
Код еДРПОУ

flержавне Gтатисти чне Gпостережен ня

Конфiденцiйнiсть статистичноi iнформацiТ забезпечуеться
статтею 21 3акону УкраТни "Про f|ержавну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних Gтатистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 1 863 адмiнiстративнi

Звiт з працi
за сiчень _ еруdень 201б року

Форма Ns 1_ПВ
(мiсячна)

3атверджено
Наказ Держбату
07.08.20,1з N9 239

Подають Термiни подання

оридичнi особи, вiдокремленi
riдроздiли, визначенi за перелiком
срганiв державноТ статистики _ органу

цержавноТ статистики за мiсцем
знаходження

не пiзнiше 7-го числа пiсля
звlтного перlоду

найменування: Дп "lзяславське лiсове господарство"
особа або вiдокремлений пiдроздiл)

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

м. lзяслав. вчл. михельська, 32
(поштовий iндекс, область /АР Крим, район, населений пункг, вулиця /,провулок, площа тощо,

.Ne 
будинку / корпусу, N9 квартири / офiсу)

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

30300, Хмельницька обл.
(поштовий iндекс, область / АР Крим, район, населений пункг, вулиця / провулок, площа тощо,

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

Якtло вiдповiдно до п, 1,2. lнструкцiТ зi статистики кiлькостi працiвникiв, затвердженоТ наказом

!ержкомстату вiд 28. 09. 2005 Ne 286 (зi змiнами), звiт складаеться за струlfiурний пiдроздiл, укажiть,
будь ласка, нижче iнформацiю, lло стосуеться цього пiдроздiлу

Найменування
(струtсурний пiдроздiл)

Вид економiчноТ дiяльностi
(струкгурний пiдроздiл)

Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться звiт

( область /АР Крим, район, населений пункг)

повнюеться в територiальному органi державноТ статистики стосовно ознак струкryрного пiдроздiлу:

виду економiчноТ дiяльностi за КВЕД

територiТ за КОАТУУ

струкгурного пiдроздiлу

iнших примiток



Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi
Bcl

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

А Б 1 2

Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. ,l020 2788,5 32002,3
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
эплати працi ycix працiвникiв, тис,грн, ,l030 501,9 5760,6

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб 1040 260 269

вiдпрацьовано, людино-годин 1 060 39478 482943

Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. ,1070 2748,1 30087,7

основна 9в2,4 12215,8

0оOаmкова 1387,8 14994,0
iHtцi 438,3 4792,5

Пояснення до роздiлу I.

назва показникiв Основна причина вiдхилення

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
(ряд. 1040 гр. 'l) +; 

-25О/оi 
бiльше порiвняно

з попереднiм перiодом

Середня заробiтна плата штатного працiвника
(ряд. 1 070 / ряд. 1040 - ,1000) +; - 

,10% 
i бiльше

порiвняно з попереднiм перiодом

Роздiл lI. Заборгованiсть перед працiвниками по заробiтнiй
платiта виплатах iз соцiального страхування

на 'l сiчня 2017 року
(назва мiсяця, наступного пiсля звiтного перiоду)

назва показникiв Код рядка Усього

А Б 1

сума заборгованостi iз виплати заробiтнот плати , тис.грн. 201 0

з неТ vтBopeHa ч попереднi роки 2020

Кiлькiсть працiвникiв, яким своечасно не виплачена заробiтна плата , осiб 2030

Сума заборгованостi з виплат працiвникам у зв"язку з тимчасовою
lепоаLlездатнiстю. чключаючи оплатч пеDших п"яти днiв. тис.грн. 2040
@iизapoбiтнoiплaтизapаxyнoкбюджeтниxкoштiв,
гис.грн. (iз ряд. 2010)* 2050

з неТ мiсцевий бюджет 2060

Сума заборгованостi з компенсацiйних виплат працiвникам, якi постращдали
внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи, тис.грн. (iз ряд. 2050) 2070

Пояснення до роздiлу ll.
назва показникiв основна причина вiдхилення

Сума заборгованостi з виплати заробiтноI плати
(ряд. 20,10) +; - 25Yо i бiльше порiвняно
з попереднiм перiодом

Мiсце пiдпису керiвника (власника) таlабо особи,

вiдповiдальноТ за достовiрнiсть наданоi iнформацii.

