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

Зміст
помилки

Роз’яснення галузевого відділу

Ринок праці
Оплата праці та соціально-трудові відносини
У рядок 1040 «Середньооблікова кількість штатних Середньооблікова кількість штатних працівників визначається з
працівників» помилково включені працівники-жінки, що урахуванням наказів про прийом та звільнення працівників, згідно
знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та (п.3.2.3) Інструкції зі статистики кількості працівників,
пологами
затвердженої Наказом Держкомстату України 05.07.2006р. №463
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.10.2006р. за
№1135/13009
До середньооблікової кількості штатних працівників не
враховуються:
- - працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку;
- - призвані на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період;
- - зовнішні сумісники та працюючі за цивільно-правовими
договорами.
Штатні працівники, які отримують 1,5 або 0,75 або 0,5 або 0,25
ставки у середньообліковій кількості враховуються як одна штатна
одиниця
У рядки 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» та Сума нарахованого фонду оплати праці усіх (рядок 1020) та штатних
1070 «Фонд оплати праці штатних працівників» (рядок 1070) працівників визначається відповідно до (п.2) Інструкції зі
помилково включені нарахування у зв’язку з тимчасовою статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Держкомстату від
втратою працездатності (лікарняні)
13.01.2004р. №5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
27.01.2004р. за №114/8713. Відповідно до п.п.3.2-3.3 Інструкції
нарахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
(лікарняні), як за рахунок коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, так і за рахунок коштів
підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності у рядках 1020 та 1070 не враховуються.
Дані рядка 1070 можуть бути меншими за фонд оплати праці усіх
працівників (рядок 1020) на суму нарахувань особам, які не
враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників

Назва форми
Зміст
ДСС
помилки
У рядок 2010 «Сума заборгованості з виплати заробітної
№3-борг (місячна)
плати» помилково включена інформація про поточну
«Звіт про
заборгованість з оплати заборгованість
праці»

№ 1-ПВ (квартальна) Дані наведено наростаючим підсумком
«Звіт з праці»
(за період з початку року)

Роз’яснення галузевого відділу
Рядок 2010 містить дані про загальну суму не виплаченої
працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця
звітного періоду. Наприклад, у звіті за лютий містяться дані на 1
березня про суму повністю або частково не виплаченої
працівникам заробітної плати, що нарахована за січень звітного
року та попередні роки
Бланком форми передбачено заповнення даних за звітний квартал
(тобто окремо за I, II, III та IV квартал)

У рядок 3070 «Облікова кількість штатних працівників
на кінець звітного періоду» не включені дані щодо
працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами та призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період

Рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних
працівників на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2
Інструкції зі статистики кількості працівників, включно з
працівниками, призваними на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період та тих що перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
До облікової кількості штатних працівників не включаються:
- прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники);
- залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами

У рядок 4080 «Кількість невідпрацьованого часу через
відпустки без збереження заробітної плати (на період
припинення виконання робіт)» помилково враховані
люд.год. відпусток без збереження заробітної плати, які
надаються за бажанням працівника в обов’язковому
порядку, згідно статті 25 Закону України «Про
відпустки»

Рядок 4080 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого
часу через відпустки без збереження заробітної плати, які
надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно,
у межах своїх повноважень із незалежних від працівника причин,
наприклад на період припинення виконання робіт з економічних
причин. Відпустки без збереження заробітної плати, які надаються
за бажанням працівника в обов’язковому порядку, згідно статті 25
Закону України «Про відпустки» в цей рядок не враховуються

Назва форми
ДСС

Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
У рядок 5090 «Оплата за невідпрацьований робочий час» У рядок 5090 включаються суми нарахувань за невідпрацьований
не включена сума компенсації за невикористану робочий час, що входять до складу фонду додаткової заробітної
відпустку звільненим працівникам
плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат
(рядок 5060), визначених у п.2.2.12 та п.2.3.1 Інструкції зі
статистики заробітної плати. Найбільш поширені:
- оплата за основну та додаткові відпустки, а також компенсація
за невикористані відпустки;
- оплата за час навчання, з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- оплата пільгового часу неповнолітнім;
- оплата простоїв, не з вини працівника;
- оплата працівникам, які вимушено працювали в умовах
скороченого робочого часу або перебували у відпустках з
ініціативи адміністрації;
- та інші
У рядок 6140 «Кількість штатних працівників, які
повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з
нарахованою заробітною платою в межах мінімальної»
помилково враховані працівники, що знаходились на
лікарняному або у щорічній відпустці

Рядок 6140 містить дані про кількість штатних працівників, які
відпрацювали 100% фонду робочого часу, встановленого
законодавством на останній місяць звітного кварталу, яким
нарахована заробітна плата за повний місяць була в межах (менше
або
дорівнювала)
мінімального
розміру,
встановленого
законодавством у цьому періоді. Рядок не містить даних про
прийнятих на неповну ставку

Неправильно заповнений рядок 7030 (графа 1) «Середня
кількість зовнішніх сумісників» та рядок 7040 (графа 1)
«Середня кількість працівників, які працюють за
цивільно-правовими договорами»

Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників,
затвердженою Наказом Держкомстату України 05.07.2006р. №463
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2006р. за
№1135/13009 середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих
за цивільно-правовими договорами за квартал визначається шляхом
підсумовування середньої кількості цих працівників за три місяці
звітного кварталу і ділення отриманої суми на кількість місяців,
тобто на 3
Розділ VI «Інформація про укладання колективних Розділ заповнюється станом на 31 грудня 2020 року у звіті
договорів»
за ІV квартал 2020 року
Розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не Розділ заповнюється у звіті за І квартал 2021 року даними
входять до складу фонду оплати праці»
за січень–грудень 2020 року
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Роз’яснення галузевого відділу
Населені пункти та житло

