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грудень 2022 

# режим роботи 

ДАЙДЖЕСТ 
РЕСПОНДЕНТАМ 

# інструменти комунікації 

Сторінка «Головне           
управління статистики  

у Миколаївській               
області» 

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

Канал «Головне           
управління  статистики 
у Миколаївській обл.» 

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

   у телефонному режимі (+380679526556); 
 електронною поштою 

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

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

Дні тижня Часи роботи 

понеділок - четвер  з 8-00 до 17-00 

п'ятниця з 8-00 до 15-45 

субота - неділя  вихідні дні 

 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!  

Приєднуйтеся до  

ВАЙБЕР-СПІЛЬНОТИ 

«МИКОЛАЇВСТАТ РЕСПОНДЕНТАМ»! 

ІНФОРМАЦІЙНУ ТА КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ       
з питань подання звітності можна отримати: 

Головне управління статистики  
у Миколаївській області 
продовжує здійснювати свої функції 

# реліз 
    Пропонуємо комплексне видання 

«СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК             
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2021 рік» 

    Щорічник вміщує широкий 
спектр статистичних 
показників соціально-
економічного стану області у 
2021 році  порівняно з 
попередніми роками. 
Висвітлено дані, які 
характеризують матеріальне 
виробництво та соціальну 
сферу, населення тощо. 
Розрахований на широке 
коло користувачів.  



# графік звітності 

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

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

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

1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової 
мережі» 
21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції 
сільського господарства» 
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» 
1-виноград (річна) «Звіт про перероблення винограду 
на виноматеріали» 

2К-П (місячна) «Обстеження ділової активності 
промислового підприємства» 
1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового 
товарообороту» 

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

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

# до відома 
  Відповідно до Закону України «Про захист 

інтересів суб’єктів подання звітності та 
інших документів у період дії воєнного 
стану або війни» статистична  та фінансова 
звітність в документальній та (або) 
електронній формі подається до органів 
державної статистики протягом трьох 
місяців після припинення чи скасування 
воєнного стану або війни за весь період 
неподання звітності. 

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

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

 

  Звертаємо увагу юридичних осіб та їх 
відокремлених підрозділів, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність, що термін 
подання звіту за формою № 29-сг (річна) «Звіт   
про площі та валові збори сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід і винограду» –  

не пізніше 05 січня 2023р. 

В електронному вигляді бланк форми та 
Роз'яснення розміщені на сайті Головного 
управління статистки у Миколаївській області 
(www.mk.ukrstat.gov.ua) у розділі Респондентам/
Звітна документація/Проєкт альбома форм 
державних статистичних спостережень на 2023 рік/
Економічна статистика/Економічна діяльність/
Сільське, лісове та рибне господарство  
 

Відеоінструкція щодо 
заповнення форми  
№ 29-сг (річна) доступна  
за посиланням 

# актуально 

# 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 
Миколаївській 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». 

 

  21 ГРУДНЯ 2022  
ПЛАНУЄТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХІД  
З НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТВНОЇ ТА 
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ  
(у форматі Zoom) ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ           
ЗА ФОРМОЮ № 29-СГ (РІЧНА)  
 

Якщо Ви бажаєте долучитися до заходу,                      
до 20 грудня п.р. надішліть на адресу 
gus@mk.ukrstat.gov.ua контактні дані учасника 
(ПІБ, назва та код ЄДРПОУ підприємства, телефон, 
електрона пошта).  

Також будемо вдячні, якщо поширите цю 
інформацію відомим Вам зацікавленим 
підприємствам та особам. 

Телефон для довідок: (067) 9177661 

# анонс 


