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Інтернет-нарада 
«Про  порядок  подання  та заповнення даних ДСС

за формою №1-підприємництво(річна)
«СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 РІК»   

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Форму ДСС надають 
 юридичні особи

Бланки форми, затверджені наказом 

Держстату
10 червня 2022 р. № 180
(зі змінами, внесеними наказом 
Держстату
від 10 листопада 2022 р. № 279)

РOЗ’ЯСНЕННЯ
щодо показників форми державного
статистичного спостереження № 1-
підприємництво (річна)
"Структурне обстеження підприємства" 
від 13 жовтня 2022 року № 19.1.2-12/41-
22

не  пізніше 
28 лютого 2023 року
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Вартісні показники форми не включають інформації щодо податку на додану вартість

(далі – ПДВ), за винятком розділу "Наявність і рух необоротних активів, амортизація", у

якому дані відображаються відповідно до облікової політики підприємства.

Вимірювання вартісних показників – тисячі гривень з одним десятковим знаком,

крім показників розділів "Наявність і рух необоротних активів, амортизація",

"Капітальні інвестиції" – тисячі гривень у цілих числах.

У разі здійснення процедури припинення юридичної особи, що не пов’язано з реорганізацією

(приєднання, злиття, поділ, перетворення), або у зв’язку з реорганізацією

в розділі "Інформація щодо відсутності даних" проставлено позначку "V"

за причинами

 Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення;

 Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці.

Інші причини відсутності даних не використовуються.



ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

3

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Звіт складається із 10 розділів 

1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році

2. Інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності у звітному році

3. Розподіл основних показників за видами економічної діяльності

4. Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, використаних у виробництві продукції 
(товарів, послуг ), за видами продукції (уключаючи послуги)

5. Інші показники

6. Кількість працівників та відпрацьований час

7. Виробничі запаси

8. Наявність і рух необоротних активів, амортизація

9. Капітальні інвестиції

10. Основні показники по місцевих одиницях
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Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році

Господарська діяльність здійснювалась протягом місяців звітного року (рядок 100)
(кількість місяців від 01 до 12 у цілих числах)

№

рядка
Найменування зміни

Дата події

число місяць

101
Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового 

підприємства-юридичної особи

102
Зменшення активів унаслідок їх передавання (відчуження, продажу), що 

призвело до зміни/зникнення одного з видів економічної діяльності підприємства

103
Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств-юридичних осіб, 

які припинили свою діяльність

104
Збільшення активів унаслідок їх отримання (купівлі), що призвело до появи 

нового виду економічної діяльності підприємства

105 Узято в оренду основні засоби іншого підприємства 

106 Передано в оренду основні засоби свого підприємства 

107 На підприємстві не було жодної з вищенаведених подій 

(якщо не заповнені рядки 101–106)



 Господарська діяльність здійснювалась протягом місяців звітного рок

 у (рядок 100)

(кількість місяців від 01 до 12 у цілих числах)
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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

 Якщо на підприємстві мали місце події, відображені за рядками 101-104, то показники

вміщують дату останньої зміни, якщо вищезазначені зміни відбувались упродовж звітного

року декілька разів.

 Якщо за показником "узято в оренду основні засоби іншого підприємства" проставлено

позначку "V", то цей показник відображає інформацію щодо взяття в оренду (оперативна або

фінансова оренда) у звітному році основних засобів іншого підприємства-юридичної особи

та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років);

 Якщо за показником "передано в оренду основні засоби свого підприємства" проставлено

позначку "V", то цей показник відображає інформацію за звітний рік щодо надання в

оперативну та/або фінансову оренду своїх основних засобів іншому підприємству (у тому

числі за договорами минулих років).
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Чи здійснювало Ваше підприємство експорт-імпорт продукції (товарів, 

послуг) протягом звітного року?

Так Ні (рядок 

200)

Чи здійснювало Ваше підприємство експорт-імпорт послуг протягом 

звітного року?  

