Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
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

ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
___ квартал 20____ року
Подають:

Термін подання

№ 2К-Б
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.07.2017 № 172

не пізніше
10 числа
першого місяця
звітного кварталу

юридичні особи (підприємства)
– територіальному органу Держстату

Респондент:
Найменування: ______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Шановний керівнику підприємства!
Обстеження ділової активності підприємств проводяться на регулярній основі з метою з’ясування думок керівників
підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікуваних перспектив його розвитку.
Запитання форми відповідають Об'єднаній гармонізованій програмі Європейського Союзу щодо обстежень тенденцій
ділової активності бізнесу та споживання (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/bcs_user_guide_en.pdf).
Аналітичні матеріали за результатами обстежень розміщуються на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі
"Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Макроекономічна статистика"/"Тенденції ділової активності".
На запитання з триваріантними відповідями можливий тільки один варіант відповіді. У відповідях на запитання щодо змін
за попередні три місяці оцінюють місяці кварталу, який передував звітному кварталу; щодо змін у наступні три місяці оцінюють
місяці звітного кварталу.

1.

2.

3.

збільшився

Як змінився обсяг виконаних будівельних
робіт за попередні три місяці?

Які основні фактори в цей час стримують
будівельну діяльність?
(можливі декілька варіантів відповіді)

Як Ви оцінюєте поточний обсяг замовлень?

1

Як, на Вашу думку, зміниться кількість
працівників у наступні три місяці?

зменшився

2

3

1

- недостатній попит

5

- фінансові обмеження

2

- погодні умови

6

- інші фактори

3

- нестача робочої сили



4

- нестача матеріалів та/або
устатковання

7

більш ніж достатній
(вище норми)
1

4.

не змінився

збільшиться
1

- нічого не стримує

достатній
(нормальний для сезону)
2

не зміниться
2

недостатній
(нижче норми)
3

зменшиться
3

5.

6.

Як, на Вашу думку, зміняться ціни на роботи,
що виконуються підприємством, у наступні
три місяці?

збільшаться
1

На скільки місяців роботи підприємство в цей час забезпечено замовленнями?

не зміняться
2

приблизно на

ПІБ і посада особи, яка надавала відповіді

Адреса електронної пошти підприємства

зменшаться

Телефон

Дякуємо за співпрацю та участь у державному статистичному спостереженні!
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,

місяців

