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Розділ 1. Кількість об'єктів погосподарського обліку

на території громади (далі – об'єкти ПГО)

(одиниць)

Код

рядка

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

А Б 1 2 3

101 Загальна кількість об'єктів 

ПГО

(ряд.101 ≥ ряд.102)
9241

102 у т. ч. кількість об'єктів, 

членам яких надані 

земельні ділянки 5176 р.102 гр.3=р.101 гр.3



Розділ 2. Площа землі в особистому користуванні об'єктів 

погосподарського обліку на території громади

Код 

рядка

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

А Б 1 2 3

201 Усі види земельних ділянок

(ряд.201 ≥ сумі ряд.202–204) 2682,22

у тому числі земельні ділянки з 

цільовим призначенням

202 для будівництва й обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд

203 для ведення особистого селянського 

господарства р.203 гр.3= р.203 гр.2

204 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (ряд.204 ≥ ряд.205)

205 із ряд.204 – узятих в оренду

(га, з двома знаками після коми)



Розділ 3. Інформація про об'єкти погосподарського обліку по 

сільських населених пунктах територіальної громади

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

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

телефон: електронна пошта:

№
з/п

Код території
за КАТОТТГ

Назва населеного
пункту 

Загальна 
кількість 

об'єктів ПГО 
усіх типів, од
(гр.1 ≥ гр.2);

(сума гр.1 
розділу 3 = 
ряд.101 гр.1 

розділу 1)

Кількість 
об'єктів ПГО 

з кодом 1, 
членам яких 

надані 
земельні 

ділянки, од
(сума гр.2 
розділу 3 = 
ряд.102 гр.2 
розділу 1)

Загальна 
площа 

земельних 
ділянок 

об'єктів ПГО 
з кодом 1, га;

з двома 
знаками 

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

Кількість сільськогосподарських 
тварин, голів

велика
рогата
худоба
(гр.4 ≥ 
гр.5)

у т. ч.
корови

свині вівці кози коні

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 село Великі Грибовичі 574 456 113,16 13 5 73 - 7 15

2 село Воля-Гомулецька 238 114 87,65 10 10 13 12 12
3 село Гряда 479 327 194,47 30 28 68 6 14 17
4 село Завадів 148 77 58,60 10 7 6 - 3 7

15 UA46060250000

025047

Всього Львівська ТГ
9241

5176 2682,22 250 197 493 91 237 151



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження  

№ 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку" 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ця Інструкція містить інформацію щодо показників форми державного 

статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти 

погосподарського обліку" (далі – форма № 6-сільрада (річна)). 

 

2. Респондентами форми № 6-сільрада (річна) є сільські, селищні, міські 

ради територіальних громад (об'єднаних територіальних громад), на території 

яких розташовані сільські населені пункти. 



Рядок 101 розділу 1 "Загальна кількість об’єктів ПГО" відображає:

у графі 1 – кількість усіх об’єктів ПГО, для яких заведені облікові картки;

у графі 2 – кількість об’єктів ПГО з кодом 1;

у графі 3 – кількість об’єктів ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки з цільовим

призначенням "для ведення особистого селянського господарства" ("для ведення особистого

підсобного господарства").

Контролі для заповнення Розділу 1

Контролі для заповнення Розділу 2

Рядки 201-205 розділу 2 вміщують дані відповідних показників розділу I облікових карток

об’єктів ПГО, заповнених на звітну дату, а саме:

рядок 201 – з рядка "Площа земельних ділянок – усього";

рядок 202 – з рядка "для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд";

рядок 203 – з рядка "для ведення особистого селянського господарства";

рядок 204 – з рядка "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва";

рядок 205 – з рядка "з них узятих в оренду".



Графи 1-3 заповнюють на підставі даних форми № 1 "Облікова картка об'єкта

погосподарського обліку.

Графи 4-9 заповнюють на підставі типової форми первинного обліку № 3 "Переписний лист

домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки".

Графи 1-3 вміщують дані щодо загальної кількості об'єктів ПГО усіх типів, кількості об'єктів

ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки, та загальної площі земельних ділянок

об'єктів ПГО з кодом 1 у розрізі населених пунктів, які входять до складу територіальної

громади.

Графи 4-9 вміщують дані щодо загальної кількості сільськогосподарських тварин, зокрема

великої рогатої худоби (графа 4), корів (графа 5), свиней (графа 6), овець (графа 7), кіз (графа

8), коней (графа 9), які належать об'єктам ПГО на праві приватної власності, незалежно від

типу об'єкта ПГО. До цих граф також уносяться дані щодо кількості сільськогосподарських

тварин, яких утримують на території населеного пункту фізичні особи - підприємці (особисто

або через найманих працівників).

При цьому враховують усю худобу відповідного виду незалежно від її віку, статі та мети

вирощування чи використання, яку утримують на території населених пунктів, що входять до

складу територіальної громади.

Заповнення Розділу 3



Близько 60% сільськогосподарської продукції області виробляється
господарствами населення.

Населення утримує 90% поголів’я великої рогатої худоби, 93% -
корів, 60% - птиці та 37% - свиней.

Основне виробництво картоплі, плодів та ягід, овочів, молока та
яєць зосереджене у господарствах населення.



Виробництво продукції тваринництва

М’ясо всіх видів, тис. т

Молоко, тис. т

Яйця, млн. штук

Частка господарств населення 

у виробництві:
м’яса

молока

яєць



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


