
Про заповнення даних ДСС за ф. 2-ферм(річна)  "Звіт про витрати на виробництво 

продукції (робіт, послуг) сільського господарства" 

 

  При заповненні даних ДСС за ф. 2-ферм(річна)  "Звіт про витрати на виробництво продукції 

(робіт, послуг) сільського господарства" використовувати бланк форми, затверджений   

наказом  Держстату   08 червня 2022 р. № 153  (зі змінами, внесеними наказом Держстату 

від 10 листопада 2022 р. № 279) та  Роз’ясненнями     щодо показників форми  від 04 серпня 

2022 року № 19.1.2-12/14-22. 

При заповненні  даних  ДСС за ф. 2-ферм(річна) слід врахувати: 

 

 Показники форми відображають   дані про прямі та загальновиробничі витрати на 

виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за звітний рік. 

 Показники «прямі матеріальні витрати», «прямі витрати на оплату праці», «інші прямі 

витрати»  відображають лише витрати, пов’язані  безпосередньо  з 

сільськогосподарським виробництвом та не  включають витрат по інших видах 

діяльності (якщо на підприємстві такі є), а також  витрат з адміністративно-

управлінського персоналу. 

  Показники форми включають 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). 

 Показники форми враховують зміни у витратах на незавершене виробництво. 

 Рядок   «прямі матеріальні витрати», крім окремо виділених  витрат включає також  

вартість  добрив  та засобів захисту рослин, вартість біопрепаратів і дезінфекційних 

засобів, які застосовуються у тваринництві. 

 До матеріальних витрат уключають вартість насіння та посадкового матеріалу, кормів, 

як власного виробництва, так  і придбаного. 

 Показник «відрахування на соціальні заходи» не включає внески на недержавне 

пенсійне забезпечення та відрахування на військовий збір.  

 Показники щодо реалізації продукції сільського господарства відображають реалізації 

продукції рослинництва та тваринництва  власного виробництва,  вироблених як у 

звітному році, так і в попередніх роках. 

 Показники щодо реалізації продукції сільського господарства  не відображають дані 

про обсяги продукції сільського господарства власного виробництва, переробленої на 

власних (орендованих) потужностях. 

 Показники щодо реалізації продукції сільського господарства  не відображають 

продукції, використаної для внутрішніх потреб підприємства (на насіння, корми). 

 Показники щодо реалізації продукції сільського господарства  не відображають 

            продукцію сільського господарства, куплену підприємством для її перепродажу  

           (в обліку має враховуватись, як товар для перепродажу, і відповідно   

           відображатись як торгівельна, а не сільськогосподарська діяльність). 

           Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2023 року набув чинності новий Закон України «Про 

офіційну статистику», відповідно до статті 4 якого передбачено подання статистичної та 

фінансової звітності виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі. 

          За потреби, за консультаціями з питань подання та заповнення статистичної 

звітності можете звертатись до: 

 управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами: 

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

 управління обробки даних статистичних спостережень:  

     52-57-66, 52-57-65, 067 8951963 

 


