
Шановні респонденти! 

Для отримання консультацій з питань заповнення показників форм державних статистичних спостережень просимо звертатися 

до спеціалістів Головного управління статистики у Дніпропетровській області за відповідними телефонними номерами.  

Індекс форми Найменування форми Телефон Відповідальний за форму  

1-ПВ (місячна) Звіт із праці (056)-778-68-62 Світайло Марія Несторівна 

1-ПВ (квартальна) Звіт із праці (056)-778-68-62 Світайло Марія Несторівна 

3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці (056)-778-68-62 Кузьмінська Алла Анатоліївна 

1-РС (один раз на  

чотири роки) 

Звіт про витрати на утримання робочої сили (056)-778-68-62 Малиночка Світлана Вячеславівна 

№ 1-заборгованість (ЖКГ) 

(квартальна) 

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (056)-778-68-10 Торшина Олена Олександрівна 

2К-П (місячна) Обстеження ділової активності промислового підприємства (056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

2К-Б (квартальна) Обстеження ділової активності будівельного підприємства (056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

2К-С (квартальна) Обстеження ділової активності сільськогосподарського 

підприємства 

(056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

2К-СП (квартальна) Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

2К-Т (квартальна) Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної 

торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 

(056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

2К-П інв  

(два рази на рік) 

Обстеження ділової активності промислового підприємства 

(інвестиції) 

(056)-778-69-00 Акопова Каріна Рубенівна 

Фінансова звітність 

(річна) 

№ 1, 1-м, 1-мс 

№ 2, 2-м, 2-мс 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

Баланс  

Звіт про фінансові результати  

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про власний капітал 

Примітки до річної фінансової звітності 

(056)-778-69-10 Ліліцька Тетяна Сергіївна 

Нестеренко Юлія Анатоліївна 

Фінансова звітність 

(квартальна) 

№ 1, 1-м 

№ 2, 2-м 

Баланс  

Звіт про фінансові результати 

 

(056)-778-69-10 Ліліцька Тетяна Сергіївна 

1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства (056)-778-67-81 

(056)-778-69-00 

Антонова Ольга Євгеніївна 

Демченко Валентина Вікторівна 

(10 розділ) 

2-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства (056)-778-67-81 Кравченко Анастасія Вадимівна 



1-Б (річна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (056)-778-69-10 Мікрюкова Любов Іванівна 

1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг (056)-778-68-08 Мартиненко Валентина 

Миколаївна 

1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі (056)-778-68-08 Ульянова Олена Олександрівна 

3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (056)-778-68-08 Ткаченко Тетяна Іванівна 

1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (056)-778-68-08 Грохотова Катерина Вячеславівна 

1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту (056)-778-68-08 Кривошеєва Ірина Віталіївна 

2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції (056)-778-69-10 Бубиренко Світлана Іванівна 

2-ОЗ ІНВ (річна) Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та 

капітальні інвестиції 

(056)-778-69-10 Бубиренко Світлана Іванівна 

Нестеренко Юлія Анатоліївна 

4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (056)-778-68-22 Вініченко Наталя Миколаївна 

Пічкуренко Аліна Миколаївна 

37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (056)-778-68-22 Вініченко Наталя Миколаївна 

Пічкуренко Аліна Миколаївна 

29-сг (річна) Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід і винограду 

(056)-778-68-22 Вініченко Наталя Миколаївна 

Пічкуренко Аліна Миколаївна 

9-сг (річна) Звіт про використання добрив і пестицидів (056)-778-68-22 Островська Олена Іванівна 

24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин  

(056)-778-68-32 Чумак Наталія Миколаївна 

Ягольник Валентина Миколаївна 

24 (річна) Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами 

(056)-778-68-32 Чумак Наталія Миколаївна 

50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств  

(056)-778-68-22 Вініченко Наталя Миколаївна 

Пічкуренко Аліна Миколаївна 

6-сільрада (річна) Звіт про об’єкти погосподарського обліку (056)-778-68-32 Островська Олена Іванівна 

2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) 

сільського господарства 

(056)-778-68-32 Чумак Наталія Миколаївна 

Ягольник Валентина Миколаївна 

11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні 

підприємства 

(056)-778-68-32 Ягольник Валентина Миколаївна 

13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (056)-778-68-32 Ягольник Валентина Миколаївна 

21-заг (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (056)-778-68-22 Дейнека Антоніна Федорівна 

21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (056)-778-68-22 Дейнека Антоніна Федорівна 

