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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
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 
малого підприємства у сільському господарстві
за 20____ рік
Подають:
Термін подання

№ 2-ферм
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
27.11.2015 № 346
фермерські господарства, малі підприємства, 
які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  
за переліком, визначеним органом державної статистики
– територіальному органу Держстату
до 28 лютого



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. Загальні показники

Код 
Середня 
кількість 
працівників, 
осіб
У т.ч.
жінки
Відпрацьовано людино-днів
Фонд 
оплати праці, гривень
А
Б
1
2
3
4
Усі працівники господарства 
у  тому числі
010




члени фермерського господарства, 
малого підприємства 
001




наймані працівники 
003




з них постійні
012






Код 
Гектарів
(з одним знаком після коми)


Код 
Гектарів
(з одним знаком після коми)
А
Б
1

А
Б
1
Загальна площа землі для ведення господарства, включаючи орендовану, але за мінусом зданої в оренду
020


Площа ставків, водойм
 (площа водного дзеркала)
028





у т.ч. площа, яка використовувалася для ведення рибного господарства
029

у т. ч. сільськогосподарські угіддя
021





з них рілля
022





Із загальної площі землі – взято в оренду
025





у т. ч. земельні частки (паї)
026







2. Витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг
(гривень)
Елементи витрат
Код
Звітний рік 

Елементи витрат
Код
Звітний рік
А
Б
1	

А
Б
1
Витрати на оплату праці  
201


паливо й енергія 
(вугілля, торф, дрова, газ тощо)
216

Відрахування на соціальні                заходи
205


запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту
222

Матеріальні затрати – усього (сума рядків 211, 212, 213 – 217, 222)
210


оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями і інші матеріальні витрати  
217

у тому числі






насіння і посадковий матеріал
211


Амортизація 
218

корми 
212


Інші операційні витрати 
у тому числі орендна плата за:  
майнові паї
219

з них покупні
230



220

мінеральні добрива
213


земельні частки (паї)
235

пальне і мастильні матеріали (нафтопродукти, газ для автомобілів і т.ін.)
214


Усього витрат 
(сума рядків 201, 205, 210, 218, 219)
221

електроенергія
215





3. Реалізація продукції сільського господарства і послуг

Код
Кількість,
центнерів
Чистий дохід (виручка) 
від реалізації, 
гривень
Повна 
собівартість 
продукції, 
гривень
А
Б
1
2
3
Продукція рослинництва – усього 
(сума рядків 310, 315  – 323) 
318



з неї




зернові і зернобобові культури – усього 
(сума рядків 311 –313)
310



у тому числі




пшениця
311



кукурудза
312



інші зернові культури
313



соняшник
319



картопля
320



овочі
321



цукрові буряки
315



плодові, ягідні культури
322



виноград 
323



інша продукція рослинництва, не названа вище
317



Продукція тваринництва – усього 
(сума рядків 330, 336, 340) 
341



з неї




худоба та птиця (в живій вазі) – усього 
(сума рядків 331 – 335)
330



у тому числі




велика рогата худоба
331



свині
332



вівці, кози
333



птиця
334



інші види худоби
335



молоко 
336



інша продукція тваринництва, не названа вище
340



Послуги в рослинництві і тваринництві 
(крім послуг ветеринарних)
035



Продукція сільського господарства і послуги  – усього (сума кодів 318, 341, 035)
036



4. Унесення органічних, мінеральних добрив та обробка хімікатами 

Органічні 
добрива, тонн
Мінеральні  добрива 
в перерахунку на 100% поживних речовин,              центнерів
У тому числі
Отрутохімікати 
(інсектициди, 
гербіциди 
та інші)



азотні N
фосфорні (вкл. фосфоритну муку) Р2О5
калійні К2О

А
350
351
352
353
354
355
Кількість






Площа, гектарів
(з одним знаком після коми)







Довідково. Види економічної діяльності, якими займається фермерське господарство, мале підприємство (крім сільськогосподарської)                                                                         
 потрібне позначте 

Код
рядка



Код
рядка

Лісове господарство та лісозаготівлі  (включаючи надання допоміжних послуг у лісовому господарстві)
609


Ремонт машин та устаткування для сільського і лісового господарства
604

Виробництво харчових продуктів, напоїв (без  готових кормів для тварин)
600


Будівництво 
602

Виробництво готових кормів для 
тварин
601


Торгівля (оптова і роздрібна)
606

Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини та корка, крім меблів; виробництво виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння
611


Сільський зелений туризм
(надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання та надання готових страв та напоїв для споживання на місці)  
610

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 
603


Транспортні послуги 
607

Виробництво будівельних матеріалів із глини
605


Інші види економічної діяльності
699


Пояснення до звіту

















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

____________________________________________                       _______________________________________
                                                                                                                                                         (ПІБ)
телефон: _____________________ факс: __________________ електронна пошта: _________________________ 



