Про внесення змін до форми
№1-підприємництво (річна)
«Структурне обстеження підприємства»,

затвердженої наказом Держстату 22.07.2020 № 223,

Роз’яснень щодо її заповнення за №19.1.212/22-20 від 10.08.2020,
про порядок надання,
методологічні особливості складання звіту
та вимоги щодо виконання контролів у звіті

ПРОГРАМА
інструктивної наради з респондентами
Години
роботи

Питання, що висвітлюються
Відкриття наради.

10.00-10.05

10.05-10.10

10.10-10.25

10.25-10.35

10.35-10.40

Критерії визначення розмірів підприємства,
формування сукупностей звітних одиниць для
подання статистичної та фінансової звітності
Щодо заповнення даних форми №1підприємництво(річна) – заповнення окремих
показників, вимоги щодо виконання контролів,
узгодження з даними форм статистичної та
фінансової звітності
Розподіл основних показників та відображення
окремих елементів витрат за видами
економічної діяльності. Про внесення змін до
розділу 4 звіту та розподіл матеріальних витрат і
витрат на оплату послуг за видами продукції
(включаючи послуги) та відповідність Основній
номенклатурі продукції (ОНП-2020)
Заповнення показників розділу 8 по місцевих
одиницях, відповідність даним розділу 3 за
видами економічної діяльності, аналіз помилок в
заповненні розділу 8 та передачі електронних

Доповідач
Начальник управління збирання,
підготовки даних та взаємодії з
респондентами
Шевченко О.В.

Начальник відділу аналізу даних
структурної статистики та статистики
фінансів підприємств
Пікало В.Ф.

наказом Держстату від 22.07.2020р. №223 внесено
зміни до форми №1-підприємництво (річна)
 змінено перелік показників у розділі 4 «Розподіл матеріальних витрат і витрат
на оплату послуг, використаних у виробництві продукції (товарів, послуг), за
видами продукції (включаючи послуги)», на відміну від звіту за попередній 2019
рік, внесено суттєві зміни у формулярі форми щодо відображення у звіті
окремих видів продукції (включаючи послуги);
 в зв’язку із уведенням в дію Основної номенклатури продукції (ОНП–2020)
втратила чинність Статистична класифікація продукції СКП–2011, тому
показники розділу 4 за графою Б відповідають ОНП–2020 (надалі – ОНП), яка
розміщена сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Методологія та
класифікатори»/ /Класифікатори»/«Основна номенклатура продукції
(ОНП)»;
 Розділ 8 доповнено показником по графі 6 «капітальні інвестиції у
матеріальні активи» ;



Заповнення показників розділів 1,2
Помилки

Слід відобразити

Не заповнено рядок 100

Кількість місяців від 01 до 12

Рядок 105>0, рядки 453 або 455=0

Рядки 459 або 465 (орендна плата)
повинні бути >=0

Рядок 101-106=0, рядок107=0

Рядок 107>0

Рядок 200,201 =0

Рядок 200,201 повинен мати значення
«так» або «ні»

Розділ 3. Розподіл основних показників за видами економічної діяльності

Код
за
КВЕД
на рівні
класу

Назва показників
(коди рахунків відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського
обліку
або спрощеного Плану рахунків
бухгалтерського обліку)

А

Б

Х

Усього по підприємству (рядок 300)
(сума рядків за видами економічної
діяльності, гр.1–11, 16–18)

Середня
Обсяг
кількість
реалізова
працівникі
ної
в
(середньо продукції
облікова
(товарів,
кількість
послуг)
штатних
працівникі
без ПДВ
в, середня (рахунок
кількість
70, із
зовнішніх
сумісників
рахунку
та
71
працюючи
(без
ПДВ)
х за
цивільноабо
правовим
рахунок
и
70
договорам
и),
(без
осіб
ПДВ))

1

2

Не
Відповіда
включає
є фін.звіт
штатних
ф.2,2працівникі м,2-мс по
в, які
р.2000,
знаходятьс
яу
відпустках
у зв’язку з
пологами
та догляду
за
дитиною
до 3-х
років,
працівникі

Із гр.2 сума
акцизног
о
податку
(із
рахунку
64)

3
(гр.3 <
гр.2)

Вартість
продукції
(робіт, послуг)
Вартість
власного
продукції
виробництва
(робіт, послуг) для внутрішніх
власного
потреб
виробництва підприємства
для внутрішніх
з метою
потреб
інвестування
підприємства
свого
(рахунки 15,
підприємства
23)
(рахунок 15,
субрахунки
151, 152, 153,
154, 155 або
рахунок 15)

4

Критерієм
оцінювання
вартості
продукції
(робіт, послуг)
може
вважатися її
виробнича
собівартість.

