
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи, 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та 
використовують тепло- та електроенергію. 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 19.06.2020 № 191 Бланк форми 

•Не пізніше 28 лютого Термін подання 

•Роз’ясненнями від 10 липня 2018 року № 17.4-12/27 
Чим керуватись при 

заповненні 

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

•На паперових носіях 

Спосіб подання 

•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 тепло- та електроенергії або відсутності здійснення 
економічної діяльності на титульній сторінці бланку заповнюється 
«Інформація про відсутність даних» і ставиться позначка " "  та 
вказується причина відсутності даних; 

•Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним 
десятковим знаком відповідно до одиниць вимірювання. 

Щодо заповнення 

•  Розділ 1 заповнюють виробники та постачальники тепло- та 
електроенергії; 

•  Розділи 2, 3 вміщують дані про загальний обсяг використання 
електроенергії та теплоенергії, що надійшли на підприємство за усіма 
джерелами надходження як від власного виробництва, так і від інших 
підприємств та організацій. 

Методологічні 
особливості 
заповнення  

 

 

 

 

 

 

Інтернет –нарада на тему  

«Складання та подання державної статистичної звітності  

за формою № 11-МТП (річна)» 

№ 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» 



•На титульній сторінці бланку добавлено код КОАТУУ, який 
заповнюється підприємством при поданні звіту на паперовому носії   

Зміни, які відбулися у 
2021 році 

•  Розділ 1 ф.№11-МТП (річна) ряд.60 співставляється з гр.1, 12 розділу 
2 ф.№4-МТП (річна) 

•  Розділ 1 ф.№11-МТП (річна) ряд.185 співставляється з гр.1,13 розділу 
2 ф.№4-МТП (річна) 

•  Розділ 1 ф.№11-МТП (річна) ряд.190-193 співставляються з гр.1,12 
розділу 2 ф.№4-МТП (річна) (якщо це тверде або рідке паливо та 
біогаз) 

•  Якщо теплоелектроцентраль підприємства (ф.№11-МТП (річна) 
розділ 1 ряд.114 ) або котельня (ряд.160) працює на  твердому 
біопаливі заповнюються ряд.720-773 ф.№4-МТП (річна); рідкому 
біопаливі – ряд.781-783 ф.№4-МТП (річна); біогазі - ряд.790 ф.№4-
МТП (річна). Дані при цьому дублюються у відповідних кожному 
виду палива Розділі 1 ряд.191-193 ф.№11-МТП (річна). 

Співставлення даних 
за ф. 11-МТП (річна) з 

даними форми 

№4-МТП (річна) 

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистики торгівлі та 
енергетики за тел. (0552) 26-47-19, (0552) 22-44-79 

Консультації 

 

 

 

 

 

 


