
Про заповнення даних  форми №50-сг(річна)  
 "Звіт про основні  економічні показники роботи   сільськогосподарських підприємств" 

 
  Звертаємо Вашу увагу, що наказом Держстату   08 червня 2022 р. № 153  (зі змінами, внесеними 
наказом Держстату  від 10 листопада 2022 р. № 279)  внесено зміни  до     форми    №50-сг(річна)  
"Звіт про основні  економічні показники роботи   сільськогосподарських підприємств":  

        1. У розділі 3 за графою 1  показник  "Обсяг  продукції, наявної на початок  року"  замінено на 
показник "Запаси  на початок   року". 

      2. У розділі 3 за графою 2  показник  " Обсяг  продукції, що надійшла  протягом  року (включаючи 
власне виробництво"  замінено на показник " Обсяг  продукції, отриманої  протягом року (уключаючи 
власне виробництво)". 
      3. У розділі 3 за графою 3  показник  " У тому числі обсяг придбаної продукції або отриманої 
іншим шляхом (крім власного виробництва)  замінено на показник "У тому числі обсяг продукції, 
отриманої будь-яким іншим шляхом,  крім власного виробництва  (із гр.2) ". 

        При заповненні показників  форми №50-сг(річна) слід дотримуватись  вимог Роз’яснень щодо 
показників форми державного статистичного спостереження  №50-сг(річна)  "Звіт про основні  
економічні показники роботи   сільськогосподарських підприємств " від 05 серпня 2022 року                       
№ 19.1.2-12/15-22   (Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження 
№ 50-сг (річна) "Звіт про основні показники роботи сільськогосподарських підприємств" від                              
30 червня 2020 року № 19.1.2-12/8-20 є недійсними з  01 січня 2023 року). 

При заповненні  даних  ДСС за ф. №50-сг(річна) слід врахувати: 

 У звіті відображається   виробнича собівартість виробленої продукції рослинництва та 

тваринництва (розділ 1), яка була вироблена (фактично одержана) підприємством у звітному 

році. 

 Виробнича собівартість виробленої продукції сільського господарства (розділ 1) не включає 

витрати на посіви, які повністю або частково загинули та витрати на утримання 

сільськогосподарських тварин, від яких не отримано тваринницької продукції. 

  Виробнича собівартість виробленої продукції сільського господарства (розділ 1) не 

включає  витрати на незавершене виробництво продукції рослинництва та тваринництва, 

тобто продукції, яка фактично буде одержана в наступному році. 
 Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, що 

була реалізована протягом звітного року, нерозподілених постійних загальновиробничих 
витрат і наднормативних виробничих витрат та  не включає адміністративні витрати, 
витрати на збут та інші операційні витрати. 

 На відміну від показника  «виробничої собівартості продукції» , показник «витрати на 
виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства» (розділ 2) включає дані  про 
прямі та загальновиробничі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), уключаючи  
витрати  на повністю загиблі посіви і на окремі види тварин, що не дали  тваринницької 
продукції. 

 На відміну від показника  «виробничої собівартості продукції» , показник «витрати на 

виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства» (розділ 2) включає  зміни                    

(+, -) у витратах на незавершене виробництво. 

 Показники  щодо запасів продукції на початок року включають продукцію  на насіння, на 

годівлю худоби, на продаж, а також незалежно від місця зберігання (в господарстві, в 

орендованих приміщеннях, на елеваторах, в інших підприємствах тощо).  

 Показники запасів (наявності) та руху  зернових та зернобобових культур і соняшника 

відображається у вазі після доробки, включаючи некондиційне, подрібнене зерно у фізичній 

масі. 

 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.   

              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 


