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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 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
  АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за  _____________ 20___ року
(місяць)

Подають:
Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

- територіальному органу Держстату


не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним
№ 51-ца
 (місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
15.05.2015 № 119 (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)













І. Діяльність аеропортів

(з одним десятковим знаком)
Найменування показників
Код рядка
Усього
у т.ч. у міжнародному сполученні
А
Б
1
1.1
Відправлено транспортною авіацією з
аеропортів України: 



кількість пасажирів, тис.осіб
01


з них регулярними рейсами
02


обсяг пошти, т
03


з них регулярними рейсами
04


обсяг вантажів, т
05


з них регулярними рейсами
06


Прибуло:



кількість пасажирів, тис.осіб
07


з них регулярними рейсами
08


обсяг пошти, т
09


з них регулярними рейсами
10


обсяг вантажів, т
11


з них регулярними рейсами
12



ІІ. Діяльність авіакомпаній
(комерційні польоти, виконані експлуатаційним парком
повітряних суден (власних і орендованих))

(з одним десятковим знаком)
Найменування показників
Код рядка
Усього
у т.ч. у міжнародному сполученні
А
Б
1
1.1
Перевезено: 



кількість пасажирів, тис.осіб
13


з них регулярними рейсами
14


обсяг пошти, т
15


з них регулярними рейсами
16


обсяг вантажів, т
17


з них регулярними рейсами
18


Пасажирооборот, млн.пас.км 
19


з них регулярними рейсами
20


Вантажооборот, тис.ткм 
21


з них регулярними рейсами
22





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

телефон: _________________  факс: ___________________ електронна пошта: ___________________________________ 


