
ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

1

Інтернет-нарада 
«Про  порядок  подання  та заповнення даних ДСС

за формою №4-мтп(річна)
«ЗВІТ  ПРО  ВИКОРИСТАННЯ  ТА ЗАПАСИ ПАЛИВА  ЗА 2022 РІК»   

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Форму ДСС надають 
 юридичні особи,
 відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які 
використовують та/або 
мають у запасах  паливо

Бланки форми, затверджені наказом 

Держстату 26 травня 2022 р. № 109

(зі змінами, внесеними 

наказом Держстату

від 10 листопада 2022 р. № 279)

РOЗ’ЯСНЕННЯ
щодо показників форм державного 
статистичного спостереження  
№ 4-мтп "Звіт про використання та 
запаси палива"  від 12 липня 2021р. 
№19.1.2-12/18-21

не  пізніше 
28 лютого 2023 року



ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

2

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Метою проведення ДСС "Використання та запаси палива" є формування

статистичної інформації про обсяги використання та запаси палива суб’єктами

господарювання для інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і структури

використання палива, формування енергетичного балансу.

ДСС належить до статистики підприємств і охоплює сферу енергетики. Явищем, яке

досліджується в цьому статистичному спостереженні, є використання палива

суб’єктами господарювання, його тенденції та структура. Дані, отримані під час

проведення статистичного спостереження, використовуються для формування

енергетичного балансу України.

Одиницею статистичного спостереження є юридична особа (її відокремлений

підрозділ), фізична особа-підприємець.
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Значення показників форми №4-мтп (річна)  мають формат представлення 

Значення показників форм з одним десятковим знаком після коми. 

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: 1 тонна = 1000 кг.

Значення показника у графі 15 розділу 2 у формі № 4-мтп (річна) відображено в одиницях 

вимірювання (ккал) у цілих числах.
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Розділ 1. Використання та запаси палива

Види палива
Код 

рядка

Обсяг використаного 

палива за звітний рік 

(графа 1 розділу 1 = сумі граф 1, 14 розділу 

2,

1, 2 розділу 3, 1 розділу 4)

Обсяг запасів палива 

на кінець звітного року

у 

споживачів 

палива

у постачальників

палива

А Б 1 2 3

110

Відображає сумарні обсяги палива, витраченого за 

всіма напрямами витрат:

 у процесі перетворення,

 на неенергетичні потреби (як сировина або 

матеріал),

 безпосередньо з метою кінцевого використання 

незалежно від того чи  закуплені вони за власні 

кошти, чи надійшли як давальницька сировина 

(вкл. обсяги їхніх втрат при транспортуванні, 

розподілі та зберіганні. 

Не включає дані про обсяги реалізації (відпуску) 

населенню палива .

Обсяги нафтопродуктів, придбані в талонах, 

смарткартках, але фактично не використані, не 

відображаються.

Дані графи 1 розділу 1 = сумі граф 1, 14 розділу 2, 

граф 1, 2 розділу 3 та графи 1  розділу 4.

Показники граф 2–3 містять дані щодо 

обсягів запасів усіх видів палива у 

споживачів та постачальників:

 на складах підприємств, цехів, 

підсобних виробництв

 на будівельних майданчиках

 складах, інших приміщеннях, які 

перебувають на балансі підприємства

 запасів підприємств, які зберігаються 

на інших підприємствах,  на суднах, на 

локомотивах у депо. 

 Графа 3 включає 

обсяги закачаного газу до підземних 

сховищ (ПСГ) для споживачів України 

без урахування транзиту
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Код рядка 

згідно з 

наведеними 

кодами в розділі 1

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення 

енергетичним

сектором – усього

(графа 1 розділу 2 

= сумі граф 2–13)

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення в 

кам’яновугільні,

буровугільні і 

торф’яні брикети

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення  в 

брикети паливні,

гранули з 

деревини та 

деревне вугілля

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення 

в кокс та

коксовий газ

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення 

в різні види 

газу

Б 1 2 3 4 5

Графи 1–13 розділу 2 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, зокрема: вугілля і торфу при виробництві 

брикетів, вугілля при виробництві коксу та коксового газу, нафти при знесоленні та зневоднюванні 

та інші технологічні втрати і відходи палива, пов’язані з його перетворенням. 

Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 2. Витрати палива енергетичним сектором

(заповнюється для позицій, зазначених у розділі 1)
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Продовження розділу 2

Код рядка 

згідно з 

наведеними 

кодами в 

розділі 1

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення в 

доменний кокс

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення

в нафтопродукти

Обсяг витрат палива на 

перетворення в тепло-

та електроенергію ТЕС 

(загального 

користування)

Обсяг витрат палива 

на перетворення в 

тепло- та 

електроенергію ТЕС 

підприємств

Обсяг витрат палива 

на перетворення в 

тепло- та 

електроенергію ТЕЦ 

(загального 

користування)

Б 6 7 8 9 10

Код рядка 

згідно з 

наведеними 

кодами в 

розділі 1

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення в 

тепло- та 

електроенергію 

ТЕЦ 

підприємств 

Обсяг витрат 

палива на 

перетворення в 

теплоенергію 

теплогенеруючими

станціями або 

установками,  

котельнями 

Обсяг витрат палива 

на перетворення в

тепло- і

електроенергію 

іншими установками 

Обсяг витрат палива 

на власне споживання

енергетичним 

сектором

Теплота згоряння 

палива,

Ккал

Б 11 12 13 14 15

Витрати підприємств  

паливної промисловості, 

виробництва електроенергії 

та відпуску теплоенергії. із 

урахуванням витрат на 

внутрішній заводський 

транспорт.

Якщо підприємство не 

володіє інформацією щодо 

теплоти згоряння 

використаного палива, то 

графа 15 не містить 

даних. 
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 3. Кінцеве використання палива

Код рядка згідно 

з наведеними 

кодами в розділі 

1

Обсяг використаного 

палива для 

неенергетичних

цілей 

(як сировина, 

матеріал)

Обсяг кінцевого

використання палива 

підприємствами

(графа 2 ≥ сумі 

граф 3, 4)

Обсяг кінцевого 

використання палива 

на перевезення 

транспортом 

внутрішнього  

сполучення

Обсяг кінцевого 

використання палива 

на перевезення  

морським та 

авіаційним 

транспортом 

міжнародного 

сполучення

Обсяг реалізації 

палива

населенню 

(включаючи

працівників 

підприємства)

Б 1 2 3 4 5

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.

 як сировина на 

виробництво хімічної, 

нафтохімічної та 

іншої непаливної 

продукції з 

урахуванням 

технологічних втрат 

при переробці

 як матеріал для 

непаливних потреб

 обсяги палива за всіма 

напрямами використання 

( за винятком витрат 

палива, відображених 

енергетичним сектором (у 

розділі 2)), 

 витрат для 

неенергетичних цілей (як 

сировина або матеріал) (у 

графі 1 розділу 3).

 витрати палива на 

опалення, освітлення, 

гаряче водопостачання 

виробничих та 

адміністративних споруд 

 обсяги витрат палива на 

забезпечення руху всіх 

видів транспорту, крім 

внутрішньо-заводського,

усіх підприємств 

До графи 3 не 

враховуються витрати 

палива на силові двигуни, 

механізми, які 

забезпечують виконання 

робіт у сільському 

господарстві (трактори, 

комбайни, сіялки, віялки 

тощо), які відображаються 

обсяги витрат палива 

на перевезення 

авіаційним та морським 

транспор-том 

міжнародного 

сполучення. 

До цієї графи не 

враховані обсяги 

використання палива на 

міжнародні перевезення 

автомобільним та 

трубопровідним 

транспортом.

за винятком обсягів 

продажу через АЗС 

бензину моторного, 

газойлів (палива 

дизельного), пропану 

і бутану скраплених. 

Дані графи 5 не 

враховуються до 

інших граф звіту.
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 4. Втрати палива

Код рядка згідно з 

наведеними кодами в 

розділі 1

Обсяг втрат палива при транспортуванні, 

розподілі та зберіганні

Обсяг втрат палива з інших причин (безповоротні 

втрати,  крадіжки, 

необлік тощо)

Б 1 2

Обсяг втрат палива 

 при транспортуванні, 

 розподілі 

 зберіганні

Обсяги безповоротних втрат палива, відсутності 

обліку: 

 незбираний попутний нафтовий газ, спалений 

у факелах, 

 невикористані відходи лісозаготівель, 

деревообробки, 

 відпрацьовані масла мастильні, луги 

сульфатні, 

 відходи хімічного виробництва та інші горючі 

відходи технологічних процесів виробництва, 

для яких відсутня на підприємстві розроблена 

технологія їх використання,

 втрати палива у випадку крадіжок .



ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

9

Головне управління статистики у Вінницькій області

Арифметичні та логічні контролі форми державного статистичного спостереження №4-мтп (річна)

№ п/п Рядки та графи Тип відношення Рядки та графи, щодо яких здійснюється контроль Вид
контролю

1 рядок 110 по всіх розділах > або = сумі рядків (111+112) по всіх розділах обов'язковий
2 рядок 170 по всіх розділах > або = рядка 171 по всіх розділах обов'язковий
3 рядок 430 по всіх розділах > або = рядка 435 по всіх розділах обов'язковий
4 рядок 440 по всіх розділах > або = рядка 442 по всіх розділах обов'язковий
5 рядок 510 по всіх розділах > або = сумі рядків (511+512) по всіх розділах обов'язковий
6 рядок 600 по всіх розділах > або = сумі рядків (610+620+630) по всіх розділах обов'язковий

7 рядок 610 по всіх розділах > або = рядка 611 по всіх розділах обов'язковий
8 рядок 730 по всіх розділах > або = рядка 731 по всіх розділах обов'язковий
9 рядок 770 по всіх розділах > або = сумі рядків (771+772+773) по всіх розділах обов'язковий

10 рядок 780 по всіх розділах > або = сумі рядків (781+782+783+784) по всіх розділах обов'язковий

11 гр. 2-3 ряд. 220, 230, 240, 250 розділу 1 = 0 (захрещені комірки) обов'язковий

12 гр. 5 ряд. 430, 435, 440, 442 розділу 3 = 0 обов'язковий
13 гр.1 розд.1   = сумі граф 1, 14 розд.2,  1 , 2  розд.3, 1 розд.4 обов'язковий

14 графа 1 розділу 2 = сумі граф  2 - 13 розділу 2 обов'язковий
15 гр.2 розд.3 по всіх рядках > або = (гр.3+гр.4) розд.3 обов'язковий
16 гр.1 розд.4  > 0 гр.1 розд.1 > 0 обов'язковий
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Головне управління статистики у Вінницькій області

№ п/п Рядки та графи Тип відношення Рядки та графи, щодо яких здійснюється

контроль

Вид

контролю

17 по графі "Б" розділів 2, 3 та 4 заборонити введення будь-яких кодів, які не 

відповідають коду рядків гр. "Б"  розд. 1 і 

відповідають оновленному "Довіднику

видів палива"

обов'язковий

18 по графі "Б" розділів 1, 2, 3 та 4 якщо заповнена хоча б одна графа у розділах

2, 3 та 4, то графа "Б" повинна бути 

обов’язково заповнена (вибір тільки з 

"Довідника видів палива")

обов'язковий

19 У випадку відсутності даних якщо стоїть 

відмітка "V" 
всі інші показники звіту не заповнюються

(крім Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника 

(власника) або особи, відповідальної за 

достовірність наданої інформації, телефону 

та адреси електронної пошти)

обов'язковий

20 У випадку відсутності даних якщо стоїть 

відмітка "V" 

обов'язкове заповнення причини відсутності

даних і навпаки (за винятком причини "Не 

здійснюється вид економічної

діяльності,який спостерігається")

обов'язковий
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Головне управління статистики у Вінницькій області

№ п/п Рядки та графи Тип відношення Рядки та графи, щодо яких здійснюється

контроль

Вид

контролю

21 Якщо всі показники звіту не заповнені обов’язкове заповнення "Інформацїі щодо 

відсутності даних"
обов'язковий

22 Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника

(власника) або особи, відповідальної за 

достовірність наданої інформації

≠ обов'язкове заповнення (заборонити

введення цифр та спеціальних символів, 

крім символів апостроф "’",  "-",  ".", 

"пробіл")

обов'язковий

23 Поле " телефон" ≠ обов'язкове заповнення (заборонити

введення букв та спеціальних символів, 

крім символів "+",  "-", "пробіл") (не 

менше 5 символів)

обов'язковий

24 Поле "електронна пошта" ≠ обов'язкове заповнення (перевірка на 

наявність спеціального символу @)
обов'язковий

25 Обов'язкове заповнення поля  "Код території за КАТОТТГ " (визначається автоматично в разі подання

форми в електронному вигляді)
обов'язковий
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Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2023 року набув чинності новий Закон України «Про офіційну статистику», 
відповідно до статті 4 якого передбачено подання статистичної та фінансової звітності виробникам офіційної
статистики виключно в електронній формі. 

Для зручності подання респондентами звітності в електронній формі Держстат створив безкоштовний онлайн-
сервіс "Кабінет респондента" (https://statzvit.ukrstat.gov.ua). Доступ до системи здійснюється цілодобово та не 
потребує інсталяції будь-яких програм. Також звітність в електронній формі можна подати за допомогою іншого
програмного забезпечення (https://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz.htm). 

За потреби, за консультаціями з питань подання статистичної звітності можете звертатись до управління
збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами: 
52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78.

Також запрошуємо до вайбер-спільноти «Вінницястат респондентам», яка працює у безкоштовному месенджері
«Viber». Для цього потрібно у полі пошуку ввести «Вінницястат респондентам», в якій ви зможете в режимі
онлайн отримати всю необхідну для Вас інформацію з питань заповнення та подання статистичної звітності.
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