Forma patvirtinta Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. DĮ-260

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Šiaulių skyriui

TRANSPORTAVIMO NAFTOTIEKIAIS
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
TV-01 (KETVIRTINĖ)

Y Y Y Y — M M — D D

Nr.

(Užpildymo data)
Įmonės kodas registre

Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia įmonės, vykdančios transportavimą vamzdynais.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Duomenys pateikiami didėjančia tvarka nuo
metų pradžios

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas)

1 999471 355223

TV-01 (ketvirtinė)

2

ketv.

I SKYRIUS
ŽALIOS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TRANSPORTAVIMAS
metų ataskaitinis laikotarpis

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas
A

B

Žalios naftos ir naftos produktų transportavimas, iš viso, t

nafta

naftos produktai

1

2

10

vidaus transportavimas

11

išvežimas

12

įvežimas

13

tranzitas

14

iš jų

Žalios naftos ir naftos produktų apyvarta iš viso,
tonkilometriais

20

vidaus transportavimas

21

išvežimas

22

įvežimas

23

tranzitas

24

iš jų

II SKYRIUS
IŠLAIDOS IR NAFTOTIEKIO ILGIS
(pateikiami metiniai statistiniai duomenys su ketvirtine ataskaita už ketvirtą ketvirtį)
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Metiniai statistiniai duomenys

A

B

1

Investicinės išlaidos, EUR

30

Naftotiekio priežiūros išlaidos, EUR

31

Magistralinis naftotiekio ilgis, iš viso, km

40

,

žalios naftos

41

,

naftos produktų

42

iš jų

Eksploatacinis naftotiekio ilgis, km

50

Naftotiekio pralaidumas, tūkst. t per dieną

60

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams
duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min. Pildoma IV ketvirčio statistinėje ataskaitoje

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

Statistinę ataskaitą teikti:

(Faksas)

(El. paštas)

Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 435 857, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4668, faks. (8 5) 236 4669,
el. p. tv-01-ketvirtine@stat.gov.lt.

8 999471 355257

Įmonės kodas registre