Так Ні (рядок 

201)

(потрібне позначте V)

Розділ 2. Інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності у звітному році
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Розділ 3. Розподіл основних показників за видами економічної діяльності

Код 

за

КВЕД 

на рівні

Класу

У графі наводиться 

найменування виду 

економічної діяльності, 

відповідно до коду

за КВЕД-2010

Середня

кількість

працівників

(середньооблікова 

кількість штатних працівників, 

середня кількість зовнішніх 

сумісників та 

працюючих за цивільно-

правовими договорами),

осіб 

Дохід                                                   

від реалізації

продукції  (товарів, 

робіт, послуг)

без ПДВ та 

акцизного податку

(рахунок 70, із 71)

Вартість

продукції

(робіт, послуг)

власного

виробництва

для внутрішніх 

потреб

підприємства

(рахунки 15, 

23)

Вартість 

продукції

(робіт, послуг)

власного 

виробництва

для внутрішніх

потреб 

підприємства з 

метою 

інвестування 

свого 

підприємства

4  гр.3)

Капітальні

інвестиції 

в матеріальні 

активи

(без ПДВ)

(рахунок 15)

А Б 1 2 3 4 5

Усього по підприємству 

(рядок 300)

(сума рядків за видами 

економічної  діяльності, гр.1–

10)

у тому числі за видами 

економічної діяльності

ХХ . ХХ

Першим наводиться 

основний КВЕД (ОВД)

ХХ . ХХ

Другорядні види  діяльності
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Цей розділ містить показники в розрізі видів економічної діяльності, якими підприємство

займалося фактично у звітному році. Дані "усього по підприємству" містить показники в цілому по 

підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності

Основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності, на який припадає найбільший

внесок у валову додану вартість.

Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної

діяльності підприємства з виробництва товарів або надання послуг.

Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які здійснюються переважно у сфері

послуг, а їх результати використовуються самим підприємством із метою обслуговування його

основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський

облік, транспортування, складування, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Дані за цими

видами економічної діяльності враховуються за основним видом економічної діяльності

підприємства.

У звіті відображається основний вид економічної діяльності підприємства (він записується

першим) та другорядні види економічної діяльності; допоміжні види економічної діяльності у звіті

окремо не наводяться .
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У графі А наводяться коди за КВЕД-2010 усіх фактичних видів економічної діяльності

підприємства, у графі Б – назва цих видів економічної діяльності відповідно до коду КВЕД

( при створенні електронного звіту назва підтягується автоматично).

У графі 1 наводиться "середня кількість працівників", який включає:

 середньооблікова кількість штатних працівників,

 середню кількість зовнішніх сумісників;

 середню кількість працюючих за цивільно-правовими договорами.

Показник щодо середньооблікової кількості штатних працівників, не включає:

 Працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

 призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського

складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за

контрактом,

 працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу

місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо,

 працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без

збереження заробітної плати без обмеження строку
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Показник "кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами«

не включає інформації про фізичних осіб-підприємців, а також штатних працівників підприємства,

які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт із цим самим роботодавцем.

Кількість працівників наводиться за всіма видами економічної діяльності відповідно до виробленої

у звітному році продукції (товарів, послуг) і безпосередньо не пов’язана з відображенням у формі показника

щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизного податку за видами

економічної діяльності. За відсутності інформації щодо кількості працівників інформація про вид економічної

діяльності у формі не міститься

Відомості щодо працівників, які задіяні в допоміжних видах економічної діяльності (у тому числі

адміністративні працівники), містяться у формі за основним видом економічної діяльності.

Дані щодо кількості працівників житлово-комунальних і обслуговуючих господарств (електростанцій, котелень)

та закладів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі підприємства, зазначені за тими видами

економічної діяльності, до яких належить діяльність відповідного господарства (закладу).
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У графі 2 наводиться показник "дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без 

ПДВ та акцизного податку ", наводиться за ціною продажу відвантаженої готової продукції 

(товарів, послуг), незалежно від дати надходження коштів на оплату та відображає :

 вартість реалізованої продукції (товарів) власного виробництва,

 вартість реалізованих товарів, придбаних для перепродажу,

 вартість наданих послуг,

 вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця,

відповідно до договору поставки,

 надходження, що належать третім особам,

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

 вартість послуг, пов’язаних із первинною та вторинною медичною допомогою, які фінансуються за

рахунок коштів Національної служби здоров’я України.

Показник "дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизного податку"

не відображає:

 вартості продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

 сум отриманих субсидій і дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг,

наданих окремим категоріям громадян);
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 фінансових доходів (дивіденди, відсотки, роялті), якщо фінансова діяльність не є основною для

підприємства,

 сум попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, послуг),

 вартості зворотної тари,

 здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації

оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти,

 наданих після дати реалізації знижок.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною

показник "дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизного податку" містить:

 дохід від реалізації продукції підрядника, який уключає тільки вартість послуг із переробки давальницької

сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних

(без урахування вартості переробленої давальницької сировини);

 дохід від реалізації продукції замовника, що визначений за вартістю виготовленої на давальницьких умовах

продукції (товарів, послуг), власником якої він є, тобто до доходу від реалізації продукції замовник уключає

вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг із її переробки та інші, не

зазначені вище витрати з виробництва й реалізації цієї продукції, та суму очікуваного прибутку.
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Головне управління статистики у Вінницькій області

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 3,4,6 за кодом продукції

Ф.1-ПЕ(місячна) графа 1 за кодом КВЕД 
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Графа 3 "вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб

підприємства" включає продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а

саме для її власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23).

