
Код еДРПОУ

ýержавне статистичне спостереження

статистичноТ iнформацiТ забезпечуеться
статтею 21 3акону УкраiЪи "Про Державну статистику"

Порушення порядlry подання або використання даних дерх€вних статистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею l86t Кодексу УкраiЪи про

3BiT з працi
за Giчень - еруdень 2015 року

Форма Ns 1-ПВ
(мiсячна)

3атверджено
Накаэ ДsрrксJаry
07.08.2013 м 2з9

Подають Термiни подання

юридичнi особи, вiдокремленi
пhроздiли, визначенi за перелiком
органiв дерlевноI статисг1,1ки - органу

державноI статисгики за мiсцем
знаходr(ення

не пiзнiше 7-rо числа пiсля
звiтного перiоду

пондетн:

: ДП "lзяславське лiсове господарG]Lва"
особа або вiдокремлений пИроздiл)

я (юридична адреса): 30300. Хмельницькаобл.
особа або вiдокремлений пiдроздiл)

Михельська. 32
(поштовий iндекс, область / АР Крим, район, населений пунlп, вулиця / провулок, площа тощо,

N9 будинку / корпусу, N9 квартири / офiсу)

здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться звiт (факгична адреса):

30300. Хмельницька обл.
(почlтовий iндекс, область l АР Крим, район, населений пунrг, вулиця / провулок, плоtца тощо,

м. вчл. Михельська.32
Nr будинку / корпусу, N9 квартири / офiсу)

Якщо вiдповiдно до п. 1,2.1нструкцiТ зi статистики кiлькостi працiвникiв, затвердженоТ наказом

,Щержкомстаry вiд 28. 09. 2005 Ne 286 (зi змiнами), звiт складаеться за струкгурний пiдроздiл, укажiть,
будь ласка, нижче iнформацiю, шо стосуеться цього пiдроздiлу

Найменування
(qтруtоурни й пhроздiл)

Вид економiчноТ дiяльностi
(струlсурний пiдроздiл)

fuреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться эвiт

( область / АР Крим, район, населений пункг)

юеться в arльному органi державноi статистики cтocoвtlo ознак струкryрного пiдроздiлу:

виду економiчноi дiяльностi за КВЕД

територiТ за КОАТУУ

струкryрного пiдроздiлу

iнших примiток



Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi
Bcl

назва показникiв Код рядка 3а звiтний мiсяць За перiод з початку рок)

А Б 1 2

Середня кiлькiсть ycix працiвникiв в еквiвалентi повноi
зайнятостi, осiб 1010 278 278
Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. 1020 4182.7 25147.4
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн, ,l030 656,2 3721,3
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб 1040 2в1 252
Фонд робочого часу, за який нарахована заробiтна плата
штатним працiвникам (KpiM тимчасовоi непрацездатносri)
всього, людино_годин ,1050 47821 492153
з нього вiдпрацьовано, людино-годин ,t060 43053 452292
Фонд оплати працi tлтатних працiвникiв, тис.грн. 1070 4,t23,6 23845,4

основна 913,4 9638,0
dоOаmкова 1312,2 12291,о

lншl {957,1 3218,4
Пояснення до роздiлу l

назва показникiв Основна причина вiдхилення
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
(ряд, 1040 гр. 1) +; 

-25Оki 
бiльч:е порiвняно

з попереднiм перiодом

Середня заробiтна плата tлтатного працiвника
(ряд. 1070 / ряд, 1040 - 1000) +; - 10% i бiльrле
порiвняно з попереднiм перiодом

Роздiл ll. 3аборгованaсть перед працiвниками по заробiтнiй
платiта виплатах iз соцiального страхування

на 1 сiчня 2016 року
(назва мiсяtд, наступного пiсгtя звiтного перiоду)

Лiшчк Л.А.
(пlБ)

назва показникiв Код рядка Усього
А Б 1

Сума заборгованоgгi iз виплати заробiтноТ плати , тис.грн. 201 0
з Hei утворена у попереднi роки 202о

кiлькiсть працiвникiв. яким своечасно не виплачена заробiтна плата. осiб 2030
Сума заборгованостi з виплат працiвникам у зв"язку з тимчасовою
непрацездатнiстю, уклtючаючи оплату перших п"яти днiв, тис.грн. 2о4о
Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати за рахунок 0юджетних коштlв,
гис.грн, (iз ряд. 20,10)* 2050

