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Економічна діяльність
№
п/п
Найменування форми
Індекс 
форми
Періо-
дичність
Хто подає
Кому подає
Строк подання, вказаний на бланку форми
Діяльність підприємств
1.
Структурне обстеження підприємства
(29.09.2014 № 273)
1-під-приєм-ництво
річна
Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого 







2.
Структурне обстеження підприємства
(29.09.2014 № 273)
1-під-приєм-ництво
(корот-ка)
річна
Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого 







3.
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
(07.07.2012 № 286)
1-Б
річна,
квартальна
Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики 
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
річна – не пізніше 
9 лютого,
квартальна – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом







4.
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
(01.08.2012 № 320 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 09.08.2013 № 242)
2-Б
річна
Юридичні особи  (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

Органу державної статистики за місцезнаходженням
річна – не  пізніше
 28 лютого
Послуги







5.
Звіт  про обсяги  реалізованих
послуг 
(19.11.2014 № 350)

1-послу-ги
квар-тальна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності 
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше 
25-го числа місяця, наступного за звітним періодом 
Внутрішня торгівля 
6.
Звіт про товарооборот  
(04.12.2014 № 380)
1-торг
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики
Органу державної статистики 
за місцезнаходженням
не пізніше 
2 числа місяця, наступного за  
звітним періодом







7.
Про продаж світлих
нафтопродуктів і газу 
(19.11.2014 № 349)
1-торг (нафто-про-дукти) 
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через 
АЗС і АГНКС
Органу державної статистики за місцезнаходженням 
не пізніше
4 числа місяця, наступного за звітним





Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС і АГНКС
Органу державної статистики за місцезнаходженням 
не пізніше
4 числа місяця, наступного за звітним








8.
Звіт про продаж і запаси
товарів у торговій мережі 
(04.12.2014 № 380)
3-торг
квар-тальна, річна 
(І квар-тал, ІІ квартал,
ІІІ квар-тал, рік)
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі 
Органу державної статистики за місцезнаходженням 
квартальна – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
річна  - не пізніше
28 лютого







9.

Звіт про наявність торгової
мережі 
(19.11.2014 № 349)
7-торг
річна
Юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі 
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого







10.
Про наявність і використання 
торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них
(25.11.2014 № 365)
12-торг
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають ринки
Фізичні особи-підприємці, які мають ринки
Органу державної статистики
за місцезнаходженням

Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
20 січня

не пізніше
20 січня







11.
Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
(21.11.2014 № 356)
1-опт
квар-тальна,
річна
Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
Органу державної статистики за місцезнаходженням
квартальна –
не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом;
річна – не пізніше
28 лютого







12.
Звіт про обсяг оптового товарообороту
(21.11.2014 № 356)
1-опт
місячна
Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
Органу державної статистики за місцезнаходженням
 не пізніше
4 числа місяця, наступного за звітним періодом







13.
Звіт про діяльність біржі
(05.09.2013 № 268)
1-біржа
річна
Товарні біржі
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого 







14.
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них
(19.11.2014 № 348)
2-торг (авто)
річна
Юридичні особи, основним видом діяльності яких є торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого







Капітальні інвестиції 
15.
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів
(05.08.2014 № 225)
2-інвес-тиції
річна
Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого 

16.
Капітальні інвестиції 
(05.08.2014 № 225)
2-інвес-тиції
квар-тальна
Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше 
25 числа місяця, наступного за звітним періодом







Основні засоби
17.
Звіт про наявність і рух
основних засобів, амортизацію   
(24.10.2013 № 321)
11-ОЗ
річна
Юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше 28 лютого
 після звітного року 







Інвестиційні проекти
18.
Звіт підприємства про реалізацію
інвестиційного проекту в 
спеціальній (вільній) економічній зоні або на території
пріоритетного розвитку  
(05.08.2014 № 225)
1-ІП
квар-тальна
Юридичні особи, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти  (за кожним проектом)
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше 
40 дня після 
звітного періоду







Сільське, лісове та рибне господарство
19.
Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року
(02.07.2014 № 206)
4-сг
річна
Юридичні особи відокремлені
підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність 
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але
 не пізніше 2 червня







