Перелік типових помилок, які найчастіше зустрічаються при складанні статистичної звітності
Назва форми

Типові помилки

Пояснення,
щодо виправлення помилок

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
Звіти повинні містити усі реквізити: код ЄДРПОУ; вірно вказаний період, за який подається звіт; назва підприємства; адреса
(юридична та фактична); всі передбачені підписи; номер телефону виконавця; факс; адреса електронної пошти.
Звіти повинні бути заповнені розбірливо без помарок та підчисток.
Показники, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені.
При заповненні показників звітів необхідно дотримуватись вказаних у бланках арифметичних контролів, одиниць виміру

Ринок праці
Оплата праці та соціально-трудові відносини
№ 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Починаючи з 2017р. дані форми надаються на дискретній основі, тобто лише за звітний місяць (графу 2 "За період з
початку року", з бланку форми вилучено).
Показники фонду оплати праці усіх працівників (р.1020 гр.1), Рядок 1020 графи 1 > або = рядку 1070 графи 1.
менші за показники фонду оплати праці штатних працівників
(р.1070 гр.1).
До фонду оплати праці усіх працівників (р.1020 гр.1) Фонд оплати праці усіх працівників (р.1020 гр.1) > або =
помилково не включено нарахування зовнішнім сумісникам нарахування штатним працівникам + нарахування
та зайнятим за договорами цивільно-правового характеру.
зовнішнім сумісникам + нарахування зайнятим за
договорами цивільно-правового характеру.
Невірно відображається сума податку з доходів фізичних Для контролю показника при складанні звітності –
осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (ряд.1030гр.1/ряд.1020гр.1)х100% = або < 18,0% (не більше
(р.1030 гр.1).
законодавчо встановленого рівня податку з доходів
фізичних осіб, що відрахований з фонду оплати праці).
Прохання звертати увагу на ПОПЕРЕДЖЕННЯ зазначене в
квитанції №2 та перевірити відсоток податку –
(РЯД.1030 / РЯД.1020)*100 < АБО = 18,0
Невірно відображається середньооблікова кількість штатних Приклад
розрахунку
середньооблікової
чисельності
працівників (р.1040 гр.1).
штатних працівників наведено в розділі 3 Інструкції зі
статистики кількості працівників.
Не заповнений II-й розділ форми.
Обов’язкове заповнення рядків щодо заборгованості з
виплати заробітної плати у разі її наявності (значення
показника), або її відсутності («0» чи «–») та зазначення
періоду (станом на 1 ________ 20__р.).
Починаючи з 2017р. дані форми надаються на дискретній основі, тобто лише за звітний квартал, на відміну від раніше
діючої форми, у якій відображались дані за період із початку року (січень-березень, січень-червень і т. д.).
Грубою помилкою є те, що деякі респонденти продовжують відображати дані не лише за один звітний квартал, а з
накопиченням з початку року.
Невірне відображення руху кадрів у розділі І «Кількість У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ РІВНОСТЕЙ :
Рядок 3070 значення гр.1 повинно = значенню (ряд. 3070 гр.1

штатних працівників».

До фонду оплати штатних працівників ПОМИЛКОВО
включено оплату праці УСІХ ПРАЦІВНИКІВ:
Ряд.5010гр.1 (ф.№1-ПВ (квартальна) = сумі ряд.1020 гр.1
ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці.
Двічі враховано оплату праці зовнішніх сумісників та
зайнятим за договорами цивільно-правового характеру –
Ряд.5010гр.1 (ф.№1-ПВ (квартальна) = сумі ряд.1020 гр.1
(ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці + ряд.7030гр.2 + ряд.7040гр.2
(ф.№1-ПВ (квартальна).
Заповнено невірно ряд.4080гр.1 та гр.2

Не повністю розписано фонд додаткової заробітної плати
ряд.5030 гр.1.

Помилково до ряд.5060 гр.1 включають виплати за
невідпрацьований час, а саме помилково включають
відпускні або компенсацію за невикористану відпустку.
Не включення оплати за невідпрацьований час (р.5090) до
фонду додаткової заробітної плати (р.5030).

попер. пер. + ряд. 3020 гр.1 звіт.пер.- ряд. 3040 гр.1 звіт.пер.)
Рядок 3070 значення гр.2 повинно = значенню (ряд. 3070 гр.2
попер. пер. + ряд. 3020 гр.2 звіт.пер.- ряд. 3040 гр.2 звіт.пер.).
ЗВІТ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ.
Ряд.5010гр.1 (ф.№1-ПВ (квартальна) = сумі ряд.1070 гр.1
ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці.

Ряд.5010гр.1 + ряд.7030гр.2 + ряд.7040гр.2 (ф.№1-ПВ
(квартальна) = < сума ряд.1020 гр.1 з ф.№1-ПВ (місячна) за
3 місяці.
У ряд. 4080 гр.1 та гр.2 відображаються відпустки без
збереження заробітної плати на період припинення
виконання робіт, що підтверджується наказом по
підприємству.
Відпустки, які беруть працівники за власний рахунок (до 14
календарних днів згідно діючого законодавства) в ряд.4080
НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ.
Ряд. 5030 = або > суми
ряд.5040 (п.2.2.1 розд.2 Інструкції зі статистики заробітної
плати – далі Інструкції )
+ ряд.5050 (п.2.2.2 розд.2 Інструкції)
+ ряд.5051 (п.2.2.7 розд.2 Інструкції)
+ ряд.5052 (п.2.2.8 розд.2 Інструкції)
+ ряд.5090 (п.2.2.12 розд.2 Інструкції)
Може бути не розписана незначна сума, яка включає в себе
нарахування зазначені в п.п. 2.2.3 - 2.2.6 та 2.2.9 - 2.2.11
розділу 2 Інструкції.
Прохання звертати увагу на ПОПЕРЕДЖЕННЯ зазначене в
квитанції
№2
та
перевірити
рівність:
Якщо значення ряд.5030 повинен бути більше або дорівнювати
ряд.5040 + ряд.5050 + ряд.5051 + ряд.5052 + ряд.5090 .
До ряд.5060 гр.1 НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ нарахування
відпускних або компенсації за невикористану відпустку
(вищезазначені нарахування включаються до ряд.5090 гр.1)
До ряд.5090 гр.1 включаються як нарахування відпускних,
так і нарахування компенсації за невикористану відпустку
(п.2.2.12 розд.2 Інструкції).
Зазначені у ряд.5090 суми включаються до ряд.5030,
виходячи із зазначеного ряд.5030 = або > сумі рядків

Включення заохочувальних та компенсаційних виплат
(р.5060гр.1) до фонду додаткової заробітної плати
(р.5030гр.1).
Невірне відображення у розділі ІV «Розподіл штатних
працівників за розмірами заробітної плати» рядка 6140
«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали
місячну норму робочого часу, з нарахованою заробітною
платою в межах мінімальної (із рядка 6130)».

Не заповнено показники по ряд.7010 – «Жінки» по гр.1, гр.2
та гр.3.

Ряд.1020 гр.1 ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці > ряд.1070 гр.1
ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці, проте ряд.7030 гр.2 та
ряд.7040 гр.2 не заповнено.

Не заповнено показники по ряд.7030 по гр.1 та гр.2 –
«Зовнішні сумісники».

Не заповнено показники по ряд.7040 по гр.1 та гр.2 –
«Працюють за цивільно-правовими договорами».

