


Мета проведення державного статистичного спостереження 

за ф.№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) 

"Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці"

Метою проведення ДСС є формування 

інформації, що характеризує умови праці працівників 

на підприємствах з потенційними джерелами шкідливих 

і небезпечних виробничих факторів та надання 

пов'язаних із ними пільг і компенсацій, для 

забезпечення інформаційних потреб користувачів.



Спостереження за формою №1-ПВ (умови праці)

(один раз на два роки) 

Форма бланку 

затверджена Наказом

Держстату від

25.06.2021 р. № 170

При заповненні форми слід

користуватись роз’ясненням

затвердженим Головою 

Держстату України

Ігорем Вернером від

02 серпня 2021 р.



В ЕЛЕКТРОНОМУ

ВИГЛЯДІ

не пізніше 

28 лютого



сайт Головного управління 

статистики у Львівській 

області 

www.lv.ukrstat.gov.ua

Єдине вікно Головного 

управління статистики у 

Львівській області

просп. В. Чорновола, буд. 4, 

кім.14 

Форми бланків  можна отримати:

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


Державне статистичне спостереження про умови праці за 2021 рік 

проводиться згідно з порядком визначеним у Методологічних 

положеннях з організації державного статистичного спостереження 

«Умови праці на підприємствах» затверджених наказом 

Держкомстату України від 20.09.2019 № 316. 

Обстеження підприємств щодо стану умов 

праці запроваджено в Україні з 1991 року.

Респондентами обстеження умов праці на підприємствах є підприємства та 

їхні відокремлені підрозділи. Звіт надається в цілому по підприємству 

(відокремленому підрозділу), без виділення структурних підрозділів, до 

органу державної статистики за місцем здійснення діяльності.



Методологічні питання проведення обстеження регламентують закони України «Про 

охорону праці», «Про пенсійне забезпечення», «Про відпустки», постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 №1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, 

цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові 

відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер 

праці» від 16.01.2003 №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 

та від 01.08.1992 №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці», а також відповідні накази та розпорядження Міністерства соціальної політики 

України та Міністерства охорони здоров’я України.

Оцінка стану умов праці здійснюється на підставі 

результатів проведеної атестації робочих місць за 

умовами праці, результати якої відображаються в 

картах умов праці робочих місць, у санітарному паспорті 

цеху (дільниці, виробництва). 



Метою проведення обстеження є отримання інформації про стан умов праці, пільги та компенсації 

за роботу зі шкідливими умовами праці.

Сукупність для обстеження за 2021 рік склала 937 респондентів. 

Сукупність охоплює підприємства сільського господарства, добувної переробної промисловості, 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізації, 

поводження з відходами; будівництва, транспорту ( включаючи пошту та зв’язок); 

Визначення показників форми № 1-ПВ (умови праці) 

здійснюється відповідно до:

- Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої 

наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі 

змінами);

- Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт

про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими

умовами праці” від 02 серпня 2021 року;



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне 

за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб

– територіальному органу Держстату

не пізніше 

28 лютого

Звіт про умови праці, пільги та компенсації

за роботу зі шкідливими умовами праці

за 20____  рік

Державне статистичне спостереження

Бланк форми 
(1 сторінка)

№ 1-ПВ (умови праці)

(один раз на два роки)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

25 червня 2021 р.  № 170



Респондент:

Найменування:  
______________________________________________________________________________________________

_______

Місцезнаходження (юридична адреса): 
______________________________________________________________________________________________

_______

______________________________________________________________________________________________

_______

(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): __________________________________________________________________

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

площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Інформація про респондентаБланк форми 

(1 сторінка)



Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад (КАТОТТГ) (19 ЗНАКІВ)

Приклад:     Залізничний р-н м.Львова

Бланк форми

(1 сторінка)

4 6 1 0 1 3 6 3 0 0

Класифікатора  об’єктів адміністративно – територіального 

устрою України (КОАТУУ)                                           

