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І Н С Т Р У К Ц І Я 
 

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 

№1–виноград "Переробка винограду на виноматеріали  
на 1 грудня 200_року " (річна) 

 
1.Загальні положення 

 
1.1.Форма №1–виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 

1 грудня 200_ року" (річна) (далі – форма) подається органу державної 

статистики за місцем здійснення виробничої діяльності респондента, який 

здійснює переробку винограду. 
1.2.В адресній частині форми вказується повна назва респондента, 

що подає форму (згідно з установчими документами), його повна 

юридична та фактична адреса, за якою здійснюється діяльність (якщо вона 

відрізняється від юридичної). 
Ідентифікаційний код заповнюється згідно з довідкою про 

зарахування підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. 
1.3.Форма складається один раз на рік за період з 1 грудня 

попереднього року до 30 листопада звітного року за всіма показниками, 

передбаченими формою, в одиницях виміру, передбачених бланком 

державного статистичного спостереження на звітний рік, затвердженим 

наказом Держкомстату. 
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2.Заповнення бланка форми 

 
Розділ I. Переробка винограду  

 
2.1.У рядках 1–26 (графа 1) наводяться обсяги винограду в розрізі 

сортів, фактично переробленого на виноматеріали за звітний рік.  
2.2.Рядок 27 (графа 1) повинен дорівнювати сумі рядків 1–26.  
2.3.У рядку 28 (графа 1)  наводяться дані про переробку власно 

вирощеного винограду переробним підприємством.  
2.4.У рядку 29 (графа 1) відображаються дані про переробку 

закупленого винограду, його кількість та вартість. Вартість продукції – це 

належні до сплати суми за продукцію за цінами, що фактично склалися у 

звітному періоді, з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але 

без урахування накладних витрат на закупівлю, транспортних та 

експедиційних витрат, податку на додану вартість. 
2.5.Рядок 27 (графа 1) може бути більшим суми рядків 28 та 29 за 

рахунок переробки винограду на давальницьких засадах. 
2.6.У графі 2 рядках 1 – 29 наводяться дані про середню масову 

концентрацію цукрів (г/дм3), розраховану лабораторією підприємства. 
 

Розділ II . Виробництво виноматеріалів, 
використання та залишки спирту 

 
2.7.У графі 1 "Фактично вироблено виноматеріалів" за звітний рік 

відображається обсяг вироблених виноматеріалів урожаю поточного року 

в сумі з виноматеріалами, що отримані після 1 грудня минулого року 

(після зняття виноматеріалів з дріжджів). 
 

2.8.У графі 2 "Використано спирту–ректифікату за звітний рік" 

наводяться загальні використані обсяги спирту, уключаючи ті, що 

використовувалися у звітному році для закріплення спиртом 

виноматеріалів попереднього року.  
2.9.У графі 3 наводяться залишки спирту–ректифікату на балансі 

підприємства за станом на 1 грудня звітного року. 
2.10.Рядок 37 (графа 1) дорівнює сумі рядків з 30 до 36. За графами 2 

та 3 рядок 37 дорівнює сумі рядків 33 та 35. 
 
Форма підписується керівництвом підприємства, яке несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством.   
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