
Щодо запровадження подання  

форми № 1-ЗЕЗ (буд) (річна)  

«Розширений звіт про експорт-імпорт  

послуг з будівництва»  

 

Інформуємо Вас, що відповідно до Плану державних статистичних 

спостережень на 2022 рік запроваджено збір та розробку державного статистичного 

спостереження за формою № 1-ЗЕЗ (буд) (річна) «Розширений звіт про експорт-

імпорт послуг з будівництва» (далі – ф.№ 1-ЗЕЗ (буд) (річна)), яка затверджена 

Наказом Держстату України від 19 жовтня 2021 № 261.  

Звіт за ф.№ 1-ЗЕЗ (буд) (річна) складають та подають, не пізніше 28 лютого  

2022 року, територіальному органу Держстату юридичні особи, представництва 

іноземної юридичної особи в Україні, які протягом звітного року здійснювали 

експортно-імпортні операції послугами з будівництва. 

Показники ф.№ 1–ЗЕЗ (буд) (річна) характеризують вартість експортно-

імпортних операцій з будівельних послуг, наданих нерезиденту або одержаних від 

нерезидента в межах будівельного проєкту протягом звітного року юридичними 

особами-резидентами України і заповнюються в тисячах одиниць, із двома 

десятковими знаками після коми.  

Джерелами інформації показників форми № 1-ЗЕЗ (буд) (річна) є дані первинної 

облікової документації підприємств, установ, організацій (далі – підприємства), 

зокрема, договорів-контрактів між підприємствами партнерами, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність будівельними послугами, актів здачі-приймання 

робіт, банківських валютних рахунків, платіжних вимог-доручень на виконання або 

одержання послуг, оборотно-сальдових відомостей. 

Наголошуємо, що моментом здійснення процедури експорту-імпорту 

будівельних послуг та відповідно їх обліку може вважатися дата фактичного надання 

або одержання цих послуг на основі принципу нарахування (за виписаними 

рахунками). Дата реєстрації таких операцій збігається із часом виробництва послуг. 

Звіт за ф.№ 1–ЗЕЗ (буд) (річна) складається із двох розділів. 

У першому розділі "Експорт будівельних послуг" відображається інформація 

щодо вартості будівельного проєкту, здійсненого резидентом України для 

нерезидента відповідної країни протягом звітного року, у валюті, що зазначена  

в договорі (контракті), у межах країни або за кордоном, з деталізацією інформації 

щодо вартості послуг, наданих у межах проєкту, та товарів, залучених для виконання 

цього проєкту, із зазначенням тривалості проєкту. 

Звертаємо Вашу увагу, якщо внески здійснило два або більше суб'єктів з однієї  

й тієї самої країни, то показники форми містять сумарні дані щодо цієї країни як суму 

в одній графі. 

Дані другого розділу "Імпорт будівельних послуг" містять  інформацію  про 

вартість будівельного проєкту, здійсненого нерезидентом відповідної країни для 

резидента України протягом звітного року, у валюті, що зазначена в договорі 

(контракті), у межах країни або за кордоном, з деталізацією інформації щодо вартості 

послуг, наданих у межах проєкту, та товарів, залучених для виконання цього проєкту, 

із зазначенням тривалості проєкту. 

Також, у звіті висвітлюється додаткова інформація щодо вартості будівельних 

послуг, вартості додатково придбаних товарів та послуг, необхідних для надання цих 

будівельних послуг в рамках будівельного проєкту.  

Звертаємо Вашу увагу, на заповнення реквізитів в адресній частині, а саме:  

– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною 

та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду; 



– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами), 

або Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

(КОАТУУ), який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від  

17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». 

Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, 

код території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно 

оновити програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля 

реквізиту бланку форми «Код території відповідно до:» заповнені.  

Підкреслюємо, що у разі відсутності даних, при поданні звіту обов’язково має 

бути заповнений реквізит бланку форми «Інформація щодо відсутності даних», 

шляхом зазначення однієї з перелічених причин відсутності даних. 

При складанні звітності з експорту-імпорту послуг з будівництва необхідно 

керуватися Роз’ясненнями щодо показників форми державного статистичного 

спостереження № 1-ЗЕЗ (буд) (річна) "Розширений звіт про експорт-імпорт послуг  

з будівництва", затвердженими Головою Держстату 29 грудня 2021 року  

№ 19.1.2-12/39-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua)  

у рубриці: Респондентам/ Альбом форм державних статистичних спостережень на 

2022 рік/ Економічна статистика/ Зовнішньоекономічна діяльність та статистика 

зовнішнього сектору: 2.05.02 «Зовнішня торгівля послугами». 

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі                      

ф.№ 1-ЗЕЗ (буд) (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області: 

–  в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента»; 

–  в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: vikno@vn.ukrstat.gov.ua;  

–  поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,  

м. Вінниця, 21100). 

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна 

отримати дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 77);  

– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»; 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 
 

 

 

 

Перший заступник начальника                                         Ольга ШЕВЧЕНКО  
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Наталія  Гаврилюк  (0432) 52 57 75 
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