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Інтернет-нарада 
«Про  порядок  подання  та заповнення даних ДСС

за формою №2-ОЗ ІНВ (річна)
«ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ НЕОБОРОТНИХ

АКТИВІВ, АМОРТИЗАЦІЮ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗА 2022 рік»
»   

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Форму ДСС надають 
 юридичні особи

Бланки форми, затверджені наказом 
Держстату
10 червня 2022 р. № 181
(зі змінами, внесеними наказом 
Держстату
від 10 листопада 2022 р. № 279)

РOЗ’ЯСНЕННЯ
щодо показників форми державного 
статистичного спостереження 
№ 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух 
необоротних активів, амортизацію та 
капітальні інвестиції"

від 26.09.2022 року № 19.1.2-12/37-22

не  пізніше 
28 лютого 2023 року
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Метою проведення ДСС є формування інформації щодо наявності, руху та амортизації
необоротних активів суб’єктів господарювання та фізичних осіб для інформаційного
забезпечення статистики національних рахунків та інших користувачів.

ДСС проводиться відповідно до статті 10 Закону України "Про офіційну статистику" та відповідає
зобов’язанням України щодо імплементації статті 355 Глави 5 "Статистика" розділу V Угоди про
асоціацію з ЄС у частині питань щодо надання вчасних та надійних даних, які можна порівняти на
міжнародному рівні.

Значення показників форми (одиниця вимірювання – тисяча гривень) мають формат

представлення в цілих числах.

У випадках відсутності даних у формі в блоці "Інформація щодо відсутності даних"
проставляється позначка "V" за причиною "Відсутнє явище, яке спостерігається". Інші
причини відсутності даних не використовуються.
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Структура   звіту

Розділ 1. Наявність і рух необоротних активів, амортизація

Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів 

Розділ 3. Податок на додану вартість за окремими видами активів
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Розділ 1. Наявність і рух необоротних активів, амортизація

Види активів
Код

рядка

Первісна
(переоціне
на) вартість 
на початок 

року

Переоцінка 
(дооцінка 

+,
уцінка –) 
первісної

(переоціне
ної) 

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

У тому числі вартість активів, 
що вибули за рік унаслідок

продажу ліквідації

із гр.7 –
унаслідок  

надзвичайн
их подій

(гр.8 ≤ гр.7)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Усього вартість необоротних 
активів 
((сума ряд.1100, 1300) гр.1–
13) 1000
Матеріальні активи 
((сума ряд.1110, 1120, 1130, 
1140, 1150, 1160, 1161, 1170, 
1180, 1190, 1200) гр.1–13) 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
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Продовження

Види активів
Код

рядка

Первісна
(переоціне
на) вартість 
на початок 

року

Переоцінка 
(дооцінка 

+,
уцінка –) 
первісної

(переоціне
ної) 

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

У тому числі вартість активів, 
що вибули за рік унаслідок

продажу ліквідації

із гр.7 –
унаслідок  

надзвичайни
х подій

(гр.8 ≤ гр.7)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

машини, обладнання та 
інвентар 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 Рухомий склад залізничного, водного, автомобільного, повітряного гужового транспорту;  виробничого 
транспорту (електрокарів, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, візків та ін.), усіх видів спортивного 
транспорту.

земельні ділянки (гр.11 = гр.1); 
(гр.12 = гр.10) субрах.101 1160 Х Х Х
поліпшення земель     субрах. 102 1161 Меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи 

довгострокові біологічні активи 

рослинництва
1170 Крім сільськогосподарської  діяльності, включає багаторічні насадження, що не пов’язані з сільським господарством

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
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Продовження

Види активів
Код

рядка

Первісна
(переоціне
на) вартість 
на початок 

року

Переоцінка 
(дооцінка 

+,
уцінка –) 
первісної

(переоціне
ної) 

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

У тому числі вартість активів, 
що вибули за рік унаслідок

продажу ліквідації

із гр.7 –
унаслідок  

надзвичайни
х подій

(гр.8 ≤ гр.7)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

інвестиційна нерухомість 1200 Власні або орендовані на умовах  фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на 
землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 
виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної 
діяльності.

