
 
 Керівникам підприємств, що мають 

звітувати за ф. № 4-сг (річна) "Звіт про 

посівні площі сільськогосподарських 

культур" під урожай 2022 року 

 

 

 

Про порядок розробки і подання звітності 

за формою № 4-сг (річна) "Звіт про 

посівні площі сільськогосподарських культур"  

 

Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік 

проводиться державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за ф. № 4-сг (річна) 

"Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" під урожай 2022 року (далі – 

ф.№4-сг (річна)).     

Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення ДСС  

зі статистики сільського господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації, наказом Держстату України від 25.06.2021р. №161 

затверджено новий бланк ф.№4-сг (річна)). Звертаємо Вашу увагу, що звіт надається 

до органів державної статистики на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, 

але не пізніше 2 червня. 

Показники форми вміщують дані про фактичні розміри посіву 

сільськогосподарських культур під урожай звітного року на дату подання звіту  

за місцезнаходженням земельних ділянок, які перебувають у володінні та 

користуванні підприємства, уключаючи посіви на землях, узятих у найм (оренду)  

в інших землекористувачів, якщо отримання земельних ділянок здійснене та 

оформлене договорами найму (оренди), та площі сільськогосподарських угідь.  

Якщо земельні ділянки підприємства, з яких збирався врожай, розміщені  

у різних адміністративно-територіальних одиницях, то форма № 4-сг (річна) 

подається за кожною адміністративно-територіальною одиницею окремо.  

Звертаємо увагу, що реквізит «Код території» на бланку форми № 4-сг (річна) 

заповнюється відповідно до нового Кодифікатора адміністративно-територіальних 

одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) та Класифікатора об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який діяв до набрання 

чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ  

«Про утворення та ліквідацію районів».  

Наголошуємо на тому, що в разі подання форми в електронному вигляді, 

код території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно 

оновити програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля 

КАТОТТГ та КОАТУУ реквізиту бланку форми «Код території відповідно до:» 

заповнені.  

Код території проставляється за місцезнаходженням земельних ділянок 

(фактичної адреси здійснення діяльності). 

У випадку відсутності даних для заповнення форми № 4-сг (річна) у реквізиті 

бланку «Інформація щодо відсутності даних» зазначається одна з перелічених 

причин відсутності даних. При цьому, наголошуємо, що причина "Здійснюється 

сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом 

виробництва" у випадку відсутності даних за цією формою не застосовується. 



При складанні звіту необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо показників форми             

№ 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур", затвердженими 

Головою Держстату 08 липня 2021р. за № 19.1.2.-12/5-21, які Ви можете знайти на 

сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Респондентам/Альбом форм 

державних статистичних спостережень на 2022 рік/Економічна статистика/ 

Економічна діяльність: Сільське, лісове та рибне господарство/Звіт про посівні 

площі сільськогосподарських культур (25.06.2021 №161), Роз’яснення щодо 

показників форми. 

Площа посівна сільськогосподарських культур під урожай звітного року 

характеризує площу, яка фактично зайнята посівами і з якої передбачається одержати 

врожай у звітному році. Показник уміщує дані про площі посівів:  

– озимих культур попереднього року, що збереглись до закінчення весняної сівби;  

– ярих культур звітного року на самостійній площі, уключаючи пересів загиблих 

озимих площ і загиблі площі ярих культур, які не були пересіяні; 

– безпокривних багаторічних трав посіву минулих та поточного років, уключаючи 

посів восени попереднього року; 

–  у міжряддях садів; 

–  попередніх культур на розораних луках і пасовищах. 

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 ДСС за формою № 29-сг (річна) "Звіт про площі та 

валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду". 

Звертаємо Вашу увагу на те, що термін подання форми визначено: на 5-й день 

після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня, водночас, у зв’язку із 

запровадженням в Україні воєнного стану та, відповідно до Закону України  

«Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 

воєнного стану або стану війни», статистична та фінансова звітність може подаватися 

до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності. 

Разом з тим, органи державної статистики продовжують здійснювати свої 

функції та наразі приймають звітність від респондентів, які мають змогу  

її подати. 

За можливості просимо звітувати в електронному вигляді (інформація щодо 

порядку подання статистичної звітності в електронному вигляді Ви можете знайти на 

вищевказаному вебсайті у рубриці «Електронна звітність», шаблони електронних 

звітів за формами № 4-сг (річна), а також повідомляємо, що Держстатом для 

респондентів створено безкоштовне програмне забезпечення «Кабінет 

респондента» для подання електронної звітності, яким Ви, також, зможете 

скористатись (посилання на нього є на вказаних сайтах). 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України 

«Про державну статистику». 

Шановні керівники підприємств, просимо також враховувати, що Кабінетом 

Міністрів України (далі – КМУ) 29.04.2022р. за № 327-р видано Розпорядження  

«Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах 

воєнного стану», яким зобов’язано Міністерство аграрної політики та продовольства, 

а також, Держстат, до припинення або скасування воєнного стану щомісячно 



інформувати КМУ про стан виконання плану прийнятих заходів для здійснення 

моніторингу стану продовольчої безпеки. 

Враховуючи вищевикладене, переконливо просимо Вас своєчасно надати до 

ГУС у Вінницькій області звіт за ф.№ 4-сг «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур», а також, всю іншу статистичну звітність за формами 

ДСС, респондентами по яких Вас було відібрано Держстатом, подавати згідно 

календаря подання звітності, який знаходиться на вебсайті ГУС у Вінницькій області  

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

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форми                      

№ 4-сг (річна) 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». 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 

Заздалегідь дякуємо за розуміння та сподіваємось на своєчасне отримання 

інформації. 
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