5
(гр.5  гр.4)

Капітальні
інвестиції
у матеріальні
активи
(без ПДВ)
(рахунок 15, субрахунки
151, 152, 153, 155 або рахунок
15)

6

уключаючи витрати на
капітальний ремонт,
поліпшення, вдосконалення,
реконструкцію, модернізацію

відповідає ф.2ОЗ-ІНВ(річна)

ряд.300 графа 1 показник «Середня кількість працівників»
середньооблікова
кількість штатних
працівників

дорівнює сумі середньооблікової кількості штатних
працівників за всі місяці роботи підприємства у
звітному році, поділеній на 12.

Не включає штатних працівників, які знаходяться у відпустках у зв’язку з
пологами та догляду за дитиною до 3-х років, працівників в ООС (АТО)
середня кількість зовнішніх
сумісників
середня кількість
працюючих за цивільноправовими договорами

дорівнює сумі середньої кількості цих працівників
за всі місяці роботи підприємства у звітному році,
поділеній на 12

відображає середньорічну кількість працівників ( не на 31 грудня і не за грудень)
ряд.300 графа 1 = фінансова звітність форма 1,1-м,1-мс =
(∑ряд.1040 гр.1 ф. №1-ПВ (місячна) за 12 міс.) / 12 +
+ (∑ ряд. 7030 гр.1 + ряд. 7040 гр.1) ф. №1-ПВ (квартальна)) /4

ряд.300 графа 2 показник «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
включає
вартість реалізованої
продукції (товарів)
власного виробництва

Вартістьреалізованих
товарів, придбаних для
перепродажу

акцизний податок,
інші податки та
збори, пов’язані з
обсягом
реалізованої
продукції (товарів,
послуг), крім ПДВ

вартість пакування та
транспортування
продукції (товарів), що
компенсується за
рахунок покупця,
відповідно до договору
поставки

надходження, що
належать третім
особам

вартість реалізованих
послуг

доходи від здачі майна в
оренду, якщо вони є
результатом
економічної діяльності.

ряд.300 графа 2 показник «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
вартість продукції (робіт,
послуг) власного
виробництва для внутрішніх
потреб підприємства;

не включає

суми отриманих субсидій і
дотацій
аванси

реалізацію оборотних
активів
вартість зворотної тари

фінансові доходи

надані знижки

Співставлення показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)з

показниками інших форм звітності
Ф.1-підприємництво (річна)

Інші форми

Рядок 300 графа 2

Фінансова звітність рядок 2000 форми 2,2-м,2-мс
- крім повернення товару
-реалізації відходів власного виробництва

Графа 2 за промисловими
видами діяльності
(КВЕД 08- 38)

Ф.1П- НПП(річна) графи 3,5 за кодом продукції (за
винятком акцизу)
Ф.1-ПЕ(місячна) графа 1 за кодом КВЕД (за винятком
акцизу)

Розділ 3. Розподіл основних показників за видами економічної діяльності
Продовження розділу 3
Розділ показує витрати на виробництво, реалізацію та збут

Код
за
КВЕД
на рівні
класу

Матеріальні витрати та
витрати на оплату
послуг, використані у
виробництві продукції
(товарів, послуг)
(без ПДВ)
(рахунки 23, 91, 92, 93,
94 або рахунки 23, 91,
96)

Із гр.7 –
платежі
підрядникам
(із рахунку 63
або із рахунку 68)

Амортизація
(рахунки
83, 91,
92, 93 або
рахунки
23, 96)