1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних 

на перероблення та зберігання 

(056)-778-68-32 Островська Олена Іванівна 

1-риба (річна) Звіт про добування водних біоресурсів (056)-778-68-22 Лісунова Тетяна Юріївна 

3-лг (річна) Звіт про відтворення та захист лісів (056)-778-68-32 Ягольник Валентина Миколаївна 

2-тп (мисливство) (річна) Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (056)-778-68-32 Чумак Наталія Миколаївна 

Островська Олена Вікторівна 



4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива (056)-778-68-79 Кондакова Ліана Миколаївна 

4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива (056)-778-68-79 Рогачова Оксана Миколаївна 

11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії (056)-778-68-79 Пословська Людмила Олексіївна 

1-газ (піврічна) Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (056)-778-68-79 Тарасенко Ольга Миколаївна 

1-електроенергія 

(піврічна) 

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (056)-778-68-79 Тарасенко Ольга Миколаївна 

1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (056)-778-67-56 Козинець Катерина Миколаївна  

Колесник Таїсія Петрівна 

1-П (місячна) Звіт про виробництво промислової продукції за видами (056)-778-67-56 Пилипенко-Грузина Марина 

Василівна 

1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткотермінової статистики 

промисловості 

(056)-778-67-56 Колесник Таїсія Петрівна 

Борисенко Світлана 

Володимирівна 

1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт  (056)-778-67-56 Кокорудз Олена Анатоліївна  

2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту (056)-778-68-08 Грохотова Катерина Вячеславівна 

2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту (056)-778-68-08 Алхімова Інна Михайлівна  

51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним 

транспортом 

(056)-778-68-08 Алхімова Інна Михайлівна  

51-пас (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські 

автоперевезення на маршруті 

(056)-778-68-08 Алхімова Інна Михайлівна  

51-вант (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні 

автомобільні перевезення на комерційній основі 

(056)-778-68-08 Кривошеєва Ірина Віталіївна 

31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за 

видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 

(056)-778-68-08 Алхімова Інна Михайлівна  

31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (056)-778-68-08 Грохотова Катерина Вячеславівна 

51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту (056)-778-68-08 Грохотова Катерина Вячеславівна 

51-ца (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (056)-778-68-08 Грохотова Катерина Вячеславівна 

1-КЗР (річна) Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (056)-778-68-10 Ситник Нонна Володимирівна 

Анкета № 1-РСО (вд)  

(1 раз на рік) 

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства (056)-778-68-69 Вєтренко Ольга Михайлівна 

Анкета № 1-РСО (актив) 

(1 раз на рік) 

Анкета обстеження стану економічної активності підприємства (056)-778-68-69 Вєтренко Ольга Михайлівна 

14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення 

життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів 

екіпажу 

(056)-778-68-79 Старина Людмила Василівна 

9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг (056)-778-68-79 Старина Людмила Василівна 

1-ЗЕЗ (буд) (річна) Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (056)-778-68-79 Старина Людмила Василівна 



10-зез (квартальна) Звіт підприємства з іноземними інвестиціями  (056)-778-68-79 Курінна Алла Миколаївна  

13-зез (квартальна) Звіт підприємства про інвестиції за кордон  (056)-778-68-79 Курінна Алла Миколаївна  

1-ціни (житло) 

(квартальна) 

Звіт про ціни на ринку житла (056)-778-68-26 Бартишева Жанна Володимирівна 

1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції (056)-778-68-26 Шевченко Тетяна Олександрівна 

1-ціни (послуги) 

(квартальна) 

Звіт про ціни виробників послуг (056)-778-68-26 Кравченко Ірина  Віталіївна 

3-наука (річна) Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (056)-778-69-10 Пономаренко Світлана 

Олександрівна 

2-інновація (один раз на 

два роки) 

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період  

2020-2022 років 

(056)-778-69-10 Пономаренко Світлана 

Олександрівна 

2-ТП (повітря) (річна) Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 

(056)-778-68-32 Островська Олена Іванівна 

Ягольник Валентина Миколаївна 

1-екологічні витрати 

(річна) 

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного 

середовища 

(056)-778-68-22 Лісунова Тетяна Вікторівна 

1-відходи (річна) Звіт про утворення та поводження з відходами (056)-778-68-22 Дейнека Антоніна Федорівна 

1-ІКТ (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємстві 

(056)-778-68-08 Ульянова Олена Олександрівна 

 


