
Про порядок розробки і подання звітності 
за формою №37-сг (місячна) «Звіт про збирання 
врожаю сільськогосподарських культур» 

 
 Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік 

проводиться державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за формою  
№ 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур"  
(далі – ф.№ 37-сг (місячна)).          
             Інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур 
розробляється за формою №37-сг (місячна) на бланку, який затверджений наказом 
Держстату від 25 червня 2021 р. № 161 і заповнюється за місцем здійснення 
діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, економічна 
діяльність якого згідно з КВЕД відноситься до груп 01.1-01.6 – за наявності у власності 
та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 
5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або 
більше 50 гектарів багаторічних насаджень. При складанні звіту необхідно 
керуватись Роз’ясненнями щодо заповнення форми № 37-сг (місячна) від 08 липня 
2021р. № 19.1.2.-12/7-21. Звертаємо Вашу увагу, що звіт надається до органів 
державної статистики не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним 
періодом (у липні-грудні). 

Показники форми характеризують хід збирання врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень зростаючим підсумком  
у період виконання робіт (у липні-грудні) за місцезнаходженням земельних 
ділянок, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно  
з чинним законодавством, уключаючи збирання врожаю з посівів на землях, 
узятих у найм (оренду) в інших землекористувачів, якщо отримання земельних 
ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди). 

Якщо земельні ділянки підприємства, з яких збирався врожай, розміщені  
у різних адміністративно-територіальних одиницях, то ф.№ 37-сг (місячна) 
подається за кожною адміністративно-територіальною одиницею окремо.  

Звертаємо увагу, що реквізит «Код території» на бланку форми № 37-сг 
(місячна) заповнюється відповідно до нового Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) та 
Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), 
який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня 
2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».  

Наголошуємо на тому, що в разі подання форми в електронному вигляді, 
код території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно 
оновити програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля 
КАТОТТГ та КОАТУУ реквізиту бланку форми «Код території відповідно до:» 
заповнені.  
       У випадку відсутності даних для заповнення ф.№ 37-сг (місячна) у реквізиті 
бланку «Інформація щодо відсутності даних» зазначається одна з перелічених 
причин відсутності даних. При цьому, наголошуємо, що причина "Здійснюється 
сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом 
виробництва" зазначається лише у разі здійснення сезонної діяльності/здійснення  



економічної діяльності, пов’язаної з тривалим циклом виробництва (не менше 
року), наприклад, вирощування культур, час збирання яких на дату подання звіту 
не настав (наприклад, на 1 липня кукурудзи та соняшника). 

Форма № 37-сг (місячна) складається з двох розділів: 
Розділ 1. Збирання врожаю сільськогосподарських культур у звітному році. 
Розділ 2. Збирання врожаю багаторічних культур у звітному році (культури 
плодові, культури ягідні, виноград).  

Зібрана площа характеризує розміри площ, з яких фактично було зібрано 
врожай сільськогосподарських культур, уключаючи площі збирання з основних, 
повторних (післяжнивних), проміжних, міжрядних (ущільнених) посівів; площі 
самосіву (падалиця); площі, які були списані за актами, але на них фактично було 
проведено збирання врожаю; площі, на яких відбулась відповідна зміна 
господарського призначення посівів (на зерно, на зелений корм), тощо. 

Обсяги виробництва (валові збори) сільськогосподарських культур 
характеризують загальну кількість продукції, яка одержана з площ, зібраних  
у звітному році, уключаючи валові збори культур, які були фактично зібрані та 
оприбутковані з площ, які були списані за актами, незалежно від подальшого 
господарського використання продукції. 

Значення показників форми мають формат представлення: площі збирання 
сільськогосподарських культур – у гектарах (з двома знаками після коми); обсяги 
виробництва сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень –  
у центнерах (з двома знаками після коми). За відсутності даних рядки (графи) звіту 
містять прочерк.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону України «Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 
стану або стану війни», статистична та фінансова звітність може подаватися до 
органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення чи 
скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності. 
Разом з тим, органи державної статистики продовжують здійснювати свої функції 
та, наразі, приймають звітність від респондентів, які мають змогу її подати. 

Шановні керівники підприємств, просимо також враховувати, що Кабінетом 
Міністрів України (далі – КМУ) 29.04.2022р. за № 327-р видано Розпорядження 
«Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах 
воєнного стану», яким зобов’язано Міністерство аграрної політики та 
продовольства, а також, Держстат, до припинення або скасування воєнного стану 
щомісячно інформувати КМУ про стан виконання плану прийнятих заходів для 
здійснення моніторингу стану продовольчої безпеки. 

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас своєчасно надавати до Головного 
управління статистики у Вінницькій області (далі - ГУС у Вінницькій області) звіт  
за ф.№ 37-сг (місячна), а також, всю іншу статистичну звітність за формами ДСС, 
респондентами по яких Вас було відібрано Держстатом, згідно календаря подання 
звітності, який знаходиться на вебсайті ГУС у Вінницькій області  
(http://www.vn.ukrstat.gov.ua).  

За можливості просимо звітувати в електронному вигляді (інформація щодо 
порядку подання статистичної звітності в електронному вигляді Ви можете знайти 
на вищевказаному вебсайті у рубриці «Електронна звітність», шаблони 
електронних звітів за формами № 37-сг (місячна), а також повідомляємо, що 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/


Держстатом для респондентів створено безкоштовне програмне забезпечення 
«Кабінет респондента» для подання електронної звітності, яким Ви, також, 
зможете скористатись (посилання на нього є на вказаному сайті). 

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання ф.№ 37-сг 
(місячна) можна отримати дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78, (0432) 52 57 61);  
– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  
– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента». 
– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 

Заздалегідь дякуємо за розуміння та сподіваємось на своєчасне отримання 
інформації. 
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