Керівникам підприємств, що мають
звітувати по ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»
під урожай 2020 року
Про порядок розробки і подання даних про посівні площі
сільськогосподарських культур у 2020 році
Інформація щодо посівних площ сільськогосподарських культур розробляється на
підставі державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності
сільськогосподарських культур за формою № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі
сільськогосподарських культур", бланк якої затверджений наказом Держстату від 06.07.2018
№133. Статистичну звітність за вищевказаною формою надають юридичні особи,
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,
територіальному органу Держстату на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не
пізніше 2 червня.
Якщо земельні ділянки, на яких проведено посіви, розміщені в різних
адміністративно-територіальних одиницях, то форма №4-сг (річна) подається за місцем
здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює
сільськогосподарську діяльність незалежно від його підпорядкування та, який має площі
сільськогосподарських угідь.
При складанні звіту необхідно керуватись Роз’ясненнями щодо заповнення форми
№4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" державного
статистичного
спостереження
щодо
площ,
валових
зборів
і
врожайності
сільськогосподарських культур від 05.06.2018 № 17.4-12/4. Звертаємо увагу, що Роз’яснення
щодо заповнення форми № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай
20__ року" (річна) від 15.07.2016 №17.4-12/11 є недійсними.
Показники форми №4-сг (річна) вміщують дані про фактичні розміри посіву
сільськогосподарських культур під урожай звітного року на дату подання звіту на землях, які
перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством,
уключаючи посіви на землях, узятих у найм (оренду) в інших землекористувачів, якщо
отримання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди).
Площі сільськогосподарських культур, посіви на яких проведені після надання форми
№ 4-сг (річна), та зміни у господарському використанні посівів (перехід посівів із груп одного
виробничого напряму до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо) враховуються у
показниках форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду" державного статистичного спостереження щодо площ,
валових зборів та врожайності сільськогосподарських культур, яка містить дані щодо загальної
уточненої посівної площі сільськогосподарських культур.
Значення всіх показників форми мають формат представлення у гектарах (з двома
знаками після коми).
За відсутності даних рядки (графи) звіту містять прочерк.
Звертаємо Вашу увагу на те, що у формі звітного року озимі відображаються тільки
площі ті, що збереглися.
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.
Первинні звіти ф.№4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під
урожай 2020 року до 02 червня 2020 року здаються на паперовому носії на адресу управління

збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами ГУС у Вінницькій області за адресою
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.15, або надсилаються електронною поштою
«М.Е.Dос», «Aрт-звіт», і т.д. Держстат запровадив також роботу нового сервісу для
електронного звітування – безкоштовне програмне забезпечення "Кабінет респондента"
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. У "Кабінеті респондента" Ви зможете
в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.
У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від
18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень",
потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його
отримання.
Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю
скористатись запровадженими органами державної статистики 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 на 2020 рік»; «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2020
рік»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок респондента».
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної
статистики у 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.

