
 

 

 

 

 

Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтями 21 та 22 Закону України "Про державну статистику"  

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, 

 ДЕТАЛЕЙ ТА ПРИЛАДДЯ ДО НИХ  

за 20__ рік 

 
Подають: Термін подання № 2-торг (авто) 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

19.11.2014 № 348 

юридичні особи, основним видом діяльності яких 

є торгівля автотранспортними засобами, 

мотоциклами, деталями та приладдям до них, 

технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів 

- органу державної статистики за 

місцезнаходженням 

не пізніше 

28 лютого  

 
Респондент: 

 

Найменування:  _______________________________________________________________________________ 
 

 

Місцезнаходження (юридична адреса):  __________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

_____________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ___________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_____________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         



 

Розділ І. Структура товарообороту за рік 

 

№  

п/п 
 

Код 

продукції 

(послуг)  

за СКП 

Обсяг 

продажу, 

штук 

Обсяг товарообороту,  

тис.грн. з одним десятковим знаком 

усього 

у тому числі від 

продажу товарів, 

що вироблені на  

території України 

А Б В 1 2 3 

100 
Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) – всього 

(сума ряд. 101-108 гр.2, 3) х х 
 

 

101 

у тому числі від продажу  

легкових пасажирських автотранспортних засобів 45.11.11  
 

 

102 

спеціалізованих автотранспортних засобів 

(автомобілів швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобусів, позашляховиків вагою не більше  

3,5 тонни) 45.11.12  

 

 

103 

вантажних автомобілів, автомобільних тягачів, 

причепів, напівпричепів, автобусів  45.19.11   
 

104 

туристичних транспортних засобів (житлових 

автопричепів, автофургонів) 45.19.12   
 

105 гумових шин та камер для шин 45.31.11 х   

106 деталей та приладдя для автотранспортних засобів 45.31.12 х  
 

107 мотоциклів, деталей та приладдя для них 45.40.10 х   

108 інших товарів (продукції) 46.2–46.9 х   

200 

Продаж посередниками в оптовій торгівлі  

(за винагороду чи на основі контракту) (без ПДВ) – 

всього  (сума ряд. 201-205 гр.2, 3) х х 
 

 

201 

у тому числі від продажу  

легкових пасажирських автотранспортних засобів 

45.11.41, 

45.11.49  
 

 

202 інших автотранспортних засобів 

45.19.41, 

45.19.49   
 

203 

деталей та приладдя для автотранспортних засобів, 

включаючи шини 45.31.20 х  
 

204 мотоциклів, деталей та приладдя для них 45.40.40 х   

205 інших товарів (продукції) 46.1 х   

300 
Оборот від посередницької діяльності в оптовій 

торгівлі (комісійна винагорода) х х  

 

х 

400 
Роздрібний товарооборот (без ПДВ і акцизу) – всього 

(сума ряд. 401-422 гр.2, 3) х х 
 

 

401 

у тому числі від продажу  

нових легкових пасажирських автотранспортних 

засобів (у спеціалізованих магазинах, через мережу 

Інтернет та інше) 

45.11.21, 

45.11.31, 

45.11.39  

 

 

402 

уживаних легкових пасажирських 

автотранспортних засобів 45.11.22   
 

403 

нових спеціалізованих автотранспортних засобів  

(автомобілів швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобусів, позашляховиків вагою не більше  

3,5 тонни) у спеціалізованих магазинах, через 

мережу Інтернет та інше 

45.11.23, 

45.11.31, 

45.11.39  

 

 

404 

уживаних спеціалізованих автотранспортних 

засобів  (автомобілів швидкої медичної допомоги, 

мікроавтобусів, позашляховиків вагою не більше  

3,5 тонни) 45.11.24  

 

 

405 

вантажних автомобілів, автомобільних тягачів, 

причепів, напівпричепів, автобусів 45.19.21   
 



№  

п/п 
 

Код 

продукції 

(послуг)  

