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25 лютого 2014 року


Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 12-труб (місячна) "Звіт про транспортування вантажів трубопроводами"

Загальні положення
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 12-труб (місячна) "Звіт про транспортування вантажів трубопроводами" (далі – форма).
Форма охоплює дані за місяць та накопичувальним підсумком з початку року. Показники форми відображені в числах з одним десятковим знаком після коми.
Зміст форми № 12-труб відповідає даним документів первинного обліку, а саме:
- акту прийому-передачі газу перевізниками – товаротранспортному документу, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, що підписаний перевізниками і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – при імпорті, експорті та транзиті природного газу;
- акту прийому-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документу, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником, – при імпорті, експорті та транзиті природного газу;
- акту прийому-передачі газу, підписаного сторонами договору (контракту), про зберігання газу в ПСГ і завіреного українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами) – при транзиті природного газу;
- загальному акту прийому-передачі газу – товаротранспортному документу, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту, підписаний перевізниками;
- технічному акту прийому-передачі газу – документу, який містить дані про розподіл між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу, – при імпорті природного газу;
- акту прийому-передачі нафти перевізниками – товаротранспортному документу, який містить дані про кількість і фізико-хімічні показники нафти, поставленої протягом доби, що підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником) і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – при імпорті, експорті та транзиті нафти;
- акту прийому-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документу, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти, – при імпорті, експорті та транзиті нафти;
- акту прийому-передачі аміаку перевізниками – товаротранспортному документу, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником і має відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
- акту прийому-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документу, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку, – при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
- тижневому акту прийому-передачі аміаку перевізниками – товаротранспортному документу, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником, – при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
- акту заміру протяжності магістральних трубопроводів;
- акту приймання в експлуатацію магістральних трубопроводів.
	Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені Законом України "Про транспорт", "Про трубопровідний транспорт", а саме:
Магістральний трубопровід – технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
Експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.
Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з увезенням або без увезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
Транзит товарів – це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Щодо показників форми
Графа 1 вміщує дані за звітний місяць.
Графа 2 вміщує дані за звітний період (з початку року).
Дані, зазначені у графі 1, є меншими за дані, що зазначені у графі 2 (крім даних у формі за січень).
Рядок 10 "Усього" включає дані про загальні обсяги транспортованого вантажу. Дані, вказані у рядку 10, є сумою даних, указаних у рядках 20, 70, 80.
Рядок 20 "транзит – усього" включає дані про загальні обсяги транзиту транспортованого вантажу.
 Рядки 30, 40, 50, 60 містять інформацію про обсяги транзиту транспортованого вантажу за країнами призначення вантажу.
Сума даних рядків 30, 40, 50, 60 дорівнює даним рядка 20.
Сума даних рядків з 31 по 36 включно дорівнює даним рядка 30.
Рядок 70 "експорт – усього" включає дані про загальний обсяг експорту транспортованого вантажу.
Рядки з 71 по 77 включно містять інформацію про обсяги експорту транспортованого вантажу за країнами призначення вантажу.
Сума даних рядків з 71 по 77 включно дорівнює даним рядка 70.
Рядок 80 "внутрішнє транспортування" включає дані про загальний обсяг внутрішнього транспортування вантажу українським споживачам.
Рядки 81 та 82  містять інформацію про обсяги внутрішнього транспорту-вання вантажу за видами українських споживачів.
Сума даних рядків 81 та 82 дорівнює даним рядка 80.
З рядка 10 "Усього" відображають:
у рядку 90 "Із рядка 10 – імпорт, усього" – загальний обсяг імпорту транспортованого вантажу;
у рядку 95 "Із рядка 10 – закачування газу в ПГС" – загальний обсяг закачування газу в підземні газові сховища.
Рядки 91, 92, 93 містять інформацію про обсяги імпорту транспортованого вантажу за країнами відправлення вантажу. Сума даних рядків 91, 92, 93 дорівнює даним рядка 90.
Рядок 100 "Транспортна робота" містить дані про загальний обсяг вантажообороту і визначається як сума добутків тонн перевезеного вантажу на відповідну відстань його транспортування.
Рядок 200 "Довжина магістральних трубопроводів в експлуатації на кінець року" включає дані про загальну довжину магістральних трубопроводів на кінець звітного року.
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