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб може вважатися

продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується виключно цим

підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на цьому

підприємстві).

Головне управління статистики у Вінницькій області

Графа 4 - з графи 3 виділяється "вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва

для внутрішніх потреб підприємства з метою інвестування свого підприємства"

Графа 5 - "капітальні інвестиції в матеріальні активи (без ПДВ)" уміщує інформацію щодо

витрат у звітному році на придбання або створення нових та наявних матеріальних, які були

придбані або створені для власного використання зі строком служби більше одного року,

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

модернізацію
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Продовження розділу 3

Код 

за

КВЕД 

на рівні

класу

Матеріальні 

витрати та 

витрати на 

оплату послуг, 

використані у 

виробництві 

продукції 

(товарів, послуг)

(без ПДВ)

Із гр.6 –

платежі 

підряд-

никам

(гр.7 < 

гр.6)

Аморти-

зація

Витра-

ти 

на 

оплату

праці

Відраху-

вання

на 

соціальні 

заходи 

(гр.10 < 

гр.9)

Запаси

незавер-

шеного

виробництва

Запаси 

готової

продукції

Запаси

товарів 

та послуг

для пере-

продажу 

(без ПДВ)

Вартість 

товарів та 

послуг, 

придбаних у

звітному 

році

для 

перепродажу

(без ПДВ)
на

початок

року 

на

кінец

ь

року

на

поча

ток 

року

на

кінець

року

на

почат

ок

року 

на

кінець

року

А
6

7
8 9

10
11 12 13 14 15 16 17

Усього по

підприєм

ству

(рядок 

300)
у тому 
числі:

КВЕД 

частии1 

розділу 

3
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Графа 6 "матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використаних у

виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)", уключає вартість витрачених

(спожитих):

 сировини та матеріалів, які входять до складу продукції (товарів, послуг) або є

необхідними компонентами для виготовлення продукції (товарів, послуг);

 купівельних напівфабрикатів і комплектувальних виробів (конструкцій та деталей), що

призначені для комплектування продукції (товарів) та потребують додаткових витрат

праці з їх обробки або збирання;

 палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та

господарські потреби підприємства;

 тари для пакування виробленої продукції (товарів), крім зворотної тари;

 запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для

проведення поточних ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання,

транспортних засобів, інструменту;

 товарів, використаних для виробничо-господарських потреб;

 спеціального одягу, спеціального оснащення, призначеного для використання у

виробництві продукції (товарів, послуг); матеріальних цінностей, які призначені на інші

виробничі та господарські потреби (забезпечення працівників канцелярським

приладдям, продуктами для лікувально-профілактичного харчування, мийними

засобами), вартість паперу для друкувальних пристроїв та інші малоцінні й

швидкозношувані предмети;
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Головне управління статистики у Вінницькій області

 послуг виробничого характеру: послуг (робіт), виконаних за договірними відносинами з

підрядником, у тому числі оплата підприємствами-замовниками послуг із переробки давальницької

сировини;

 послуг невиробничого характеру: поштової та кур’єрської діяльності; готелів та подібних засобів із

тимчасового розміщування; ресторанів, кафе, їдалень тощо; видавничої діяльності; послуг

телекомунікацій (електрозв’язку), уключаючи проводовий, безпроводовий та супутниковий

електрозв’язок; з надання доступу до мережі Інтернет; фінансових послуг (крім сплати відсотків);

орендної плати за будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки (крім

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка належить до податків та

відображається за показником "податки та збори, пов'язані з виробництвом продукції (товарів,

послуг)" розділу 5); з оренди, купівлі, продажу, оцінювання нерухомого майна; у сферах права,

бухгалтерського обліку й аудиту; архітектури та інжинірингу, технічних випробувань; наукових

досліджень і розробок; рекламних послуг; з дослідження кон’юнктури ринку та виявлення

громадської думки; агентств із працевлаштування; туристичних агентств і туристичних операторів;

охоронних служб; з обслуговування будинків і територій; органів державного управління; освіти;

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги тощо.
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Показник "матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у

