
№ 1-ЗЕЗ (буд)

(річна)

РОЗШИРЕНИЙ ЗВІТ ПРО 

ЕКСПОРТ – ІМПОРТ ПОСЛУГ 

З БУДІВНИЦТВА

за 20____ рік



Спостереження за формою № 1-ЗЕЗ (буд)

(річна)

Форма бланку затверджена 

Наказом Держстату від

29 грудня 2021 року № 19.1.2-

12/39-21

При заповненні форми слід

користуватись роз’ясненням

затвердженим Головою 

Держстату України Ігорем

Вернером

від 29 грудня 2021 р.



В ЕЛЕКТРОНОМУ

ВИГЛЯДІ

не пізніше 

28 лютого



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне 

за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін подання

юридичні особи, представництва 

іноземної юридичної особи в Україні, які 

протягом звітного року здійснювали 

експортно-імпортні операції з послугами з 

будівництва 

– територіальному органу Держстату

не пізніше 

28 лютого

РОЗШИРЕНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ – ІМПОРТ ПОСЛУГ З 

БУДІВНИЦТВА

за 20____ рік

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
(1 сторінка)

№ 1-ЗЕЗ (буд)

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

19 жовтня 2021 р. № 261



Інформація про респондента
Респондент:

Найменування:  
_______________________________________________________________________________________________

______

Місцезнаходження (юридична адреса): 
_______________________________________________________________________________________________

______

_______________________________________________________________________________________________

______

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа 

тощо,
_______________________________________________________________________________________________

______

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 
__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  

тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)



Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад (КАТОТТГ) (19 ЗНАКІВ)

Приклад:     Залізничний р-н м.Львова

Бланк форми

(1 сторінка)

4 6 1 0 1 3 6 3 0 0

Класифікатора  об’єктів адміністративно – територіального 

устрою України (КОАТУУ)                                           

або

код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Код території відповідно до:

U A 4 6 0 6 0 2 5 0 0 1 0 2 5 9 4 2 1



Інформація щодо відсутності даних

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних : 

У випадку відстуності даних необхідно поставити у 

прямокутнику позначку - V

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається 

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом 

виробництва

Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники карантинні обмеження

Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншої одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається 



Звіт № 1-ЗЕЗ (будівництво) складається з двох розділів : 

Експорт будівельних послуг

Імпорт будівельних послуг

Розділ 1. 

Розділ 2.



Розділ 1.

Експорт 

будівельних 

послуг



Розділ І звіту характеризує вартість будівельного проєкту, здійсненого

резидентом України для нерезидента відповідної країни протягом звітного року, у 

валюті, що зазначена в договорі (контракті), у межах країни або за кордоном, з 

деталізацією інформації щодо вартості послуг, наданих у межах проєкту, та товарів, 

залучених для виконання цього проєкту, із зазначенням тривалості проєкту. Якщо 

внески здійснило два або більше суб'єкти з однієї й тієї самої країни, то показники

форми містять сумарні дані щодо цієї країни як суму в одній графі.



Підрозділ 1.1 містить інформацію щодо загальної вартості будівельного проєкту,

здійсненого протягом звітного року резидентом України для нерезидента, із

зазначенням його країни, валюти договору (контракту) та тривалості цього проєкту.

Підрозділ 1.2 містить інформацію щодо вартостей послуг, наданих резидентом 

України нерезиденту в межах будівельного проєкту, зазначеного в підрозділі 1.1
звіту, а також вартостей товарів та послуг, додатково отриманих та залучених для 

виконання робіт у межах цього проєкту, у межах та поза межами країни.

Кожна з граф підрозділу 1.2 розділу І форми включає назву й відповідний 

цифровий код країни та валюти нерезидента. У графах форми відображаються різні 

назви та цифрові коди країн нерезидентів. Назва та відповідний цифровий код 

валюти нерезидента в межах однієї країни не повинні повторюватися.



Назва країни 

(згідно з Переліком 

кодів країн світу для 

статистичних цілей

(ПККС))

Код

країни

(згідно із 

ПККС)

Назва 

валюти 

(згідно з 

Переліком           

кодів валют 

для 

статистичних 

цілей (ПКВ))

Код 

валюти

(згідно із 

ПКВ)

Загальна вартість 

будівельного 

проєкту

тис.од

(із двома знаками 

після коми)

Тривалість 

будівельного 

проєкту

(1 - менше або 

дорівнює 

одному року; 2 

– більше 

одного року)

А Б В Г 1 2

1.1 Обсяг вартості будівельного проєкту, 

в рамках якого надані будівельні послуги, резидентом України нерезиденту 

протягом звітного періоду

http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/PKKS.zip#_blank
http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/PKV.zip#_blank


Код

рядка

Назва показника

Назва країни: Назва країни: Назва країни: Назва країни: 

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: 

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

А Б 1 2 3 4

Послуги здійснювані за кордоном

101 Вартість послуг, пов’язаних із підготовчими до будівництва роботами

102
Вартість послуг, пов’язаних із загально-будівельними роботами з

будівництва будівель

103
Вартість послуг, пов’язаних з будівництвом доріг,

залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд

104
Вартість послуг, пов’язаних з внутрішнім обладнанням,

монтажем, внутрішньою реконструкцією

105
Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу,

реконструкції та послуг із завершення будівництва

106 Вартість послуг, пов’язаних з орендою устаткування для будівництва

107
Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт 

в рамках проекту

108 Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проекту

109
Вартість послуг, додатково отриманих для

виконання робіт в рамках проекту

110 Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проекту

1.2. Додаткова інформація щодо вартості  будівельних послуг, вартості додатково придбаних 

товарів та послуг, необхідних для надання цих будівельних послуг в рамках будівельного проєкту. 



