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І Н С Т Р У К Ц І Я 
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень  

№1-зерно " Наявність і надходження зернових та олійних  культур  
на "____"_________________200_року " (місячна)  та    

№1-зерно " Наявність і надходження зернових та олійних  культур  
на "____"_________________200_року " (піврічна) 

 
I. Загальні положення 

1.1.Форми державних статистичних спостережень №1-зерно "Наявність і надходження 
зернових та олійних культур на "____"______200__року" (місячна) (далі – форма №1-зерно 
(місячна)) та №1-зерно "Наявність і надходження зернових та олійних культур на 
"____"______200__року" (піврічна) (далі – форма №1-зерно (піврічна)) подаються органу 
державної статистики за місцем виробничої діяльності респондента, який займається 

прийманням на зберігання та переробкою зернових та олійних культур (далі –культури). 
1.2.На бланках форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) зазначаються повне 

найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними 

та місце здійснення його виробничої діяльності. 
1.3.Підставою для заповнення форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) є 

складські квитанції, прості, подвійні складські свідоцтва, інші первинні документи 

бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на підприємства.  
1.4.Дані про наявність, надходження, переробку культур заповнюються у цілих 

числах у відповідних одиницях виміру: обсяг продукції – у тоннах; вартість – у гривнях. 
1.5.При заповненні показників форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) усі 

дані наводяться зростаючим підсумком з початку року (крім даних про наявність культур 

станом на звітну дату).  
1.5.1.Форма №1-зерно (місячна) складається щомісячно (за винятком станом на 1.01 

та 1.07 звітного року) за скороченим переліком показників. 
1.5.2.Форма №1-зерно (піврічна) складається двічі на рік: станом на 1 січня – за рік в 

цілому та станом на 1 липня – за перше півріччя за повним переліком показників з 
урахуванням видів і класів культур. 

1.5.3.У рядках форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна), де показники 
відсутні, ставиться прочерк. 

1.6.Усі показники у формах №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) повинні бути 
взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому 

законодавством порядку. 
1.7.Форми №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) підписуються керівництвом 

підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 
 

II. Порядок заповнення форм №1–зерно (місячна) та №1–зерно (піврічна) 
2.1.Облік наявності та надходження культур ведеться у заліковій вазі. Залікова вага – 

це фізична вага (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси 

відхилень показників якості від базисних кондицій. 
2.1.1.У першому розділі форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) 

відображаються обсяги таких зернових культур: пшениця (яра та озима), жито (яре та 

озиме), просо, рис, гречка, кукурудза (в перерахунку на зерно), ячмінь (ярий та озимий), 

зернобобові (горох, квасоля, сочевиця, нут, чина, маш, кормові боби, люпин кормовий), 

овес, вика, інші зернові (тритикале, зерносуміш, сорго, чумиза). 

2.1.2.У другому розділі форм №1-зерно (місячна) та №1-зерно (піврічна) 
відображаються обсяги насіння соняшнику, сої, ріпаку (озимого та ярого). 

2.2.У графах 1, 2 дані про наявність культур наводяться станом на звітну дату 
(уключаючи обсяги залишків попередніх років та обсяги державного резерву). За графою 

1 показується весь обсяг культур, що знаходяться на підприємстві (як власні, так і ті, що 

знаходяться на зберіганні); а за графою 2 – в тому числі на зберіганні (якщо культури, які 
є власністю іншої юридичної особи, зберігаються тимчасово). 

2.3.У графах 3–6 показуються обсяги надходження підприємству культур з початку 
звітного (календарного) року. У ці графи включаються всі обсяги, надходження яких 

підтверджено документами за звітний рік (уключаючи обсяг закупок звітного року із 

минулорічних обсягів залишків). 
2.3.1.У графі 3 відображаються загальні обсяги культур, що надійшли на підприємство: в 

рахунок погашення заборгованості минулих років за отримані грошові аванси, насіннєві та 

фуражні позички, матеріально-технічні ресурси (пально-мастильні матеріали, мінеральні 
добрива, техніку тощо); на регіональні потреби; зберігання на загальних умовах; закупівля за 

кошти, незалежно від джерел фінансування; надходження на промислову переробку на 

давальницьких умовах та власного виробництва. У цю графу не включає-ться закуплена 
(придбана) для подальшого виробництва продукція переробки культур.  

2.3.2.У графі 4 показуються обсяги надходження культур на загальних умовах 
зберігання з початку звітного (календарного) року. 

2.3.3.У графі 5 показуються обсяги культур, закуплені за кошти, незалежно від дже-
рел фінансування. 

2.3.4.У графі 6 відображається належна до сплати сума за культури за цінами, що 
фактично склалися у звітному періоді, з урахуванням надбавок (знижок) за якість про-

дукції, але без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експе-

диційних витрат, податку на додану вартість. Плата за сушку, очистку та доробку про-

дукції до базисних кондицій у вартість не включається. 
2.3.5.У графі 7 показуються загальні обсяги культур, які перероблені підприємством 

на власних (орендованих) потужностях з початку звітного (календарного) року. По зерно-

вих культурах показник графи 7 може бути більшим (за рахунок дерті, фуражного борош-

на та іншої продукції переробки) суми показників граф 8, 9, 10.  
2.4.У формі №1-зерно (піврічна) показник рядка 01 дорівнює сумі показників рядків 

02 та 08; показники рядка 35 – сумі показників рядків 36 та 39. Показники зведених рядків 
02, 08, 15, 18, 22, 27, 31, 36, 39, 43, 44, 48, 54, 66 можуть бути більшими суми їхніх складо-

вих за рахунок елітного, насіннєвого, несортового зерна (для коду 66 – насіння) тощо, які 
окремо не виділяються.  

2.5.У формі №1-зерно (піврічна) показник рядка 57 дорівнює сумі показників рядків 
58, 59, 60 і характеризує надходження зернових культур від суб’єктів господарювання. 

2.5.1.У рядку 58 показується надходження зернових культур від підприємств, що 
здійснюють сільськогосподарську діяльність (уключаючи надходження від фермерських 

господарств).  
2.5.2.У рядку 59 показується надходження зернових культур від господарств 

населення (безпосередньо від фізичних осіб; прийняті сільськогосподарським 

підприємством від своїх працівників за їхнім дорученням для подальшої доставки на 

підприємства). 
2.5.3.У рядку 60 відображається надходження зернових культур від інших суб’єктів 

господарювання (що не знайшли відображення в рядках 58 та 59).  
2.6.У формі №1-зерно (піврічна) у рядках 64–68 надається інформація про наявність, 

надходження та переробку олійних культур за основними видами.  
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