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Мета проведення державного статистичного 
спостереження за ф.№1П-НПП (річна)

Отримання даних щодо обсягів 
виробництва та реалізації 
промислової продукції за 
видами для забезпечення 

інформаційних потреб 
національних користувачів та 

міжнародних організацій



Спостереження за ф.№1П-НПП (річна)

За ступенем охоплення
спостереження належить
до  суцільного

Форма  бланку затверджена
наказом Держстату
31.05.2019 №182

При заповненні форми слід
користуватись роз’ясненням
затвердженим головою Державної
служби статистики І.Вернером від
31 травня 2019 № 19.1.2-12/8-19.



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

НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

(гармонізована зі Статистичною 
класифікацією продукції 

за видами економічної діяльності
ЄС (СРА) 

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



Код Назва Одиниця 
вимірюва

ння

Періоди
чність

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



Де завантажити НОМЕНКЛАТУРУ
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ на сайті ГУСуЛО?

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



Де завантажити НОМЕНКЛАТУРУ
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ на сайті ГУСУЛО?



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ

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 

28 лютого

№ 1П-НПП  

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держстату

від 31.05.2019 № 

182

ЗВІТ  ПРО  ВИРОБНИЦТВО  ТА  РЕАЛІЗАЦІЮ  

ПРОМИСЛОВОЇ  ПРОДУКЦІЇ

за  20___ рік

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
(1 сторінка)



Бланк форми
(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



Бланк форми
(2 сторінка)

Інформація про виготовлену  
промислову продукцію

Назва виду 

продукції 
за 

Номенклатурою 

продукції

промисловості 

(НПП)

Одиниця 

виміру
за НПП

Код

продукції
за НПП

Кількість

виробленої

продукції

(валове

виробництво)

Кількість 

виробленої 

продукції із 

сировини 

замовника 

(гр.2≤ гр.1)

Вартість

промислових 

послуг, 
тис.грн

(вартість 

перероблення

сировини замовника, 

оброблення 

продукції, ремонту і 

технічного 

обслуговування, 

установлення та 

монтажу; 

якщо гр.2≠0, 

то гр.3≠0 і навпаки)

Кількість

реалізованої 

продукції, 

виробленої

з власної 

сировини, 

(незалежно 

від періоду 

виробництва 

продукції)

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

виробленої

з власної 

сировини,

тис.грн

(незалежно 

від періоду 

виробництва 

продукції;

якщо гр.4≠0, то 

гр.5≠0 і навпаки)

А Б В 1 2 3 4 5



Бланк форми
(2 сторінка)

Інформація про виготовлену 
продукцію

Назва виду продукції 
за Номенклатурою продукції

промисловості (НПП)

Одиниця 

виміру
за НПП

Код

продукції
за НПП

А Б В

Заповнюється відповідно до НОМЕНКЛАТУРИ

ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ



Бланк форми
(2 сторінка)

Інформація про виготовлену 
продукцію

1 2 3 4 5

Кількість

виробленої продукції

(валове виробництво)

Кількість виробленої 

продукції із сировини 

замовника 

(гр.2≤ гр.1)

Вартість

промислових послуг, 
тис.грн

(вартість перероблення

сировини замовника, 

оброблення продукції, 

ремонту і технічного 

обслуговування, 

установлення та 

монтажу; 

якщо гр.2≠0, 

то гр.3≠0 і навпаки)

Кількість

реалізованої 

продукції, виробленої

з власної сировини, 

(незалежно 

від періоду виробництва 

продукції)

Вартість реалізованої 

продукції, виробленої

з власної сировини,
тис.грн

(незалежно 

від періоду виробництва 

продукції;

якщо гр.4≠0, то гр.5≠0 і 

навпаки)



Консультацію щодо складання звітності Ви можете отримати 
за телефонами:

2585971, 2585961

Дякуємо за участь у державних 
статистичних спостереженнях!


