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Ціни
№
п/п

Найменування форми

Індекс
форми
Періо-
дичність
Хто подає
Кому подає
Строк подання, вказаний на бланку форми
Споживчі ціни
1.
Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари
(04.07.2014 № 207)
1-ТІ
місячна
Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін
Територіальним органам державної статистики
26 числа звітного місяця,
30 числа звітного 
місяця







2.
Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги
(04.07.2014 № 207)
1-ПІ
місячна
Органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін (тарифів)
Територіальним органам державної статистики
26 числа звітного місяця,
30 числа звітного
місяця







Ціни виробників
3.
Звіт про ціни виробників
промислової продукції
(04.07.2014 № 207)
1-ціни 
(пром) 
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики
Органу державної статистики
за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше 22 числа
звітного місяця







4.
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
(04.07.2014 № 207)
1-ціни
(буд)
місячна
Юридичні особи, відокремлені
підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше 20 числа 
місяця, наступного за звітним







5.
Звіт про тарифи на послуги
мобільного (стільникового) зв’язку для підприємств, установ, організацій
(21.11.2012 № 477)
1-тариф
(мобіл)
місячна
Оператори мобільного зв’язку
Держстату України  
1-го числа після
звітного періоду







6.
Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами 
(04.07.2014 № 207)
1-тариф
(труб)
квартальна, річна
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
Національна акціонерна компанія  "Нафтогаз України",
Публічне акціонерне товариство  "Укртранснафта"
Держстату України  
I-III квартали - не пізніше ніж на 35-й день після звітного періоду,
IV квартал -  не пізніше ніж на 60-й день після звітного періоду.
Розділ 2:
не пізніше ніж на 
90-й день після звітного періоду







7.
Звіт про ціни на ринку житла
(04.07.2014 № 207)
1-ціни 
(житло)
квартальна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи - агентства нерухомості
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 3 числа
місяця, наступного за звітним періодом


