
Про внесення змін до форми                                  
№ 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух 
необоротних активів, амортизацію та 
капітальні інвестиції»,  затвердженої 
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надання, методологічні особливості 
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Програма наради
Години 
роботи Питання, що висвітлюються Доповідач

10.00-10.05

Відкриття  наради. Начальник управління збирання, 
підготовки  даних та взаємодії з 

респондентами
Шевченко О.В.

10.05-10.10

Про  формування сукупностей звітних одиниць  
для подання статистичної звітності з питань 
статистики основних засобів та капітальних 
інвестицій Начальник  відділу аналізу даних 

структурної статистики та статистики 
фінансів підприємств

Пікало В.Ф. 
10.10-10.35

Про внесення змін  до форми №2-ОЗ ІНВ (річна), 
методологічні  особливості заповнення окремих 
показників, відповідність  між показниками 
форми та показниками інших   форм звітності

10.35-10.40

Про внесення змін  до форми №2-інвестиції  
(квартальна), про  заповнення окремих 
показників форми

Начальник  відділу аналізу даних 
структурної статистики та статистики 

фінансів підприємств
Пікало В.Ф.

10.40-11.30 Запитання та виступи учасників

11.30 Закриття наради



Методологічні засади проведення ДСС

Визначені Методологічними положеннями з організації ДСС (розміщені на 
вебсайті Держстату у розділі   Методологія та класифікатори 
/Економічна статистика / Економічна діяльність / Основні засоби

Метою проведення ДСС є формування інформації  щодо наявності та  
руху необоротних активів, амортизації суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб для інформаційного забезпечення статистики національних
рахунків та інших користувачів.

ДСС охоплює  суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів , з 
використанням даних інших державних статистичних спостережень та 
адміністративних даних.   



Наказом Держстату від  26.08.2020 №256

внесено зміни  до форми №2-ОЗ ІНВ 

(річна) "Звіт про наявність і рух необоротних 
активів, амортизацію та капітальні інвестиції" 

за 2020 рік, а також до Роз’яснень щодо  

форми, затверджених  Головою Державної 
служби статистики І.Вернером від 24 

вересня 2020р.

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/256/256_2020.htm


Вказані зміни передбачають:
 –перелік видів активів у розділах 1,2 приведено  у відповідність до класифікації 

основних засобів – рядок 1160, 2160 "земля"  замінено рядками 1160, 2160 
"земельні ділянки"(субрахунок 101 рахунку 10 "Основні засоби", на якому 
ведеться облік земельних ділянок)  та рядками 1161, 2161 "поліпшення  земель" 
(субрахунок 102 "капітальні витрати на поліпшення земель" рахунку 10 
(меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи);

 –із назви графи 13 "амортизація за рік" розділу 1 – вилучено термін "знос", 
оскільки дані по цій графі мають відображати нараховану амортизацію основних 
засобів  за звітний рік, а термін "знос" включає суму нарахованої амортизації за 
весь період служби об’єкта основних засобів;

 –назву графи 14 "вартість активів на які повністю нараховано амортизацію 
(знос)" розділу 1 – замінено на "первісна вартість активів, на які повністю 
нараховано амортизацію (знос)";

 –з формуляра бланка форми вилучено рядок 2320 "авторські та суміжні права, 
патенти, ліцензії, концесії тощо";



Продовження

 –форму доповнено рядком  2315 "права на комерційні 
позначення, об’єкти

промислової  власності": з рахунку 12 "нематеріальні активи"  
субрахунок 123 "права на комерційні позначення" (права та 
торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування та 
субрахунок 124 "права на об’єкти промислової  власності" (право на 
винаходи, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин);

 –змінено  назву та склад рядка 2323 "авторське право та суміжні  
з ним права, крім програмного забезпечення  та баз даних" (із 
субрахунку 125 "авторське право та суміжні з ним права" (право на 
літературні, художні, музичні твори, фонограми, відеограми, 
передачі(програми) організацій 