№ 1-житлофонд
(річна)
«Житловий фонд»

Показники наведені з одним десятковим знаком після
коми

Відповідно до Роз’яснень по складанню ф.№1-житлофонд всі дані
звіту повинні наводитись у цілих числах

У розділі І «Площа житлових приміщень» в деяких звітах Якщо по рядку 1110 вказана площа індивідуальних (садибних)
по рядку 1110 вказана площа індивідуальних (садибних) житлових будинків, то їх кількість має бути відображена у розділі
житлових будинків, при цьому не відображена кількість VІ по рядку 6600
таких будинків у розділі VІ «Кількість житлових
будинків» по рядку 6600
У розділі І «Площа житлових приміщень» в деяких звітах Якщо по рядку 1200 вказана площа гуртожитків, то їх кількість має
по рядку 1200 вказана площа гуртожитків, при цьому не бути відображена у розділі VІ по рядку 6500
відображена їх кількість у розділі VІ «Кількість
житлових будинків» по рядку 6500
У розділі ІІ «Наявність квартир» не дотриманий Ряд.2000 має дорівнювати сумі рядків 2100-2800 по всіх графах
арифметичний контроль при підсумовуванні загальної
кількості квартир та їх загальної і житлової площі
Не заповнені дані рядка 2020 (незаселені квартири), при Ряд. 2020 розділу ІІ ≥ ряд. 6700 розділу УІ
цьому по рядку 6700 розділу УІ «Кількість житлових
будинків» наводились дані про кількість незаселених
будинків
У розділі ІІІ «Обладнання житлового фонду» по графах 2 Згідно з Роз’ясненнями щодо складання ф.№1-житлофонд по
(загальна площа житлових приміщень) і 3 (з неї у гуртожитках заповнюються всі розділи, крім розділу
гуртожитках)
відсутні
показники
обладнання ІІ «Наявність квартир»
гуртожитків різними видами благоустрою
Дані про обладнання квартир центральним опаленням Дані рядка 2000 по графах 1 і 2 розділу ІІ ≥ сумі рядків 3300-3500
(ряд.3300), опаленням від індивідуальних установок відповідно по графах 1 і 2 розділу ІІІ
(ряд.3400) та пічним опаленням (ряд.3500) по графах 1
(кількість обладнаних квартир) та 2 (загальна площа
обладнаних житлових приміщень) в загальному підсумку
були більшими за ті, що перебувають на балансі
підприємства

Назва форми
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Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
При відсутності центрального чи індивідуального опалення У разі наявності у будинках двох типів опалювання (наприклад
в заселених будинках не наводились дані про обладнання центрального і пічного), вказується один, більш прогресивний або
будинків пічним опаленням
той, яким насправді користуються
По рядку 4000 розділу ІV «Рух житлового фонду протягом
звітного року» дані про наявність житла на початок звітного
періоду не відповідали даним про наявність житла на кінець
минулого року з причин надходження чи вибуття житла, при
цьому показники руху по рядках 4100-4110 та 4200-4260 не
наводились

Всі зміни, що відбуваються з житлом за рік, слід показувати в
розділі ІV «Рух житлового фонду»:
- якщо протягом звітного періоду не було руху житлового фонду, то
ряд. 1000 розділу І = ряд. 4000 розділу ІV;
- якщо протягом звітного періоду відбувалось надходження та/чи
вибуття житлового фонду, то ряд. 1000 розділу І = рядку 4000 +
ряд.4100 – ряд.4200 розділу ІV

Економічна діяльність
Діяльність підприємств
№ 1-підприємництво
(річна) «Структурне
обстеження
підприємства»

Не заповнено рядок 100
Сума, наведена у рядку 300 розділу 3 графи 10 «Витрати
на оплату праці», не відповідає відповідним даним
ф.№1-ПВ
Сума, наведена у рядку 300 графи 1 розділу 3 «Середня
кількість працівників», не відповідає відповідним даним
ф.№ 1-ПВ

Рядок 100 є обов’язковим для заповнення
Роз.3 гр.10 ряд.300 ≥ ∑ ряд.1020 гр.1 ф.№ 1-ПВ (місячна) за 12
місяців
Розд.3 ряд.300 гр.1 ≥ (∑ ряд.1040 гр.1 ф.№ 1-ПВ (місячна) за 12
місяців) /12 + (∑ ряд.7030 гр.1 + ряд.7040 гр.1)
ф.№ 1-ПВ (квартальна)) /4

До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми показник
послуг)» розділ 3 рядку 300 графи 2 не включено доходи «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)» включає:
- вартість реалізованої продукції (товарів) як власного
від здачі майна в оренду
виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу;
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, - вартість наданих послуг, у тому числі за договірними
послуг) розділ 3 рядок 300 графа 2 не включено відносинами із замовником;
- вартість пакування та транспортування продукції
надходження, що належать третім особам
(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;
- акцизний податок

