
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) 
ПОСЛУГ 

Форма №9 ЗЕЗ

(квартальна)

Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Львівській області

2021 рік



Мета проведення державного статистичного 
спостереження за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)

Одержання статистичної інформації про 
обсяги експорту-імпорту послуг за 

видами послуг, країнами світу, а також 
визначення питомої ваги окремих 

країн, видів послуг у загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі в області та темпів 

зростання (зниження) обсягів 
зовнішньої торгівлі послугами в 

динаміці.



Статистика зовнішньої торгівлі 
послугами забезпечує: 

- складання компонентів поточних рахунків Платіжного 
балансу; 

- дослідження ринку як індикатора для оцінювання попиту на 
види послуг та прийняття управлінських рішень; 

- складання Системи національних рахунків;

- економічні  дослідження,  зокрема  в  економічному  
прогнозуванні, економетричному моделюванні,  
соціологічних  дослідженнях,  дослідженнях засобів масової 
інформації у статтях з питань розвитку економіки; 

- зіставлення даних для проведення міжнародних порівнянь. 



Спостереження за ф.№9 ЗЕЗ (квартальна)

Форма бланку затверджена Наказом 
Держстату від 17.06.2020 № 182

При заповненні форми слід користуватись: 
-роз’ясненням, затвердженим Держстатом
України від 14.07.2020 р.;

-Класифікацією зовнішньоекономічних послуг, 
затверджених наказом Держстату від 
27.02.2013 р. №69 (зі змінами наказ № 58 від
07.03.2014);

-Переліком кодів країн світу для статистичних 
цілей, затверджених наказом Держстату від
08.01.2020 р. №32;

- Переліком кодів валют для статистичних 
цілей, затверджених наказом Держстату від
08.01.2020 р. №33



Спостереження за ф.№9 ЗЕЗ (квартальна)
Показники звіту характеризують вартість експортно-імпортних операцій з послугами, які надані 
нерезиденту або одержані від нерезидента протягом звітного періоду:

- юридичними особами-резидентами України,

- представництвами нерезидентів в Україні,

- центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, які є розпорядниками бюджетів згідно із 
Законом України "Про державний бюджет 
України" на відповідний рік,

- зовнішньоторговельними об'єднаннями фірм з 
урахуванням даних усіх їх підрозділів, згідно з 
договором (контрактом). 

Також показники форми містять інформацію про експортно-імпортні операції з послугами військового 
призначення та подвійного використання згідно з дозвільним документом на право здійснення 
відповідної міжнародної передачі послуг (далі – дозвіл), який наданий Державною службою 
експортного контролю України.



Спостереження за ф.№9 ЗЕЗ (квартальна)

Облік вартості послуг з переробки в Україні здійснюється у вартісному
виразі (у  валюті  контракту) згідно  з  Класифікацією 
зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), адаптованої  до  Розширеної  
класифікації  послуг  платіжного балансу.

За  класифікацію  валют  прийнято Перелік кодів валют для 
статистичних цілей,  в  якості класифікації країн – Перелік кодів країн 
світу для статистичних цілей.
Перерахунок  послуг  у  долари  США  здійснюється  на  основі  
середньоквартального офіційного  курсу  валют,  
встановленого  Національним  банком України. 



Де скачати КЛАСИФІКАЦІЇ на сайті ГУСУЛО?

http://www.lv.ukrstat.gov.ua



Де скачати КЛАСИФІКАЦІЇ на сайті ГУСУЛО?

http://www.lv.ukrstat.gov.ua



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, які здійснювали 
експортно-імпортні операції з послугами, 
уключаючи послуги військового призначення та 
подвійного використання, відомості щодо яких не 
мають обмеженого режиму доступу

- територіальному органу Держстату

не пізніше 

10 числа місяця 
наступного за звітним 

періодом

№ 9-ЗЕЗ (квартальна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 182

ЗВІТ  ПРО  ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ

за  ________ квартал року

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
(1 сторінка)



Бланк форми
(1 сторінка)

Респондент:

Найменування:  ___ПАТ «УНІСЕРВІС»_________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): ____ЗАЛІЗНИЧНИЙ р-н, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79000_____________

_____________________________________________________________________________________________________

(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): ___СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, 

м. ЧЕРВОНОГРАД, вул. ПРОМИСЛОВА, буд. 1____________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, 

№ квартири /офісу)

Інформація про респондента



Бланк державного статистичного спостереження за формою № 9-ЗЕЗ
(квартальна) складається із чотирьох розділів, які містять показники на дискретній основі, тобто окремо
за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали.