5040+5050+5051+5052+5090.
Показник ряд.5060гр.1 включається до ряд. 5010гр.1 Ряд.
5010 гр.1 = ряд.5020гр.1 + ряд.5030гр.1 + ряд.5060гр.1
Відображати лише тих осіб по рядку 6140, яким за
повністю відпрацьовану норму годин (на повну ставку) за
березень, червень, вересень, грудень були нараховані
кошти в межах мінімальної заробітної плати, а не кількість
працівників, яким встановлено тарифну ставку (оклад,
посадовий оклад) в межах мінімальної заробітної плати.
Показник рядка 6140 не може перевищувати показник рядка
6020.
Якщо на підприємстві працюють жінки (заповнено
ряд.3070гр.2) ОБОВ’ЯЗКОВО заповнюються за відповідний
квартал показники:
ряд.7010 гр.1 «середньооблікова кількість жінок; ряд.7010
гр.2 «фонд оплати праці жінок»;
ряд.7010 гр.3 «кількість відпрацьованих людино-годин
жінками».
Ряд.1020 гр.1 ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці > або =
ряд.1070гр.1 ф.№1-ПВ (місячна) за 3 місяці + ряд.7030гр.2 +
ряд.7040гр.2 (ф.№1-ПВ (квартальна).
Може бути не розписана незначна сума, яка включає в себе
нарахування іншим категоріям працівників, яким
здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному
періоді (розд.ІІ п.1 Роз’яснення щодо заповнення ф.№1-ПВ
(місячна).
У разі наявності на підприємстві посад, які займають
зовнішні сумісники ОБОВ’ЯЗКОВО відображається за
відповідний квартал:
ряд.7030 гр.1 «середньооблікова
кількість зовнішніх
сумісників»;
ряд.7030 гр.2 «фонд оплати праці зовнішніх сумісників».
У ряд.7040 відображається за відповідний квартал:
гр.1 «середньооблікова кількість працюючих за цивільноправовими договорами»;
гр.2 «фонд оплати праці працюючих за цивільно-правовими
договорами».

Освіта
№ 85-к
"Звіт про діяльність закладу
дошкільної освіти"

Кількість дітей, яким до 1 вересня наступного за звітним
року виповниться 5, 6, 7 років більша, ніж кількість дітей
віком 3 роки і старше.

Рядок 1400 розділу І вміщує інформацію щодо кількості
дітей у віці 3 роки і старше, тобто дітей, яким станом на 31
грудня звітного року виповнилося 3, 4, 5, 6 або 7 років.

(річна)

Сума даних рядків 1410-1430 не може перевищувати даних
рядка 1400.
У розділі ІІ кількість дітей в усіх видах груп, які Підсумок даних рядків 2100-2500 у гр. 1 розд. ІІ не може
функціонували у закладі більша, ніж вказана у рядку 1000 перевищувати даних рядка 1000 гр. 1 розд. І.
розділу І.
Підсумок даних рядків 2100-2500 у гр. 2 розд. ІІ не може
перевищувати даних рядка 1400 гр. 1 розд. І.

Населені пункти та житло
№ 1-заборгованість (ЖКГ)
(місячна)

Від’ємні показники граф 2,3.

Дані щодо нарахувань, сплати, заборгованості містять суми
пільг та субсидій.
Відображення показників графи 6.

№ 1-житлофонд
«Житловий фонд станом на 1 січня
20__ року (річна)

Дані щодо загальної площі житлових приміщень на початок
звітного року не дорівнюють даним загальної площі на
кінець минулого року.
Органи місцевого самоврядування, зокрема сільські ради не
проставляють площу індивідуальних (садибних) житлових
будинків (ряд.1110) та кількість індивідуальних (садибних)
житлових будинків (ряд.6600).
Респонденти помилково проставляють квартири комунальної
форми власності у рядок 2010 «комунальні квартири».

У рядку 2020 «незаселені квартири» респонденти помилково
проставляють пустуючі квартири.
У рядку 6700 «незаселені будинки» респонденти помилково
проставляють пустуючі будинки.
У рядку 1300 «нежитлові будівлі» та рядку 2030 «квартири у

У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до
сплати за попередні періоди, такі перерахунки
відображаються у графі 1 форми поточного періоду.
Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості
подається за винятком сум субсидій і всіх пільг,
відображаючи нараховані до оплати та сплачені суми
безпосередньо населенням.
Починаючи зі звіту за січень 2020 року відбулися зміни
показника графи 6. По всіх рядках даної графи
проставляється не кількість особових рахунків, які мають
заборгованість 3 і більше місяців, а сума заборгованості
населення, яка стягується у судовому порядку на кінець
звітного місяця.
У розділі IV «Рух житлового фонду протягом звітного року»
дані рядка 4000 «Загальна площа житлових приміщень на
початок звітного року» мають дорівнювати рядку 1000 гр.1
попереднього року «Загальна площа житлових приміщень
на кінець звітного року».
У рядку 1110 має бути виділена із рядка 1100 площа
індивідуальних садибних житлових будинків, а у рядку 6600
має бути виділена із рядка 6000 кількість індивідуальних
садибних житлових будинків.
У рядку 2010 додатково виділяються із рядка 2000 дані
щодо комунальних квартир. Комунальною вважається
квартира,
у
якій
мешкають
двоє
чи
більше
квартиронаймачів. За формами власності квартири не
розподіляються.
У даному рядку відображаються незаселені квартири, на які
на момент складання звіту протягом місяця не виписаний
ордер на квартиру.
У даному рядку відображаються тільки ті незаселені
будинки, які на момент складання звіту не мають власника
або спадкоємця.
У даних рядках мають бути відображені житлові

нежитлових будівлях» респонденти помилково відображають приміщення у нежитлових будівлях (школах, лікарнях,
нежитлові приміщення в житлових будинках.
санаторіях тощо).

Економічна статистика
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
№1–підприємництво (річна)
“Структурне обстеження
підприємства”

Заповнення графи Б розділу 3 не відповідає назві коду виду Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010)
економічної
діяльності,
згідно
Класифікації
видів розміщена на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у
економічної діяльності КВЕД-2010.
розділі
"Методологія
та
класифікатори/Класифікатори/Класифікація
видів
економічної діяльності (КВЕД)".
При наявності одного виду економічної діяльності, рядок 300 Дивитись стор.5 Роз’яснень щодо заповнення форми
«Усього по підприємству» розділу 3 не заповнюється, або державного
статистичного
спостереження
1заповнюється лише рядок 300 без відображення даних за підприємництво
(річна)
“Структурне
обстеження
окремим видом економічної діяльності, згідно КВЕД-2010.
підприємства”, затверджених Головою Державної служби
статистики І.Вернера 6 липня 2018р. (надалі Роз’яснення).
Невірне заповнення показника “Середня кількість Показник “Середня кількість працівників” є сумою
працівників” (розділ 3, графа 1) – до показника респонденти середньооблікової кількості штатних працівників, середньої
не включають середню кількість зовнішніх сумісників та кількості зовнішніх сумісників та працюючих за цивільнопрацюючих за цивільно-правовими договорами. У звіті правовими договорами. Заповнення показника “Середня
відображають не середньорічну кількість працюючих (за усі кількість працівників” здійснюється відповідно до
12 місяців), а на останній день звітного періоду або кварталу. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286, узгоджується
з аналогічним показником фінансової звітності ф.1, 1-м, 1мс (див. стор. 5-8,38 Роз’яснень).
До показника “Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) Показник “Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
без ПДВ” (розділ 3, графа 2) включається сума отриманих без ПДВ” не включає суми отриманих субсидій і дотацій на
субсидій і дотацій на виробництво.
виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на
покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян).
Суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво у звіті
відображаються по рядку 502 звіту (див. стор. 9,25
Роз’яснень).
Промислові підприємства до показника “Обсяг реалізованої Реалізація продукції власного виробництва не містить дані
продукції (товарів, послуг) без ПДВ” (розділ 3, графа 2) за щодо діяльності торгівлі. Продукція власного виробництва,
видом економічної діяльності оптова та роздрібна торгівля реалізована безпосередньо населенню через власну торгову
включають реалізацію продукції власного виробництва, мережу підприємства, зі складу або з оплатою через свою
реалізовану через власну торгівельну мережу.
касу, міститься у формі за ціною продажу без ПДВ за тим
видом економічної діяльності, за яким здійснюється
виробництво цієї продукції (див. стор. 9 Роз’яснень).
Показник “Капітальні інвестиції в матеріальні активи” Показник “Капітальні інвестиції в матеріальні активи”
(розділ 3, графа 6) не узгоджується з аналогічним включає фактично освоєні (використані) в звітному періоді
показником статистичної звітності за формою №2-інвестиції капітальні інвестиції в матеріальні активи без урахування

