
Інтернет-нарада
Щодо проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 1П-НПП (місячна)

«Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості»

Нормативно-правові акти, відповідно до яких 
респондент зобов’язаний подавати статистичну звітність:

З інструментарієм можна ознайомитися на головній сторінці сайту у вкладці 
«Респондентам»/ «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 рік»/ 

«Економічна діяльність»: «Промисловість». 
Передбачена можливість друку матеріалів

• стаття 18 Закону України «Про державну статистику»
• стаття 19 Господарського кодексу України
• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

державних статистичних спостережень на 2022 рік»

Форма 
№1П-НПП 

(річна)

Подається                                      
на бланку, 

затвердженому 
наказом Держстату

від 25.06.2021
№ 152

Заповнюється   
відповідно до 

роз’яснень
щодо заповнення                     

форми



спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції за видами охоплює статистичні одиниці,

діяльність яких за КВЕД, незалежно від основного виду діяльності, відноситься до секцій B "Добувна промисловість і

розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого

повітря" та що виробляють промислову продукцію відповідно до НПП.

Методологічні особливості ф. №1П-НПП (річна)  

Згідно з Законом України «Про державну статистику» органи державної

статистики проводять статистичні спостереження на основі статистичної

методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних

рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-

історичних особливостей країни.

Метою проведення Державного статистичного спостереження (ДСС) за ф.

№1П-НПП (річна) є формування річної статистичної інформації про

виробництво та реалізацію промислової продукції суб’єктами господарювання,

які здійснюють промислову діяльність на території України, для

інформаційного забезпечення аналізу розвитку промисловості країни та

потреб користувачів.

Відповідно до Методологічних положень з організації державного

статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової

продукції, затверджені наказом Держстату від 25.12.2012 №540 зі змінами,

затвердженими наказами Держстату від 31.12.2015 №384, від 18.07.2016 №118

та від 11.02.2019 №72 та від 30.05.2019 №177 державне статистичне
.



Інструментарій державного статистичного спостереження
за ф. №1П-НПП (річна) та система показників

Показниками ДСС за ф. №1П-НПП (річна) за видами промислової

продукції відповідно до НПП є:

• кількість виробленої промислової продукції в натуральному

вираженні (валове виробництво);

• кількість виробленої промислової продукції із сировини замовника в

натуральному вираженні;

• кількість реалізованої промислової продукції, виробленої з власної

сировини, в натуральному вираженні;

• вартість реалізованої промислової продукції, виробленої з власної

сировини;

• вартість промислових послуг.

Показники форми № 1П-НПП (річна) заповнюються на підставі

даних первинної документації (відомості, накладні, акти, картки, книги

обліку) та бухгалтерського обліку.



Подання державної статистичної звітності за ф. № 1П-НПП (річна) 

Статистичну 
звітність

за формою             
№ 1П-НПП (річна) 

подають

Юридичні особи, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, відповідно до переліку, 
затвердженому Держстатом, за місцем

здійснення виробничої
діяльності/виробництва продукції

Термін 
подання 
звітності

не пізніше
28 лютого

Інформація розміщується на офіційних вебсайтах Держстату (http://www.ukrstat.gov.ua/) та Головного управління статистики у Черкаській області
(http://www.ck.ukrstat.gov.ua/) - територіальному органу Держстату у сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ".



Складання звітності за ф. № 1П-НПП (річна) 

При складанні звіту необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо

заповнення форми державного статистичного спостереження №1П-НПП

(річна), затвердженими Державною службою статистики 31.05.2019 №

19.1.2-12/8-19.

Заповнення звітів №1П-НПП (річна) здійснюється у

відповідності з Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка

гармонізована зі Статистичною класифікацією продукції за видами

економічної діяльності Європейського Союзу (ЄС) (СРА) та базується на

Переліку промислової продукції для ЄС (PRODСOM).

Інформацію щодо останньої версії НПП Ви можете отримати на веб-сайті Державної служби

статистики (www.ukrstat.gov.ua) та безпосередньо у відділі обробки даних статистики виробництва Головного

управління статистики у Черкаській області.



У звіті повинні бути заповнені:

 усі реквізити адресної частини 

 прізвище та підпис керівника, або особи, відповідальної за 

достовірність наданої інформації 

 номер телефону та адреса електронної пошти

 Інформація щодо відсутності даних

При заповненні звітності за ф. № 1П-НПП (річна) необхідно звернути увагу



Як подати статистичну звітність

Звітування до органів державної статистики в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної 
звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12.01.2011 № 3 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29.03.2011 за № 408/19146.

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної статистики
респонденту необхідно мати:

а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у
визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого електронного
підпису;

б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних
повідомлень за допомогою електронної пошти;

в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими
надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента,
підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Респонденти можуть вибрати найбільш прийнятний для себе спосіб подання звітності:
- безпосередньо при відвідуванні Головного управління статистики;
- у формі електронного звіту;
- поштою на адресу Головного управління статистики (звертаємо увагу, що у цьому разі датою подання звітності є дата отримання оригіналів 
звітів органами державної статистики).



Контактні дані для отримання консультацій з питань порядку подання звітності:
Головне управління статистики у Черкаській області. Управління збирання даних статистичних спостережень. 

18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 39 . тел. (0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! 
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в 

електронному вигляді через безкоштовне
програмне забезпечення "Кабінет респондента". 

Доступ до "Кабінету респондента" за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" 
необхідно мати електронний підпис із двома

сертифікатами: для підписання та шифрування.

Консультації щодо складання звітності
можна отримати у відділі обробки даних статистики 

виробництва Головного управління статистики
за телефонами  (0472) 33-89-63, 33-89-73.



Бажаємо успіху
та дякуємо за увагу!