виробництві продукції (товарів, послуг)(без ПДВ)" не включає:

 вартості придбаних для перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без додаткової

обробки на цьому підприємстві;

 утрат від псування цінностей;

 визнаних штрафів, пені, неустойок;

 сплачених відсотків;

Із графи 6 виділяють графу 7 "платежі підрядникам ", де підприємство-замовник відображає

витрати, пов’язані з оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до договірних відносин

робіт (без ПДВ).
Графа 8 показник "амортизація" відображає суму амортизації основних засобів (крім земельних

ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів,

яка нарахована відповідно до встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на

виробництво.
Графа 9 показник "витрати на оплату праці" уключає:

 нараховану заробітну плату за окладами й тарифами,

 премії та заохочення,

 матеріальну допомогу,
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Головне управління статистики у Вінницькій області

 компенсаційні виплати,

 оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу,

 інші витрати на оплату праці всіх працівників.

також уключає дані, які не включаються до фонду оплати праці усіх працівників

та не відображаються у ф.№1-ПВ (місячна, квартальна) «Звіт із праці»:

 витрати підприємства, що здійснюються згідно з чинним законодавством, на оплату

перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або

травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

 щомісячні відрахування на створення резерву відпусток (основної та додаткової);

 суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;

 надбавки (польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів

працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних

і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом,

постійно проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у розмірах,

визначених чинним законодавством.
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Графа 10 показник "відрахування на соціальні заходи" включає:

 суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування всіх

працівників підприємства,

 уключає суму витрат на пільгові пенсії.

 до показника не включаються внески на недержавне пенсійне забезпечення та

відрахування на військовий збір.

Графи   з 11 по 16  відображають  показники: "запаси незавершеного виробництва", "запаси 

готової продукції ", "запаси товарів та послуг для перепродажу" на початок року та на кінець 

звітного року  відповідають відповідним даним Балансу.

При заповненні показників розділу 3 граф з 11 по 16 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 11,12,13,14 =0
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Графа 17 показник "вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для 

перепродажу (без ПДВ)" уключає дані про вартість товарів і послуг, придбаних у 

звітному році для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві, незалежно 

від того, чи були вони у звітному році продані, чи залишились у вигляді залишків.

Показник щодо вартості товарів і послуг має відображення в цій графі за купівельною 

ціною без ПДВ. 

Головне управління статистики у Вінницькій області

Показники розділу 3 за графами 15, 16, 17 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 від 46.21 по 47.99 графа 2– гр.17+гр.16–гр.15 > 0
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 4. Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, використаних у 

виробництві продукції (товарів, послуг), за видами продукції (уключаючи послуги)

№
рядка

Код за
Основною 

номенклату
рою 

продукції
(ОНП–2020)

Види продукції (уключаючи послуги)

Матеріальні витрати та витрати на 
оплату послуг, використані у 

виробництві продукції (товарів, 
послуг)  (без ПДВ)

А Б В 1
400 Х Усього по підприємству  (сума рядків 401÷434 гр.1) = ряд.300 гр.6 розд.3)

З 401 по 
424

01-43 Види продукції відповідають виробничим видам діяльності, їх відносять до матеріальних витрат.

Зверніть увагу:

 До рядка 401 не включаються продукти харчової промисловості, а до рядка 405 не включаються не 

оброблені продукти сільського господарства (молоко, м’ясо, яйця, овочі, фрукти;

 До рядка 402 не включається  газ вироблений та послуги з розподілення газоподібного палива через 
місцеві (локальні) трубопроводи;

 Обов’язково повинні бути заповненими рядки 420, 421 422 (як виняток, нарахування орендної плати)

В порівнянні зі звітом за 2021р.
здійснено укрупнення видів 
продукції

з 425 по 

434

45-96 Коди КВЕД відповідають  наданим послугам

Зверніть увагу:

 Якщо підприємство здійснює реалізацію продукції(товарів, послуг) – обов’язковим є заповнення рядка 

431 послуги фінансові - оплата послуг кредитних та інших фінансових установ за розрахунково-касове 

обслуговування;

 "Послуги у сфері телекомунікацій (електрозв’язку)" - уключаються витрати на оплату послуг із 

надання доступу й експлуатації громадських телефонних мереж, послуг проводового електрозв’язку в 

мережі Інтернет, послуг мобільного зв’язку й послуг приватних мереж для систем безпроводового

електрозв’язку, експлуатації супутникових терміналів.відображаються у рядку 430;
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Продовження розділу 4 

