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найменування: дЕржАвнЕ пlдприемство,житомирськиЙ ЕкспЕртно-тЕхнlчниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"

Мiсцеэнаходження (юридична адреса):

майдан Пугятинський , буд.2, оф. 521, 522, м, ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬl(A обл., 10002
(пошmовuй iнёекс, обласmь /АР Крuм, район, населенuй пункm, вулuця /провулок, плоulа поulо, NЬ буDuнку /корпусу, l'lэ кварmuрu

Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоi подаеться форма звiтностi (фактична адреса):

майдан Прятинський , буА.2, оф. 521, 522, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002
(поulповuй iHdeKc, обласпь /АР Крuлt, район, населенuй пункm, вулuця /провулок, плоulа tпоu,lо, Nэ буDuнку /корпусу, Ne кварmuрu

р.

Найменування структурного пiдроздiлу дЕр)l(AвнЕ пlдприемство
цЕнтр дЕржпрАцl"

,|житомирськиЙ ЕкспЕртно-тЕхнlчниЙ

Вид економiчноТ дiяльностi Технiчнi випробування та дослiдження

Ддреса здiйснення дiяльностi, щодо якоi подасгься форма звiтностi (фактична адреса):

YKpaiHa, 10002, м.Житомир, майдан Пугятинський, будинок Ne 2, офiс 521,522

Номер структурного пiдроздiлу 1

поле не використовчеться в електронномч звiтi

,Щля iнших примiток

(назва звimноао мiсяLlя)

Подають: lepMlH подання

юридичнi особи, вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб за
перелiком, визначеним органами державноТ статиGтики
- територiальному органу fl ержстату

не пiзнiше 7-го
числа мiсяця,
наступного за

звiтним перiодом

1



назва показникiв
Код

рядка

за звiтний
мiсяць

А Б 1

Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис,грн. (з odHuM ёесяmковuм знаком) 1 020 640,7

Сума податку з доходiв фiзичних oci6, що вiдрахована з фонду
оплати працi ycix працiвникiв (KpiM тимчасовоI непрацездатностi), тис.
(з oilHuM dесяmковuм знаком)

грн,
1 030 1 15,3

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб (у цiлuх ччслах) 1 040 47

Кiлькiсть вiдпрацьованого робочого часу lлтатними працiвниками, люд.год
(у цiлих числах) 1 060 6360

Фонд оплати працi штатних працiвникiвl тис.грн. (з o)HuM dесяmковuм знаком)
(iз ряd,1020) 1 070 636,0

Ylkl

Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв, робочий час iфонд оплати працi

Роздiл Il. 3аборгованiсть перед працiвниками iз заробiтноТ
плати та виплат iз соцiального страхування
на ,1 Квiтня 2018 р.

Стеблянко Олександр Леонiдович

Кондратюк lрина Олегiвна
(пlБ)

konirol@yandex.ru

у,
Ф

Пояснення до роздiлу l

наэва показника Основна причина вiдхилення

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв (ряд.,l0Ц0
гр,1) +;-25% i бiльше порiвняно э попереднiм перiодом

Середня заробiтна плата штатного праЦвника
(ряд.,l070/ряд.1040-1000) +;-10% i бiльше порiвняно з
попереднiм перiодом

( iooy)

назва показникiв

Код

рядка Усього

А Б 1

201 0

2020
2030

@pацiвникaмy3в'я3кy3тиMЧаcoBoюнeпpацeздaтнicтю,
уключаючи оплату перших п'яти днiв, тис.грн. (з o1HuM ёесяmковutьэнаком) 2040

@oбiтнoiплaти'якaфiнaнcyeться3apаxyнoкбюджeтних
коштiв, тис. грн. (з o1HuM 1есяmковuм знаком) (iз ряд. 2010) 2050

2060

2070

Пояснення до роздiлу ll
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