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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

ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОТКОСТРОКОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
за

Жовтень 2017

року

(місяць)
Подають:
юридичні особи, вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб, якi займаються економічними видами дiяльностi
промисловості
- територіальному органу Держстату

Термiн подання
не пiзнiше 12 числа
місяця, наступного
за звітним

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

№ 1-ПЕ
(мiсячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
15.07.2016 № 113

8

1

Розділ 1. Розподіл показників за видами економічної діяльності промисловості за звітний місяць
Код
Усього
У тому числі за видами промислової економічної діяльності промисловості
рядка
(сума за всіма
(коди на рівні груп, класів (3-4 знак), що за КВЕД належать до секцій B, C, D, E)
Назва показників
видами економічної
діяльності
10.71
10.72
10.82
промисловості)
А
Б
1
2
3
4
5
6
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків
11 236,9
11 207,2
10,2
19,5
(оборот), тис.грн, з одним десятковим знаком
10
Із рядка 10 - обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) за межі країни (зовнішній оборот), тис.грн,
з одним десятковим знаком
(ряд.13 =< ряд.10)
13
Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції, без
ПДВ і акцизного збору, тис.грн, з одним десятковим знаком
(тільки за видами економічної діяльності промисловості, що
належать до розділів 13-33 секції "C" КВЕД)
14
Із рядка 14 - обсяг іноземних замовлень, тис.грн., з одним
десятковим знаком (ряд.15 =< ряд.14)
15
Середня кількість працівників, зайнятих в економічних видах
323
321
1
1
діяльності промисловості, осіб
16
Кількість відпрацьованого часу працівниками, люд.год
(тільки за видами економічної діяльності промисловості, що
належать до груп 25.3, 25.4, 30.3, 30.4 та класів 28.11, 30.11,
33.15, 33.16, КВЕД)
17
Розділ 2. Інформація за видами економічної діяльності з виробництва, передачі та розподілення електроенергії (код за КВЕД 35.1) та виробництва газу;
розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (35.2)
Назва показників
Код рядка За звітний місяць
А
Б
1
Обсяг постачання та розподілення електроенергії споживачам місцевими (локальними) електромережами, млн.кВт.год
19
3
Обсяг постачання та розподілення (транспортування) газу споживачам місцевими (локальними) розподільчими мережами, млн.м
з одним десятковим
20
знаком
У випадках уточнення (виправлення) даних за попередній звітному місяць їх рекомендовано надавати з поясненням причин (у наведених нижче рядках).

Рудовський Ю.Б.
(ПІБ)

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

Васильченко К.О.
(ПІБ)

телефон:

69-15-32

факс:680180

електронна пошта:

plan@nhk.com.ua

Продовження таблиці 1-ПЕ*
* - Додано за погодженням із ГМУС для використання у разі необхідності введення більше 5 КВПД у основній таблиці бланку.

Код
рядка
Назва показників

А
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без
ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот),
тис.грн, з одним десятковим знаком
Із рядка 10 - обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) за межі країни (зовнішній оборот), тис.грн, з одним
десятковим знаком
(ряд.13 =< ряд.10)
Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції,
без ПДВ і акцизного збору, тис.грн, з одним десятковим знаком
(тільки за видами економічної діяльності промисловості,
що належать до розділів 13-33 секції "С" КВЕД)
Із рядка 14 - обсяг іноземних замовлень, тис.грн, з одним
десятковим знаком (ряд.15 =< ряд.14)
Середня кількість працівників, зайнятих в економічних видах
діяльності промисловості, осіб
Кількість відпрацьованого часу працівниками, люд.год
(тільки за видами економічної діяльності промисловості, що
належать до груп 25.3, 25.4, 30.3, 30.4 та класів 28.11, 30.11,
33.15, 33.16 КВЕД)

Б

Усього
(сума за всіма
видами економічної
діяльності
промисловості)
1

У тому числі за видами промислової економічної діяльності промисловості
(коди на рівні груп, класів (3-4 знак), що за КВЕД належать до секцій B, C, D, E)
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