з 425 по 

434

45-96  Якщо підприємство  має транспортні засоби – обов’язковим є заповнення рядка 431 послуги у сфері страхування, 

перестрахування (життя, від нещасних випадків, транспортних засобів та вантажів, майна;

 Послуги  з надання права за використання об’єктів інтелектуальної власності, торгових марок, послуги з надання ліцензій на 

право використання товарних знаків і франшиз, назви брендів відображаються у рядку 433;

 Послуги  державних пожежних служб; з ліцензування, патентування та сертифікації відображаються у рядку 434;
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 5. Інші показники 
№

рядка Назва показників За рік

А Б 1
500 Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу за фактичною ціною 

продажу без ПДВ.

501 Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ) (ряд.501 гр.1 розділу 5  ряд.300 
гр.2 розділу 3)

тільки від будівельних 
підприємств

502 Субсидії та дотації на виробництво суми, отримані з 
бюджету у зв’язку з 
його виробничою 
діяльністю, крім 

фінансування 
нагромадження .

не включаються кошти, 
які надає Національна

служба здоров’я 
України

503 Витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі 
тимчасової непрацездатності (ряд.503 гр.1 розділу 5 < ряд.300 гр.9 розділу 3)

крім оплати перших 
п’яти днів тимчасової 

непрацездатності 
504 Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних як сировина та для 

перепродажу)  (без ПДВ)   (ряд.504 гр.1 розділу 5 < ряд 300 гр.6 розділу 3)

505 Податки та збори, пов'язані з виробництвом продукції (товарів, послуг)

506 Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного 
податку

507 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, од  (показник заповнюється, якщо підприємство має у своєму 
складі один або декілька магазинів, діяльність яких належить до видів економічної діяльності з кодами 
47.11–47.79, крім коду 47.30 за КВЕД)

508 Торгова площа магазинів роздрібної торгівлі, м2 у цілих числах (показник відображає інформацію по 
магазинах роздрібної торгівлі, кількість яких наводиться у ряд. 507)
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Рядок 
505

Податки та збори, пов'язані з виробництвом продукції (товарів, послуг)

Уключає Не включає

екологічний податок податок на прибуток підприємств

рентну плату за користування надрами для 

видобування корисних копалин, рентну 

плату за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних із видобуванням корисних 

копалин, рентну плату за користування 

радіочастотним ресурсом України, рентну 

плату за спеціальне використання води, 

рентну плату за спеціальне використання 

лісових ресурсів

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки

сум ПДВ

транспортний податок акцизний податок

плату за землю

єдиний податок
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Рядок 

506
Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг)

Уключає Не включає

рентну плату за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу й аміаку територією України

сум ПДВ

збори на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з торгівлі ювелірними виробами із 

золота (крім обручок), платини й дорогоцінного 

каміння

податок на прибуток підприємств

надання послуг стільникового рухомого зв’язку акцизний податок
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Розділ 6. Кількість працівників та відпрацьований час

№
ряд
ка

Назва показників За рік

А Б 1

600
Середня кількість працівників в еквіваленті повної 

зайнятості, осіб

В еквівалент повної зайнятості перераховується весь 

персонал, який залучався до роботи у звітному році. Він 

уключає як штатних працівників підприємства, так і тих, які 

не перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи 

згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати 

праці.

601
Кількість відпрацьованих годин працівниками, 

указаними в рядку 300 гр.1 розділу 3, людиногодин

Відображає кількість всіх фактично відпрацьованих 

працівниками людиногодин, ураховуючи час, відпрацьований 

у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період 

службових відряджень, на надурочних роботах, а також час 

роботи надомників.  Цей показник уключає в повному обсязі

кількість людиногодин, відпрацьованих працівниками, які 

оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й 

основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.). 

602 Кількість неоплачуваних власників, засновників 

підприємства та членів їхніх сімей, осіб

Кількість власників, засновників підприємства, тобто осіб, 

які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті 

рішень та не одержують за це компенсацію у вигляді 

заробітної плати, та не включає тих, які не беруть участі в 

прийнятті рішень, або тих, які здійснюють основну діяльність 

за межами цього підприємства
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Розділ 7. Виробничі запаси 

№ 

рядка

Назва показників На початок

року

На кінець

року

А Б 1 2

700 Виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, 

комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи 

малоцінні та швидкозношувані предмети) без ПДВ

Дані містять інформацію про виробничі запаси (сировину та матеріали, добрива, засоби захисту

рослин та тварин, корми, насіння та посадковий матеріал тощо), що призначені для виробництва продукції

(товарів, послуг), якщо підприємство здійснює сільськогосподарську діяльність. Ці дані містять

інформацію з урахуванням також виробничих запасів на складах та будівельних майданчиках, якщо

підприємство здійснює будівельну діяльність.

