Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
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

ЗВІТ
про перевезення автомобільним транспортом вантажів
за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
за _____ квартал 20__ року
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб, основним або одним з видів
економічної діяльності яких є комерційні
вантажні й (або) пасажирські
автоперевезення

Термін подання
N 31-авто
(квартальна)

не пізніше 20 числа
місяця, наступного за
звітним періодом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
14.06.2017 N 137

- територіальному органу Держстату
Респондент:
Найменування:
Місцезнаходження (юридична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

1. Перевезення вантажів
Показники

Код рядка

А
Обсяг перевезених вантажів, тис. т
(сума вантажів за видами)
Вантажооборот, тис. ткм

Б

(із двома десятковими знаками)
За усіма видами
У т. ч. у міжнародному
сполучення
сполученні (гр. 2 ≤ гр. 1)
1
2

010
020

1.1. Перевезення вантажів за видами
Назва виду вантажу
за Класифікацією видів вантажів (КВВ)

Код вантажів
за КВВ

А

Б

(із двома десятковими знаками)
У т. ч. обсяг перевезених
Обсяг перевезених
вантажів у міжнародному
вантажів, тис. т
сполученні (гр. 2 ≤ гр. 1)
1
2

Назва виду вантажу
за Класифікацією видів вантажів (КВВ)

Код вантажів
за КВВ

Обсяг перевезених
вантажів, тис. т

У т. ч. обсяг перевезених
вантажів у міжнародному
сполученні (гр. 2 ≤ гр. 1)

А

Б

1

2

2. Перевезення пасажирів автобусами
(з одним десятковим знаком)
У тому числі за видами сполучення

Код
рядка

Показники

А
Кількість перевезених пасажирів, тис.
осіб
Кількість перевезених пасажирів на
маршрутах, тис. осіб
(рядок 1051 ≤ рядка 1050)
Пасажирооборот, тис. пас. км
Пасажирооборот, виконаний на
маршрутах, тис. пас. км
(рядок 1061 ≤ рядка 1060)

Б

За усіма
видами
сполучення
міське
(сума граф
2, 4 ÷ 6)

1

з нього - в
обласному
(республіканському)
центрі
(гр. 3 ≤ гр. 2)

приміське

3

4

2

1050

1051
1060

1061

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

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

міжміське міжнародне

5

6

