
Термін подання

до 25 квітня

до 25 липня

до 25 жовтня

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

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

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

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Державне статистичне спостереження

  

№ 3-лг

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

14.06.2013 № 182

ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

за січень - ____________ 20__ року

  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Подають:

 юридичні особи, яким надано у користування або

 власність ліси, за встановленим переліком

  

 - органу державної статистики за

 місцезнаходженням

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтями 21 та 22 Закону України "Про державну статистику"

Місцезнаходження (юридична адреса):

Респондент:

Найменування:

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

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



з них

312
313
314

320

321

350

електронна пошта:телефон: факс:

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Код

рядка

хвойні

310

311

110

200

210

300

для будівництва

з них

дубові
букові

у тому числі

322
323

330

340

у тому числі від рубок головного користування

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини (рядок 200):

для виробництва пиломатеріалів і заготовок - всього

із рядка 320 - для виготовлення струганого шпону

Заготівля ліквідної деревини - всього, куб. м

1

Найменування показників Значення

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

А

у тому числі обсяги продукції лісозаготівель

100

351

400

500

600

601

700

701

Б

Обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства - всього, грн.

(без ПДВ)

дубові
букові
ясеневі

лісоматеріали круглі - всього, куб. м

ясеневі

для виробництва клеєної фанери і шпону - всього

для виробництва целюлози і деревної маси (баланси)

з них хвойні

дров'яна деревина для технологічних потреб, куб. м

дрова для опалення, куб. м

Залишки деревини на лісосіках - всього, куб. м

у тому числі від рубок головного користування, куб. м

Залишки неочищених площ - всього, га

у тому числі від суцільних рубок, га