23 11 0
А

7

8
(гр.8 < гр.7)

9

Витрати
на
оплату
праці
(рахунки
47, 66, 81 або
рахунки
47, 66)

Запаси
незавершеного
виробництва
(рахунки 23, 25 або
рахунок 23)

Запаси
готової
продукції
(рахунки 26, 27 або із
рахунку 26)

на
початок
року

на
початок
року

Запаси
товарів та послуг
для перепродажу
(без ПДВ)
(рахунок 28 або із рахунку
26)

Відрахування
на
соціальні
заходи
(рахунки 65, 82
або із рахунку
64)

13 32 0

13 33 0

10

11
(гр.11 < гр.10)

на
кінець
року

13 21 3
12

на
кінець
року

на
початок
року

13 21 3
13

14

на
кінець
року

13 21 1
15

16

Вартість
товарів та
послуг,
придбаних у
звітному році
для
перепродаж
у
(без ПДВ)
(рахунок 28
або
із рахунку 26)

13 12 0
17

18

Звертаємо увагу на необхідність проведення логічного контролю щодо
співставлення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) зі зміною запасів
незавершеного виробництва, готової продукції, товарів та запасів:
Якщо
ряд.300 гр.2/( гр.13+ гр.15+ гр.17 -гр.12-гр.14-гр.16) <1 надати
пояснення,
аналогічний контроль необхідно здійснювати по кожному із заповнених у звіті
фактичних видів економічної діяльності;

Гр.2+гр.4 повинна бути > гр.7-((гр.13+гр.15)-(гр.12+гр.14)) по роз.3

– ряд.300 графа 4 показник «Вартість продукції (робіт, послуг) власного
виробництва для внутрішніх потреб підприємства» – не включає
виробництво продукції інтегрованої діяльності, а відображається лише
продукція (роботи, послуги), які споживаються безпосередньо самим
підприємством (наприклад, виробництво теплоенергії власними котельнями,
виконання капітального ремонту господарським способом).
– ряд.300 графа 6 показник «Капітальні інвестиції у матеріальні активи» –
показник не включає інвестування в нематеріальні активи, не включає безкоштовно
отримані необоротні активи, але включає необоротні активи з фінансового лізингу
(відповідає даним ф.№2-ОЗ ІНВ (річна) в частині матеріальних активів).

ряд.300 графи з 7 по 11 включає елементи витрат на виробництво продукції
(товарів, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні
витрати лише в частині оплати послуг сторонніх підприємств;
по кожному із вказаних у звіті фактичних видів економічної діяльності
обов’язково має бути заповненим кожен елемент витрат;
графа 7 включає як матеріальні витрати, так і витрати на оплату
послуг, однак не включає витрати на нарахування податків та зборів, штрафів,
списання дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів;
графа 9 включає амортизацію, нараховану у звітному році на всі
основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи;
графа 10 включає витрати на оплату праці основної та додаткової
заробітної плати, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, нарахування резерву відпусток; при заповненні показника слід
правильно розподілити витрати за видами економічної діяльності.

При заповненні показників розділу 3 граф з 12 по 17 слід пам’ятати, що
показники в цілому по підприємству мають відповідати даним балансу та бути
розподіленими за видами економічної діяльності, причому показники щодо
запасів незавершеного виробництва, запасів готової продукції проставляються
лише по виробничих видах діяльності:
для КВЕД з 45.11 по 96.09 графи 12,13,14,15 =0
Якщо у звітному році підприємство не здійснювало виробничу діяльність за
видом, по якому є залишки незавершеного виробництва чи готової продукції,
то у звіті підприємства за 2020р. має бути заповненим лише рядок 300 по
відповідних графах з наданням пояснення щодо відсутності діяльності за
кодами КВЕД-2010 та відсутності по цих кодах даних у графах 12,13 або
14,15.
Показники розділу 3 за графами 16,17,18 заповнюються по торгівельних
видах діяльності. При заповненні показників слід перевірити, щоб обсяг
реалізації (товарооборот) в торгівлі не повинен бути меншим від суми
придбаного товару та зміни залишку товару, тобто
Розділ 3 за кодом КВЕД-2010 від 46.21 по 47.99 графа 2– гр.18+гр.17–гр.16 > 0

