Про порядок розробки і подання даних
по формі №2-ТП (мисливство) (річна)
«Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин»
за 2020 рік
Державне статистичне спостереження за формою №2-тп (мисливство) подають до
територіального органу статистики юридичні особи, яким надано у користування мисливські
угіддя, за переліком, визначеним на державному рівні, не пізніше 28 лютого 2021 року.
Статистичне спостереження за формою №2-тп (мисливство) подається на бланку «Звіт про
облік, добування та розведення мисливських тварин», затвердженому наказом Держстату України
30.08.2017р. №239, при заповненні якого необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження №2-тп (мисливство) «Звіт про облік, добування
та розведення мисливських тварин», затвердженими 30.08.2017р. за №17.4-12/20.
Форма відображає інформацію про фактичну кількість основних видів наявних та добутих
(вилучених) копитних тварин, хутрових звірів, пернатої дичини на мисливських угіддях, які надані
у користування юридичним особам згідно з чинним законодавством, а також дані про штучне
розведення мисливських тварин у розплідниках.
Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
журналів обліку кількості диких тварин, дозволів на добування (ліцензій, відстрільних
карток, дозволів на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), щорічних контрольних
карток обліку добутої дичини, актів випуску мисливських тварин для розселення на території
мисливських угідь.
Фактична кількість диких тварин на території мисливських угідь відображається на основі
матеріалів обліку диких тварин, проведеного після сезону полювання у звітному році, та
весняного обліку кількості перелітних птахів.
Якщо у звітному році облік проводився декілька разів, то форма містить дані останнього
обліку. У тих випадках, коли облік кількості того чи іншого виду мисливських тварин не
проводився у звітному році, форма містить дані останнього обліку цього виду.
І. Показники щодо кількості мисливських тварин та їх добування
(розділ І форми № 2-тп (мисливство) (річна))
1. Графа 1 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, наявних у
мисливських угіддях на підставі матеріалів обліку звітного року.
2. Графа 2 вміщує дані про кількість добутих (вилучених) мисливських тварин на підставі
дозволів на їх добування.
3. Рядок 200 містить загальні дані про кількість мисливських копитних тварин. Дані рядка
200 дорівнюють сумі даних рядків з 223 по 240.
4. Рядок 300 містить загальні дані про кількість мисливських хутрових звірів. Дані рядка
300 дорівнюють сумі даних рядків з 331 по 351.
5. Рядок 400 містить загальні дані про кількість мисливської пернатої дичини. Дані рядка
400 дорівнюють сумі даних рядків з 410 по 474.
ІІ. Показники щодо розведення мисливських тварин у розплідниках
(розділ ІІ форми № 2-тп (мисливство) (річна))
1. Графа 1 вміщує дані про кількість мисливських тварин, що розводяться у розплідниках.
2. Графа 2 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, випущених у природне
середовище у власному господарстві, або реалізованих на сторону з метою розселення у
мисливських угіддях.
3. Рядок 500 містить загальні дані про кількість копитних тварин у розплідниках. Дані
рядка 500 дорівнюють сумі даних рядків з 501 по 507.
4. Рядок 600 містить загальні дані про кількість пернатої дичини у розплідниках. Дані
рядка 600 дорівнюють сумі даних рядків з 601 по 605.
5. Рядок 700 містить дані про кількість хутрових звірів у розплідниках.

При заповненні звітів необхідно звернути увагу на правильне заповнення адресної частини
(юридична і фактична адреса підприємства), реквізитів, наявності П.І.Б. та підпису керівника і
виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти, дотримуватися значності даних.
На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19,
спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, визначений
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою запобігання поширенню
коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної статистики тимчасово, на
період карантину, припиняється особистий прийом громадян Головним управлінням статистики у
Вінницькій області.
Головне управління статистики у Вінницькій області рекомендує усі форми державних
статистичних спостережень надавати в електронному вигляді.
Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю
скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані
на вебсайті Головного управління статистики у Вінницькій області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua):
«Сервіс для респондентів» «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову
звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики;
«Календар форм державних статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм
державних статистичних спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів
економічної діяльності»; «Куточок респондента».
Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про адміністративні
правопорушення” 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 та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – 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.
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики
у встановлений термін.
Роз’яснення додаються.

Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 2-тп (мисливство) (річна)
"Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин"
І. Загальні положення
1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного
спостереження № 2-тп (мисливство) (річна) "Звіт про облік, добування та розведення мисливських
тварин" (далі – форма).
2. Форма відображає інформацію про фактичну кількість основних видів наявних та
добутих (вилучених) копитних тварин, хутрових звірів, пернатої дичини на мисливських угіддях,
які надані у користування юридичним особам згідно з чинним законодавством, а також дані про
штучне розведення мисливських тварин у розплідниках.
3. Значення всіх показників форми (одиниці вимірювання - голів) мають формат
представлення у цілих числах.
4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.
5. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
журналів обліку кількості диких тварин, дозволів на добування (ліцензій, відстрільних
карток, дозволів на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), щорічних контрольних
карток обліку добутої дичини, актів випуску мисливських тварин для розселення на території
мисливських угідь.
6. Фактична кількість диких тварин на території мисливських угідь відображається на
основі матеріалів обліку диких тварин, проведеного після сезону полювання у звітному році, та
весняного обліку кількості перелітних птахів.
Якщо у звітному році облік проводився декілька разів, то форма містить дані останнього
обліку.
У тих випадках, коли облік кількості того чи іншого виду мисливських тварин не
проводився у звітному році, форма містить дані останнього обліку цього виду.
ІІ. Показники щодо кількості мисливських тварин та їх добування
(розділ І форми № 2-тп (мисливство) (річна))
1. Графа 1 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, наявних у мисливських
угіддях на підставі матеріалів обліку звітного року.
2. Графа 2 вміщує дані про кількість добутих (вилучених) мисливських тварин на підставі
дозволів на їх добування.
3. Рядок 200 містить загальні дані про кількість мисливських копитних тварин. Дані рядка
200 дорівнюють сумі даних рядків з 223 по 240.
4. Рядок 300 містить загальні дані про кількість мисливських хутрових звірів. Дані рядка
300 дорівнюють сумі даних рядків з 331 по 351.
5. Рядок 400 містить загальні дані про кількість мисливської пернатої дичини. Дані рядка
400 дорівнюють сумі даних рядків з 410 по 474.

ІІІ. Показники щодо розведення мисливських тварин у розплідниках
(розділ ІІ форми № 2-тп (мисливство) (річна))
1. Графа 1 вміщує дані про кількість мисливських тварин, що розводяться у розплідниках.
2. Графа 2 вміщує дані про фактичну кількість мисливських тварин, випущених у природне
середовище у власному господарстві, або реалізованих на сторону з метою розселення у
мисливських угіддях.
3. Рядок 500 містить загальні дані про кількість копитних тварин у розплідниках. Дані
рядка 500 дорівнюють сумі даних рядків з 501 по 507.
4. Рядок 600 містить загальні дані про кількість пернатої дичини у розплідниках. Дані рядка
600 дорівнюють сумі даних рядків з 601 по 605.
5. Рядок 700 містить дані про кількість хутрових звірів у розплідниках.
6. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-тп
(мисливство) "Ведення мисливського господарства" від 15.01.2014 року за № 18.1-12/4 є
недійсними з 01.04.2018 року.