або

код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Код території відповідно до:

U A 4 6 0 6 0 2 5 0 0 1 0 2 5 9 4 2 1



1 2

Бланк форми 

(1 сторінка)

Інформація щодо відсутності даних

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних : 

У випадку відстуності даних необхідно поставити у 

прямокутнику позначку - V

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається 

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом 

виробництва

Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники карантинні обмеження

Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншої одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається 



Інформація щодо відсутності даних

Не 
заповнюється

Оскільки обов’язково повинен бути 

заповнений рядок 10010

Усього (незалежно від умов праці) 

Облікова кількість штатних працівників

Облікова кількість штатних працівників-жінок

З рядка 10010:

зайняті постійно у три- та чотиризмінному

режимі рядок 10160

працівники служби охорони праці рядок 10170



Звіт ф.№1 ПВ (умови праці) 

складається з двох розділів : 

1.

2.

Умови праці працівників

Пільги та компенсації працівникам

за роботу зі шкідливими умовами 

праці та за особливий характер праці



Розділ I. Умови праці 

працівників

на 31 грудня 20___ року



Розділ І включає показники стосовно кількості 

працівників, які працюють в умовах, що не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам у цілому на підприємстві, а 

також по кожному зі шкідливих факторів; кількості 

працівників служби охорони праці, а також дати останньої 

атестації робочих місць за умовами праці. У рядку 10010 

проставляється облікова кількість штатних працівників, в 

тому числі жінок, яка відповідає даним рядка 3070 форми 

№1-ПВ(квартальна) за ІV квартал



Код рядка

Облікова кількість 

штатних 

працівників

Облікова кількість 

штатних працівників-

жінок

(гр.2 ≤ гр.1)

А Б 1 2

Усього (незалежно від умов праці) 10010

у тому числі працюють на роботах зі шкідливими умовами праці 

(з рядка 10010)

10020

з них в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами 

(з рядка 10020): 

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне 

випромінювання)
10030

барометричний тиск 10040

неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання 10050

іонізуючі випромінювання 10060

виробничий шум, ультразвук, інфразвук 10070

вібрація (локальна, загальна) 10080

освітлення 10090

іонізація повітря 10100

хімічні фактори 10110

біологічні фактори 10120

важкість праці 10130

напруженість праці 10140

З рядка 10020 – працівники молодше 18 років 10150

З рядка 10010:

зайняті постійно у три- та чотиризмінному режимі 10160

працівники служби охорони праці 10170



Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за 

роботу зі шкідливими умовами праці та за 

особливий характер праці

на 31 грудня 20___ року

У розділі ІІ зазначеної форми відображається інформація щодо кількості працівників, яким за роботу 

зі шкідливими та важкими умовами праці надаються (встановлено) додаткові відпустки, 

скорочений робочий тиждень, доплати за умови праці, молоко або інші рівноцінні харчові продукти, 

лікувально-профілактичне харчування, а також стосовно кількості працівників, які мають право на 

пільгові пенсії.

Розділ закінчується рядком 11140 «Будь який вид пільг, компенсацій із зазначених у рядках 11010-

11130», у якому вказують облікову кількість штатних працівників, котрі мають право хоча б на 

один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010-11130. Звертаємо увагу, що рядок 11140 

вносять дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг і компенсацій, на які той має 

право.



Види пільг та компенсацій Код рядка

Облікова кількість 

штатних 

працівників, 

які мають 

право на пільги та 

компенсації

Облікова кількість 

штатних працівників-

жінок, які мають право 

на пільги та 

компенсації

(гр.2 ≤ гр.1)

А Б 1 2

За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць (з рядка 10020): 

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 11010

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість, визначену Списком) (з 

рядка 11010) 11020

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 11030

доплати за умови праці 11040

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів 11050

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування 

(за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці) 11060

За особливий характер праці (з рядка 10010) :

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 11070

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість, визначену Списком) (з 

рядка 11070) 11080

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення":

