
Головне управління статистики у Черкаській області

Щодо порядку складання та подання державної статистичної 

звітності за формою  № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур,  плодів, ягід і винограду»

Нормативно-правові акти, які визначають обов'язок 

респондента подавати статистичну 

звітність:

стаття 18 Закону України «Про державну статистику»

розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

державних статистичних спостережень на 2021рік»

стаття 19 Господарського кодексу України 

Інтернет - нарада 



Подання державної статистичної звітності 

за ф. №29-сг (річна)

Звітність подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють 

сільськогосподарську діяльність за переліком, визначеним Держстатом

Термін подання 

звітності

Не пізніше 5

січня



Складання звітності за ф. №29-сг (річна)

При складанні звіту необхідно керуватися 

Роз’ясненням щодо заповнення форми державного 

статистичного спостереження 

№29-сг (річна), 

затвердженим Державною службою статистики 

08.07.2021

Бланк форми та роз’яснення щодо його заповнення 

знаходяться на головній сторінці сайту 

(http://www.ck.ukrstat.gov.ua/)

у вкладці «Респондентам»/«Проєкт альбома форм 

державних статистичних спостережень 

на 2022 рік»/«Економічна статистика» /«Сільське, лісове 

та рибне господарство»/

«Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід і винограду». 

Передбачена можливість друку матеріалів

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


Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності (ДСС) за формою №29-сг (річна)

Метою проведення ДСС "Площі, валові збори та врожайність сільськогосподарських
культур" є формування інформації щодо виробництва та динаміки сільськогосподарських
культур у підприємствах для інформаційного забезпечення аналізу розвитку галузі
рослинництва в країні, розрахунків індексу виробництва сільськогосподарської продукції,
балансів основних продуктів рослинництва.

 Рослинництво – один із основних видів економічної діяльності сільського господарства, завданням якого є забезпечення
населення продовольством і отримання сировини для переробної промисловості. Явищем, яке досліджується в цьому
спостереженні, є вирощування й одержання продукції окремих видів сільськогосподарських культур підприємствами.

 На основі генеральних сукупностей одиниць статистичного спостереження формується сукупність одиниць статистичного
спостереження, що вивчається, за формою № 29-сг (річна) шляхом відбору з них одиниць за критеріями: види
економічної діяльності яких згідно із КВЕД: належать до груп 01.1–01.6 – за наявності у власності та/або користуванні
площі сільськогосподарських угідь. Для одиниць, середня кількість працівників у яких менше 10 осіб, – за наявності у
власності та/або користуванні не менше 5 гектарів площі сільськогосподарських угідь та/або не менше 0,5 гектара
посівних площ під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті та/або не менше 0,1 гектара площ
закритого ґрунту.

 Формування сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і перелік респондентів за формою № 29-сг
(річна) здійснюється щорічно на державному рівні у грудні поточного року.



При заповненні звітності за ф. №29-сг (річна)

слід звернути увагу 

У звіті повинні бути заповненні :

• усі реквізити адресної частини;

• прізвище та підпис керівника, або особи, відповідальної за  

достовірність наданої інформації; 

• номер телефону та адреса електронної пошти.

Значення показників форми мають формат представлення: 

• площі посіву/збирання сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень,  площі, на яких проведені 

агротехнічні роботи – у гектарах (із двома знаками після 

коми); 

• площа закритого ґрунту – у метрах квадратних (у цілих  

числах); 

• обсяги виробництва сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень у центнерах (із двома знаками 

після коми); 

• кількість посадкового матеріалу та квітково-

декоративних культур – у тисячах штук (з одним знаком 

після коми).



Співставлення  даних  ф.№29-сг  (річна)  з  даними  інших  форм  звітності

щодо посівних площ в розрізі культур

щодо площ, з яких зібрано урожай, 

та валового збору в розрізі культур
ф№37-сг (місячна) на 1 грудня 2021р.

ф№4-сг (річна) на 1 червня 2021р.

Обсяг виробництва культур зернових та зернобобових наводиться у початково 

оприбуткованій масі (графа 3)  та у масі після доробки (графи 4, 6), олійних 

культур (графи 3, 5) – у масі після доробки, 

буряків цукрових фабричних – у масі, яка визначена як залікова у 

приймальних документах переробних підприємств

Зібрана площа (графа 2) може бути більше уточненої посівної площі (графа 1) за 

рахунок площ повторних (післяжнивних), проміжних, міжрядних (ущільнених) 

посівів



Способи подання державної статистичної звітності 

за ф. №29-сг (річна)

Системою електронної 

звітності
На паперових носіях

безпосередньо при відвідуванні 

Головного управління статистики

поштою або факсом (з подальшим підтвердженням 

на паперових носіях) на адресу Головного управління 

статистики (датою подання звітності є дата 

отримання оригіналів звітів органами 

державної статистики)

у т.ч. з використання 

безкоштовного електронного 

сервісу «Кабінет респондента» за 

посиланням: 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/



Переваги подання звітності системою електронного 

звітування

 Значна економія часу та спрощення процедури подання звітності; 

 Звітність з електронним цифровим підписом не вимагає надання паперової копії; 

 Зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповненні звітності; 

 Можливість отримання роздрукованої версії заповненого статистичного звіту; 

 Оперативне та своєчасне оновлення форм звітності.

Умови для здійснення звітування в електронному вигляді 

 Програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у визначеному Держстатом 

форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого електронного підпису;

 Доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень за 

допомогою електронної пошти ;

 Чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими надавачами 

електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є 

обов’язковими для звітності на папері.




