
ДАЙДЖЕСТ 
РЕСПОНДЕНТАМ 

Січень 2023 

Дні тижня Часи роботи 

понеділок - четвер  з 8-00 до 17-00 

п'ятниця з 8-00 до 15-45 

субота - неділя  вихідні дні 

Головне управління статистики  
у Миколаївській області 
продовжує здійснювати свої функції 

ІНФОРМАЦІЙНУ ТА КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ       
з питань подання звітності можна отримати: 

 у телефонному режимі (+380679526556); 
 електронною поштою 

(edvikno@mk.ukrstat.gov.ua);  
 у чаті сервісу електронного звітування              

«Кабінет респондента»  
        (https://statzvit.ukrstat.gov.ua/). 

www.mk.ukrstat.gov.ua 
gus@mk.ukrstat.gov.ua 

(067) 517 52 36 
(067) 952 65 56 

Канал «Головне                 
управління  статистики 
у Миколаївській обл.» 

Сторінка «Головне               
управління статистики 

у Миколаївській області» 

 # корисні сервіси 
Для отримання актуальної інформації  щодо форм 
державної статистичної звітності, за якими 
респондент залучений до звітування, пропонуємо 
до використання: 

 сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ», на сайті 
Головного управління статистики у Микола-
ївській області (www.mk.ukrstat.gov.ua); 

  чат-бот «Пошук за ЄДРПОУ», який працює   
у безкоштовному месенджері «Тelegram»; 

 календар подання звітності в  особистому 
профілі «Кабінету респондента». 

# інструменти комунікації 

Приєднуйтеся до  

ВАЙБЕР-СПІЛЬНОТИ 

«МИКОЛАЇВСТАТ РЕСПОНДЕНТАМ»! 

У спільноті здійснюється оперативна 
комунікація з учасниками, надаються відповіді 
на запитання, що стосуються методології та 
порядку проведення державних статистичних 
спостережень, здійснюється своєчасне 
інформування щодо проведення 
комунікаційних заходів, змін у порядку та 
термінах подання звітності тощо. 

Для залучення до спільноти  
використовуйте посилання:  
https://cutt.ly/0EQNR8J  

До зустрічі у спільноті!  
Чекаємо на Вас!  



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

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

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

24 (річна) «Звіт про виробництво продукції 
тваринництва, кількість сільськогосподарських 
тварин і забезпеченість їх кормами» 
6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти 
погосподарського обліку» 
21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції 
сільського господарства» 
1-риба (річна) «Звіт про добування водних 
біоресурсів» 

1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 

1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» 

3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати 
праці» 
1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового 
товарообороту» 
1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової 
продукції за видами» 
9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) 
послуг» 
10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства з 
іноземними інвестиціями» 

13-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства про 
іноземні інвестиції за кордон» 

1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур 
зернових і зернобобових та олійних на 
перероблення та зберігання» 
2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського 
електротранспорту» 

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

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

29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 
винограду»  

9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і 
пестицидів»  

4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси 
палива» 
51-ца (місячна) «Звіт про основні показники роботи 
авіаційного підприємства» 

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

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

2К-Б (квартальна) «Обстеження ділової активності 
будівельного підприємства» 
2К-Т (квартальна) «Звіт обстеження ділової 
активності підприємств оптової та роздрібної 
торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів» 
2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності 
підприємства сфери послуг» 
1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних 
робіт» 
14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) 
товарів для забезпечення життєдіяльності 
транспортних засобів, потреб пасажирів та членів 
екіпажу» 
1-ціни (послуги) (квартальна) «Звіт про ціни 
виробників послуг» 

1-заборованість (ЖКГ) (квартальна) «Звіт про 
оплату населенням житлово-комунальних послуг» 
1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги 
реалізованих послуг» 

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

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

2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» 

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

1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники 
короткострокової статистики промисловості» 

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

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

 
# графік звітності 


