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Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею  21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 186 3 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення

Звiт із працi
у Березень 2021  р.

(назва звітного місяця)

Подають: Термiн подання № 1-ПВ
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб не пізніше 7-го  (мiсячна)

числа місяця, ЗАТВЕРДЖЕНО
- територіальному органу Держстату наступного за Наказ Держстату

звітним періодом 17.06.2020 № 179

Респондент:
Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Місцезнаходження (юридична адреса):

майдан Путятинський, буд. 2, оф. 521, 522, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

майдан Путятинський, буд. 2, оф. 521, 522, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

      Найменування структурного підрозділу ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ"

      Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження

      Адреса  здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
майдан Путятинський, буд. 2, оф. 521, 522, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002

(область/АР Крим, район, населений пункт. вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Номер структурного підрозділу 1

Заповнюється респондентом в разі подання форми в електронному вигляді
стосовно ознак структурного підрозділу

Код виду економічної діяльності за КВЕД 71.20
Код території за КОАТУУ 1810136600

1810136600 - КОАТУУ
(фактична адреса визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку -V

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:
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Роздiл I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Код За звiтний
Назва показникiв рядка мiсяць

А Б 1
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн (з одним десятковим знаком) 1020 370,2
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис.грн
(з одним десятковим знаком) 1030 66,6
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб (у цілих числах) 1040 37
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год
(у цілих числах) 1060 3448
Фонд оплати працi  штатних працiвникiв, тис.грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд.1020) 1070 357,2

Пояснення до розділу І.

Назва показників Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +;-
25% і більше порівняно з попереднім періодом

Середня заробітна плата штатного працівника
(ряд.1070/ряд.1040*1000) +;-10% і більше порівняно з попереднім
періодом

Черниш Артур Васильович
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, (ПІБ)

відповідальних  за достовірність наданої інформації

телефон: 418-475    електронна пошта: konirol@ukr.net
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Квитанція
Користувач: Кондратюк

Ім'я файлу: 181010020405673S030101210004130032021.XML

Підписи: Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 20405673 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Звіт: 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
За період: Березень,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.04.2021 у 12:55:12
Реєстраційний номер звіту: 9000860073
(181010020405673S030101210004130032021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 07.04.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України


