
 
 

 
 
 

Державне статистичне спостереження 
 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

ПРО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

на "1" ____________ 20__ року  

 
 

 

 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"  

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень 

тягне за собою відповідальність, яка  встановлена статтею 186³ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

Подають: Термін подання  

№ 37-сг 

(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

24.06.2016 № 103 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 

які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  

 

– територіальному органу Держстату 

 

не пізніше 2-го 

числа місяця, 

наступного за 

звітним періодом 

(у липні-листопаді) 

 
 
 
 
 

Респондент: 

 

Найменування:______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження (юридична адреса):__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо , 

___________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):_________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,  

___________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 



РОЗДІЛ 1. Збирання врожаю сільськогосподарських культур у звітному році 

 (із двома знаками після коми) 

Назва сільськогосподарських культур 
за Номенклатурою продукції сільського господарства (НПСГ) 

Код  
рядка  

Площа  
зібрана,  

га  

Обсяг  
виробництва,  

ц  

А Б 1 2 

Культури зернові та зернобобові  – усього  
(сума кодів з 0050 до 0270) 0030 

 у початково 

оприбуткованій вазі 

Пшениця озима  0050   

Ячмінь озимий 0130   

Жито озиме 0160   

Пшениця яра  0080   

Кукурудза на зерно 0110   

Ячмінь ярий 0140   

Овес 0210   

Гречка 0220   

Просо 0240   

Рис 0250   

Культури зернові інші, гібриди, суміші колосових 0260   

Культури зернобобові – усього 

(більше або дорівнює коду 0320) 0270   

з них горох 0320   

Соя 0410   

Ріпак озимий 0490   

Кольза (ріпак ярий) 0500   

Соняшник 0520  
у початково 

оприбуткованій вазі 

Буряк цукровий фабричний 0750   

Картопля 1250   

Культури овочеві відкритого ґрунту  1321   

Культури овочеві закритого ґрунту  1322 х  

Коренеплоди кормові 2180   

Кукурудза кормова 2230   

    

 

 

РОЗДІЛ 2. Збирання врожаю багаторічних культур у звітному році 
(ц; із двома знаками після коми) 

Назва багаторічних культур  
за Номенклатурою продукції сільського господарства (НПСГ) 

Код  
рядка  

Обсяг виробництва 
 із загальної площі насаджень 

А Б 1 

Культури плодові   3200  

Культури ягідні 3480  

Виноград 3770  

 

 

 

 

__________________________________________                                                     __________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                              (ПІБ)  

відповідальної за достовірність наданої інформації 

__________________________________________                                                    __________________________ 

                                                                                                                                                                (ПІБ) 

        

        телефон: _______________  факс: _______________ електронна пошта: _________________________________ 