Курельччк П.l.
(пlБ)

Лitлук Л.А.
(пlБ)

телефон: 4-20-73 факс 4-17-56 електроннапошта |ZYSLAV@ukr. net



Гl Код еДРПОУ

flержавне статиGтичне Gпостереження

КонфiденцiйНiсть статистИчноТ iнформацiТ забезпечуеться статтею 2'l 3акону Украiни "Про flержавну статистику"

3BiT з працi
за сiчень еруOенъ 2016 року

Форма Ns 1_ПВ
(квартальна)
3атверджено

Наказ Держfrату УкраIни

2,1.07.2015 Na 172 (зi

змiнами)

порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 1863 Кодёксу Y*pq,"" n!9 адмiнigIрgl!ЕцiгtЕg.9lорушення

Подають: Термiни подання

юридичнi особи, вiдокремленi пiдроздiли,
визначенi за перелiком органiв державноТ
статистики - органу

державноТ статистики за
м iсцезнаходжен ням

не пiзнiше 7-го числа пiсля
звiтного перiоду

Мiсцезнаходження (юридична адреса): 30300. Хмельницькка обл.

м. lзяслав. вчл. llдихельсь

(поtчтовий iндекс, область / АР Крим, район, населений пункг, вулиця / провулоц площа тощо,

N9 будинlq / корпусу, Ne квартири / офiсу)

здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться форма звiтностi (фапична адреса):

30300, Хмельницька обл.

(поштовий iндекс, область /АР Крим, район, населений пункг, вулиця i провулок, площа тоцо,

м. lзяслав. вчл. Михельська.32

N9 будинlry / корпусу, N9 квартири / офiсу)

Найменуван ня струlсгурного п iдроздiлу

Вид економiчноТ дiяльностi

Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаоться форма звiтностi

(поштовий iндекс, область /АР Крим, район, населений пункr, вулиця / провулок, плоU.lа тощо,

пп "llяспаRське пiсове госполаоство"



Роздiл l. Кiлькiсть lцтатних працiвникiв

\

лькiсть прийнятих штатних працiвникiв

звiльнених штатних працiвникiв

БiБ-БББних штатних працiвникiв iз причини

в органiзацii виробництва i працi (реорганiзацiя, скорочення

RйыкютьБББйх шйт-х працiвникiв iз причини

кадрiв (за власним бажанням, за угодою cTopiH, порушення

дисциплiни, iH,) (iз ряд. 3040)

,,i"**'r*"*тних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду

iлiковакiлькiстьштатнИхпрацiвникiв,якiзнаходятьсяУвiдпУстцiподогля
дИтиНоюдодосягнеННянеювiкУ,ВсТаНовлеНогочинниМзакоНодаВством

роздiл ll. Втрати робочого часу штатних працiвникiв

Кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через вiдпустки без збереження

poOiTHoi плати (на перiод припинення виконання робiт)

кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через MacoBi невиходи на

Роздiл lll. Склад фонду оплати працi штатних працiвникiв

назва показникiв

д

Фонд оплати працi штатних працiвникiв, всього (ряд.5020+ряд,5030+ряд,5060)

Код рядка

Усього, тис.грн (з

одним десятковим
знаком)

Б 1

5010 30087,7

5020 10301,2
\+/Uпл

саппбiтнпт ппэти 5030 14994,0

у тому числl:
посалових окладlв

5040 229,7

5050 12072,1

яппбiтнот ппати 505,1 277,0

втрат частини заробiтку у зв"язку з порушенням TepMiHiB iT виплати

liйнi Rиппати

5052 0,0

5060 4792,5

у тому числ| : 5070 2055,9

iндивiдчальний характерпl пLгl'
5080 2736,6

за невiдпрацьований час (iз ряд,5030, 5060) 5090 2415,2

т2



Роздiл lY. Розподiл tllтатних працiвникiв за розмiрами заробiтноТ плати
за грудень 2016 р.