мовлення . По цьому рядку не вказуються витрати на програмне 
забезпечення та бази даних;



Продовження

 –з форми вилучено розділи 3,4  "Розподіл капітальних інвестицій
за джерелами фінансування" та  

"Витрати на будівництво за окремими видами будівель і споруд";

– розділ 5 переіменовано в розділ 3" Податок на додану
вартість за окремими видами активів", 

де змінено назву графи 1 "Сума ПДВ, яка включена у витрати на 
капітальні інвестиції"  на " Сума ПДВ, сплачена (в ціні придбання  
товарів, робіт, послуг)".

В Роз’ясненнях щодо заповнення форми появились доповнення
щодо арифметичного (або логічного) контролю показників.



Структура  звіту  за 2020 рік

Звіт складається із 3 розділів: 

1. Наявність і рух необоротних активів, амортизація.

2. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів.

3. Податок на додану вартість за окремими видами активів



Розділ 1. Наявність і рух необоротних активів, амортизація

Види активів
Код

рядка

Первісна
(переоцін

ена) 
вартість 

на 
початок 

року

Переоцінка
(дооцінка +,

уцінка –) 
первісної

(переоцінено
ї) вартості

Вартість 
активів, що 
надійшли 

за рік

Із гр.3 –
вартість 
уведених

у дію нових 
активів

(гр.4 ≤ гр.3)

Вартість 
активів, що 

вибули за рік
(гр.5 ≥ 

гр.6 + гр.7)

У тому числі вартість активів, 
що вибули за рік унаслідок

Продажу
вкл. Фінанс. 

лізинг
Ліквідації

із гр.7 –
унаслідок  

надзвичайних 
подій

(гр.8 ≤ гр.7)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Усього вартість необоротних активів 
(сума ряд.1100, 1300) 1000

Матеріальні активи (сума ряд.1110, 1120, 
1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200) 1100

будівлі житлові   із суб рах.103 1110
Включає одно- та багатоквартирні будинки, житлові будинки, котеджі,дачні та садові будинки, 
гуртожитки, будинки для людей похилого віку, притулки

будівлі нежитлові   із  субрах.103 1120
Включає  готелі, ресторани, офісні та торгівельні будівлі, промислові будівлі, будівлі закладів освіти та 
охорони здоров’я

інженерні споруди та передавальні 
пристрої   із  субрах.103 1130 Автостради, дороги, вулиці, магістральні трубопроводи, комунікації , ліній електропередач

машини, обладнання субрах.104 та 

інвентар (меблі),  інструмент субрах.106, 
інші машини субрах109 1140

Силові машини та обладнання,робочі машини та обладнання,вимірювальні та регулюючі прилади, 

лабораторне обладнання, комп’ютерна техніка і комплектуючі, медичне обладнання, обладнання 
АТС, телефонів, факсів, копіровальної техніки,холодильники інструменти  

транспортні засоби  субрах.105

1150 Включає електрокари, візки

Земля  субрахунок  101 1160 Х Х Х

Поліпшення земель субрах102
1161 (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи 

довгострокові біологічні активи 
рослинництва 1170 Крім сг діяльності, включає багаторічні насадження, що не пов’язані з сг

довгострокові біологічні активи 
тваринництва 1180

інші матеріальні активи субрах 111, 
112,113,114,115,116,117 1190

Бібліотечні фонди, витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, інвентарна тара, 
тварини не сг діяльності



Продовження розділу 1 

Види активів
Код

рядка

Інші зміни 

вартості активів 
за рік (+/–)

Первісна 

(переоцінена) 

вартість на кінець 

року 

(гр.10 = гр.1 + гр.2 

+
гр.3 – гр.5 + гр.9)

Залишкова 

вартість

на початок 

року

(гр.11 ≤ 
гр.1+гр.2)

Залишкова 

вартість

на кінець року
(гр.12 ≤ гр.10)

