
3BiT з працi

Код СДРПОУ 00993308

еруёенъ 2018 року

Форма Ng 1-ПВ
(мiсячна)

3атверджено

#жiffзi;J;;ъ

за сiчень :

державне статисти ч не спостережен ня
конф iде н ц i й н i сть стати сти ч нот l нфо рrиа ц i'г заьз пе чуеться

статтею 21 3акону УкраТни "Про flержавну статистику''

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних споGтережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статею l86" Коде*су y*paih" npo адмi"iстративнi правопорушення

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

Респондетн:

Найменування: ДП "lзясларське лiсgве госпqдqр.ство',
(юридична особа або вiдокремлений пiдроздiл)

М iсцезнаходжен ня (юридич на адреса) .

(юридична особа або вiдокремлений пiдроздiл)

м. lзяслав вчл. Михельська, 32

Мреса здiйснення дiяльностi,

Nэ будинку / корпусу, Nэ квартири / офiсу)

щодо якот подаеться звiт (фактична адреса):
30300 Хмельницька обл.

м. lзяслав вчл. Михельська.32

30300 Хмельни

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

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

Nч будинку / корпусу, Nэ квартири / офiсу)

якtло вiдповiдно до п. 1.2.Iнструкцiт зi статистики кiлькостi працiвникiв, затвердженот наказом
fiержкомсТату вiД 28, 09. 2005 Ns 286 (зiзмiнами), звiт сшадаеться за струrсурний пiдроздiл, укажiть,будь ласка, нижче iнформацiю, lло стосуеться цього пiдроздiлу

Найменування
(cTpylcypH и й пiдрозд iл)

Вид економiчноТ дiяльностi
(cTpytcypH и й п iдрозд iл)

Мреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаоться звiт

( область / АР Крим, ,район, населений пункт)

Номер струlсгурного пiдроздiлу

Для iнших примiток
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Роздiл l, Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi
dе

Роздiл ll. 3аборгованiсть перед працiвниками по заробiтнiй
платi та виплатах iз соцiального страхування

на 1 жовтня 2018 року
(назва мiсяця, наступного пiсля звiтного перiоду)

Лiщчк Л.А.
(пlБ)

4 -20 -73 факс 4- 17 - 56 електронна пошта вУýlдV@ чkr. net

cl видие нъ в

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

А Б 1 2

Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. 1 020 3597,2 50842,6
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. 1 030 647,3 9148,5
Середньооблiкова кiлькiсть цтатних працiвникiв, осiб 1 040 240 253
вlдпрацьовано, людино-годин 1 060 34275 460379

Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. ,1070 3537,1 48616,2

основна 2077,3 28917 ,2
)оOаmкова 1219,9 17024,5

iHtлi 300,0 4900,9

Пояснення до роздiлу l

назва показникiв Основна причина вiдхилення

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
(ряд. 'l040 гр. 1) +; - 25% i бiльше порiвняно
з попереднiм перiодом

Середня заробiтна плата штатного працiвника
(ряд. 1070 / ряд. 1040 " 1000) +; - 10% iбiльше
порiвняно з попереднiм перiодом

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 своочасно не виплачена заробiтна плата , осiб 2030
Сума заборгованостi з виплат
непрацездатн iстю, уключаюч и

працiвникам у зв"язку з тимчасовою
оплату перших п"яти днiв, тис.грн. 2040

Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати за рахунок бюджетних коштiв,
тис.грн. (iз ряд. 2010)- 2050

з неТ мiсцевий бюджет 2060

Сума заборгованостi з компенсацiйних виплат працiвникам, якi постраждали
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. 2а10) +; - 25О/о i бiльше порiвняно
3 попереднiм перiодом ,, j 

l

*м _ Курельчук П.l,.

