
 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної статистичної звітності  

за формою № 1-підприємництво (річна)» 

 

№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження 

підприємства» 

•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи 
(підприємства)

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 15.09.2021 № 223Бланк форми

•Не пізніше 28-го лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 29 вересня 2021р. № 19.1.2-12/38-21
Чим керуватись при 

заповненні

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням 
безкоштовного сервісу електронного звітування «Кабінет  
респондента» за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;

•На паперових носіях

Спосіб подання

•- Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність,
телефон та електронна адреса

Щодо заповнення

•1. Для формування показників розділу 4 "Розподіл матеріальних
витрат і витрат на оплату послуг, використаних у виробництві
продукції (товарів, послуг), за видами продукції (включаючи
послуги)" може бути використана Основна номенклатура продукції,
затверджена наказом Держстату від 08 січня 2020 № 31 (далі − ОНП),
яка розміщена на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі
"Методологія та класифікатори"/ "Класифікатори"/"Основна
номенклатура продукції (ОНП)".

•Цей розділ може бути заповнений у цілому по підприємству,
незалежно від здійснюваного ним виду економічної діяльності.

•2. Показник "матеріальні витрати і витрати на оплату послуг,
використаних у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)"
містить інформацію про матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без
ПДВ), що пов’язані з виробництвом і збутом, управлінням і
обслуговуванням підприємства, у цілому по підприємству, тобто
сумарно за всіма видами спожитої продукції (включаючи послуги),
які дорівнюють показнику "матеріальні витрати та витрати на
оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг)
(без ПДВ)" розділу 3, і розподіляються в рядках за кожним видом
спожитої продукції (включаючи послуги).

Методологічні 
особливості 
заповнення 

розділу 4 «Розподіл 
матеріальних витрат і 

витрат на оплату 
послуг, використаних 

у виробництві 
продукції (товарів, 
послуг), за видами 

продукції (включаючи 
послуги)»



 

•1). Інформаційно-довідкова частина ф.№ 1-підприємництво (річна)
«Структурне обстеження підприємства» за 2021 рік доповнена
новими рядками щодо коду території (відповідно до нового
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад) та інформації щодо відсутності
даних в звіті;

•2). Форма державного статистичного спостереження доповнена
новими розділами:

• – Розділ 8 «Наявність і рух необоротних активів,
амортизація», який уміщує інформацію щодо вартості необоротних
активів, надходження та вибуття активів, нараховану амортизацію
за звітний рік за видами активів.

• – Розділ 9 «Капітальні інвестиції», який уміщує інформацію
щодо витрат на придбання або створення матеріальних та
нематеріальних активів з розподілом капітальних інвестицій за
видами активів (підрозділ 9.1) та щодо суми податку на додану
вартість, сплаченої у зв’язку з витратами на капітальні інвестиції
за окремими видами активів (підрозділ 9.2). Цей показник не
залежить від того, чи є підприємство відповідно до чинного
законодавства платником ПДВ, чи ні.

Зміни, які відбулися у 
2021 році

•Опис взаємозв’язків між показниками форми та аналогічними
показниками чинної фінансової та іншої статистичної звітності
наданий у таблиці порівнянності показників на сторінках 62-64
Роз’яснень щодо показників форми державного статистичного
спостереження №1-підприємництво (річна) «Структурне
обстеження підприємства» від 29 вересня 2021р.
№ 19.1.2-12/38-21, розміщених за посиланням:

•http://ukrstat.gov.ua/albom/albom_2022/2.03.01/roz_1_pidpr_2021.doc

Співставлення даних 
за № 1-

підприємництво 
(річна) з даними інших 

форм 

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі обробки даних структурної статистики та
статистики капітальних інвестицій за тел. (0552) 26-19-65,

•26-37-49
Консультації


