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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ У  5  .6 .

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 собої' 
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт про кількість працівників, 
їхній якісний склад та професійне навчання 

за 201/іфік

Подають: Терміни подання
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за
переліком органів державної статистики
<- органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 
7 лютого після 
звітного року

№ 6-ПВ 
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНС 
Наказ Держстату Ук] 

07.08.2013 № 23

Респондент: (С  1 Ы  ££  і
Найменування: ( ,  / / ( Р  *

(ЄШі

Місцезнаходження (юридична адреса): с Р Р /Р Л С

ТпгШереіеет бамом. в.
К рим ^т к^ населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

~Ме будинку /корпусу, №  квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

N° будинку /корпусу, №  квартири /офісу)

Номер структурного підрозділу

Розділ І. Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року

Назва показників Код
рядка

Усього,
осіб з ни:

А Б 1
1. Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього 12010 —7Р :

з них:
1.2. Прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня) 12020
1.3. У віці 15-35 років 12030 /
1.4. Мають вищу освіту за освітніми рівнями: 

-  неповна та базова вища освіта 12070
-  повна вища освіта 12080

1.5. Отримують пенсію, усього 12090
у тому числі:
-  за вислугу років 12100
-  за віком 12110
-  по інвалідності, усього 12120

з них III групи 12130
1.6. Знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, усього 12140
1.7. Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до

досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього 12150
1.8. Проживають на території інших регіонів (АР Крим, областей, м. Києва 

м. Севастополя, поза межами України) 12160



Назва показників Код
рядка

Усього,
осіб

3 них жі

А Б , 1 2
1.9. Мають науковий ступінь 12170
1.10. Винахідники і раціоналізатори 12180
1.11. Зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 

(за результатами атестації робочих місць за умовами праці)
12190

12200
12210

Розділ II. Підготовка працівників

Назва показників

{ Навчено у у тому числі:
Код

рядка
звітному 

році, усього, 
осіб

первинна професій
на підготовка

перепїдготов

усього 3 них жінки усього 3 них я
А Б 1 2 3 4 5

3. Навчено новим професіям (первинна 
професійна підготовка, перепідготовка), 
усього (ряд. 13020+ряд. 13050) 13010

3.1. Безпосередньо на виробництві, усього 13020
у тому числі за формами навчання: 

-  індивідуальна 13030
-  курсова 13040

3.2. У навчальних закладах різних типів за 
договорами, усього 13050
у тому числі:
-  професійно-технічних 13060
-  вищих (І-ІУ рівнів акредитації) 13070

4. Навчено новим професіям керівників, 
професіоналів, фахівців (із ряд. 13010) 13080 X

5. Крім того, навчались за кордоном 13090

Розділ III. Підвищення кваліфікації

Назва показників
Код

рядка

Навчено
У

звітному
році,

усього,
осіб

у тому числі:

керів
ники

профе
сіонали,
фахівці

тех-
нічні
служ
бовці

кваліфіковані та інші 
робітники

усього

3 них
підвищили 
кваліфіка

ційний розряд
А Б 1 2 3 4 5 6

6. Підвищили кваліфікацію, 
усього (ряд. 14020 + ряд. 14030) 14010 / /

у тому числі:
6.1. Безпосередньо на 

виробництві 14020
6.2. У навчальних закладах 

різних типів за договорами 14030
7. Крім того, навчались за # 

кордоном 14040

14050

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

телефон:

(ПІБ)

факс:_______________________ електронна пош та:____________________________
ТОВ “Август Тренд. Замовя. № 255. Тираж