Амортизація 

за рік

Первісна вартість 

активів, на які 

повністю 

нараховано 
амортизацію (знос)

А Б 9 10 11 12 13
14

Усього вартість необоротних активів 
(сума ряд.1100, 1300) 

1000

Амортизація за рік (графа 13) усіх необоротних активів, 

за винятком, землі, незавершених капітальних інвестицій 
та необоротних активів, утримуваних для продажу

Первісна вартість активів, на які повністю нараховано 

амортизацію (знос) , крім, землі, незавершених 

капітальних інвестицій та необоротних активів, 
утримуваних для продажу



Види  активів

Будівлі житлові   (із суб рах.103) –рядки 1110 ,2110

одно- та багатоквартирні будинки, житлові будинки;

котеджі, дачні та садові будинки;

житлові будинки для колективного проживання  - будинки 
для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та 
інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, 
гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для 
студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, 
притулки для бездомних

Не включає: лікарні, клініки, в'язниці, казарми 



Продовження

Будівлі   нежитлові  ( із суб рах.103) рядки 1120 ,2120

 Готелі, ресторани та подібні будівлі (туристичні бази, гірські притулки, дитячі
та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для 
тимчасового проживання);

 Будівлі офісні;

 Будівлі торговельні, включаючи  приміщення складські та бази підприємств
торгівлі й громадського харчування, підприємства побутового
обслуговування, станції технічного обслуговування автомобілів;

 Будівлі транспорту та засобів зв’язку, включаючи гаражі (наземні й підземні) 
та криті автомобільні стоянки;  

 Будівлі промислові та склади;

 Резервуари, силоси та склади, включаючи складські площадки, сховища;



Продовження

 Будівлі для публічних виступів, музеї, бібліотеки, архіви;

 Будівлі навчальних та дослідних закладів

 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів, включаючи лікарні навчальних
закладів, госпіталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил, будівлі, 

що використовуються для термального та соляного лікування, функціо-

нальної реабілітації, пунктів переливання крові;

 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства - будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності  
- корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, 
птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, 
винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси;

 Будівлі для культової та релігійної діяльності ;

 Інші будівлі (виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські
казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб; будівлі, такі як автобусні
зупинки, громадські туалети, пральні, лазні).



Інженерні споруди  (із  субрах.103), 

включає   передавальні пристрої  - рядки  1130,2130

 Автостради, вулиці та дороги (міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-

які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та 

окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні 

дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, 

тротуари та пішохідні зони ),

 магістральні трубопроводи, комунікації, ліній електропередач, включає також  

пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та  стоянок,

 дамби та подібні споруди для утримання води, насосні, фільтраційні станції та 

станції по відведенню води, трансформаторні станції та підстанції, опори, місцеві 

трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря, 

 водонапірні башти, колодязі, фонтани, водоочисні установки, водостічні мережі та 

каналізаційні колектори,

 тролейбусні лінії, 

 стадіони та майданчики для занять спортом,

 парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом,

 полігони складування побутових відходів



Машини, обладнання (субрах.104) та інвентар (меблі),  
інструмент  (субрах.106), інші машини (субрах. 109) – рядки 

1140,2140 силові машини та обладнання,

 робочі машини та обладнання

 вимірювальні прилади

 регулюючі прилади та пристрої

 лабораторне обладнання

 комп'ютерна техніка та її комплектуючі

 медичне обладнання

 інші машини та обладнання

Цей рядок не включає вартість малоцінних необоротних матеріальних 
активів. 