20.
Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт 
на  "___" _________20__ року
(14.06.2013 № 181)
37-сг
місячна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність,
за встановленим переліком
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 2-го числа після звітного періоду
(у квітні - листопаді)







21.
Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року
(14.06.2013 № 181)
9-б-сг
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність,
за встановленим переліком
Органу державної статистики 
за місцем здійснення діяльності
до 2 грудня 







22.
Стан тваринництва
на "___" ________ 20 __ року
(14.06.2013 № 181)
24-сг
місячна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність,
за встановленим переліком
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
до 2 числа після
звітного періоду








23.
Стан тваринництва
за 20__ рік 
(14.06.2013 № 181)
24
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
до 20 січня







24.
Підсумки збору врожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
на 1 грудня 20 __ року
(14.06.2013 № 181)

29-сг
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність
Органу державної статистики за
місцем здійснення діяльності
до 2 грудня
25.
Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня  20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель 
(14.06.2013 № 181)
29-сг
(меліо-рація)
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені 
підрозділи, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність на
меліорованих землях
Органу державної статистики за
місцем здійснення діяльності
до 2 грудня







26.
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20 __ рік 
(02.07.2014 № 206)
50-сг
річна
Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком  
Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 
28 лютого







27.
Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 
20 __ року
(02.07.2014 № 206)
4-
сіль-рада
річна
Сільські, селищні, міські ради, на
території яких розташовані сільські
населені пункти
Органу державної статистики
за місцезнаходженням 
не пізніше 
5 червня







28.
Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства
на 1 січня 20 _ року
(14.06.2013 № 181)
6-сіль-рада
річна
Сільські, селищні, міські ради, на
території яких розташовані сільські населені пункти
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
до 20 січня








29.
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20 __ році 
(02.07.2014 № 206)
10-мех
річна
Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше 
28 лютого




























30.
Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік  
(14.06.2013 № 181 зі змінами, затвердженими наказом Держстату України 20.09.2013 № 284)
2-ферм
річна
Фермерські господарства (юридичні особи), малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
Органу державної статистики за місцезнаходженням
до 28 лютого 







31.
Надходження цукрових 
буряків на переробні підприємства
за січень-______ 20__ року
(14.06.2013 № 181)
4-заг
місячна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 4 числа після звітного періоду  у жовтні, листопаді, 
грудні, січні







32.
Надходження худоби та птиці на переробні підприємства
за січень - _______ 20__ року
(02.07.2014 № 206)
11-заг
квар-тальна
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком 
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
не пізніше
4 числа місяця, наступного за
звітним періодом







33.
Надходження молока на
переробні підприємства
за січень - _________ 20__ року
(14.06.2013 № 181)
13-заг
квар-тальна
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком 
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 4 числа після
звітного періоду







34.
Переробка винограду на виноматеріали 
на 1 грудня 20__ року
(14.06.2013 № 181)
1-вино-
град
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють перероблення винограду
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 2 грудня







35.
Реалізація сільськогосподарської 
продукції за січень-_____ 
20__ року
(02.07.2014 № 206)
21-заг
місячна
Юридичні особи , які здійснюють сільськогосподарську діяльність  за встановленим переліком 
Органу державної статистики
за місцезнаходженням 
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом







36.
Реалізація сільськогосподарської 
продукції за 20__ рік
(02.07.2014 № 206)
21-заг
річна
Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком
Органу державної статистики
за місцезнаходженням 
не пізніше
20 січня







37.
Наявність і надходження зернових та олійних культур
на  "___" _______20__року
(14.06.2013 № 181)
1-зерно
місячна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які займаються
прийманням на зберігання і
переробленням зернових та олійних культур
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 4  числа після
звітного періоду







38.
Наявність і надходження зернових та олійних культур
на "___" _______ 20__ року
(14.06.2013 № 181)
1-зерно
піврічна
Юридичні особи, їхні відокремлені
підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
Органу державної статистики
за місцем здійснення діяльності
до 4  числа після
звітного періоду







39.
Запитальник базового інтерв’ю 
(02.07.2014 № 206)
01-СГН
один раз на рік
Фахівці з інтерв’ювання
Органу державної статистики за місцезнаходженням
у термін, установлений органом державної статистики







