
Типові помилки при складанні форм  

державних статистичних спостережень 
Форма ДСС Типова помилка Пояснення 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

№1-ПВ (квартальна) 

«Звіт із праці» 

Невірно відображається облікова кількість 

штатних працівників на кінець звітного періоду 

(рядок 3070) 

Показник щодо облікової кількості штатних працівників на кінець 

звітного періоду (рядок 3070) містить дані про осіб, які фактично 

працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі 

працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від 

виду трудового договору (включно з працівниками, що перебувають у 

відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, 

передбаченого чинним законодавством, а також з працівниками 

призваними на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий 

період або прийнятими на військову службу за контрактом). 

Населені пункти та житло 

№ 1-заборгованість 

(ЖКГ) (квартальна) 

 

Від’ємні показники гр. 2, 3. У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до сплати   за   

попередні   періоди,   такі   перерахунки відображаються у гр. 1 форми 

поточного періоду. 

Тенденції ділової активності 

№ 2К-П (місячна) 

«Обстеження ділової 

активності промислового 

підприємства» 

Щомісячне заповнення відповідей на запитання 

12–17. 

У формі № 2К-П (місячна) відповіді на запитання 12–17 передбачені 

для заповнення в січні, квітні,  липні та жовтні поточного року. 

№ 2К-СП (квартальна) 

«Обстеження ділової 

активності підприємства 

сфери послуг» 

Заповнення відповідей на додаткові запитання 

10–19 підприємствами, які не належать до сфери 

фінансових послуг. 

У формі № 2К-СП (квартальна) додаткова інформація для підприємств 

сфери фінансових послуг передбачена для зазначення лише 

підприємствами, які за основним видом економічної діяльності за 

класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010) належать до 

кодів 64.11–66.30. 

Діяльність підприємств 

№1–підприємництво 

(річна) 

 «Структурне обстеження 

підприємства» 

Показник  «Середня кількість працівників» 

(розділ 3 гр.1) не відповідає аналогічному 

показнику фінансової звітності. 

Показник «Середня кількість працівників» є сумою середньооблікової 

кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх 

сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами. 

Заповнення показника  «Середня кількість працівників» здійснюється 

відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, 

затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286 (зі 

змінами), узгоджується з показниками ф.№1-ПВ (місячна) за 12 місяців 

і ф.№1-ПВ (квартальна) та аналогічним показником річної фінансової 

звітності.  
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 До показника  «Дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизного 

податку» (розділ 3 гр.2) включається сума 

отриманих субсидій і дотацій на виробництво.  

Показник  «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без 

ПДВ та акцизного податку» не включає сум отриманих субсидій і 

дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на 

покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян). Суми 

отриманих субсидій і дотацій на виробництво у ф.№1–підприємництво 

(річна) відображаються окремо у розділі 5 по ряд.502. 

 

У розділі 4 показник  «Розподіл матеріальних 

витрат і витрат на оплату послуг, використаних у 

виробництві продукції (товарів, послуг), за 

видами продукції (включаючи послуги)» усього 

по підприємству не розподіляється за спожитими 

продуктами та послугами.    

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг повинні 

розподілятися за усіма видами спожитих продуктів та послуг. Витрати 

на електроенергію та оплату послуг з  очищення та постачання води 

заповнюють усі підприємства, оскільки використання електроенергії та 

води є необхідною умовою для виробництва. Виключенням є випадки, 

коли вказані витрати належать до складової орендної плати за умовами 

договору (яка відображається по рядку 432) та відносяться до продуктів 

власного виробництва.  

При заповненні у розділі 4 витрат на придбання 

електроенергії, продуктів нафтоперероблення, 

коксу і коксопродуктів, витрат на оплату послуг з 

розподілення газоподібного палива, з постачання 

пари, гарячої води не відображаються дані за 

показником  «Витрати на придбання енерго-

продуктів для власних потреб» (розділ 5 ряд.504). 

Показник  «Витрати на придбання енергопродуктів для власних 

потреб» відображає вартість придбаних у звітному році 

енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія 

та витрачаються для виробництва.  

Якщо у розділі 4 наведені витрати на придбання енергопродуктів, то 

заповнюється розділ 5 ряд.504. 

Замість показника  «Податки та збори, пов’язані з 

виробництвом» (ряд.505), заповнюються дані за 

показником  «Податки та збори, пов’язані з 

обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), 

крім ПДВ та акцизного податку» (ряд.506).   

Показник «Податки та збори, пов’язані з виробництвом» включає: 

екологічний податок, плату за користування надрами, плату за землю, 

збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за 

спеціальне використання води, лісових ресурсів, збір за першу 

реєстрацію транспортного засобу, єдиний податок, фіксований 

сільськогосподарський податок.  

