
Про особливості заповнення показників ДСС за ф. № 24-сг (місячна) "Звіт про 
виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин   
і забезпеченість їх кормами" 
 

 
            Із 1 січня 2023 року набув чинності Закон України “Про офіційну статистику”, 
відповідно до якого внесені зміни до бланків державних статистичних спостережень  
(далі – ДСС), у тому числі до ф.24-сг(місячна) "Звіт про виробництво продукції 
тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" 
(далі – 24-сг(місячна)). Зокрема, термін «Конфіденційність статистичної інформації» 
замінено на «Статистична конфіденційність». Крім того, на бланку вилучено код території 
за КОАТУУ.   

 При заповненні даних ДСС за ф. №24-сг(місячна) слід врахувати: 

 У звіті відображаються показники діяльності відокремлених підрозділів, які 

займаються виробництвом продукції тваринництва, за місцем утримання 

сільськогосподарських тварин. Якщо сільськогосподарські тварини утримуються 

підприємством у різних адміністративно-територіальних одиницях, то показники 

форми «кількість тварин і обсяги виробництва продукції тваринництва» необхідно 

відображати за кожною адміністративною одиницею.   

 У випадку відсутності даних, звіт  надається із зазначенням однієї з причин, наведених 

на бланку за ф.№ 24-сг (місячна). 

 Показники форми наводяться зростаючим підсумком з початку року. 

 Якщо за результатами розрахунку живої маси приросту отримано відвіс (тобто жива 

маса тварин на кінець звітного періоду менша від їхньої живої маси на початок звітного 

року, тобто при купівлі чи при народженні), то за відповідним видом тварин негативне 

значення показника не відображається (тобто в розд. 1 п. 1.1 за кодами 1110, 1120, 1130, 

1140 (гр. 1,2,3) не можуть  мати від’ємне значення).  

 Кількість сільськогосподарських тварин характеризує кількість 

сільськогосподарських тварин певного виду (загальну або за статевовіковими групами), які 

утримуються підприємством на звітну дату (на кінець звітного періоду), незалежно від мети 

вирощування та розведення (для отримання продукції, відтворення тощо). 

 Кількість сільськогосподарських тварин, які здохли та загинули, характеризує 

сумарну кількість тварин певного виду (незалежно від віку), які були втрачені через їхню 

загибель від хвороби, старості, стихійного лиха, пожежі, нападу хижаків, нещасних випадків, 

а також через вимушений забій (якщо їхнє м’ясо не використане в їжу), уключаючи 

викрадених або здохлих із вини працівників, навіть якщо їхня вартість була відшкодована 

за рахунок винних осіб. 

 

Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами: 

     52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78. 


