Інтернет–нарада на тему
«Складання та подання державної статистичної звітності
за формою № 4-МТП (річна)»
№ 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива»

Хто зобов’язаний
подавати звіт

Бланк форми

Термін подання

Чим керуватись при
заповненні

• Державне статистичне спостереження охоплює юридичні
особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які
відпускають та/або мають у запасах паливо

•Затвердженo Наказом Держстату від 06.06.2021 № 176

•Не пізніше 28 лютого

•Роз’ясненнями від 12 липня 2021р. № 19.1.2-12/18-21

Спосіб подання

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного
сервісу електронного звітування «Кабінет
респондента» за
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;
•На паперових носіях

Щодо заповнення

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис та
прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, телефон
та електронна адреса;
•При наданні звітності у електронному вигляді у разі відсутності
використання палива або відсутності здійснення економічної
діяльності на титульній сторінці бланку заповнюється «Інформація про
відсутність даних» і ставиться позначка " " та вказується одна з
наведених на бланку причин щодо відсутності даних;
•Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним десятковим
знаком відповідно до одиниць вимірювання, крім гр.15 розділу 2, де
одиниці вимірювання (Ккал) відображені в цілих числах.

Методологічні
особливості заповнення

•Розділ 1 заповнюють споживачі палива
•Розділ 2 уміщує дані про обсяги витрат палива структурних
підрозділів підприємств (установок) із перетворення (енергетичний
сектор) первинного палива в інші види паливних продуктів
(наприклад: з вугілля виробництво коксу, вугільних брикетів; з
нафти
виробництво
нафтопродуктів
тощо)
або
енергію
(теплоенергію, електроенергію). Графа 1 розділу 2 = сумі граф 2–13.
•Розділ 3 уміщує дані щодо прямого використання палива в цілях
кінцевого споживання, за винятком обсягів, використаних
енергетичним сектором на перетворення, та втрат при розподілі та
транспортуванні, які відображаються відповідно в розділах 2 та 4.
•Розділ 4 відображає обсяги безповоротних втрат палива або
відсутності обліку

Зміни, які відбулися у
2022 році

•Інформаційно-довідкова частина ф.№ 4-МТП (річна) «Звіт про
використання та запаси електроенергії» за 2021 рік доповнена новими
рядками щодо коду території (відповідно до нового Кодифікатора
адміністративно-територіальних
одиниць
та
територій
територіальних громад) та інформації щодо відсутності даних в звіті

за ф. 4-МТП (річна) з
даними форми
№11-МТП (річна)

•Якщо у ф.№4-МТП (річна) заповнено розділ 2 «Витрати палива
енергетичним сектором, то має бути заповнений розділ 1 «Джерела
постачання енергії та їх потужність» у ф.№11-МТП;
•Якщо у ф.№4-МТП (річна) заповнено у розділі 2 р.р.730-773
використання твердого біопалива, р.р.780-784 «рідкого біопалива»,
р.790 «біогазу», то повинні бути заповнені р.191-193 розділу 1 у ф.№11МТП

Консультації

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі обробки даних статистики торгівлі та
енергетики за тел. (0552) 22-44-79

Співставлення даних

