Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

2

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

Вересень 2015
(місяць)

Подають:

року

Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,
які займаються промисловими видами діяльності

не пiзнiше
4 числа пiсля
місяця
наступного
за звітним

- територіальному органу Держстату

№ 1-П
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
05.08.2014 № 222
(зі змінами)

Респондент:
Найменування:

ПАТ "Тернопільський радіозавод "ОРІОН"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця 15 КВІТНЯ, буд. 6, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46023
(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 15 КВІТНЯ, буд. 6, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46023
(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
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Стор. 2 форми 1-П (місячна)

Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції
промисловості (НПП)

Одиниця
виміру
за НПП

Код
продукції
за НПП

усього

Фактично вироблено за звітний місяць
у тому числі призначено для збуту
з неї продукція, вироблена з
усього
власної сировини
(гр.2 =< гр.1)
кількість
вартість у
(гр.3 =< гр.2)
фактичних цінах
виробника (без
ПДВ і акцизу),
тис.грн.
(якщо гр.3>0, то
гр.4>0 і навпаки)
2
3
4

Залишки
виробленої готової продукції
на кінець звітного періоду
(не заповнюється по продукції,
яка обліковується у вартісному
виразі, позиціях за кодами
19.20.20.00.00, 23.63.10.00,
за класом 06.20 та
за розділом 35)

А

Б

В

1

Апаратура передавальна для радіомовлення
та телебачення, до складу якої входять
приймальні пристрої

шт

26.30.11.00

-

-

-

-

56,0

5

Частини радіоприймальної апаратури і
радіопередавачів
Обладнання комунікаційне мережеве,
наприклад, концентратори (хаби),
маршрутизатори сигналу (роутери), шлюзи для
забезпечення функціонування мереж
глобального доступу (WANS) та мереж
локального доступу (LANS); плати звукові,
відеоплати, плати машин для автоматичного
оброблення даних мережеві

тис.грн

26.40.52.00

7,0

7,0

7,0

7,0

-

шт

26.12.20.00

980,0

980,0

980,0

18,4

-

Лампи розжарювання потужністю не більше
200 Вт та на напругу більше100 В (уключаючи
лампи рефлекторні; крім ламп
ультрафіолетових та інфрачервоних, ламп
розжарювання галогенних з вольфрамовою
ниткою та ламп направленого світла
герметичних)

тис.шт

27.40.13.00

130,0

130,0

130,0

200,2

265,0

Конструкції інші та їх частини, плити, прутки,
кутики, профілі та вироби подібні, з металів
чорних або алюмінію

т

25.11.23

0,2

0,2

0,2

51,9

-

Послуги з механічного оброблення виробів
металевих, інші (крім токарного оброблення)

тис.грн

25.62.20.00

8,9

8,9

8,9

8,9

-

Послуги з нанесення металевих покриттів на
метали
Послуги з ремонту й технічного обслуговування
устатковання електронного професійного
призначення, іншого

тис.грн

25.61.11

0,5

0,5

0,5

0,5

-

тис.грн

33.13.19.00

150,0

150,0

150,0

150,0

-

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

Костецький В.Я.
(ПІБ)

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

Головацька М.В.
(ПІБ)

телефон:

28-75-90

факс:24-40-07

електронна пошта:

econ@ orion.te.ua

