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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 із праці
за III Квартал 2021
р.
(звітний квартал)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб

Термiн подання
не пiзнiше 7-го
числа місяця,
наступного за
звiтним перiодом

- територіальному органу Держстату

№ 1-ПВ
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держстату
17.06.2020 № 178

Респондент:
Найменування:

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(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):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

8 0 3 8 2 0 0 0 0 0

- 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:

Найменування структурного підрозділу
Вид економічної діяльності

93.11

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

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

Номер структурного підрозділу

1

Роздiл I. Кількість штатних працівників
Назва показникiв

Код рядка

(осіб (у цілих числах ))
Усього
У т.ч. жiнки

А
Б
Кількість прийнятих штатних працівників
3020
Кількість звільнених штатних працівників
3040
Кількість звільнених штатних працівників із причини змін в організації виробництва
і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників)
(із ряд. 3040)
3050
Кількість звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним
бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)
(із ряд. 3040)
3060
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду
3070
Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал)
Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного
робочого дня (тижня)
3080
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами
3090
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством
3100

1
12
9

2
1

9
144

30

х

Роздiл ІI. Втрати робочого часу штатних працівників
Назва показникiв
А
Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження
заробітної плати (на період припинення виконання робіт)
Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний
робочий день (тиждень) з економічних причин
Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу
(страйки)

Код рядка

Люд.год

(у цілих числах)
Осіб

Б

1

2

4080
4090
4100

Роздiл ІІI. Склад фонду оплати праці штатних працівників
Назва показникiв
А
Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд.5020 + ряд.5030 + ряд.5060)
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд. 5030)
Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні,
щоквартальні) (із ряд. 5030)
Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030)
Компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати
(із ряд. 5030)
Заохочувальні та компенсаційні виплати
Матеріальна допомога (із ряд. 5060)
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060)
Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд.5030, 5060)

тис.грн (з одним десятковим знаком
Код рядка
Усього
Б
5010
5020
5030
5040

1
4 209,5
3 210,8
998,7
423,9

5050
5051

-

5052
5060
5070
5080
5090

574,8

)

Роздiл IV. Кiлькiсть і фонд оплати працi окремих категорiй працiвникiв
CередньоФонд оплати працi,
облiкова
тис.грн
кiлькiсть,
(з одним
осiб
десятковим
(у цілих числах)
знаком)
А
Б
1
2
Iз середньооблікової кiлькостi штатних працiвникiв:
жiнки
7010
26
926,3
Працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi):
зовнiшнi сумiсники
7030
4
61,8
працюють за цивiльно-правовими
7040
2
92,9
договорами
Угрупування

Код
рядка

Кількість
відпрацьованих
людино-годин
(у цілих числах)
3
11122
Х
Х

2

Роздiл V. Інформація про укладання колективних договорів
станом на 31 грудня 2021 р.
(у звіті за IV квартал)

Назва показникiв

Код
рядка

А
Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од
Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб
(у цілих числах)
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений у колективному
договорі, грн
(із двома десятковими знаками)
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)

Б
8010
8020

Усього по
підприємству
включно з даними
по структурних
підрозділах
1

8030

-

8040

-

Розділ VІ. Витрати на утримання робочої сили,
що не входять до складу фонду оплати праці
за 2020 р.
(у звіті за I квартал)

Назва показникiв

А
Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані
у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, тис.грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників, тис.грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис.грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на професійне навчання, тис.грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Інші витрати на робочу силу, тис.грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб
(у цілих числах)

Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за достовірність наданої інформації
телефон:

5906670

електронна пошта:

Б

Усього по
підприємству
включно з даними
по структурних
підрозділах
1

9010

-

9020

-

9030

-

9040

-

9050

-

9060

-

Код
рядка

9070

Груздєв Валентин Миколайович
(ПІБ)

info@nsc-olymp.com
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Квитанція
Користувач:
Ім'я файлу:
Підписи:
Текст:

Мацюця
803820014297707S030111710000610092021.XML
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Підприємство: 14297707 Державне підприємство "Національний спортивний комплекс
"Олімпійський"
Звіт: 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
За період: III Квартал,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
07.10.2021 у 18:46:59
Реєстраційний номер звіту: 9002813522
(803820014297707S030111710000610092021.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.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
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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 Липень 2021

р.

