
   Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 0 0 3 8 1 3 8 1

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

ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ
за Квітень 2017 року

(місяць)

Подають: Термін подання № 1-П
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,  не пiзнiше (місячна)
які займаються промисловими видами діяльності 4 числа пiсля ЗАТВЕРДЖЕНО

місяця Наказ Держстату України
- територіальному органу Держстату  наступного 05.08.2014 № 222

за звітним (зі змінами)

Респондент:

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Місцезнаходження (юридична адреса): 
53207, Дніпропетровської обл., м. Нікополь, вул.Першотравнева, буд.22/1 

(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): 
53207, Дніпропетровської обл., м. Нікополь, вул.Першотравнева, буд.22/1 

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці
передано в оренду потужності з випуску промислової продукції

повністю або частково

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому у звітному місяці продано
потужності з випуску промислової продукції

повністю або частково



Стор. 2 форми 1-П (місячна)

Фактично вироблено за звітний місяць Залишки
Назва виду продукції у тому числі призначено для збуту виробленої готової продукції

за Номенклатурою продукції Одиниця Код  з неї продукція, вироблена з на кінець звітного періоду
промисловості (НПП) виміру продукції усього усього власної сировини (не заповнюється по продукції, 

за НПП за НПП (гр.2 =< гр.1) кількість вартість у яка обліковується у вартісному 
(гр.3 =< гр.2) фактичних цінах виразі, позиціях за кодами 

виробника (без 19.20.20.00.00, 23.63.10.00,
ПДВ і акцизу), за класом 06.20 та 

тис.грн. за розділом 35)
(якщо гр.3>0, то
гр.4>0 і навпаки)

А Б В 1 2 3 4 5
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого

зберігання
т 10.71.11.00 926,0 926,0 926,0 8 720,0  -

Хліб пшеничний  т 10.71.11.00.20 616,0 616,0 616,0 5 904,0  -
Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній т 10.71.11.00.30 286,0 286,0 286,0 2 283,0  -

Вироби булочні т 10.71.11.00.40 24,0 24,0 24,0 533,0  -
Торти т 10.71.12.00.10 1,0 1,0 1,0 59,0  -

Вироби здобні (булочки підвищеної
калорійності, лісткові, рулети з маком, рогалики

тощо)

т 10.71.12.00.30 44,0 44,0 44,0 1 372,0  -



Стор. 4 форми 1-П (місячна)

У випадку значних відхилень у звітному місяці проти попереднього за обсягами випуску основних (вагомих) для підприємства видів продукції (+, - 30% і більше) для
упередження запитів від органів статистики рекомендовано надати пояснення:

Назва виду продукції, код за НПП Пояснення

Уточнені дані за попередній звітному місяць Пояснення

Рудовський Ю.Б.
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

Васильченко К.О.
(ПІБ)

телефон: 69-15-32    факс:  680180    електронна пошта: plan@nhk.com.ua