(річна) (у звіті помилково вказується
матеріальні та нематеріальні активи)

сума інвестицій в суми ПДВ, до яких належать інвестиції у нові та існуючі
матеріальні активи, які були придбані або створені для
власного використання зі строком служби більше одного
року, уключаючи витрати на капітальний ремонт,
поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.
Даний показник узгоджується з відповідним показником за
формою №2-інвестиції (річна) (див. стор. 16,17,38
Роз’яснень), зі звіту за 2019р. – формою №2-ОЗ ІНВ (річна)
До показника “Матеріальні витрати та витрати на оплату У графі 7 показник "Матеріальні витрати та витрати на
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, оплату послуг (без ПДВ)" характеризує матеріальні витрати
послуг) (без ПДВ)” (розділ 3, графа 7) респонденти та витрати на оплату послуг Показник "Матеріальні витрати
включають інші операційні витрати (податки, штрафи, пені, та витрати на оплату послуг, використаних у виробництві
курсові різниці, собівартість реалізованих запасів, витрати на продукції (товарів, послуг)" не включає: утрати від
добові тощо).
псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойку;
сплачені відсотки (див. стор. 17-19 Роз’яснень).
До показника “Матеріальні витрати та витрати на оплату У графі 7 показник "Матеріальні витрати та витрати на
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, оплату послуг (без ПДВ)" характеризує матеріальні витрати
послуг) (без ПДВ)” (розділ 3, графа 7) респонденти не та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов’язані з
включають витрати на оплату спожитих послуг.
виробництвом продукції (товарів, послуг) і збутом,
управлінням і обслуговуванням підприємства (див. стор.
17 Роз’яснень).
До показника “Матеріальні витрати та витрати на оплату Показник "Матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг, використаних у виробництві продукції (товарів,
послуг) (без ПДВ)” (розділ 3, графа 7) респонденти послуг)" не включає: вартість придбаних для перепродажу
включають вартість придбаних для перепродажу товарів, які товарів і послуг, які реалізуються без додаткової обробки на
реалізуються на даному підприємстві без додаткової цьому підприємстві (див. стор. 19 Роз’яснень).
обробки.
До показника «Вартість товарів та послуг, придбаних у Показник уключає вартість товарів і послуг, придбаних у
звітному році для перепродажу (без ПДВ )» ( (розділ 3, графа звітному році для перепродажу без додаткової обробки на
18) респонденти включають вартість реалізованих товарів.
цьому підприємстві, незалежно від того, чи були вони у
звітному році продані чи залишились у вигляді залишків
(див. стор. 21 Роз’яснень).
Показник “Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг повинні
використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без розподілятися за усіма видами спожитих продуктів та
ПДВ)” (розділ 4, рядки з 401 по 464) усього по підприємству послуг та окремо за кожним видом спожитих продуктів і
не розподіляється за спожитими продуктами та послугами, а послуг (див. стор. 22–24 Роз’яснень).
відображається за одним із рядків.
До показника "відрахування на соціальні заходи" (графа 11 У графі 11 показник "відрахування на соціальні заходи"
рядок 300) включають суму відрахувань на військовий збір.
містить суму єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування усіх працівників
підприємства,
що
сплачується
роботодавцем
не
включаються відрахування на військовий збір (див. стор. 20

Показники "запаси незавершеного виробництва" (графи 12 та
13 розділу 3), "запаси готової продукції" (графи 14 та 15
розділу 3), "запаси товарів та послуг для перепродажу (без
ПДВ)" (графи 16,17 розділу 3), "виробничі запаси (сировина,
основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші
матеріальні
цінності,
уключаючи
малоцінні
та
швидкозношувані предмети) без ПДВ" (рядок 700 розділу 7)
або сума цих показників не відповідають аналогічним даним
фінансової звітності ф.№1,1-м,1-мс
Невірно заповнюється показник з рядка 503 в частині
нарахованих доплат в разі тимчасової непрацездатності –
респонденти по рядку відображають суму оплати перших
п’яти днів лікарняних.

Невірно заповнюється дані рядка 504 «витрати на придбання
енергопродуктів для власних потреб» – не включають
витрати палива; не відображають витрати на енергоресурси,
які витрачаються у виробництві продукції (товарів, послуг).

Невірно заповнюється показник “Податки та збори, пов’язані
з виробництвом” (рядок 505) – респонденти включають суму
усіх податків та зборів.

Невірно заповнюється показник “Податки та збори, пов’язані
з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ

Роз’яснень).
Див. стор. 37-38 Роз’яснень

Показник включає доплати до фактичного заробітку в разі
тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, що здійснюється згідно з чинним
законодавством за рахунок коштів роботодавця) (див. стор.
25 Роз’яснень).
Цей рядок уключає інформацію про вартість придбаних усіх
видів енергії, продуктів нафтоперероблення (бензин, гас,
газойлі (паливо дизельне), мазути топкові важкі, мастила,
масла тощо), газу природного, кам’яновугільного газу,
доменного газу, вугілля кам’яного та бурого, брикетів
вугільних, торфу, дров, коксу, коксику та інших видів
палива для використання їх як палива. До складу цього
показника
не
включається
вартість
придбаних
енергопродуктів, які використовуються як сировина (див.
стор. 25–26 Роз’яснень).
Цей показник включає: екологічний податок, плату за
користування надрами, плату за землю, збір за користування
радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне
використання води, збір за спеціальне використання лісових
ресурсів, податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки; транспортний податок. Також до складу
цього показника включається збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності, єдиний податок,
фіксований сільськогосподарський податок.
Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств,
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, суми ПДВ, акцизний податок. (див. стор. 26
Роз’яснень)
Вищезазначений показник включає: рентну плату за
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними

№ 2–підприємництво (річна)
“Структурне обстеження
підприємства”