Показники

Середня кількість
працівників, осіб
Матеріальні витрати та
витрати на оплату
послуг, використані у
виробництві, тис.грн
Амортизація, тис.грн
Витрати на оплату праці,
тис.грн
Відрахування на
соціальні заходи, тис.грн
Запаси незавершеного
виробництва, тис.грн
Запаси незавершеного
виробництва, тис.грн
Запаси готової продукції,
тис.грн
Запаси готової продукції,
тис.грн

ф. № 1-підприємництво
(річна)

Фінансова та
інша статистична звітність

Порівняння з показниками фінансової звітності
розд. 3 гр. 1 ряд. 300
= ф. № 1, 1-м ряд. 001
розд. 3 гр. 7 ряд. 300



ф. № 2 гр. 3 рядки (2500 + 2520)

розд. 3 гр. 9 ряд. 300
розд. 3 гр. 10 ряд. 300

= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2515
= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2505

розд. 3 гр. 11 ряд. 300

= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2510

розд. 3 гр. 12, 13 ряд. 300 = ф. № 1 ряд. 1102 гр. 3, 4
(у разі заповнення ряд. 1102)
розд. 3 гр. 12, 13 ряд. 300  ф. № 1,1-м, ряд. 1100 гр. 3, 4
розд. 3гр. 14, 15 ряд. 300

= ф. № 1, 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
(у разі заповнення ряд. 1103)
розд. 3 гр. 14, 15 ряд. 300  ф. № 1, 1-м ряд. 1100 гр. 3, 4

Показники
Запаси товарів та послуг для перепродажу,
тис.грн
Запаси товарів та послуг для перепродажу,
тис.грн

ф. № 1-підприємництво
Фінансова та
(річна)
інша статистична звітність
розд. 3 гр. 16, 17 ряд. 300 ф. № 1 ряд. 1104 гр. 3, 4
=
(у разі заповнення ряд. 1104)
розд. 3 гр. 16, 17 ряд. 300


ф. № 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
(або
ф. № 1, ряд. 1100 гр. 3, 4)
ф. № 1 ряд. 1101 гр. 3, 4
(у разі заповнення ряд. 1101)
ф. № 1, 1-м, ряд. 1100 гр. 3, 4

розд. 7 гр. 1, 2 ряд. 700
=
Виробничі запаси, тис.грн
розд. 7 гр. 1, 2 ряд. 700

Виробничі запаси, тис.грн
розд. 4 ∑ рядків (401÷ 441) ф. № 2 гр. 3 ряд. 2500
Матеріальні витрати, використані у виробництві, за =
продуктами, тис.грн
ф. № 2 гр. 3 ряд. 2520
Витрати на оплату послуг, використаних у
розд. 4 ∑ рядків ( 442÷
виробництві, за послугами, тис.грн
473) 
Запаси незавершеного
розд. 3 ряд. 300
виробництва, готової продукції, товарів та послуг гр. (12+14+16) + розд. 7
для перепродажу, виробничі запаси, тис.грн
ф. № 1, 1-м ряд. 1100 гр. 3
ряд. 700 гр. 1
=
розд. 3 ряд. 300
гр. (13+15+17) + розд. 7
ф. № 1, 1-м ряд. 1100 гр. 4
ряд. 700 гр. 2

