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Короткострокові статистичні спостереження зі 
статистики промисловості

ф. 1-П 
(місячна)

«Звіт про 
виробництво 
промислової 
продукції  за 

видами»

ф. 1-ПЕ 
(місячна)

«Звіт про 
економічні 
показники 
коротко-

термінової 
статистики 

промисловості»



Мета проведення державного статистичного 
спостереження 

формування короткотермінової статистичної 
інформації про виробництво промислової 
продукції відповідно до НПП та її залишків

формування короткотермінової 
статистичної інформації про обсяг 
реалізованої промислової 
продукції підприємствами, які 
здійснюють промислову 
діяльність

для інформаційного забезпечення аналізу розвитку промисловості

розрахунку індексу промислової продукції

потреб користувачів

за ф. №1 - П (місячна) за ф. №1- ПЕ (місячна) 



перелік одиниць за 
ф.№ 1-П (місячна) за 
попередній рік

перелік активних 
одиниць за ф.№ 
1П-НПП (річна) за  
рік N-1

перелік одиниць за 
ф.№1-ПЕ (місячна) за 
попередній рік

перелік одиниць за ф.№1-
підприємництво (річна), 
які відобразили 
промислові види 
діяльності

Джерела формування  сукупності одиниць і переліку 
респондентів

ф. 1-П 
(місячна)

забезпечує 80% 
кожного виду 
продукції

ф. 1-ПЕ 
(місячна)

забезпечує 
80%  за всіма 
видами 
діяльності 

реєстр статистичних одиниць



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Кількість 
виробленої 
промислової 
продукції 
(товарів, 
послуг)

Кількість 
запасів 
виробленої 
продукції на 
кінець звітного 
періоду

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 
послуг)

Кількість 
відпрацьованого 

часу 
працівниками

Обсяг 
постачання та 
розподілення 
електроенергії 

споживачам

Обсяг 
постачання та 
розподілення 
(транспортува

ння)  газу 
споживачам

за ф. №1 - П (місячна) за ф. №1- ПЕ (місячна) 



НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

(гармонізована зі Статистичною 
класифікацією продукції 

за видами економічної діяльності
ЄС (СРА) 

та базується на Переліку промислової 
продукції для ЄС (PRODСOM, 2018))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головою Держстату
від 30.09.2019 № 19.1.2-12/33-19



Код Назва Одиниця 
вимірюван

ня

Періодич
ність

Рівень 
агрегації р

Рівень 
агрегації м

1 2 3 4 5 6

18.12.14 Послуги з друкування книг, географічних, гідрографічних і подібних карт усіх видів, 

репродукцій, креслень та фотографій, поштових листівок

18.12.14.07 Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у вигляді окремих аркушів, віддруковані тис.грн р

18.12.14.07.A Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у вигляді окремих аркушів, віддруковані тис.арк-

відб.прив. до 

ф. 60х90

м, р

18.12.14.07.B Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у вигляді окремих аркушів, віддруковані т м, р

18.12.14.14 Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) тис.грн р

18.12.14.14.A Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) тис.арк-

відб.прив. до 

ф. 60х90

м, р

18.12.14.14.B Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) т м, р

18.12.14.21 Книги-картинки, книги для розмальовування чи розфарбовування, дитячі, віддруковані тис.грн р

18.12.14.21.A Книги-картинки, книги для розмальовування чи розфарбовування, дитячі, віддруковані тис.арк-

відб.прив. до 

ф. 60х90

м, р



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 2 5 2 2 5 5 0 0

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена

статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи

юридичних осіб

- територіальному органу Держстату

не пізніше 

4 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним

№ 1-П  

(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держстату

від 31.05.2019 

№180

ЗВІТ  ПРО  ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ  

ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИДАМИ

за _січень_ 2021_ року

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
№1-П  (1 сторінка)

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ



Бланк форми 
№1-П (1 сторінка)

Респондент:

Найменування:  

_____________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, 

№ квартири /офісу)

Інформація про респондента

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці 
передано в оренду потужності з випуску промислової продукції повністю або частково

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці 
продано потужності з випуску промислової продукції повністю або частково

ТзОВ «М’яско»

79001, м.Львів, вул.Промислова, 12

81001, Львівська область, Львівський район, с.Підбірці, вул.Шевченка, 12



Інформація про виготовлену  
промислову продукцію

Назва виду продукції 

за Номенклатурою 

продукції

промисловості (НПП)

Одиниця виміру

за НПП

Код

продукції

за НПП

Кількість

виробленої продукції

за звітний місяць

(валове виробництво)

Кількість запасів 

виробленої продукції 

на кінець звітного 

місяця

Свинина свіжа чи охолоджена –

туші, напівтуші
т 10.11.12.30 432,6 -

Свинина свіжа чи охолоджена –

окісти, лопатки та їх відруби

необвалені

т 10.11.12.50 360,2 -

Свинина заморожена- туші, 

напівтуші
Т 10.11.32.30 245,0 30,0

Вироби ковбасні та подібні 

продукти з м’яса
т 10.13.14.60 125,0 25,1

Бланк форми 
№1-П (2 сторінка)



Пояснення причин уточнення (виправлення) 
даних (+ 30% і більше) за попередній місяць:

Бланк форми 
№1-П (4 сторінка)

