
Граничні терміни подання статистичної та фінансової звітності 

у квітні 2023 року 

 

№ 

п/п 
Індекс форми Назва форми 

 

Хто подає 

 

3 квітня 

1. 24-сг  

(місячна) 

Звіт про виробництво 

продукції тваринництва 

та кількість 

сільськогосподарських 

тварин 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які здійснюють 

сільськогосподарську діяльність 

4 квітня 

2. 1-торг  

(місячна) 

Звіт про товарооборот 

торгової мережі 

юридичні особи 

3. 11-заг 

(квартальна) 

Звіт про надходження 

сільськогосподарських 

тварин на переробні 

підприємства 

юридичні особи, які здійснюють 

виробництво м’яса та мають власні або 

орендовані потужності для забою тварин 

сільськогосподарських живих 

4. 13-заг 

(квартальна) 

Звіт про надходження 

молока сирого на 

переробні підприємства 

юридичні особи, які мають власні або 

орендовані переробні потужності та 

здійснюють перероблення молока 

сирого  

5. 1-ПО  

(місячна) 

Звіт про виробництво 

продукції військового 

призначення та 

подвійного використання  

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які виробляють 

продукцію військового призначення та 

подвійного використання, відомості 

щодо якої мають обмежений режим 

доступу 

6. 1-ціни (пром) 

(місячна) 

Звіт про ціни виробників 
промислової продукції 

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які займаються 

економічними видами діяльності 

промисловості 

6 квітня 

7. 4-мтп  

(місячна) 

Звіт про використання та 

запаси палива 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які використовують 

та/або мають у запасах паливо 

7 квітня 

8. 1-ПВ  

(місячна) 

Звіт із праці юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб  

9. 1-ПВ  

(квартальна) 

Звіт із праці юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб  

10. 3-борг  

(місячна) 

Звіт про заборгованість з 

оплати праці 

юридичні особи  

11. 1-РС  

(один раз на 

чотири роки) 

Звіт про витрати на 

утримання робочої сили 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб  

 

12. 21-заг  

(місячна) 

Звіт про реалізацію 
продукції сільського 

господарства 

юридичні особи, які здійснюють 

сільськогосподарську діяльність 

10 квітня 

13. 2К-П  

(місячна) 

Обстеження ділової 

активності промислового 

підприємства 

юридичні особи (підприємства) 



№ 
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Хто подає 

 

14. 2К-С  

(квартальна) 

Обстеження ділової 

активності 

сільськогосподарського 

підприємства 

юридичні особи (підприємства) 

15. 2К-Б  

(квартальна) 

Обстеження ділової 

активності будівельного 

підприємства 

юридичні особи (підприємства) 

 

 

16. 2К-Т  

(квартальна) 

Обстеження ділової 

активності підприємства 

оптової та роздрібної 

торгівлі, з ремонту 

автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

юридичні особи (підприємства) 

17. 2К-СП  

(квартальна) 

Обстеження ділової 

активності підприємства 

сфери послуг 

юридичні особи (підприємства) 

18. 1-опт  

(місячна) 

Звіт про обсяг оптового 

товарообігу 

юридичні особи 

19. 1-зерно  

(місячна) 

Звіт про надходження 

культур зернових і 

зернобобових та олійних 

на перероблення та 

зберігання 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які мають власні або 

орендовані потужності та здійснюють 

перероблення чи зберігання культур 

зернових і зернобобових та олійних 

20. 1-П  

(місячна) 

Звіт про виробництво 

промислової продукції за 

видами 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб                                     

21. 2-етр  

(місячна) 

Звіт про роботу міського 

електротранспорту 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які здійснюють 

перевезення пасажирів трамваями, 

тролейбусами, метрополітенами та 

міською електричкою 

22. 51-авто  

(місячна) 

Звіт про перевезення 

вантажів та пасажирів 

автомобільним 

транспортом 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

23. 51-вод 

(місячна) 

Звіт про роботу 

підприємства водного 

транспорту 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб  

24. 51-ЦА  

(місячна) 

Звіт про основні 

показники роботи 

авіаційного підприємства 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

25. 9-ЗЕЗ  

(квартальна) 

Звіт про експорт-імпорт 

послуг  

юридичні особи, представництва 

іноземної юридичної особи в Україні, які 

здійснювали експортно-імпортні операції 

з послугами, уключаючи послуги 

військового призначення та подвійного 

використання, відомості щодо яких не 

мають обмеженого режиму доступу 
 

юридичні особи, представництва 

іноземної юридичної особи в Україні, які 

здійснювали експортно-імпортні операції 

з послугами військового призначення та 

подвійного використання, відомості 

щодо яких мають обмежений режим 

доступу  

26. 10-зез  

(квартальна) 

Звіт підприємства з 

іноземними інвестиціями 

юридичні особи, філії та постійні 

представництва іноземних юридичних 

осіб в Україні  
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27. 13-зез  

(квартальна) 

Звіт підприємства про 

інвестиції за кордон 

юридичні особи  

28. 1-ціни  

(житло) 

(квартальна) 

Звіт про ціни на ринку 

житла 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, що здійснюють 

будівництво житлових будівель; 

юридичні особи - агентства нерухомості 

29. 1-ІКТ  

(річна) 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій на 

підприємстві у 2022 році 

юридичні особи 

12 квітня 

30. 1-ПЕ  

(місячна) 

Звіт про економічні 

показники 

короткострокової 

статистики промисловості 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

18 квітня 

31. 1-кб  

(місячна) 

Звіт про виконання 

будівельних робіт 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

32. 14-ЗЕЗ  

(квартальна) 

Звіт про придбання 

(продаж) товарів для 

забезпечення 

життєдіяльності 

транспортних засобів, 

потреб пасажирів та 

членів екіпажу 

юридичні особи, які здійснювали 

експертно-імпортні операції з товарами 

 

 

 

 

33. 1-ціни (послуги) 

(квартальна) 

Звіт про ціни виробників 

послуг 

юридичні особи 

25 квітня 

34. 1-заборгованість  

(ЖКГ)  

(квартальна) 

Звіт про оплату 

населенням житлово-

комунальних послуг 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які надають населенню 

житлово-комунальні послуги 

35. 1-послуги 

(квартальна) 

Звіт  про обсяги  

реалізованих послуг 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

37 3-торг 

(квартальна) 

Звіт про продаж і запаси 

товарів у торговій мережі 

юридичні особи 

 

38. 1-опт  

(квартальна) 

Звіт про продаж і запаси 

товарів (продукції) в 

оптовій торгівлі 

юридичні особи 

39. 2-інвестиції 

(квартальна) 

Звіт про капітальні 

інвестиції 

юридичні особи 

40. 51-вант  

(два рази на рік) 

Обстеження фізичної 

особи-підприємця, що 

здійснює  

вантажні автомобільні 

перевезення на 

комерційній основі   

фізичні особи-підприємці 

 

41. 31-авто 

(квартальна) 

Звіт про перевезення 

автомобільним 

транспортом вантажів за 

видами вантажів та 

пасажирів за видами 

сполучення 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

 

 

42. 31-вод 

(квартальна) 

Звіт про перевезення 

вантажів і пасажирів 

водним транспортом 

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб 

 

 