(п lБ)Мiсце пiдпису керiвника (власhика) таlабо особи,су кер

телефон:
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Код еДРПОУ

Державне статисти ч не споGтережен ня

00993308

Конфiденцiйнiсть статистичноТ iнформацiТ забезпечуеться статтею 2't 3акону УкраТни "Про Державну статистику'l

Поручlення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 1863 Кодексу УкраIни про адмiнiстративнi правопорущення

за сiчень
Звiт з працi

еруdенъ 2018 року

Форма N9 1-ПВ
(квартальна)

3атверджено
Наказ fl ержстату УкраТни

21 ,07 .2015 Ns 172 (зi

эмiнами)

Подають: Термiни подання

юридичнi особи, вiдокремленi пiдроздiли,
визначенi за перелiком органiв державноТ
статистики _ органу
державноТ статистики за
м iсцезнаходженням

не пiзнiше 7-го числа пiсля
звiтного перiоду

Респондетн:

Найменування: ДП "lзяславське лiсове господарство"

М iсцезнаходження (юридична адреса): 30300, Хмельницькка обл.

м. lзяслав, вчл. Михельська, 32

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

N9 будинку / корпусу, Nq квартири / офiсу)

fuреса здiйснення дiяльностi, lлодо якоТ подаеться форма звiтностi (факгична адреса):

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

м. lзяслав, вчл. Михельськ?, 32

Nэ будинку / корпусу, Nэ квартири l офiсу)

Найменуван ня струкгурного пiдроздiлу

Вид економiчноТ дiяльностi

Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаеться форма звiтностi

(поштовий iндекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площ" ,оЙо,

Номер стру}сrурного п iдроздiлу



Роздiл l. Кiлькiсть штатних працiвникiв

роздiл ll. Втрати робочого часу штатних працiвникiв

Bci види

лlг

У т.ч. жiнкиназва показникiв

Кiлькiсть прийнятих штатних працiвникiв

Кiлькiсть звiльнених штатних працiвникiв

змiн в органiзацiт виробництва i працi (реорганiзацiя, скорочення

або штату лрацiвникiв)
iз ряд. 3040

причини

угодою cTopiH, порушенняплинностi кадрiв (за власним бажанням, за

трудовоТ дисциплiни, iH ) (iз ряд. 3040)

облiкОва кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду

Станом на З'1 грудня звiтного року (раз на piK у звiтi за lV квартал)

оолкоьа кiлькiсть штатних працiвникiв, прийнятих на умовах неповного

робочого дня (тижня)

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

вагiтнiстtо та пологами

облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду

за дитиною до досягнення нею BiKy, встановленого чинним законодавством

назва показникiв

Кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу через вiдпустки без збереження

заробiтноТ плати (на перiод припинення виконання робiт)

А

l\v'll.l

рядка людино-години осiб

Б 1 2

4080

-"*.* невiдпрацьованого робочого часу через переведення на

неповний робочий день (тиждень) з економiчних причин

кiлькiсть невiдпрацьованого робочого часу чере3 MacoBi невиходи на

роботу(страйки) | | |

4090

41 00

роздiл lll. склад фонду оплати працi tlJтатних працiвникiв

назва показникiв Код рядка

Усього, тис.грн (з l
одним десятковим

знаком)

Б 1

501 0 486,16 2

5020 26690,8

5030 17024,5

5040 1098,3

5050 12193,9

5051 0,0

5052 0,0

5060 4900,9

5070 2185,3

5080 2715,6

5090 3732,3



Роздiл lY. Розподiл штатних
за

(заповнюеться за останнiй мiсяць

працiвникiв за розмiрами заробiтноТ плати
грудень 201В р.

