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Державне статистичне спостереження

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

ЗВІТ ПРО ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ)
ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
за січень-______________________ 201____ року
(звітний період)

Подають:
Термін подання

№ 1-ПО (поставки)
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють  продукцію   військового   та  спеціального  призначення

- територіальному органу Держстату
не пізніше
10 числа після
звітного періоду

(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
        Наказ Держстату

16.07.2015 № 168 (зі змінами)


По заповненню -



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)
Розділ І. Економічні показники                   (тис. грн. з одним десятковим знаком)

№
рядка
Коди
угрупувань за ДКОП
Фактично
за період з початку
звітного року
А
Б
В
1
Обсяг поставленої продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення у відпускних цінах підприємств, уключаючи ПДВ, акцизний збір та інші непрямі податки  (гр.2+гр.3)
1
х

у тому числі:
експортовано за дозволами, наданими Держекспортконтролем України
2
х

у тому числі за угрупуваннями ДКОП (на рівні чотирьох знаків):























поставлено державним замовникам України (у т.ч. за рахунок державного оборонного замовлення)
3
х

у тому числі за угрупуваннями ДКОП (на рівні чотирьох знаків):























стор. 2 форми № 1-ПО(поставки) 
Розділ ІІ.  Поставка продукції замовникам України за державним оборонним замовленням 

Назва виду продукції
Одиниця вимірю-
вання
Коди продукції
за ДКОП
Замовники
Кількість, передбачена держзамов-
ленням
Обсяги укладених договорів на
поставку продукції
Фактично поставлено за період
з початку звітного року
Фактично сплачено
за поставлену
(відвантажену)
продукцію, вкл.
авансові кошти,
тис. грн.





кількість
вартість у відпускних цінах підприємств, які діяли у звітному періоді, тис. грн.
кількість
вартість у відпускних цінах підприємств, які діяли у звітному періоді, тис. грн.

А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6








































































































































































































































стор. 3 форми № 1-ПО(поставки) 
Нвазва виду продукції
Одиниця вимірю-
вання
Коди продукції
за ДКОП
Замовники
Кількість, передбачена держзамов-
енням
Обсяги укладених договорів на
поставку продукції
Фактично поставлено за період
з початку звітного року
Фактично сплачено
за поставлену
(відвантажену)
продукцію, вкл.
авансові кошти,
тис. грн.





кількість
вартість у відпускних цінах підприємств, які діяли у звітному періоді, тис. грн.
кількість
вартість у відпускних цінах підприємств, які діяли у звітному періоді, тис. грн.

А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6






























































































































































































У разі відсутності даних по графах 4 – 6  вказати причину, з якої продукція не поставлена замовнику 

_____________________________________________                                                                    ______________________________________    
Місце підпису керівника та/або особи, відповідальної                                                                                                                               (ПІБ) 
за достовірність наданої інформації

_____________________________________________                                                                   ______________________________________
                                                                                                                                                                                                                             (ПІБ)

телефон: ________________________  факс: _______________________ електронна пошта: ______________________

