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Державне статистичне спостереження

Конфiденцiйнiсть статистичної iнформацiї 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 ПРО ЦIНИ ВИРОБНИКIВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦIЇ
за Квітень 2017 р.

Подають: Термін подання № 1- ціни (пром)
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які    займаються не пізніше (місячна)
  промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів  22 числа звiтного ЗАТВЕРДЖЕНО
державної статистики мiсяця Наказ Держстату України
- територіальному органу Держстату 04.07.2014 р. № 207

(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)

Розділ 1. Продукція, реалізована в межах України
Ціна реалізації за одиницю  Примiтка Вартість реалізованої

Найменування продукції Одиниця Код продукції  продукції на 20 число без податків і (причини змiни  в межах України 
вимірю- за НПП транспортних витрат, грн.  цiни) продукції, виробленої
вання (з двома десятковими знаками) з власної сировини,

у  у  за попередній рік
звiтному попередньому тис.грн
мiсяцi мiсяцi

А Б В 1 2 3 4
Хліб Смачний 0.7 упакований т тов.прод 10.71.11.00.30 4 896,52 4 896,52  -
Хліб Яровий 0.5 упакований т тов.прод 10.71.11.00.20 6 349,80 6 349,80  -
Батон Дорожній 0.4 упакований т тов.прод 10.71.11.00.20 7 197,61 7 197,61  -
Ріжки до чаю 0.08 т тов.прод 10.71.12.00.30 36 875,00 36 875,00  -
Ромашка з маком уп 0,35 т тов.прод 10.71.12.00.30 20 865,11 20 865,11  -



А Б В 1 2 3 4
Завіток з творогом уп 0,1 т тов.прод 10.71.12.00.30  -  - У поточному місяці товар не

вироблявся
 -

Розділ 2. Продукція, реалізована за межі України
Ціна реалізації за одиницю Примiтка Вартість реалізованої

Найменування продукції Одиниця Код продукції продукції на 20 число без податків і (причини змiни за межі України
вимірю- за НПП транспортних витрат, грн. цiни) продукції, виробленої
вання (з двома десятковими знаками) з власної сировини,

у у за попередній рік
звiтному попередньому тис.грн
мiсяцi мiсяцi

А Б В 1 2 3 4
 -  -  -

Рудовський Юрій Борисович
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (П.І.Б.)

відповідальної за достовірність наданої інформації

Васильченко К.О.
(П.І.Б.)

телефон: 691532    факс: 680180    електронна пошта: plan@nhk.com.ua


