
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи 
(підприємства) 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 22.07.2020 № 223 Бланк форми 

•Не пізніше 28 лютого Термін подання 

•Роз’ясненнями від 10 серпня 2020р. № 19.1.2-12/22-20 
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. Розділ 8 відображає інформацію лише підприємств, які містять 
дві та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де 
знаходиться управління підприємством).  

•Цей розділ містить ідентифікаційні, класифікаційні та економічні 
дані за всіма наявними місцевими одиницями. 

•Графа А вміщує найменування виду економічної діяльності, графа 
Б – його код за КВЕД, графи 1–3, 6 відповідно відображають 
інформацію щодо середньої кількості працівників, обсягу 
реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, витрат на оплату 
праці, капітальних інвестицій у матеріальні активи.  

•Показники відображені у цілому по місцевій одиниці та в розрізі 
видів економічної діяльності, здійснюваних кожною місцевою 
одиницею. 

•У графі 4 за показником "кількість магазинів роздрібної торгівлі" 
наводиться кількість магазинів роздрібного продажу товарів, 
якими володіє або які орендує підприємство. Показник 
заповнюється, якщо місцева одиниця має у своєму складі один або 
декілька магазинів, діяльність яких належить до видів економічної 
діяльності з кодами 47.11–47.79 за КВЕД. 

•У графі 5 показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" 
містить інформацію щодо площі магазинів роздрібної торгівлі 
(кількість яких указано у графі 4), що призначена для продажу і 
показу товарів, а саме: 

•увесь простір, до якого клієнти мають доступ, включаючи 
примірочні; 

•місце прилавків та вітрини; 

•місце за прилавками, яке використовують продавці. 

•Показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" 
наводиться у цілих числах і не містить даних щодо площ, які 
повністю здані в оренду іншим суб'єктам господарювання. 

•У торгову площу також не входять офіси, складські та підготовчі 
приміщення, майстерні, сходи, туалети та інші побутові 
приміщення. 

Методологічні 
особливості 
заповнення  

розділу 8 «Показники 
щодо діяльності 

місцевих одиниць» 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної статистичної звітності за формою 

 № 1-підприємництво (річна)» 

№ 1-підприємництво (річна)  

«Структурне обстеження підприємства» 



•1. Для формування показників розділу 4 може бути використана 
Основна номенклатура продукції, затверджена наказом Держстату від 
08 січня 2020 № 31, 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. У рядку 400 міститься інформація про матеріальні витрати та 
витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції 
(товарів, послуг) (без ПДВ), які пов’язані з виробництвом і збутом, 
управлінням і обслуговуванням підприємства, в цілому по 
підприємству, тобто сумарно за всіма видами спожитої продукції 
(включаючи послуги), які дорівнюють показнику рядка 300 графи 7 
розділу 3, а в рядках 401–473 – за кожним видом спожитої продукції 
(включаючи послуги). 

•При здійсненні операцій із давальницькою сировиною замовник за 
показником "матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, 
використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)" 
уключає: 

•вартість сировини, переданої у виробництво на інші підприємства, 
відповідно до виду продукції, до якого належить сировина; 

•витрати на оплату послуг підрядника з переробки давальницької 
сировини відповідно до виду продукції, для виготовлення якого 
належить надана послуга. 

Зміни, які відбулися 
у 2020 році розділу 4  

«Показники щодо 
розподілу 

матеріальних витрат 
та 

витрат на оплату 
послуг, 

використаних у 
виробництві 

продукції 

(товарів, послуг),                 
за видами продукції 

(включаючи 
послуги)» 

 

Співставлення даних 
за ф№ 1-

підприємництво 
(річна) з даними 

інших форм  

  



 

Співставлення 
даних за ф№ 1-

підприємництво 
(річна) з даними 

інших форм  

•У раз виникнення запитань, маєте можливість отримати консультацію у 
відділі обробки даних структурної статистики та статистики 
капітальних інвестицій за тел. (0552) 263749 

Консультації 

 