Продовження
 силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють

теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють
різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію
тощо) в механічну;

 робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що
призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет 
праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та 
переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою
механічних двигунів, сили людини та тварин;

 вимірювальні прилади (дозатори, барометри, водоміри, геодезичні
прилади, гігроскопи, індикатори, спеціальні ваги, мірники, касові апарати);

 регулюючі прилади та пристрої (киснево-дихальні прилади, регулюючі, 
електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного 
управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої
диспетчерського контролю);



Продовження
 лабораторне обладнання (пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення

вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, 
прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, 
витяжні шафи);

 комп’ютерна техніка і її комплектуючі (комп’ютери, монітори, периферійне і мережеве
обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних
засобів) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та 
аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої);

 медичне обладнання (медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі
спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, 
обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові);

 інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, які не включені до 
вищезазначених підгруп (наприклад, обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних
приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у 
навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні
інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших
установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна
техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та 
швейні машини, холодильники );



Продовження

Інструменти, прилади, інвентар

 інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального
значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для 
обробки матеріалів (наприклад, різальні, ударні, натискувальні та 
ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, 
що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря
(електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти), а також
різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних
робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановле-
ння двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях );

 виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, 
які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі
столи, верстаки, кафедри, парти; обладнання, що сприяє охороні праці; 
предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих
машин (наприклад, світлокопіювальні рами);



Продовження

 господарський інвентар (предмети конторського та господарського
облаштування, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, 
дивани, столи, крісла, шафи, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з 
спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський
інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, 
стендери, драбини ручні.



Довгострокові біологічні активи рослинництва     та 

тваринництва – рядки 1170,1180, 2170,2180

 багаторічні насадження, включаючи ті, що не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, —
штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; насадження всіх видів (дерева та кущі), 
озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на 
території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, 
насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні
насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для 
наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на 
суму капітальних вкладень; 

 робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних
коней та інших транспортних тварин);

 продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), 
жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, 
кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани;

Тварини не сільськогосподарської діяльності не включаються.



Транспортні засоби (субрах.105) – рядки 1150,2150)

У цій групі відображаються усі види засобів пересування, які призначені
для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості:

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту
(електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони,
платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи,
буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні,
рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та
легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-
тягачі тощо);



Продовження

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, 
вертольоти);

гужовий транспорт;

виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, 
моторолери, велосипеди, візки);

усі види спортивного транспорту.



Інші матеріальні активи (рядки  1190, 2190) 
 Бібліотечні фонди (субрах. 111), 

 Малоцінні необоротні матеріальні активи" (субрах.112)  відображається вартість предметів, 
строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і 
спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою
підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких 
об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу 
малоцінних необоротних матеріальних активів. ,

 Тимчасові (нетитульні) споруди (субрах.113),

 Природні ресурси (субрах.114),

 Інвентарна тара (субрах.115),

 Предмети прокату (субрах. 116),

 Інші необоротні матеріальні активи (субрах.117)  відображається вартість сценічно-
постановочних предметів, вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної 
оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо);

 Рядок включає  також тварин, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю. 



Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів

Види активів
№ 

рядк
а

Капітальні 
інвестиції

(сума 
гр.2, 3, 4, 5)

У тому числі витрати на Із гр.1 –
вартість 
активів, 

придбаних за 
договором 

фінансового 
лізингу (гр.6 ≤ 

гр.1)

придбання та 
створення 

нових активів
(гр.2 ≤ гр.1)

придбання 
активів, які 

були у 
використанні
(гр.3 ≤ гр.1)

поліпшення, 
вдосконалення 
реконструкцію,  
модернізацію

(гр.4 ≤ гр.1)

капітальний 
ремонт

(гр.5 ≤ гр.1)

А Б 1 2 3 4 5 6

Усього капітальних інвестицій за видами активів 
(сума ряд.2100, 2300) 2000

Матеріальні активи
(сума ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190) 2100
будівлі житлові 2110

з них житлові будівлі, що будуються з метою подальшого 
продажу (передачі) (ряд.2111 ≤ ряд.2110) 2111 Х Х Х Х