Показник «Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої 

продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку» включає 

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентну 

плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

трубопроводами тощо.   

У розділі 8 «Наявність і рух необоротних активів, 

амортизація» відсутні ув’язки  показників з 

аналогічними даними форм №1, №1-м та №1-мс 

річної фінансової звітності. 

Необхідно проводити співставлення даних ф.№1–підприємництво 

(річна) з аналогічними показниками  річної фінансової звітності (фф.№1, 

№1-м та №1-мс).  
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№2–підприємництво 

(річна) 

 «Структурне обстеження 

підприємства» 

За показником «Основний вид економічної 

діяльності у звітному році» (опис здійснюваної 

економічної діяльності) зазначено основний 

реєстраційний вид економічної діяльності 

підприємства. 

Показник «Основний вид економічної діяльності у звітному році» 

(опис здійснюваної економічної діяльності) має відображати опис 

фактично здійснюваної підприємством економічної діяльності у 

звітному році.  

Якщо підприємство здійснює декілька видів економічної діяльності, то 

основним вважається той, на який припадає  найбільший  внесок у 

валову додану вартість. 

Показник  «Середня кількість працівників» 

(розділ 3 р.300) не відповідає аналогічному 

показнику фінансової звітності. 

Показник «Середня кількість працівників» є сумою середньооблікової 

кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх 

сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами. 

Заповнення показника  «Середня кількість працівників» здійснюється 

відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, 

затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286 (зі 

змінами), узгоджується з показниками ф.№1-ПВ (місячна) за 12 місяців 

і ф.№1-ПВ (квартальна) та аналогічним показником річної фінансової 

звітності.  

Замість показника  «Податки та збори, пов’язані з 

виробництвом» (ряд.417), заповнюються дані за 

показником  «Податки та збори, пов’язані з 

обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), 

крім ПДВ та акцизного податку» (ряд.418).   

Показник «Податки та збори, пов’язані з виробництвом» включає: 

екологічний податок, плату за користування надрами, плату за землю, 

збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за 

спеціальне використання води, лісових ресурсів, збір за першу 

реєстрацію транспортного засобу, єдиний податок, фіксований 

сільськогосподарський податок.  

Показник «Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої 

продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку» включає 

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентну 

плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

трубопроводами тощо.   

№1-Б (річна) 

 «Звіт про 

взаєморозрахунки з 

нерезидентами» 

Наводяться дані щодо дебіторської та 

кредиторської заборгованості між 

підприємствами та установами в межах України. 

Потрібно наводити інформацію про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за зовнішньоторговельними операціями щодо 

контрагента-нерезидента  (іноземного покупця або постачальника) за 

товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість забезпечену 

векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки). 

Невірно вказується одиниця вимірювання. Дані заповнюються у національній валюті, в тисячах гривень з одним 

десятковим знаком. 
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 Включаються дані щодо заборгованості за 

фінансовими зобов’язаннями. 

До звіту не включається заборгованість за фінансовими 

зобов’язаннями, наприклад за кредитами, залученими від банків, так і 

від будь-яких інших  кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), 

заборгованість за договорами фінансового лізингу та роялті, за акціями 

тощо. 

Внутрішня торгівля 

№3-торг (квартальна)  

«Звіт про продаж і запаси 

товарів у торговій 

мережі» 

Дані заповнюються наростаючим підсумком з 

початку року. 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 

квартал окремо). 

У звітах за І, ІІ, ІІІ квартали зазначаються 

показники запасів товарів у торговій мережі. 

Показники щодо запасів товарів у торговій мережі необхідно 

заповнювати лише у звіті за IV квартал. 

У розділі 2 при заповненні звітності не 

наводяться дані по гр.3 у підрозділі 2.1 «Продаж і 

запаси продовольчих товарів» та гр.2 у підрозділі 

2.2 «Продаж і запаси непродовольчих товарів». 

Графа 3 по продовольчій групі та графа 2 по непродовольчій групі, 

обов’язково містить дані за експертною оцінкою щодо роздрібного 

товарообороту від продажу товарів, що вироблені підприємствами на 

території України. 

№1-опт (квартальна) 

«Звіт про продаж і запаси 

товарів (продукції) в 

оптовій торгівлі» 

Дані заповнюються наростаючим підсумком з 

початку року. 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 

квартал окремо). 

Дані звіту наводяться з ПДВ.  Оптовий товарооборот ураховується без ПДВ. 

При складанні звітності не наводяться дані по 

графі 3 «Оптовий товарооборот від продажу 

іншим підприємствам оптової торгівлі».  

