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Організація подання державного статистичного спостереження

Звітність подають

Юридичні особи, 

відокремлені підрозділи

юридичних осіб

Форма звітності

Форма №1-послуги 

(квартальна) «Звіт про 

обсяги реалізованих

послуг», затверджена

наказом Держстату від

13.06.2019 №208 

При заповненні

керуватись

Роз'ясненнями щодо

заповнення форми від

13.06.2019

керуватись

Термін подання звітності

не пізніше 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної

звітності за формою №1-послуги (квартальна)

Альбом форм 

державних

статистичних

спостережень на 

2021 рік

Економічна

статистика 

Економічна

діяльність Послуги
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Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності

ф.№1-послуги (квартальна) 

не включають:
 вартість послуг для внутрішніх потреб підприємства; 

 суму отриманих субсидій і дотацій на виробництво;

 знижки, надані покупцям;

 надходження, що належать третім особам (іншим

підприємствам), тобто в разі виконання 

підприємством посередницьких функцій, в обсязі

реалізованих послуг відображається лише маржа за 

посередництво.

включають:
 вартість робіт, що виконувалися підрядниками

(субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, 

виробництво яких здійснювалось на умовах надання

підряднику (субпідряднику) давальницької сировини; 

 вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або

своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі;

 вартість транспортних, пакувальних та інших робіт

(компенсуються за рахунок покупця);

 вартість послуг із доходів від торгових марок, патентів тощо.

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної

звітності за формою №1-послуги (квартальна)

Показники форми містять інформацію

за кожний квартал звітного року окремо

не включають величину коригування

за попередні квартали

Дані щодо обсягу реалізованих послуг 

усім споживачам
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Консультаційна підтримка з питань подання звітності

Консультації щодо складання та 

порядку подання звітності можна

отримати у відділі даних статистики 

послуг та демографічної статистики

Головного управління статистики за 

телефонами 

(0472) 33-89-76

(0472) 33-89-55

(0472) 33-89-54 

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної

звітності за формою №1-послуги (квартальна)

Ви можете задати питання щодо державної статистичної

звітності написавши на електронну адресу 

«transport@ck.ukrstat.gov.ua».

Способи подання звітності

 в електронному вигляді з використання 

безкоштовного програмного забезпечення «Кабінет 

респондента» в онлайн-режимі, доступ до якого 

відкрито за посиланням https// statzvit.ukrstat.gov.ua

або комерційного програмного забезпечення;

 на паперових носіях (поштою або нарочно) за 

адресою 18001 м.Черкаси вул. Остафія Дашковича, 

39.

Перелік форм, за якими необхідно звітувати до органів

державної статистики, можна отримати на офіційному

вебсайті Головного управління статистики

у Черкаській області у сервісі

“Пошук за кодом ЄДРПОУ”.

Дякуємо за увагу!