Назва форми
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Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, Показник «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)» не
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 2 помилково включено відображає:
вартість продукції власного виробництва для внутрішніх - вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для
потреб підприємства
внутрішніх потреб підприємства;
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, - суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво;
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 2 помилково включено - фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо
фінансова діяльність не є основною для підприємства;
суми отриманих субсидій
- суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
продукції (товарів, послуг);
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 2 помилково включено
- вартість зворотної тари;
фінансові доходи
- здійснення операцій з реалізації власних необоротних
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів,
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 2 помилково включено купівлі-продажу іноземної валюти тощо
суму попередньої оплати
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) розділ 3 рядок 300 графа 2 помилково включено
вартість зворотної тари
Сума, наведена у рядку 300 розділу 3 графі 6, не Розд.3 гр.6 ряд.300 = ряд.110 гр.1 розд.1 – ряд.112 гр.2 розд.1
відповідає відповідним даним ф.№ 2-інвестиції (річна)
ф.№2-інвестиції (річна)
До показника «Матеріальні витрати та витрати на оплату До матеріальних витрат не належать:
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, - вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 7 помилково включено реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві;
вартість придбаних для перепродажу товарів та послуг
До показника «Матеріальні витрати та витрати на оплату - - визнані штрафи, пеня, неустойка;
послуг, використані у виробництві продукції (товарів, - - сплачені відсотки
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 7 помилково включено
штрафи
До показника «Матеріальні витрати та витрати на оплату
послуг, використані у виробництві продукції (товарів,
послуг)» розділ 3 рядок 300 графа 7 помилково включено
сплачені відсотки

Назва форми
ДСС

ф.№ 2підприємництво
(річна) «Структурне
обстеження
підприємства»

Зміст
помилки
До складу показника «Вартість товарів та послуг,
придбаних у звітному році для перепродажу»
(розділ 3 рядок 300 графа 18) помилково включена
собівартість реалізованого товару, а не придбаного у
звітному році

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно з Роз’ясненнями до гр.18 уключається 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

Інформація щодо запасів незавершеного виробництва,
готової продукції, товарів та послуг для перепродажу,
виробничих запасів (розділ 3 рядок 300 графи 12, 13, 14,
15, 16, 17; розділ 7 рядок 700 графи 1, 2) не відповідає
аналогічним показникам фінансової звітності

1) розд.3 гр.12,13 ряд.300 (ф.№1-підприємництво (річна) = ряд.1102
гр.3,4 (у разі заповнення ряд.1102) ф.№1;
2) розд.3 гр.12,13 ряд.300 (ф.№1-підприємництво (річна) ≤ ряд.1100
гр.3,4 ф.№1, ф.№1-м, 1-мс;
3) розд.3 гр.14,15 (ф.№1-підприємництво (річна) = ряд.1103 гр.3,4 (у
разі заповнення ряд.1103) ф.№1;
4) розд.3 гр.14,15 (ф.№1-підприємництво (річна) ≤ ряд.1103 гр.3,4
ф.№1-м (або ряд.1100 гр.3,4 ф.№1, 1-мс);
5) розд.3 гр.16,17 ряд.300 (ф.№1-підприємництво (річна) = ряд.1104
гр.3, 4 (у разі заповнення ряд. 1104) ф.№1;
6) розд.3 гр.16,17 (ф.№1-підприємництво (річна) ≤ ряд.1103 гр.3,4
ф.№1-м (або ряд.1100 гр.3,4 ф.№1, 1-мс);
7) розд.7 гр.1,2 ряд.700 (ф.№1-підприємництво (річна) = ряд.1101
гр.3,4 (у разі заповнення ряд.1101) ф.№1;
8) розд.7 гр.1,2 ряд.700 (ф.№1-підприємництво (річна) ≤ ряд.1100
гр.3,4 ф.№1, ф.№1-м, 1-мс;
9) розд.3 ряд.300 (ф.№1-підприємництво (річна) гр.(12+14+16) + розд.7
ряд.700 гр.1 = ряд.1100 гр.3 ф.№1, ф.№1-м;
10) розд.3 ряд.300 (ф.№1-підприємництво (річна) гр.(13+15+17) +
розд.7 ряд.700 гр.2 = ряд.1100 гр.4 ф.№1, ф.№1-м

Не заповнено рядок 100

Рядок 100 є обов’язковим для заповнення

До рядка 413 розділу 4 «Витрати на навчальні відпустки,
у зв’язку з реорганізацією та скороченням штату,
доплати в разі тимчасової непрацездатності» помилково
включено оплату 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

Витрати на оплату 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 повинні відображатись у ряд.412 розд.4 «Витрати на
оплату праці»

Назва форми
ДСС

Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
До рядка 414 розділу 4 «Відрахування на соціальні Показник «Відрахування на соціальні заходи» уключає лише
заходи» відображено всі нарахування на заробітну плату суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
працівників
соціальне страхування та суму витрат на пільгові пенсії
До рядка 417 розділу 4 «Податки та збори, пов’язані
з виробництвом» помилково включено податок на
прибуток
До рядка 418 розділу 4 «Податки та збори, пов’язані з
обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг)»
включено суму єдиного податку
До складу показника «Вартість товарів та послуг,
придбаних у звітному році для перепродажу» (рядок 415
розділу
4)
помилково
включена
собівартість
реалізованого товару, а не придбаного у звітному році
Дані ф.№ 2- підприємництво (річна) не відповідають
аналогічним показникам фінансової звітності

