Про внесення змін до державного
статистичного спостереження
за формою № 11-мтп (річна)
«Звіт про постачання та використання енергії»
Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику»,
Методологічних положень щодо організації державного статистичного
спостереження з енергетики, затверджених наказом Держстату України
від 17.07.2020 № 216 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори»,
підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна
діяльність» – «Енергетика», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України
включено до сукупності підприємств, що звітують по ф.№ 11-мтп (річна)
«Звіт про постачання та використання енергії» (далі – ф. № 11-мтп (річна)).
Звіт за ф.№ 11-мтп (річна) складають та подають територіальному органу
Держстату юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,
які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію.
Повідомляємо Вам, що наказом Держстату України від 19.06.2020р. № 191
затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження
№ 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», який подається
не пізніше 28 лютого 2021р.
Також, звертаємо Вашу увагу, що при заповненні показників даної форми,
потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного
спостереження № 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» за
№ 17.4–12/27 від 10.07.2018р.
Показники форми вміщують дані щодо використання електроенергії та
теплоенергії на виробничо-експлуатаційні та господарсько-побутові потреби
підприємств, інформацію про джерела постачання електроенергії, теплоенергії та
енергогенеруючих потужностей котельних та інших енергетичних установок.
Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним десятковим
знаком відповідно до одиниць вимірювання.
Показники першого розділу «Джерела постачання енергії та їх потужність»
містять інформацію щодо установлених потужностей та обсягів відпуску електрота теплоенергії у звітному році за усіма видами джерел постачання, а саме:
тепловими електростанціями (ТЕС); тепловими електростанціями з комбінованим
циклом виробництва, теплоелектроцентралями (ТЕЦ); атомними електростанціями
(АЕС); вітровими електростанціями (ВЕС); сонячними електростанціями (СЕС);
гідроелектростанціями (ГЕС); гідроакумулюючими електростанціями (ГАЕС);
теплогенеруючими станціями або установками, котельнями; утилізаційними
установками; теплонасосними установками; електрокотлами та іншими
енергогенеруючими установками.
Наголошуємо, що установлена електрична та теплова потужності джерел
постачання енергії відображається станом на кінець звітного року. Показники щодо
установленої потужності енергогенеруючих станцій (установок) відображаються у
кіловатах та гігакалоріях за годину.
Показники другого розділу «Використання теплоенергії» вміщують дані про
загальний обсяг використання електроенергії (активної енергії), що надійшла на

підприємство за усіма джерелами надходження як від власного виробництва, так і
від інших підприємств і організацій. Дані надаються за звітний рік.
Слід зазначити, що другий розділ не включає обсяги електроенергії,
відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, у тому числі реалізованої
населенню.
Показники третього розділу «Використання теплоенергії (пари і гарячої
води)» вміщують дані щодо обсягу використаної теплоенергії (пари і гарячої води),
одержаної як від власних джерел, так і отриманої від інших підприємств та
організацій. Дані надаються за звітний рік.
Також, наголошуємо, що до загального обсягу використаної теплоенергії не
включаються обсяги теплоенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам,
а також реалізованої населенню.
Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи в
електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному веб-сайті
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в Альбомі форм державних статистичних
спостережень на 2021р. у рубриці "Респондентам". Для подання звітності
територіальному органу державної статистики Ви можете скористатися системою
функціонування електронної звітності (за довідками звертатись в управління
інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області
за тел. (0432) 52–57–60). Також, інформуємо, що для електронного
звітування існує безкоштовний сервіс "Кабінет респондента" за посиланням:
https://statzvit.ukrstat.gov.ua.
Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з
питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для
проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 11–мтп (річна)
«Звіт про постачання та використання енергії» за 2020р.