Графа 3 звіту містить дані за експертною оцінкою щодо перепродажу 

товарів іншим підприємствам оптової торгівлі. 

У звіті не зазначаються дані по графі 4 «Оптовий 

товарооборот від продажу товарів, що вироблені 

на території України». 

Графа 4 містить дані за експертною оцінкою щодо оптового 

товарообороту від продажу товарів, що вироблені підприємствами на 

території України. 

 

Капітальні інвестиції 

№2-інвестиції 

(квартальна)  

«Звіт про капітальні 

інвестиції» 

 

 

 

Дані  наводяться  наростаючим  підсумком з 

початку року 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 

квартал окремо). 

Невірно вказується одиниця вимірювання. Значення показників форми (одиниці вимірювання – тисячі гривень) 

мають формат представлення у цілих числах. 
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Сільське господарство 

№ 29-сг (річна) 

 «Звіт про площі та валові 

збори 

сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід і 

винограду» 

Дані щодо валового збору зернових культур у 

масі після доробки та в початково 

оприбуткованій масі однакові. 

Показник валового збору культур зернових та зернобобових у масі після 

доробки (гр.4), визначається шляхом відрахування від початково 

оприбуткованої маси (гр.3) невикористаних відходів та втрат при сушінні. 

Обсяг виробництва кукурудзи в обидвох графах відображається в 

перерахунку на сухе зерно (гр.3= гр.4). 

№ 9-сг (річна) 

 «Звіт про використання 

добрив і пестицидів» 

Не проводиться звірка відповідних даних щодо 

уточнених посівних площ сільськогосподарських 

культур, відображених у ф.№ 29-сг (річна) та 

площ, удобрених мінеральними, органічними 

добривами і пестицидами по ф.№ 9-сг (річна). 

Дані розділу 1 гр. 1, 2, 3 ф.№ 9-сг (річна) мають бути меншими або 

дорівнювати відповідним показникам гр.1 розділу 1 ф.№ 29-сг (річна). 

№ 24 (річна) 

 «Звіт про виробництво 

продукції тваринництва, 

кількість 

сільськогосподарських 

тварин і забезпеченість їх 

кормами» 

Допускаються випадкові помилки при заповненні 

окремих показників, а саме: 

–  не заповнюють дані по графі 3 «Кількість 

одержаного приплоду молодняку від основних 

свиноматок», але при цьому є заповнені дані в 

розділі 3 «Кількість живих 

сільськогосподарських тварин на кінець звітного 

року» по рядку з кодом 3211 «Основні 

свиноматки»; 

- у розділі 3 по рядку з кодом 3123 «Корови 

годувальниці молочних порід» часто помилково  

заносять дані про загальну кількість корів на 

кінець звітного року. 

У розділі 2 «Надходження та вибуття сільськогосподарських тварин» у 

рядку з кодом 2130 «Свині» у графі 1 «Кількість маток, від яких 

одержано приплід» проставляється кількість свиноматок, які народили 

поросят, з урахуванням кількості опоросів. Згідно розділу ІV  п.1 

роз’яснень, якщо матка у звітному році розплодилась два рази, вона 

повинна бути врахована двічі, тобто показник характеризує число 

опоросів без урахування випадків аборту або мертвонародженого 

приплоду на  

підставі складених на підприємстві актів. 

У розділі 3 по рядку з кодом 3123 «Корови-годувальниці молочних 

порід» заносяться дані про кількість корів молочних порід, які були 

виділені для групового підсосного вирощування телят при 

одночасному припиненні доїння. 

№ 21-заг (річна, місячна) 

 «Звіт про реалізацію 

продукції сільського 

господарства» 

Невірно заповнюється рядок з кодом 003 

«Культури зернові та зернобобові», у який 

включаються дані щодо реалізації насіння 

культур олійних. 

На формулярі бланку зазначено, що дані рядка з кодом 003 можуть 

бути більшими від суми рядків за видами зернових (з кодами 004, 011, 

012, 015, 021, 022, 024, 025, 027). Однак, підприємства області в 

звітному році не займалися вирощуванням інших зернових культур, 

крім перерахованих на формулярі бланку. Зважаючи на це, дані рядка з 

кодом 003 «Культури зернові та зернобобові» у відповідних графах мають 

відповідати сумі даних по видах зернових культур за перерахованими кодами. 