!У разі залучення підприємства до сукупності у IV кварталі, одночасно подаються звіти за І-IV квартали.

Бланк форми
(1 сторінка)

Моментом здійснення процедури експорту

(імпорту) послуг та відповідно їх обліку вважається дата

фактичного надання або одержання послуг на основі

принципу нарахування (за виписаними рахунками). Дата

реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва

послуг.



Бланк форми
(1 розділ)

Інформація про експорт послуг (крім
послуг, пов'язаних з подорожами)

Найменуванн

я послуги 
Згідно з 

Класифікацією 

зовнішньо-

економічних 

послуг

Код
(заповнюють

органи Державної 

статистики)

Назва країни
Згідно з 

Класифікацією 

країн світу

Код
(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Назва валюти
Згідно з 

Класифікацією 

валют

Код,

(заповнюють 

органи 

Державної 

статистики)

Номер дозволу

(у разі наявності)

Номер постанови

(у разі наявності дозволу)

Вартість 

експорту 

послуг, 

тис. одиниць

(у валюті 

контракту)

А Б В Г Д Е Ж К 1

Класифікація

зовнішньоеконо

мічних послуг, 

затверджених

наказом 

Держстату від

27.02.2013р. 

№69 (зі змінами

наказ № 58 від

07.03.2014);

тільки у 

паперових 

звітах

Перелік кодів 

країн світу для 

статистичних 

цілей, 

затверджених

наказом 

Держстату від

08.01.2020 р. 

№32;

тільки у 

паперових 

звітах

Перелік кодів

валют для 

статистичних 

цілей, 

затверджених

наказом 

Держстату від

08.01.2020 р. 

№33

тільки у 

паперових 

звітах

номер 

дозволу, 

наданий 

Держекспорт-

контролем, 

відповідно до 

якого надана 

послуга 

військового 

призначення 

або 

подвійного 

використання

номер постанови Кабінету 

Міністрів України за якою 

послуга стосовно товару 

військового призначення та 

подвійного використання 

зареєстрована у Держекспорт-

контролі:

- 1807 - за товарами 

військового призначення;

- 1807 8 - за товарами 

військового призначення, 

допущеними до цивіль-ного 

використання;

- 86 за товарами подвійного 

використання 

містить

інформацію про 

надходження

коштів від

нерезидентів за 

надані послуги, 

незалежно від

того, на якій

території

відбувався

процес.

(із двома знаками після коми)



Бланк форми
(2 розділ)

Інформація про імпорт послуг (крім
послуг, пов'язаних з подорожами)

Найменуванн

я послуги 
Згідно з 

Класифікацією 

зовнішньо-

економічних 

послуг

Код
(заповнюють

органи Державної 

статистики)

Назва країни
Згідно з 

Класифікацією 

країн світу

Код
(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Назва валюти
Згідно з 

Класифікацією 

валют

Код,

(заповнюють 

органи 

Державної 

статистики)

Номер дозволу

(у разі наявності)

Номер постанови

(у разі наявності дозволу)

Вартість 

імпорту 

послуг, 

тис. одиниць

(у валюті 

контракту)

Класифікація

зовнішньоеконо

мічних послуг, 

затверджених

наказом 

Держстату від

27.02.2013р. 

№69 (зі змінами

наказ № 58 від

07.03.2014);

тільки у 

паперових 

звітах

Перелік кодів 

країн світу для 

статистичних 

цілей, 

затверджених

наказом 

Держстату від

08.01.2020 р. 

№32;

тільки у 

паперових 

звітах

Перелік кодів

валют для 

статистичних 

цілей, 

затверджених

наказом 

Держстату від

08.01.2020 р. 

№33

тільки у 

паперових 

звітах

номер дозволу, 

наданий 

Держекспорт-

контролем, 

відповідно до 

якого надана 

послуга 

військового 

призначення 

або подвійного 

використання

номер постанови Кабінету 

Міністрів України за якою 

послуга стосовно товару 

військового призначення 

та подвійного 

використання 

зареєстрована у 

Держекспорт-контролі:

- 1807 - за товарами 

військового призначення;

- 1807 8 - за товарами 

військового призначення, 

допущеними до цивіль-

ного використання;

- 86 за товарами 

подвійного використання 

містить

інформацію про 

перерахування

коштів

нерезидентам 

за одержані

послуги, 

незалежно від

того, на якій

території

відбувався

процес.

