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Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих 
послуг" 

 
I. Загальні положення 

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми 
державного статистичного спостереження № 1-послуги (квартальна) "Звіт 
про обсяги реалізованих послуг" (далі - форма). 

2. Форма охоплює результати діяльності підприємств, відокремлених 
підрозділів підприємств, для яких основним видом економічної діяльності є 
надання послуг, класифікованих у секціях КВЕД H Транспорт, складське 
господарство, поштова та кур'єрська діяльність, I Тимчасове розміщування й 
організація харчування, J Інформація та телекомунікації, L Операції з 
нерухомим майном, M Професійна, наукова та технічна діяльність, № 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, P 
Освіта, Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, R Мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок, розділах 95, 96 секції S Надання інших видів 
послуг. 

3. Показники розділу I містять інформацію за кожний квартал звітного 
року окремо та не включають величину коригування за попередні квартали; 
розділу II - в цілому за рік, що передує звітному. 

4. Значення показників розділів I та II форми мають формат 
представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми). 

5. Дані показників форми ґрунтуються на даних документів первинного 
обліку: 

1) розрахункових квитанцій, касових та товарних чеків, квитків на 
проїзд у громадському транспорті, нарядів-замовлень, замовлень-зобов'язань 
тощо; 

2) даних первинних документів, які відображаються на рахунках 
бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186 (зі змінами), та 
Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського 



обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 
№ 356, а саме рахунків: 

70 "Доходи від реалізації"; 
71 "Інший операційний дохід"; 
74 "Інші доходи"; 
80 "Матеріальні витрати"; 
84 "Інші операційні витрати"; 
інших рахунків; 
Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності". 
3) даних первинних документів, які відображаються на рахунках 

бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 26.06.2013 № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
18.07.2013 за № 1214/23746, зокрема: 

32 "Рахунки в казначействі" субрахунок 323 "Спеціальні реєстраційні 
рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"; 

71 "Доходи спеціального фонду" субрахунок 711 "Доходи за коштами, 
отриманими як плата за послуги"; 

81 "Видатки спеціального фонду" 811 "Видатки за коштами, 
отриманими як плата за послуги"; 

інших рахунків. 
II. Показники форми 

1. Розділ 1. "Реалізація послуг" 
1. Рядок 01 графи 1 форми містить дані про обсяг реалізованих послуг 

усім споживачам за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі 
підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для 
розрахунків із покупцями (замовниками) документах (уключаючи послуги за 
бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (податок на додану 
вартість, акцизи, збори, рентні платежі тощо). Послуги можна вважати 
реалізованими після оформлення документів незалежно від надходження 
платежів за них. 

Дані щодо обсягу реалізованих послуг усім споживачам вміщують: 
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. 
При цьому, показник не містить: 
вартість послуг для внутрішніх потреб підприємства; 
суму отриманих субсидій і дотацій на виробництво; 
суму попередньої оплати послуг; 
авансові платежі; 



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. 

Дані обсягу реалізованих послуг за такими видами економічної 
діяльності як: 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 
містять інформацію про вартість реалізованих за межі підприємства послуг 
від усіх видів перевезень, діяльності підприємств із транспортного 
оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні 
послуги), допоміжну діяльність у сфері транспорту, послуг із приймання, 
оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових 
переказів та інших послуг пошти включно з тими роботами (послугами), 
оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків, у 
частині іншої поштової та кур'єрської діяльності містять інформацію про 
вартість наданих послуг із виймання, перевезення і доставки листів, 
бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання 
(крім національного оператора поштового зв'язку); 

трубопровідний транспорт містять інформацію про вартість 
реалізованих за межі підприємства послуг із транспортування нафти, 
нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів; 

складське господарство містять інформацію про вартість реалізованих 
за межі підприємства послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів, 
вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних 
продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального 
призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, 
бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання; 

тимчасове розміщування й організація харчування у частині діяльності 
готелів та подібних засобів тимчасового розміщування містять інформацію 
про вартість наданих послуг; в частині діяльності ресторанів (підприємств 
ресторанного господарства) містять інформацію про вартість послуг з 
обслуговування їжею та напоями, що включає величину торгової націнки, та 
вартість продуктів; 

інформація та телекомунікації містять інформацію про вартість 
наданих послуг із радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікацій 
(електрозв'язку) (уключаючи обслуговування технічних засобів і споруд 
зв'язку всіх видів), комп'ютерного програмування, інших інформаційних 
послуг; 