Дані щодо реалізації насіння культур олійних не включаються у підсумковий 

рядок з кодом 003, а відображаються у підсумковому рядку з кодом 040 

«Насіння культур олійних». 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/29_sg_13.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/29_sg_13.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/29_sg_13.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/29_sg_13.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/29_sg_13.zip
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№ 50-сг (річна) 

 «Звіт про основні 

економічні показники 

роботи 

сільськогосподарських 

підприємств» 

У розділі 1 не заповнені дані гр.13 «Собівартість 

реалізованої продукції» при наявності даних 

щодо обсягів реалізації сільськогосподарських 

культур у ф.№21-заг (річна).  

 

У гр.13 ф.№50-сг (річна) відображаються дані про собівартість 

реалізованої продукції (власно виробленої підприємством), яка 

складається з виробничої собівартості продукції, що була реалізована 

протягом звітного року (включаючи продукцію вироблену в попередніх 

роках), розподілених загальновиробничих і наднормативних 

виробничих витрат. Адміністративні витрати та витрати на збут у цій 

графі не відображаються. 

У розділі 1.1 «Продукція рослинництва» дані 

рядка з кодом 1102 «Культури зернові та 

зернобобові» не відповідають сумі даних рядків з 

кодами 1103–1110 у відповідних графах.  

На формулярі бланку зазначено, що дані рядка з кодом 1102 можуть 

бути більшими від суми вказаних рядків, однак підприємства області в 

звітному році не займалися вирощуванням інших зернових культур, 

крім перерахованих на формулярі бланку. Зважаючи на це, дані рядка з 

кодом 1102 «Культури зернові та зернобобові» у відповідних графах мають 

дорівнювати сумі даних рядків з кодами 1103–1110. 

 Одиниці виміру показників щодо фізичних 

обсягів сільськогосподарської продукції не 

відповідають тим, які вказані на бланку. 

У розділах 3 та 4 показники щодо фізичних обсягів всіх видів 
сільськогосподарської продукції повинні заповнюватися в одиницях 
виміру, які зазначені на бланку (центнери, кілограми, літри, штуки, 
гектари).  
У розділі 4 вміщуються відомості про кількість (у натуральних 
одиницях) та вартість (згідно з договором (іншими документами), 
незалежно від умов оплати, з урахуванням вартості транспортних, 
посередницьких та інших послуг, пов’язаних із придбанням, без 
урахування дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість) 
матеріально-технічних ресурсів і послуг, придбаних у звітному році 
підприємством для забезпечення власних виробничих потреб у 
сільському господарстві.  
Обов’язковим є одночасне заповнення даних як про кількість, так і про 
вартість; заповнення лише однієї графи розділу не допускається. 

№ 2-ферм (річна) 

 «Звіт про витрати на 

виробництво  продукції 

(робіт, послуг) сільського 

господарства» 

Не проводиться звірка відповідних показників 

щодо обсягів реалізації сільськогосподарської 

продукції у ф.№2-ферм (річна) та ф.№21-заг 

(річна). 

Для тих підприємств, які відповідно з діючою статистичною 
методологією подають ф.№21-заг (річна), дані гр.1 та гр.2 (розділ 3) 
ф.№2-ферм (річна) мають дорівнювати відповідним показникам гр.1 та 
гр.2 (розділ 1) ф.№21-заг (річна) щодо кількості та вартості 
реалізованої продукції. 
Для тих підприємств, які не складають ф.№21-заг (річна), теж в 
обов’язковому порядку потрібно заповнювати показники ф.№2-ферм 
(річна) щодо обсягів реалізації сільськогосподарської продукції. 
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№ 6-сільрада (річна) 

 «Звіт про об’єкти 

погосподарського обліку»  

Не виконується міжрозділовий контроль. Дані 
щодо кількості домогосподарств з реєстрацією 
місця проживання їх членів на території 
населеного пункту, яким надано земельні ділянки 
(розділ 1) не відповідають даним щодо кількості 
об’єктів погосподарського обліку  з кодом 1, 
членам  яких надані земельні ділянки (розділ 3). 

Дані розділу 1 ряд.102 гр.2 мають дорівнювати даним розділу 3 гр.2. 

Енергетика 

№ 11-мтп (річна) «Звіт 

про постачання та 

використання енергії» 

Не заповнений розділ 1 «Джерела постачання 

енергії та їх потужність». 

При наявності даних за ф.№ № 4-мтп (річна) у розділі 2 «Витрати 

палива енергетичним сектором», повинен бути заповнений у ф.№ 11-

мтп (річна) розділ 1 «Джерела постачання енергії та їх потужність» та 

розділ 3 «Використання теплоенергії (пари і гарячої води)». 

Промисловість 

№1-П (місячна) 

 «Звіт про виробництво 

промислової продукції за 

видами» 

 

 

Заповнення звіту не в повному обсязі. 

