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Складання та подання державної статистичної звітності за формою 

№4-мтп (річна) 
«Звіт про використання та запаси палива» 

Звітність подають

Форма звітності 

При заповненні керуватись 
Юридичні особи, 

відокремлені підрозділи
юридичних осіб, які

використовують та/або мають
у запасах паливо

(за переліком, визначеним
Держстатом )

не пізніше 28 лютого

Форма №4-мтп (річна)
«Звіт про використання та 

запаси палива», затверджена
наказом Держстату від

06.07.2021 №176

Роз'ясненнями щодо заповнення  
форми від 12.07.2021 року5



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»

Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним десятковим знаком відповідно до одиниць вимірювання.
! У випадку відсутності даних у формі зазначається одна з наведених на бланку причин, за винятком причини «Не
здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається».

Розділ 1 «Використання та запаси палива»
Розділ 2  «Витрати палива енергетичним 

сектором»

Графа 1 уміщує сумарні обсяги палива за всіма
напрямами витрат: витрати палива енергетичним
сектором, на неенергетичні потреби, обсяги
кінцевого використання палива та обсяги втрат
палива при транспортуванні, розподілі та
зберіганні. Дана графа не містить даних про обсяги
реалізації палива населенню;
Графи 2 та 3 відображають показники щодо
обсягів запасів усіх видів палива у споживачів та
постачальників на кінець звітного року.

Графи 1-13 містять показники про обсяги витрат у
звітному році палива на перетворення в інші види
паливних продуктів або енергію відповідними
структурними підрозділами (установками)
енергетичного сектору. Ці показники уміщують
також обсяги технологічних втрат палива в
процесі їх перетворення.
Обсяги витрат палива на перетворення в
теплоенергію окремими котлами враховуються у
графі 12 розділу 2.



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»

Розділ 3  «Кінцеве використання палива»

Графа 2 відображає обсяги палива за всіма
напрямами використання в цілях кінцевого
використання, за винятком витрат палива,
відображених енергетичним сектором (у розділі 2),
витрат для неенергетичних цілей (як сировина або
матеріал) (у графі 1 розділу 3)

Розділ 4  «Втрати палива»

Графа 1 містить обсяги втрат палива при
транспортуванні, розподілі та зберіганні;
Графа 2 відображає обсяги безповоротних втрат
палива, відсутності обліку, а також втрати палива у
випадку крадіжок тощо

Співставлення показників з даними інших форм:

Якщо ряд.110-800 гр.1 розділу 2 ф.№4-мтп більше 0, то ряд.100 гр.3 та/або гр.4 розділу.1 ф.№11-мтп також більше 0.



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

Енергетика



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, 33-89-56, (093)3546497

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