40.
Запитальник щомісячного інтерв’ю
(02.07.2014 № 206)
02-СГН
місячна
Фахівці з інтерв’ювання
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
у термін, установлений органом державної статистики







41.
Добування водних біоресурсів 
за 20__ рік
(14.06.2013 № 181)
1-риба
річна
Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони 
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
до 20 січня







42.
Добування водних біоресурсів
за січень - ________ 20__ року
(14.06.2013 № 181)
1-риба
місячна
Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком; територіальні органи рибоохорони 
Органу державної статистики 
за місцезнаходженням
до 10 числа після
звітного періоду







43.
Лісогосподарська
діяльність за 20__ рік 
(19.08.2014 № 243)
3-лг
річна
Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, 
за переліком, визначеним органами державної статистики
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого







44.
Лісогосподарська діяльність 
за __ квартал 20__ року
(19.08.2014 № 243)
3-лг
квар-
тальна
Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, 
за переліком, визначеним органами державної статистики
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
25 квітня,
не пізніше 
25 липня,
не пізніше 
25 жовтня







45.
Ведення мисливського господарства за 20__ рік
(19.08.2014 № 243)
2-тп (мисли-вство)
річна
Юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя, 
за переліком, визначеним органами державної статистики
Органу  державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 
28 лютого
Енергетика
46.
Звіт про залишки та
використання енергетичних матеріалів і продуктів
перероблення нафти 
(05.09.2011 № 222)
4-мтп
місячна
Юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше
2-го числа після звітного місяця







47.
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти
(05.09.2013 № 268)
4-мтп
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше
28 лютого







48.
Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії (05.09.2013 № 268)
11-мтп
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







49.
Звіт про витрати  палива, теплоенергії та електроенергії 
(05.09.2013 № 268)
11-ер
річна
Юридичні особи, відокремлені  підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного
палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії  менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення 
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







50.
Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів
 продукції і робіт 
(05.09.2013 № 268)
11-мтп
(пали-во)
річна
Разом із звітом за ф.№11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







51.
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів 
(05.09.2013 № 268)
11-мтп
(вер)
річна
Разом зі звітом за формою №11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності 
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







Промисловість
52.
Звіт  про виробництво та реалізацію промислової продукції 
(05.08.2014 № 222)
1П-НПП
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які
займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт
Органу державної статистики
за місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше
28  лютого







53.
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції
(товарів, послуг) за видами 
(05.08.2014 № 222)
1-П
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Органу державної статистики
за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше 
4 числа місяця, наступного за звітним 




Фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності
Органу державної статистики
за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше 
4 числа місяця, наступного за звітним







54.
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами 
(25.06.2014 № 200)
1-ПЕ
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Органу державної статистики
за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше
12 числа місяця, наступного за звітним







55.
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
(01.09.2010 № 371)
1-газ
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
20 січня







56.
Звіт про постачання теплоенергії
(01.08.2013 № 232)
1-теп
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, підприємства теплових мереж та інші підприємства й організації), які мають котельні та теплові мережі й відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
20 січня







57.
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)
(01.09.2010 № 371)
1-водо-провід
річна
Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
20 січня







58.
Звіт про роботу  електростанції 
(09.10.2012 № 413)
6-тп (ес)
річна
Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
20 січня







59.
Звіт про виробництво продукції
(товарів, послуг) військового та спеціального призначення 
(11.07.2014 № 211) 
1-ПО 
міcячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які
виробляють продукцію військового та спеціального призначення
Органу  державної  статистики
за місцезнаходженням/місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше
4 числа місяця, 
наступного за звітним 







Будівництво
60.
Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва 
(05.08.2014 № 225)
1-буд
квар-тальна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб -замовники
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше          15 числа місяця, наступного за 
звітним періодом







61.
Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт 
(05.08.2014 № 225)
2-буд
квар-тальна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб -замовники; 
місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці  
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше          15 числа місяця, наступного за 
звітним періодом







62.
Звіт про виконання 
будівельних робіт 
(05.08.2014 № 225)
1-кб 
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики
1. 	Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 
7 числа місяця, наступного за звітним 





2. 	

