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Державне статистичне спостереження

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


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
за ______________  20__   року



Подають:
Термін подання

№ 1-кб
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики
 – органу державної статистики за місцезнаходженням 
не пізніше 
7 числа місяця, наступного за звітним

(місячна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України 
    0055  05.08.2014 № 225








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)




















Розділ 1.  Обсяг виконаних будівельних робіт

(у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн. у цілих числах)
Найменування
(відповідно до ДК БС)
№
рядка
Виконано за місяць


звітний
попередній*
А
Б
1
2
Обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами (р.011+р.014)
01


у тому числі на будівництві:



будівель (р.012 + р.013) 
011


житлових (р.012 <  р.011)
012


нежитлових 
(р.311+ р.312+ р.313+ р.314+ р.315+ р.316+ р.317)
013


у тому числі:



будівель транспорту та засобів зв’язку (р.311 < р.013)
311


будівель промислових та складів (р.312< р.013)
312


інженерних споруд 
(р.410 + р.420 + р.430 + р.440)
014


у тому числі:



транспортних споруд (р.411+р.412+р.413+р.414+р.415)
410


автострад, вулиць та доріг (р.411 < р.410)
411


залізниць (р.412 < р.410)
412


злітно-посадкових смуг (р.413 < р.410)
413


мостів, естакад, тунелів та метро (р.414 < р.410)
414


портів, каналів, гребель та інших водних споруд (р.415 < р.410)
415


трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі (р.421+ р.422)
420


магістральних трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі (р.421 < р.420)
421


місцевих трубопроводів та комунікацій 
(р.422 < р.420)
422


комплексних промислових споруд 
(р.431+р.432+р.433+р.434)
430


споруд гірничопромислових та добувних підприємств (р.431 < р.430)
431


споруд підприємств електроенергетики
 (р.432 < р.430)
432


споруд підприємств хімічної промисловості (р.433 < р.430)
433


споруд підприємств металургійної промисловості
(р.434 < р.430)
434


інших інженерних споруд  (р.014-(р.410+р.420+ р.430))
440


з них:



споруд спортивного та розважального призначення (р.441 < р.440)
441


Із рядка 01 обсяг робіт:



виконаних господарським способом (р.015 < р.01)
015

х
з капітального ремонту (р.016 < р.01)
016

х
з поточного ремонту (р.017 < р.01)
017

х
*  У звіті за січень наводяться дані за грудень попереднього року. 
У разі значного уточнення даних (>10%) по гр.2 просимо вказати причини, з яких відбулися уточнення (виправлення) даних: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









Розділ 2. Обсяг реалізованих робіт 
 за  ________квартал  20____р.*


(у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн. у цілих числах)
Найменування
№
рядка
За квартал 
А
Б
1
Обсяг реалізованих будівельних робіт 
02

у тому числі за договорами субпідряду (р.021 <  р.02)
021

Із рядка 02 оплачено замовниками за роботи, реалізовані у поточному році (р.022 <  р.02)

022

*  Дані наводяться з квартальною періодичністю із місячним запізненням

Розділ 3. Розподіл обсягу виконаних робіт 
за територією фактичного здійснення будівництва
за  ________________  20____р. 
(попередній звітному місяць)

                      (у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн. у цілих числах)
Найменування території
(області, району(міста))
Код території*
Виконано 
за попередній звітному місяць
(із гр.2 р.01 розд.1)
Найменування території
(області, району(міста))
Код території*
Виконано 
за 
попередній звітному місяць
(із гр.2 р.01 розд.1)
А
Б
1
А
Б
1



































































































За межами України            (р.031)




Територію не визначено   (р.032)




Усього (рядок 03) (сума рядків гр.1)
(ряд.03 розд.3 = гр.2 р.01.розд.1) 











* Заповнюється органами державної статистики

У разі заповнення р.032 просимо вказати причину: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________




Місце підпису керівника (власника) та / або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПІБ)






(ПІБ)
телефон:

факс

електронна пошта



