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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату 
22.12. 2008  № 514

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
в Міністерстві юстиції України
30.04.2009 №401/16417



Інструкція 
щодо заповнення форми державного 
статистичного спостереження №1-ціни (пром)
“Звіт про ціни виробників промислової продукції”

І. Загальні положення

1.1. Перелік респондентів, які щомісячно звітують за формою державного статистичного спостереження №1-ціни (пром) “Звіт про ціни виробників промислової продукції”, визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології. 

1.2. Основою для заповнення форми є платіжні документи (накладні на відпуск готової продукції, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо). 

ІІ. Особливості спостереження за цінами виробників 

2.1. У звіті за формою №1-ціни (пром) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” відображаються дані щодо цін, що фактично склалися на 20 число звітного місяця, на продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Продукція визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

2.2. Ціна виробника – це сума, яку отримує виробник від покупця за одиницю виробленої продукції у вигляді товару або послуги без урахування податків (ПДВ, акцизний збір тощо). Ця ціна не включає транспортні витрати, які окремо нараховуються виробником.

2.3. Для проведення спостереження із загального переліку товарів-представників відбираються товари-представники, обсяги виробництва яких складають не менше 50% загального випуску продукції підприємства. Товар-представник (товарна група) – це сукупність конкретних товарів (марок, артикулів), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін. Надалі з товарів-представників відбираються конкретні товари (марки, артикули) так, щоб вартість випуску конкретних товарів (марок, артикулів), відібраних для спостереження, становила не менше 50% вартості випуску товарної групи, до якої вони належать, за винятком товарів харчової промисловості, де їхня частка може становити 25-30%. 

2.4. При відборі конкретних товарів (марок, артикулів) для реєстрації цін  керуються такими вимогами:

а) товар (марка, артикул) освоєний, і його виробництво передбачається на тривалий період;

б) товар (марка, артикул) переважає в загальному обсязі даного товару-представника (товарної групи), характеризується постійними споживчими якостями й відображає динаміку цін даного виду продукції;

в) якщо підприємство виготовляє декілька видів товару (марок, артикулів), рівноцінних за обсягами виробництва, спостереження проводиться за цінами на ці види товарів (марок, артикулів);

г) реалізація товарів (марок, артикулів) здійснюється постійним покупцям за однаковими умовами продажу;

ґ) не включається у спостереження продукція, виготовлена за разовими замовленнями.

2.5. Вибрані конкретні товари (марки, артикули) погоджуються з територіальними органами державної статистики.


ІІІ. Порядок заповнення форми 

3.1.  У графі “А” наводиться повне найменування конкретного товару із зазначенням його марки, артикула, технічних параметрів. 

3.2.  У графі “Б” наводиться одиниця виміру цього товару.

3.3. У графі “В” заповнюється код товару за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату                    від 30.08.2002 №320.

3.4. У графі 1 наводиться ціна, за якою був реалізований товар (марка, артикул) у звітному місяці. 

3.5. У графі 2 наводиться ціна, за якою був реалізований товар цієї ж марки, артикула у попередньому місяці. 

3.6. У графі 3 указуються причини зміни ціни на продукцію у звітному місяці (зміна вартості сировини та матеріалів, комплектуючих; тарифів на електро- та теплоенергію, холодну та гарячу воду; курсів валют; заробітної плати тощо).

3.7. У графі 4 один раз на рік у звіті за вересень надаються дані щодо вартості відібраних товарів (марок, артикулів), вироблених із власної сировини та призначених для збуту за попередній рік (у тис. грн.).

3.8. Якщо підприємство реалізовувало продукцію декільком покупцям за різними цінами, то показується ціна товару з найбільшої за обсягом партії. При цьому умови реалізації продукції (кредитування – готівковий/безготівковий розрахунок; тип споживача; тип контракту –багаторазові/одноразові поставки; обсяги поставки і т. ін.) мають бути однаковими. 

3.9. Якщо на підприємстві у звітному місяці на момент реєстрації (на 20 число місяця) не було  реалізації даного конкретного товару, то показується ціна, за якою цей товар був або буде реалізований у найближчий до дня реєстрації день. 

3.10. Щомісячно надається ціна на товар (марка, артикул) однакової якості та комплектації (упаковка виробу, комплектування виробу додатковими допоміжними приладами, запасними частинами чи, навпаки, недоукомплектування, тобто без окремих комплектуючих, запчастин). 

3.11. При реалізації продукції окремим споживачам зі знижками (націнками) останні не враховуються при наданні інформації про ціни (наприклад, при реалізації товару за готівку).

3.12. За видами продукції, на виробництво якої передбачені державні дотації, ціни наводяться без урахування дотацій.

3.13. У разі відсутності реалізації продукції у звітному місяці у графі 3 робиться запис: “Даний товар у звітному місяці не вироблявся”. Якщо даний товар знято з виробництва, про це доводиться до відома органів державної статистики і пропонується на заміну інший товар. При включенні нового товару в обстеження ціни наводяться як за звітний місяць, так і за попередній.



Департамент статистики цін                                                                              

