
Інтернет-нарада
Щодо проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 1-ПЕ (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»

Заповнюється 
відповідно до 

роз’яснень щодо     
заповнення                     

форми

Подається                                      
на бланку, 

затвердженому 
наказом Держстату               

від 25.06.2021
№ 152

Форма № 1-ПЕ 
(місячна)



Відповідно до Методологічних положень з організації зазначеного статистичного спостереження, затверджених наказом 
Держстату від 11.01.2021р. №7), формування сукупності звітних одиниць здійснюється з урахуванням вимог європейської 
методології та практики у цій сфері, що дозволяє забезпечити повноту та репрезентативність статистичної інформації.

Методологічні особливості ф. №1-ПЕ (місячна)  

Державне статистичне спостереження (ДСС) за ф. №1-ПЕ (місячна)
проводиться з метою формування короткотермінової статистичної інформації про
обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами, які здійснюють
промислову діяльність для інформаційного забезпечення аналізу розвитку
промисловості в Україні, розрахунку індексу обороту продукції промисловості, а
також інформаційного забезпечення статистики національних рахунків.

ДСС охоплює підприємства, діяльність яких за КВЕД незалежно від
основного виду діяльності належить до секцій В "Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів", С "Переробна промисловість", D "Постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" та Е "Водопостачання,
каналізація, поводження з відходами та має забезпечувати не менше 80% обсягу
реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по Україні за цими видами
економічної діяльності, а також по кожному регіону.

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.



Подання державної статистичної звітності за ф. №1-ПЕ (місячна) 

Статистичну 
звітність

за формою             
№ 1-ПЕ (місячна) 

подають

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

здійснення виробничої
діяльності/виробництва продукції

Термін 
подання 
звітності

не пізніше
12 числа місяця,

наступного за 
звітним

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. №1-ПЕ (місячна)

При складанні звіту необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо
заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПЕ
(місячна), затвердженими Держстатом 25.06.2021 за № 19.1.2-12/16-21.

У звіті відображається інформація по підприємству в цілому та за
видами економічної діяльності промисловості, які фактично здійснював
респондент в звітному періоді відповідно до переліку, передбаченого
Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження.

Показники форми уключають дані про діяльність як замовника щодо виробництва продукції з його сировини
іншим підприємством, так і підрядника (субпідрядника), який надає послуги з переробки сировини замовника, і саме
за тим видом економічної діяльності, до якого належить діяльність із виробництва цієї продукції.

Якщо відвантажується продукція на експорт, то потрібно заповнити графу 2 розділу 1, яка відображає дані
про обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за межі країни нерезидентам безпосередньо та/або
через посередників.



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. №1-ПЕ (місячна) необхідно звернути увагу

Звіт за формою №1-ПЕ (місячна) складаєть з двох розділів: 

 І розділ заповнюють усі підприємства, які ввішли до переліку респондентів означеного
спостерення в тис.грн з одним десятковим знаком (після коми), крім графи 3. Графу 3 
заповнюють тільки ті підприємства, які працюють за видами економічної діяльності, що 
належать до груп 25.3, 25.4, 30.3, 30.4 та класів 28.11, 30.11, 33.15, 33.16 КВЕД (люд∙год); 

 ІІ розділ заповнюють підприємства за видами економічної діяльності:  
• "Виробництво, передача та розподілення електроенергії" 
(код за КВЕД 35.1/млн.кВт∙годин); 
• "Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 

трубопроводи" (код за КВЕД 35.2/ млн.м3 ( з одним десятковим знаком). 



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 або факсом (з подальшим підтвердженням на паперових носіях) 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!


