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Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
N 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"

1. Загальні положення
1.1. Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" (далі - звіт) про роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу в Україні.
1.2. Звіт містить дані про щомісячний обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб (підприємств), їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС та АГНКС.
1.3. Якщо місцезнаходження та місце здійснення діяльності із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газу суб'єкта господарювання (юридичної особи, її відокремлених підрозділів, фізичної особи - підприємця) є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіки Крим, області, міста Київ та Севастополь), органи державної статистики використовують інформацію звіту, отриманого за місцем здійснення такої діяльності. У випадку, коли відокремлений підрозділ не веде облік усіх показників звіту, органи державної статистики використовують інформацію звіту, сформованого на підставі даних головного підприємства - суб'єкта господарювання за місцем здійснення діяльності підрозділу.
1.4 Джерелом даних звіту є: журнал обліку нафтопродуктів і газу, які надійшли на автозаправну станцію (далі - АЗС) та автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію (далі - АГНКС), акт приймання (здавання) нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомість на один відпуск, змінний звіт АЗС тощо.
1.5. При заповненні звіту використовується Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена наказом Міністерства статистики України від 28 грудня 1996 року N 389, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 січня 1997 року за N 13/1817.

1.6. Усі дані, що дозволяють ідентифікувати особу, є конфіденційними і використовуються органами державної статистики тільки для формування статистичних зведень. Надання інформації здійснюється лише в агрегованому вигляді у формі підсумкових статистичних таблиць.

2. Заповнення бланка форми державного статистичного спостереження N 1-торг (нафтопродукти)
2.1. Рядок 10 (роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу) включає дані про виручку від продажу безпосередньо населенню для особистого (некомерційного) споживання світлих нафтопродуктів і газу (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки, талони, смарткарти тощо) через спеціально організовану торгову мережу (автозаправні станції) усіма діючими підприємствами, які мають АЗС і АГНКС, незалежно від відомчої підпорядкованості та форми господарювання.
Показник роздрібного товарообороту містить дані визначені у цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів комісії (консигнації).
2.2. Розділ I "Продаж світлих нафтопродуктів і газу".
Графи 1 - 2 рядків 11 - 18 містять дані про продаж за місяць світлих нафтопродуктів і газу у натуральному та вартісному вираженні через АЗС і АГНКС у цілому для суб'єкта господарювання, графа 3 - дані щодо запасів на кінець звітного періоду. Звіт містить дані з одним десятковим знаком.
Рядок 19 довідково містить інформацію щодо кількості АЗС і АГНКС (рядок 20 окремо - кількість АГНКС), за якими наведено дані у розділі I.
АГНКС - це автомобільна газонаповнювальна компресорна станція, яка здійснює заправку автомобілів та інших транспортних засобів, двигуни яких конвертовані або вже розраховані на роботу на стисненому природному газі - метані.
2.3. Розділ II "Відомості про продаж світлих нафтопродуктів і газу місцевими одиницями (структурними підрозділами) за межами регіону" містить дані щодо роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу у натуральному та вартісному вираженні через АЗС і АГНКС за межами регіону.
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