
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи 
(підприємства) 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 26.08.2020 № 256Бланк форми

•Не пізніше 28 лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 24 вересня 2020р. № 19.1.2-12/29-20
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.

•Показники уключають інформацію щодо капітальних інвестицій на
дискретній основі за І, ІІ, ІІІ, IV квартали.

Щодо заповнення

•Розділ 1 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів»
містить дані щодо капітальних інвестицій у необоротні активи, до
яких належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні та
нематеріальні активи, придбані, у тому числі за договором
фінансового лізингу, або створені для власного використання зі
строком служби більше одного року, включаючи витрати, які
пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до
збільшення його строку служби або виробничої потужності, а також
містить дані щодо витрат на будівництво житла, що будується з
метою подальшого продажу (передачі), та які за обліком витрат не
належать до капітальних інвестицій підприємства.

•Розділ 2 «Розподіл капітальних інвестицій за джерелами
фінансування» уключає дані щодо обсягів капітальних інвестицій,
здійснених за рахунок коштів державного бюджету (Рядок 3100);
обсягів інвестицій, здійснених за рахунок коштів місцевих
бюджетів, уключаючи кошти субвенцій з державного бюджету
(Рядок 3200); обсягів інвестицій, здійснених за рахунок власних
коштів підприємств усіх форм господарювання
(Рядок 3300); обсягів інвестицій, здійснених за рахунок кредитів
банків (резидентів та нерезидентів), інших позик (Рядок 3400);
обсягів інвестицій, здійснених за рахунок коштів інвестиційних
компаній, фондів, крім тих, через які фінансується будівництво
житла населенням
(Рядок 3500); обсягів інвестицій, здійснених за рахунок коштів
інвесторів-нерезидентів (Рядок 3600); обсягів інвестицій, здійснених
за рахунок коштів населення на будівництво житла (Рядок 3700);
обсягів інвестицій, здійснених за рахунок інших джерел
фінансування (Рядок 3800).

Методологічні 
особливості 
заповнення 

 

 

 

 

 

Інтернет –нарада на тему  

«Складання та подання державної статистичної звітності  

за формою № 2-інвестиції (квартальна)» 

№ 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» 



•Вилученні рядки 2310, 2311 (щодо прав користування природними
ресурсами та майном); 2320 (права на комерційні позначення, об’єкти
промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,
концессії, тощо); 2322 (активи з розвідки запасів корисних копалин);
2323 (розважальні програми й оригінали літературних і художніх
творів).

Зміни, які відбулися у 
2021 році

•Відділ обробки даних структурної статистики та статистики
капітальних інвестицій – за тел. (0552) 22-59-39, 26-19-65, 26-37-49Консультації

 


