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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 ПРО ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦIЇ
за 2014  рiк

Подають: Термiн подання № 1П-НПП 
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, якi займаються  (рiчна)
промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні  ЗАТВЕРДЖЕНО
установки) потужністю менше 500 кВт не пiзнiше Наказ Держстату України

28 лютого 05.08.2014 № 222
     - органу державної статистики за мiсцем здiйснення виробничої дiяльностi

Респондент:
Найменування: Публічне акціонерне товариство "Запорізький завод металевих конструкцій"
Місцезнаходження (юридична адреса): 
 ЗАВОДСЬКИЙ р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69008

(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): 
 ЗАВОДСЬКИЙ р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69008

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



Виробництво та  реалізація  промислової продукцiї

Фактично вироблено продукції Реалізовано продукції, виробленої
Назва виду продукцiї Одиниця Код  за звітний рік з власної сировини, за звітний рік

за Номенклатурою продукцiї вимiру продукцiї у тому числi з за вартість, тис.грн.
промисловостi (НПП) за НПП за НПП усього давальницької попереднiй кількість (якщо є дані у гр.4, то

сировини рiк мають бути дані у
(гр.2 =< гр.1)  гр.5 і навпаки)

A Б В 1 2 3 4 5
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики,
профілі та вироби подібні, з металів чорних або
алюмінію

т 25.11.23 1 867,0  - 3 563,0 2 026,0 24 824,8

Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки
стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд
інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з
металів чорних (крім мостів та секцій мостів, башт та
щогл гратчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них,
порогів, обладнань для риштовань будівельних,
опалубки, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та
їх частин, виготовлених з листового матеріалу)

т 25.11.23.55 1 867,0  - 3 563,0 2 026,0 24 824,8

Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім
призначених для стисненого чи скрапленого газу), з
металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не
оснащені механічним чи тепловим устаткованням

т 25.29.11 2 141,0  - 5 305,0 2 093,0 25 332,2

Резервуари, цистерни, баки й аналогічні ємності для
рідин з металів чорних, місткістю понад 300 л (крім
футерованих чи з теплоізоляцією, оснащених
механічним і тепловим обладнанням)

т 25.29.11.30 2 141,0  - 5 305,0 2 093,0 25 332,2

Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і
відпущена)

тис.Гкал 35.30.11 1,7  - 1,6  -  -

Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними та
окремими котлами

тис.Гкал 35.30.11.00.10 1,7  - 1,6  -  -

Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними тис.Гкал 35.30.11.00.12 1,7  - 1,6  -  -

II. Наявність електростанцій (електрогенераторних установок) потужністю менше 500 кВт, їх потужність та виробництво електроенергії
№
п/п

Найменування електростанції
(електрогенераторної установки)

(паротурбінна, дизельна, локомобільна та ін.)
і місцезнаходження (область, населений пункт та ін.)

Тип електростанції:
теплова - "1", гідро
- "2", вітрова - "4",

сонячна - "6",
геотермальна - "7",
інша (вказати яка) -

"8"

Стаціонарна – “1”,
пересувна – “2”

Кількість
електро- станцій

Установлена потужність
електростанції станом на 1
січня наступного за звітним

року, кВт

Вироблено
електроенергії за рік,

тис.кВт·год

Пояснення

А Б В Г 1 2 3 4
1  -  -

Усього х х  -  -
з них пересувні х 2  -  -



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

ЧАЙКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
(ПІБ)

телефон: 2897985    факс:  2897978    електронна пошта:  oeicb_zzmk@optima.com.ua