за СКП 

Обсяг 

продажу, 

штук 

Обсяг товарообороту,  

тис.грн. з одним десятковим знаком 

усього 

у тому числі від 

продажу товарів, 

що вироблені на  

території України 

А Б В 1 2 3 

406 

туристичних транспортних засобів (житлових 

автопричепів, автофургонів) 45.19.22   
 

407 гумових шин та камер для шин 45.32.11 х   

408 

деталей та приладдя для автотранспортних засобів  

(у спеціалізованих магазинах, через мережу 

Інтернет, за поштовим замовленням, 

у неспеціалізованих магазинах, кіосках та на ринках) 

45.32.12, 

45.32.21, 

45.32.22, 

45.32.29 х 

 

 

409 

мотоциклів, деталей та приладдя для них  

(у спеціалізованих магазинах та інше) 

45.40.20, 

45.40.30 х  
 

410 

моторного палива та мастильних матеріалів 

(включаючи засоби мийні, для чищення, 

полірування і догляду за автомобілями) 47.00.81 х 
 

 

411 інших непродовольчих товарів 

47.00.31-

47.00.89 

(крім 

47.00.81) х 

 

 

422 продовольчих товарів 

47.00.11-

47.00.27 х 
  

 

 

450 

Довідково із роздрібного товарообороту  

(із ряд. 400): 

роздрібний продаж товарів, оплата за які здійснена 

спеціальними платіжними засобами (платіжними 

картками) х х 

 

х 

451 

роздрібний продаж за договорами банківського 

кредиту х х  х 

 

490 

Обсяг реалізованих послуг з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів 

(без ПДВ), тис.грн. з одним десятковим знаком 

(код продукції (послуг) за СКП - 45.2)  

 

Розділ ІІ. Запаси товарів (продукції) на кінець звітного року 
 

 

№ 

п/п 
 Кількість, штук 

Вартість,  

тис.грн. з одним 

десятковим знаком 

А Б 1 2 

500 Запаси (без ПДВ) (сума ряд. 501-508 гр.2) х  

501 

у тому числі  

легкових пасажирських автотранспортних засобів    
 

502 

спеціалізованих автотранспортних засобів (автомобілів 

швидкої медичної допомоги, мікроавтобусів, позашляховиків 

вагою не більше 3,5 тонни)  
 

503 

вантажних автомобілів, автомобільних тягачів, причепів, 

напівпричепів, автобусів   

504 

туристичних транспортних засобів (житлових автопричепів, 

автофургонів)   

505 

деталей та приладдя для автотранспортних засобів,  

включаючи шини х  

506 мотоциклів, деталей та приладдя для них  х  

507 пального та мастильних матеріалів х  

508 інших товарів (продукції) х  



 

Розділ ІІІ. Інфраструктура підприємства 
 

1. Наявність торгової мережі з продажу автотранспортних засобів,  

деталей та приладдя до них на кінець звітного року 
 

 

№ 

п/п 

 

Об’єкт роздрібної торгівлі 

Кількість  

діючих 

об'єктів,  

одиниць 

Торгова  

площа,  

м2 

Роздрібний 

товарооборот  

за звітний рік  

(без ПДВ і акцизу), 

тис.грн. з одним 

десятковим знаком 

А Б 1 2 3 

600 
Магазини, салони, виставкові зали тощо – всього  

(ряд.600=сумі ряд.601-605) 
   

601 

     з них із торговою площею  

         до 60 м2    

602          від 61 до 120 м2 
   

603          від 121 до 400 м2 
   

604          від 401 до 1000 м2 
   

605          від 1001 м2 і більше 
   

 

 
2. Наявність інших об’єктів на кінець звітного року 

 

№ 

п/п 
Тип об’єкта Кількість діючих об'єктів, одиниць 

А Б 1 

701 АЗС, АГНКС   
 

702 СТО 
 

703 Мийки 
 

 

 

 
 

_____________________________________________                          ________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                   (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                        
 

________________________________________________________                               ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                       (ПІБ) 
 

телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


