
Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності за формою 

№3-торг (квартальна) 
«Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» 

Звітність подають

Форма звітності 

При заповненні керуватись 
Юридичні особи

(за переліком, визначеним 
Держстатом), основним 

видом економічної діяльності 
яких є роздрібна торгівля 

не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним 

періодом

Форма №3-торг (квартальна)
«Звіт про продаж і запаси 

товарів у торговій мережі», 
затверджена наказом 

Держстату від 25.06.2021
№148

Роз'ясненнями щодо заповнення  
форми від 09.07.2021 року5



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі»

Рядок 101 містить дані щодо доходу підприємств, уключаючи торгових посередників, від перепродажу 
безпосередньо населенню нових або вживаних товарів (як за готівку, так і за банківські платіжні картки тощо) 
як у магазинах, так і поза ними, у тому числі від продажу товарів:

Розділ 1
"Роздрібний товарооборот у торговій мережі у межах регіону місцезнаходження респондента" містить дані щодо
роздрібного товарообороту за звітний квартал у межах регіону місцезнаходження респондента.

Форма містить дані щодо роздрібного товарообороту (у вартісному (тис.грн. з одним десятковим знаком, з ПДВ) та 
натуральному вираженні) юридичних осіб та надається за І, ІІ, ІІІ та IV квартали окремо. 

через інтернет (р.105) оплата за які здійснена спеціальними 
платіжними засобами (платіжними 

картками) (р.106)

за договорами 
банківського кредиту 

(р.107)
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Розділ 2
«Продаж і запаси товарів у торговій мережі у межах регіону місцезнаходження респондента» містить інформацію у
розрізі товарних груп про обсяг роздрібного продажу через торгову мережу (у натуральному вираженні), роздрібний
товарооборот та запаси товарів у торговій мережі у межах регіону місцезнаходження респондента.

Найменування товарних груп продовольчих та непродовольчих товарів у графі А розроблено на 
підставі Номенклатури товарів внутрішньої торгівлі  (НТВТ);

Показник «у тому числі роздрібний товарооборот від продажу товарів, що вироблені на території 
України» заповнюється за експертною оцінкою. Дані щодо роздрібного товарообороту товарів, що 
вироблені на території України, можуть бути меншими або дорівнювати даним щодо роздрібного 
товарообороту в цілому за відповідною товарною групою.

Показник щодо запасів не включає товарів у дорозі, товарів, що прийняті у межах договорів комісії 
(консигнації), товарів матеріально-технічного забезпечення і заготівель, тари всіх видів.

Показники щодо структурних підрозділів юридичної особи, що розташовані за межами регіону її місце-
знаходження, відображені по кожному регіону в окремих бланках форми.  

! Увага, у бланку вилучено розділ 3 « Роздрібний товарооборот за територіальною ознакою у межах регіону
місцезнаходження респондента»
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Показник роздрібного товарообороту:

торгових посередників (комісіонерів, дилерів, дистриб’юторів), діяльність яких полягає в зближенні продавців (виробників) та
покупців, без придбання товарів посередником, уключає обсяг продажу товарів населенню та обсяг наданих послуг (комісійні);

містить дані, визначені у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві (ураховуючи всі види податків та
зборів), незалежно від часу сплати грошей, уключаючи продаж товарів, які надійшли підприємству торгівлі у межах договорів
комісії (консигнації);

включає також продаж за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі підприємствам, установам, організаціям: 
• непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів, туристам і пасажирам суден;
• напоїв (соків, молока тощо) виробничим підприємствам для робітників та службовців, що зайняті у цехах зі шкідливими 

умовами праці;
• товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей;
• продовольчих товарів і речей першої необхідності з роздрібної торгової мережі установам виконання покарань для 

продажу особам, які в них перебувають, за рахунок їх особистих коштів, що зберігаються в установах банків.

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-
гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що
постачають паливо, показник роздрібного товарообороту містить дані про фактично сплачену населенням частину їх вартості.
При цьому частина вартості товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення,
лікарняними, профілактичними установами, не включена до показника роздрібного товарообороту.
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Показник роздрібного товарообороту не включає інформацію щодо:

продажу товарів суб'єктам господарювання для виробничої діяльності або подальшого перепродажу незалежно 
від форми оплати (відноситься до оптового товарообороту);

продажу карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, 
зв'язку;

продажу смарт-карток, талонів тощо на придбання пального на АЗС;

вартості повернутих населенням товарів, що не витримали гарантійних термінів служби, товарів, повернутих у 
секції посилкової торгівлі покупцями і відділеннями зв'язку.

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



Заповнення звіту 
не в повному 

обсязі

Обов’язкові до заповнення підсумкові рядки: 299 
«продовольчі товари – всього», 398 «непродовольчі 

товари – всього».

Заповнення у розділі ІІ графи 3 «запаси товарів у 
торговій мережі та на складах на кінець звітного року» 

є обов’язковим у звіті за IV квартал.

Невірно розподілені 
товари по товарним 

групам

Перелік товарів, які відносяться до кожної товарної групи, 
відображено в Номенклатурі товарів внутрішньої торгівлі 
(НТВТ), яка розміщена на офіційному веб-сайті Держстату

(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та 
класифікатори"/"Класифікатори.

Типові помилки респондентів при заповненні звітності                                                                      
ф. №3-торг (квартальна)  



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, (093)3546497

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


