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ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень  

№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" та 
№ 1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" 

 
У звітах відображаються дані щодо видів промислової продукції, яку було 

вироблено за звітний рік на власних або орендованих потужностях (з власної 
сировини або сировини замовника). Продукція, виготовлена на інших підприєм-
ствах на давальницьких чи будь-яких інших умовах, у звітах не відображається.  

Дані наводяться за Номенклатурою продукції промисловості, затвердже-
ною наказом Державного комітету статистики України від 30.08.2002 № 320 (із 
змінами і доповненнями) (далі – Номенклатура). Номенклатура гармонізована з 
класифікаціями видів економічної діяльності (КВЕД), товарів зовнішньоеконо-
мічної діяльності (УКТЗЕД) і міжнародними класифікаціями продукції. Її побу-
довано на ієрархічній системі класифікування (кодування) видів продукції. Від-
повідно у звіті забезпечується залежність наведених даних на всіх рівнях кла-
сифікації за умови однієї одиниці виміру. 

Дані звіту подаються в одиницях виміру, передбачених Номенклатурою. 
Якщо одиницями виміру є кг, тонни тощо, то у звіті вказується чиста вага про-
дукції (нетто) без урахування ваги пакувального матеріалу.  

У звіті за формою №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової 
продукції" дані надаються за позиціями, проти яких у графі 4 Номенклатури 
стоїть позначка “р”, а також за позиціями, додатково повідомленими територіа-
льними органами державної статистики. 

Звіт за формою №1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво проми-
слової продукції" заповнюється за позиціями, які наведені у витягах із Номенк-
латури, що містять позиції Номенклатури щодо типової для конкретного підп-
риємства продукції.  

Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не передбачена Но-
менклатурою (витягами з неї), її назва вписується у вільних рядках звіту.  

  
1. Виробництво видів промислової продукції 
1.1.У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції, включаючи 

продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємст-
ві. За окремими видами продукції наводяться дані про товарний випуск (тобто 
без продукції, призначеної для подальшої промислової переробки на даному пі-
дприємстві), що зазначено в назвах відповідних позицій Номенклатури.  
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До виробленої і відпущеної теплоенергії включається вся кількість тепло-
енергії, виробленої електростанціями, котельними й утилізаційними установка-
ми та відпущеної як цехам і виробництвам свого підприємства, так і "на сторо-
ну", за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростан-
ції (котельної тощо). Виключається теплоенергія, що повертається до електрос-
танції або в котельню з конденсатом виробничої пари, м’ятої пари (від молотів, 
пресів та ін.) і зворотною водою мережі.  

1.2. У графі 2  відображається продукція, вироблена підприємством на 
давальницьких умовах (із сировини замовника). 

1.3. У графі 3  наводяться дані про випуск готової продукції з власної  та 
давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто готових виробів, які 
реалізовані у звітному році та які призначені для продажу, але на них не знай-
дено покупця. До цієї графи включаються також готові вироби власного виро-
бництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному 
капітальному будівництву), використані для внутрішніх потреб підприємства 
(паливно-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг та ін.), зараховані 
до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також 
видані в рахунок зарплати, виготовлені на замовлення населення. До графи 3 не 
включається продукція, призначена для подальшої переробки на власному підп-
риємстві.  За показником "теплоенергія" дані наводяться за винятком втрат теп-
ла при передачі. 

1.4. У графі 4  наводяться дані про випуск готової продукції з власної си-
ровини, призначеної для збуту. 

1.5. У графі 5 наводиться вартість продукції, врахованої у графі 4. Оцінка 
продукції здійснюється за фактичними цінами виробника (без ПДВ, акцизу, 
інших непрямих податків), за якими її було реалізовано у звітному році, а про-
дукції, покупця якої не знайдено, – за ціною, за якою її можна було б реалізува-
ти у звітному році (або за середньою ціною реалізації цих виробів у звітному 
році). Аналогічно оцінюється продукція, яка вироблена виключно для власних 
потреб (спеціальне обладнання тощо), за неможливості такої оцінки – за її ви-
робничою собівартістю. Якщо окремі види продукції реалізуються за ціною 
франко-вагон станція призначення, то при здійсненні оцінки такої продукції ва-
ртість транспортування від станції відправлення до станції призначення виклю-
чається. До графи 5 не включається вартість робіт щодо виготовлення про-
дукції з давальницької сировини.  

У разі, якщо підприємство здійснює складання продукції з покупних 
комплектуючих, у графі 5 наводиться повна вартість  готових виробів. 

