
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Респондент:                                                                                    

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
на "___" ____________  20__  року

Подають: Терміни подання
 № 1-зерно

(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

14.06.2013 № 181

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на 

зберігання і переробленням зернових та олійних культур

- органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа

після звітного

періоду

Найменування:

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

  № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,  

(юридична особа або відокремлений підрозділ)                                                                                                         

Місцезнаходження (юридична адреса):  

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)



борошно крупи

Культури

з нього на

Код

комбікорми

Наявність станом на звітну 

дату
Перероблено з початку рокуНадійшло з початку року

кількість

01Пшениця - всього

109А 5 8В

Ріпак - всього

31

35

36

43

15

18

22

27

Жито -  всього

Просо

Рис

Гречка

64

65

48

53

54

57

Овес

Вика

Інші зернові

Всього зернових культур
(сума кодів 01, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 43, 48, 

53, 54)

Кукуруза

   (в перерахунку на зерно)

Ячмінь - всього
(більше або дорівнює коду 36)

з нього пивоварний

Зернобобові

66

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

РОЗДІЛ II. Наявність та надходження олійних культур

Насіння соняшнику

Соя

(П. І. Б.)

телефон: факс:

(П. І. Б.)

електронна пошта:

(наростаючим підсумком з початку року; кількість - тонн залікової ваги, вартість - без урахування дотацій і ПДВ, гривень)

всього

3 ≥ 4 + 5

на загальних  

умовах   

зберігання

4

РОЗДІЛ  I. Наявність та надходження зернових культур

всього

7 ≥ 8 + 9 + 10

з нього

закуплено 

всього

1 ≥ 2

в тому числі  

на загальних  

умовах 

зберігання

2

вартість

6


