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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 ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВИНОГРАДУ НА ВИНОМАТЕРІАЛИ

за період з 1 грудня попереднього року до 30 листопада 20___ року

Подають:
Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення винограду на виноматеріали, за переліком, визначеним органом державної статистики
– органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
4 грудня
№ 1-виноград
(річна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
25.09.2015 № 219



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)




РОЗДІЛ 1. Перероблення винограду за звітний період
(з одним знаком після коми)
Найменування 
сортів винограду
Код
рядка
Кількість винограду,
переробленого на виномате-ріали  – усього, т
Середня масова концентрація цукрів у винограді, г/дм3
З графи 1 – кількість винограду, переробленого на виноматеріали, т
Вартість купленого винограду, переробленого на виноматеріали
 (без дотацій і ПДВ), 
грн.




власно виробленого
купленого

А
Б
1
2
3
4
5
Аліготе
101





Бастардо магарацький
102





Каберне Совіньйон
103





Кокур білий
104













(з одним знаком після коми)
 Найменування 
сортів винограду
Код
рядка
Кількість винограду,
переробленого на виномате-ріали  – усього, т
Середня масова концентрація цукрів у винограді, г/дм3
З графи 1 – кількість винограду, переробленого на виноматеріали, т
Вартість купленого винограду, переробленого на виноматеріали
 (без дотацій і ПДВ), 
грн.




власно виробленого
купленого

А
Б
1
2
3
4
5
Мерло
105





Мускат (білий, рожевий, Оттонель і т.ін.)
106





Одеський чорний
107





Піно (білий, чорний, сірий)
108





Рислінг (рейнський, італійський)
109





Ркацителі
110





Первенець Магарача
111





Подарок Магарача
112





Сапераві (північний)
113





Сильванер
114





Совіньйон (білий, зелений)
115





Сухоліманський
116





Трамінер рожевий
117





Фетяска (Леанка)
118





Цитронний Магарача
119





Шардоне
120





Інші
130






 РОЗДІЛ 2. Виробництво виноматеріалів за звітний період
(з одним знаком після коми)
Найменування виноматеріалів
 у груповому асортименті
Код
рядка
Обсяг вироблених виноматеріалів, дал



А
Б
1
Для шампанського та ігристих вин
201

Коньячні
202

Столові 
203

Кріплені 
204

Для закладки на витримку столові 
205

Для закладки на витримку кріплені
206

Інші
207



Обсяг використаного спирту-ректифікату за звітний період

, дал (з одним знаком після коми)
(301)




Обсяг спирту-ректифікату у наявності 
на кінець звітного періоду

, дал (з одним знаком після коми)
(302)




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


(ПІБ)
                                                                                                                                                                (ПІБ)


телефон: _______________________факс: __________________________ електронна пошта: _______________________________________

