
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи 
(підприємства)  

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 26.08.2020 № 256 Бланк форми 

•Не пізніше 28 лютого Термін подання 

•Роз’ясненнями від 24 вересня 2020р. № 19.1.2-12/28-20 
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. 

•Значення показників форми (одиниця вимірювання – тисяча гривень) 
мають формат представлення у цілих числах. 

Щодо заповнення 

•  Розділ 1 «Наявність і рух необоротних активів, амортизація» уміщує 
інформацію щодо вартості необоротних активів: первісної 
(переоціненої) і залишкової вартості власних та отриманих на 
умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 
майнових комплексів, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів, 
незавершених капітальних інвестицій. 

•  Розділ 2 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів» 
уміщує інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у 
звітному році обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та 
нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним 
законодавством джерел фінансування та витрат на будівництво 
житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не 
належать до капітальних інвестицій. 

•  Розділ 3 «Податок на додану вартість за окремими видами активів» 
уключає інформацію щодо суми ПДВ, яка включена у витрати на 
капітальні інвестиції. 

Методологічні 
особливості 

заповнення Розділу 1 
«Наявність і рух 

необоротних активів, 
амортизація» 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної статистичної звітності  

за формою № 2-ОЗ ІНВ (річна)» 

№ 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних 

активів, амортизацію та капітальні інвестиції» 



•Вилученні розділи:

•Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування;

•Витрати на будівництво за окремими видами будівель і споруд.

Зміни, які відбулися у 
2020 році 

•Перевірка взаємозв'язку між показниками:

•ф. № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції";

•ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження 
підприємства";

•ДСС "Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати
підприємств".

Співставлення даних 
за ф. № 2-ОЗ ІНВ  

•У раз виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі обробки даних структурної статистики та
статистики капітальних інвестицій за тел.:

• (0552) 22-59-39, 26-19-65, 26-37-49

Консультації 