(заповнюеться за останнiй мiсяць кварталу - березень, червень, вересень, грудень)

Роздiл У. Кiлькiсть та фонд оплати працiокремих категорiй працiвникiв

Bcl

назва показникiв Код рядlе осiб
А Б 1

Кiлькiсть штатних працiвникiв, яким оплачено 50% i бiльше робочого часу,

встановленого на мiсяць, усього (сума ряд.6020-6110)
601 0

260

у тому числi у розмiрi:
однiеТ мiнiмальноТ заробiтноi платидо

6020 0

вiд однiеi мiнiмальноТ заробiтноi плати до 2000,00 60з0 0

вlд 2000,01 до 3000,00 6040 4

вlд 3000,01 до 4000,00 6050 2

вiд 4000,01 до 5000,00 6060 6

вiд 5000,01 до 6000 ,00 6070 37

вiд 6000,01 до 7000,00 60в0 27

вiд 7000,01 до 8000 ,00 6090 41

вiд 8000,01 до 10000 ,00 61 00 35

вiд 10000,0'1 до 't5000,00 6,110 105

понад 15000,00 6120 3

61 30 0

Клькiсть штатних працiвники, якi повнiстю вiдпрацювали мiсячну норму.

робочого часу, з нарахованою заробiтною платою в межах мiнiмальноТ (iз

рядка 61 30)

6,140

ДЪвiдково. Облiкова кiлькiсть працiвникiв на кiнець мiсяця, яким

встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу вiд
прожиткового MiHiMyMy, встановленого законодавством для працездатноТ
особи

6,150

назва показникiв Код рядка

3а перiод з початку року

Середньооблiкова
кiлькiсть, осiб

Фонд оплати
працi, з одним
десятковим

знаком, тис.грн

Вiдпрацьовано,
людино-годин

А Б 1 2 3

iз середньообл iKoBoT кiлькостi штатних прqц!Е!!д!Е.

жiнки
701 0 33 3044,8 59787

працiвники, оплата працi яких

фiнансуеться коштом державного та
мiсцевого бюджету (заповнюють
бюджетнi установи (розпорядн ики

бюджетних коштiв)

7020

0 0

Працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi):

зовнiшнi сумiсники 7030 0 0

працюючi за цивiльно-правовими
договоOами

7040 40 1914,6



Роздiл Yl. lнформацiя про укладання колективних договорiв*
станом на 31 грчдня 20{6 року

Bcl

Роздiл Yl!. Витрати на утримання робочоi сили, lцо
не входять до складу фонду оплати працi *

за сiчень - грудень 2015 року

(заповнюеться вlfiючно з даними по струкгурних пiдроздiлах, раз на piк у звiтi за сiчень - березень)

назва показникiв Код рядка Всього
А Б 1

Кiл bKicTb укладен их та зареестрованих колективн их договорiв, оди н и ць 801 0 1

Кiлькiсть працiвникiв, якi охопленi колекгивними договорами, осiб
8020 260

Розмiр мiнiмальноТ мiсячноi тарифноi ставки (окладу),
зстановлений у колекгивному договорi, грн.

8030 1632,00

Розмiр мiнiмальноТ мiсячноi тарифноТ ставки (оtсtаду),
зстановлений у галузевiй угодi, грн.

8040 1632,00

8050

8060

назва показникiв Код рядка

Усього по
пiдприомству

А Б 1

Витрати пiдприемства на угримання робочоТ, сили KpiM тих, якi BpaxoBaHi у фондi
оплати працi , тис.грн (сума рiдкiв з 9020 до 9060) 901 0 0

9020 0

Витрати пiдприемства на культурно-побугове обслуговування працiвникiв, тис
грн (з одним десятковим знаком) (iз рядка 9010) 9030 0

Витрати пiдприемства на забезпечення працiвникiв житлом, тис грн (з одним
десятковим знаком) (iз рядка 9010) 9040 0
Витрати пiдприемства на професiйне навчання, тис грн (з одним десятковим
знаком) (iз рядка 9010) 9050 0

lншi витрати на робочу силу, тис грн (з одним десятковим знаком) (iз рядка
901 0) 9060 0

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв пiдприемства за сiчень-грудень
попереднього року, осiб 9070

Мiсце пiдпису керiвника (власника) таlабо особи,
вiдповiдальноi за достовiрнiсть наданоi iнформацiТ.

Курельччк П.l.
(пlБ)

ЛiщукЛ.А.