та акцизного податку” (рядок 506) – до показника нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне
включаються складові, які повинні відображатись по рядку транспортування трубопроводами природного газу й аміаку
505 «Податки та збори, пов’язані з виробництвом».
територією України, а також збори на обов’язкове державне
пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння,
надання послуг стільникового рухомого зв’язку тощо (див.
стор. 26 Роз’яснень)
Невірно заповнюється показник “Кількість магазинів Показник заповнюється, якщо підприємство займається
роздрібної торгівлі” (рядок 507) – включено торгівлю зі роздрібною торгівлею та має приміщення, до якого заходять
складу, з лотків, кіосків.
покупці; кіоск, лоток, автофургон тощо не є магазином
(див. стор. 26,27 Роз’яснень)
Невірно заповнюється показник “Торгова площа магазинів Показник не включає даних площ, зданих в оренду, а також
роздрібної торгівлі” (рядок 508) –
включено площі не включає площ офісів, складів, побутових приміщень (див.
магазинів, зданих в оренду, а також площу складів та стор. 27 Роз’яснень)
побутових приміщень
За показником «Основний вид економічної діяльності у Показник «Основний вид економічної діяльності у звітному
звітному році (опис здійснюваної економічної діяльності) році (опис здійснюваної економічної діяльності) має
респонденти вказують основний реєстраційний вид відображати опис фактично здійснюваної підприємством
економічної діяльності підприємства.
економічної діяльності у звітному році на який припадає
найбільший внесок у валову додану вартість (див. стор. 3
Роз’яснень
щодо
заповнення
форми
державного
статистичного
спостереження
№2-підприємництво
(річна)
“Структурне
обстеження
підприємства”,
затверджених Головою Державної служби статистики
І.Вернер 6 липня 2018р (надалі Роз’яснення).
За показником “Середня кількість працівників” (рядок 300) Показник “Середня кількість працівників” є сумою
респонденти відображають кількість штатних працівників середньооблікової кількості штатних працівників, середньої
підприємства на звітну дату.
кількості зовнішніх сумісників та працюючих за цивільноправовими договорами. Заповнення показника “Середня
кількість працівників” здійснюється відповідно до
Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286. (див. стор.
4,5 Роз’яснень).
За показником «Середня кількість працівників в еквіваленті Показник “Середня кількість працівників в еквіваленті
повної зайнятості» (рядок 303) чисельність працівників не повної зайнятості” містить дані щодо середньої кількості
перераховується в еквіваленті повної зайнятості та дублює працівників в еквіваленті повної зайнятості. В еквівалент
показник «Середня кількість працівників».
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 (див. стор. 6–8 Роз’яснень).

За показником “Матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів послуг)
(без ПДВ)” (рядок 406) відображено лише витрати, включені
до рядків 407-410 форми, або лише матеріальні витрати.

За показником “Матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів послуг)
(без ПДВ)” (рядок 406) респонденти не включають витрати
на паливо й енергію усіх видів, які використані на
технологічні, інші виробничі та господарські потреби
підприємства, а відносять до рядка 416 «Витрати на
придбання енергопродуктів для власних потреб (крім
використаних в якості сировини та для перепродажу) (без
ПДВ).

За показником “Матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів послуг)
(без ПДВ)” (рядок 406) респонденти включають вартість
придбаних для перепродажу товарів і послуг.
За показником “Вартість товарів і послуг, придбаних у
звітному році для перепродажу (без ПДВ)” (рядок 415)
респонденти включають лише вартість реалізованих без
додаткової обробки товарів у звітному році та не
відображають вартість придбаних, але не реалізованих
товарів.
До показника “Податки та збори, пов’язані з виробництвом
продукції (товарів, послуг)” (рядок 417) включають всю суму
податків, відображену на рахунку 64 бухобліку.

Рядок 406 показника “Матеріальні витрати та витрати на
оплату послуг, використані у виробництві продукції
(товарів послуг) (без ПДВ)” відображає матеріальні витрати
(уключаючи
товари
для
забезпечення
діяльності
підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що
пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) і
збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства (див.
стор.14-16 Роз’яснень).
Рядок 406 показник “Матеріальні витрати та витрати на
оплату послуг, використані у виробництві продукції
(товарів послуг) (без ПДВ)” відображає матеріальні витрати
(уключаючи
товари
для
забезпечення
діяльності
підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що
пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) і
збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства у т.ч.
витрати на паливо й енергію усіх видів, які використані на
технологічні, інші виробничі та господарські потреби
підприємства (див. стор.14 Роз’яснень). Рядок 416 вміщує
інформацію про вартість придбаних у звітному році
енергопродуктів усіх видів, незалежно від того, яка частина
енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному
році на виробничі та господарські потреби або залишилась у
вигляді залишків (див. стор.18 Роз’яснень).
Показник "матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів,
послуг) (без ПДВ)" не враховує вартість придбаних для
перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без
додаткової обробки на цьому підприємстві (див. стор.14,15
Роз’яснень).
Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для
перепродажу (без ПДВ) уключає вартість товарів та 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 (див. стор.17-18 Роз’яснень).
За показником відображають екологічний податок, податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортний податок, плата за землю, єдиний податок.
Цей рядок не відображає: податок на прибуток
підприємств, єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний
податок (див. стор. 19 Роз’яснень).

До показника “Податки та збори, пов’язані з обсягом
реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та
акцизного податку” (рядок 418) включають податки,
пов’язані із виробництвом продукції (товарів, послуг), або ж
всю суму податків, відображену на рахунку 64 бухобліку.

№ 1-Б (річна) «Звіт про
взаєморозрахунки з
нерезидентами»

Показник включає рентну плату за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами,
транзитне
транспортування
трубопроводами природного газу й аміаку територією
України, а також збори на обов’язкове державне пенсійне
страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг
стільникового рухомого зв’язку тощо. (див. стор. 19
Роз’яснень).
Включення
сум
заборгованості
за
фінансовими Форма не уключає дані щодо заборгованості за фінансовими
зобов’язаннями.
зобов’язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від
банків, так і від будь-яких інших кредиторів (у т. ч. від
прямого інвестора), отриманої фінансової допомоги,
заборгованості за договорами фінансового лізингу та роялті,
за акціями тощо.
Відображення простроченої поточної заборгованості у складі Обсяги простроченої заборгованості у формі відображаються
довгострокової заборгованості.
з урахуванням статті 530 Цивільного кодексу України;
обсяги довгострокової заборгованості, відповідно до даних
рахунків 18,51,55 Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.

Фінансова звітність підприємств
«Баланс (Звіт про фінансовий
стан)»
(Форма 1)
(річна, квартальна)
Фінансовий звіт малого
підприємства
(форма 1-м)
(річна, квартальна)
Спрощений фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва
(форма 1-мс)
(річна)
«Баланс (Звіт про фінансовий
стан)» (Форма 1)
(квартальна)
Фінансовий звіт малого
підприємства
(форма 1-м)
(квартальна)
«Звіт про фінансові результати

Невірно відображається звітний період – не на останній день
звітного періоду, а на 1 число місяця, наступного за звітним
періодом.

Відповідно до вимог Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності, баланс підприємства складається на кінець
останнього дня звітного періоду (на 31 грудня, на 31
березня, на 30 червня, на 30 вересня).

Невірно відображаються дані на початок звітного періоду Відповідно до вимог Національного положення (стандарту)
(графа 3) – заповнюються дані на кінець попереднього бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітного періоду.
звітності», проміжна фінансова звітність, яка охоплює
певний період, складається наростаючим підсумком з
початку звітного року, тому графа 3 звіту повинна
відповідати відповідним даним на початок року (або на 31
грудня попереднього року).
Невірно відображається звітний період – не за період з Відповідно до вимог Національного положення (стандарту)

(Звіт про сукупний дохід»)
Форма2
(річна, квартальна)
Фінансовий звіт малого
підприємства
(форма 2-м)
(річна, квартальна)
Спрощений фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва
(форма 2-мс)
(річна)

початку року, а за квартал.

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», форма 2 складається наростаючим підсумком з
початку звітного року – за I квартал, за I півріччя, за 9
місяців звітного року та за рік.

Послуги
№ 1-послуги (квартальна)
«Звіт про обсяги реалізованих
послуг»

Невірно відображається звітний період – не за квартал, а за Відповідно до Роз'яснень щодо заповнення державного
період з початку року.
статистичного спостереження №1-послуги (квартальна)
«Звіт про обсяги реалізованих послуг»
п.3 показники розділу І містять інформацію за кожний
квартал звітного року окремо та не включають величину
коригування за попередні квартали.
Невірно відображається обсяг реалізованих послуг без ПДВ Рядок 01 гр.2 ≤ рядок 01 гр.1/6.
(гр.2 рядок 1).

