
АНКЕТА 

коротка характеристика господарства 

 

Найменування ___________________________________________________________________ 
                                               (назва та форма господарювання (ТОВ, АТ, ПП, ФГ і т.д.) 

Дата заснування  _________________________________________________________________ 

Поштова адреса __________________________________________________________________ 

ПІБ та посада керівника ___________________________________________________________ 
                                                                       (голова, директор, гендиректор, президент, інше) 

Контактні телефони  ______________________________________________________________ 

Факс ___________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Форма власності:   Приватна    Державна     Спільна    Кооперативна    Інша  

Кількість працюючих   ____________ осіб  

     у т.ч. сезонно зайнятих  _________ осіб 

Основні види діяльності  __________________________________________________________ 
             (рослинництво, тваринництво, овочівництво, садівництво, ягідництво, бджільництво, переробка, інші)  

 

Річна виручка від реалізації с.-г. продукції   ____________________________________  млн грн  
 (для тих підприємств, які хочуть брати участь у програмах підтримки МСБ від ЄБРР і т.п.  – обов’язково)  

 
 

Площа с.-г. угідь                          (га),                                        із них в оренді                             (га) 

у т.ч. ріллі                                     (га)                                                                                                (га) 

з них зрошуваних земель            (га)                                   

   

1. Посівні площі, 2017 р.  

Культура 
Площа,  

га 

Частка у 

структурі 

посівних 

площ, % 

Орієнтований обсяг  

виробництва, 

тонн 

реалізації,  

тонн 

Пшениця     

Кукурудза на зерно     

Ячмінь     

Соняшник     

Ріпак     

Соя     

Кормові     

Овочі відкритого ґрунту     

Інші     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 



2. Тваринництво, 2017 р.  

Найменування показника  
Поголів’я,  

гол. 

Орієнтований обсяг 

виробництва,  

жива маса, тонн 

реалізації,  

жива маса, тонн 

ВРХ    

у т.ч. корови  х х 

Свині    

Кози    

Вівці    

Птиця    

Інші    

    

Виробництво: 

Молоко, тонн х   

Яйця, тис. шт. х   

Вовна, кг х   

Мед, кг х   

 

3. Наявність потужностей для переробки та зберігання: 

Млин 
 

Крупорушка 
 

Олійниця     
 

Бійня   
 

Цех з виготовлення м’ясопродуктів                                                
 

Переробка молока                                                                             
 

Сироварня 
 

Холодильні установки для заморозки фруктів, овочів, ягід         
 

Овоче- та фруктосушарки                                                                
 

Інше ____________________________________________________________________________ 

 

Наявність власних елеваторних потужностей:                          ТАК            НІ  

Доступ до елеваторних потужностей інших підприємств:       ТАК            НІ 

Відстань до елеваторів, _________км  

Чи експортуєте Ви самостійно продукцію?                               ТАК            НІ  

 

 

4. Канали реалізації основних видів продукції 

тис. тонн 

Вид продукції 
Переробному 

підприємству 
На ринку Посереднику Експортую 

Переробляю 

на власних 

потужностях 

      

      

      

      

      

      

 



5. Наявність с.-г. техніки (трактори, комбайни, вантажні автомобілі)* 

Вид Марка 
Потужність/ 

вантажопідйомність 

Рік 

випуску 

Кількість, 

од. 

із них українського 

виробництва, од. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Сільськогосподарське обладнання (сівалки, плуги, культиватори, оприскувачі тощо)*  

Вид Марка Потужність 
Рік 

випуску 
Кількість 

із них українського 

виробництва 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Потреба у с.-г. техніці  ____________________________________________________________ 

                                        (вказати вид техніки, якої не вистачає у господарстві, та орієнтовну її потужність) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                

Завантаженість основної с.-г. техніки у відсотках (%) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                (за видами) 

 

6. Які напрями виробництва (бізнесу) Ви хотіли б розвивати:  

переробка 
 

зелений туризм 
 

садівництво 

ягідництво 
 

нішева продукція  
 

органічне виробництво 
 

біоенергетичні культури 
 

альтернативна енергетика (сонячна, вітрова, біонергетика) 
 

Інше ___________________________________________________________________________ 

                                                  
* За необхідності табл. можна розширити. 



7. На які питання Ви бажаєте отримати відповідь або допомогу від АСУ: 

розроблення інвестиційних та бізнес-проектів                                                   
 

консультування щодо участі у програмах бюджетної підтримки                        
 

консультування щодо земельних і податкових питань 

участі у кредитних програмах з розвитку малого й середнього бізнесу   

юридичний супровід, у т.ч. в судах                                                   
 

щодо виходу на зовнішні ринки                                                                                      
 

з питань організації виробничої та обслуговуючої кооперації                                            
 

з організації участі в міжнародних агропромислових виставках                  
 

щодо організації переробки продукції                                                                                                     
 

щодо зберігання виробленої продукції                                                                                                      
 

реалізації продукції на зовнішніх ринках (експорт)                                            
 

купівлі добрив, засобів захисту рослин 
 

придбання пально-мастильних матеріалів   
 

консультування щодо IT-технологій, використання blockchain 

технологій, дронів, GPS-навігації у с.-г.  

інше 
 

 

8. Чи потрібні Вам інвестиції та на яких бажано умовах:  

у формі кредитування                       

у формі спільного партнерства        

інше  (вказати)______________________________________________________________ 

 

Під які об’єкти чи напрями виробництва потрібні інвестиції (за можливості вказати)__ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Чи потрібен технологічний (науковий) супровід:     ТАК         НІ  
Якщо так, то для яких напрямів? (за можливості вказати)________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Проблеми, які існують в аграрній галузі України, вашого регіону, що найбільше 

впливають на економіку Вашого господарства (на Ваш погляд) _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Наявність якої інформації, на Ваш розсуд, сприяла б більш ефективній роботі 

вітчизняного с.-г. та принесла б вагомий економічний ефект господарству? 

__________________________________________________________________________________ 

 

У якому вигляді та з якою періодичністю Ви бажали б її отримувати сьогодні? ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»  ________________  20 ____ р.                               ________________________________ 

                                                                                                                       (ПІБ, підпис) 