Розділ 4. Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг,
використаних у виробництві продукції (товарів, послуг),
за видами продукції (включаючи послуги)
Код за
Основною
№ номенклат
ряд
урою
Види продукції (включаючи послуги)
ка
продукції
(ОНП–
2020)
А
Б
В
400
Х
Усього по підприємству (сума рядків 401÷473 гр.1);(ряд 400 гр.1 розд.4 = ряд.300 гр.7 розд.3)
401
01.1–01.3
Культури однорічні та дворічні
Культури багаторічні
Матеріал посадковий: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці та вусики; міцелій
грибів
402
01.4
Тварини живі та продукція тваринництва
403
01.6–01.7
Послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних)
Мисливство та послуги з відловлювання тварин, пов’язані з ними послуги
404
02–03
Продукція лісового господарства та лісозаготівель, пов'язані з ними послуги
Риба та продукція рибальства інша (крім замороженої або обробленої риби, яку відображають
у рядку 413);
продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві
405
05
Вугілля кам'яне та вугілля буре
406
06
Нафта сира та газ природний. Не включаються газ вироблений та послуги з розподілення
газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, які відображають у рядку 436
407
07
Руди металеві
408
08–09
Продукція добувної промисловості та розроблення кар'єрів інша (камінь, мармур, вапняк, гіпс,
крейда, сланець глинистий, гравій, пісок, граніт, торф, сіль, каміння дорогоцінне та
напівдорогоцінне тощо)
Послуги допоміжні у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів
409
10.1
М’ясо та продукти м’ясні
410
10.4
Олії та тваринні жири
411
10.5
Продукти молочні. Не включається сире молоко, яке відображають у рядку 402
412
10.6–10.7
Продукція борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалі та продукти крохмальні
Хліб, вироби хлібобулочні та борошняні

Матеріальні витрати та витрати на
оплату послуг, використані у
виробництві продукції (товарів,
послуг) (без ПДВ)
(рахунки 23, 91, 92, 93, 94
або рахунки 23, 91, 96)
1
= ряд.300 гр.7 розд.3
Продукція рослинництва

Продукція тваринництва
Послуги в сільському господарстві
Продукція лісового господарства,
рибного господарства

Основно
ю
№
номенкл
рядк атурою
Види продукції (включаючи послуги)
а
продукці
ї
(ОНП–
2020)
А
Б
В
419
19.2
Продукти нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (дизельне паливо), оливи та мастила нафтові,
торф'яні брикети тощо)
420
20.1
Речовини хімічні основні, добрива та сполуки азотні, пластмаси та каучук синтетичний у первинних
формах
421 20.2–20.6 Пестициди та продукція агрохімічна інша
Фарби, лаки та продукція подібна, фарба друкарська та мастики
Мило та засоби мийні, засоби для чищення та полірування, засоби парфумні та косметичні
Продукція хімічна інша
Волокна штучні та синтетичні
422
21
Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні
423
22
Вироби гумові та пластмасові (шини нові та відновлені; труби та профілі, пластмасова тара,
будівельні вироби з пластмас; послуги з виробництва інших полімерних виробів: різання, нарізування
різьби, нанесення покриттів або обробка полімерних поверхонь (крім нанесення полімерних
покриттів на металеві поверхні, які відображають у рядку 427))
424 23.1–23.4 Скло та вироби зі скла
Вироби вогнетривкі
Матеріали будівельні з глини (цегла)
Вироби з фарфору та кераміки інші
425 23.5–23.9 Цемент, вапно та суміші гіпсові
Вироби з бетону, цементу та гіпсу
Камінь різаний, оброблений і оздоблений
Вироби неметалеві мінеральні інші (абразивні вироби тощо)
426
24
Метали основні (залізо, чавун, сталь, феросплави, свинець, цинк, олово, мідь, сталевий прокат,
профіль, дріт, листова сталь; паливо ядерне оброблене (збагачене), уран природний та його
сполуки; послуги з лиття металів тощо)
427
25
Вироби металеві готові, крім машин і устатковання (металеві будівельні конструкції, металеві ємності;
металеві деталі та фурнітура; металеві двері, вікна і рами до них, різальні деталі машин, ручний
інструмент, пилки, свердла, гвинторізи, цвяхи, фрези, замки, вироби ножові, прибори столові, голки
швацькі тощо; послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу, з нанесення
покриттів на метали; з механічного оброблення металевих виробів; порошкової металургії)
428
26
Комп’ютери, вироби електронні та оптичні (компоненти та плати, електронні; комп’ютери й
устатковання периферійне; обладнання зв'язку; апаратура електронна побутового призначення для
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; інструменти й обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації; годинники; устатковання радіологічне, електромедичне й
електротерапевтичне; прилади оптичні та устатковання фотографічне; носії даних магнітні та

