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Складання та подання державної статистичної звітності за формою 
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«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 6-го числа місяця, 
наступного за звітним

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

запаси палива», затверджена
наказом Держстату від

19.08.2021 №216

Роз'ясненнями щодо заповнення  
форми від 12.07.2021 року5



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

Графа 1 "Обсяг використаного палива за звітний місяць" уміщує сумарні обсяги вугілля, нафти
(включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих видів палива, витрачених за всіма
напрямами споживання: у процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або
матеріал), безпосередньо з метою кінцевого споживання з урахуванням технологічних втрат, втрат
при транспортуванні, розподілі та зберіганні, а також обсягів реалізації (відпуску) населенню, крім
обсягів продажу через АЗС бензину моторного, газойлів (палива дизельного), пропану і бутану
скраплених, незалежно від джерел їхнього надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи
надійшли як давальницька сировина).

Обсяги нафтопродуктів, придбані в талонах, смарткартках, але фактично не використані, не
відображаються.

Форма містить дані за звітний місяць у натуральному вираженні з одним десятковим знаком після
коми.



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

Графа 2 "Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця" уміщує сумарні обсяги запасів вугілля,
нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу, мазутів паливних важких, а також бензину
моторного, газойлів (палива дизельного), пропану і бутану скраплених як у споживачів, так і в
постачальників.

Рядок «Газ природний» відображає обсяги закачаного природного газу до підземних сховищ
(ПСГ) для споживачів України без урахування транзиту

! У випадку відсутності даних у формі зазначається одна з наведених на бланку причин, за винятком 
причини «Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається».



Невірно переведено величини 
фактичних витрат палива із 

об’ємних (літрів) у вагові (кг) по
кодах 

430 «бензин моторний» 
440 «газойлі (паливо 

дизельне)» 
540 «пропан і бутан скраплені»  

У разі відсутності зазначених 
виробником/постачальником у первинній 

обліковій документації додаткових одиниць 
вимірювання нафтопродуктів, можна

застосовувати розрахункові усереднені
коефіцієнти для переведення величин фактичних

витрат палива з об’ємних (літрів) у вагові (кг):

1 літр бензину = 0,74 – 0,76 кг;

1 літр газойлів (палива дизельного) = 0,83 – 0,85 кг;

1 літр пропану або бутану = 0,53 – 0,55 кг.

Дані щодо нафтопродуктів наводяться в тоннах.

Типові помилки респондентів при заповненні звітності ф.4-мтп (місячна)



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 