Нематеріальні активи 1300 Права користування природними ресурсами, права користування майном (землею, майном), права на 
торгівельні марки, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, програмне забезпечення

Незавершені капітальні 
інвестиції  рах.15 1400 Х Х
Необоротні активи, утримувані 

для продажу
(гр.11 = гр.1); (гр.12 = гр.10) 1500
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Продовження

Графа 1 «Первісна (переоцінена) вартість на початок року»

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових
коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів. Первісна вартість основних засобів збільшується
на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних
вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього
об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості. У разі переоцінки об'єкта основних
засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої
належить цей об’єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали
переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату
балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості

Графа 2 «Переоцінка (дооцінка +,уцінка – первісної  (переоціненої вартості)
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Графа 3 « Вартість активів, що надійшли за рік»

Уключає вартість необоротних активів, які були придбані, створені, отримані безоплатно та
на умовах фінансового лізингу у звітному році, а також вартість оборотних активів, переведених
до основних засобів; витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

Вартість активів, що вибули внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності
критеріям визнання активом, ліквідації (крім вартості земельних ділянок).

Графа 5 « Вартість активів, що вибули за рік»
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Продовження

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

Залишкова 
вартість

на кінець року

Нараховано 
амортизації 

за рік

А Б 9 10 11 12 13

Усього вартість необоротних активів 
((сума ряд.1100, 1300) гр.1–13) 1000
Матеріальні активи
((сума ряд.1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 
1160, 1161,  1170, 1180, 1190, 1200) гр.1–
13) 1100

будівлі житлові 1110

будівлі нежитлові 1120

інженерні споруди 1130

машини, обладнання та інвентар 1140

транспортні засоби 1150
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Графа 9 «інші зміни вартості активів за рік (+/–)" 

Передбачаються зміни, пов'язані з виправленням помилки попереднього року або зі 

зміною облікової політики.

Різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу та сумою його
накопиченої амортизації (зносу) відповідно на початок і кінець звітного року

Графа 11, 12  «Залишкова вартість на початок року та на кінець року" 

Графа13 «Нараховано амортизації за рік" 
Нарахована амортизація за звітний рік (крім земельних ділянок, незавершених капітальних 
інвестицій та необоротних активів, утримуваних для продажу, які не підлягають амортизації.

Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних
активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос основних засобів — сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його
корисного використання.
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РОЗПОДІЛ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ВИДАМИ

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 
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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;
 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;
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Продовження

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).
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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.
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Продовження

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

не включає вартість малоцінних необоротних матеріальних активів. 
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Транспортні засоби (субрах.105) – рядки 1150,2150)

Включають   рухомий склад 
 залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровозів, 

тепловозів, паровозів, мотовозів, мотодрезин, вагонів, платформ, 
цистерн, теплоходів, пароплавів, дизель-електроходів, буксирів, барж, 
поромів, барок, човнів та суден службово-допоміжних, рятувальних, 
пристаней, парусних суден, автомобілів вантажних та легкових, 
причепів, автосамоскидів, автоцистерн, автобусів, тракторів-тягачів та 
ін.), 

 повітряного транспорту (літаків, вертольотів),
 гужового транспорту (возів, саней та ін.),
 виробничого транспорту (електрокарів, мотоциклів, моторолерів, 

велосипедів, візків та ін.), 
 усіх видів спортивного транспорту.



ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

17

Головне управління статистики у Вінницькій області

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). 
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Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів 

Види активів
№ 

рядка

Капітальн
і 

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 
використан

ні
(гр.3 ≤ гр.1)

поліпшення, 
вдосконален

ня, 
реконструкці

ю,  
модернізаці

ю
(гр.4 ≤ гр.1)

капіталь
ний 

ремонт
(гр.5 ≤ 
гр.1)

А Б 1 2 3 4 5 6
Усього капітальних інвестицій за видами активів 
((сума ряд.2100, 2300) гр.1–4); (ряд.2000 (гр.5–6) = 

ряд.2100 (гр.5–6)) 2000
Матеріальні активи
((сума ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2161, 2170, 
2180, 2190) гр.1–6) 2100

будівлі житлові 2110
із них будівлі житлові, що будуються з метою 
подальшого 
продажу (передачі) (гр.1 = гр.2); (ряд.2111 ≤ 
ряд.2110) 2111 Х Х Х Х

будівлі нежитлові 2120

інженерні споруди 2130
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Види активів
№ 

рядка

Капітальн
і 

інвестиції
(сума 

гр.2, 3, 4, 
5)

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 
використан

ні
(гр.3 ≤ гр.1)