за Списком № 1 (з рядка 10020) 11090

за Списком № 2 (з рядка 10020) 11100

інші пенсії за віком на пільгових умовах (з рядка 10010) 11110

за вислугу років (з рядка 10010) 11120

призначену самим підприємством (організацією) (з рядка 10010) 11130

Будь-який вид пільг, компенсацій із зазначених у рядках 11010–11130

(з рядка 10010) 11140



Рядки та графи 

форми № 1-ПВ (умови праці)

Умови 

контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (умови праці) та інших 

форм

Контролі всередині розділів

Розділ І

ряд. 10010 гр. 1 > 0

ряд. 10020 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10160 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 10170 гр. 1 < або = ряд. 10010 гр. 1

гр. 1,2 кожного рядка з 10030 по 10150 < або = відповідно гр. 1,2 ряд. 10020

гр. 2 кожного рядка з 10010 по 10160 < або = гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 10160 гр. 1 - ряд. 10160 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 10030 по 10150 < або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

якщо ряд. 10020 гр. 1 > 0, то ряд. 10180 повинен бути заповненим

сума (ряд. 10030 ÷ ряд. 10140) гр. 1,2 > або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Розділ ІІ

ряд. 11080 гр. 1,2 < або = ряд. 11070 гр. 1,2 відповідно

гр. 2 кожного рядка з 11010 по 11140 < або = гр. 1 відповідного рядка з 11010 по 11140

ряд. 11020 гр. 1,2 < або = ряд. 11010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11060 гр. 1,2 < або = ряд. 11090 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11130 < або = ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно 

ряд. 11020 гр. 1 - ряд. 11020 гр. 2 < або = ряд. 11010 гр. 1 - ряд. 11010 гр. 2

ряд. 11060 гр. 1 - ряд. 11060 гр. 2 < або = ряд. 11090 гр. 1 - ряд. 11090 гр. 2

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 11010 по 11130 < або = ряд. 11140 гр. 1 - ряд. 11140 гр. 2

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1,2 > або = ряд. 11140 гр. 1,2 відповідно

якщо ряд. 11140 гр. 1,2 = 0, то сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1,2 = 0

якщо сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1,2 = 0, то ряд. 11140 гр. 1,2 = 0

Правильність даних, наведених у формі № 1-ПВ (умови праці), можна 

перевірити шляхом проведення арифметичного контролю:



Міжрозділові контролі

ряд. 11020 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11050 гр. 1,2 < або = ряд. 10110 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11080 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11110 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11120 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

гр. 1,2 кожного рядка з 11010 по 11060 < або = відповідно гр. 1,2  ряд. 10020

ряд. 11090 гр. 1,2 < або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11100 гр. 1,2 < або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд. 11130 гр. 1,2 < або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

(гр. 1 - гр. 2) кожного рядка з 11010 по 11060 < або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11090 гр.1 - ряд.11090 гр. 2 < або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11100 гр.1 - ряд.11100 гр. 2 < або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11130 гр.1 - ряд.11130 гр. 2 < або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд.11140 гр.1 - ряд.11140 гр. 2 > або = ряд. 10020 гр. 1 - ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2 > або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

ряд.11140 гр. 1 - ряд.11140 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1,2 < або = ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд.11070 гр. 1 - ряд.11070 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11080 гр. 1 - ряд.11080 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11110 гр. 1 - ряд.11110 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд.11120 гр. 1 - ряд.11120 гр. 2 < або = ряд. 10010 гр. 1 - ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11090 гр. 1,2 + ряд. 11100 гр. 1,2 < або = ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Взаємозв’язок між формами

ряд. 10010 гр. 1 = ряд. 3070 гр. 1 ф. № 1-ПВ (квартальна)

ряд. 10010 гр. 2 = ряд. 3070 гр. 2 ф. № 1-ПВ (квартальна)



Дякуємо за увагу!

Номери телефонів для консультацій

255 43 00

258 59 12

258 59 38

258 59 96