(назва звітного місяця)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
- територіальному органу Держстату

Термiн подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 1-ПВ
(мiсячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 179

Респондент:
Найменування:

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(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):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу
Вид економічної діяльності
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(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
Код території за КОАТУУ

8038200000

93.11
8038200000

- 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:

0

7

Роздiл I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
рядка

Назва показникiв
А
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб
(у цілих числах)
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год
(у цілих числах)
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
(із ряд.1020)

За звiтний
мiсяць

Б

1

1020

1 437,7

1030
1040

258,8
132

1060

19178

1070

1 399,5

Пояснення до розділу І.
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +;25% і більше порівняно з попереднім періодом

Основна причина відхилення

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

Груздєв Валентин Миколайович
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за достовірність наданої інформації

телефон:

5906670

електронна пошта:

(ПІБ)

info@nsc-olymp.com

2

Квитанція
Користувач:
Ім'я файлу:
Підписи:
Текст:

Мацюця
803820014297707S030101210000552072021.XML
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Підприємство: 14297707 Державне підприємство "Національний спортивний комплекс
"Олімпійський"
Звіт: 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
За період: Липень,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
09.08.2021 у 18:24:10
Реєстраційний номер звіту: 9002276633
(803820014297707S030101210000552072021.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.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

1

4

2
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7

7

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 Серпень 2021

р.

(назва звітного місяця)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
- територіальному органу Держстату

Термiн подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 1-ПВ
(мiсячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 179

Респондент:
Найменування:

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(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):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу
Вид економічної діяльності
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(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
Код території за КОАТУУ

8038200000

93.11
8038200000

- 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:

0

7

Роздiл I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
рядка

Назва показникiв
А
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб
(у цілих числах)
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год
(у цілих числах)
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
(із ряд.1020)

За звiтний
мiсяць

Б

1

1020

1 574,1

1030
1040

283,3
133

1060

19561

1070

1 506,9

Пояснення до розділу І.
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +;25% і більше порівняно з попереднім періодом

Основна причина відхилення

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

Груздєв Валентин Миколайович
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за достовірність наданої інформації

телефон:

5906670

електронна пошта:

(ПІБ)

info@nsc-olymp.com

2

Квитанція
Користувач:
Ім'я файлу:
Підписи:
Текст:

Мацюця
803820014297707S030101210000603082021.XML
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Підприємство: 14297707 Державне підприємство "Національний спортивний комплекс
"Олімпійський"
Звіт: 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
За період: Серпень,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
06.09.2021 у 16:33:25
Реєстраційний номер звіту: 9002463592
(803820014297707S030101210000603082021.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.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
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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 Вересень 2021

р.

(назва звітного місяця)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
- територіальному органу Держстату

Термiн подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 1-ПВ
(мiсячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 179

Респондент:
Найменування:

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(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):
вулиця Велика Васильківська, буд. 55, М.КИЇВ обл., 03150, Україна
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу
Вид економічної діяльності
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(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
Код території за КОАТУУ

8038200000

93.11
8038200000

- 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:

0

7

Роздiл I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
рядка

Назва показникiв
А
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис.грн
(з одним десятковим знаком)
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб
(у цілих числах)
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год
(у цілих числах)
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн
(з одним десятковим знаком)
(із ряд.1020)

За звiтний
мiсяць

Б

1

1020

1 407,6

1030
1040

253,4
135

1060

20506

1070

1 303,1

Пояснення до розділу І.
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +;25% і більше порівняно з попереднім періодом

Основна причина відхилення

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

Груздєв Валентин Миколайович
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за достовірність наданої інформації

телефон:

044-590-66-70

електронна пошта:

(ПІБ)

info@nsc-olymp.com

2

Квитанція
Користувач:
Ім'я файлу:
Підписи:
Текст:

Мацюця
803820014297707S030101210000609092021.XML
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Підприємство: 14297707 Державне підприємство "Національний спортивний комплекс
"Олімпійський"
Звіт: 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
За період: Вересень,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
07.10.2021 у 18:46:39
Реєстраційний номер звіту: 9002813505
(803820014297707S030101210000609092021.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.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