№ 1-торг (місячна) «Звіт про
товарооборот торгової мережі»

У формі розділ ІІ «Роздрібний товарооборот за межами
регіону
місцезнаходження
респондента»
помилково
заповнюють підприємства, які здійснюють роздрібну
торгівельну діяльність лише на території Вінницької області.
Форму складено зі зростаючим підсумком.

Внутрішня торгівля

№ 3-торг (квартальна) «Звіт про
продаж і запаси товарів»

У формі, яка містить дані щодо роздрібного товарообороту
за IV квартал не вказано показники графи 4 підрозділу 2.1 та
графи 3 підрозділу 2.2 «Запаси товарів у торговій мережі та
на складах на кінець звітного року, тис.грн».

У формі, показники графи 1 «Обсяг роздрібного продажу (у
натуральному виражені) за звітний квартал», відображаються
в невідповідних одиницях вимірювання.
№ 1-опт (квартальна) «Звіт про
продаж і запаси товарів (продукції)

Форму складено зі зростаючим підсумком.

В розділі II форми, показник роздрібного товарообороту
зазначається лише тими підприємствами, які мають
відокремлені підрозділи за межами області.
Форма містить дані щодо роздрібного товарообороту за І, ІІ,
ІІІ та IV квартали окремо.
Графа 4 за продовольчими товарами та графа 3 за
непродовольчими товарами містить дані в роздрібних цінах
щодо всіх запасів товарів, які на кінець звітного року
(станом на 1 січня року, що настає за звітним) належать
підприємству торгової мережі, розміщені на його балансі і
призначені для роздрібної торгівлі. Заповнюється лише у
формі за IV квартал.
Одиниці вимірювання для заповнення показників гр.1, яка
містить дані у натуральному виражені, зазначено на бланку
форми біля кожної назви товарної групи в гр. А. Нагадуємо,
що 1ц=100кг, а 1дал=10 літрам.
Форма містить дані щодо роздрібного товарообороту за І, ІІ,
ІІІ та IV квартали окремо.

в оптовій торгівлі»

№ 1-торг (нафтопродукти)
(місячна) «Про продаж світлих
нафтопродуктів і газу»

У формі, із загального обсягу оптового продажу
підприємтсвом продовольчих та непродовольчих товарів
за звітний квартал, не виділено дані гр. 4 «Із гр. 2 оптовий
товарооборот (без ПДВ) від продажу товарів, що вироблені
на території України, за звітний квартал, тис.грн».
У формі, показники графи 1 «Обсяг оптового продажу (у
натуральному виражені) за звітний квартал», відображаються
у невідповідних одиницях вимірювання.
У формі не заповнено рядки 20 «АЗС, за якими наведено дані
у розділі 1» та 21 «з них, на яких здійснюється продаж газу
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану)
в кількості одиниць».

Невірно переведено одиниці об’єму світлих нафтопродуктів і
газу у вагові одиниці (тони).

У гр. 4 містяться дані щодо оптового товарообороту за
звітний квартал від продажу товарів, які вироблені
підприємствами на території України, тис.грн.
Одиниці вимірювання для заповнення даних гр.1, яка
містить дані у натуральному виражені, зазначено на бланку
форми біля кожної назви товарної групи в гр. А. Нагадуємо,
що 1ц=100кг а 1дал=10 літрам.
Рядок 20 містить інформацію щодо кількості АЗС, за якими
наведено дані у розділі 1 «Продаж світлих нафтопродуктів і
газу через АЗС у межах регіону місцезнаходження» та
повинен заповнюватись обов’язково. За наявності АЗС, на
яких здійснювався продаж газу природного скрапленого або
у газоподібному стані (метану) їх кількість зазначається в
рядку 21.
У разі відсутності зазначених виробником коефіцієнтів у
первинній облікової документації, можна застосувати
коефіцієнти:
для бензину моторного – 0,74 кг/л;
для газойлів (палива дизельного) – 0,85 кг/л;
для пропану і бутану скраплених – 0,55 кг/л;
для газу природного скрапленого або у газоподібному стані
(метану) – 0,59кг/куб.м.

Капітальні інвестиції
№ 2–інвестиції (квартальна) "Звіт
про капітальні інвестиції"

№ 2–ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про
наявність і рух необоротних
активів, амортизацію та капітальні
інвестиції»

Відображаються дані зі зростаючим підсумком з початку Показники форми вміщують дані за квартал звітного року,
року (січень-червень, січень-вересень).
тобто, інформацію необхідно подавати на дискретній
основі – за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали окремо.
Дані помилково відображаються в гривнях.
Показники звіту вказуються у фактичних цінах без ПДВ,
тис.грн., у цілих числах.
Респонденти не заповнюють розділ 5 «Податок на додану Розділ 5 уключає дані щодо загальної суми податку на
вартість за видами активів у звітному році».
додану вартість, сплачену респондентом (урахованої в ціні
придбання активів) у зв'язку з витратами на капітальні
інвестиції. Рядки 5000-5321 містять дані щодо розподілу
податку на додану вартість за окремими видами активів.

Сільське, лісове та рибне господарство
№1-зерно «Звіт про надходження
зернових та олійних культур на
перероблення та зберігання»
(місячна)

До рядка 003 «Культури зернові та зернобобові» включено Рядок 003 містить дані лише щодо культур зернових та
дані рядків 041 «Боби сої», 048 «Насіння ріпаку та кользи» та зернобобових. Культури, зазначені в рядках 041, 048 та 052
052 «Насіння соняшнику».
відносяться до технічних олійних культур та не
включаються в рядок 003.

№ 3-ЛГ «Лісогосподарська
діяльність» (річна)

№ 6-сільрада (річна) «Звіт про
об’єкти погосподарського обліку»

№ 21-заг (місячна) «Звіт про
реалізацію продукції сільського
господарства»

Рядок 998 «Загальна потужність одночасного зберігання
зерна культур зернових і зернобобових та олійних у
спеціалізованих/пристосованих
приміщеннях
(власних/
орендованих) на кінець року» заповнюється в місячних
звітах в період з січня по листопад, а в звіті за січень-грудень
не вказується.
Невірно відображаються дані по рядку 200 (усі види
круглого лісу).
Дані щодо хворосту та хлистам заносяться до рядку 200 (усі
види круглого лісу).
Показники розділу 2 «Площа землі в особистому
користуванні об'єктів погосподарського обліку на території
громади» помилково відображені з одним або без десяткових
знаків.
У розділі 3 «Інформація про об'єкти погосподарського обліку
по сільських населених пунктах територіальної громади»
інформація не розподілена по сільським населеним пунктам.
У форму помилково включено інформацію щодо придбаної
підприємством продукції сільського господарства.
Вартість реалізованої продукції відображено із урахуванням
податку на додану вартість.

№ 21-заг (річна) «Звіт про
реалізацію продукції сільського
господарства»

Не заповнюється показник рядка 998 «Загальна потужність
одночасного зберігання зернових і олійних культур на кінець
року».

№ 24-сг (місячна) «Звіт про
виробництво продукції
тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин»

В форму включено дані лише за місяць.
В розділі 1 «Виробництво продукції тваринництва» вказано у
невідповідних одиницях виміру.
Не вказано р.1222 «у т.ч молоко корів молочних порід» в
розділі 1 «Виробництво продукції тваринництва», підрозділі
1.2 «Продукція тваринництва інша».