будівлі нежитлові 2120

інженерні споруди 2130
машини, обладнання та інвентар 
(ряд.2140 ≥ ряд.2141+2142+2143) 2140

комп'ютерна та телекомунікаційна техніка 
(ряд.2141 ≤ ряд.2140) 2141
інше електричне й електронне устаткування
(ряд.2142 ≤ ряд.2140) 2142
меблі та приладдя 
(ряд.2143 ≤ ряд.2140) 2143

транспортні засоби 2150
з них автотранспортні засоби, причепи та напівпричепи 
(ряд.2151 ≤ ряд.2150) 2151

земельні ділянки 2160 Х Х Х

поліпшення земель 2161

довгострокові біологічні активи рослинництва 2170 Х

довгострокові біологічні активи тваринництва 2180 Х

інші матеріальні активи 2190
Із ряд.2110, 2120, 2130 – вартість обладнання, що забезпечує 
функціонування будівель та інженерних споруд  
(ряд.2201 ≤ сумі ряд.2110, 2120, 2130 гр.2) 2201 Х Х Х Х Х



Капітальні інвестиції рядок 2000 графа 1
Включає Не включає

Придбання (створення) нових  активів (у т.ч. за договором 
фінансового лізингу) та будівництво власними силами
нових  активів строком служби більше року (графа 2)

Придбання матеріальних та нематеріальних
активів з метою їх подальшого продажу,
крім витрат на будівництво житла

Витрати на будівництво житла  для подальшого продажу (передачі) Безоплатно отримані  матеріальні та 
нематеріальні активи

Придбання активів, що були використані в інших країнах, та вперше 
використовуються в Україні (графа 2)

Аванси на будівництво та придбання 
обладнання

Придбання активів, які були у використанні (на території України) 
(графа 3)

Витрати на технічне обслуговування та 
поточні ремонти

Поліпшення земель, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію 
активів (графа 4)

Витрати на придбання обладнання та 
устаткування (яке потребує монтажу) та 
знаходиться на складі

Капітальний ремонт – витрати, які призводять до збільшення вартості 
об’єкта основних засобів (не включає витрати на технічне 
обслуговування  та поточний ремонт, які є витратами поточного 
періоду)

Витрати на придбання обладнання та 
устаткування (яке не потребує монтажу) та 
не введено в експлуатацію

Кошти, виділені з державного, місцевого бюджетів, з інших джерел інвестування, включаються до обсягів
капітальних інвестицій, водночас, обладнання, матеріали, отримані безкоштовно не включаються до обсягу
капітальних інвестицій.



Розділ 3. Податок на додану вартість за окремими видами активів
По графі 1 відображається  сума ПДВ, сплачена (у ціні придбання товарів, робіт, послуг) у зв'язку з 

витратами на капітальні інвестиції, незалежно від того, чи є підприємство платником ПДВ чи ні.

Види активів № рядка

Сума ПДВ, сплачена (в ціні 
придбання товарів, робіт, послуг) 

у зв'язку з витратами на 
капітальні інвестиції 

Із графи 1 
сума податкового

кредиту з ПДВ
(гр.2 ≤ гр.1)

А Б 1 2

Усього 

(ряд.5000 гр.1 < ряд.2000 гр.1 розділу 2) 

(ряд.5000 гр.1, 2 ≥ сумі ряд.5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 

5321 гр.1, 2) 5000

Якщо є дані по відповідних групах 

основних засобів у розділі 2, то 

мають бути заповненими рядки 
розділу

будівлі житлові (ряд.5110 гр.1 < ряд.2110 гр.1 розділу 2)
5110

або надане пояснення щодо  їх 
відсутності

будівлі нежитлові (ряд.5120 гр.1 < ряд.2120 гр.1 розділу 2) 5120

інженерні споруди (ряд.5130 гр.1 < ряд.2130 гр.1 розділу 2) 5130

машини, обладнання та інвентар 

(ряд.5140 гр.1 < ряд.2140 гр.1 розділу 2)
5140

транспортні засоби (ряд.5150 гр.1 < ряд.2150 гр.1 розділу 2) 5150

програмне забезпечення та бази даних 

(ряд.5321 гр.1 < ряд.2321 гр.1 розділу 2)
5321



Про внесення  змін до форми
№ 2-інвестиції (квартальна)

«Звіт про капітальні інвестиції», 



наказом Держстату від  26.08.2020 №256 внесено зміни  до 
форми № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні 
інвестиції" та  Роз’яснень щодо її заповнення.

