
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

По заповненню -

 № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

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

Місцезнаходження (юридична адреса): 

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

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

- органу державної статистики за місцезнаходженням

Респондент:                                                                                    

№ 1-НО (наука/оборона)

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

11.07.2014 № 211

Термін поданняПодають:

не пізніше

25 числа місяця,

наступного за

звітним періодом

юридичні особи, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи військового призначення

Найменування:

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 186
3
 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

за січень -_______________________ 20____ року

(звітний період)

Державне статистичне спостереження

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ



15

12

13

14

Із загального обсягу фактично виконаних наукових та науково-технічних робіт 

військового призначення -

виконані за рахунок власних коштів

10

6

7

8

9

11

1

2

3

4

5

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження 

науково-технічні розробки 

з них: (ряд. 12)
створено дослідних зразків (партій), виробів (продукції)

науково-технічні послуги

кошти позабюджетних фондів 

кошти іноземних джерел 

кошти інших джерел

Загальний обсяг фактично виконаних наукових та науково-технічних робіт 

військового призначення (ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 14)

з них виконано власними силами організації

Із загального обсягу фактично виконаних наукових та науково-технічних робіт 

військового призначення (із рядка 8) -

Обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт військового 

призначення (ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 7)

з них:

кошти, спрямовані на покриття витрат, за виконані роботи минулих років

кошти, передбачені на виконання робіт у наступному періоді 

Із обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт військового 

призначення (із рядка 1) -

кошти державного бюджету 

стор. 2 форми № 1-НО (наука/оборона)

Розділ I

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Фактично за період

з початку року

1

Код

рядка

БА



Фактично за період

з початку року

1ВБА

Із загального обсягу фактично виконаних наукових та науково-

технічних робіт військового призначення - виконані для замовників 

іноземних держав

у тому числі по країнах:

факс: електронна пошта:

Місце підпису керівника та/або особи, відповідальної

за достовірність наданої інформації

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

телефон:

Номер

дозволу

Код

рядка

16

стор. 3 форми № 1-НО (наука/оборона)

Розділ II

(тис. грн. з одним десятковим знаком)


