
Про порядок розробки статистичного спостереження 
за ф. №2–ферм “Звіт про витрати на виробництво 
продукції (робіт, послуг) сільського господарства”(річна) 
 
 
         Відповідно до Плану державних статистичних спостережень (далі – ДСС) 
на 2021 рік органи державної статистики здійснюють розробку ДСС за формою 
№2-ферм (річна) “Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) 
сільського господарства” за 2020 рік, яку надають юридичні особи, що 
здійснюють сільськогосподарську діяльність.   

Звіт подається на бланку форми, затвердженому наказом Держстату 
України від 07.08.2019 № 268. При заповненні форми необхідно керуватися 
Роз’ясненнями щодо її заповнення, затвердженими 07.08.2019р. №19.1.2-
12/32-19. Звіт за формою №2-ферм (річна) подається не пізніше 28 лютого. 

Заповнення форми №2-ферм здійснюється на підставі даних первинного 
та бухгалтерського обліку. Значення показників форми № 2-ферм (річна) 
мають формат представлення: вартісні показники – у тисячах гривень (з одним 
десятковим знаком); натуральні показники – у центнерах, тисячах штук, 
кілограмах (у цілих числах). Форма складається з двох розділів.  

Розділ 1 «Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського 
господарства» вміщує дані про прямі та загальновиробничі витрати на 
виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства. Інформація 
згрупована за статтями витрат, які пов’язані з виробництвом продукції, 
уключаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур 
і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року, 
які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати), а також зміни у 
витратах на незавершене виробництво. Крім того, цей розділ відображає дані 
про адміністративні витрати. Показники Розділу 1 форми включають дані за 
календарний рік (з 1 січня по 31 грудня звітного року). 

 
Розділ 2 «Реалізація продукції сільського господарства» містить 

показники щодо реалізації продукції сільського господарства лише власного 
виробництва, зокрема, основних видів продукції рослинництва та продукції 
тваринництва, вироблених як у звітному році, так і в попередніх роках. 

Цей розділ не відображає дані про обсяги продукції сільського 
господарства власного виробництва, переробленої на власних (орендованих) 
потужностях, продукції, переданої іншим підприємствам на давальницьких 
засадах, продукції, використаної для внутрішніх потреб підприємства  
(на насіння, корми тощо), продукції, спожитої (використаної) безпосередньо 
працівниками підприємства (членами їх сімей) на безоплатній основі 
(матеріальна допомога, натуроплата тощо), а також дані про обсяги продукції 



сільського господарства, які передані іншим підприємствам на зберігання, та 
про обсяги продукції, повернутої у рахунок різних видів позик. 

Крім цього, розділ не містить інформацію про продукцію сільського 
господарства, куплену підприємством для її подальшої реалізації 
(перепродажу). 

 
На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 
2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки 
в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої 
коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, визначений 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою 
запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності 
органів державної статистики тимчасово, на період карантину, припиняється 
особистий прийом громадян Головним управлінням статистики у Вінницькій 
області.  

Головне управління статистики у Вінницькій області рекомендує усі 
форми державних статистичних спостережень надавати в електронному 
вигляді.  

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форми 
державного статистичного спостереження 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». 

         Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною 
звітністю скористатись запровадженими органами державної статистики 
новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного управління 
статистики у Вінницькій області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua): «Сервіс для 
респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та 
фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до 
органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм 
державних статистичних спостережень»; «Альбом форм державних 
статистичних спостережень на 2021 рік»; «Сервіс для визначення кодів видів 
економічної діяльності»; «Куточок респондента». 

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи 
державної статистики в встановлені терміни. 

Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він 
носить суто рекомендаційний і роз’яснювальний характер та не встановлює 
нових правових норм. 
 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua

