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Інтернет-нарада 
Інтернет-нарада «Про заповнення  даних ДСС за формою №2-підприємництво (річна), 

особливості  заповнення показників звіту окремими видами діяльності»

Головне управління статистики у Вінницькій області  

вимогам 
нормативних документів 

Європейського Союзу  стосовно 
структурної статистики 

підприємств.  Надають малі та 
мікропідприємства на вибірковій 

основі 
(www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2010/

536/metod.htm)

5 серпня 2021 року № 19.1.2-
12/37-21

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Нові реквізити

Респондент:
Найменування:  
__________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса):
___________________________________________________________

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

__________________________________________________________________
___________________________

площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
 Територіальна громада: 

______________________________________________________________

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)

 Територіальна громада: 

______________________________________________________

Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

Класифікатора об’єктів адміністративно-

територіального устрою України 

(КОАТУУ)

Код території відповідно до:

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних необхідно поставити у 
прямокутнику позначку – V
Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності 
даних:

 Не здійснюється вид економічної діяльності, який 
спостерігається  

 Одиниця припинена або перебуває в стадії 
припинення

 Здійснюється сезонна діяльність або економічна 
діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва          

 Тимчасово призупинено економічну діяльність через 
економічні чинники/карантинні обмеження

 Проведено чи проводиться реорганізація або 
передано виробничі фактори іншій одиниці

 Відсутнє явище, яке спостерігається
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Господарська діяльність здійснювалась протягом  місяців звітного року  

(ряд.100)

(кількість місяців від 01 до 12 у цілих числах)

Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році 

Основний вид економічної діяльності у звітному році 

______________________________________________
______________________________________________

(опис здійснюваної економічної діяльності)

Основним видом 
економічної діяльності 

може вважатися той вид 
економічної діяльності, на 
який припадає найбільший 

внесок у валову додану 
вартість (обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг)

Відповідає Класифікації видів 
економічної діяльності  КВЕД-2010

Форма містить інформацію в цілому по підприємству з 
урахуванням  усіх  місцевих одиниць цього підприємства 
незалежно від їх місцезнаходження. 
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№ 
рядка

Назва зміни Дата події

число місяць
101 Зменшення активів унаслідок виділу частини 

майна для створення нового підприємства-
юридичної особи

 

102 Збільшення активів унаслідок приєднання 
інших підприємств-юридичних осіб, які 
припинили свою діяльність 

 

103
Узято в оренду основні засоби іншого 
підприємства 

104 Передано в оренду основні засоби свого 
підприємства 

105 На підприємстві не було жодної з вищенаведених 
подій 
(якщо не заповнені ряд.101–104)

виділення частини 
майна для нового 
підприємства 

приєднання 
інших 

підприємств 

У звітному 
році

у тому числі за 
договорами 

минулих років

Розділ 2. Інформація щодо зовнішньоекономічної 
діяльності у звітному році Чи здійснювало Ваше підприємство експорт-імпорт 

продукції (товарів, послуг) протягом звітного року? 
Так Ні (ряд.200)

Чи здійснювало Ваше підприємство  експорт-імпорт 
послуг протягом  звітного року? Так Ні (ряд.201)
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Розділ 3. Кількість працівників, відпрацьований час  та фонд оплати праці штатних працівників
№

рядка Назва показників
А Б

300

Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних 
працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за 
цивільно-правовими договорами), осіб 

301

середньооблікова кількість штатних працівників (ряд.301 гр.1  ряд.300 
гр.1) 

З рядка 300

302

Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх 
сімей, осіб

які безпосередньо працюють 

303
Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

304
Кількість відпрацьованих годин працівниками, указаними в ряд.300 гр.1, 
людино-годин

305 Фонд оплати праці штатних працівників, указаних у ряд.301 гр.1, тис.грн з 
одним десятковим знаком

 Середньооблікова
кількість штатних
працівників,

 кількість зовнішніх
сумісників ,

 кількість працівників,
які працюють за
цивільно-правовими
договорами.

Внутрішні сумісники та штатні
працівники, які працюють за 

договорми ЦПХ, у звіті враховуються
один раз  

Показники кількості працівників 
наводяться в цілих числах
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Розділ 4. Показники діяльності підприємства

№ 

рядка
Назва показників

А Б
400 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ   (рахунок 70 (без ПДВ) 

або рахунки 70, 71 (без ПДВ))

401 з рядка  400

сума акцизного податку з обсягу реалізованої  продукції (товарів, послуг)
(із рахунку 64) (ряд.401 гр.1 < ряд.400 гр.1) 

402 Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб 
підприємства (рахунки 15, 23)

403 вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх 
потреб підприємства з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15
або рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155) (ряд.403 гр.1  ряд.402 гр.1)