В розділі 1 «Виробництво продукції тваринництва» у гр.3
«тварини, які здохли» вказано кількість тварин.
№ 24 (річна) «Звіт про виробництво В розділі 2 «Надходження та вибуття сільськогосподарських
продукції тваринництва, кількість тварин» у ряд.2130 гр.3 вказують кількість маток всього.
сільськогосподарських тварин і

р.998 заповнюється обов’язково лише у звіті за січеньгрудень та вміщує дані про максимальну потужність
одночасного зберігання зернових і олійних культур на
кінець року у спеціалізованих або пристосованих для
зберігання врожаю приміщеннях, незалежно від способу та
типу зберігання.
ряд. 200 = ряд. 300 + ряд. 400.
Дані щодо хворосту та хлистів включаються до рядку 400
(паливна деревина), але туди не включають хлисти та
хворост, що знаходиться на лісосіках і проміжних складах,
та нерозкряжовані хлисти
Площа землі в особистому користуванні об'єктів
погосподарського обліку на території громади (розділ 2 та 3
гр.3) вказується у гектарах з двома десятковими знаками
після коми.
В розділі 3 відображаються дані у розрізі населених пунктів,
які входять до складу територіальної громади.
Форма вміщує дані про кількість та вартість реалізованої
продукції сільського господарства власного виробництва.
Графа 2 вміщує дані про вартість реалізованої продукції
власного виробництва без урахування податку на додану
вартість.
Рядок 998 форми вміщує дані про максимальну потужність
одночасного зберігання зернових і олійних культур на
кінець року у спеціалізованих або пристосованих, власних
чи орендованих приміщеннях.
Звіт складається станом на звітну дату, тобто із наростаючим
підсумком.
Показники розділу I мають бути відображені в ц. із двома
знаками після коми.
Із рядка 1221 «Молоко великої рогатої худоби – усього»
молоко, яке надоєне тільки від корів молочних порід (без
урахування молока, надоєного від корів м’ясних порід.»
виділяється окремим рядком 1222.
Показник розділу I гр.3 характеризує масу здохлого
поголів’я, що знаходилось на відгодівлі та нагулі.
Графа 3 із загальної кількості одержаного приплоду у рядку
2130 характеризує кількість поросят, одержаних тільки від
основних свиноматок.

забезпеченість їх кормами»

За наявності даних в рядках 2120-2160 розділу 2
«Надходження та вибуття сільськогосподарських тварин» в
гр. 1 «Кількість маток, від яких одержано приплід» не
вказано кількість одержаного молодняку в гр.2.
Сільськогосподарське
підприємство,
яке
займалось
виробництвом тваринницької продукції, зокрема мало
худобу та птицю на початок або протягом звітного року не
вказує розділ 6.2 «Витрати кормів».
№ 37-сг «Звіт про збирання врожаю Обсяг виробництва, вказаний в формі у гр.2 за рядками 0490
сільськогосподарських культур»
«Ріпак озимий» та 0500 «Кольза – ріпак ярий», відображено
у початково оприбуткованій вазі.
У рядку 750 «Буряк цукровий фабричний» в графі 2 «Обсяги
виробництва, ц» вказано валовий збір неочищених цукрових
буряків.
У графі 2 «Обсяг виробництва, ц» розділу 1 «Збирання
врожаю сільськогосподарських культур у звітному році»
кількість одержаної продукції відображають у тоннах або
кілограмах.
У рядки 0030 «Культури зернові та зернобобові - усього» та
0270 «Культури зернобобові - усього» помилково включено
зібрані площі та обсяги виробництва технічних олійних
культури (сою, ріпак озимий, ріпак ярий, соняшник).
№ 29-сг «Звіт про площі та валові
збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду»

В розділі 1 «Виробництво однорічних і дворічних
сільськогосподарських культур» у рядку 0110 «Кукурудза на
зерно» по гр. 3 «Обсяг виробництва у початково
оприбуткованій масі, ц» валовий збір кукурудзи на зерно
відображається у вологому зерні.
Невірно заповнюються гр.1 «Уточнена посівна площа» і гр.2
«Загальна площа збирання» в розділі 1 «Виробництво
однорічних і дворічних сільськогосподарських культур»
у випадку загибелі і пересіву культур.

Графа 1 характеризує кількість лише тих маток, від яких
одержана хоча б одна голова живого приплоду, тому, гр.2
«кількість одержаного приплоду» має бути обов’язково
заповнена, та навпаки.
Якщо
на
протязі
року
підприємство
займалось
тваринництвом, то кількість витрачених кормів має бути
обов’язково зазначена в розділ 6.2 «Витрати кормів» з
розподілом на тварини відповідних видів.
Графа 2 за рядками 0490 та 0500 вміщує дані про кількість
намолоченого та очищеного насіння ріпаку з площі,
показаної у графі.
Рядок 0750 графи 2 вміщує валовий збір цукрових буряків,
який проставляється у фізичній вазі після очищення коренів
від землі, гички і домішок.
Значення
показників
обсягу
виробництва
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень –
центнери (з двома знаками після коми).
Рядок 0270 вміщує дані про загальну зібрану площу та обсяг
виробництва зернобобових культур, які зібрані на зерно:
вики та викових сумішей, люпину, гороху, квасолі,
сочевиці, чини, машу, нуту, пелюшки, кормових бобів, а
також овочевих сортів квасолі, гороху.
У рядку 0110 форми, валовий збір кукурудзи на зерно в
початково оприбуткованій масі (гр.3) відображається у
перерахунку на сухе зерно. Дані графи 4 можуть бути менші
даних графи 3 за рахунок відрахування відходів.

Не пересіяні площі сільськогосподарських культур, які
загинули, у формі включається до гр.1 «Уточнена посівна
площа», а гр.2 «Загальна площа збирання» включає лише ті
площі, з яких фактично було зібрано врожай. Якщо загиблі
у літній період культури були пересіяні іншими, то
обліковують уточнені посівні та зібрані площі тих культур,
за якими був зібраний урожай.
Валовий збір зернових культур у гр.4 «Обсяг виробництва
Валовий збір зернових культур необхідно відображати у
у масі після доробки, ц» підрозділу вказано у неочищеному очищеному вигляді. У випадку продажі зерна у
вигляді.
неочищеному вигляді, потрібно надати пояснення.
Невірно заповнюються дані по обсягу виробництва в Коефіціент перерахунку обсягу виробництва зернових та
фізичній (гр.3) та заліковій масі (гр.4) зерна.
зернобобових культур у масу після доробки встановлено за
даними складських документів, а за їх відсутності на рівні
значення середнього показника за останніми наявними

Невірно заповнюють площу гр.2 «Загальна площа збирання»
за наявності повторних, проміжних посівів.
Респондентами невірно відображаються площі чорних парів
(рядок 7300) помилково включаючи до показника
необроблену землю.
Респонденти пропускають підсумковий рядок р.7000
«Культури сільськогосподарські (сума кодів 0030, 0390,
1231, 2160 і коду 5010, поділеного на 10000)».

В розділі 6 «Посів озимих культур під урожай наступного
року» в рядок 6100 «культури зернові на зерно-усього»
включають посівну площу ріпаку на зерно.
По ряд.2270 «однорічні трави на сіно», 2280 «однорічні
трави на зелений корм» 2310 «багаторічні трави на сіно»,
2320 «багаторічні трави на зелений корм, сінаж, силос»
вказують лише гр.2 «площу збирання» без зазначення гр.3
«обсяг виробництва».

