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Інструкція 
 

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 51 -ЦА  
"Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" (термінова, місячна) 

 
 

1. Загальні положення 
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 51-

ЦА "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" (термінова, місячна) (далі -
Інструкція) встановлює порядок обліку обсягів вантажних і пасажирських перевезень 
авіаційним транспортом. 

 
2. Галузь використання 
Інструкція поширюється на аеропорти, авіаперевізників всіх форм власності, які 

виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та 
орендованим парком повітряних суден. 

 
3. Порядок складання 
Звіт за формою державного статистичного спостереження № 51-ЦА "Звіт про основні 

показники роботи авіаційного підприємства" (термінова, місячна) складається за звітний місяць 
та з початку року. 

 
Розділ І "Діяльність аеропортів" заповнюється у такому порядку: 
"Відправлено транспортною авіацією з аеропортів України" 
 
Рядок 01 "Пасажирів, тис." заповнюється шляхом зазначення кількості комерційних 

та некомерційних пасажирів, що починають свій політ з аеропорту, щодо якого надаються дані, 
включаючи кількість прибулих пасажирів, що продовжують свій політ. 

 
Рядок 03 "Пошти, тонн" та рядок 05 "Вантажів, тонн" заповнюється шляхом 

зазначення ваги комерційної та некомерційної пошти (вантажу), що відправляють з аеропорту, 
щодо якого надаються дані, включаючи вагу пошти (вантажу), яка прибула та продовжує політ. 

 
У рядках 02, 04, 06 "Регулярними рейсами" вказуються обсяги відправлених 

транспортною авіацією з аеропортів України пасажирів (пошти, вантажів) під час регулярних 
рейсів (тобто за розкладом). 

 
"Прибуло" 
 
Рядок 07 "Пасажирів, тис." заповнюється шляхом зазначення кількості комерційних 

та некомерційних пасажирів, що закінчують свій політ в аеропорту, щодо якого надаються 
дані, включаючи кількість пасажирів, які будуть продовжувати свій політ. 

 
Рядок 09 "Пошти, тонн" та рядок 11 "Вантажів, тонн"     заповнюється шляхом 

зазначення ваги комерційної та некомерційної пошти (вантажу), що прибула в аеропорт, щодо 
якого надаються дані, включаючи вагу пошти (вантажу), яка буде продовжувати свій політ. 



У рядках 08, 10, 12 "Регулярними рейсами" вказуються обсяги     прибулих 
транспортною авіацією в аеропорти України пасажирів (пошти, вантажів) під час регулярних 
рейсів (тобто за розкладом). 

 
Розділ II "Діяльність авіакомпаній" заповнюються у такому порядку: 
У рядках, що стосується "Регулярних комерційних польотів" надаються дані про 

польоти: 
а) що заплановані та виконуються за винагороду відповідно до опублікованого 

розкладу; 
б) регулярні та часті польоти, які можливо вважати систематичними, місця, на які 

можуть бути заброньовані в будь-якому агентстві; 
в) додаткові, які виконуються у зв'язку з перевантаженням регулярних рейсів. 
 
"Перевезено" 
 
Рядок 13 "Пасажирів, тис." вказується інформація, щодо пасажирів, за перевезення 

яких авіаперевізник отримує винагороду. Пасажир, що летить конкретним рейсом (тобто 
виконує весь політ рейсом за одним номером) повинен обліковуватись тільки один раз, а не на 
кожному етапі польоту. У ці дані не включаються дані про некомерційних пасажирів. 

 
Рядок 15 "Пошти, тонн" та рядок 17 "Вантажів, тонн" вказується кількість тонн 

перевезених пошти (вантажів). Включається кожна тонна пошти (вантажу), що перевезено 
конкретним рейсом (тобто здійснюється перевезення рейсом за одним номером), і при цьому 
вона обліковується один раз, а не на кожному етапі польоту. 

 
Рядок 19 "Виконані пасажиро-кілометри, млн.пас.-км" вказується сума добутків, 

одержаних шляхом множення кількості комерційних пасажирів, перевезених на кожному етапі 
польоту, на довжину відповідного етапу. 

 
Рядок 21 "Виконані пошто-вантажо-кілометри, тис.ткм" вказується сума добутків, 

одержаних шляхом множення перевезених на кожному етапі польоту тонн комерційного 
вантажу на довжину відповідного етапу. У комерційний вантаж включається загальна вага 
вантажу та пошти. 

 
4. Порядок подання 
Звіт за формою державного статистичного спостереження 

№ 51-ЦА "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" (термінова, місячна) 
заповнюється і підписується керівником підприємства, який несе відповідальність за його 
повноту та достовірність згідно з чинним законодавством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