поліпшення, 
вдосконален

ня, 
реконструкці

ю,  
модернізацію

(гр.4 ≤ гр.1)

капітальн
ий 

ремонт
(гр.5 ≤ 
гр.1)

А Б 1 2 3 4 5 6

Продовження

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

земельні ділянки (гр.1 = гр.3) 2160 Х Х Х Х

поліпшення земель (гр.1 = (гр.2 + гр.4)) 2161 Х Х Х
довгострокові біологічні активи рослинництва
(гр.1 = (гр.2 + гр.3 + гр.4)) 2170 Х
довгострокові біологічні активи тваринництва
(гр.1 = (гр.2 + гр.3 + гр.4)) 2180 Х

інші матеріальні активи 2190
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Продовження

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)

придбанн
я та 

створення 
нових 

активів
(гр.2 ≤ 
гр.1)

придбання 
активів, які 

були у 
використан

ні
(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

Нематеріальні активи 
(ряд.2300 ≥  сумі ряд.2310, 2315, 2321, 2322, 2323 ) 2300 Х Х

права користування природними ресурсами та майном
(ряд.2310 ≤ ряд.2300) 2310 Х Х

із них права користування земельною ділянкою 
(ряд.2311 ≤ ряд.2310) 2311 Х Х

права на комерційні позначення, об'єкти промислової 
власності  (ряд.2315 ≤ ряд.2300) 2315 Х Х

програмне забезпечення та бази даних 
(ряд.2321 ≤ ряд.2300) 2321 Х Х

активи з розвідки запасів корисних копалин 
(ряд.2322 ≤ ряд.2300); (ряд.2322 гр.1 = ряд.2322 гр.2) 2322 Х Х Х Х
авторське право та суміжні з ним права (розважальні 
програми й оригінали літературних і художніх творів 
тощо), крім програмного забезпечення та баз даних 
(ряд.2323 ≤ ряд.2300) 2323 Х Х

Із ряд. 2300 гр.1 – витрати на оплату послуг юристів, 
оцінювачів, агентів із нерухомості тощо, які пов'язані з 
переходом прав власності

(ряд.2501 ≤ 2300 гр.1) 2501 Х Х Х Х Х
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Показник "капітальні інвестиції" включає обсяг капітальних інвестицій у
необоротні активи, до яких належать

 інвестиції в нові та наявні матеріальні та нематеріальні активи,
 придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу,
 створені для власного використання зі строком служби більше одного року,

уключаючи витрати, які пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення його
строку служби або виробничої потужності,

 дані щодо витрат на будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу
(передачі).

Розділ 2 уміщує інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному році 
капітальних інвестицій  у матеріальні та нематеріальні активи, включаючи витрати  на 
будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат  не 
належать до капітальних інвестицій. 
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Показник "капітальні інвестиції"   

Включає Не включає

Придбання (створення) нових  активів (у т.ч. за 
договором фінансового лізингу) та будівництво 
власними силами нових  активів строком служби 
більше року (графа2)

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 року)

Витрати на придбання обладнання та устаткування 
(яке не потребує монтажу) та не введено в 
експлуатацію
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Види активів
№ 

рядка

Сума ПДВ, сплачена (у ціні 
придбання товарів, робіт, 

послуг) у зв'язку з витратами
на капітальні інвестиції 

Із гр.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

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

Розділ 3. Податок на додану вартість за окремими видами активів
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Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2023 року набув чинності Закон України «Про офіційну

статистику», відповідно до статті 4 якого передбачено подання статистичної та фінансової звітності

виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі.

Для зручності подання респондентами звітності в електронній формі Держстат створив безкоштовний онлайн-

сервіс "Кабінет респондента" (https://statzvit.ukrstat.gov.ua). Доступ до системи здійснюється цілодобово та не 

потребує інсталяції будь-яких програм. Також звітність в електронній формі можна подати за допомогою іншого

програмного забезпечення (https://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz.htm). 

За потреби, за консультаціями з питань подання статистичної звітності можете звертатись до 

управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами: 

52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78.

Також запрошуємо до вайбер-спільноти «Вінницястат респондентам», яка працює у безкоштовному месенджері

«Viber». Для цього потрібно у полі пошуку ввести «Вінницястат респондентам», в якій ви зможете в режимі

онлайн отримати всю необхідну для Вас інформацію з питань заповнення та подання статистичної звітності.
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