Транспорт
63.
Звіт про роботу міського електротранспорту 
(07.11.2014 № 328) 
2-етр
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
Органу державної статистики
за місцезнаходженням
не пізніше
5 числа місяця, наступного за звітним періодом







64.
Звіт про роботу автотранспорту 
(01.10.2014 № 278)
2-тр
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)
Органу державної  статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше 
28 лютого







65.
Звіт про перевезення вантажів
та пасажирів автомобільним
транспортом
(07.11.2014 № 326)
51-авто
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше 
4 числа місяця, наступного за звітним







66.
Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті
(01.10.2014 № 277)
51-пас

два рази на рік
Фізичні особи-підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з  органами місцевої влади усіх рівнів
Органу державної статистики за місцезнаходженням
визначається
територіальним
органом державної
 статистики







67.
Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення 
на комерційній  основі    
(01.10.2014 № 277)
51-вант

два рази на рік
Фізичні особи-підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом
Органу державної статистики за місцезнаходженням
визначається
територіальним
органом державної
 статистики







68.
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 
(07.11.2014 № 327)
31-авто 
квар-тальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше 
20 числа місяця, наступного за звітним періодом








69.
Звіт про роботу морського
(річкового) порту (причалу) 
(01.10.2014 № 274)
25-вод
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють навантаження та розвантаження морських (річкових) суден 
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
 4 числа місяця, наступного за звітним







70.
Звіт про обробку вантажів за 
номенклатурою в морських 
(річкових) портах (причалах) 
(01.10.2014 № 274)
додаток
до форми
№ 25-вод
піврічна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють навантаження та розвантаження морських (річкових) суден
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
 25 числа місяця, наступного за звітним періодом







71.
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом
(01.10.2014 № 275)
31-вод
квар-тальна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше                 25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом







72.
Звіт про роботу підприємства водного транспорту 
(01.10.2014 № 275)
51-вод
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
5 числа місяця, наступного за                                                                                                                                                                                                                                                                              
звітним 







73.
Звіт про основні показники
роботи авіаційного підприємства
(01.10.2014 № 276)
51-ЦА
місячна
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
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
 5 числа місяця, наступного за                                                                                                                                  
звітним







74.
Звіт про транспортування
вантажів трубопроводами
(29.10.2014 № 317)
12-труб
місячна
Юридичні особи, які здійснюють діяльність із транспортування вантажів магістральними трубопроводами
Державній службі статистики
України




не пізніше 
4 числа місяця, наступного за звітним періодом







Туризм
75.
Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року 
(03.08.2010 № 313)
1-ОТ
один раз на рік
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
Органу державної статистики за місцезнаходженням закладу
після завершення роботи закладу,
не пізніше 
1 вересня







76.
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік 
(30.11.2012 № 499 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 № 283)
1-КЗР
річна
Юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування; 
підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають засоби,
що надають послуги з тимчасового розміщування
Органу державної статистики за місцезнаходженням засобу
не пізніше
28 лютого,
сезонні – не пізніше ніж через
5 днів після закінчення сезону




Фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого,
сезонні – не пізніше ніж через
5 днів після закінчення сезону







77.
Звіт про туристичну 
діяльність за  20__ рік 
(30.11.2012 № 498 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 № 283)
1-туризм
річна
Юридичні особи – суб'єкти туристичної діяльності
Фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності
Органу державної статистики за місцезнаходженням
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 
28  лютого
не пізніше 
28  лютого







78.
Анкета  вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном
(12.12.2013 № 388)
1-тур
одно-разова
Фахівці з інтерв’ювання
Головним управлінням статистики в областях та
м. Києві 
у термін, установлений Державною службою статистики України







Реєстр статистичних одиниць







79.
Анкета обстеження підприємств щодо уточнення переліку місцевих одиниць
(20.04.2011 № 94 зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 14.11.2011 № 294)
4ОР-МО 
раз на рік
Юридичні особи,  визначені за переліком органів державної статистики 
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 
15 серпня


