Про розробку основних економічних показників
роботи сільськогосподарських підприємств
(форма № 50-сг) за 2020 рік
Згідно з планом державних статистичних спостережень на 2021 рік органи державної
статистики здійснюють розробку державного статистичного спостереження за формою №50-сг
"Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2020 рік,
яке проводиться на бланку форми, затвердженому наказом Держстату України від 10.06.2020р.
№171.
Під час опрацювання даних форми слід керуватися Роз'ясненнями щодо форми державного
статистичного спостереження №50-сг "Звіт про основні економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств", затвердженими Головою Державної служби статистики
України Ігорем Вернером від 30.06.2020 № 19.1.2-12/8-20.
Водночас звертаємо Вашу увагу на такі аспекти складання форми №50-сг:
1) форма подається за місцем державної реєстрації (місцезнаходженням) респондента до
28 лютого 2021 року. Якщо сільськогосподарська діяльність здійснюється підрозділами
підприємства, які територіально розташовані за різними адресами, то зазначаються поштові адреси
всіх його сільськогосподарських підрозділів;
2) форма заповнюється в цілому для підприємства, уключаючи всі його відокремлені
підрозділи (філії);
3) підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (на умовах
кооперації), заповнюють форму у частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених
угод і витрат.
4) показники форми № 50-сг (річна) формуються з використанням регістрів бухгалтерського
обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 21.12.1999 за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за
спрощеною формою – Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 19.04.2001 № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2001
за № 389/5580 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.
5)показники форми заповнюються в передбачених для них одиницях виміру, а саме –
вартісні показники в формі заповнюються в тисячах гривень з одним знаком після коми, натуральні
– у відповідних одиницях виміру, при цьому площа проставляється в гектарах у цілих значеннях
без коми.
6)показники форми характеризують витрати сільськогосподарських підприємств на
виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, придбання матеріально-технічних
ресурсів для виробничих потреб, а також обсяги надходження і вибуття продукції сільського
господарства у цілому по підприємству протягом звітного року.
Дана форма складається з 4 розділів:
Розділ 1 «Структура собівартості за видами продукції сільського господарства»
1)
графа 1 "Виробнича собівартість виробленої продукції" розділу 1 "Структура
собівартості за видами продукції сільського господарства" містить дані щодо загальної суми
витрат підприємства, пов’язаних безпосередньо з виробництвом сільськогосподарської продукції у
звітному році, відображених у підрозділі 1.1. у графах 2, 7 і 8, у підрозділі 1.2 – у графах 2, 6 і 7.
Виробнича собівартість виробленої сільськогосподарської продукції не включає витрати на посіви,
які повністю або частково загинули, витрати на утримання сільськогосподарських тварин, від яких
не отримано тваринницької продукції, а
також витрати на незавершене виробництво в
рослинництві та тваринництві.
2)
графа 2 "прямі матеріальні витрати" містить дані про вартість продукції сільського
господарства та промисловості, які використані підприємством безпосередньо на виробництво
сільськогосподарської продукції. Дані графи 2 в підрозділі 1.1. "Продукція рослинництва" форми

дорівнюють сумі даних у графах 3-6, у підрозділі 1.2. "Продукція тваринництва" форми – сумі
даних у графах 3-5.
3)
графа 7 "прямі витрати на оплату праці" містить дані про основну і додаткову оплату
праці працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва продукції
рослинництва та тваринництва.
4)
графа 8 "інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - усього" розділу 1
відображає амортизацію необоротних активів, відрахування на соціальні заходи, оплату послуг і
робіт сторонніх організацій і решту інших прямих витрат і загальновиробничих витрат.
5)
графа 13 "Собівартість реалізованої продукції" розділу 1 відображає собівартість
реалізованої продукції, що була власно вироблена підприємством, яка складається з виробничої
собівартості продукції, що була реалізована протягом звітного року (включаючи продукцію
вироблену в попередніх роках), розподілених загальновиробничих і наднормативних виробничих
витрат. Адміністративні витрати та витрати на збут у цій графі не відображаються.
6)
графа 14 "Витрати на збут" розділу 1 відображає витрати, пов’язані з реалізацією
(збутом) продукції.
Розділ 2 «Витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг»
У цьому розділі підприємство вміщує дані про прямі та загальновиробничі витрати на
виробництво продукції та послуг у рослинництві та тваринництві за період з 1 січня до 31 грудня
звітного року. 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. Адміністративні
витрати у цьому розділі не відображаються.
Розділ 3 "Наявність і рух продукції сільського господарства" містить показники, які
відображають баланс продукції сільського господарства, а саме інформацію про рух на
підприємстві протягом звітного року продукції за наведеним переліком у центнерах, за винятком
показників рядка "Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі" – у тисячах штук. Нагадуємо, що
показник «Мед» в розділі 3 бланку форми заповнюється в кілограмах.
Графа 2 "Обсяг продукції, що надійшла протягом року(включаючи власне виробництво)"
відображає загальну кількість продукції, що надійшла на баланс підприємства у звітному році,
включаючи продукцію, що вироблена на засадах оренди, куплена та інші надходження.
Дані графи 2 за мінусом графи 3 за відповідними видами продукції рослинництва ув’язані з
даними графи «Обсяг виробництва» форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду".
Рядки 3001 – 3010 і 3013 містять інформацію про зернові та зернобобові культури – всього,
за видами і соняшник у вазі після доробки, включаючи корисні відходи у фізичній масі.
Розділ 4 «Придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб»
У розділі наводяться відомості про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг,
придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському
господарстві. Ці відомості повинні відповідати даним про витрати на основне виробництво за
відповідними статтями розділу 2.
Дані наводяться в цілих значеннях без коми, в одиницях виміру, передбачених бланком
форми.
Матеріально-технічні ресурси вважаються купленими, якщо вони фактично надійшли на
підприємство, незалежно від умов їх оплати, включаючи товари та послуги, що придбані в кредит.
Техніка, що надійшла на підприємство на умовах оренди чи лізингу, не вважається купленою і в
цьому розділі не відображається.
У графі 1 проставляється обсяг фактично куплених підприємством товарів і послуг, у
натуральних одиницях, у графі 2 – їхня загальна вартість згідно з договором (іншими документами)
незалежно від умов оплати з урахуванням вартості транспортних, посередницьких та інших послуг,
пов’язаних із купівлею, без урахування дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість.
Вартість продукції, купленої в кредит, відображає безпосередню вартість продукції без
урахування відсотків за кредит.

