
Про порядок розробки і подання даних по формі № 29-сг (річна) "Звіт про площі 

та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" у 2018 році 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень інформація щодо 

виробництва сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень (на всіх землях,        

у т.ч. на политих) у сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом 

продукції рослинництва, за 2018 рік, складається на бланку форми № 29-сг (річна) "Звіт про 

площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", 

затвердженому наказом Держстату від 06.07.2018 № 133. Бланк містить повний перелік видів 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, окрім деяких видів прянощів, для 

яких передбачені вільні рядки .    

При складанні звітів необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо форми № 29-сг (річна) 

"Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" 

державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності 

сільськогосподарських культур від 17.07.2017 №17.4-12/6.  

При заповнені форми №29-сг (річна) просимо приділити особливу увагу повноті 

заповнення реквізитів, зокрема, коду ЄДРПОУ, повної назви підприємства, фактичної адреси 

здійснення господарської діяльності та наявності контактного телефону.  

Розробка інформації щодо посіву озимих культур під урожай 2019 року здійснюється 

на підставі показників розділів 6 і 7 форми № 29-сг (річна).  

Особливу увагу звертаєм на те, що у показниках форми враховані також розрахункові 

дані щодо збирання врожаю окремих сільськогосподарських культур після 1 грудня звітного 

року (дати подання звіту), якщо передбачено продовження таких робіт. Валові збори з площ, 

що залишилися незібраними, враховані, зважаючи на середню врожайність відповідної 

культури в поточному році та мети господарського використання продукції.  

Якщо вирощений урожай знаходиться під арештом податкових органів чи інших 

виконавчих служб (за умови його часткового або повного збирання), показники форми 

складено із проведенням відповідних розрахунків (за середньою урожайністю 

сільськогосподарської культури) по тій частині вирощеної продукції, що не була 

оприбуткована.  

Рядок 0110 містить дані щодо виробництва кукурудзи в перерахунку на сухе зерно, 

включаючи валові збори з посівів, які були призначені для одержання зеленої маси, а 

фактично зібрані на зерно у повній стиглості. Площу та обсяг виробництва цукрової 

кукурудзи (її качанів) у молочній, молочно-восковій стиглості для консервування або 

використання у свіжому вигляді на продовольчі потреби відображено у складі інших 

овочевих культур за рядком 1951, для використання на кормові потреби (на силос, зелений 

корм, сінаж тощо) – за рядком 2230. 

Дані графи 4 рядка 0110 «Кукурудза на зерно» можуть бути менші даних графи 3 за 

рахунок відрахування відходів. 

За наявності у підприємства повторних (післяжнивних), проміжних, міжрядних 

(ущільнених) посівів у розділі 1 форми зібрана площа (графа 2) може бути більше уточненої 

посівної площі (графа 1).  

Разом з формою просимо надати зміни по площах багаторічних насаджень в розрізі 

культур, в яких у 2018 році був перевід з категорії «сільськогосподарські  підприємства» в 

категорію «населення». 

Уточнену посівну площу сільськогосподарських культур в сільськогосподарських 

підприємствах необхідно порівняти з даними форми №4-сг, зібрану площу та валовий збір 

сільськогосподарських культур - з останніми даними ф.№37-сг, у разі відхилень – надіслати 

пояснення. Безпідставні зменшення показників не допускаються.   

 

Перший заступник начальника                                                                             С. РИБАЛКО 

 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61 


