
 

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

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Місцезнаходження (юридична адреса):

Респондент:

Найменування:

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

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які 

мають власні переробні потужності, або їх 

орендують, та здійснюють перероблення винограду

- органу державної статистики за місцем здійснення 

діяльності

Подають:

№ 1-виноград 

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

14.06.2013 № 181

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

Державне статистичне спостереження

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Термін подання

до 2 грудня

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

ПЕРЕРОБКА ВИНОГРАДУ НА ВИНОМАТЕРІАЛИ

на 1 грудня 20__ року* 

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

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення



27

28

29

РОЗДІЛ II. Виробництво виноматеріалів, використання та залишки спирту 

у тому числі:

   власно вирощеного

   закупленого:    а)  кількість

  б) вартість, грн.

14

15

16

17

18

19

Код

рядка

А

01

02

03

Сухоліманський

Піно (білий, чорний, сірий)

Найменування сортів винограду

Б

Аліготе

Трамінер рожевий

Фетяска

Цитронний Магарача

Шардоне

Інші

Каберне Совіньйон

Кокур білий

Мерло

Мускат (білий, рожевий, Оттонель і т. і.)

Одеський чорний

Бастардо магарацький

(одиниці виміру з точністю до 0,0)

26

*) з 1 грудня попереднього року до 30 листопада звітного року згідно з пунктом 1.3 Інструкції щодо заповнення форми.

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

(П. І. Б.)

х

Сапераві північний

10

11

12

13

залишки на 1 грудня 

звітного року, дал а/а

3

х

х

(П. І. Б.)

телефон: факс: 

04

05

06

07

електронна пошта: 

Всього перероблено винограду 

(сума кодів 01 - 19, 26 за графою 1 більше 

або дорівнює суми кодів 28, 29а за графою 1)

використано за 

звітний рік, 

дал а/а
2

х

х

Семільон

Сильванер

Совіньон

х

Рислінг

Ркацителі

Фактично вироблено 

виноматеріалів за звітний 

рік, дал

08

09

х

1

Спирт-ректифікат

х

Фактично перероблено на 

виноматеріали за звітний рік, т

1

х

Б

Шампанські та ігристі

Коньячні

Для випуску вин:

- столові

Найменування виноматеріалів 

у груповому асортименті

- кріплені

Для закладки на витримку:

- столові

- кріплені

Інші

Всього: 

(сума кодів 30 - 36 за графою 1; сума 

кодів 33, 35 за графами 2, 3)

А

30

31

33

35

36

Код

рядка

37

34

32

х х

РОЗДІЛ I. Переробка винограду
(одиниці виміру з точністю до 0,0)

Середня масова 

концентрація цукрів, г/дм3

2


