
 
 
 

Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"  

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

 
 

 ЗВІТ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ,  
ВИБУТТЯ Й АМОРТИЗАЦІЮ АКТИВІВ 

 
за  20____ рік 

 
 

Подають: Термін подання  
юридичні особи - підприємства, установи, 
заклади, органи державної влади й органи 
місцевого самоврядування 
 
- територіальному органу Держстату 

не пізніше 
28 лютого 

 

№ 2-інвестиції  
(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату  
21.07.2017 № 195 

 
 
 

Респондент: 
 
Найменування:  _______________________________________________________________________________ 
 
 
Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

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

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

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) 

 
 

 
 
 
 
  
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         



Стор. 2 форми № 2-інвестиції (річна) 
 

Розділ 1. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів у звітному році 
(у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн у цілих числах) 

Види активів № 
рядка 

Обсяг 
капітальних 
інвестицій, 
освоєних у 

звітному році  
( сума гр. 
2, 4, 5, 6) 

У тому числі 
Із графи 1 – 

вартість активів 
придбаних за 
договором 

фінансового 
лізингу 

(гр.7 ≤ гр.1) 

витрати на 
придбання та            

створення нових                
активів 

із графи 2 –  
витрати на 

створення нових 
активів власними 

силами 
(господарським 

способом) 
(гр. 3 ≤  гр. 2) 

витрати на 
придбання 

активів, які були 
у використанні 

витрати на 
капітальний 

ремонт 

витрати на 
поліпшення, 

вдосконалення, 
реконструкцію,  
модернізацію 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 
Усього капітальних інвестицій за видами активів 
(сума ряд.110,130) 100        
Матеріальні активи   
(сума ряд.111,113,114,115,117,118,119,120,121) 

 
110        

будівлі житлові 111        
з них житлові будівлі, що будуються з метою 
подальшого продажу (передачі) (ряд. 112 ≤  ряд. 111) 

 
112 Х  Х Х Х Х Х 

будівлі нежитлові 113        
інженерні споруди 114        
машини, обладнання та інвентар  115        

з них електричне й електронне устатковання,  
(ряд.116 ≤  ряд.115) 

 
116        

транспортні засоби 117        
земля  118  Х Х  Х  Х 
довгострокові біологічні активи рослинництва 119        
довгострокові біологічні активи тваринництва 120        
інші матеріальні активи 121        

Із рядків 111, 113, 114 - обладнання, що забезпечує 
функціонування будівель та інженерних споруд  
(ряд.122 ≤ сумі ряд.111,113,114) 122 Х  Х Х Х Х Х 
Нематеріальні активи  
(ряд.130 ≥ сумі ряд. 131,133,134,135,137) 130        

права користування природними  
ресурсами та майном 

 
131        

з них права користування земельною ділянкою 
(ряд.132 ≤  ряд.131) 

 
132        

права на комерційні позначення, об'єкти промислової 
власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, 
концесії тощо 133        
програмне забезпечення та бази даних 134        
витрати на розвідування корисних копалин 135  Х Х Х Х Х Х 

Із рядків 118, 130 – оплата послуг юристів, оцінювачів, 
агентів з нерухомості тощо, які пов'язані з передачею 
прав власності на невироблені активи  
 (ряд.136 ≤ сумі ряд.118,130) 136  Х Х Х Х Х Х 
Із рядка 130 – розважальні програми й оригінали 
літературних і художніх творів 137        



Стор. 3 форми № 2-інвестиції (річна) 
 

Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування у звітному році 
(у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн у цілих числах) 

Джерела фінансування № 
рядка 

Обсяг капітальних 
інвестицій,  

освоєних у звітному році  
 (сума  ряд. 210, 220, 230, 
240, 250, 260, 270, 280 = 

 ряд. 100 гр. 1) 
А Б 1 

Кошти державного бюджету     210  
Кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо) 220  
Власні кошти підприємств і організацій 230  

з них амортизаційні відрахування (ряд.231 ≤  ряд.230) 231  
Кредити банків та інші позики 240  

 з них кредити іноземних банків (ряд.241 ≤  ряд.240) 241  
Кошти інвестиційних компаній, фондів тощо 250  
Кошти іноземних інвесторів 260  
Кошти населення на будівництво житла 270  
Інші джерела фінансування 280  

 
 

Розділ 3.  Вибуття й амортизація за окремими видами активів у звітному році 
(у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн у цілих числах) 