з неi мiсцевий бюджет 2060

Сума заборгованостi з компенсацiйних виплат працiвникам, якi постращцали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, тис.rрн. (iз ряд. 2050) 2070

Пояснення до роздiлу |l.
назва показникiв Основна причина вiдхилення |

Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати
(ряд. 2010) +; - 25О/о i бiльше порjвняно
з попеоеднiм пеоiодом /

Курельччк П,l.
(пlБ)

вiдповiдальноi

телефон: 4-20-73 факс 4-17-56 елекгроннапошта |ZYSLAY@ ukr. net



Iдеrrтифiкацiйний код еДРПОУ 0 0 9 9 3 3 0 8

.Щерхсавне статистичне спостережеЕня

КонфИенцiйшiсть статиствчно'f iнформачiТ забезпечуеться статтею 2l 3акону УкраiЪи "Про дерясавну статистику"

Порушrення порядку подання або використання даних державших статистичних спостереrкень тягне за собою
яка встдновлена статтею186" Кодексу Укра[ни про адмiнiстративнiУкоа[ни п

Звiт з працi
за сiчень - грудень 2015 р.

л& l-пв
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ,Щержстату УкраiЪи

05.08.2014 Ns224

Подають: теомiнп подання
юридичнi особи, вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб за
перыliком, визначеним органами державноТ сгатистики

- органу державноТ статистики за мiсцем здiйснення
дiяльностi

не пiзнiше 7-го
числа мiсяця,
наступного за
звiтним перiодом

Респондент:
Найtr.tенyвaння-,ЩfIкIзяславськелicoвeгoсПoдapстBo)).

МiсцезнаходженшI (юрилична адреса): 30300, Хмельницька обл.

м. Iзянrав, вул. Михыlьська, 32
(почлmовuй iHdeKc, обласпь /ДР KpuM, раilон, населенuй пункп, еулuця /провулок, площа поu|о,

Ne буduнtу /корпусу, М кварmuрu/офiсу)

длреса здiйснення дiяльностi, щодо якот подасться форма звiтностi (фактична адреса):

м. Iзяспав, вул.. Михельська, 32
JФ Np кварmuрu /офi,

Наймеrтування струкгурного пiлрозлiлу

вид економiчнот дiя.llьностi

Алреса здiйснення дiяльностi, щодо якоi подаеться форма звiт

(обласпь /ДР Kputl, район, населенuй tlyHKtп, вулuця /провулок, лrлоu|а mощо, No буduнху /корпусу, JФ кварmuрu /офiсу

Номер структурного пiлрозлiлу

Роздiл I. Кiлькiсть працiвникiв

назва показникiв
Код

рядка
За перiод з початку року, осiб
усього з нихжlнки

А Б 1 2

Прийнято штатних працiвникiв з020 2з 1

у тому числi на HoBocTBopeHi робочi мiсця з030

вибуло штатних пDацiвникiв з040 12 1

у тому числi з причин:
змiн в органiзачii виробництва i працi (реорганiзацiя,
скорочення чисельностi або штаry працiвникiв)

3050

з060
8 1

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець
звiтного перiоду з070

261' JJ

3080

3090



Роздiл II. Використання робочого часу штатних працiвнпкiв

назва показникiв
Код

рядка

за перiод з початку рокy

людино-
години

кiлькiсть
працiвникiв,

осiб
А Б 1 2

Фонд робочого часу. hяd. 4020 + ряd. 4040) 40l0 504з77

вiдпрацьований час 4020 452292

Невiдпрацьований час (сума ряdкiв з 4050 dо 4l l0) 4040 52085

у тому числi з причин:
щорiчних вiдгryсток (основних та додаткових)

4050 38837 232

тимчасовоi непDацездатностi 4060 ||992 83

вiдrryсток без збереження заробiтноТ плати за згодою cTopiH 4070 2з2 ,7

iнших вiдпусток без зберехення заробiтноТ гшати (на перiод
припинення виконання робrт)

4080

переведення з економiчних причин на неповний робочий день
(тшlсдень) 4090

масових невиходiв на робоry (страйкiв) 4100

lнших причин 4l10 l024 х
4120

4130

Роздiл III. Склад фонду оплати працi

назва показникiв
Код

рядка

За перiод з початку
року, з одним

десятковим знаком,
тис.грн.

