Звітність
ЗВІТНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ________ РІК
______________________________________________________________________________________________
(найменування корисних копалин)
Подають:

Терміни подання

Підприємства та організації, які здійснюють розвідку та експлуатацію корисних копалин
- Державному геологічному інформаційному фонду України «Геоінформ України»

Форма № 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля)
(річна)

5 лютого

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від «_26_»__грудня____ 2007 р. № _142_
за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.

Респондент:
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
Найменування __________________________________________________________________________________
Місцезнаходження _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо № будинку / корпусу, № офісу)
Одиниця виміру запасів ___________________________
№№
п.п.

1

АК Крим, область,
організація, підприємство, басейн,
родовище, ділянка, поле шахти,
розріз, горизонт, пласт,
місцеположення

2

а) Ступінь освоєння, рік
введення в експлуатацію;
б) річна проектна (по
вугіллю і горючим сланцям
виробнича) потужність
підприємства, шахти,
розрізу;
в) глибина підрахунку
запасів, м;
г) максимальна глибина
розробки (фактична), м;
д) глибина залягання
горизонту, пласта, м;
е) потужність корисної
товщі, м;
є) коефіцієнт розкривних
порід;
ж) потужність розкривних
порід

а) Тип корисних
копалин, сорт,
марка, технологічна
група;
б) середній вміст
корисних
компонентів та
шкідливих домішок
(вихід корисних
копалин);
в) вологість;
г) питома теплота
згорання, МДж/кг;
д) вихід смоли

3

4

а) Номенкулатура
і вихід (вихід за
видами) готової
продукції;
б) основні
споживачі;
в) кількість
відвантажуваної за
видами готової
продукції
споживачам;
г) фактична
собівартість
одиниці видобутку
сировини;
д) відпускна ціна
одиниці сировини;
е) відпускна ціна
одиниці готової
продукції;
є) споживачі

5

Категорії
А
В
А+В
С1
А+В+С1
С2

6

Запаси на 1 січня
_______ р.
баланпозабасові
лансові

7

8

видобутку

9

Зміни балансових запасів за _______ р.
в результаті
списання
переоцінрозвідки
втрати
непідтвер
ки
(+збільпри
джених
(+збільшення,
видозапасів
шення,
- зменбутку
- зменшення)
шення)

10

11

12

13

зміни
технічних
границь

14

Запаси на 1 січня
_________ р.
позабабалансові
лансові

15

16

Балансові
запаси,
затверджені
ДКЗ, ЦКЗ,
НТР, ТР
а) всього;
б) дата
затвердження і
№ протоколу;
в) група
складності

1) Проектні
фактичні
втрати при
видобутку, %;
2) Проектне
фактичне
розубоження,
%;
3) промислові
запаси вугілля
і горючих
сланців кат.
А+В+С1;
а) всієї шахти
(розрізу);
б) діючих
горизонтів

Забезпеченість
підприємства в роках
балансовими
запасами
кат.
А+В+С1;
а) всіма
запасами;
б) в проектних контурах розробки по
вугіллю і
горючих
сланцях
промисловими запасами кат.
А+В+С1;
а) всієї
шахти
(розрізу);
б) діючих
горизонтів

17

18

19

Одиниця виміру запасів ___________________________
№№
п.п.

1

АР Крим, область,
організація, підприємство,
басейн, родовище, ділянка, поле
шахти, розріз, горизонт, пласт,
місцеположення

а) Ступінь освоєння, рік
введення в експлуатацію;
б) річна проектна (по
вугіллю і горючим сланцям
виробнича) потужність
підприємства, шахти,
розрізу;
в) глибина підрахунку
запасів, м;
г) максимальна глибина
розробки (фактична), м;
д) глибина залягання
горизонту, пласта, м;
е) потужність корисної
товщі, м;
є) коефіцієнт розкривних
порід;
ж) потужність розкривних
порід

а) Тип корисних
копалин, сорт,
марка, технологічна
група;
б) середній вміст
корисних
компонентів та
шкідливих домішок
(вихід корисних
копалин);
в) вологість;
г) питома теплота
згорання, МДж/кг;
д) вихід смоли

а) Номенкулатура і
вихід (вихід за
видами) готової
продукції;
б) основні споживачі;
в) кількість
відвантажуваної за
видами готової
продукції споживачам;
г) фактична
собівартість одиниці
видобутку сировини;
д) відпускна ціна
одиниці сировини;
е) відпускна ціна
одиниці готової
продукції;
є) споживачі

Категорії
А
В
А+В
С1
А+В+С1
С2

3

4

5

6

2

Запаси на 1 січня
________ р.
баланпозабасові
лансові

7

видобутку

8

Керівник (власник) ______________________________________
(П.І.Б.)

_______________________________________________________
(підпис)

Виконавець _____________________________________________
(П.І.Б.)

телефон: _______________________ факс _______________________ електронна пошта _____________________

9

Зміни балансових запасів за ________ р.
в результаті
списання
переоцінрозвідки
втрати
непідтвер
ки
(+збільпри
джених
(+збільшення,
видозапасів
шення,
- зменбутку
- зменшення)
шення)

10

11

12

13

змінення
технічних
границь

14

Запаси на 1 січня
_________ р.
баланпозабасові
лансові

15

16

Балансові
запаси,
затверджені
ДКЗ, ЦКЗ,
НТР, ТР
а) всього;
б) дата
затверд-ження
і № протоколу;
в) група
складності

1) Проектні
фактичні
втрати при
видобутку, %;
2) Проектне
фактичне
розубоження,
%;
3) промислові
запаси вугілля
і горючих
сланців кат.
А+В+С1;
а) всієї шахти
(розрізу);
б) діючих
горизонтів

Забезпеченість
підприємства в роках
балансовими
запасами
кат.
А+В+С1;
а) всіма
запасами;
б) в проектних контурах розробки по
вугіллю і
горючих
сланцях
промисловими запасами кат.
А+В+С1;
а) всієї
шахти
(розрізу);
б) діючих
горизонтів

17

18

19

