ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!
Головне управління статистики у Дніпропетровській області здійснює збір статистичної та фінансової звітності від
підприємств та організацій за принципом «Єдиного вікна».
Запрошуємо респондентів за адресою: вул. Столярова, 3, м. Дніпро

Місцезнаходження
респондента
(за КАТОТТГ)
Дніпровський район

Місцезнаходження респондента
(за КОАТУУ)

Кімната

Телефон

Чечелівський район м.Дніпро
м. Кривий Ріг
Апостолівський район
Криворізький район
Софіївський район
Широківський район

К.102

(056) 778-67-51

Дніпровський район

 Соборний район м.Дніпро
 Індустріальний район м.Дніпро

К.104

(056) 778-68-59
(063) 890-28-16

Дніпровський район

 Шевченківський район м.Дніпро
 Новокодацький район м.Дніпро

К.105-А

(056) 778-68-09
(063) 890-27-75

К.107

(056) 778-68-85
(063) 890-27-65

Криворізький район

Дніпровський район













АНД район м.Дніпро
Самарський район м.Дніпро
Дніпровський район
Магдалинівський район (тільки населені пункти
с.Приют, с.Веселе, смт.Вишневе, с.Іванівка,
с.Нововасилівка, с.Новоспаське, с.ТарасоШевченківка)
 Новомосковський район (тільки населені пункти
с.Спаське, с.Дмитрівка, с.Хуторо-Губиниха)
 Петриківський район

Кам’янський район

Павлоградський
район















Дніпровський район

Нікопольський
район









м. Вільногірськ
м. Кам’янське
м. Жовті Води
Верхньодніпровський район
Криничанський район
П’ятихатський район
м. Павлоград
м. Тернівка
Павлоградський район
Синельниківський район (тільки населені пункти
с.Писарівка, с.Зелений Гай, с.Мар’ївка,
с.Новоіларіонівське, с.Пристень)
Юр’ївський район
Центральний район м.Дніпро
Синельниківський район (тільки населені пункти
с.Діброва, с.Веселе, с.Воронівка)
Солонянський район
Царичанський район
м. Марганець
м. Нікополь
м. Покров
Нікопольський район
Томаківський район

К.111

(056) 778-67-84

К.112

(056) 778-64-16
(063) 890-28-06

Новомосковський
район

Синельниківський
район













м.Новомосковськ
Магдалинівський район
Новомосковський район
Юр’ївський район (тільки населені пункти
с.Шандрівка, с.Новошандрівка)
м.Першотравенськ
м.Синельникове
Васильківський район
Межівський район
Петропавлівський район
Покровський район
Синельниківський район (крім населених пунктів
с.Діброва, с.Веселе, с.Воронівка, с.Писарівка, с.Зелений
Гай, с.Мар’ївка, с.Новоіларіонівське, с.Пристень)

При поданні звіту в «Єдине вікно» Ви можете отримати:




інформацію про перелік форм звітності, за якими необхідно звітувати у поточному році;
бланки форм статистичної звітності та інструкцій (роз’яснень) щодо їх заповнення;
довідкову інформацію.

Розпорядок роботи «Єдиного вікна»:
понеділок-четвер – 8.00 - 17.00 (обідня перерва: 12.00 - 12.45)
п'ятниця – 8.00 - 15.45 (обідня перерва: 12.00 - 12.45)
субота, неділя – вихідні дні.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (056) 778-49-45

К.114

(056) 778-27-00
(063) 890-28-07

З метою спрощення процедури звітування пропонуємо Вам скористатися можливістю звітування в електронному вигляді з
використанням:


безкоштовного програмного забезпечення «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА», доступ до якого відкрито за посиланням:
https://statzvit.ukrstat.gov.ua;



комерційного програмного забезпечення M.E.Doc, FREDO Звіт, ЗвітОператор, Арт-Звіт Pro, іFin, Соната, Приват24
для бізнесу, REPORT (детальна інформація у розділі «Електронна звітність»).

Надання звітів в електронному вигляді гарантує оперативність доставки звітності, зменшення кількості помилок за рахунок
первинного контролю при заповненні електронних форм згідно з вимогами, стовідсотковий захист інформації, не потребує надання
паперової копії звіту – тобто забезпечує економію часу у процесі подання звітності.

Дякуємо за порозуміння та сподіваємось на плідну співпрацю !

