від котрого отримані товари; 

> номер і дата рахунка-фактури і транспортної накладної, за котрими надійшли товари, 

дата надходження товарів на склад одержувача, а в разі доставки товарів постачальником 

чи при одержанні товарів зі складу постачальника — номер і дата накладної або рахунка-

фактури, за котрими здані товари; 

> кількість місць і маса товарів, а також кількість 1 номери місць, з яких відбиралися 

зразки (проби) товарів; 

> зазначення того, що зразки (проби) товарів відбиралися в порядку, передбаченому 

стандартами, технічними умовами або договором, з посиланням на їх номер і дату; 

> зазначення того, що відібрані зразки (проби) оснащені етикетками, на яких вказано 

дані, передбачені стандартами або технічними умовами; 

> вказання того, що зразки (проби) опечатані або опломбовані, за чиїми печатками чи 

пломбами, яким є зміст відбитків пломб; 
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> інші дані, необхідні для детальнішої характеристики зразків (проб). 

Під час приймання товарів за якістю перевіряють правильність маркування товарів і їх 

комплектність. 

Маркування повинно містити: товарний знак підприємства (вензель, рисунок); 

найменування підприємства; найменування виробу; артикул; ширину, розмір, ріст,  

повноту, ростовку; вид обробки, фасон; дату випуску; сорт, номер стандарту чи ТУ тощо. 
 

Результати приймання товарів, якість, комплектність, маркування, упаковка або тара 

яких не відповідала вимогам, відображаються в акті про фактичну якість і комплектність 

товарів, який має бути оформлений у день закінчення приймання товарів. 

В Акті про фактичну якість і комплектність товарів зазначаються: 

> номер акта і дата його складання, місце приймання товарів, час початку і закінчення 

приймання товарів, причини і час затримок приймання, якщо такі мали місце; 

> прізвища, ініціали учасників приймання товарів і складання акта, місця їх роботи, їхні 

посади, дані документів про повноваження на участь їх у прийманні товарів за якістю і 

комплектністю з вказанням компетентності перевіряльників; 

> найменування й адреси одержувача, виробника (відправника) чи постачальника 

товарів; 

> дати і номери телефонограми чи телеграми про виклик представника або відмітка про 

те, що виклик представника договором або обов'язковими правилами не передбачений; 

> дати і номери договору, рахунка-фактури, транспортної накладної (коносамента), 

документа, що засвідчує якість товару, комерційного акта (якщо такий складався); 

> дата прибуття товарів у пункт призначення, час видачі вантажу транспортною 

організацією, час розкривання вагона (контейнера), автофургона чи інших опломбованих 

транспортних засобів, час доставки товарів на склад одержувача; 

> умови зберігання товарів на складі одержувача до складання акта; 

> дані про зовнішнє маркування тари (для уточнення її належності виробнику чи 

відправнику), стан тари й упаковки, дата їх розкривання, інформація про вади маркування, 

тари, упаковки, а також кількість товару, котрого стосується кожна з зазначених вад; 

> у разі проведення вибіркової перевірки — порядок відбору товарів для вибіркової 

перевірки з вказанням підстави для її проведення (стандарт, ТУ, інші обов'язкові правила 

або договір); 

> дані про наявність пломб, їх справність, відбитки на них, кому вони належать 

(відправнику чи транспортній організації), про транспортне і відправницьке маркування 

місць, наявність або брак пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях; 

> повний перелік і найменування товарів, пред'явлених до огляду, фактично 

перевірених, а також забракованих (з детальним описом вад) і таких, що підлягають 

виправленню або повній чи частковій заміні виробником; 

> причини і підстави (згідно з нормативними документами) переведення товарів у 

більш низький сорт, а також дані про кількість некомплектної продукції з переліком і 

вартістю деталей, котрих не вистачає; 

> дані про стандарти, технічні умови, креслення і зразки, за якими перевіряють якість і 

комплектність продукції; 

> додаткові дані, котрі підтверджують неякісність та некомплектність товарів, а також 

загальний висновок про характер і причини їх виникнення. 

Акт про фактичну якість і комплектність товарів повинні підписати всі особи, які брали 

участь у прийманні товарів за якістю та комплектністю. У разі коли особа, яка брала 

участь у прийманні товару, не згодна зі змістом акта, вона зобов'язана підписати його з 

вказанням своїх зауважень. 
 

 

 


