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РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 28.11.2012 р. №18/1-12/5
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПО
„Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”


1. Форма державного статистичного спостереження № 1-ПО „Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” вміщує інформацію щодо видів промислової продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (далі – продукція), яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих потужностях підприємства. 
2. Форма  включає  дані  щодо  виробництва  видів  продукції згідно з чинною  Номенклатурою  продукції промисловості  (далі – НПП) і Державним класифікатором оборонної продукції (далі − ДКОП), затвердженим наказом Держстандарту України від 28 грудня 1999 року № 15т.
Дані звіту збираються в передбачених НПП одиницях вимірювання (в окремих випадках – у двох одиницях вимірювання). Якщо одиницями вимірювання є кг, тонни тощо, то звіт відображає чисту вагу продукції без урахування ваги пакувального матеріалу.
3. Звіт містить відомості щодо виробництва продукції:
 − озброєння, а саме: озброєння стрілецького й артилерійського, систем (комплексів) ракетних і ракетно-космічних, керованих (некерованих) ракет та їх складових частин, комплексів (установок) для їх запуску та складових одиниць до них, засобів керування зброєю (вогнем), систем дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, апаратів торпедних та бомбометів для глибинних бомб;
− боєприпасів, до яких відносяться: боєприпаси артилерійські та стрілецькі, бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет і снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці, інструменти й обладнання спеціальні для знешкодження наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуатації та обслуговування боєприпасів;
− військової техніки, а саме: літаків та вертольотів бойових, учбово-бойових, спеціально-військових, транспортних, апаратів безпілотних, складових одиниць літальних апаратів, пристроїв і агрегатів авіаційних, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуговування літальних апаратів; бойових кораблів та катерів, кораблів спеціального призначення, та суден забезпечення і спеціальних, апаратів глибоководних; машин бойових колісних, машин військових спеціальних колісних, машин бойових гусеничних, спеціального приладдя озброєння 


бойової колісно-гусеничної техніки; спеціальної техніки телефонного, телеграфного зв'язку та передачі даних, її складових частин; технічних засобів захисту апаратури, ліній і каналів зв'язку та їх складових одиниць, апаратури шифрувальної та її складових частин, спеціальної техніки факсимільного зв’язку, техніки спеціального радіозв’язку, апаратури радіонавігаційних систем, спеціальної апаратури для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційного, гідролокаційного, техніки протидії радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам зв'язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціального обладнання для автоматизованого (автоматичного) оброблення даних військового призначення, програмного забезпечення;
− надання послуг у сфері виробництва, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, демілітаризації, утилізації тощо;
− вироблення речового майна, а саме: обмундирування, головних уборів, текстильно-галантерейних виробів і взуття, спеціального військового спорядження.
4. Графи А і Б містять назву виду продукції, виробленої підприємством у звітному місяці, та її одиницю вимірювання. 
5. Графи В і Г уміщують коди продукції за НПП і ДКОП. 
6. Графа 1 включає дані про валовий випуск готової продукції у звітному місяці. 
7. Графа 2 включає дані щодо вартості продукції, врахованої у графі 1, за фактичними цінами виробника (без урахування непрямих податків) у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
8. Звіт містить дані щодо кількості та вартості тільки повністю готових виробів. Відповідно графа 2 не включає вартості виробів, виробництво яких ще не завершено, у зв’язку з тривалим циклом виробництва.
9. Графа 3 включає дані про залишки виробленої підприємством готової продукції на кінець звітного періоду. Графа 3 не містить даних за видами продукції, що обліковуються у вартісному вираженні.
10. Бланк форми передбачає місце для визначення грифу секретності, який визначається і проставляється відповідно до вимог чинного законодавства.


Заступник директора департаменту
статистики виробництва                                    М.М.Собко



