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ЗАТВЕРДЖУЮ	Заступник Голови
Держстату України
							
								_________ Н.С.Власенко
								15.01.2014р.



Роз’яснення 
від 15.01.2014 р.  №18.1-12/4
щодо показників форми №2-тп (мисливство) (річна) державного статистичного спостереження "Ведення мисливського 
господарства" 

Поняття та визначення, викладені в роз’ясненнях, передбачені Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2–тп (мисливство) «Ведення мисливського господарства», затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за № 1199/11479, зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України від 26.05.2011 № 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за № 717/19455. Ці роз’яснення містять інформацію щодо окремих показників та змісту  форми № 2-тп (мисливство).

1. Рядок з кодом 08 розділу ІІ відображає загальні витрати звітного року на охорону і відтворення диких тварин, організацію полювання і (або) добування мисливських тварин, утримання розплідників, ферм та вольєрів з розведення мисливських тварин незалежно від джерел фінансування.
2. Рядок з кодом 400 розділу ІІІ відображає дані щодо загальної чисельності пернатої дичини. У рядках з кодами 410-474 перната дичина розподіляється за окремими видами. 
Дані щодо загальної чисельності гусей (рядок з кодом 410) повинні перевищувати або дорівнювати сумі даних у рядках з кодами 411, 412, 413.
Дані щодо загальної чисельності куликів (рядок з кодом 420) повинні перевищувати або дорівнювати сумі даних у рядках з кодами 421, 422.
Дані щодо загальної чисельності голубів (рядок з кодом 430) повинні перевищувати або дорівнювати сумі даних у рядках з кодами 431, 432.
Дані щодо загальної чисельності качок (рядок з кодом 450) повинні перевищувати або дорівнювати сумі даних у рядках з кодами 451 - 458.
3. Графа 1 розділу V відображає загальну площу мисливських угідь, наданих користувачам, у розрізі регіонів, на території яких  фактично розташовані мисливські угіддя.  Сума даних графи 1 повинна дорівнювати даним рядка з кодом 02 розділу І.
4. Графа 2 розділу V відображає площу мисливських угідь, охоплених мисливським упорядкуванням, у розрізі регіонів, на території яких  фактично розташовані мисливські угіддя.  Сума даних графи 2 повинна дорівнювати даним рядка з кодом 03 розділу І.
5. Графи 3–5 розділу V відображають дані про загальну кількість тварин (копитних, хутрових звірів та пернатої дичини) у розрізі регіонів, на території яких  фактично розташовані мисливські угіддя. Підсумкові дані граф 3, 4, 5 повинні дорівнювати даним графи 1 розділу ІІІ за рядками з кодами 200, 300, 400.
6. У рядках з кодами 701–727 розділу V дані про мисливські угіддя, які надані користувачам та охоплені мисливським упорядкуванням, а також кількість тварин розподіляються за регіонами, у яких фактично розташовані угіддя. Сума даних рядків з кодами 701–727 за графами 1–5 має дорівнювати даним рядка з кодом 700 за відповідними графами.



Директор департаменту 
статистики сільського господарства 
та навколишнього середовища                                            О.М. Прокопенко


