
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.092 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Показники форми 
IR93. 

ФОРМИ 

Державна податкова служба 

Нові форми:  

Додано нові форми, подання - у разі потреби: 

J1340101 Звернення на отримання індивідуальної податкової консультації через 
Електронний кабінет 

F1340101 Звернення на отримання індивідуальної податкової консультації через 
Електронний кабінет 

Форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів. 

Державна служба статистики 

Зміни:  

Оновлено форми: 

S0703005 2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства 

S2703605 2К-С (квартальна) Обстеження ділової активності сільськогосподарського 
підприємства 

S0603305 2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та 
роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 



S2702013 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» 

S2702316 24 (річна) Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість 
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами 

S2702915 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, 
плодів, ягід і винограду 

S2702516 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

S2701715 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» 

S2703115 6-сільрада (річна) Звіт про об'єкти погосподарського обліку 

S1600316 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту 

S0210115 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 

S0401004 2-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства 

S2702117 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств 

S2702215 № 2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) 
сільського господарства 

S1100114 № 1-екологічні витрати (річна) Звіт про витрати на охорону навколишнього 
природного середовища 

S1100213 2-тп (мисливство) (річна) Звіт про облік, добування та розведення 
мисливських тварин 

S1101016 № 3-лг(річна) Звіт про відтворення та захист лісів 

S1904416 № 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива 

S1901114 № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії 

S0702102 № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з 
будівництва 

SP702102 № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з 
будівництва 

S2600317 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування 

S1500116 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок 

S2700415 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур 



 


