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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

З В І Т 
ПРО ОБСЯГИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
за січень - ____________________ 20___ р.



Подають:
Термін подання

1. Управління залізниці -  органу державної статистики за місцезнаходженням.

2. Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" - Держстату України.
до 3 числа після звітного періоду 

до 3 числа після звітного періоду


 № 51-зал
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
17.07.2013  № 210


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)




















Найменування показників
№
рядка
За_______ (місяць)
За січень -_________
А
Б
1
2
Відправлено вантажів – усього, тис. т 
10


у тому числі:



кам'яне вугілля
11


кокс
12


нафта і нафтопродукти
13


залізна і марганцева руда
14


чорні метали
15


лісові вантажі
16


хімічні і мінеральні добрива
17


зерно і продукти перемолу
18


цемент
19


брухт чорних металів
20


будівельні матеріали
21


Вантажооборот, тис. ткм 
40


Відправлено пасажирів, тис. пас. 
50


Пасажирооборот, тис.пас.км
60


Перевезено вантажів – усього, тис. т
190


у тому числі:



кам'яне вугілля
191


кокс
192


нафта і нафтопродукти
193


залізна і марганцева руда
194


чорні метали
195


лісові вантажі
196


хімічні і мінеральні добрива
197


зерно і продукти перемолу
198


цемент
199


брухт чорних металів
200


будівельні матеріали
201






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

телефон: ___________________  факс: ____________________ електронна пошта: ________________________________


