
Звітність подають

Юридичні особи, 
відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, 
які здійснюють 
сільськогосподарську 
діяльність (за переліком, 
визначеним Держстатом)

Форма звітності

Форма №9-сг (річна) «Звіт про 
використання добрив 
і пестицидів», затверджена 
наказом Держстату 
від 08.06.2022 №161          
(зі змінами, внесеними наказом 
Держстату від 10.11.2022 №279)

При заповненні керуватись

Роз’ясненнями щодо заповнення 
форми від 08.07.2021;
Переліком видів засобів захисту 
та підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур 
від 14.02.2018

Складання та подання державної статистичної звітності 
за формою №9-сг (річна)

Організація подання державного статистичного спостереження

Інтернет–нарада

Спосіб та терміни подання звітності

не пізніше 5 січня

З 1 січня 2023 року звітність 
подається виключно в 
електронній формі
у тому числі за допомогою 
безкоштовного онлайн-сервісу
«КАБІНЕТ  РЕСПОНДЕНТА» 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/


У випадку відсутності даних у формі зазначається одна 
з нижченаведених причин:

Причина «Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з
тривалим циклом виробництва» у випадку відсутності даних за цією формою
не застосовується.
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не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається – одиниця не 
здійснює діяльність із виробництва продукції рослинництва;

одиниця припинена або перебуває в стадії припинення – підприємство перебуває 
в стадії припинення діяльності та переведення всіх активів, земель на баланс іншого 
підприємства; підприємство ліквідоване за документами; 

тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/ 
карантинні обмеження – у разі тимчасового призупинення економічної діяльності 
в цілому по одиниці через економічні чинники, карантинні обмеження; 

проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій 
одиниці;

відсутнє явище, яке спостерігається – у разі відсутності специфічного об’єкта 
спостереження (відсутність сільськогосподарських угідь; добрива/пестициди не 
застосовувались під посіви урожаю звітного року тощо).













Показники форми характеризують фактичні обсяги мінеральних та органічних добрив, матеріалів для
підвищення родючості ґрунтів, пестицидів, які були використані під урожай звітного року, та площі
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, оброблені цими засобами.

Обсяги використаних добрив/ пестицидів та речовин для підвищення родючості ґрунтів ураховано
незалежно від того, власними силами чи із залученням сторонніх організацій були проведені роботи щодо
їх застосування.

Методологічні особливості заповнення звіту 

• площа – у гектарах з двома знаками 
після коми (0,00)га

• мінеральні та органічні добрива – у 
тоннах з двома знаками після коми (0,00)т

• пестициди – у кілограмах або літрах з 
двома знаками після коми (0,00)
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Перевірити правильність
заповнення показників
можна розрахувавши
обсяг унесених добрив
на 1 га обробленої
площі.

!

Формат представлення значень показників:
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Не враховується площа, що була оброблена добривами/пестицидами в
звітному році під урожай наступного року.

Площа, оброблена добривами/пестицидами, ураховується один раз, незалежно від кількості етапів
застосування цих речовин (наприклад, внесення добрив під посів озимих культур восени попереднього
року та весняне підживлення культури) і способів її обробітку.

Обсяг унесених добрив/пестицидів характеризує сумарні обсяги використаних мінеральних та
органічних добрив, пестицидів під фактично вирощені сільськогосподарські культури та багаторічні
насадження урожаю звітного року.

В обсягах унесених добрив/ пестицидів не враховуються обсяги
речовин, які були використані у звітному році під урожай
наступного року (зокрема під посіви озимини під урожай
наступного року).
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Методологічні особливості заповнення звіту 
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Площа оброблена 
добривами/
пестицидами

Крім випадків, коли на одній і тій же площі були проведені повторні посіви,
наприклад, після збирання озимої пшениці посіяно та зібрано соняшник, або за
наявності міжрядних посівів сільськогосподарських культур.

Площа посівна 
уточнена /загальна 
площа багаторічних 

насаджень
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Методологічні особливості заповнення звіту 

≤

№9-сг (річна)
«Звіт про використання добрив 

і пестицидів»

№29-сг (річна)
«Звіт про площі та валові збори 
сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід і винограду»
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Консультаційна підтримка з 
питань подання звітності 

Бланки форм державних статистичних спостережень та роз’яснення
щодо їх заповнення на вебсайті ГУС

Дякуємо за увагу!

 Головне управління статистики у Житомирській області, 2021

067–814 83 85
(0412) 47–17–61
(0412) 42–13–35

Приєднуйтесь до вайбер-спільноти:

«Житомирстат респондентам» 

Альбом форм 
державних статистичних 
спостережень на 2023 рік

Економічна діяльність Сільське, лісове та 
рибне господарство

Ви можете задати питання щодо державної статистичної звітності, скориставшись кнопкою 
«Ваше запитання», яка розміщена у кінці розділу «Матеріали нарад для ознайомлення».

 Головне управління статистики у Житомирській області, 2023
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