
Щодо складання і розробки  ДСС за ф.№1П–НПП за 2017 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 Верстату 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 15.07.2016 №115, 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. 

У зв’язку з запитами, надаємо додаткові роз’яснення щодо заповнення та 

співставлення з відповідними показниками інших державних статистичних 

спостережень окремих показників даного статистичного спостереження. 

Графа 1 «Обсяг виробленої продукції за звітний рік» форми                

№1П–НПП (річна) та графа 1 «Фактично вироблено за звітний місяць, усього»  

форми №1–П (місячна) містять дані про валовий випуск продукції                      

(у т.ч. попутної), включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки 

на власному підприємстві. Дані зазначеної графи річного звіту необхідно 

звірити з сумою даних, наведених підприємством у звітах форми                    

№1–П (місячна) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, 

серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2017р.  

Якщо, при складанні річного звіту, у місячних звітах були виявленні 

уточнення (за рахунок заокруглення) або помилки (дооблік, подвійний облік, 

невірне віднесення продукції), необхідно навести розбіжності у розділі 

«Пояснення» звіту за формою №1П–НПП (річна). У випадку, коли відхилення 

від даних місячних звітів складає понад 10%, необхідно зі звітом форми     

№1П–НПП (річна) надавати окремі пояснення з помісячним наведенням 

виправлень. 

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


Дані графи 3 «Вартість промислових послуг за звітний рік» та графи  

5 «Вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини у звітному 

році» форми №1П–НПП (річна) у підсумку за основними видами економічної 

діяльності, які охоплюють сферу промисловості, повинні співпадати (крім, 

можливих розбіжностей, зазначених у Роз’ясненнях щодо заповнення 

відповідних форм) з відповідним показником форми  

№1–підприємництво (річна) (розділ 3 графа 2 «Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70,  із рахунку 71 (без ПДВ) або рахунок      

70 (без ПДВ))») або форми №1–підприємництво коротка (річна) (розділ  

4 рядок 400 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (рахунок  

70 (без ПДВ) або рахунки 70, 71 (без ПДВ))»). 

У разі виникнення питань, за консультацією звертатися у відділ аналізу 

даних статистики виробництва та послуг кім.803 або за телефонами:  

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 державного статистичного спостереження по формі 

№1П–НПП (річна) за 2017р. 

 

 

Перший заступник начальника                                                       С.В.Рибалко 
 

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 62                                                                                                                       