В розділі 2 невірно заповнюють площу насаджень по гр.1
«усього» та по гр.2 «у плодоносному віці»

№ 50-сг «Звіт про основні
економічні показники роботи
сільськогосподарських
підприємств»

даними підприємства. Якщо гр.3=гр.4 потрібно надати
пояснення.
По гр.2 підрозділів 1.1 – 1.4
відображають площі,
включаючи площі повторних (післяжнивних), проміжних,
міжрядних посівів.
У рядку 7300 проставляється площа чорних парів, виораних
восени поточного року під посіви озимих культур у
наступному році.
Рядок 7000 у гр.1 характеризує уточнену після подання
форми
№4-сг
загальну
посівну
площу
сільськогосподарських культур під урожай звітного року.
Дані рядка 7000 за гр.1 дорівнюють сумі даних рядків 0030,
0390, 1231, 2160 і даних рядка 5010/10000
Рядок 6100 «Культури зернові на зерно-усього» вміщує в
себе суму рядків 6005,6013,6016,6019,6034. Посівна площа
ріпаку на зерно, який відноситься до технічних олійних
культур, відображається в рядку 6048 «ріпак на зерно».
По ряд.2270, 2280, 2310, 2320 по гр.2 відображаються площі
першого укосу однорічних та багаторічних трав незалежно
чи були другі та треті укоси одного цільового призначення;
Якщо один укіс трав був використаний на сіно, а другий на
зелений корм, фактичну зібрану площу потрібно
відобразити за відповідними рядками два рази: один раз – як
зібрану площу на сіно; другий раз – як зібрану площу на
зелений корм;
По гр.3 «обсяг виробництва» відображаються обсяги з
урахуванням усіх укосів.
По гр.1 відображають площі багаторічних насаджень
незалежно від віку, вкл. площу нових садів, які посаджені у
звітному віці;
По гр.2 відображають площі насаджень у плодоносному віці
незалежно від того, чи був фактично одержаний з них
урожай у звітному році чи ні.
За кодами рядків 4660–5370 розділу 4 форми
відображаються дані про придбання лише нової
сільськогосподарської техніки і запчастин до неї (без
урахування техніки, що знаходиться в оренді чи лізингу).
Дані кожного рядка містять дані одночасно в графах «обсяг
куплених ресурсів» і «вартість куплених ресурсів».

В розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб», респондентами помилково в рядках
4660–5370 зазначається обсяг та вартість придбаної у
звітному році техніки, яка була у використанні.
В розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб» заповнюють гр.1, при цьому гр.2
відсутня.
У розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для Розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб» включаються показники, не передбачені виробничих потреб» вміщує лише ті показники та у тих

№ 4-сг «Звіт про посівні площі
сільськогосподарських культур»

бланком (стимулятори росту, протруйники, родентициди і
т.д.), окрім цього респонденти вказують гр.2 «вартість
куплених ресурсів» без заповнення гр.1 «обсяг куплених
ресурсів» в невірних одиницях виміру.
Респондентами, які мають орендовані землі (земельні паї) в
розділі 2 «Сільськогосподарські угіддя у власності та
користуванні» помилково не заповнюється р.7119 «у т.ч.
взяті в оренду».
У формі не вміщено дані про площі пересіяних ярими
загиблих озимих культур.

одиницях виміру, які передбачені бланком.
За наявності обсягів придбаних ресурсів обов’язково
зазначається їх вартість та навпаки.
Рядок 7119 вміщує дані про площі сільськогосподарських
угідь взятих підприємством у найм (оренду) в інших
землекористувачів, якщо отримання земляних ділянок
здійснене та оформлене договорами найму (оренди).
В формі, площі загиблих в осінньо-зимовий період озимих
культур (уключаючи загиблі озимі весною, під якими
збереглись підсіяні трави), що були пересіяні ярими
культурами, або площі підсіву зріджених озимих посівів
ярими зерновими та зернобобовими культурами відображені
за відповідним рядком ярої культури у розмірі фактичної
площі пересіву.

Енергетика
№ 4-мтп (місячна) «Звіт про
використання та запаси палива»

№ 4-мтп (річна) «Звіт про
використання та запаси палива»

Обсяги використання за звітний місяць (гр.1) та обсяги
запасів на кінець звітного періоду (гр.2) бензинів моторних,
газойлів, пропану й бутану скрапленого не переведено з
одиниць об’єму у вагові одиниці (тони).

У разі відсутності зазначених виробником коефіцієнтів у
первинній обліковій документації, можна застосувати
коефіцієнти:
1 літр бензину = 0,74–0,76 кг;
1 літр газойлів = 0,825–0,85 кг;
1 літр пропану або бутану = 0,53-0,55 кг.
Газ природній необхідно відображати в тис. м3
Помилково респонденти включають у форму запаси бензинів Форма не містить даних щодо обсягів реалізації палива
моторних, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану через мережу АЗС та обсяги його запасів, які належать АЗС.
скраплених, які належать АЗС.
Обсяги використання та запасів бензинів моторних, газойлів У разі відсутності зазначених виробником коефіцієнтів у
(палива дизельного) та пропану й бутану скраплених не первинній обліковій документації, можна застосувати
переведено з одиниць об’єму у вагові одиниці (тони).
коефіцієнти:
1 літр бензину = 0,74–0,76 кг;
1 літр газойлів = 0,825–0,85 кг;
1 літр пропану або бутану = 0,53-0,55 кг.
Газ природній необхідно відображати в тис. м3
Обсяги використання та запасів деяких видів твердого Обсяги використання та запаси стружки і тріски деревної,
біопалива рослинного походження (стружка і тріска деревні, соломи, початків кукурудзи, лушпиння соняшника
солома, початки кукурудзи, лушпиння соняшника) відображаються в тонах, шляхом зважування палива.
відображали в тоннах умовного палива.
Помилково, не у відповідних графах, відображено витрати Обсяги витрат палива, використаного для перетворення в
палива в розділі 2 «Витрати палива енергогенеруючим похідні (або інші) енергоносії відображаються у графах з 2-7
(за видом перетворення).
сектором».
Обсяги витрат палива на перетворення в тепло- та/або

Помилково, не у відповідній графі, відображено
використання олив та мастил нафтових, бітуму нафтового та
деяких інших видів палива, які використовуються лише як
сировина чи матеріали для подальшого виробництва.

Витрати палива для забезпечення діяльності техніки
помилково включено у графу 3 «Обсяг кінцевого
використання
палива
на
перевезення
транспортом
внутрішнього сполучення» розділу 3 «Кінцеве використання
палива».

В формі в розділі 2 «Витрати палива енергетичним сектором»
обсяги витрат палива на виробництво тепло- електроенергії
зазначаються у в графах з 8-13, відповідно до джерела
постачання, яке не відповідає вказаному у ф.№ 11-МТП.
№ 11-МТП (річна) «Звіт про
постачання та використання
енергії»

У формі в розділі 1 «Джерела постачання енергії та їх
потужність» не заповнено підсумковий рядок 100 «Усі види
джерел».
У формі респондентами не вказано установлені потужності та
обсяги відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за

електроенергію, вироблену для подальшої реалізації
енергогенеруючими підприємствами відображаються у
графах з 8-11 (за видом джерела постачання).
Решта підприємств, які мають для забезпечення
виробничого процесу або для власних потреб підприємства
витрати палива, відображають їх обсяги у графах:
гр.12. відображаються дані щодо витрат палива на
перетворення
в
теплоенергію
котельними
та
теплогенеруючими станціями або установками (в тому числі
теплоенергія відпущена окремими котлами, котлами не
об’єднаними в котельню, міні котельним та ін;
гр.13. відображаються витрати палива на перетворення в
тепло- і електроенергію установками, які не включено в
графах 8-12 розділу 2 (дизельні генератори, сміттєпереробні
станції та ін).
Згідно Роз’яснень, затверджених наказом Держстату
України від 26.10.2016, використання олив та мастил
нафтових, бітуму нафтового та деяких інших видів палива,
які використовуються як сировина чи матеріали для
подальшого виробництва відображаються у графі 1 «Обсяг
використання палива для неенергетичних цілей» розділу 3
«Кінцеве використання палива».
Необхідно відображати лише витрати палива на
забезпечення руху всіх видів транспорту легкового,
пасажирського
та
вантажного
(крім
внутрішньозаводського).
Витрати
палива
для
забезпечення
діяльності
сільськогосподарської,
будівельної
та
ін.
техніки
включається лише в графу 2 «Обсяг кінцевого використання
палива підприємствами».
Якщо підприємство вказує використання палива в 2 розділі
ф.№4-мтп (річна), то дані щодо виробленої тепло- чи
електроенергії повинні бути відображені у розділі 1
«Джерела постачання енергії та їх потужність» ф.№11-мтп
(річна) за відповідними джерелами постачання енергії.
Рядок 100 уміщує сумарні дані щодо установленої
потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії у
звітному році за усіма видами джерел постачання,
наведених у рядках 111-115, 120, 130, 140, 150, 160, 170,
175, 180, 185.
Якщо підприємство вказало у ф. №4-мтп (річна) в розділі 1
«Використання та запаси палива» обсяги використаного

