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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 ЦІНИ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
за ________________________ 20_____р.

Подають:
Термін подання
№ 1-ціни (пром)
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України 
13.07.2012 № 296
 юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  
 видами діяльності, що класифікуються за секціями "В",  "С", "D" (незалежно  від основного виду діяльності)
 - органу державної статистики за місцезнаходженням
22 числа звітного
місяця1)

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)

Найменування товару (марка, артикул)
Одиниця
виміру
Код товару
за Номенклатурою
продукції
промисловості
Ціна реалізації за одиницю 
виміру на 20 число без ПДВ і
 акцизного збору,  грн                                     (з двома десятковими знаками) 
Примітка
(причини зміни ціни)
Вартість реалізації продукції, виробленої з власної сировини,  за попередній рік 
(тис. грн)3)



у звітному
місяці2)
у попередньому
 місяці
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Найменування товару (марка, артикул)
Одиниця
 виміру
Код товару
за Номенклатурою
продукції
промисловості
Ціна реалізації за одиницю 
виміру на 20 число без ПДВ і
 акцизного збору, грн.                                     (з двома десятковими знаками) 
Примітка
(причини зміни ціни)
Вартість реалізації продукції, виробленої з власної сировини,  за попередній рік 
(тис. грн)3)



у звітному
місяці2)
у попередньому
 місяці
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1) Звіт надається  органу державної статистики не пізніше зазначеного терміну. Якщо звіт не може бути поданий у встановлений строк, дані передаються електронною поштою, факсом, телефоном тощо з подальшим підтвердженням на бланку форми у паперовому вигляді, але не пізніше 4-х днів від установленого терміну подання.
2)У разі відсутності реалізації цього виду  продукції на 20 число показується ціна продукції з найбільшої за обсягом партії, яка реалізована у найближчий до вказаної дати день звітного місяця. До складу ціни не включаються транспортні витрати, які нараховуються виробником окремо. Умови реалізації продукції (кредитування – готівковий/безготівковий розрахунок; тип споживача; тип контракту; обсяги поставки) мають бути однаковими.  При наданні інформації про ціни не враховуються знижки (націнки) окремим споживачам. За відсутністю реалізації  продукції у звітному місяці в гр.3 робиться примітка “Цей товар у звітному місяці не реалізовувався”.
3) Заповнюється один раз на рік у звіті за вересень за найменуваннями товарів (марок, артикулів) відповідно до гр.А .

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

____________________________________________                                      _______________________________________
                                                                                                                                                                                                   (ПІБ)

телефон: ______________________   факс: _______________________   електронна пошта: _____________________________________________