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг,
використані у виробництві продукції (товарів,
послуг) (без ПДВ)
(рахунки 23, 91, 92, 93, 94
або рахунки 23, 91, 96)
1
добрива
Інсектициди
Гербіциди
Фунгіциди
Засоби проти проростання та регулятори росту рослин

Код за
Основно
ю
№
номенкл
рядк
атурою
а
продукції
(ОНП–
2020)
А
433

Б
29–30

434

31–33

Види продукції (включаючи послуги)

В
Засоби автотранспортні, причепи та напівпричепи (запасні частини, комплектуючі для
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; послуги з переобладнання
автотранспортних засобів (крім технічного обслуговування та ремонту автотранспортних
засобів, які відображають у рядку 442))
Засоби транспортні інші (запасні частини, комплектуючі до інших транспортних засобів
(суден, рухомого складу залізниць і трамваїв, літальних апаратів, мотоциклів, велосипедів,
дитячих та інвалідних колясок тощо; спеціалізоване оснащення: встановлення
електрообладнання, систем кондиціонування повітря, сидінь, внутрішніх панелей, вікон
тощо))
Меблі (крім меблів з каменя, бетону чи кераміки, які відображають у рядках 424, 425),
частини меблів, послуги з оббивання стільців та меблів для сидіння (крім послуг з ремонту
та реставрації меблів, які відображають у рядку 473);
Продукція промислова інша (ювелірні вироби, біжутерія, музичні інструменти та приладдя,
спортивні товари, іграшки, захисні головні убори, медичні та стоматологічні інструменти і
матеріали, мітли та щітки, зонти, кнопки, ґудзики, застібки, канцелярські вироби тощо;
послуги з їх виготовлення);
Послуги з ремонту та монтажу машин і устатковання (послуги з ремонту, монтажу і
технічного обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання
промислового призначення, електронного, оптичного, електричного устатковання, суден і
човнів, повітряних літальних апаратів, інших транспортних засобів та устатковання (крім
технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, які
відображаються у рядку 442, а також комп'ютерів, побутових виробів та предметів

Матеріальні витрати та
витрати на оплату
послуг, використані у
виробництві продукції
(товарів, послуг) (без
ПДВ)
(рахунки 23, 91, 92, 93,
94
або рахунки 23, 91, 96)
1

Опис взаємозв'язків між показниками форми та
аналогічними показниками діючої фінансової
та іншої статистичної звітності (стор.41 Роз’яснень)
Показники

Фінансова та
інша статистична звітність

ф. № 1-підприємництво (річна)
Порівняння з показниками фінансової звітності

Середня кількість працівників,
осіб
Матеріальні витрати та витрати
на оплату послуг, використані у
виробництві, тис.грн

розд. 3 гр. 1 ряд. 300

=

ф. № 1, 1-м ряд. 001

розд. 3 гр. 7 ряд. 300



ф. № 2 гр. 3 рядки (2500 + 2520)

Амортизація, тис.грн
Витрати на оплату праці, тис.грн

розд. 3 гр. 9 ряд. 300
розд. 3 гр. 10 ряд. 300

=
=

ф. № 2 гр. 3 ряд. 2515
ф. № 2 гр. 3 ряд. 2505

Відрахування на соціальні заходи,
тис.грн
Запаси незавершеного
виробництва, тис.грн
Запаси незавершеного
виробництва, тис.грн
Запаси готової продукції, тис.грн

розд. 3 гр. 11 ряд. 300

=

ф. № 2 гр. 3 ряд. 2510

Запаси готової продукції, тис.грн

розд. 3 гр. 14, 15 ряд. 300 

розд. 3 гр. 12, 13 ряд. 300 =
розд. 3 гр. 12, 13 ряд. 300 
розд. 3гр. 14, 15 ряд. 300

=

ф. № 1 ряд. 1102 гр. 3, 4
(у разі заповнення ряд. 1102)
ф. № 1,1-м, ряд. 1100 гр. 3, 4
ф. № 1, 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
(у разі заповнення ряд. 1103)
ф. № 1, 1-м ряд. 1100 гр. 3, 4
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