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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



Посівні  площі сільськогосподарських культур 
у домашніх господарствах на території сільської ради 
під урожай  20__ року 


Подають:
Термін подання

№ 4–сільрада 
 (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
       № 
сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти 
– органу  державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше              5 червня







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. посівні площі сільськогосподарських культур

(гектарів з двома знаками після коми)
Код рядка

Усього
У т.ч. на земельних ділянках для товарного сільськогосподарського  виробництва
А
Б
1
2
1.
Посівна площа – всього (сума рядків 2,3,4,5,6,7,8) 


2.
Із загальної площі посівів збереглося озимих на зерно 
до закінчення сівби ярих культур – усього


2.1.
     з них
      пшениці


2.2.
      жита


3.
Ярі зернові та зернобобові культури – всього  


3.1.
      з них  
      ячмінь


3.2.
      кукурудза на зерно


4.
Технічні культури – всього 


4.1.
      з них 
      цукрові буряки


4.2.
      соняшник на зерно


5.
Картопля


6.
Овочі відкритого та закритого ґрунту – всього 


6.1.
      з них
      овочі закритого ґрунту 


7.
Баштанні культури – всього 


8.
Кормові культури – всього 


8.1.
      з них
     кормові коренеплоди


8.2.
     сіяні однорічні та багаторічні трави




Довідково:  
1.0
Кількість домогосподарств, що мали посіви під урожай звітного року, одиниць

1.1
Загальна посівна площа у домогосподарствах, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, гектарів з  двома  знаками після коми




___________________________________________                                  _______________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                          (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації
__________________________________________                                    _______________________________________
                                                                                                                                                                (ПІБ)
телефон: ____________________  факс: __________________ електронна пошта: ______________________________ 