Зокрема, вказані зміни передбачають:

Розділ 1. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів

 назву рядка 2160 "земля"  замінено на "земельні ділянки", який на відміну від 

квартальних звітів у 2020р., не включає  витрати на  "поліпшення земель";

 якщо у звітах за   І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2020р. до рядка 2160 "земля"  включено рядок 

2161 "з неї поліпшення земель", то у квартальному звіті  2021р. витрати на поліпшення  

землі відображаються окремим рядком 2161; 

 вилучено рядки 2310,2311,2320,2322,2323;

Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування

 вилучено рядок 3301 " з них амортизаційні відрахування".

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/256/256_2020.htm


Розділ 1. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів

Види активів
Код
рядк

а

Капітальні 
інвестиції

У тому числі 
витрати 

на придбання 
активів, які були у 

використанні
(гр.2 ≤  гр.1)

А Б 1 2

Усього капітальних інвестицій за видами активів  
(сума ряд.2100, 2300 гр.1, 2) 2000

Матеріальні активи  
(гр.1 = сумі ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2161, 2170, 2180, 2190)
(гр.2 = сумі ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190) 2100

будівлі житлові 2110
з них будівлі житлові, що будуються з метою подальшого продажу (передачі) (ряд.2111 гр.1 
≤ ряд.2110 гр.1) 2111 Х

будівлі нежитлові 2120

інженерні споруди 2130

машини, обладнання та інвентар (ряд.2140 ≥ сумі ряд.2141, 2142, 2143) 2140

комп'ютерна та телекомунікаційна техніка (ряд.2141 ≤ ряд.2140) 2141

інше електричне й електронне устатковання (ряд.2142 ≤ ряд.2140) 2142

меблі та приладдя (ряд.2143 ≤ ряд.2140) 2143

транспортні засоби 2150

земельні ділянки (гр.2 = гр.1) 2160

поліпшення земель 2161 Х

довгострокові біологічні активи рослинництва 2170

довгострокові біологічні активи тваринництва 2180

інші матеріальні активи 2190

Нематеріальні активи (ряд.2300 ≥ ряд.2321) 2300

з них програмне забезпечення та бази даних 2321
Із ряд.2161 гр.1, 2300 гр.1 – витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з 
нерухомості тощо, які пов'язані з переходом прав власності 
(ряд.2501 гр.1 ≤  сумі ряд.2161 гр.1, 2300 гр.1) 2501 Х

(без ПДВ, тис.грн у цілих числах)



Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

Джерела фінансування
Код

рядка

Капітальні інвестиції
(сума ряд.3100, 3200, 3300, 

3400, 3500, 3600, 3700, 3800 = 
ряд.2000 гр.1)

А Б 1

Кошти державного бюджету 3100
Кошти місцевих бюджетів (міста, району, 
області тощо) 3200

Власні кошти підприємств і організацій 3300

Кредити банків та інші позики 3400
з них кредити банків-нерезидентів 
(ряд.3401 ≤ ряд.3400) 3401

Кошти інвестиційних компаній, фондів 
тощо 3500

Кошти інвесторів-нерезидентів 3600

Кошти населення на будівництво житла 3700

Інші джерела фінансування 3800



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ТЕЛ. 52 57 62

pidpr@vn.ukrstat.gov.ua

097 236 46 90 (приватний)

mailto:pidpr@vn.ukrstat.gov.ua