Код продукції за НПП Пояснення

10.11.32.30 помилково показали обсяги продукції «Свинина заморожена» до коду 10.11.12.30 «Свинина заморожена» 

Пояснення щодо уточнення (виправлення) даних за місяць (місяці) звітного
року та року, що передує звітному:

Міся

ць, рік
Назва показника

Код 

продукції 

за НПП

Одиниця 

вимірювання 

продукції за НПП

Дані 

(уточнені, 

виправлені)

Пояснення



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 2 5 2 2 5 2 2 2

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена

статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи

юридичних осіб

- територіальному органу Держстату

не пізніше 

12 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним

№ 1-ПЕ  

(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держстату

від 31.05.2019 

№178

ЗВІТ  ПРО  ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

за __січень_ 2021_ року

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
№1-ПЕ  (1 сторінка)

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ



Бланк форми 
№1-ПЕ (1 сторінка)

Респондент:

Найменування:  

_____________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, 

№ квартири /офісу)

Інформація про респондента

ТзОВ «ЕНЕРГЕТИК»

79001, м.Львів, вул.Повітряна, 12

81001, Львівська область, Львівський район, с.Підбірці, вул.Сонячна, 12



Розділ 1.Розподіл показників за 
видами економічної діяльності

Код за 

Класифіка-

цією видів 

економічної 

діяльності

(КВЕД)

Назва виду економічної

діяльності

за КВЕД

Обсяг реалізованої

промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ, 

акцизного збору та інших

непрямих податків

(оборот), 

тис.грн (з одним десятковим

знаком)

Із гр.1 - обсяг 

реалізованої 

промислової продукції 

за межі країни 

(зовнішній оборот), 

тис.грн (з одним 

десятковим знаком)
(гр.2≤гр.1) 

Кількість відпрацьованого

часу працівниками, 

люд∙год

(тільки 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) 

А Б 1 2 3

Х
Усього (р.100) сума рядків 

за всіма видами економічної

діяльності

3784,5 - -

у тому числі за видами 
економічної діяльності
(коди на рівні розділів 06, 12, 31, 
36, 37, 39 (2 знак) та  груп або 
класів (3-4 знак), що за КВЕД 

належать до секцій "B", "C", "D", 
"E"):

35.1 Виробництво, передача та

розподілення електроенергії 2528,4 - -

35.2 Виробництво газу; розподілення

газоподібного палива через місцеві

(локальні) трубопроводи
1256,1 - -

Бланк форми 
№1-ПЕ



Розділ 2.Показники за видами економічної діяльності  
"Виробництво, передача та розподілення електроенергії 

(код за КВЕД 35.1) та "Виробництво газу; розподілення 
газоподібного палива через місцеві (локальні) 

трубопроводи" (35.2)

Бланк форми 
№1-ПЕ

Обсяг постачання та розподілення електроенергії 

споживачам місцевими (локальними) електромережами, 

млн.кВт∙годин

Обсяг постачання та розподілення (транспортування) газу 

споживачам місцевими (локальними) розподільними 

мережами, млн.м3 ( з одним десятковим знаком)

1 2

28269,0 3236,2

Пояснення щодо уточнення (виправлення) даних за попередній звітному місяць:

Місяць Код за КВЕД Назва показника
Дані

(уточнені, виправлені)
Пояснення

12 35.1

Виробництво, передача та 

розподілення 

електроенергії 

2949,5 відсутні накладні на дату подання звіту



Узагальнення результатів державного статистичного 
спостереження на регіональному рівні

Дані за короткотерміновими показниками, в основному, є попередніми при першій публікації. 
Якщо виявлені розбіжності з раніше опублікованими даними, вносяться зміни і в подальших публікаціях 

використовується відкоригована інформація.  

Показники щодо обсягу реалізації та індексу промислової продукції переглядаються за підсумками року та 
публікуються на веб-сайті у І декаді березня після звітного року, в інших публікаціях. 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції 

за регіоном 

за основними видами 
діяльності 

Кількість виробленої 
продукції за видами 
відповідно до НПП 

Розраховані індекси 
промислової 
продукції за 
основними видами 
економічної 
діяльності

за ф. №1 - П (місячна) за ф. №1- ПЕ (місячна) 



 товари-представники ( набір товарів, профільних для певного виду 
діяльності  (на рівні групи, класу) - 484 товарів-представників (з них 58 у 

вартісному виразі)

 продукція з тривалим циклом виробництва – дані про кількість 
відпрацьованого часу 

 вартість продукції за видами (у фактичних цінах за базисний рік) 

 розрахункова величина валової доданої вартості, створеної у 
промислових  видах діяльності за КВЕД (секції «В», «С», «D») за 

базисний рік

 індекси цін виробників промислової продукції

Інформація, яка використовується для розрахунку індексу  
промислової продукції



 застосування сучасних несуцільних (вибіркових) методів 
спостереження (форма №1-підприємництво (річна))

 неможливість забезпечення достатнього рівня 
репрезентативності даних за товарами-представниками

 конфіденційність даних

Фактори, які унеможливлюють проведення розрахунку  
індексу промислової продукції на районному рівні



Консультацію щодо складання звітності Ви можете отримати 
за телефонами:

2585971, 2585961

Дякуємо за участь у державних 
статистичних спостереженнях!