Ці дані не враховують вартості придбаних товарів для перепродажу.

Методологію  заповнення показників розділу 8 "Наявність і рух необоротних активів, амортизація"    

та та  розділу 9 " Капітальні інвестиції "  буде розглянуто в матеріалах по заповненню форми №2ОЗ-ІНВ 

«Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції».
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Розділ 10. Основні показники по місцевих одиницях 

Індивідуальний код місцевої одиниціU A

Найменування

виду економічної діяльності 

Код

виду

економічної

діяльності 

за КВЕД

на рівні 

класу

Середня кількість

працівників 

(середньообліков

а кількість 

штатних 

працівників, 

середня кількість 

зовнішніх 

сумісників та 

працюючих за 

цивільно-

правовими 

договорами), 

осіб

(сума ряд.1000 

гр.1 розділу 10 =

ряд.300 гр.1 

розділу 3)

Дохід від реалізації 

продукції

(товарів, робіт, 

послуг) без ПДВ та 

акцизного податку, 

(для місцевих 

одиниць, що 

виробляють 

продукцію (товари, 

послуги) для 

виробничих потреб 

інших місцевих 

одиниць цього 

підприємства, 

показник не 

заповнюють), 

тис.грн із одним 

десятковим знаком 

(сума ряд.1000 гр.2 

розділу 10 = 

ряд.300 гр.2 

розділу 3)

Витрати  

на оплату праці,

тис.грн із одним

десятковим 

знаком

(сума ряд.1000 

гр.3

розділу 10 =

ряд.300 гр.9

розділу 3)

Кількість 

магазинів 

роздрібної 

торгівлі, од 

діяльність з 

кодами 

47.11–47.79, 

крім  коду 

47.30 за 

КВЕД)

=

ряд.507 гр.1

розділу 5)

Торгова 

площа 

магазинів 

роздрібної 

торгівлі, 

м2 у цілих 

числах =

ряд.508 гр.1

розділу 5)

Капітальні

інвестиції

у матеріальні

активи (без ПДВ),

тис.грн із одним 

десятковим 

знаком 

(сума ряд.1000 

гр.6 розділу 10 =

ряд.300 гр.5 

розділу 3)

А Б 1 2 3 4 5 6

1
.

Усього по місцевій одиниці  

(рядок 1000)

(сума рядків за видами 

економічної діяльності, гр.1–

3,6)

Х Х Х
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Розділ 10 "Основні показники по місцевих одиницях" відображає інформацію лише підприємств,

які містять дві та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де розташоване управління

підприємством).

Першою у формі наводиться інформація по місцевій одиниці, де розміщується управління

підприємством.

Дані щодо найменування виду економічної діяльності (графа А) містять інформацію, що стосується

власної діяльності місцевої одиниці з управління (наприклад, за кодом 70.10 "Діяльність головних

управлінь (хед-офісів)" за КВЕД), якщо ця місцева одиниця здійснює тільки управління підприємством.

При цьому узагальнені дані в цілому по підприємству, що містяться в розділі 3 форми, відображають

показники такої місцевої одиниці за основним видом економічної діяльності підприємства.

Діяльність з управління підприємством (за кодом 70.10 за КВЕД) може не мати окремого

відображення у формі, а входити до складу показників за основним видом економічної діяльності

підприємства як у цьому розділі, так і в розділі 3, якщо місцева одиниця, крім управління підприємством,

здійснює й виробничу діяльність.
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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.

Для зручності подання респондентами звітності в електронній формі Держстат створив безкоштовний онлайн-

сервіс "Кабінет респондента" (https://statzvit.ukrstat.gov.ua). Доступ до системи здійснюється цілодобово та не 

потребує інсталяції будь-яких програм. Також звітність в електронній формі можна подати за допомогою іншого

програмного забезпечення (https://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz.htm). 

За потреби, за консультаціями з питань подання статистичної звітності можете звертатись до управління

збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами: 

52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78.

Також запрошуємо до вайбер-спільноти «Вінницястат респондентам», яка працює у безкоштовному месенджері

«Viber». Для цього потрібно у полі пошуку ввести «Вінницястат респондентам», в якій ви зможете в режимі

онлайн отримати всю необхідну для Вас інформацію з питань заповнення та подання статистичної звітності.
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