джерелами постачання енергії, що працюють на біопаливі біологічного палива в рядках з 720-773, то у формі,
(рядки 190-193), які зазначили обсяги використаного обов’язково мають бути вказані установлені потужності та
обсяги відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за
біологічного палива в ф.№4-мтп (річна).
джерелами постачання енергії, що працюють на біопаливі
(рядки 190-193).
У формі в розділі 2 «Використання електроенергії» та розділі Підприємства, які не мають виробничих видів діяльності (не
3 «Використання теплоенергії (пари і гарячої води)» займаються виробництвом промислової, будівельної,
респонденти, зайняті у невиробничих сферах, відображають сільськогосподарської продукції та не виконують робіт
дані в рядках 210 та 310 «витрати на виробництво продукції виробничого характеру) обсяги використання електро- та
теплоенергії вказують в рядках 200 та 300 «Усі види
(виконання робіт)».
витрат».

Промисловість
№ 1-П (місячна)
«Звіт про виробництво
промислової продукції за видами»

№ 1-ПЕ (місячна) «Звіт про
економічні показники
короткострокової статистики
промисловості»

№ 1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво та
реалізацію промислової продукції»

Невірно визначено код промислової продукції, який Згідно п.2 І розділу Роз’яснень щодо заповнення ф.№1-П
відображається у звіті. Показники подаються в одиницях (місячна), показники форми вміщують дані про
вимірювання, що не відповідають Номенклатурі.
виробництво промислової продукції за звітний місяць за
позиціями Номенклатури продукції промисловості, які у
гр.4 мають позначку «м».
Значення показників форми за гр.1, 2, мають формат
представлення в числах залежно від одиниці вимірювання
продукції, зазначеної у гр.3 Номенклатури продукції
промисловості.
Помилково вказуються основний реєстраційних
фактичний код виду економічної діяльності.

а

не В звіті ф.№1-ПЕ (місячна) показники розподіляються за
видами економічної діяльності промисловості (секції
В,С,D,Е КВЕД-2010) реалізованої у звітному місяці,
відповідно до розділу ІІ Роз’яснень.
Сума значень показників за всіма видами економічної Згідно п.1 ІІ розділу Роз’яснень щодо заповнення
діяльності промисловості не дорівнює даним рядка «Усього». ф.№1-ПЕ (місячна)
Дані рядка «Усього» форми
дорівнюють сумі всіх видів економічної діяльності.
Невірно визначено код промислової продукції, який
відображається у звіті. Показники подаються в одиницях
вимірювання, що не відповідають Номенклатурі продукції
промисловості.

Згідно п.2 І розділу Роз’яснень щодо заповнення
ф.№1П-НПП (річна), звіт уміщує дані про виробництво
промислової продукції, яка за позиціями чинної
Номенклатури продукції промисловості у гр.4 має позначку
«р», в одиницях вимірювання, передбачених у гр.3
Номенклатури.

Будівництво
№ 1-кб (місячна) «Звіт про
виконання будівельних робіт»

Деякі респонденти помилково до показника «Обсяг Показники форми вміщують дані щодо обсягів виконаних
виконаних будівельних робіт (власними силами)» уключають будівельних робіт (власними силами) за укладеними
роботи виконані субпідрядними організаціями.
договорами підряду (у тому числі з фізичними особами) та
господарським способом.

Транспорт
№ 2-ТР (річна) «Звіт про роботу
автотранспорту»
№ 51-авто (місячна) «Звіт про
перевезення вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом»

№ 31-авто (квартальна) «Звіт про
перевезення автомобільним
транспортом вантажів за видами
вантажів та пасажирів за видами
сполучення»

У звіті заповнено ряд.841 «з нього пробіг із вантажем», а
ряд.850 «Обсяг перевезених вантажів» не заповнено.
Помилково включаються до звіту показники роботи
автотранспорту для власних потреб підприємства.

Ряд.850 заповнюється обов’язково, якщо вказано пробіг з
вантажем (ряд.841) і навпаки.
До показників звіту включаються дані про роботу
вантажних автомобілів, пов'язану з виконанням вантажних
перевезень, у тому числі міжнародних, на власному й
орендованому транспортному засобі, на комерційній основі
(тобто за плату); обсяги перевезень, виконані пікапами та
фургонами на шасі легкових автомобілів та на
автопричепах.
Дані подаються наростаючим підсумком з початку року Звіт охоплює дані за квартал звітного року, тобто,
(січень-червень, січень-вересень).
інформацію необхідно подавати дискретно за кожен
квартал.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
№10-зез (квартальна) "Звіт про
прямі іноземні інвестиції"

Обсяги прямих іноземних інвестицій відображаються без Показники звіту відображаються з одним десятковим
десяткового знаку.
знаком.
У звіті помилково відображаються дані в одиницях валюти.
У звіті вказуються дані в тисячах одиниць валюти.

№ 1-ціни (пром)(місячна)

Показник «Ціна реалізації за одиницю продукції» у звітному Показники повинні відображатись у графах, вказаних у
місяці (гр.1) помилково заноситься у гр.2 («Ціна реалізації за бланку форми.
одиницю продукції» у попередньому місяці) і навпаки.

Ціни виробників

Навколишнє середовище
№ 2-тп (повітря) «Звіт про охорону
атмосферного повітря)

№ 1-відходи «Утворення та
поводження з відходами»

№ 1-екологічні витрати «Витрати
на охорону навколишнього
природного середовища та
екологічні платежі»

Не зазначено гр.1 «Викинуто в атмосферне повітря, тонн, з
трьома десятковими знаками» за підсумковим кодом 00000
«Всього по підприємству (без урахування діоксиду
вуглецю)» за наявним виробничим процесом.
Значення показника р.07000 «Крім того діоксид вуглецю»
помилково включено до показника р.00000 «Всього по
підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)».
Наявність відходів на початок звітного року (гр.10 розділів І
та ІІ) не відповідає наявним на кінець попереднього звітного
року.
Дані у формі помилково відображаються з урахуванням ПДВ
та в грн.

Показник звіту з кодом 00000 та найменуванням "Всього по
підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)" дорівнює
сумі даних за всіма групами забруднюючих речовин і
парникових газів, крім діоксиду вуглецю (показник звіту з
кодом 07000).
Викиди діоксиду вуглецю (р.07000) обраховуються окремо і
до сумарних викидів забруднюючих речовин від
підприємства (р.00000) не включаються.
У звіті за звітний рік показник р.10 «Наявність відходів на
початок року» повинен відповідати показнику р.72
«Наявність відходів на кінець року» звіту за минулий рік (по
кожному виду відходів). У разі невідповідності потрібно
надати пояснення.
Відповідно до бланка форми, усі показники наводяться без
урахування ПДВ та в тис.грн.

