
041
042

   з нього:

кам'яне і буре вугілля

Місцезнаходження (юридична адреса):

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

усього
з них у міжнародному

сполученні

сира нафта
Руди металічні та інша продукція гірничодобувна і 

кар'єрних розробок; торф; уранові та торієві руди

Деревина та вироби з деревини і пробки  (крім меблів); 

вироби з соломи та плетіння; целюлоза, папір і вироби з паперу; 

друковані матеріали й записані носії інформації

030

031

060

050

Код

рядка

I. Перевезення вантажів за видами вантажів

Найменування

показників 

(з точністю до 0,01)

Вантажні перевезення

080

Харчові продукти, напої та тютюнові вироби

Текстиль та вироби з нього; шкіра  та вироби зі шкіри 070

Б

010

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

ЗВІТ

про перевезення автомобільним транспортом вантажів

за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
за _____ квартал 20__ року

Державне статистичне спостереження

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

№ 31-авто

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

22.07.2013 № 219

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Респондент:

Найменування:

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Подають:
юридичні особи та їхні відокремлені 

підрозділи, основним або одним з видів

економічної діяльності яких є вантажні й 

(або) пасажирські автоперевезення

- органу державної статистики за 

місцезнаходженням / місцем здійснення 

діяльності

   з них:

зернові
цукрові буряки

Кам'яне і буре вугілля; сира нафта та природний газ

Термін подання

до 20 числа після

звітного періоду

А

Вантажооборот, тис. ткм

Перевезено вантажів, тис. т (сума рядків 030, 040, 050 - 220)

у тому числі:

Продукція сільського господарства, мисливства та лісового 

господарства; риба та рибні продукти

020

032

040

1 2



Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

 безплатних

телефон: факс: електронна пошта:

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Обладнання і матеріали, що використовуються при транспортуванні 

вантажів

1060

5431

з нього: 

маршрутними автобусами

1053

Перевезено пасажирів, тис.

з них:

маршрутними автобусами

 (сума рядків 1052, 1053)
у тому числі: 

 платних

1061

Пасажирооборот, тис. пас. км

Пошта, поштові відправлення 170

1050

1051

090

100

А Б 2

Меблі; інші промислові товари, не включені до інших категорій

Хімічні речовини, хімічні продукти та штучні волокна; 

вироби з каучуку і пластмаси; ядерне паливо

 Основні метали; готові вироби з металу, окрім машин і 

устаткування

Машини і устаткування, не включені до інших категорій; конторське 

обладнання і комп’ютери; електричні машини і прилади, не 

включені до інших категорій; радіо- і телевізійне обладнання й 

устаткування та апаратура зв’язку; медичне обладнання, точні та 

оптичні прилади; наручні та інші годинники

Транспортне устаткування

Вторинна сировина; комунальні та інші відходи

140

110

120

130

220

160

150

180

приміське міжміське

з нього - в 

обласному 

(республі-

канському) 

центрі

Код

рядка

Інші вантажі, не включені до попередніх категорій

міське

1052

190

II. Перевезення пасажирів за видами сполучення

Вантажі, що транспортуються при перевезенні майна 

домогосподарств і конторських приміщень; багаж, що перевозиться 

окремо від пасажирів; механічні транспортні засоби, що 

перевозяться для ремонту; інші некомерційні вантажі, не включені 

до інших категорій

Неідентифіковані вантажі: вантажі, які з будь-якої причини 

неможливо ідентифікувати і тому неможливо зарахувати до рядків 

030 - 180

Збірні вантажі: суміш різних типів вантажів, що

 перевозяться разом

Усього (сума

граф 2, 4 ÷ 6)

210

Показники 

(з точністю до 0,01)

Інші неметалеві мінеральні продукти

200

У тому числі за видами сполучення

міжна-

родне

6

Х

 Кокс та нафтопродукти

Код

рядка
Б

Найменування

показників

(з точністю до 0,01)
усього

з них у міжнародному

сполученні

Вантажні перевезення

1 2А


