Інтернет – нарада на тему
«Складання та подання державної статистичної звітності
за формою № 1П-НПП (річна)»
№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової
продукції"

Хто зобов’язаний
подавати звіт

Бланк форми

Термін подання

Чим керуватись при
заповненні

Спосіб подання

•Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

•Затвердженo Наказом Держстату від 25.06.2021 № 150

•Не пізніше 28 лютого

•Роз’ясненнями від 31 травня 2019р. № 19.1.2-12/8-19

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням
безкоштовного сервісу електронного звітування «Кабінет
респондента» за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;
•На паперових носіях

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини,
підпис та прізвище керівника (власника) або особи,
відповідальної за достовірність, телефон та електронна адреса;
•Показники форми включають дані за звітний рік;

Щодо заповнення

•Значення показників форми мають формат представлення
в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної
у гр.3 Номенклатури продукції промисловості (НПП):
за одиницями вимірювання: "елемент", "пара", "штука" –
у цілих числах;
за іншими одиницями вимірювання – з одним десятковим
знаком (після коми).

• Респонденти подають звіт за місцем здійснення виробничої

діяльності;

Методологічні
особливості заповнення

• Інформація щодо виробництва продукції надається згідно
з Номенклатурою продукції промисловості (НПП)
http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/NPP_2021.pdf;
• На сторінці 4 наводяться пояснення щодо уточнення (виправлення)
даних за попередній звітному рік (роки), щодо показників форми
у випадку неправильного відображення продукції за позиціями НПП
та інших викривлень і уточнень.

Зміни, які відбулися
у державному
статистичному
спостереженні
за 2021 рік

Співставлення даних
ф.№1П-НПП (річна)
з даними інших форм

Консультації

•У реквізитах адресної частини:
- з’явились нові рядки для заповнення:
назва територіальної громади (юридичної та фактичної адреси);
код території відповідно до Кодифікатора адміністративнотериторіальних одиниць та територій територіальних громад
(КАТОТТГ), Класифікатора об’єктів адміністративнотериторіального устрою України (КОАТУУ);
- має бути наведена інформація щодо відсутності даних (у випадку
відсутності даних у звітному році необхідно проставити позначку
" " у відповідній клітинці).
•Дані гр.1 "Кількість виробленої продукції" повинні дорівнювати
сумі значень по гр.1 "Кількість виробленої продукції" форми
№ 1-П (місячна) за 12 місяців звітного року за всіма видами
продукції.
•Дані гр.5 "Вартість реалізованої продукції, виробленої з власної
сировини" за видами продукції за НПП повинні бути ≤ суми
значень по гр.1 "Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих
податків (оборот)" форми № 1-ПЕ (місячна) за 12 місяців звітного
року за відповідними видами економічної діяльності.
•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі аналізу статистичних даних управління
аналізу та поширення статистичних даних за тел. (0552) 223486