В цьому рядку не відображається: податок на прибуток, єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
суми ПДВ, акцизний податок
Сума єдиного податку має відображатися у ряд.417 розд.4
«Податки та збори, пов’язані з виробництвом»
Згідно з Роз’ясненнями до рядка 415 уключається 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 залишилися у вигляді залишків
1) розд.4 ряд.400 гр.1 - ряд.401 гр.1 ≤ ф.№ 2 (ряд.2000 + ряд.2120 +
ряд.2240) гр.3;
2) розд.4 ряд.400 гр.1 - ряд.401 гр.1 = ф.№ 2-м ряд.2000 гр.3 або ф.№
2-мс ряд.2000 гр.3;
3) розд.4 ряд.404 гр.1  ф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3;
4) розд.4 ряд.405 гр.1  ф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3;
5) розд.4 ряд.406 гр.1  ф.№ 2 (ряд.2500 + ряд.2520) гр.3;
6) розд.4 гр.1 ряд.411 = ф.№ 2 ряд.2515 гр.3;
7) розд.4, гр.1 ряд.412 = ф.№ 2 ряд.2505 гр.3;
8) розд.4, гр.1 ряд.414 = ф.№ 2 ряд.2510 гр.3;
9) розд.5 гр.1,2 ряд.500 = ф.№ 1 ряд.1101 гр.3,4;
10) розд.5 гр.1,2 ряд.501 = ф.№ 1 ряд.1102 гр.3,4;
11) розд.5 гр.1,2 ряд.502 = ф.№ 1 ряд.1103 гр.3,4;
12) розд.5 гр.1,2 ряд.502 ≤ ф.№ 1-м ряд.1103 гр.3,4;
13) розд.5 гр.1,2 ряд.503 = ф.№ 1 ряд.1104 гр.3,4;
14) розд.5 гр.1,2 ряд.503 ≤ ф.№ 1-м ряд.1103 гр.3,4;
15) розд.5 гр.1 рядки (500+501+502+503) = фф.№1, 1-м ряд.1100 гр.3;
16) розд.5 гр.2 рядки (500+501+502+503) = фф.№1, 1-м ряд.1100 гр.4;
17) розд.4 ряд.404 гр.1 ≤ фф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3;
18) розд.4 ряд.405 гр.1 ≤ фф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3

Назва форми
ДСС

Зміст
помилки

Роз’яснення галузевого відділу

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

Неправильно заповнено рядок 01 «Обсяг реалізованих
послуг (включаючи податок на додану вартість)»

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення, р.01 форми містить
інформацію про результати фактичної діяльності з реалізації послуг
за кожний квартал звітного року окремо. Показники звітного
кварталу не включають величини коригування за попередні
квартали. Загальний обсяг реалізованих послуг підприємства не
охоплює
дані
про
послуги
здавання
у
найм
(в оренду) виробничих нежитлових приміщень, коли цей вид
економічної діяльності є одним з другорядних

Показники звіту наведені у гривнях

Усі показники звіту заповнюються у тис. грн з одним десятковим
знаком, що зазначено на бланку звіту

До обсягу послуг включені дані щодо інших видів
економічної діяльності, крім нефінансових послуг

Форма охоплює результати діяльності підприємств, для яких
основним видом діяльності є надання послуг, класифікованих у
секціях КВЕД: H "Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність", І "Тимчасове розміщування й організація
харчування", J "Інформація та телекомунікації", L "Операції з
нерухомим майном", М "Професійна, наукова та технічна
діяльність", N "Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування, Р "Освіта", Q "Охорона здоров'я та
надання соціальної допомоги", R "Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок" та розділів 95, 96 секції S "Надання інших видів
послуг"

Внутрішня торгівля
№ 3–торг
(квартальна) «Звіт про
продаж і запаси товарів
у торговій мережі»

У звітах за ІІ, ІІІ, ІV квартали дані наведено
наростаючим підсумком з початку року

Форма містить дані щодо
за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали окремо

роздрібного

товарообороту

Вартісні показники проставлено без податку на додану
вартість (ПДВ) та акцизу

Показник роздрібного товарообороту містить дані, визначені у
цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві
(ураховуючи всі види податків та зборів), незалежно від часу
сплати грошей, уключаючи продаж товарів, які надійшли
підприємству торгівлі у межах договорів комісії (консигнації)

Назва форми
ДСС

Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
У графі 1 підрозділу 2.1 «Продаж і запаси продовольчих Графа 1 містить дані щодо обсягу роздрібного продажу через
товарів» дані наведені в одиницях вимірювання, не торгову мережу продовольчих товарів у натуральному вираженні,
передбачених бланком форми
згідно з наведеними одиницями вимірювання в графі А.
До відома: 1 дал (декалітр) дорівнює 10 л
Не заповнено розділ 3 «Роздрібний товарооборот За умови відмінності юридичної адреси та фактичного місця
за територіальною ознакою у межах регіону здійснення торгової діяльності обов’язково заповнюється розділ 3
місцезнаходження респондента»
«Роздрібний товарооборот за територіальною ознакою у межах
регіону місцезнаходження респондента». Наводяться дані щодо
роздрібного товарообороту по містах і районах області

Не наведені дані щодо кількості АЗС у рядку 20
№ 1–торг
(нафтопродукти)
(місячна) «Про продаж
світлих нафтопродуктів
і газу»
№ 1-опт (квартальна) У звітах за ІІ, ІІІ, ІV квартали дані наведено
наростаючим підсумком з початку року
«Звіт про продаж і
запаси товарів
До вартісних показників включено податок на додану
(продукції) в оптовій
вартість (ПДВ)
торгівлі»
До
рядків
«Інші
продовольчі
товари»,
«Інші непродовольчі товари» помилково включено
товари, які відносяться до інших товарних груп,
передбачених бланком форми

Рядок 20 містить інформацію щодо кількості АЗС (у тому числі
АГНКС і АГЗС), за якими наведені дані у розділі I

Форма містить дані на дискретній основі – за І, ІІ, ІІІ та
ІV квартали окремо
Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку
на додану вартість (ПДВ)
Перелік товарів, які відносяться до кожної товарної групи,
відображено
у Роз’ясненнях
щодо
форми
державного
статистичного спостереження № 1-опт (квартальна) «Звіт про
продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі».