(із двома знаками після коми)

А Б В Г Д Е Ж К 1



Бланк форми
(3 розділ)

Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

1 2 3

Відрядження, ділові переговори 

охоплюють придбання товарів та послуг

для особистого використання

працівниками органів влади, що

знаходяться в

країні відвідування в службовому

відрядженні.

Послуги сезонним робітникам та  

працівникам прикордонних районів

уключають товари і послуги, 

придбані сезонними робітниками, 

робітниками з

прикордонних районів та іншими

працівниками з короткострокового

найму в

країні за місцем роботи. 

Інші  ділові  подорожі  охоплюють  

придбання  товарів  і  послуг  для

особистого споживання або 

дарування особами, які  

подорожують з діловими

цілями(уключаючи товари і послуги, 

за які вони отримують 

відшкодування від

своїх роботодавців). 

Кількість нерезидентів, 

яким 

надавалися послуги, 

пов'язані з подорожами

 

3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов'язані з подорожами 

(осіб)



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

 

3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов'язані з подорожами 

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів
(представників органів влади)

1

Відрядження, ділові переговори охоплюють придбання товарів 

та послуг для особистого використання працівниками органів

влади, що знаходяться в країні відвідування в службовому

відрядженні.



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

 

3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов'язані з подорожами 

Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам 

прикордонних районів
2

Послуги сезонним робітникам та  працівникам прикордонних

районів уключають товари і послуги, придбані сезонними

робітниками, робітниками з прикордонних районів та іншими

працівниками з короткострокового найму в

країні за місцем роботи. 



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

 

3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов'язані з подорожами 

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)
3

Інші  ділові  подорожі  охоплюють  придбання  товарів  і  послуг  

для особистого споживання або дарування особами, які  

подорожують з діловими цілями (включаючи товари і послуги, за 

які вони отримують відшкодування від

своїх роботодавців). 



Бланк форми
(3 розділ)

Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам 
(із двома знаками після коми)

Назва 

країни

(згідно з 

КС)

Код

(заповню

ють 

органи 

державн

ої 

статист

ики)

Назва 

валюти 

(згідно з 

КВ)

Код

(заповню

ють 

органи 

державн

ої 

статист

ики)

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракту

)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Бланк форми
(3 розділ)

Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(осіб)
3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам

Послуги, пов'язані з 

освітньою 

подорожжю

Послуги, пов'язані з 

подорожжю з 

оздоровчою метою

Туристичні 

послуги

Послуги під час 

інших особистих 

подорожей

4 5 6 7

Включають товари і  

послуги,  придбані

особами, які

проходять навчання за 

межами країни

постійного

проживання. 

Послуги подорожей з 

оздоровчою метою 

включають товари і 

послуги, 

придбані особами,  

які проходять

лікування за  межами  

країни постійного

проживання. 

Туристичні послуги охоплюють 

товари і послуги, придбані особами, 

що виїжджають  за  кордон,  у  цілях,  

відмінних  від  ділових,  наприклад,  

для проведення відпустки, участі в 

розважальних і культурних заходах, 

відвідування друзів  і  родичів,  

паломництва,  а  також  для  навчання  

і  проходження  курсу

лікування. 

Інші особисті подорожі 

охоплюють товари і 

послуги, придбані 

особами, 

що виїжджають за кордон, 

у цілях, відмінних від 

вищезазначених.

Кількість нерезидентів, яким 

надавалися послуги, пов'язані

з подорожами



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

Послуги, пов'язані з 

освітньою подорожжю
4

Включають товари і  послуги,  придбані

особами, які проходять навчання за межами країни

постійного проживання. 

3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою 

метою
5

Послуги подорожей з оздоровчою метою включають

товари і послуги, придбані особами,  які проходять

лікування за  межами  країни постійного

проживання.

3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

Туристичні 

послуги
6

Туристичні послуги охоплюють товари і послуги, придбані 

особами, що виїжджають  за  кордон,  у  цілях,  відмінних  

від  ділових,  наприклад,  для проведення відпустки, участі 

в розважальних і культурних заходах, відвідування друзів  і  

родичів,  паломництва,  а  також  для  навчання  і  

проходження  курсу лікування.

