
# графік звітності 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для         
довідок 

4 жовтня 
24-сг (місячна) «Звіт про  
виробництво продукції  
тваринництва та кількість  
сільськогосподарських тварин» 

50 08 32 

37-сг (місячна) «Звіт про збирання 
врожаю сільськогосподарських  
культур»  

50 08 32 

11-заг (квартальна) «Звіт про  
надходження сільськогосподарських 
тварин на переробні підприємства» 

50 08 32 

1-торг (місячна) «Звіт про  
товарооборот торгової мережі» 50 08 37 

13-заг (квартальна) «Звіт про  
надходження молока сирого  
на переробні підприємства» 

50 08 32 

1-опт (місячна) «Звіт про обсяг  
оптового товарообороту» 50 08 37 

4-мтп (місячна) «Звіт про  
використання та запаси палива» 50 08 37 

1-торг (нафтопродукти) (місячна) 
«Про продаж світлих  
нафтопродуктів і газу» 

50 08 37 

1-П (місячна) «Звіт про виробництво 
промислової продукції за видами» 50 08 25 

1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт 
про ціни на ринку житла» 50 08 41 

5 жовтня 
1-зерно (місячна) «Звіт про  
надходження культур зернових  
і зернобобових та олійних на  
перероблення та зберігання» 

50 08 32 

21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 
продукції сільського господарства» 50 08 32 

2-етр (місячна) «Звіт про роботу  
міського електротранспорту» 50 08 25 

51-авто (місячна) «Звіт про  
перевезення вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом» 

50 08 25 

51-вод (місячна) «Звіт про роботу 
підприємства водного транспорту» 50 08 25 

Продовження 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для        
довідок 

6 жовтня 
51-ца (місячна) «Звіт про основні 
показники роботи авіаційного  
підприємства» 

50 08 25 

7 жовтня 
1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 50 08 38 
1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» 50 08 38 

3-борг (місячна) «Звіт про  
заборгованість з оплати праці» 

50 08 38 

11 жовтня 
2К-П (місячна) «Обстеження  
ділової активності промислового  
підприємства» 

50 08 27 

2К-П інв (два рази на рік) 
«Обстеження ділової активності 
промислового підприємства 
(інвестиції)» 

50 08 27 

2К-С (квартальна) «Обстеження  
ділової активності сільсько-
господарського підприємства» 

50 08 27 

2К-Б (квартальна) «Обстеження  
ділової активності будівельного  
підприємства» 

50 08 27 

2К-Т (квартальна) «Звіт  
обстеження ділової активності  
підприємств оптової та роздрібної 
торгівлі, з ремонту автотранспорт-
них засобів і мотоциклів» 

50 08 27 

2К-СП (квартальна) «Обстеження 
ділової активності підприємства 
сфери послуг» 

50 08 27 

9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про  
експорт (імпорт) послуг» 50 08 37 

10-зез (квартальна) «Звіт  
підприємства з іноземними  
інвестиціями» 

50 08 37 

13-зез (квартальна) «Звіт про  
іноземні інвестиції за кордон» 50 08 37 

12 жовтня 
1-ПЕ (місячна) «Звіт про економіч-
ні показники короткострокової  
статистики промисловості» 

50 08 25 
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Продовження 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для        
довідок 

18 жовтня 
1-кб (місячна) «Звіт про  
виконання будівельних робіт» 

50 08 25 

14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про  
придбання (продаж) товарів для 
забезпечення життєдіяльності  
транспортних засобів, потреб  
пасажирів та членів екіпажу» 

50 08 37 

22 жовтня 
1-ціни (пром) (місячна) «Звіт  
про ціни виробників промислової 
продукції» 

50 08 41 

25 жовтня 
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 
«Звіт про оплату населенням  
житлово-комунальних послуг» 

50 08 38 

Фінансова звітність (квартальна) 50 08 27 
1-послуги (квартальна) «Звіт про 
обсяги реалізованих послуг» 

50 08 25 

1-опт (квартальна) «Звіт про  
продаж і запаси товарів (продукції)  
в оптовій торгівлі» 

50 08 37 

3-торг (квартальна) «Звіт про  
продаж і запаси товарів у торговій 
мережі» 

50 08 37 

2-інвестиції (квартальна) 
«Капітальні інвестиції» 

50 08 25 

51-вант (два рази на рік) 
«Обстеження фізичної особи-
підприємця, що здійснює вантажні 
автомобільні перевезення на  
комерційній основі» 

50 08 25 

31-авто (квартальна) «Звіт про  
перевезення автомобільним  
транспортом вантажів за видами 
вантажів та пасажирів за видами 
сполучень» 

50 08 25 

31-вод (квартальна) «Звіт про  
перевезення вантажів і пасажирів 
водним транспортом» 

50 08 25 

# реліз 
Вийшов з друку «СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за 2020 рік          

    Найбільш інформативне 
комплексне видання дає 
можливість здійснити 
поглиблений аналіз 
соціального і 
економічного становища 
області у 2020 році 
порівняно з попередніми 
роками  

Пропонуємо ознайомитись з ПРОЄКТАМИ                    
ДОКУМЕНТІВ на 2022 рік : 

 № 1-ціни (пром) (місячна)  
«Звіт про ціни виробників 
промислової продукції»; 
 № 10-ЗЕЗ  (квартальна)  
«Звіт підприємства з іноземними  
інвестиціями». 

   альбомом форм державних 
статистичних спостережень; 

 загальним табелем (переліком) форм 
державних статистичних спостережень; 

 календарем подання форм державних 
статистичних спостережень. 

Розміщення: сайт Головного управління 
статистики, розділ «Звітно-статистична 
документація» 

До вашої уваги нові ВІДЕОІНСТРУКЦІЇ щодо 
складання форм:  

Розміщення: головна сторінка сайту  Головного 
управління статистики 

Дні тижня Часи роботи 
Обідня  

перерва 

понеділок –  
четвер  

з 8-00 до 17-00 з 12-00 до 12-45 

п'ятниця та  
23 жовтня з 8-00 до 15-45 з 12-00 до 12-45 

субота–неділя, 
14, 15 жовтня 

вихідні дні  

# режим роботи 
  В умовах дії протиепідемічних заходів з       

метою запобігання поширенню COVID-19 
приймання державної статистичної звітності  
здійснюється переважно в електронному  
вигляді. 
Інформаційну та консультативну допомогу 
з питань подання звітності можна отримати 
дистанційно: 

у телефонному режимі 
(0512)500823; +38(099)4110185; 
+38(067)5175236; 
електронною поштою 
gus@mk.ukrstat.gov.ua; 
у чаті сервісу електронного звітування 
«Кабінет респондента» 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ «ЄДИНОГО ВІКНА»  
у жовтні 

Більше корисної 
інформації на 
www.mk.ukrstat.gov.ua 

у розділі «Респондентам» 
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