
Про внесення змін до ДСС за ф.№ 1П-НПП (річна) 

«Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»  

за 2018 рік 

 

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», 

Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження 

щодо виробництва та реалізації промислової продукції, затверджених наказом 

Держстату України від 25.12.2012р. №540 із змінами, затвердженими наказами 

Держстату від 31.12.2015 №384 та від 18.07.2016 №118 (текст розміщено на сайті 

Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах 

«Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – 

«Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до 

генеральної сукупності звітуючих підприємств по формі №1П–НПП (річна) «Звіт про 

виробництво та реалізацію промислової продукції» (далі – форма №1П–НПП (річна)). 

Звіт за формою №1П–НПП (річна) складають юридичні особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності 

промисловості, та подають територіальному органу Держстату. 

Наказом Держстату України від 06.07.2018 №131, встановлено термін надання даних 

форми №1П–НПП (річна) не пізніше 28 лютого. Додатково повідомляємо, що згідно 

ст.1863 КУпАП неподання органам державної статистики даних для проведення 

державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному 

обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із 

запізненням призводить до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 

накладеного на посадову особу в розмірі від 10 до 15 неоподаткованих доходів 

громадян, а в разі повторного вчинення правопорушення – від 15 до 25 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України  

«Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного 

кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з 

метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі 

статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної 

інформації, наказами Держстату України від 06.07.2018р. №131 та №17.4-12/8 

затверджуються та вводяться у дію, починаючи зі звіту за 2018 рік новий бланк 

форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна) «Звіт про 

виробництво та реалізацію промислової продукції» та Роз’яснення щодо показників 

форми державного статистичного спостереження №1П–НПП (річна) «Звіт про 

виробництво та реалізацію промислової продукції». 

У бланку форми ДСС №1П–НПП (річна) відбулось упорядкування  

назв граф Б, 1 та 6.  

У Роз’ясненнях щодо показників форми державного статистичного 

спостереження №1П–НПП (річна) у розділ І «Загальні положення» пункт 4 додано 

перелік документів, на підставі яких відображаються показники форми та пункт 5 

доповнено записом «– та дані за попередні роки щодо показників форми у випадку 

неправильного відображення продукції за позиціями Номенклатури та інших 

викривлень і уточнень». У розділ ІІ «Показники форми» пункт 1 внесено доповнення 

щодо відображення даних графи 1,6 «кількість виробленої продукції за звітний місяць 

(валове виробництво)» – «–та продукцію, вироблену для власних потреб 

http://www.ukrstat.gov.ua/


підприємства». У розділ ІІ «Показники форми» пункт 2 перший абзац викладено у 

новій редакції: «при виробництві продукції з власної сировини та/або виконанні робіт 

з оброблення купованої продукції – вартість валового виробництва за ціною продажу 

франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному періоді, про що зазначено в 

оформлених для розрахунку з покупцем (замовником) документах (без ПДВ, акцизу, 

інших непрямих податків, оптових знижок з ціни продажу), включаючи витрати на 

пакування продукції, які можуть сплачуватись окремо (у тому числі вартість тари 

власного виробництва та/або купованої, крім вартості зворотної тари), без окремо 

сплачених витрат на транспортування продукції. За продукцією, виробленою для 

власних потреб підприємства або призначеною для подальшої переробки на 

підприємстві, а також нереалізованою продукцією уміщують дані за ціною, за якою 

її можна було б реалізувати у звітному періоді (або за ціною її останньої реалізації, 

але не нижчою фактичної собівартості)». Пункт 4 цього ж розділу доповнено 

роз’ясненнями щодо наповнення графи 3 бланку – «У випадку виробництва 

основної і супутньої та/або побічної продукції із сировини замовника графа 3 може 

містити за відповідними позиціями Номенклатури розподілену загальну вартість 

послуги (обумовлену у договорі щодо перероблення сировини) залежно від 

співвідношення цін, за якими ці види продукції можна було б реалізувати при їх 

виробництві з власної сировини». 

У разі виникнення питань, за консультацією звертатися у відділ аналізу даних 

статистики виробництва та послуг кім.803 або за телефонами:  

(0432) 52 57 62,  

067 895 19 63, 073 126 84 35 – головний спеціаліст-економіст  

                                                    Білоус Лариса Антонівна,  

097 294 95 27, 095 458 10 17 – головний спеціаліст-економіст  

                                                    Гулько Ірина Федорівна. 

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства  

з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для 

проведення ДСС по формі №1П–НПП (річна) за 2018р. 

 

 

Перший заступник начальника                                                                        С. РИБАЛКО 
 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 62    