Не наводяться дані по всіх одиницях виміру, 

щодо продукції, яка обстежується згідно 

Номенклатури продукції промисловості (НПП) у 

різних одиницях виміру.  

Види продукції заповнюються відповідно до Номенклатури продукції 

промисловості (НПП). 

Якщо за НПП один вид продукції відображається у різних одиницях 

виміру (за двома чи більше кодами), то у звіті необхідно наводити дані 

за всіма кодами та в одиницях виміру, які передбачені НПП. 

№1-ПЕ (місячна) 

 «Звіт про економічні 

показники 

короткотермінової 

статистики 

промисловості» 

Невірне кодування видів промислової діяльності. Звіт повинен містити дані за тими видами економічними діяльності 

промисловості, які підприємство здійснювало у звітному місяці, згідно 

з розподілом видів економічної діяльності (витяг з КВЕД-2010 

Роз'яснення до ф. №1-ПЕ (місячна)). 

№1П-НПП (річна) 

 «Звіт про виробництво та 

реалізацію промислової 

продукції» 

Неправильне відображення даних при здійсненні 

виробництва продукції з давальницької 

сировини. 

При виробництві продукції з давальницької сировини необхідно 

заповнювати тільки графи: 1,2,3 (кількість виробленої продукції та 

вартість перероблення сировини замовника). У всіх інших випадках – 

заповнювати графи: 1,4,5,6 (кількість і вартість реалізованої продукції, 

виробленої з власної сировини). 

Транспорт 

№51-авто (місячна) 

 «Звіт про перевезення 

вантажів та пасажирів 

автомобільним 

транспортом» 

Дані наводяться наростаючим підсумком з 

початку року. 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 

місяць окремо). 
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№31-авто (квартальна) 
 «Звіт про перевезення 

автомобільним 
транспортом вантажів за 

видами вантажів та 
пасажирів за видами 

сполучення» 

Дані наводяться наростаючим підсумком з 
початку року. 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 
квартал окремо). 
 

Зовнішня торгівля послугами 

№9-ЗЕЗ (квартальна) 
«Звіт про експорт-імпорт 

послуг» 
 

Дані наводяться наростаючим підсумком з 
початку року. 

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за кожний 
квартал окремо). 

Показники щодо вартості експорту та імпорту 
послуг наведено в неправильних одиницях 
вимірювання. 

Дані щодо вартості експорту та імпорту послуг наводяться в одиницях 
вимірювання, зазначених у формулярі бланку. 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

№ 10-зез (квартальна) 
«Звіт підприємства з 

іноземними 
інвестиціями» 

Неправильне наведення у звіті інформації щодо 
внесків нерезидента. 

Враховується лише сплачений нерезидентом капітал (статутний 
капітал). 

Невірне відображення даних про перехід прав 
власності на внески (капітал) від одного 
нерезидента до іншого. 

Рух відображається: у частині збільшення – по рядку 1013, зменшення 
– по рядку 1024. 

Навколишнє природне середовище 

№ 2-ТП (повітря) (річна) 
«Звіт про викиди 

забруднюючих речовин і 
парникових газів в 

атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел 

викидів» 

Не виконується арифметичний контроль у 1 і 2 
розділах при заповненні даних за окремими 
кодами забруднюючих речовин. 

Підсумкові дані забруднюючих речовин з кодами 01000 «Метали та їх 
сполуки», 03000 «Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна)», 04000 «Сполуки азоту», 05000 «Діоксид 
та інші сполуки сірки», 11000 «Неметанові леткі органічні сполуки», 
13000 «Стійкі органічні забруднювачі» мають бути розписані на окремі 
складові (підкоди цих забруднюючих речовин). І навпаки – за наявності 
складових мають бути заповнені відповідні підсумкові коди. 

№ 1-відходи (річна) 
 «Звіт про утворення та 

поводження з відходами» 

Лампи люмінесцентні відображено в штуках.  Лампи люмінесцентні потрібно вказувати в тоннах, з трьома знаками 
після коми (1 лампа = 300 грам). 

Невірно вказано код категорії відходів за 
матеріалом. Для відходів ламп люмінесцентних 
помилково вказано код 07.1 (скляні відходи). 

Для відходів ламп люмінесцентних потрібно вказувати код категорії за 
матеріалом 08 (непридатне обладнання). 
 

Неправильно відображено дані щодо поводження 
з відходами комунальними змішаними (код 
відходів 7720.3.1.01).  

Дані щодо відходів комунальних змішаних відображаються у рядку з 
кодом 40 «Передано відходів на сторону», у т.ч. по рядку з кодом 42 
«для видалення» (невірно відображати по рядку з кодом 41 «для 
утилізації»). 

 


