
Останній термін надання статистичної звітності 
у лютому 2020 року 

 

3 лютого 

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин  

№ 24-сг (місячна) 

4 лютого 

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

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

Звіт про обсяг оптового товарообороту № 1-опт (місячна) 

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

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

Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення  № 1-ПО (місячна) 

5 лютого 

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

Звіт про роботу міського електротранспорту  № 2-етр (місячна) 

Звіт про роботу підприємства водного транспорту  № 51-вод (місячна) 

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

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на 

перероблення та зберігання 

№ 1-зерно (місячна) 

6 лютого 

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства № 51-ца (місячна) 

7 лютого 

Звіт із праці № 1-ПВ (місячна) 

10 лютого 

Обстеження ділової активності промислового підприємства № 2К-П (місячна) 

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального 
призначення 

№ 1-ПО (поставки) (місячна) 

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

Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та 

подвійного використання 

№ 1-ЕІО (місячна) 

12 лютого 

Звіт про економічні показники короткотермінової  

статистики промисловості 

№ 1-ПЕ (місячна) 

17 лютого 

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг № 1-заборгованість (ЖКГ) 

(місячна) 

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

21 лютого 

Звіт про ціни виробників промислової продукції № 1-ціни (пром) (місячна) 

28 лютого 

Баланс № 1 (річна) 

Звіт про фінансові результати № 2 (річна) 

Звіт про рух грошових коштів № 3 (річна) 

Звіт про власний капітал № 4 (річна) 

Примітки до річної фінансової звітності № 5 (річна) 

Баланс суб’єкта малого підприємництва № 1-М, № 1-МС (річна) 

Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва № 2-М, № 2-МС (річна) 

Структурне обстеження підприємства № 1-підприємництво (річна) 

Структурне обстеження підприємства № 2-підприємництво (річна) 

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів  № 2-Б (річна) 

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти № 85-к (річна) 

Житловий фонд станом на 1 січня 2020 року № 1-житлофонд (річна) 

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні 
інвестиції 

№ 2-ОЗ ІНВ (річна) 

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

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

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

Звіт про роботу автотранспорту  № 2-тр (річна) 

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування  № 1-КЗР (річна) 

Звіт про туристичну діяльність за 2019 рік № 1-туризм (річна) 



Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в 

рамках відносин прямого інвестування  

№ 11-зез (ВПІ) (річна) 

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок № 3-наука (річна) 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні 
платежі за 2019 рік 

№ 1-екологічні витрати 
(річна) 

Утворення та поводження з відходами за 2019 рік № 1-відходи (річна) 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 
2019 році 

№ 1-ІКТ (річна) 

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств  

№ 50-сг (річна) 

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського 

господарства 

№ 2-ферм (річна) 

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських 
підприємствах 

№ 10-мех  
(один раз на два роки) 

Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, 

відтворення та захист лісів    

№ 3-лг (річна) 

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин № 2-ТП (мисливство) (річна) 

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами 

праці 

№ 1-ПВ (умови праці)  

(один раз на два роки) 

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2019 рік                                       № 1-інновація  

(один раз на два роки) 
№ 