405 Субсидії та дотації на виробництво (рахунок 48 або рахунки 48, 71, субрахунок 
718)

вартості продукції  для внутрішніх 
потреб, отриманих субсидій і дотацій, 

фінансових доходів, авансів, 
реалізації власних необоротних 

активів, наданих знижок  

Не включає

критерієм для її 
вартості є 
виробнича 
собівартість 
продукції (робіт, 
послуг)
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з рядка 406

Головне управління статистики у Вінницькій області  

406 Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві 
продукції (товарів, послуг) (без ПДВ) (рахунки 23, 91, 96 або рахунки 23, 91, 92, 93, 94)

407 платежі підрядникам (із рахунку 68 або із рахунку 63) (ряд.407 гр.1 < ряд.406 гр.1)

408 платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників 
(ряд.408 гр.1 < ряд.406 гр.1) 

409 витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, крім 
орендної плати за земельні ділянки (ряд.409 гр.1 < ряд.406 гр.1) 

410 орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності (ряд.410 гр.1 < ряд.406 гр.1) 

411 Амортизація (рахунки 23, 96 або рахунки 23, 83, 91, 92, 93)

412 Витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або рахунки 47, 66, 81)

413 витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, 
доплати в разі тимчасової непрацездатності (ряд.413 гр.1 < ряд.412 гр.1) 

414

Відрахування на соціальні заходи (із рахунку 64 або із рахунку 65, 82) 
(ряд.414 гр.1 < ряд.412 гр.1)

Продовження  розділу 4.

Сировина та матеріали, 
паливо й енергія, 

запчастини, послуги 
виробничого та 

невиробничого  характеру

Без вартості 
придбаного товару

Усіх необоротних 
активів

Включає оплату перших п’яти 
днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок 
захворювання, резерв 

відпусток Єдиний  внесок на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування, пільгові 

пенсії

не включаються внески на недержавне 

пенсійне забезпечення та відрахування на 

військовий збір.
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415
Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без 
ПДВ) 
(із рахунку 26 або рахунок 28)

416
Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім 
використаних як сировина та для перепродажу) (без ПДВ)  (із рахунку 68 або із 
рахунку  63)

417
Податки та збори, пов'язані з виробництвом  продукції (товарів, послуг)                         
(із рахунку 64)

418 Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, 
послуг), крім ПДВ та акцизного податку (із рахунку 64)

419

Кількість магазинів роздрібної торгівлі, од (показник заповнюється, якщо 
підприємство має у своєму складі один або декілька магазинів, діяльність 
яких належить до видів економічної діяльності з кодами 47.11–47.79, крім 
коду 47.30 за КВЕД)

422
Торгова площа магазинів роздрібної торгівлі, м2 у цілих числах (показник 
відображає інформацію по магазинах  роздрібної торгівлі, кількість яких 
наводиться у ряд. 419)

Продовження  розділу 4.

придбаних у звітному 
році для перепродажу 

(без ПДВ)" Не включається до рядка  406

податок на прибуток, єдиний 
внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування, ПДВ, акцизний   
податок   

екологічний податок; податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; транспортний 
податок; плата за землю; єдиний 
податок 

рентну плату за транспортування нафти і 
нафтопродуктів, транспортування 
трубопроводами природного газу й аміаку, 
збори на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з торгівлі ювелірними 
виробами із золота (крім обручок), платини 
і дорогоцінного каміння, надання послуг 
стільникового рухомого зв’язку
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№ 
рядка

Назва показників
За рік

А Б 1

600 Усього капітальних інвестицій за видами активів (ряд.600 ≥ 
ряд.601)

601 Матеріальні активи (ряд.601 ≥ сумі ряд.602, 603, 604, 605, 606)

602 будівлі житлові (ряд.602 гр.1 ≤ ряд.601 гр.1)

603 будівлі нежитлові (ряд.603 гр.1 ≤ ряд.601 гр.1)

604 інженерні споруди (ряд.604 гр.1 ≤ ряд.601 гр.1)

605 машини, обладнання та інвентар (ряд.605 гр.1 ≤ ряд.601 гр.1)

606 транспортні засоби (ряд.606 гр.1 ≤ ряд.601 гр.1)

НОВИЙ   РОЗДІЛ 6.  Капітальні інвестиції 

(без ПДВ, тис.грн у цілих числах )

 Придбання матеріальних та 
нематеріальних активів з метою їх 

подальшого перепродажу, крім витрат 
на будівництво житла для подальшого 

продажу (передачі),
 Безоплатно отримані матеріальних та 

нематеріальні активи,
 авансові платежі,

 Витрати на технічне обслуговування та 
поточні ремонти
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