
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 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

за  січень − ______________________20__  року 
 

Подають: Термін подання  

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність  

за встановленим переліком  

– органу державної  статистики за місцезнаходженням  

 

не пізніше 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

періодом 

 

 

 

 

 

№21-заг 

(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

02.07.2014   № 206 
 

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) 

1. Н а п р я м и    р е а л і з а ц і ї    с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї     п р о д у к ц і ї 
(зростаючим підсумком з початку року; кількість – центнерів, вартість, без урахування ПДВ та дотацій– гривень) 

Найменування  Код 
Реалізовано - всього 

У тому числі: Крім того, 
передано  

на перероб-
лення на 
даваль-
ницьких 
засадах  

переробним 

підприємствам 
населенню  в рахунок  

оплати праці  

пайовикам в рахунок 

орендної плати за землю та 

майнових  паїв (часток) 

на ринку, через власні 

магазини, ларки, палатки 

іншим господарюючим суб'єктам 

та за іншими напрямами 

кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість 
А Б 1=3+5+7+9+11 2=4+6+8+10+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зернові та зерно- 
бобові культури 
всього (без висівок 
та відходів; більше 
або дорів-нює сумі 
кодів      11, 12, 16, 15) 10              

у тому числі: 

пшениця 11             х 
 

жито 12             х 
 

ячмінь 16             х 

кукурудза 15             х 
Олійні культури  
всього 
(більше або дорівнює 
сумі кодів 23, 86, 87) 22              

у тому числі:     
насіння соняшнику 23              

соя 86             х 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         



(зростаючим підсумком з початку року; кількість – центнерів, вартість, без урахування ПДВ та дотацій– гривень) 

Найменування  Код 
Реалізовано - всього 

У тому числі: Крім того, 
передано  

на перероб-
лення на 
даваль-
ницьких 
засадах  

переробним 

підприємствам 
населенню  в рахунок  

оплати праці  

пайовикам в рахунок 

орендної плати за землю та 

майнових  паїв (часток) 

на ринку, через власні 

магазини, ларки, палатки 

іншим господарюючим суб'єктам 

та за іншими напрямами 

кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість 
А Б 1=3+5+7+9+11 2=4+6+8+10+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ріпак 87             х 

Цукрові буряки 27              

Картопля - всього 24              

Овочі відкритого і 
закритого ґрунту 
(більше або дорівнює 
коду 66) 28              

у тому числі: овочі 
закритого ґрунту 66             х 

 

Плоди та ягоди 37              
 

Виноград 41              
 

Баштанні культури  42              

Худоба та птиця  – 
всього, в живій вазі 
(без  племінної  та  для 
біофабрик  і  біокомбінатів; 
більше  або  дорівнює  сумі 
кодів 48, 50, 51) 47              

у тому числі: велика 
рогата худоба 48             х 
 

свині 50             х 

птиця 51             х 

Молоко і молочні 
продукти  54              
 

Яйця (включаючи 
меланж; тис. штук) 55              

Вовна  57              
 

Олія 64             х 

Цукор 65             х 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                      (ПІБ) 

телефон: _______________________________________  факс: ________________________________________ електронна пошта: ____________________________________________________________________________________________  

2. Наявність безпосередньо в господарстві на кінець звітного періоду 
 (власної та прийнятої на зберігання продукції) 

Найменування  Код Кількість, центнерів 

А Б 1 

Зернові та зернобобові культури всього 
(без висівок та відходів; більше або дорівнює 
сумі кодів 76, 101 –103) 

 
 75 

 

   у тому числі:  пшениця  76  

                         жито 101  

                         ячмінь  102  

                         кукурудза  103  

Насіння соняшнику  104  

Цукор   82  

3.  Крім того, отримано  бюджетної  тваринницької дотації за реалізовану продукцію 

Найменування  Код Вартість, гривень 

А Б 1 
Худоба та птиця – всього  
(сума кодів 83 – 85) 

 
74  

   у тому числі:  велика  рогата худоба  83  

                         свині  84  

                         птиця  85  

Молоко  100  