кварталу - березень, червень, вересень, грудень)
Bci види

назва показникiв Код рядка осiб
А Б 1

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

601 0
240

у тому числi у розмiрi:
однiе'I мiнiмальноТ заробiтноТ платидо

6020 0

вiд однiеТ мiнiмальноТ заробiтноТ плати до 4000,00 6030 4

вiд 4000,01 до 5000,00 6040 5

вlд 5000,0 1 до 5500 ,00 6050 2

вiд 5500,0 1 до 6000,00 6060 6

вiд 6000,0 1 до 7000,00 6070 4

вiд 7000,01 до 8000,00 60в0 1

вiд 8000,0,| до 10000 ,00 6090 11

вiд 10000,01 до 1 5000 ,00 61 00 104

вiд 15000,01 до 20000 ,00 61 10 68

понад 20000,00 6120 35

Кiлькiсть штатних працiвникiв, якi повнiстю вiдпрацювали норму робочого
часу, встановлену на мiсяць (iз рядка 6010)

61 30 164
Кiлькiсть штатних працiвники, якi повнiстю

робочого часу, з нарахованою заробiтною

рядка 6130)

вiдпрацювали мiсячну норму
платою в межах мiнiмальнот (iз 6140

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

61 50

Роздiл У. Кiлькiсть та фонд оплати прачiокремих категорiй працiвникiв

назва показникiв Код рядка

3а перiод з початку року

Середн ьообл iKoBa
кiлькiсть, осiб

Фонд оплати
працi, з одним
десятковим

знаком, тис. грн

Вiдпрацьовано,
людино-годин

А Б 1 2 3

iз середньооблiковоТ кiлькостi штатних прqц]Еццщв :

жiнки 701 0 29 4763,2 51168

працiвники, оплата працi яких

фiнансуоться коштом державного та
мiсцевого бюджету (заповнюють
бюджетнi установи (розпорядни ки

бюджетних коштiв)

7020

зовнiшнi сумiсники 7030 0 0

працюючi за цивiльно-правовими
договорами

7040 29 2226,4
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Роздiл Yl. lнформацiя
станом

п ро укладання колекти вних договорiв*
на 31 грудня 2018 року

Bci види

назва показникlв

кiлькiсть у|Фадених та зареестрованих колективних договорiв, одиниць

Кiлькiсть працiвникiв, якi охопленi колепивними договорами, осiб

Розмiр мiнiмальнот мiсячнот тарифноТ ставки (окладу),

встановлений у колективному договорi, грн.

Розмiр мiнiмальноТ мiсячноТ тарифноТ ставки (окладу),

встановлений у галузевiй угодi, грн-

Код рядка Всього
Б 1

8010 1

в020 23g

8030 3723,00

8040 ý#ж5"GО

в050

8060

* 
Цей роздiл заповнюоться в

струlсгурних пiдродiлах, раз
цiломУ по юридичнiй особi (вiдокремленому пiдроздiлу), влючаючи данi по

на piK у звiтi за сiчень - грудень.

Роздiл Yll. Витрати на утримання робочоТ Gили, tцо

не входять до складу фонду оплати працi *

за сiчень'- грудень 2017 року

(заповнюеТься включНо з данимИ по струlffуРних пiдрозДiлах, раЗ на piK у звiтi за сiчень - березень)

назва показникiв

i, сили KpiM тих, якi BpaxoBaнl y фондl

оплати працi , тис.грн (.сума рiдкiв з 902Ч до 90Q0)

ВитратИ пiдприомстВа на соцiаЛьне забезпеченнЯ працiвникiВ, тис грн (з одним

десятковим знаком) (iз рядка 9010)

Витрати пiдприемства на культурно-поброве обслуговування працiвникiв, тис

.n,..l rз однипл десятковим знаком) (iз рядка 9010)

Йййпiдприемства на забезпечення працiвникiв житлом, тис грн (з одним

lд".rr*оrrr rr"*оr) (i.
iйне навчання, тис грн (з одним десятковим

знатоju) (iз ртдка 9010) 
.

lншi витрати на робочу силу,

Код рядка

Усього по
пiдприемству

Б 1

901 0 0

9020 0

9030 0

9040 0

9050 0

9060 0

9070 0

а 5сника) таlабо о

F

и,и

Курельчук Ц.l.
(пlБ)

Мiсце пiдпис} керiвника (

Лiщук Л.А.' (пlБ)

lZYSLAVтелефон:

l
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