
Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності за формою 

№1-опт (місячна) 
«Звіт про обсяг оптового товарообороту» 

Звітність подають

Форма звітності 

При заповненні керуватись Юридичні особи
(за переліком, визначеним 

Держстатом), основним 
видом економічної діяльності 

яких є оптова торгівля 

не пізніше 10 числа місяця, 
наступного за звітним

Форма №1-опт (місячна)
«Звіт про обсяг оптового 

товарообороту», 
затверджена наказом 

Держстату від 25.06.2021
№147

Роз'ясненнями щодо заповнення  
форми від 16.07.2018 року5



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту»

У рядку 102 форми містяться дані щодо обсягів перепродажу (продаж без перероблення)
підприємствами від свого імені нових або вживаних товарів (готових виробів) без ПДВ на момент
їх відпуску, придбаних за власний рахунок без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі
операцій: фасування, сортування крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл,
складання, перемішування тощо), роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або
іншим оптовикам (крім населення) для їх використання або подальшого продажу як у межах
України, так і на експорт. Обсяги перепродажу також можуть уключати інформацію про
відшкодування покупної вартості товарів та отримання доходу (торгової націнки) у випадку
передачі підприємством партії товару на умовах консигнації іншому підприємству або фізичній
особі-підприємцю, які безпосередньо здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі.

! У випадку відсутності даних у формі зазначається будь-яка з наведених на бланку причин.

Форма містить дані за звітний місяць у вартісному вираженні (тис.грн. з одним десятковим знаком, без ПДВ.)



Як подати статистичну звітність

Звітування до органів державної статистики в
електронному вигляді здійснюється відповідно
до Порядку подання електронної звітності до органів
державної статистики, затвердженого наказом
Держкомстату від 12.01.2011 № 3 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.03.2011 за № 408/19146.

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної
статистики респонденту необхідно мати:

а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному
вигляді у визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом
кваліфікованого електронного підпису;

б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання
електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;

в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані
кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених
посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Респонденти можуть вибрати найбільш прийнятний для себе спосіб
подання звітності:
- у формі електронного звіту;
- безпосередньо при відвідуванні Головного управління статистики;
- поштою або факсом (з подальшим підтвердженням на паперових 

носіях) на адресу Головного управління статистики (звертаємо увагу, 
що у цьому разі датою подання звітності є дата отримання оригіналів 
звітів органами державної статистики).



Бланки форм державних статистичних спостережень 
на веб-сайті ГУС

Альбом форм 
державних 

статистичних 
спостережень 

на 2022 рік

Економічна 
статистика

Економічна 
діяльність

Внутрішня 
торгівля



Контактні дані для отримання консультацій з питань порядку подання звітності:
Головне управління статистики у Черкаській області. Управління збирання даних статистичних спостережень. 

18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 39 . тел. (0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! 
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в 

електронному вигляді через безкоштовне програмне
забезпечення "Кабінет респондента". 

Доступ до "Кабінету респондента" за посиланням: 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" 
необхідно мати електронний підпис із двома

сертифікатами: для підписання та шифрування.

Консультації щодо складання звітності
можна отримати у відділі обробки даних статистики 

торгівлі та енергетики Головного управління статистики
за телефонами  (0472) 33-89-58, 33-89-57, (093)3546497

Ви можете задати питання щодо державної статистичної 
звітності на електронну адресу: torgst2@ck.ukrstat.gov.ua 


