
ІНТЕРНЕТ-НАРАДА

Про організацію подання державних статистичних спостережень у 2022 році 

та подання електронної звітності до органів державної статистики за 

формами

• стаття 18 Закону України «Про державну 

статистику» 

• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

державних статистичних спостережень на 

2021рік»

• стаття 19 Господарського кодексу України 
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ф.№21-заг (місячна)  

«Звіт про реалізацію продукції сільського

господарства»

ф.№21-заг (річна) 

«Звіт про реалізацію продукції сільського

господарства»

Нормативно-правові акти, 

які визначають обов'язок

респондента подавати

статистичну звітність



Звітність подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за переліком, 

визначеним Держстатом

Подання державної статистичної звітності

ф.21-заг (місячна), ф.№21-заг (річна)

ф.№21-заг (місячна)
Не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним періодом 

(крім січня)

Не пізніше 20 січняф. №21-заг (річна) 

Термін подання

• усі реквізити адресної частини; 

• прізвище та підпис керівника (власника) та/або особи, 

відповідальної за достовірність наданої інформації; 

• номер телефону та адресу електронної пошти;

Заповнити
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Бланки форм та роз’яснення щодо їх заповнення знаходяться на 

головній сторінці сайту (http://www.ck.ukrstat.gov.ua/) у вкладці

«Респондентам»/«Альбом форм державних статистичних 

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

та рибне господарство»/«Звіт про реалізацію продукції сільського

господарства». 

Передбачена можливість друку матеріалів
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• Формування генеральних сукупностей, сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і

переліків респондентів за формами № 21-заг (річна) та № 21-заг (місячна) здійснюється щорічно на державному

рівні у грудні поточного року.

• У рамках ДСС формуються показники щодо темпів зростання (зниження) кількості і середніх цін продукції

сільського господарства, реалізованої підприємствами, маси продукції сільського господарства, що є у

наявності у підприємств.

• Показники щодо середньої ціни продукції сільського господарства обчислюються як співвідношення вартості та
кількості продукції сільського господарства.

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності (ДСС) 
за формами №21-заг (місячна) та №21-заг (річна)  

Мета проведення ДСС – Метою проведення ДСС є формування інформації про продукцію

сільського господарства, реалізовану підприємствами, для інформаційного забезпечення

розрахунків індексів фізичного обсягу та індексів цін реалізованої продукції сільського

господарства, балансів основних продуктів сільського господарства, середніх цін виробників

продукції сільського господарства.

Показники форм № 21-заг (місячна) та № 21-заг (річна) ґрунтуються на даних документів первинного обліку: 

приймальних квитанцій, складських квитанцій, простих складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтв, 

товарно-транспортних накладних, накладних (внутрішньогосподарського призначення) та інших первинних 

документів бухгалтерського обліку, що підтверджують реалізацію продукції сільського господарства власного 

виробництва.



Графа 3 вміщує дані про кількість продукції сільського господарства, яка є в наявності безпосередньо у підприємства 

на кінець звітного періоду (зберігається безпосередньо на потужностях підприємства, продукція як власного 

виробництва, так і придбана, обміняна, прийнята на зберігання від інших юридичних чи фізичних осіб тощо). При цьому 

дані про кількість зернових  та  зернобобових,  олійних  культур  відображаються в  заліковій масі (після  очищення,  

просушення  тощо,  тобто  у  масі,   за  якою  буде  проведена оплата при подальшій реалізації). Дані про зернові та 

зернобобові, олійні культури, що є власністю підприємства, але зберігаються на загальних умовах на зернозберігаючих

та зернопереробних підприємствах, у графу 3 не включаються. 

Графа 2 вміщує дані про вартість реалізованої продукції (чистий дохід від реалізації продукції) власного виробництва, 

відображеної у графі 1, що зазначена в оформлених документах, які є підставою для розрахунків з покупцями 

(замовниками) як за національну грошову одиницю, так і за валюту (у перерахунку за офіційним діючим курсом 

Національного банку України національної грошової одиниці на момент укладання угоди на реалізацію продукції), без 

урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних, транспортних та експедиційних витрат. 

Графа 1 вміщує дані про кількість реалізованої продукції сільського господарства власного 

виробництва у натуральному вигляді (без продукції, переробленої на власних (орендованих) 

потужностях у перерахунку на свіжу) після її відвантаження за межі підприємства на підставі 

оформлених документів незалежно від надходження платежів за неї, а саме проданої за готівку, 

безготівково, за бартером, на інших умовах, крім давальницьких, у фактично сплаченій масі. 
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При заповненні звітності необхідно звернути увагу



 Рядок 003 вміщує дані щодо зернових та зернобобових культур і включає зерно цих культур сухе, не розмелене 

(для вживання в їжу, для відтворення рослин або годівлі сільськогосподарських тварин, для виробництва 

відновлювальної енергії, для інших цілей) та не включає зерновідходи та висівки.

 Рядок 040 вміщує дані щодо насіння культур олійних і включає насіння культур олійних сухе (для вживання в їжу, 

для відтворення рослин та годівлі сільськогосподарських тварин, для переробки на олію, для виробництва 

відновлювальної енергії тощо).

 Рядок 075 вміщує дані щодо буряку цукрового фабричного (уключає коренеплоди, які призначені для 

перероблення). Дані цього рядка не включають реалізацію буряку цукрового маточного, буряку цукрового 

кормового, насіння буряку цукрового.

 Рядок 125 вміщує дані щодо картоплі, уключаючи продовольчу, насіннєву та для використання в інших цілях.

