
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

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  ВИРОБНИЦТВО ТА  РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОМИСЛОВОЇ  ПРОДУКЦІЇ

за  20___ рік
Подають: Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються
промисловими видами діяльності та/або мають електростанції
(електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт

- органу державної статистики за місцем здійснення виробничої
діяльності

не пізніше
28 лютого

№ 1П-НПП
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
_________ № ___

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)



Стор. 2 форми № 1П-НПП (річна)

I. Виробництво та  реалізація промислової  продукції

Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції

промисловості (НПП)

Одиниця
вимірю-

вання
за НПП

Код
продукції
за НПП

Фактично вироблено продукції Реалізовано продукції, виробленої з
власної сировини, за звітний рікза звітний рік

за
попередній

рік
усього

у тому числі з
давальницької

сировини

(гр.2 ≤ гр.1)

кількість
вартість,
тис.грн.

(якщо є дані у гр.4, то
мають бути дані у гр.5 і

навпаки)

А Б В 1 2 3 4 5



Стор. 3 форми № 1П-НПП (річна)

Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції

промисловості (НПП)

Одиниця
вимірю-

вання
за НПП

Код
продукції
за НПП

Фактично вироблено продукції Реалізовано продукції, виробленої з
власної сировини, за звітний рікза звітний рік

за
попередній

рік
усього

у тому числі з
давальницької

сировини

(гр.2 ≤ гр.1)

кількість
вартість,
тис.грн.

(якщо є дані у гр.4, то
мають бути дані у гр.5 і

навпаки)

А Б В 1 2 3 4 5



Стор. 4 форми № 1П-НПП (річна)

II. Наявність електростанцій (електрогенераторних установок) потужністю менше 500 кВт, їх потужність та виробництво електроенергії

Найменування
електростанції(ій)

(електрогенераторної(их)
установки(ок)) (паротурбінна,

дизельна, локомобільна та ін.)

Місцезнаходження електростанції(ій)
(електрогенераторної(их)

установки(ок))
(область, населений пункт, вулиця)

Тип
електростанції(ій)
(електрогенера-

торної(их)
установки(ок)):

теплова – код 1, гідро –
код 2, вітрова – код 4,

сонячна – код 6,
геотермальна – код 7,

інша – код 8

Стаціонар-
на – код 1,
пересувна

– код 2

Кількість
електро-
станцій

(електроге-
нераторних
установок)

Установлена
потужність

електростанції(ій)
(електрогенераторної
(их) установки(ок))
станом на 1 січня

наступного за
звітним року, кВт

Вироблено
електроенергії

за рік,
тис.кВт·год

Пояснення

А Б В Г 1 2 3 4

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

_____________________________________________ ______________________________________________
(ПІБ)

телефон: ________________  факс: ________________    електронна пошта: _________________________________