Види активів № 
рядка 

Вартість 
проданих 
активів  
за рік 

Вартість 
активів, 

переданих у 
фінансовий 

лізинг  
за рік 

Вартість 
активів, 

переданих 
безоплатно 

за рік 

Вартість 
ліквідованих 

активів  
за рік 

Із графи 4 – 
вартість      
активів,            

ліквідованих         
унаслідок     

аварії,           
стихійного 

лиха 
(гр.5 ≤ гр.4) 

Амортизація 
за звітний рік 

А Б 1 2 3 4 5 6 
будівлі житлові 301       
будівлі нежитлові  302       
інженерні споруди 303       
машини, обладнання та 
інвентар 310 

      

транспортні засоби 320       
земля 330  Х  Х Х Х 
права користування 
природними 
ресурсами та майном 

 
340 

      

з них права 
користування 
земельною ділянкою 
(ряд.341 ≤  ряд.340) 

 
341 

      

права на комерційні 
позначення, об'єкти 
промислової власності, 
авторські та суміжні 
права, патенти, ліцензії, 
концесії тощо 

 
 

350 

      

програмне забезпечення 
та бази даних 360       

розважальні програми й 
оригінали літературних і 
художніх творів 

 
370 

      

витрати на розвідування 
корисних копалин 380 Х Х Х Х Х  

 
 
 
 



Стор. 4 форми № 2-інвестиції (річна) 
Розділ 4. Витрати на будівельні та монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд у звітному році 

 (у фактичних цінах без ПДВ, тис.грн у цілих числах) 

Види будівель та споруд (за ДК БС) № 
рядка 

Витрати на будівельні та 
монтажні роботи у               

звітному році 
А Б 1 

Будівлі житлові (ряд.410 ≥ сумі ряд. 411,412,413) 410  
будинки одноквартирні масової забудови  411  
будинки багатоквартирні масової забудови (цегляні) 412  
будинки багатоквартирні масової забудови (панельні) 413  

Будівлі нежитлові (ряд.420 ≥ сумі ряд.421,422,423,428,429,430,431,432) 420  
будівлі для зберігання зерна 421  
будівлі підприємств харчової промисловості 422  
склади універсальні 423  
будівлі органів державного та місцевого управління 428  
готелі 429  
будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів (школа) 430  
поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації (поліклініка) 431  
санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації (санаторій) 432  

Інженерні споруди (сума ряд.441,444,450,454) 440  
транспортні споруди (ряд.441 ≥ сумі ряд.442,443) 441  

дороги автомобільні магістральні  442  
залізничні колії магістральні     443  

трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі  
(ряд.444 ≥ сумі ряд.446,447,448,449) 444  

лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 446  
трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 447  
лінії електричні розподільні середньої напруги 448  
місцеві електросилові мережі 449  

комплексні промислові споруди (ряд.450 ≥ сумі ряд.451, 452) 450  
шахти та споруди підприємств із добування вугілля та сланцю 451  
споруди підприємств із добування та збагачення рудної сировини для 
виробництва чорних металів 452  

інші інженерні споруди (ряд. 454 ≥ ряд. 455) 454  
стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 455  

  
Розділ 5. Податок на додану вартість за видами активів у звітному році 

(у фактичних цінах, тис.грн у цілих числах) 

Види активів № 
рядка 

Сума податку на додану 
вартість, сплачена (у ціні 
придбання товарів, робіт, 

послуг) у зв'язку із 
витратами на капітальні 

інвестиції  

Із графи 1 – сума 
податкового кредиту із 

податку на додану вартість,
понесеного у зв'язку із 

витратами на капітальні 
інвестиції (гр. 2 ≤  гр. 1) 

А Б 1 2 
Усього (ряд. 500 гр. 1 < ряд. 100 гр. 1)  
(ряд.500 ≥ сумі ряд.511,513,514,515,517,534) 500   

будівлі житлові 511   
будівлі нежитлові 513   
інженерні споруди 514   
машини, обладнання та інвентар 515   
транспортні засоби 517   
програмне забезпечення та бази даних 534   

 
 
   ____________________________________________                                            _____________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,      (ПІБ) 
відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

   ____________________________________________        _____________________________________ 
       (ПІБ) 
 
   телефон: _______________________ факс: _______________________    електронна пошта: _____________________________ 


