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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 НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
за січень–____________ 20__ року 

Подають:
Терміни подання

№ 1-зерно
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики
– територіальному органу Держстату
не пізніше
4 числа місяця
наступного за звітним
періодом

(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
25.09.2015 № 219 (зі змінами)

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)

(залікова маса, т)
Назва виду продукції 
за Номенклатурою продукції 
сільського господарства
(НПСГ)
Код рядка
Кількість продукції 
у наявності
на кінець 
звітного періоду
Кількість 
продукції, що надійшла 
з початку року – усього
З графи 2 − 
кількість 
купленої 
продукції 
Вартість 
купленої  продукції
(без дотацій і ПДВ),
грн.
Кількість 
продукції, яка була перероблена 
з початку року – усього
З графи 5 − кількість продукції, яка була перероблена на підприємстві з початку року на







борошно
крупи
комбікорми
А
В
1
2
3
4
5
6
7
8
Культури зернові та зернобобові (більше або дорівнює сумі кодів 004, 011, 012, 015, 021, 022, 024, 025, 027)
003








з них
пшениця (сума кодів 800, 806)
004








з неї тверда 
800








крім твердої (більше або дорівнює сумі кодів 807–812)
806








з неї 1 класу
807








         2 класу
808








         3 класу
809








         4 класу
810








         5 класу
811








         6 класу
812








кукурудза на зерно (більше або дорівнює сумі кодів 813–815)
011








з неї 1 класу
813








         2 класу
814








         3 класу
815








ячмінь (сума кодів 816, 819)
012








з нього
пивоварний (більше або дорівнює сумі  кодів 817, 818)
816








з нього 1 класу
817








             2 класу
818








товарний (більше або дорівнює сумі  кодів 820–822)
819








з нього 1 класу
820








             2 класу
821








             3 класу
822








жито (більше або дорівнює сумі  кодів 823–826)
015








з нього 1 класу
823








             2 класу
824








             3 класу
825








             4 класу
826








овес 
021








гречка 
022








просо 
024








рис 
025








зернобобові сушені 
027








з них горох (більше або дорівнює коду 027)
032








Боби сої
041
	





Насіння ріпаку й кользи
048






Насіння соняшнику 
052







Загальна потужність одночасного зберігання зернових і олійних культур на кінець звітного року

, т 
(997)





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



(ПІБ)
                                                                                                                                                                                                                                              (ПІБ)
  телефон: ____________________________  факс: _____________________________ електронна пошта: __________________________________________________________________