У позиціях за кодами 25.24.90, 27.51.10, 27.52.10, 27.53.10, 27.54.10, які 
класифікуються у Номенклатурі як послуги, включається лише виробництво 
виробів за замовленнями при умові, що виготовлені вироби є напівфабрика-
тами (виливками, заготовками та ін.) і потребують подальшої доробки для 
можливості їх використання за призначенням, тобто не є готовими деталями для 
машин і устатковання. У графу 5 включається лише вартість наданих послуг 
незалежно від того, власна сировина чи сировина замовника використовується 
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при цьому. Литі напівфабрикати, виготовлені для власних потреб, з пода-
льшою їх доробкою на своєму підприємстві чи за замовленням на іншому під-
приємстві, а також вироблені повністю готові литі вироби класифікуються у 
відповідних позиціях Номенклатури (наприклад: вузли, деталі та запасні части-
ни до конвертерів, машин ливарних, виливниць та ковшів – за кодом 
29.51.12.300, вузли верстатів для оброблення металів – 29.42.40, радіатори з ча-
вуну ливарного – 28.22.11.300, ванни з чавуну ливарного – 28.75.11.210, каналі-
заційні люки – 28.75.27.100 тощо). 

1.6. У графі 6  наводяться дані про випуск готової продукції  за поперед-
ній рік. 

1.7. За видами продукції, яка обліковується у вартісному виразі, дані на-
водяться за графами 1, 3, 4, 5, 6.  При цьому оцінка продукції здійснюється згід-
но з порядком, викладеним у пункті 1.5 Інструкції. 

1.8. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва у формі відо-
бражаються дані щодо кількості і вартості тільки повністю готових виробів. Ві-
дповідно вартість виробів, виробництво яких ще не завершено, не включається 
до графи 5. 

 
2. Наявність електростанцій на кінець звітного року та їх потужність  
2.1. У графі А указується назва області, якщо електростанція розміщена 

в іншій області, ніж непромислова організація, на балансі якої вона перебуває. 
2.2. У графі В за стаціонарною електростанцією проставляється 1, за пе-

ресувною – 2. 
У звіт уключається кожна стаціонарна або пересувна електростанція 

окремо. 
Стаціонарною електростанцією вважається сукупність агрегатів (пер-

винних двигунів з генератором), призначених для виробництва електроенергії 
та установлених в окремому будинку або у спеціально виділеній частині буди-
нку. Якщо електрогенераторні установки розміщені у різних приміщеннях, але 
мають  загальний щит управління, вони вважаються окремою електростанцією. 
Якщо при непромисловій організації є декілька електростанцій (електрогенера-
торних установок), розміщених у різних приміщеннях, то у звіт включається 
кожна електростанція окремо.  

До пересувних електростанцій належать електропотяги, вагони-
електростанції, електростанції на автомобільному ходу, електростанції на коле-
сах (електростанції, які мають жорстке кріплення з ходовою  частиною). 

Пересувна електростанція вважається встановленою, якщо вона змонто-
вана (зібрана) і має підведені мережі. 

Не обліковуються такі електрогенераторні установки (електростанції): 
              на суднах, потягах, автотранспорті (не мають своєї ходової частини); 

    які обслуговують виключно пересувні кіноустановки; 
    які призначені для зарядження акумуляторів; 
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        пересувні електростанції потужністю менше 5 кВт, крім електростан-
цій, які обслуговують лісозаготівлі (пересувні електростанції, що обслуговують 
лісозаготівлі, включаються у звіт, незалежно від потужності); 

   стаціонарні електростанції потужністю до 2 кВт уключно у кінотеатрах, 
школах, дитячих будинках, будинках інвалідів, лікарнях і лазнях. 

Діючими агрегатами (первинними двигунами) є:  
а) діючі агрегати;  
б) закріплені на фундаменті недіючі агрегати, незалежно від терміну і 

причин бездії, а також агрегати, що перебувають у капітальному ремонті, навіть 
зняті з фундаменту і відправлені для ремонту  на ремонтний завод. 

2.3. У графі  1 відображаються дані про кількість електростанцій (рядки 
201, 202, 203 і 210). 

2.4. У графі 2 указується сумарна потужність електростанції (електроге-
нераторної установки) у кіловатах; на електростанціях дизельних, локомобіль-
них і інших (крім турбінних) введена потужність обліковується за наявності да-
них про виробництво електроенергії. 

2.5. У графі 3 відображається виробництво електроенергії у тисячах кіло-
ват-годин. 

За відсутності лічильника, за даними амперметра і вольтметра встанов-
люють середнє за рік фактичне навантаження енергогенератора у кіловатах і 
шляхом множення середнього навантаження на число годин його роботи за рік 
розраховують виробництво електроенергії (кВт⋅год). 

 
 
 
 

 
Департамент статистики виробництва 

Держкомстату України 
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