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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
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА
за _________________20__ року 
                                                                                                                        (квартал)

Подають:
Термін подання


юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики 
– територіальному органу Держстату
не пізніше 
4 числа місяця,
наступного за звітним періодом
    № 11-заг
(квартальна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
25.09.2015 №219 (зі змінами)


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)






                       (т – з одним знаком після коми)
Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції
сільського господарства (НПСГ)
Код рядка
Кількість куплених тварин – усього,
голів
Маса куплених тварин− усього, т
Вартість 
куплених тварин – усього
(без дотацій і ПДВ), 
грн.
З графи 1 − кількість куплених тварин у населення,
голів
З графи 2 − маса куплених тварин 
у населення,
 т
З графи 4 − вартість 
куплених тварин у населення 
(без дотацій і ПДВ), грн.
Маса тварин, які надійшли на перероблення у живій масі, т



у живій 
масі
у перерахунку
на забійну масу




на давальниць-ких засадах
власно вироблених
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тварини сільськогосподарські живі (більше або дорівнює сумі рядків 413, 443, 456, 465, 484, 515, 575)
753

х




х




Велика рогата худоба (більше або дорівнює сумі рядків 415, 420, 423, 424, 425, 428)
413









          з неї 
          корови
415









          телята до 1 року
420









          бички від 1 до 2 років
423









          бички старші 2 років
424









 телиці від 1 до 2 років
425









          телиці старші 2 років
428









Свині (більше або дорівнює сумі рядків 444, 445)
443









          з них
          кнури
444









 свиноматки
445









Вівці 
456









Кози
465









Коні
484









Птиця свійська (більше або дорівнює сумі рядків 516,  528, 532, 536)
515









          з неї  
          кури та півні
516









 індики
528









 гуси
532









 качки
536









Кролі
575











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


(ПІБ)


(ПІБ)

телефон: ____________________________факс: __________________________ електронна пошта: ______________________________________________________________________________