Енергетика
У розділі 2 витрати палива на роботу окремих котлів,
№ 4-мтп (річна)
«Звіт про використання мінікотлів помилково наведено у графі 13 «Обсяг витрат
палива на перетворення в тепло- і електроенергію іншими
та запаси палива»
установками»

Обсяги витрат палива на перетворення в теплоенергію окремими
котлами враховуються у графі 12 «Обсяг витрат палива на
перетворення в теплоенергію теплогенеруючими станціями або
установками, котельнями» розділу 2

Назва форми
ДСС

№ 11-мтп (річна)
«Звіт про постачання
та використання
енергії»

Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
У розділі 3 дані щодо використання олив та мастил Використання олив та мастил нафтових, бітуму нафтового та
нафтових помилково наведено у графі 2 «Обсяг кінцевого деяких інших видів палива, які використовуються як сировина чи
матеріали для подальшого виробництва відображаються по графі 1
використання палива підприємствами»
«Обсяг використаного палива для неенергетичних цілей (як
сировина, матеріал)» розділу 3
У розділі 3 до графи 3 «Обсяг кінцевого використання Витрати палива на виробництво промислової продукції
палива на перевезення транспортом внутрішнього (за винятком витрат палива, урахованих енергетичним сектором),
на сільськогосподарські роботи (продукцію), на діяльність
сполучення» помилково включено усі витрати палива
транспорту, будівництво, торговельну діяльність, ресторанне
господарство, а також паливо, яке безпосередньо спалюється в
цілях кінцевого використання, наприклад у печах, грубках, плитах
тощо відображається у графі 2 «Обсяг кінцевого використання
палива підприємствами» розділу 3
Дані проставлені не у відповідних одиницях вимірювання Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним
десятковим знаком відповідно до одиниць вимірювання. Показники
щодо обсягів відпуску та використання електроенергії наводяться
у тис.кВт.год, теплоенергії – у Гкал
Не заповнено рядки 190-193 підприємствами, де є У рядку 190 окремо із рядків 111-114, 160 та 185 виділені джерела
використання біопалива
постачання енергії, які працюють на твердому й рідкому біопаливі
та на біогазі, з наступною їх розшифровкою за рядками 191-193
До показника «Усі види витрат» ( розділ 2 рядок 200, Рядки 200, 300 не включають обсяги електроенергії, теплоенергії,
розділ 3 рядок 300 ) включено обсяги електроенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, у тому числі
теплоенергії, відпущеної на сторону
реалізованої населенню. Ці рядки вміщують дані про обсяги
використаної енергії безпосередньо підприємством

№ 2-інвестиції
(квартальна)
«Звіт про капітальні
інвестиції»

Неправильно заповнено дані ряд.2000
капітальних інвестицій за видами активів»

«Усього Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми до складу
показників з капітальних інвестицій не входять:
– вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних та
нематеріальних активів;
– авансові платежі для фінансування будівництва та
придбання обладнання

Дані наведено наростаючим підсумком (за період з Бланком форми передбачено заповнення даних на дискретній
початку року)
основі (тобто окремо за кожний звітний квартал)

Назва форми
ДСС

Зміст
помилки
Дані щодо обсягів інвестицій наведено у гривнях
У розділі 2 неправильно здійснений розподіл коштів за
джерелами фінансування

Роз’яснення галузевого відділу
Бланком форми передбачено заповнення даних у тисячах гривень у
цілих числах
Згідно з Методологічними основами проведення статистичного
спостереження щодо капітальних інвестицій, до інших джерел
фінансування (ряд. 3800) відносяться: кошти релігійних
організацій, благодійні кошти, кошти населення на будівництво
об’єктів комунального господарства (газопроводи тощо), кошти
фізичних осіб на будівництво та реконструкцію житла, садових
будинків тощо (об’єкти ф.№2-буд). Не відносяться: кошти
бюджетних установ, пенсійного фонду та фонду соціального
страхування.
Кошти спецрахунків бюджетних установ відносяться не до власних
кощтів підприємств та організацій, а до коштів бюджету, з якого
фінансується установа.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відносяться
до коштів місцевих бюджетів. Кошти Національної служби
здоров’я, отримані медичними установами за надані медичні
послуги відповідно до укладених угод, відносяться до коштів
державного бюджету

Сільське господарство та навколишнє середовище
№ 50-сг (річна)
«Звіт про основні
економічні показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств»

У розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб» показують техніку, обладнання,
устатковання та вантажні автомобілі, які були у
користуванні

Згідно з п.5 розділу V Роз’яснення щодо показників форми
державного статистичного спостереження №50-сг (річна) «Звіт про
основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств» від 30.06.2020 №19.1.2-12/8-20 у розділі 4
показуються дані про нову сільськогосподарську техніку,
обладнання, устатковання, вантажні автомобілі та запчастини до
сільгосптехніки

У розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для У розділі 4 дані наводяться в цілих значеннях без коми, в одиницях
виробничих потреб» не були витримані кількісні виміру, передбачених бланком форми
одиниці виміру куплених підприємством товарів у
результаті чого середня ціна одиниці товару не
відповідала дійсності

Назва форми
Зміст
ДСС
помилки
Розділ 1 «Витрати на виробництво продукції сільського
№ 2-ферм (річна)
господарства (робіт, послуг)» рядок 2002 включає
«Звіт про витрати на
виробництво продукції витрати на насіння та посадковий матеріал, які є
сільського господарства власними або придбаними
(робіт, послуг)»

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми, рядок 2002
«насіння та посадковий матеріал» розділу І «Витрати на
виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)»
відображає витрати продукції сільського господарства незалежно
від джерел їх надходження (власне виробництво, придбання,
одержання позик)

