
Щодо порядку розробки та подання форм державного статистичного 

спостереження рибогосподарської діяльності підприємств у 2018 році 

 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень  на 2019 рік 

органи державної статистики проводять збір та забезпечують розробку даних 

щодо рибогосподарської діяльності підприємств за формою №1–риба (річна) 

«Звіт про добування водних біоресурсів». 

Інформацію за формою №1-риба (річна) за підсумками 2018 року 

подається на бланках, затверджених наказом Держстату від 06.07.2018 № 132. 

Заповнення показників вищезазначеної форм наведено у Роз’ясненнях щодо  

форми №1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» державного 

статистичного спостереження щодо рибгосподарської діяльності підприємств 

від 06.07.2018 №17.4-12/9 .  

При заповнені форми №1–риба (річна) «Звіт про добування водних 

біоресурсів» просимо приділити особливу увагу повноті заповнення реквізитів, 

зокрема, коду ЄДРПОУ, повної назви підприємства, фактичної адреси 

здійснення господарської діяльності, наявності контактного телефону та 

електронної адреси.  

Форма № 1-риба (річна) характеризує загальні обсяги добутих (виловлених, 

вилучених із середовища їхнього перебування) водних біологічних ресурсів (далі 

– біоресурси) за підсумками звітного календарного року за рибальськими 

регіонами промислу, видами водних біоресурсів. 

Просимо звернути увагу, що бланк форми №1–риба (річна) «Звіт про 

добування водних біоресурсів» зазнав змін, зокрема добавлений Розділ 2. 

Добування водних біоресурсів за знаряддями лову, в якому вказується категорії 

знарядь  лову (добування) водних біоресурсів у натуральному вираженні.  

Крім того, значення показників форми № 1-риба (річна)  змінили формат 

представлення:  

обсяг добутих водних біоресурсів за видами водних біоресурсів і категоріями 

знарядь лову (добування) – у кілограмах (у цілих числах); 

вартість добутих водних біоресурсів (без ПДВ) – у гривнях (у цілих числах).       

За відсутності даних відповідні рядки (графи) вміщують прочерк. 

Інформація щодо добування водних біоресурсів передається на адресу 

Головного управління статистики у Вінницькій області за формою №1–риба 

(річна) за 2018 рік – до 20 січня 2019 року.    

Якщо очолюване Ваше підприємство підключене до системи електронної 

звітності «М.Е.Dос», «Aрт-звіт», «Best Zvit»,  або іншої, то звіт по даній формі 

можна передавати в органи державної статистики через дану систему в 

електронному вигляді. 

Додатково повідомляємо про те, що на підставі статті 1863 Кодексу 

України “Про адміністративні правопорушення” за неподання органам 

державної статистики даних для проведення державних статистичних 

спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за 

формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням 



тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного вчиненого 

адміністративного правопорушення протягом одного року після накладення 

адміністративного стягнення – від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 61 
 