3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам



Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(детально)

Бланк форми
(3 розділ)

Послуги під час 

інших особистих подорожей
7

Інші особисті подорожі охоплюють товари і 

послуги, придбані особами,  що виїжджають за 

кордон, у цілях, відмінних від вищезазначених.

3.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам



Бланк форми
(3 розділ)

Інформація про експорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

(із двома знаками після коми)

Назва 

країни

(згідно з 

КС)

Код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

Назва 

валю

ти 

(згідн

о з 

КВ)

Код

(запов

нюють 

органи 

держа

вної 

стати

стики)

Послуги, пов'язані з 

освітньою подорожжю

Послуги, пов'язані з 

подорожжю з оздоровчою 

метою

Туристичні 

послуги

Послуги під час 

інших особистих 

подорожей

найме

нуван

ня 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

наймен

ування 

послуг

и 

(згідно 

з КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

найме

нуванн

я 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракту

)

найме

нуванн

я 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

А Б В Г 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Бланк форми
(4 розділ)

Інформація про імпорт послуг, 
пов'язаних з подорожами

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

1 2 3

Кількість нерезидентів, яким 

надавалися послуги, пов'язані з подорожами

(осіб)4.1. Кількість осіб-резидентів, які одержували послуги, пов'язані з подорожами

4.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які одержували резиденти 

Назва 

країни

(згідно з 

КС)

Код

(заповню

ють 

органи 

державн

ої 

статист

ики)

Назва 

валюти 

(згідно з 

КВ)

Код

(заповню

ють 

органи 

державн

ої 

статист

ики)

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракту

)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(із двома знаками після коми)



Бланк форми
(4 розділ)

Інформація про імпорт послуг 
пов'язаних з подорожами

4.2. Вартість послуг, пов'язаних з подорожами, які одержували резиденти (із двома знаками після коми)

Послуги, пов'язані з 

освітньою подорожжю

Послуги, пов'язані з 

подорожжю з 

оздоровчою метою

Туристичні 

послуги

Послуги під час 

інших особистих 

подорожей

4 5 6 7

Кількість нерезидентів, яким 

надавалися послуги, пов'язані з подорожами

Назва 

країни

(згідно з 

КС)

Код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

Назва 

валю

ти 

(згідн

о з 

КВ)

Код

(запов

нюють 

органи 

держа

вної 

стати

стики)

Послуги, пов'язані з 

освітньою подорожжю

Послуги, пов'язані з 

подорожжю з оздоровчою 

метою

Туристичні 

послуги

Послуги під час 

інших особистих 

подорожей

найме

нуван

ня 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

наймен

ування 

послуг

и 

(згідно 

з КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

найме

нуванн

я 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракту

)

найме

нуванн

я 

послуг

и 

(згідно 

з 

КЗЕП)

код

(заповн

юють 

органи 

держав

ної 

статис

тики)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

А Б В Г 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4.1. Кількість осіб-резидентів, які одержували послуги, пов'язані з подорожами (осіб)



Найменування послуги 
Згідно з Класифікацією зовнішньо-

економічних послуг

Код
(заповнюють

органи 

Державної 

статистики)

Назва країни
Згідно з Класифікацією країн 

світу

Код
(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Назва валюти
Згідно з 

Класифікацією 

валют

Код,

(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Вартість експорту послуг, 

тис. одиниць

(у валюті контракту)

А Б В Г Д Е 1
Послуги, пов’язані з забезпеченням

повітряної транспортної

інфраструктури

03.03.04 НІМЕЧЧИНА 276 ГРИВНЯ 980 5210,64

Послуги, пов’язані з забезпеченням

повітряної транспортної

інфраструктури

03.03.04 АВСТРІЯ 040 ГРИВНЯ 980 7908,80

Послуги, пов’язані з забезпеченням

повітряної транспортної

інфраструктури

03.03.04 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 826 ДОЛАР США 840 14,67

Послуги, пов’язані з забезпеченням

повітряної транспортної

інфраструктури

03.03.04 ПОЛЬЩА 616 ЄВРО 978 13,52

Інші посередницькі послуги у 

роздрібній торгівлі
10.07.05 ІТАЛІЯ 380 ДОЛАР США 840 9,00

1. Експорт послуг (крім послуг, пов'язаних з подорожами

А Б В Г Д Е 1

Приклад заповнення форми 



Найменування послуги 
Згідно з Класифікацією зовнішньо-

економічних послуг

Код
(заповнюють

органи 

Державної 

статистики)