 Рядок 132 вміщує дані щодо культур овочевих відкритого та закритого ґрунту (для вживання в їжу, подальшого 

використання в переробній промисловості, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських 

тварин, для інших цілей), а саме овочі листкові та стеблові; овочі плодові; овочі цибулинні; овочі бобові зелені; 

овочі коренеплідні; культури овочеві коренеплідні маточні та культури овочеві інші.

 Рядок 726 вміщує дані щодо культур плодових та ягідних, а саме: плодів культур зерняткових; плодів культур 

кісточкових; плодів культур ягідних. Дані цього рядка не включають реалізацію культур продовольчих баштанних,  

горіхів, винограду.

 Рядок 997 вміщує дані щодо цукру білого кристалічного, отриманого від перероблення власно виробленого 

цукрового буряку.



 Рядок 753 вміщує дані про загальний обсяг реалізації тварин сільськогосподарських у живій масі: тварин 

сільськогосподарських живих, у тому числі молодняку (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-

кишкового тракту, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір’я водоплавної птиці, а також на 

тільність, суягність, супоросність і жеребність. До цих даних уключають також тварин сільськогосподарських 

живих племінних та тварин, проданих біофабрикам та біокомбінатам; тварин сільськогосподарських після забою 

безпосередньо в господарстві (туші, напівтуші), у тому числі птиці свійської (цілі тушки), але до початку їх 

поглибленого перероблення. При цьому дані про вартість реалізованих після забою кролів не включають суми 

доплат за шкурки. 

 Рядок 757 вміщує дані щодо вартості добових пташенят птиці свійської (курей, індиків, качок, гусей, цесарок, 

перепелів, фазанів, страусів та інших видів птиці свійської), які мають маленьку масу і реалізуються поштучно.

 Рядок 472 вміщує дані щодо вовни овець і кіз, уключає вовну стрижену, немиту або миту в руні й не включає вовну, 

одержану від інших видів тварин.

 Рядок 498 вміщує дані щодо молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів (молоко великої рогатої 

худоби, кіз, овець, кобил, інших сільськогосподарських тварин) і не включає продукцію переробки молока. 

Кількість молока, реалізованого переробним підприємствам, уключається у загальний обсяг у перерахунку на 

коров’яче молоко встановленої базисної жирності (3,4%). 

 Рядок 562 вміщує дані щодо свіжих яєць птиці свійської (у тисячах штук), у тому числі призначених для виведення 

молодняку птиці (інкубації), битих, зіпсованих тощо. Дані цього рядка включають яйця, одержані від птиці різного 

віку (дорослої та молодняку) і не включають яйця без шкаралупи (яєчну суміш, меланж). 

 Рядок 998 форми № 21-заг (річна) вміщує дані про максимальну потужність одночасного зберігання зернових та 

олійних культур у спеціалізованих або пристосованих для зберігання врожаю приміщеннях капітального типу, 

незалежно від способу, виду і типу зберігання, наявності сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та 

продуктів його переробки. Дані цього рядка не включають інформацію про непристосовані навіси та приміщення, 

що можуть використовуватися для тимчасового зберігання зерна.
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ф.№21-заг (місячна) 

«Звіт про реалізацію продукції сільського

господарства»

ф.№21-заг (річна) 

«Звіт про реалізацію продукції сільського

господарства»

Способи подання статистичної звітності

• у формі електронного звіту; 

• 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).



Звітування до органів державної статистики в 

електронному вигляді здійснюється відповідно

до Порядку подання електронної звітності до 

органів державної статистики, затвердженого

наказом Держкомстату від 12.01.2011 № 3 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

29.03.2011 за № 408/19146.

У разі подання респондентом 

звітності в електронному 

вигляді він має право не 

подавати відповідні форми 

статистичної звітності на 

папері

Особливості 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.

Переваги подання звітності системою електронного звітування
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Умови для здійснення звітування в 

електронному вигляді

Доступ до мережі Інтернет та 

можливість відправлення/приймання 

електронних повідомлень за 

допомогою електронної пошти

Програмне забезпечення для 

формування звітності в електронному 

вигляді у визначеному Держстатом

форматі з вбудованим надійним 

засобом кваліфікованого 

електронного підпису

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

Послідовність дій респондента для 

підключення до системи електронної звітності

Заповнити електронний звіт

Підписати електронний звіт кваліфікованим

електронним підписом посадових осіб респондента

Надіслати електронний звіт на адресу приймального 

шлюзу системи електронної звітності Держстату. 

Підписати електронний звіт кваліфікованим електронним

підписом посадових осіб респондента

Отримати повідомлення про надходження 

електронного звіту (Квитанція №1)

Отримати повідомлення про перевірку електронного звіту 

(Квитанція №2)

Отримання позитивної Квитанції №2 означає, що 

електронна звітність респондента була ним вчасно 

подана та прийнята органами державної статистики до 

оброблення.

Головне управління статистики у Черкаській області



Управління збирання даних

статистичних спостережень

(0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

з питань складання звітності

з питань порядку подання звітності

Відділ обробки даних статистики сільського

господарства та навколишнього середовища

(0472) 33-89-69, 33-89-68

Контактні дані для надання консультацій

Головне управління статистики у Черкаській області

18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 39
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Бажаємо успіхів та розраховуємо на плідну співпрацю!

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! 
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в електронному вигляді

через безкоштовне програмне забезпечення

"Кабінет респондента"
Доступ до "Кабінету респондента" за посиланням

https://statzvit.ukrstat.gov.ua
Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із

двома сертифікатами: для підписання та шифрування.

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