А Б 1

Фонд оплати прачi штатншх працiвникiв, (ряd. 5020 + ряd. 5030 +
ряd. 5060)

50l0
2з845.4

Фонд основноТ заробiтноТ шIати 5020 83з6,0

Фонд додатковоТ заробiтноi плати 5030 1229I,0

у тому числi:
надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладiв

5040
13 1.1

премiТта винагороди, що носять систематичний характер
(щомiсячнi, щоквартальнi)

5050
9082.4

виплати, пов'язанi з iндексацiею заробiтноТ плати 505 1 l594,8
компенсацiя втрати частини заробiжу у зв'язку з порушенЕям
TepMiHiB ii виплати

5052

Заохочувальнi та компенсацiйнi вигшати 5060 з2|8,4

у тому числi:
матерiальна допомога

5070
699.8

соцiальнi пiльги, що мають iндивiдуа-гlьний харшстер 5080 775,0

Ошtата за невiдпрацьований час (iз ряd, 5030, 50б0) 5090 1415,з

5100

5i10



назва показникiв Код
Dядка

осiб

А Б 1

Кiлькiсть цIтатних працiвникiв, яким ошIачено 50% i бiльlце робочого
часу, встановJIеного на мiсяць, (сума ря0. 6020 - бl00) 6010

26|

у тому числi у розмiрi, грн.:
до 1378 6020

вiд 1378,0l до 1500,00 бOз0

вiд 1500,01 до 2000,00 6040

вiд 2000,0l до 2500,00 6050

вiд 2500,01 до 3000,00 6060 l
вlд з000,0l до 3500,00 6070

вlд 3500.01 до 4000,00 6080 1

вiд 4000,0l до 5000,00 6090 l
вiд 5000,0l до 10000,00 6100 20

понад 10000,00 61l0 2з8
Кiлькiсть штатних працiвникiв, якi повнiстю вiдпрацювали норму
робочого часу, встановлену на мiсяць (iз ряdка 6010) 6130 189

у тому числi працiвники, у яких нарахована заробiтна плата була в межах
мiнiма-гtьноТ заробiтноi IuIати, встановленоi законодавством 6140

,Щовiдково. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець мiсяця, яким
встаноыIено тарифну ставку (окпад, посадовий оклад) нюкчу вiд
прожиткового MiHiMyMy, встановленого законодавством для працездатноi
особи

61 50

6160

6|70

Роздiл IV. Розподiл працiвнпкiв за розмiрами заробiтноi плати
за грудеЕь 2015 р.

(заповнюеться за останнiй мiсяць квартаJIу - березень, червень, вересень, грулень)

роздiл v. Кiлькiсть i фонд оплати працi окремих категорiй працiвникiв

назва показникiв Код
рядка

за перiод з початкy року

середньо-
облiкова

кiлькiсть, осiб

фонд оплати
працi, з одним

десятковим
знаком, тис.грн.

вlдпрацьовано,
людино-годин

А Б 1 2 J
Iз середньооблiковоТ кiлькостi штатних працiвникiв:

жlнки 70l0 33 2688,0 54|20
працiвники, oIuIaTa працi яких
фiнансуеться коштом державного
та мiсцевого бюджету (заповнюють
бюджетнi установи (розпорядники
бюджетних коштiв)

7020

Працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi)

зовнiшнi сумiсники 7030
працюють за цивiльно-правовими
договоDами

7040 32 1302,0

7050



Роздiл YI. Iнформацiя про укпадання колективних договорiв
cTElHoM на 31 грудня 2015 р.

* Цей розлiл заповнюеться в чiлому по юридшIнiй особi (вiдокремленому пiдроздiлу), вкlпочаючи данi по
структурних пiдроздiлах, рш на piK у звiтi за сiченьгрудень.

Курельчук П.I

Лiщук Л.А..
(пIБ)

! -20 - 7З_ факс: _4- 17 - 56_ елекгронна пошта: IZYSLAV@ ukr.net

-l

назва показникiв
Код

рядка
Усього по

пiдприемству
А Б 1

Кiлькiсть yкладених i зареестрованих колекгивних договорiво одиниць 8010 1

Кiлькiсть штатних працiвникiв, якi охогшенi колекгивними договорами, осiб 8020 26l

Розмiр мiнiмальноi мiсячноi тарифноТ ставки (оклlаду), встановлений
y колективному договорi, грн.

8030
l406,0

Розмiр мiнiмальноi мiсячноi тарифноТ ставки (окrrаду), встановлений

у гапузевiйугодi, грн.
8040 l406,0

8050

8060

Мiсце пiдпису керiвника (
вiдповiдальноi за достовiрнig:ь наданоТ


