
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         
 

Державне статистичне спостереження 
 

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 

НАЯВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

у  20___році 

 

№ 10 – мех  

Подають: Термін подання  (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату України 

02.07.2014   № 206 

юридичні  особи, які здійснюють сільськогосподарську 

діяльність, за встановленим переліком  

– органу державної статистики за місцезнаходженням 

не пізніше 

28 лютого 

 

 

 

 

Респондент:  

Найменування:    
 

Місцезнаходження (юридична адреса):  
 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

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

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

І. НАЯВНІСТЬ ТА РУХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

(штук) 

 Код 

Наявність 

на кінець 

звітного 

року 

У тому числі 
З загальної 

кількості на 

кінець звіт-

ного року –  

техніка, що 

належить 

виключно 

підприємству 

Крім того  

надійшло 

протягом  

року 

з неї 

куплено  

вибуло 

протягом 

року 

у т.ч. 

списано 

по зносу 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Трактори – всього  
(сума кодів 1111–1114; кодів 

1121,1122; кодів 1131,1132) 

1100       

з них трактори потужністю        
менше 40 кВт   1111       
від 40 до 60 кВт 1112       
від 60 до 100 кВт 1113       
понад 100 кВт 1114       

З загальної кількості тракторів –        
трактори колісні 1121       

трактори гусеничні 1122       
трактори без змонтованих на 

них машин 

1131       

трактори, на яких 

змонтовані  машини 

1132       

Вантажні та вантажно-

пасажирські автомобілі 

1200       

Причепи та напівпричепи 1300       
з них тракторні 1311       

Плуги  2100       
Культиватори 2200       
Борони 2300       



 Код 

Наявність 

на кінець 

звітного 

року 

У тому числі 
З загальної 

кількості на 

кінець звіт-

ного року –  

техніка, що 

належить 

виключно 

підприємству 

Крім того  

надійшло 

протягом  

року 

з неї 

куплено  

вибуло 

протягом 

року 

у т.ч. 

списано 

по зносу 

А Б 1 2 3 4 5 6 

у т.ч. дискові  2311       
Машини посівні та для 

садіння (сума кодів 2401 – 2409) 

2400       

з них        

сівалки  2401       
картоплесаджалки  2402       
інші 2409       

Розкидачі гною і добрив 3100       
Обладнання іригаційне –        

за видами:        

дощувальні машини  3211       

машини і пристрої для поливу 3212       

водяні насоси і насосні станції 3213       
за локалізацією:        

стаціонарне 3291       

пересувне 3292       
Машини для захисту 

сільськогосподарських 

культур 

3300 
   

 
  

Сінокосарки 4110       
у т.ч. тракторні 4111       

Жатки валкові 4120       
Прес-пакувальники, 

включаючи прес-підбирачі 

4130       

Комбайни зернозбиральні 4410       
Комбайни 

кукурудзозбиральні 
4420       

Комбайни кормозбиральні, 

включаючи причіпні 

4430 
      

у т.ч. самохідні 4431       
Комбайни льонозбиральні 4440       
Комбайни картоплезбиральні 

й картоплекопачі 

4450 
      

у т.ч. комбайни 4451       
Комбайни і машини 

бурякозбиральні (без машин 

для обрізання бурячиння) 

4460 

 
     

Машини і комбайни для 

збирання овочів і баштанних 

культур 

4470 

 
     

Машини для збирання плодів, 

ягід, винограду 

4480 
      

Техніка для післяурожайних 

робіт  
(молотарки, зерноочисні маши-

ни, сортувальні і калібрувальні 

машини і механізми) 

5000 

 

     

Доїльні установки та апарати 6100       
Очищувачі-охолоджувачі 

молока 

6200 
      



 Код 

Наявність 

на кінець 

звітного 

року 

У тому числі 
З загальної 

кількості на 

кінець звіт-

ного року –  

техніка, що 

належить 

виключно 

підприємству 

Крім того  

надійшло 

протягом  

року 

з неї 

куплено  

вибуло 

протягом 

року 

у т.ч. 

списано 

по зносу 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Молочні сепаратори 6300       
Інкубатори 6400       
Машини і механізми для 

приготування кормів 

6500 
      

Роздавачі кормів:        
для великої рогатої худоби 6611       
для свиней  6612       

Транспортери для 

прибирання гною 

6700 
      

 

Довідково. Короткотермінове залучення техніки, у т.ч. з обслуговуючим персоналом, для проведення 

сезонних робіт (уключаючи разові роботи, пов'язані із веденням сільського господарства) 
 

(потрібне позначте ) 
 

так  1      ні 2 

ІI. ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТУЖНОСТІ  

1. Енергетичні потужності 

(кіловат) 

 Код Наявність на кінець звітного року 

А Б 1 

Енергетичні потужності – всього  (сума кодів 7101 – 7300, 7400) 8000 
 

Двигуни тракторів  
(включаючи трактори, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші 

машини) 
7101 

 

Двигуни комбайнів і самохідних машин 7102  

Двигуни автомобілів 7103  

Інші механічні двигуни 7109  

Електродвигуни та електроустановки 7200 
 

Устатковання для виробництва відновлювальної енергії 7300 
 

Робоча  худоба в перерахунку на механічну силу 7400 
 

 

2. Устатковання для виробництва відновлювальної енергії 

(штук) 

 Код 

Наявність            

на кінець           

звітного року 

  Код 

Наявність             

на кінець              

звітного року 

А Б 1  А Б 1 

Устатковання, яке перетворює енергію:  води – гідроенергію 7313  

вітру 7311   біомаси 7314  

сонця 7312   інших відтворювальних ресурсів  7319  

 

Довідково.  

Наявність на кінець року устатковання для виробництва біогазу (7350) 
 

штук 

_________________________________________                   _________________________________________ 
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                    (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

_________________________________________                   _________________________________________ 
(ПІБ) 

телефон: _______________________ факс: _______________________ електронна пошта:_________________________ 

 



ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1 кВт – 1,359621 к.с. 

1 к.с. – 0,735499 кВт 

Коефіцієнти перерахунку робочої худоби в кіловати: 

коні старші 3-х років   0,551624 

буйволи робочі   0,441299 

воли робочі    0,367750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


