
Про порядок подання даних статистичного спостереження 

за формою № 9-сг (річна)"Звіт про використання добрив і пестицидів" 

 
Інформація щодо використання добрив і пестицидів під урожай 2018 року 

розробляються за формою № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів", 

затвердженою Наказом Держстату України від 30.08.2017р. № 242. Звіт за формою  

№ 9-сг (річна) подається не пізніше 2 грудня 2018 року органу державної статистики за 

місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, 

який здійснює сільськогосподарську діяльність, незалежно від його підпорядкування і 

організаційно–правової форми господарювання, та який згідно з чинним законодавством 

не належить до малих підприємств.  

При складанні звіту за ф. № 9-сг (річна) слід керуватись роз’ясненням, 

затвердженим наказом Держкомстату від 30.08.2017 №17.4-12/21 та Переліком видів 

засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур, 

затверджений від 14.02.2018 № 17.4-12/1. Які Ви можете знайти на сайті Державної 

служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: 

 Респондентам 

 Альбом форм державних статистичних спостережень на 2018 рік 

 Економічна статистика: Сільське, лісове та рибне господарство 

 Звіт про використання добрив і пестицидів (30.08.2017 №242) 

Звертаємо увагу, що у розділі 1 у графах 1, 2 і 3 форми № 9-сг (річна) 

відображається загальна фізична площа сільськогосподарських культур і багаторічних 

насаджень, оброблена добривами, пестицидами під урожай звітного року, незалежно від 

часу їх внесення та застосування: під пари і зяб, посів озимих культур восени 

попереднього року, а також перед сівбою, під час сівби (включаючи площі озимих та ярих 

сільськогосподарських культур, які загинули в зимовий та літній періоди та не 

пересівалися іншими культурами) та у вигляді підживлення в звітному році.  

Площа, яка була оброблена добривами та пестицидами, враховується один раз, 

незалежно від кількості етапів застосування цих речовин і способів її обробітку. 

Площа, яка була оброблена добривами та пестицидами в звітному році під урожай 

наступного року, в графах 1, 2 і 3 не врахована. Також у графі 3 не врахована площа, на 

якій були внесені біологічні засоби захисту рослин під урожай звітного року (відображена 

в рядку 200).  

У розділі 2  графа 1 характеризує площу, на якій з метою підвищення родючості 

ґрунтів під урожай звітного року внесено в районах кислих ґрунтів – вапно та вапнякові 

матеріали, в районах засолених (солонцевих і солончакових) ґрунтів – гіпс та інші 

гіпсовмісні матеріали; у графі 2 – обсяг (у фізичній масі) цих матеріалів. 

Розділ 3 характеризує загальні обсяги використаних мінеральних та органічних 

добрив, пестицидів.  

 

При цьому просимо звернути увагу на таке: 

 

1) Обсяги внесених мінеральних та органічних добрив, пестицидів відображаються у 

фізичній масі, тобто без перерахунку на поживні та активні речовини. 

2) Одиниці виміру у бланку форми № 9-сг (річна) різноманітні, на що також слід 

звернути увагу. 

3) Якщо у Переліку видів засобів захисту та підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур немає назви потрібного виду пестициду, то код і назва у 

графах 2-3 розділу 3 вказується за тим засобом, який має аналогічну активну речовину 

та її вміст в одиниці маси засобу, який можна знайти у графах 4-5 зазначеного Переліку. 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2017/242/242_2017.htm


4) Якщо певний вид добрив та пестицидів під конкретну культуру було застосовано в 

декілька етапів, то у розділі 3 відображено сумарний обсяг того засобу, який був 

використаний в обох операціях, тобто за кожною із культур кожен вид добрив та 

пестицидів відображено один раз, уключаючи обсяги протруйників, які були використані 

при підготовці насіннєвого матеріалу до посіву. 

5) У разі використання купленого протруєного насіння, обсяги протруйників, які 

були використані на обробку цього насіння, не обліковуються. Обсяги використаних 

протруйників у формі відображаються тільки тими підприємствами, які протруюють 

насіння на посів самостійно. 

 

Обов’язково співставити ф.№29-сг «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» із ф. №9-сг (річна). Якщо 

оброблена площа більша посівної за певною культурою за рахунок повторних посівів, 

або за наявності міжрядних посівів тощо, то у звіті ф. № 9-сг (річна) відображаються 

обидві культури, які оброблялися пестицидами на одній і тій же фізичній площі та 

надаються відповідні пояснення до ГУС у Вінницькій області. 

 

Таблиця відповідності кодів 

за формами № 9-сг (річна) та № 29-сг (річна) 

для порівняння розмірів площ під урожай 2018 року 

 

Код 

культури 

Назва 

сільськогосподарських 

культур  

ф. № 9-сг (річна)1  

для граф 1, 2, 3  

розділу 1 

відповідність  коду 

 коду ф. № 29-сг (річна)  

за графою 1 

А Б 1 2 

105 Пшениця код 105 сума кодів 0050 і 0080 

110 Кукурудза на зерно код 110 код 0110 

115 
Решта зернових і 

зернобобових культур 
код 115 

різниця кодів 

0030–0050–0080–0110 

120 Соя код 120 код 0410 

125 Ріпак і кольза код 125 сума кодів 0490 і 0500 

130 Соняшник код 130 код 0520 

135 Буряк цукровий код 135 
сума кодів 

0750, 0760 і 0770 

140 Решта технічних культур код 140 

різниця кодів 

0390–0410–0490–0500–

0520–0750–0760–0770 

145 

Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим вмістом 

крохмалю та інуліну 

код 145 код 1240 

150 

Культури овочеві 

відкритого ґрунту, 

включаючи насінники 

та маточники 

код 150 
сума кодів 1321, 1940, 

2020, 2040 і 2060 

155 
Культури овочеві 

закритого ґрунту 
код 155 код 5010/10000 



Код 

культури 

Назва 

сільськогосподарських 

культур  

ф. № 9-сг (річна)1  

для граф 1, 2, 3  

розділу 1 

відповідність  коду 

 коду ф. № 29-сг (річна)  

за графою 1 

160 

Культури баштанні 

продовольчі, включаючи 

насінники 

код 160 сума кодів 1960 і 2070 

165 
Культури кормові, 

включаючи насінники 
код 165 код 2160 

170 Сіножаті код 170 сума кодів 2350+2360 гр.2 

175 Пасовища культивовані код 175 сума кодів 2380+2390 гр.2 

180 Культури багаторічні код 180 

сума кодів 

3210, 3260, 3410, 3481, 

3640, 3700, 3770, 3920 і 

1200 
1 Площа, яка була оброблена добривами та пестицидами під урожай звітного року, не перевищує 

площу, відображену в формі № 29-сг (річна) за винятком випадків, зазначених у пункті 4 розділу 

ІІ  Роз’яснень щодо форми № 9-сг (річна). 

 
 

 

 

 

 

 

Перший заступник начальника                                                  С. РИБАЛКО 
 

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61 

           