Назва країни
Згідно з Класифікацією країн 

світу

Код
(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Назва валюти
Згідно з 

Класифікацією 

валют

Код,

(заповнюють 

органи Державної 

статистики)

Вартість імпорту послуг, 

тис. одиниць

(у валюті контракту)

А Б В Г Д Е 1

Консультаційні

послуги з питань

інформатизації

09.03.02 США 840 ДОЛАР США 840 2,50

Інші інформаційні

послуги

09.03.03 БЕЛЬГІЯ 056 ДОЛАР США 840 5,40

Послуги пасажирського 

повітряного транспорту

03.03.01 ІТАЛІЯ 380 ЄВРО 978 48,30

2. Імпорт послуг (крім послуг, пов'язаних з подорожами

А Б В Г Д Е 1

Приклад заповнення форми 



Приклад заповнення форми 

3. Експорт послуг, пов'язаних з подорожами

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та 

працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

1 2 3

1 2 3

Кількість нерезидентів, яким 

надавалися послуги, пов'язані з подорожами
620

 

3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов'язані з подорожами 



Приклад заповнення форми 

3. Експорт послуг, пов'язаних з подорожами

Назва 

країни

(згідно з 

ПККС)

Код

(запов-

нюють

органи 

держав-

ної

статис-

тики)

Назва 

валюти 

(згідно з 

ПККВ)

Код

(запов-

нюють

органи 

держав-

ної

статис-

тики)

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповню-

ють

органи 

державної 

статис-

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контрак-

ту)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповню-

ють

органи 

державної 

статис-

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контрак-

ту)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповню-

ють

органи 

державної 

статис-

тики)

вартість 

експорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контрак-

ту)

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОЛЬЩА 616 ГРИВНЯ 980 Послуги,

пов’язаніз

проживанням

підчас

особистої

подорож

04.07.01 232,08

США 840 ГРИВНЯ 980 Послуги,

пов’язаніз

проживанням

підчас

особистої

подорож

04.07.01 1346,06

РОСІЙСЬКА 

ФЕДЕРАЦІЯ

643 ТУГРИК 496 Послуги,

пов’язаніз

проживанням

підчас

особистої

подорож

04.07.01 132,08



Приклад заповнення форми 

4. Імпорт послуг, пов'язаних з подорожами

Послуги, пов'язані з 

освітньою подорожжю

Послуги, пов'язані з 

подорожжю з 

оздоровчою метою

Туристичні 

послуги

Послуги під час 

інших особистих 

подорожей

4 5 6 7

Кількість нерезидентів, яким 

надавалися послуги, пов'язані з подорожами
5

4.1. Кількість осіб-резидентів, які одержували послуги, пов'язані з подорожами



Приклад заповнення форми 
4. Імпорт послуг, пов'язаних з подорожами

Назва 

країни

(згідно з 

ПККС)

Код

(запов-

нюють

органи 

держав-

ної

статис-

тики)

Назва 

валюти 

(згідно з 

ПККВ)

Код

(запов-

нюють

органи 

держав-

ної

статис-

тики)

Послуги під час відряджень,

ділових переговорів

(представників органів влади)

Послуги, надані сезонним 

робітникам та працівникам 

прикордонних районів

Послуги під час

іншої ділової подорожі

(представників підприємств)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(запов-

нюють

органи 

державної 

статис-

тики)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контрак-

ту)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

найменув

ання 

послуги 

(згідно з 

КЗЕП)

код

(заповнюю

ть органи 

державної 

статисти

ки)

вартість 

імпорту 

послуг,

тис.од

(у валюті 

контракт

у)

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9

КИТАЙ 156 ГРИВНЯ 980 Послуги,

пов’язані з

харчуванням

під час ділової

подорожі

04.03.02 14,00

КИТАЙ 156 ГРИВНЯ 980 Місцеві

транспортні

послуги під

час ділової

подорожі

04.03.03 1,00

КИТАЙ 156 ГРИВНЯ 980 Послуги,

пов’язані з

проживанням

під час ділової

подорожі

04.03.01 35,20



Консультацію щодо складання звітності
Ви можете отримати за телефоном:

032-2585960

Дякуємо за участь у державних 
статистичних спостереженнях!


