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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 відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ
ПРО РОБОТУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
за ______________  20__ року
(місяць)

Подають:
Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою 

- територіальному органу Держстату

не пізніше
5 числа місяця,
наступного за звітним 
 № 2-етр
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
05.05.2015 № 111 (зі змінами)


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)





Види транспорту:
метрополітенівський
1


трамвайний (включаючи фунікулер)
2


тролейбусний
3


міська електричка
4

(потрібне позначити "√")






І.  Перевезення пасажирів міським електротранспортом та міською електричкою
за ____________ 20___ року 
(місяць)

(тис.осіб, з одним десятковим знаком)
Показники
Код рядка
Усього
З них
в обласному центрі
А
Б
1
2
Кількість перевезених пасажирів – усього (сума ряд.02, 03)
01


платних
02


безплатних
03




ІІ. Шляхове господарство та рухомий склад міського електротранспорту 
на кінець звітного 20___ року
(заповнюється один раз на рік)

Показники
Код
рядка
Усього
А
Б
1
Кількість станцій метрополітену, од

21

Довжина колій (ліній), км (з одним десятковим знаком):


розгорнута в одн0околійному обчисленні 
22

експлуатаційна у двоколійному обчисленні
23

експлуатаційна в одноколійному обчисленні
23.1

Кількість пасажирського рухомого складу, од (сума ряд.24.1-24.4)
24

у  тому числі за часом експлуатації


до 5 років
24.1

від 6 до 10 років
24.2

від 11 до 15 років
24.3

понад 16 років 
24.4
 
Із ряд. 24 – кількість пасажирського рухомого складу, який має відведені місця для громадян з особливими потребами (інвалідністю), од
25

Кількість місць у пасажирському рухомому складі, пристосованих для громадян з особливими потребами (інвалідністю), од 
26


____________________________________________                    ________________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                         (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації
________________________________________                    ________________________________________________
                                                                                                                                                                              (ПІБ)

телефон: _________________  факс: ___________________ електронна пошта: ___________________________________ 