Код

рядка

Назва показника

Назва країни: Назва країни: Назва країни: Назва країни: 

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: 

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

А Б 1 2 3 4

Послуги здійснювані на території України

201 Вартість послуг, пов’язаних із підготовчими до будівництва роботами

202
Вартість послуг, пов’язаних із загально-будівельними 

роботами з будівництва будівель

203
Вартість послуг, пов’язаних з будівництвом доріг, залізниць,

злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд

204
Вартість послуг, пов’язаних з внутрішнім обладнанням,

монтажем, внутрішньою реконструкцією

205
Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу,

реконструкції та послуг із завершення будівництва

206 Вартість послуг, пов’язаних з орендою устаткування для будівництва

207
Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт

в рамках проекту

208 Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проекту

209
Вартість послуг додатково отриманих для

виконання робіт в рамках проекту

210 Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проекту



Примітка. Підприємства, у яких кількість будівельних проектів два та більше, можуть додатково 

використовувати окремі аркуші.



Розділ 2.

Імпорт будівельних 

послуг



Розділ ІІ звіту характеризує вартість будівельного проєкту, 

здійсненого нерезидентом відповідної країни для резидента України

протягом звітного року, у валюті, що зазначена в договорі (контракті), у 

межах країни або за кордоном, з деталізацією інформації щодо вартості 

послуг, наданих у межах проєкту, та товарів, залучених для виконання 

цього проєкту, із зазначенням тривалості проєкту.



Підрозділ 2.1 містить інформацію щодо загальної вартості 

будівельного проєкту, здійсненого протягом звітного року нерезидентом

для резидента України, із зазначенням його країни, валюти договору 

(контракту) та тривалостіцього проєкту.

Кожна з граф підрозділу 2.2 розділу 2 форми включає назву та відповідний 

цифровий код країни й валюти нерезидента. У графах форми відображаються різні назви та 

цифрові коди країн нерезидентів. Назва та відповідний цифровий код валюти нерезидента 

в межах однієї країни не повинні повторюватися.

Підрозділ 2.2 містить інформацію щодо 

вартості послуг, одержаних резидентом України 

від нерезидента в межах будівельного проєкту, 

зазначеного в підрозділі 2.1 звіту, а також 

вартості товарів і послуг, додатково отриманих та 

залучених для виконання робіт у межах цього 

проєкту, у межах та поза межами країни.



Назва країни 

(згідно з Переліком 

кодів країн світу для 

статистичних цілей

(ПККС))

Код

країни

(згідно із 

ПККС)

Назва 

валюти 

(згідно з 

Переліком           

кодів валют 

для 

статистичних 

цілей (ПКВ))

Код 

валюти

(згідно із 

ПКВ)

Загальна вартість 

будівельного 

проєкту

тис.од

(із двома знаками 

після коми)

Тривалість 

будівельного 

проєкту

(1 - менше або 

дорівнює 

одному року; 2 

– більше 

одного року)

А Б В Г 1 2

2.1 Обсяг вартості будівельного проєкту,  в рамках якого одержані будівельні 

послуги, резидентом України від нерезидента протягом звітного періоду

http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/PKKS.zip#_blank
http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/PKV.zip#_blank


Код

рядка

Назва показника

Назва країни: Назва країни: Назва країни: Назва країни: 

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: 

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

А Б 1 2 3 4

Послуги здійснювані за кордоном

301 Вартість послуг, пов’язаних із підготовчими до будівництва роботами

302
Вартість послуг, пов’язаних із загально-будівельними роботами з

будівництва будівель

303
Вартість послуг, пов’язаних з будівництвом доріг,

залізниць, злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд

304
Вартість послуг, пов’язаних з внутрішнім обладнанням,

монтажем, внутрішньою реконструкцією

305
Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу,

реконструкції та послуг із завершення будівництва

306 Вартість послуг, пов’язаних з орендою устаткування для будівництва

307
Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт 

в рамках проекту

308 Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проекту

309
Вартість послуг, додатково отриманих для

виконання робіт в рамках проекту

310 Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проекту

2.2 Додаткова інформація щодо вартості  будівельних послуг, вартості додатково придбаних 
товарів та послуг, необхідних для надання цих будівельних послуг в рамках будівельного проєкту



Код

рядка

Назва показника

Назва країни: Назва країни: Назва країни: Назва країни: 

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Код країни: 

(згідно із ПККС)

Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: Назва валюти: 

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

Код валюти:

(згідно із ПКВ)

А Б 1 2 3 4

Послуги здійснювані на території України

401 Вартість послуг, пов’язаних із підготовчими до будівництва роботами

402
Вартість послуг, пов’язаних із загально-будівельними 

роботами з будівництва будівель

403
Вартість послуг, пов’язаних з будівництвом доріг, залізниць,

злітно-посадкових смуг, морських та річкових споруд

404
Вартість послуг, пов’язаних з внутрішнім обладнанням,

монтажем, внутрішньою реконструкцією

405
Вартість послуг зовнішнього обладнання, монтажу,

реконструкції та послуг із завершення будівництва

406 Вартість послуг, пов’язаних з орендою устаткування для будівництва

407
Вартість товарів, додатково отриманих для виконання робіт

в рамках проекту

408 Вартість товарів, залучених для виконання робіт в рамках проекту

409
Вартість послуг додатково отриманих для

виконання робіт в рамках проекту

410 Вартість послуг, залучених для виконання робіт в рамках проекту



Примітка. Підприємства, у яких 

кількість будівельних проектів два та більше, 

можуть додатково використовувати окремі 

аркуші.



Місце підпису керівника 

(власника) або особи, 

телефон: 

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

відповідальної за достовірність 

наданої інформації

електронна пошта: 

____________________________



Дякую за увагу!