У рядок 2011 «Прямі витрати на оплату праці» Рядок 2011 відображає пряму основну та додаткову оплату праці
всього персоналу, зайнятого в сільськогосподарській діяльності
помилково включені відрахування на соціальні заходи
підприємства, а відрахування на соціальні заходи зазначаються у
рядку 2013

№ 24 (річна)
«Звіт про виробництво
продукції
тваринництва, кількість
сільськогосподарських
тварин і забезпеченість
їх кормами»

У рядок 2019 «Адміністративні витрати – усього»
помилково відображено загальну суму витрат на
виробництво продукції сільського господарства (робіт,
послуг)

Рядок 2019 відображає тільки загальногосподарські витрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати та адміністративні витрати відображаються у рядках 2001,
2011, 2012, 2017 та 2019 відповідно

У підрозділі 2.1 розділу 2 за кодом рядка 2120 графа 1
«Кількість маток, від яких одержано приплід, у тому
числі корови, голів» помилково відображають корів та
телиць, які розплодилися

Згідно з п.26 розділу 2 Роз’яснень щодо заповнення форм
державного статистичного спостереження №24 (річна) "Звіт про
виробництво
продукції
тваринництва,
кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" від 06.07.2018
№17.4-12/10 ця графа відображає тільки кількість корів, від яких
одержана хоча б одна голова живого приплоду

У рядку 2160 графа 2 «Кількість одержаного приплоду Згідно контролю, якщо рядок 4220 графа 1 «кількість виведеного
птиці, голів» не показують кількість курчат одержаних здорового молодняку, голів» ≠ 0, то рядок 2160 графа 2 «кількість
після інкубації
одержаного приплоду птиці, голів» теж ≠ 0 (р.2160 гр.2 > або =
р.4220 гр.1)
При наявності бджолосімей (рядок 3711 графа 1 розділу Згідно з п.68 Роз’яснень, код 6270 містить дані щодо обсягів кормів,
які були витрачені на годівлю хутрових звірів, кролів, риби,
3) помилково не відображають витрати кормів
шовкопряду, бджіл та інших сільськогосподарських тварин, не
зазначених за кодами 6210-6260

Назва форми
ДСС
№ 1-відходи (річна)
«Утворення та
поводження з
відходами»

Зміст
Роз’яснення галузевого відділу
помилки
Дублювання показників розділу І «Утворення, Згідно з бланком форми, затвердженим наказом Держстату від
поводження з відходами за місцем їх утворення» та 19.06.2020 №190, розділ І заповнюється виробниками відходів
розділу ІІ «Поводження з відходами»
(відображаються відходи, які утворилися безпосередньо на
підприємстві). Розділ ІІ заповнюється підприємствами, що
здійснюють операції поводження з відходами, у тому числі
зберігають відходи у місцях видалення відходів (відображаються
відходи, які були отримані від інших підприємств, а також відходи,
які зберігаються на підприємстві постійно на полігонах або інших
місцях для постійного зберігання відходів (ряд.73))
Дані рядка 10 «Наявність відходів на початок року» звіту Обов’язково рядок 10 «Наявність відходів на початок року» звіту
за звітний рік не співпадають з даними рядка 72 за звітний рік = рядку 72 «Наявність відходів на кінець року» звіту
«Наявність відходів на кінець року» звіту за попередній за попередній рік. У разі розходжень, необхідно надати пояснення.
рік

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

У графі 2 «Вартість реалізованої продукції (без дотацій і
ПДВ), грн» помилково відображають вартість
реалізованої продукції з урахуванням податку на додану
вартість

Згідно з Роз’ясненнями щодо форм державного статистичного
спостереження № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції
сільського господарства» та № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію
продукції сільського господарства» від 12.07.2017 №17.4-12/5
графа 2 вміщує дані про вартість реалізованої продукції (чистий
дохід від реалізації продукції) власного виробництва, відображеної
у графі 1, що зазначена в оформлених документах, які є підставою
для розрахунків з покупцями (замовниками) як за національну
грошову одиницю, так і за валюту (у перерахунку за офіційним
діючим курсом Національного банку України національної
грошової одиниці на момент укладання угоди на реалізацію
продукції), без урахування податку на додану вартість, дотацій,
накладних, транспортних та експедиційних витрат.

Назва форми
ДСС

№ 37-сг (місячна)
«Звіт про збирання
врожаю
сільськогосподарських
культур»

Зміст
помилки
У графу 3 «Кількість продукції у наявності
безпосередньо у підприємства (власної та прийнятої на
зберігання) на кінець звітного періоду, ц» помилково
включають і продукцію, яка знаходиться на
зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах

У підсумковий рядок 0030 «Культури зернові та
зернобобові – усього» помилково включають дані рядків
410 «Соя» та 520 «Соняшник», які є технічними
культурами