Заповнюються лише ті показники і в тих одиницях виміру, що передбачені бланком.
Наприклад, якщо бланком не передбачені показники стимуляторів росту, протруйників,
родентицидів, то вони не дописуються і не вписуються на заміну іншого показника.
У показнику «Мінеральні добрива» (коди 4260 – 4550) заповнюється дані, як по групі в
цілому (азотні, фосфатні, калійні або комплексні) включаючи інші види добрив, що не передбачені
бланком, так і окремо виділені основні види добрив. При внесені виправлень за рахунок інших
видів добрив, необхідно коригувати і показники по групі в цілому.
У показниках щодо сільськогосподарської техніки, автомобілів і запчастин до них (коди
4660 – 5440) показуються лише дані про нову техніку, автомобілі та запчастини, які ще не були у
користуванні. Також при заповненні даних про сільськогосподарську техніку та машини необхідно
проставляти дані про купівлю машин в цілому, а не будь яких окремих комплектуючих і насадок.
У показник «Перевезення вантажів» (код 5500) по гр1 фактично проставляється обсяг
вантажообігу, який обчислюється як добуток кількості (у вагових одиницях) вантажів, які
переміщуються на відстань перевезення (передачі). Показник заповнюється при здійсненні
перевезення сторонніми організаціями.
Обов’язковим правилом при заповненні форми є одночасне заповнення даних як про
кількість, так і про вартість. Якщо дані по гр.1 замалі і при округленні становлять «0» в
установлених одиницях виміру, то вартість по гр. 2 не проставляється (надається пояснення).
У показник «Саджанці ягідні» (код 4110) не включаються вуса суниці та виноград.
Рядки 4200 та 4210 у графі "Обсяг куплених ресурсів" відображають кількість придбаного
бензину та дизельного палива в одиницях ваги. Якщо бензин, дизельне паливо купувалися в
одиницях об'єму, то для їх переведення у вагу можуть бути використані такі коефіцієнти: для
бензину – 0,74 кг/л; для дизельного палива (газойлів) – 0,85 кг/л. У показник «Природний газ»
(код 4250) включається купівля газу для опалення, а не включається – для заправлення автомобілів.
Показник «шини с/г машин» (код 5440) включає дані і про шини для тракторів.
У показник «культивація» (код 5470) дані про роботи з дискування не включаються. Якщо
роботи з культивації проводились декілька разів, то кількість і вартість за цим показником
(гр.1,гр.2) проставляється з урахуванням кількості разів обробки землі. Аналогічний підхід слід
використовувати і для показників щодо робіт із захисту сільськогосподарських культур, внесення
добрив.
При заповненні звітів необхідно звернути увагу на повторне та вірне заповнення адресної
частини (юридична і фактична адреса), реквізити, дотримуватися значності даних, наявності П.І.Б.
та підпису керівника і виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти.
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.
Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю
скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані
на вебсайті 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;
«Календар форм державних статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм
державних статистичних спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів
економічної діяльності»; «Куточок респондента».
Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про адміністративні
правопорушення” неподання органам державної статистики даних для проведення державних
статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою,
передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладання
штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного вчиненого

адміністративного правопорушення протягом одного року після накладення адміністративного
стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики у
встановлений термін.
Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто
рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм.

