
 

До уваги респондентам! 

 

«Щодо порядку та розробки державного статистичного спостереження  

за ф.№1-ПЕ (місячна )  «Звіт про економічні показники  короткострокової 

статистики промисловості» за 2017 рік 

  

       Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг доводить до Вашого  

відома, що промислові підприємства, які звітують до Головного управління 

статистики у Вінницькій області за статистичним спостереженням за ф.№1-ПЕ 

(місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики 

промисловості», мають можливість вносити зміни щодо показників звіту. Так, 

респонденти, що подавали у 2017р. звіт за ф.№1-ПЕ(місячна) і виявили помилки, 

мають зробити відповідні виправлення в звітах тих місяців, в  яких були допущені 

ці помилки.  

        Звертаємо Вашу увагу на те, що уточнення та зміни показників у звітах за 

ф.№1-ПЕ(місячна) потрібно представити у відділ аналізу даних статистики 

виробництва та послуг Головного управління статистики у Вінницькій області не 

пізніше 12 лютого 2018р. Необхідні корегування потрібно представити у вигляді 

пояснень з чітко вказаними змінами у звіті (з уточненням періоду, показників у 

вказаних рядках по кодах за КВЕД). 

         Повідомляємо, що пояснення щодо змін у звітах за ф.№1-ПЕ(місячна) 

респонденти можуть надіслати на електронну адресу ГУС у Вінницькій області 

(vinstat@vn.ukrstat.gov.ua), по факсу (0432 52-59-96). Для консультації можна звернутися 

в відділ аналізу статистики виробництва та послуг за телефоном (0432 52-57-62).  

         Просимо звернути Вашу увагу на типові помилки, що допускаються на 

підприємствах при складанні звіту за ф.№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні 

показники короткострокової статистики промисловості». Так, при заповненні звіту 

не вірно вказуються види діяльності, за якими підприємства реалізували вироблену 

в поточному місяці промислову продукцію, сума значень показників за всіма 

видами промислової діяльності не дорівнює загальній сумі реалізованої продукції 

(гр.1). Щоб не допускати відповідні помилки див.п.2 розділу І та п.1 розділу ІІ 

Роз’яснень щодо заповнення ф.№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники 

короткострокової статистики» затверджені в.о. голови Державної служби 

статистики України І.М. Жук від 18.07.2016р. (далі Роз’яснення).     

           З метою забезпечення достовірності, якості та оперативності розробки 

звітних даних, прохання звернути увагу на вище вказане і надалі надавати звіт за 

ф.1-ПЕ(місячна) у визначені термінами строки (не пізніше 12 числа місяця, 

наступного за звітним) та згідно Роз’яснення.        

 

 

 

 

Перший заступник начальника                                                         С.Рибалко 

               

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 62 
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