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ЗАПОВНЮЄМО РАЗОМ 
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ЗАПАСИ ПАЛИВА 

Якщо установа в процесі діяльності використовує автомобіль, то в кінці звіт-
ного періоду вона має подати поряд з іншими статистичний звіт за фор-
мою № 4-мтп (місячна). У цій статті ми надамо відповіді на найбільш поширені 
запитання на цю тему і розкажемо, на що слід звернути увагу при запов-
ненні цього звіту.

Хто та коли подає Звіт

Хто повинен подавати звіт  за фор -
мою № 4-мтп?

Відповідно до Закону від 17.09.92 р. № 2614-XII 
«Про державну статистику» (далі – Закон № 2614) 
та Загального табелю (переліку) форм держав-
них статистичних спостережень на 2018 рік, за-
твердженого наказом Держстату від 20.12.17 р. 
№ 330 (далі – Табель) Звіт про використання та 
запаси палива за формою № 4-мтп, затвердже-
ною наказом Держстату від 31.08.16 р. № 162 (да-
лі – Звіт), подають юрособи, відокремлені під-
розділи юросіб, які використовують та/або мають 
у запасах паливо.

Зверніть увагу: згідно з роз’ясненням Держстату 
від 27.10.16 р. № 17.4-12/23 «Щодо заповнення 
форм державного статистичного спостереження 
№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси па-
лива» (далі – Роз’яснення № 23) юрособи, що 

займаються роздрібною торгівлею через мере-
жу автозаправочних станцій бензину моторно-
го, газойлів (палива дизельного), Звіт не пода-
ють. Для них призначена інша форма – № 1-торг 
(нафтопродукти) «Про продаж світлих нафто-
продуктів». 

У який строк подається Звіт? 

Звіт подається не пізніше 4-го числа місяця, що 
настає за звітним періодом.

Як скласти Звіт

Для віднесення палива до певного виду, зазна-
ченого у графі А Звіту за відповідним рядком, 
можна користуватися Номенклатурою продукції 
промисловості (далі – НПП), затвердженою на-
казом Держстату від 26.12.17 р. № 334. 

У таблиці наведемо види палива, що включають-
ся до місячного Звіту.

Вид палива
Код 

рядка 
Звіту

Найменування палива, що включено згідно з НПП 
до даного виду палива та підлягає відображенню 

в місячному Звіті 
Код НПП

1 2 3 4
Вугілля кам’яне, т 110 Вугілля рядове кам’яне 05.10.00.00.00

Вугілля рядове кам’яне для коксування 05.10.00.00.01
Вугілля кам’яне 05.10.10.00.00
Вугілля кам’яне для коксування з теплотворністю більше 
23,865 МДж/кг (5 700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі

05.10.10.00.10

Вугілля кам’яне енергетичне з теплотворніс тю більше 
23,865 МДж/кг (5 700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі

05.10.10.00.30

Антрацит 05.10.10.00.31
Вугілля кам’яне енергетичне з теплотворніс тю більше 
23,865 МДж/кг (5 700 ккал/кг)

05.10.10.00.39

Вугілля кам’яне інше 05.10.10.00.90
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1 2 3 4
Вугілля буре, т 120 Вугілля буре 05.20.10.00.00
Нафта сира, 
включаючи газовий 
конденсат, т

145 Нафта сира, у т. ч. нафта, одержана з мінералів бітумі-
нозних

06.10.10.00.30

Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу 
природного

06.10.10.00.50

Газ природний, 
тис. м3

310 Газ природний скраплений або в газоподібному стані 06.20.10.00.00
Газ природний 06.20.10.00.10
Газ природний вугільний (шахтний) 06.20.10.00.30
Газ колекторів щільних порід (газ центрально-басейнового 
типу)

06.20.10.00.40

Газ природний сланцевий 06.20.10.00.50
Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ 06.20.10.00.70

Бензин моторний, т 430 Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше 19.20.21.00.50
Паливо моторне сумішеве з вмістом спиртів або їх сумішей 
від 5 % до 30 %

19.20.21.00.60

Паливо моторне сумішеве з вмістом біоетанолу або етил-
трет-бутилового ефіру або їх сумішей від 5 % до 30 %

19.20.21.00.61

Бензин моторний з вмістом свинцю більше 0,013 г/л 19.20.21.00.70
Газойлі (паливо 
дизельне), т 

440 Газойлі (паливо дизельне) 19.20.26.00.00
Паливо дизельне для транспорту автомобільного і заліз-
ничного (без вмісту складних ефірів жирних кислот олій та 
жирів)

19.20.26.00.71

Паливо дизельне сумішеве з вмістом 30 % і менше складних 
ефірів жирних кислот олій та жирів

19.20.26.00.72

Мазути паливні 
важкі, т

490 Мазути паливні важкі, н.в.і.у. 19.20.28.00.00

Пропан і бутан 
скраплені, т

540 Пропан і бутан скраплені 19.20.31.00.00

У графі «Обсяг використаного палива за звітний 
місяць» відображається сумарний обсяг вугілля, 
нафти (включаючи газовий конденсат), природ-
ного газу та окремих нафтопродуктів, витрачених 
за всіма напрямами споживання: у процесі пере-
творення, на неенергетичні потреби (як сировина 
або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого 
споживання з урахуванням технологічних втрат, 
втрат при транспортуванні, розподілі та зберіган-
ні, а також обсягів реалізації (відпуску) населен-
ню, незалежно від джерел їхнього надходження 
(чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли 
як давальницька сировина).

Графа «Обсяг запасів палива на кінець звітного 
місяця» містить сумарні обсяги запасів вугілля, 
нафти (включаючи газовий конденсат), природ-
ного газу та окремих нафтопродуктів.

Які документи є підставою для відображен-
ня даних у Звіті?

Відповідно до Роз’яснення № 23 Звіт заповнюється 
на базі даних первинної документації (відомості, 

накладні, акти, картки, книги обліку, реєстри, 
подорожні листи, товарно-транспортні накладні, 
ордери, інвентаризаційні описи, матеріальні зві-
ти) та даних бухобліку. Якщо відомостей немає, 
то ставиться прочерк.

Відповідальність

Неподання органам держстату даних для про-
ведення державних статистичних спостережень 
або подання їх недостовірними, не в повному 
обсязі, не за формою, передбаченою звітно-
статистичною документацією, чи із запізненням 
тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб та громадян – суб’єктів підприємницької ді-
яльності у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 
255 грн.) (ч. 1 ст. 186 КУпАП).

У разі вчинення порушення повторно протя-
гом року розмір штрафу підвищується і стано-
вить від 15 до 25 НМДГ (від 255 до 425 грн.) 
(ч. 2 ст. 186 КУпАП). 
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