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ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МОЛОКА СИРОГО
НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА
за _________________20__ року
(квартал)
Подають:

Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або
орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого
– територіальному органу Держстату

не пізніше
4 числа місяця,
наступного за звітним
періодом

№ 13-заг
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
01.08.2016 № 136

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)

РОЗДІЛ 1. Обсяги надходження молока всіх видів
Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції
сільського господарства (НПСГ)

Код
рядка

А

Б

Маса купленого
молока – усього,
т

Вартість купленого
молока – усього,
(без дотацій і ПДВ),
грн

З графи 1 −
маса купленого
молока у
населення, т

З графи 2 − вартість
купленого молока у
населення
(без дотацій і ПДВ),
грн

1

2

3

4

Маса молока, яке надійшло на
перероблення, т
на давальницьких
засадах

власно
виробленого

5

6

Молоко від сільськогосподарських тварин усіх
видів, сире (у перерахунку на молоко коров'яче
встановленої базисної жирності – 3,4%)

755

РОЗДІЛ 2. Якість купленого молока коров’ячого незбираного (за ДСТУ 3662:2015)
Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції сільського господарства (НПСГ)

Код
рядка

А

Б

Молоко коров’яче сире (якщо заповнений рядок 500, то заповнюються рядки 744–750, 996, 997)
у перерахунку на молоко сире встановленої базисної жирності
(сума рядків 745–749 ≥ рядку 500, якщо жирність молока ≥ 3,4%)
у тому числі за ґатунками
екстра

Маса купленого молока, т
у підприємств
1

500
744
745

вищого ґатунку

746

першого ґатунку

747

другого ґатунку

748

неґатункового

749
750

Із рядка 500 – молоко сире охолоджене до 10°C (≤ рядку 500)
Масова частка білка у молоці коров’ячому сирому, купленому у підприємств
(якщо заповнений рядок 500, заповнюється рядок 996)

%, (із двома знаками після коми)

(996)

Масова частка білка у молоці коров’ячому сирому, купленому у населення
(якщо заповнений рядок 500, заповнюється рядок 997)

%, (із двома знаками після коми)

(997)

Кількість обладнаних пунктів для приймання молока від населення

, од

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

у населення
2

(998)
(ПІБ)
(ПІБ)

телефон: ____________________________факс: __________________________ електронна пошта: ______________________________________________________________________________