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно з Роз’ясненнями щодо форм державного статистичного
спостереження № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції
сільського господарства» та № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію
продукції сільського господарства» від 12.07.2017 №17.4-12/5
графа 3 вміщує дані про кількість продукції сільського
господарства, яка є в наявності безпосередньо у підприємства на
кінець звітного періоду (зберігається безпосередньо на
потужностях підприємства, продукція як власного виробництва, так
і придбана, обміняна, прийнята на зберігання від інших юридичних
чи фізичних осіб тощо). При цьому дані про кількість зернових та
зернобобових, олійних культур відображаються в заліковій масі
(після очищення, просушення тощо, тобто у масі, за якою буде
проведена оплата при подальшій реалізації).
Дані про зернові та зернобобові, олійні культури, що є власністю
підприємства, але зберігаються на загальних умовах на
зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах, у графу 3 не
включаються.
Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми №37-сг (місячна)
«Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»
державного статистичного спостереження щодо площ, валових
зборів та урожайності сільськогосподарських культур від
15.07.2016 №17.4-12/10 рядок 0030 вміщує дані про загальну
обмолочену площу озимих та ярих зернових і зернобобових
культур, які зібрані на зерно: пшениці озимої та ярої, жита озимого
та ярого, ячменю озимого та ярого, тритикале озимого та ярого,
вівса, проса, рису, гречки, зернобобових культур (вики, гороху,
квасолі, сочевиці, люпину, нуту, пелюшки, чини, машу, кормових
бобів, а також овочевих сортів квасолі та бобів, зеленого гороху, які
фактично були використані на зерно), сорго, інших зернових
культур, гібридів, суміші колосових тощо.

Назва форми
ДСС
№ 1-зерно (місячна)
«Звіт про надходження
культур зернових і
зернобобових та
олійних на
перероблення та
зберігання»

Зміст
помилки
У підсумковий рядок 003 «Культури зернові та
зернобобові» помилково включають дані олійних
культур (рядки 041 «боби сої», 048 «насіння ріпаку й
кользи» та 052 «насіння соняшнику»)

Роз’яснення галузевого відділу

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

У розділі 3 «Інформація про об’єкти погосподарського Згідно з бланком форми, затвердженим наказом Держстату
обліку по сільських населених пунктах територіальної України від 14.01.2020 №44 сума гр.3 розділу 3 = ряд.201 гр.2
громади» сума даних по графі 3 «Загальна площа розділу 2.
земельних ділянок об’єктів ПГО з кодом 1, га» не
відповідає даним рядка 201 «Усі види земельних
ділянок» графи 2 «Із гр. 1 – площа земельних ділянок
домогосподарств із реєстрацією місця проживання їх
членів на території населеного пункту» розділу 2
«Площа землі в особистому користуванні об’єктів
погосподарського обліку на території громади»

Згідно з Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного
спостереження № 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження
культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та
зберігання» від 05.06.2018 №17.4-12/3 рядок 003 вміщує дані щодо
зернових та зернобобових культур і включає зерно цих культур
сухе, не розмелене, а саме: пшеницю, кукурудзу на зерно, ячмінь,
жито, тритикале, овес, гречку, сорго, просо, рис, інші зернові
культури (гібриди, суміші колосових), а також зернобобові сушені.
Дані цього рядка можуть бути більшими або дорівнювати сумі
даних, що зазначені у рядках 004, 011, 012, 015, 021, 022, 024, 025,
027.
Рядок 003 не вміщує даних щодо бобів сої, насіння ріпаку й кользи,
соняшнику.

Промисловість
Неправильно наведений код продукції за
№ 1-П (місячна)
«Звіт про виробництво Номенклатурою продукції промисловості (НПП)
промислової продукції
за видами»

У звіті наводяться дані щодо тих видів промислової продукції, які
вироблялись респондентом у звітному місяці і за НПП мають
місячну періодичність. Кодування продукції та одиниці виміру, у
яких наводиться показник, у звіті повинні точно відповідати
позиціям Номенклатури продукції промисловості (НПП)

Назва форми
ДСС

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

Зміст
помилки
За позиціями Номенклатури продукції промисловості,
які передбачають облік виробництва одного і того ж
виду продукції одночасно у двох різних одиницях
виміру, у звіті наведена лише одна позиція

Роз’яснення галузевого відділу
За окремими позиціями Номенклатури продукції промисловості
передбачено облік виробництва одного і того ж виду продукції
одночасно у двох різних одиницях виміру, що і повинно бути
відображено у звіті за відповідними кодами

Відсутній розподіл загального обсягу реалізованої
промислової продукції за видами діяльності або
неправильно наведені види промислової діяльності
згідно з ДК 009:2010. Часто код виду діяльності
помилково плутають з кодами продукції за
Номенклатурою продукції промисловості (НПП), які
використовують при заповненні звітності про
виробництво продукції за формою № 1-П (місячна)

Види діяльності у звіті повинні бути зазначені у відповідності до
державного класифікатора видів економічної діяльності ДК
009:2010. Порядок розподілу показників за видами промислової
діяльності наведений у розділі ІІ Роз’яснень щодо заповнення
форми № 1-ПЕ

По графі 3 наводяться дані щодо кількості
відпрацьованого часу за всіма видами промислової
діяльності

Дані щодо кількості відпрацьованого часу у графі 3 наводяться
лише за видами економічної діяльності промисловості, що
належать до груп 25.3, 25.4, 30.3, 30.4 та класів 28.11, 30.11, 33.15
та 33.16

Неправильно
наведений
код
продукції
№ 1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво Номенклатурою продукції промисловості (НПП)
та реалізацію
промислової продукції»

за У звіті наводяться дані щодо усіх без винятку видів промислової
продукції, які вироблялись респондентом у звітному році.
Кодування продукції та одиниці виміру, у яких наводиться
показник, у звіті повинні точно відповідати позиціям
Номенклатури продукції промисловості (НПП)
Не забезпечується ієрархічність системи класифікації
(кодування) промислової продукції відповідно до
Номенклатури продукції промисловості (НПП), зокрема,
відсутній сумарний код продукції або, навпаки, вхідні
коди
За позиціями Номенклатури продукції промисловості, За окремими позиціями Номенклатури продукції промисловості
які передбачають облік виробництва одного і того ж передбачено облік виробництва одного і того ж виду продукції
виду продукції одночасно у двох різних одиницях одночасно у двох різних одиницях виміру, що і повинно бути
виміру, у звіті наведена лише одна позиція
відображено у звіті за відповідними кодами. При цьому вартість
цієї продукції у графі 5 звіту повинна бути за двома кодами
однаковою

