Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

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 ОБ'ЄКТИ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
на 1 січня 20__ року
Подають:

N 6-сільрада
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
21.07.2017 N 192

Термін подання

сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об'єднаних територіальних
громад), на території яких розташовані сільські населені пункти

не пізніше
20 січня

- територіальному органу Держстату

Респондент:
Найменування:

Місцезнаходження (юридична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим,

район, населений пункт,

вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим,

район, населений пункт,

вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

ф. 6-сільрада (річна) стор. 2

Розділ 1. Кількість об'єктів погосподарського обліку на території громади (далі - об'єкти ПГО)
(одиниць)

Код
рядка

А
101
102

Б
Загальна кількість об'єктів ПГО
(ряд. 101 ≥ ряд. 102)
у т. ч. кількість об'єктів, членам яких надані
земельні ділянки

Усі типи
об'єктів ПГО
(гр. 1 ≥ гр. 2)

Із гр. 1 домогосподарства з реєстрацією місця проживання їх
членів на території населеного пункту
(об'єкти ПГО з кодом 1; гр. 2 ≥ гр. 3)

Із гр. 2 домогосподарства, членам яких надано
земельні ділянки для ведення особистого
селянського/підсобного господарства

1

2

3

×

Розділ 2. Площа землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку на території громади
(гектарів; з двома знаками після коми)

Код
рядка

А
201

202
203
204
205

Б
Усі види земельних ділянок
(ряд. 201 ≥ сумі ряд. 202 - 204)
у тому числі земельні ділянки з цільовим
призначенням
для будівництва й обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
для ведення особистого селянського
господарства
для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
із ряд. 204 - узятих в оренду

Загальна площа земельних
ділянок
(гр. 1 ≥ гр. 2)

Із гр. 1 площа земельних ділянок домогосподарств із
реєстрацією місця проживання їх членів на території
населеного пункту
(об'єкти ПГО з кодом 1; гр. 2 ≥ гр. 3)

Із гр. 2 площа земельних ділянок домогосподарств,
членам яких надано земельні ділянки для
ведення особистого селянського/підсобного
господарства

1

2

3

×

ф. 6-сільрада (річна) стор. 3

Розділ 3. Інформація про об'єкти погосподарського обліку по сільських населених пунктах територіальної громади
Кількість сільськогосподарських тварин, голів

N п/п

А

Код території за
КОАТУУ
(заповнюється органами
державної статистики)

Б

Назва населеного пункту

Загальна
кількість
об'єктів ПГО
усіх типів,
одиниць

Кількість об'єктів
Загальна площа
ПГО з кодом 1,
земельних ділянок
членам яких
об'єктів ПГО з кодом
надані земельні
1, гектарів; із двома
ділянки, одиниць
знаками після коми

(сума гр. 1 розділу 3 (сума гр. 2 розділу 3 =
= ряд. 101 гр. 1
ряд. 102 гр. 2 розділу
розділу 1)
1)

В

1

2

(сума гр. 3 розділу 3 =
ряд. 201 гр. 2 розділу 2)

3

велика
рогата
худоба

у т. ч.
корови

свині

вівці

кози

коні

4

5

6

7

8

9

ф. 6-сільрада (річна) стор. 4
Кількість сільськогосподарських тварин, голів

N п/п

Код території за
КОАТУУ
(заповнюється органами
державної статистики)

А

Б

Назва населеного пункту

Загальна
кількість
об'єктів ПГО
усіх типів,
одиниць

Кількість об'єктів
Загальна площа
ПГО з кодом 1,
земельних ділянок
членам яких
об'єктів ПГО з кодом
надані земельні
1, гектарів; із двома
ділянки, одиниць
знаками після коми

(сума гр. 1 розділу 3 (сума гр. 2 розділу 3 =
(сума гр. 3 розділу 3 = ряд.
= ряд. 101 гр. 1
ряд. 102 гр. 2 розділу
201 гр. 2 розділу 2)
розділу 1)
1)

В

1

2

3

Місце підпису голови сільської, селищної, міської ради та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

велика
рогата
худоба

у т. ч.
корови

свині

вівці

кози

коні

4

5

6

7

8

9

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