видавнича діяльність містять інформацію про вартість пошуку авторів 
для придбання авторських прав на зміст (інформаційні продукти - книги, 
брошури, буклети, словники, енциклопедії, атласи, карти і діаграми; газети, 
журнали і періодичні видання, каталоги та інші види друкованих видань) та 
його видання (публікацію) шляхом відтворення та поширення в різних 
формах: у друкованій, електронній або аудіоформі, в мережі Інтернет, у 
вигляді мультимедійних продуктів тощо; 



наукові дослідження та розробки містять інформацію про вартість 
фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних робіт, 
спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку 
природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень 
(наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і 
використання знань для практичних цілей), експериментальних розроблень, 
робіт зі створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), 
систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному 
досвіді та спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення 
існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і 
методів; 

діяльність туристичних агентств і туристичних операторів містять 
інформацію про вартість реалізованих за межі підприємства послуг (маржа 
від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості 
путівок); 

комплексне обслуговування об'єктів (діяльність житлово-
експлуатаційних підприємств) містять інформацію про суми, нараховані 
квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та 
прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим 
споживачам, та відшкодувань виробничих витрат за рахунок цільового 
фінансування; 

ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання, побутових виробів і 
предметів особистого вжитку містять інформацію про вартість наданих 
послуг; 

операції з нерухомим майном; професійна, наукова та технічна 
діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування; освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок містять інформацію про обсяг 
послуг, реалізованих за межі підприємства. 

Дані, зазначені в рядку 01 графи 1 форми, не можуть бути меншими 
даних, зазначених в кожному з рядків 02, 03, 04 графи 1 форми, а також суми 
даних цих рядків. 

2. Рядок 01 графи 2 форми містить дані про обсяг реалізованих послуг 
усім споживачам за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі 
підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для 
розрахунків із покупцями (замовниками) документах (уключаючи послуги за 
бартерним контрактом), за виключенням податку на додану вартість. 

3. Рядок 02 графи 1 форми вміщує дані про обсяг послуг, реалізованих 
населенню. 

4. Рядок 03 графи 1 форми містить дані про обсяг послуг, реалізованих 
підприємствам (установам). 

5. Рядок 04 графи 1 форми вміщує дані про обсяг реалізованих послуг 
іншим споживачам, зокрема фізичним особам-підприємцям, громадським 
об'єднанням, благодійним організаціям та подібним неприбутковим 



організаціям тощо, а також іншим суб'єктам, яким неможливо визначити 
категорію. 

Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів 
можна здійснити відповідно до отриманих замовлень про надання послуг. 
Сума даних, зазначених у рядках 02, 03, 04 графи 1, не може бути меншою 
даних, зазначених у рядку 01 графи 1; дані, зазначені у кожному з рядків 02, 
03, 04 графи 1, не можуть бути більшими даних, зазначених у рядку 01 графи 
1. 

2. Розділ 2. "Витрати від операційної діяльності щодо надання 
послуг" 

1. Рядок 21 відображає вартість матеріальних витрат, витрачених у 
виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних 
матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й 
енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, 
допоміжних та інших матеріалів, зазначених у пункті 22 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (далі - Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"), а також вартість фактичних 
видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, отриманих 
установою як плата за послуги, зазначених у розділі I "Балансові рахунки" 
класі 8 "Витрати" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
26.06.2013 № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 
за № 1214/23746 (далі - План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ). 

2. Рядок 22 відображає вартість витрат операційної діяльності, які не 
увійшли до складу елементів матеріальних витрат, витрат на оплату праці, 
відрахувань на соціальні заходи, амортизацію, зокрема витрат на 
відрядження, на послуги зв'язку, транспорту, плата за розрахунково-касове 
обслуговування тощо, наведених у пунктах 22 - 25 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та в розділі I "Балансові рахунки" класі 
8 "Витрати" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

3. Рядки 21 та 22 вміщують інформацію щодо даних організацій 
(установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджету 
і надають переважно послуги у сфері освіти, охорони здоров'я та надання 
соціальної допомоги, мистецтва, творчості та спорту. 

Рядки 21 та 22 містять інформацію в частині тих коштів, які були 
витрачені для надання ринкових нефінансових послуг споживачам (за 
винятком коштів на утримання бюджетної організації (установи, закладу)), в 
цілому за рік, що передує звітному. Дані по цих рядках вказуються у звіті за I 
квартал звітного року - за рік, що передує звітному. 

4. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих 



послуг" від 26 листопада 2014 року № 17.4-12/54 є недійсними з 01 березня 
2017 року. 

  
Заступник директора департаменту 

статистики послуг Держстату      О. О. Кармазіна 
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