Назва форми
ДСС

Зміст
помилки
За позиціями Номенклатури продукції промисловості, по
яких продукція обліковується у вартісному виразі, та
позиціями, по яких обліковується вартість промислових
послуг (розділ 33 НПП), дані наведені за всіма графами
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За
позиціями
Номенклатури
продукції
промисловості,
по яких продукція обліковується у вартісному виразі, тобто
у тис. грн, дані у звіті наводяться лише по графах 1 та 5.
За позиціями, по яких обліковується вартість промислових послуг
(розділ 33 НПП), дані наводяться за лише по графах
1 та 3

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

Обсяги виконаних будівельних робіт у звіті наведені
з урахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ)
У рядку 01 "Усього" розділу 1 за видами будівельної
продукції помилково включені вартість робіт, виконаних
за контрактами субпідряду

У самому бланку звіту вказано, що усі без винятку показники
заповнюються у тис. гривень у цілих числах без ПДВ.
Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження №1-кб (місячна) "Звіт про виконання
будівельних робіт" від 21 червня 2019р., показники звіту вміщують
дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт (власними силами)
за укладеними договорами підряду (у тому числі з фізичними
особами) та господарським способом.

До показників звітного місяця помилково включені З метою забезпечення репрезентативності та порівнянності даних
коригування обсягів за попередні місяці
для розрахунку індексу будівельної продукції, респондентам
упродовж звітного року необхідно інформувати Головне управління
статистики про значні уточнення даних за попередній місяць
шляхом повідомлення телефоном з наступним поданням
виправленого звіту за цей місяць.
Не заповнено або помилково заповнено розділ 2 "Обсяг Зокрема, наголошуємо, що рядок 015 розділу 2 «Із рядка 01
виконаних будівельних робіт за способом та характером господарським способом» уміщує вартість будівельних робіт,
будівництва".
виконаних безпосередньо підприємством (будівельною дільницею,
ремонтно-будівельним цехом, іншим виробничим підрозділом), для
якого будується об’єкт, і оплачених за рахунок коштів цього ж
підприємства.
Рядок 016 розділу 2 із рядка 01 розділу 1 уміщує вартість виконаних
будівельних робіт з нового будівництва, також уключає дані з
добудови зупинених об’єктів незавершеного будівництва.
Рядок 017 розділу 2 із рядка 01 розділу 1 уміщує вартість виконаних
будівельних робіт з капітального і поточного ремонтів. При цьому

Назва форми
ДСС

Зміст
помилки
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наголошуємо, що показники форми не враховують дані щодо
вартості виконаних будівельних робіт з утримання та поточного
ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд.
Транспорт

№ 2-тр (річна)
«Звіт про роботу
автотранспорту»

Показники загального пробігу автомобілів (ряд.840), Показники надаються у тис.км, тис.тонн, тис.ткм
обсягу перевезених вантажів (ряд.850), вантажообороту
(ряд.860) помилково наведені у км, т, ткм

№ 51-авто (місячна)
«Звіт про перевезення
вантажів та пасажирів
автомобільним
транспортом»

До показників звіту помилково враховані загальні обсяги До показників звіту включаються тільки комерційні перевезення,
роботи автотранспорту, включаючи обслуговування тобто ті, що виконуються на замовлення за плату; обсяги
власних виробничих потреб підприємства
перевезень, які забезпечують внутрішні потреби підприємства, не
враховуються при заповненні ф.№51-авто

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

До показників звіту помилково враховані загальні обсяги До показників звіту включаються тільки комерційні перевезення,
роботи автотранспорту, включаючи обслуговування тобто ті, що виконуються на замовлення за плату; обсяги
власних виробничих потреб підприємства
перевезень, які забезпечують внутрішні потреби підприємства, не
враховуються при заповненні ф.№31-авто

Зовнішньоекономічна діяльність
№ 9-зез (квартальна)
«Звіт про експорт
(імпорт) послуг»

До показника «Послуги під час відряджень, ділових
переговорів (представників органів влади)» помилково
включено вартість експорту послуг, які надані
представникам підприємств
До показника «Послуги під час відряджень, ділових
переговорів (представників органів влади)» помилково
включено вартість імпорту послуг, які одержані
представниками підприємств

У розділах 3 «Експорт послуг, пов’язаних з подорожами» та 4
«Імпорт послуг, пов’язаних з подорожами» у графі 1
відображаються послуги під час відряджень, ділових переговорів
тільки представників органів влади, а у графі 3 – такі ж види
послуг під час ділової подорожі тільки представників підприємств

Назва форми
Зміст
ДСС
помилки
№ 10-зез (квартальна) У звіті за IV квартал звітного року не заповнено розділ ІІІ
«Звіт підприємства з
іноземними
інвестиціями»

Роз’яснення галузевого відділу
Бланком форми передбачено, що розділ ІІІ «Внески підприємства
до статутного капіталу інших підприємств-резидентів та
інформація про відносини підприємства в рамках іноземного
інвестування» заповнюється лише у звіті за IV квартал

№ 13-зез (квартальна) У звіті за IV квартал звітного року не заповнено розділ ІІІ Бланком форми передбачено, що розділ ІІІ «Інформація про
відносини підприємства в рамках іноземного інвестування»
«Звіт підприємства про
заповнюється лише у звіті за IV квартал
інвестиції за кордон»

