
202

203

204

205

для будівництва, обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель

для ведення особистого селянського 

господарства

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва

з них взятих в оренду

201 Загальна площа земельних ділянок

(більше або дорівнює сумі кодів 202 - 204)

у тому числі:

з них домогосподарства, 

членам яких надані 

земельні ділянки для 

ведення особистого 

селянського/підсобного 

господарства

А Б 1 2 3

II. ПЛОЩА ЗЕМЛІ В ОСОБИСТОМУ КОРИСТУВАННІ ОБ'ЄКТІВ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

( гектарів;  з двома знаками після коми)

Усього

  

(об'єкти ПГО

з кодом 1, 2, 3, 4 і 5)

У тому числі

домогосподарств з 

реєстрацією місця 

проживання на

території ради

(об'єкти ПГО з кодом 1)

102

103

104

члени яких мають у особистому користуванні 

земельні ділянки

які утримують худобу та/або птицю

які мають у приватній власності 

сільськогосподарську техніку

з них кількість об'єктів:

101 Загальна кількість об'єктів ПГО

з них домогосподарства, 

членам яких надані 

земельні ділянки для 

ведення особистого 

селянського/підсобного 

господарства

домогосподарства з

реєстрацією місця

проживання на

території ради

(об'єкти ПГО з кодом 1)

У тому числі

Усього

  

(об'єкти ПГО

з кодом 1, 2, 3, 4 і 5)

А Б 1 2 3

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

I. КІЛЬКІСТЬ ОБ'ЄКТІВ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ (ДАЛІ - ОБ'ЄКТИ ПГО) НА ТЕРИТОРІЇ РАДИ

(одиниць)

Респондент:

Найменування:

(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):

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД

У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
на 1 січня 20__ року

Подають: Термін подання

сільські, селищні, міські ради, на території яких

розташовані сільські населені пункти

Місцезнаходження (юридична адреса):

- органу державної статистики за місцезнаходженням
до 20 січня

№ 6-сільрада

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

14.06.2013 № 181

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
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III. ПОГОЛІВ'Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ, ЯКЕ УТРИМУЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РАДИ

Довідково:

кількість 

об'єктів ПГО, 

що утримують 

худобу та 

птицю 

певного виду,

одиниць

(об'єкти ПГО 

з кодом

1, 2, 3, 4)

Крім того -

поголів'я 

худоби та 

птиці, яке 

утримують на 

території ради 

фізичні особи - 

підприємці,

голів

домогоспо-

дарств з 

реєстрацією 

місця 

проживання на 

території ради

(об'єкти ПГО з 

кодом 1)

з них домогос-

подарств, 

членам яких 

надані земельні 

ділянки для 

ведення 

особистого 

селянсько-

го/підсобного 

господарства

302

303

4 5

301
Велика рогата худоба - всього
(більше або дорівнює сумі кодів 302 - 306)

у тому числі:

Поголів'я худоби та птиці в приватній

власності об'єктів ПГО, голів

(об'єкти ПГО з кодом 1, 2, 3, 4)

у тому числі

усього

А Б 1 2 3

304

305

бугаї-плідники

корови

телиці від 1 року до 2 років

телиці від 2 років і старші

у тому числі:

306

307

телята до 1 року

Свині - всього
(більше або дорівнює сумі кодів 308 - 310)

309

310

308

311

312

313

314

315

свиноматки від 9 місяців і старші

ремонтні свинки від 4 місяців і старші

поросята до 2 місяців

Вівці всіх порід - всього

у т. ч. вівцематки і ярки від 1 року і старші

Кози - всього

у т. ч. козематки від 1 року і старші

Коні - всього
(більше або дорівнює сумі кодів 316, 317)

у тому числі:

316

317

318

319

320

321

322

323

кобили від 3 років і старші

лошата до 1 року

Птиця - всього

у т. ч. кури-несучки

Кролі - всього

у т. ч. кролематки

Хутрові звірі кліткового утримання

Бджолосім'ї, штук

IV. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА В ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ, КОРИСТУВАННІ ДОМОГОСПОДАРСТВ

        З РЕЄСТРАЦІЄЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РАДИ (об'єкти ПГО з кодом 1)

Штук Штук

А Б 1 А Б 1

401 Трактори - всього
у т. ч. міні-трактори (садово-

городні) та мотоблоки
402

404 Комбайни - всього

405 у т. ч. зернозбиральні комбайни

403 Вантажні автомобілі

V. ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
(осіб)

З них - упродовж останніх 12 місяців працювали

тимчасово, сезонно або постійно:
601

602

603

Кількість осіб віком 15 - 70 років,

місце проживання яких зареєстровано на 

території ради
в інших регіонах України
в інших країнах

(П. І. Б.)

електронна пошта:

(П. І. Б.)

телефон: факс:

Місце підпису голови сільської, селищної, міської ради та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації


