
код едрпоу

Звiт з працi
за сiчень - еруOенъ 2017 року

Форма Ns 1-ПВ
(мiсячна)

Затверджено
Наказ Держfrату
07.08.2013 N9 239

,Щержавне статистич не споGтереження

Конфiденцi йнiсть статистичноТ iнформацii забезпечуетьGя

статтею 21 3акону Украiни "Про flержавну статистику"

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

вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 186З Кодексу Украiни про

Подають Термiни подання

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

державноТ статистики за мiсцем
знаходження

не пiзнiше 7-го числа пiсля
звiтного перiоду

пондетн:

НаЙменУвання: ДП "lзяславське лiсове господарство" .-'
особа або вiдокремлений пiдроздiл)

lVliсцезнаходження (юридична адреса):

особа або вiдокремлений пiдроздiл)

(поштовиЙ iндекс, область / ДР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, плоша тощо,

N9 будинку / корпусу, N9 квартири / офiсу)

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

Михельс
N9 будинку / корпусу, N9 квартири / офiсу)

(поштовий iндекс, область i ДР Крим, район, населений лункг, вулиця / провулок, гlлоща тощо,

якщо вiдповiдно до п. 1. 2.1нструкцii зi статистики кiлькостi працiвникiв, затвердженот наказом

!ержкомстату вiд 2В, 09. 2005 Ns 286 (зi змiнами), звiт складаеться за струlfiурниЙ пiдроздiл, укажiть,

будь ласка, нижче iнформацiю, що стосуеться цього пiдроздiлу

Найменування
(струкгурний пiдроздiл)

Вид економiчноТ дiяльностi
(струкгурний пiдроздiл)

Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоi подаеться звiт

( область / АР Крим, район, населений пункт)

я lнших примlток

державнот статисти ки стосовно ознак струкryрного п lдроздlлу:в

Код виду економiчноТ дiяльностi за КВЕД

Код територiТ за КОАТУУ

Номер струlтурного пiдроздiлу

зпзоо Хмепьнишька обл.



Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi
Bci види

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

А Б 1 2
Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. 1 020 4198,6 44601,6
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати працl ycix працiвникiв, тис.грн. 1 030 755,9 8029,6
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб 1040 254 256
вiдпрацьовано, людино-годин 1 060 38041 448810
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн.

1 070 4134.3 42218,4

основна 2076,7 19261,3
0оdаmкова 1642,1 18163,6

iHuli 479,8 717в,7
Пояснення до роздiлу l.

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

-25o/oi 
бiльше порiвняно

з попереднiм перiодом

Середня заробiтна плата щтатного працiвника
(ряд. 1070 / ряд. 1040 - 1000) +; - 10% i бiльше
rорiвняно з попереднiм перiодом

Роздiл ll. Заборгованiсть перед працiвниками по заробiтнiй
платi та виплатах iз соцiального страхування

на 1 листопада 2017 року
(назва мiсяця, наступного пiсля звiтного перiоду)

iдпису керiвника (власника)
вiдповiдал ьноТ за достовiрнiсть

Лiщчк Л.А.
(пlБ)

назва показникiв Код рядка Усього
А Б 1

Сума заборгованостi iз виплати заробiтноТ плати , тис.грн, 201 0
з неТ утворена у попереднi роки 2020

Кiлькiсть працiвникiв, яким своечасно не виплачена заробiтна плата , осiб 20з0
Сума заборгованостi з виплат працiвникам у зв"язку з тимчасовою
непрацездатнiстю, уключаючи оплату перших п"яти днiв, тис.грн, 2040
Gума заOоргованостi з виплати заробiтноТ плати за рахунок бюджетних коштiв,
гис.грн. (iз ряд. 2010)* 2050
з нет мiсцевий бюджет 2060

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

Пояснення до роздiлу ll.
назва показникiв Основна причина вiдхилення

Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати
(ряд. 2010) +; - 25% i бiльше порiвняно
з попереднiм перiодом

л,r'

,tr({{c-{(
Мiсце пiдпису керiвника (власника) таlабо

Кчрельчук.П.l. "

(пlБ)

телефон: 4-20-7З факс 4- 17-56 електроннапошта |ZYýLAV@ukr. net



\
Код еДРПОУ

flержавне статистичне спостережен ня

конфiденцiйнiсть статистичноТ iнформацiТ забезпечуеться статтею 21 3акону УкраТни "Про,Е|ержавну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 186" Кодексу Украiни про адмiнiстративнi

за сiчень
Звiт з працi

еруаень 2017 року

Форма Ns 1-ПВ
(квартальна)
3атверджено

Наказ Держfiату УкраIни
21.07.2015 N9,172 (зi

змiнами)

Подають: Термiни подання

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

державноТ статистики за
мiсцезнаходжен ням

не лiзнiше 7-го числа пiсля
звiтного перiоду

Респондетн:

Найменування: дп "lзяславське лiсове господарство"

Мiсцезнаходження (юридична адреса): 3030_0. Хмельницькка обл.

м. lзяслав, вчл. Михельська, 32

(поштовий iндекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / лровулок, площа тощо,

N9 будинку / корпусу, Nэ квартири / офiсу)

здiйснення дiяльностi, tцодо якоТ подаеться форма звiтностi (фаrсична адреса):

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

м. lзяслав, вчл. Михельська,32

Ns будинку / корпусу, N9 квартири /

Найменування струкгурного пiдроздiлу

Вид економiчноi дiяльностi

fuреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться форма звiтностi

(поштовий iндекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,



Роздiл l. Кiлькiсть штатних працiвникiв

,KicTb прийнятих штатних працiвникiв

Кiлькiсть звiльнених штатних працiвникiв

Кlльк'ють звБьих штатних працiвникiв iз причини

змiн в органiзацii виробництва i працi (реорганiзацiя, скорочення кiлькостi

звПьнЬних штатних працiвникiв iз причини

i кадрiв (за власним бажанням, за угодою cTopiH, порушення

дисциплiни, iH.) (iз ряд. З040)

кiлькiстЬ штатниХ працiвникiВ на кiнець звiтного перiоду

Станом на 31 грудня звiтного року (раз на piK у звiтi за lV квартал)

кiлькiсть штатних працiвникiв, прийнятих на умовах неповного

облiкова кiлькiсть ,ruй" працiвникiв, якi знаходяться у вiдпустцi у зв'язку з

облiкова кiлькiстЬ штатниХ працiвникiв, якi знаходяться у вiдпустцi по догля

задИТИНоюдодосягНеННянеювiкУ,ВстаНоВлеНогоЧИННИМзаконодавствоМ

\

роздiл ll. Втрати робочого часу штатних працiвникiв

Кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через вiдпустки без

робiтноi плати (на перiод припинення виконання робiт)

кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через переведення на

робочий день (тихqцень) з економiчних причин

кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через MacoBi невиходи на

Роздiл lll. Склад фонду оплати працi штатних працiвникiв

посадових окладiв

Код рядка

Усього, тис.грн (з

одним десятковим
знаком)

Б 1

50,10 42218,4

5020 ,l6878,1

5030 18163,6

5040 510,4
-НаЛUdБкуl ld лчllllоlуl дч ,qуу,Y",," -,"--" ,-_

l_поемiт та винагороди, що носять систематичний характер (щомiсячнi, щоквартальнi) 5050 14498,0

"оаэнi а iнл liero заообiтнот плати 505,1 0,0

5052 0,0

5060 7176,7

у тому 5070 2970,1

-соцiальнi пiльги, що мають iндивiдуальний характер

Эплата за невiдпрацьований час (iз ряд,5030, 5060)

5080 2935,1

5090 3155,2

aт2Rпк т2



Bcl

назва показникiв Код рядка осiб
Б 1

Кiлькiсть штатних працiвникiв, яким оплачено 50% i бiльше робочого часу,
встановленого на мiсяць, усього (сума ряд. 6020-61 10)

601 0
254

у тому числi у розмiрi.
однiеi' м iнiмал ьноТ заробiтноI платидо

6020 0

вlд однiеТ мiнiмальноТ заробiтноТ плати до 4000,00 6030 0

вiд 4000,01 до 5000,00 6040 7

вiд 5000,01 до 5500 ,00 6050 0

вlд 5500,0,1 до 6000,00 6060 2

вlд 6000,01 до 7000 ,00 6070 2

вiд 7000,01 до В000,00 6080 6

вlд 8000,01 до 10000 ,00 6090 ,tб

вlд 10000,01 до 15000,00 61 00 107

вlд 15000,01 до 20000,00 61 10 48

понад 20000,00 6120 66
Кiлькiсть штатних працiвникiв, якi повнiстю вiдпрацювали норму робочого
часу, встановлену на мiсяць (iз рядка 6010)

61 30 185
Кiлькiсть штатних працiвники, якi повнiстю вiдпрацювали мiсячну норму

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

оядка 6130)
6140

ffовiдково. Облiкова кiлькiсть працiвникiв на кiнець мiсяця, яким
встановлено тарифну ставку (оtсtад, посадовий оклад) нижчу вiд
прожиткового MiHiMyMy, встановленого законодавством для працездатноТ
особи

61 50

Роздiл lY. Розподiл штатних працiвникiв за розмiрами заробiтноТ плати
за грудень 2017 р,

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

Роздiл У. Кiлькiсть та фонд оплати працi окремих категорiй працiвникiв

назва показникiв Код рядка

3а перiод з початкч рокv

Середньооблiкова
кiлькiсть, осiб

Фонд оплати
працi, з одним
десятковим

знаком, тис.грн

Вiдпрацьовано,
людино-годин

Б 1 2 J

iз середньооблiковоj кiлькостi штатних працiвникiв :

жiнки
701 0 30 4561,1 50958

працiвники, оплата працi яких

фiнансуеться коштом державного та
мiсцевого бюджету (заповнюють
бюджетн i установи (розпорядники
бюджетних коштiв)

7020

0

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

зовнiшнi сумiсники 7030 0 0
працюючl за цивlльно-правовими
договорами

7040 39 2383,2



{

Bci види
Код рядка Всього

Б 1

801 0 1

8020 254

вOз0 3200,00

8040 3200,00

8050

8060

" L{ей роздiл заповнюеться в цiлому по юридичнiй особi (вiдокремленому пiдроздiлу), влючаючи данi поструtсгурних пiдродiлах, раз на piK у звiтi за сiчень - ,pyi"rr, '

РоздiЛ Yll. Витрати на утримання робочоi сили, lцо
не входять до складу фонду оплати працi *

за сiчень - грудень 2016 року
(заповнюеться включно з даними по струкгурних пiдроздiлах, раз на piK у звiтi за сiчень - березень)

рати пiдприемства й утримЪffi |', си л и кр i м -йJ кБ!Ъх-6ЪЪfr
тис.грн (сума рiдкiв з 9020 до 9060

Витрати пiдприемства на соцiальне забезпечення працiвникiв, тис грн (з однимдесятковим знаком) (iз рядка 9010)

рати пiдпрИемства на культурНо-побутове обслуговувап"" пййБi.(з одним десятковим знаком) (iз рядка 9010)
Витрати пiдприемства на забезпечення працiвникiв житлом, тис грн (з однимзнаком) (iз рядка 9010)

навчання, тис грн (з одним десяткЪББком) (iз рядка 9010)

ншi витрати на робочу силу,
)0,10)

тис грн (з одним десятковим знаком) (iз рядка

штатних працiвникiв пiдприемства за сiчень-грудень

Мiсце пiдпису керiвника 1.пu"rr*u)iJЙБ Кчрельчук П,l.
(п|Б)

Лiщчк Л.А.

вiдповiдальноl' за достовiрнiсть наданоi iнформацii.

,/ +/'-"/
(пlБ)


