
Інтернет-нарада
Про складання та подання державної статистичної звітності 

за ф.№ 2-ОЗ ІНВ (річна)
«Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2021 рік 

Нормативно-правові акти, які визначають обов'язок 
респондента подавати статистичну та фінансову звітність:

• стаття 19 Господарського кодексу України
• стаття 18 Закону України «Про державну статистику»
• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

державних статистичних спостережень на 2022 рік»

Подається на бланку, 
затвердженому наказом Держстату

від 25.06.2021 № 134

При заповненні керуватись
Роз'ясненнями щодо заповнення

форми від 14.07.2021
Форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) 

Головне управління статистики у Черкаській області



подають

Організація подання державної статистичної звітності                                                     
щодо наявності і руху необоротних активів, амортизацію та капітальні 

інвестиції за 2021 рік

Форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) Юридичні особи за переліком, 
визначеним Держстатом

Термін подання звітності Не пізніше 28 лютого
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Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 

листопада 1999 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року 

за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 

2017 року № 89, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938 (зі змінами), національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-

правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності 

та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності

за ф.№ 2-ОЗ ІНВ (річна)
«Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні 

інвестиції»
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• уміщують інформацію щодо вартості 
необоротних активів: первісної (переоціненої) і 
залишкової вартості (з урахуванням власних та 
отриманих на умовах фінансового лізингу 
об'єктів і орендованих цілісних майнових 
комплексів) основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, 
довгострокових біологічних активів, 
інвестиційної нерухомості, нематеріальних 
активів, незавершених капітальних інвестицій 
та необоротних активів, утримуваних для 
продажу 

• можуть мати від'ємне значення тільки за 
даними показників «переоцінка (дооцінка +, 
уцінка –) первісної (переоціненої) вартості» та 
«інші зміни вартості активів за рік (+/–)»

• уміщують інформацію щодо витрат у звітному році на 
придбання або створення матеріальних та нематеріальних 
активів за рахунок передбачених чинним законодавством 
джерел фінансування, а також витрат на будівництво житла 
для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не 
належать до капітальних інвестицій підприємства
• Показники розділу не включають інформацію щодо 
податку на додану вартість (ПДВ). Сума ПДВ, сплачена в ціні 
придбання товарів (робіт, послуг), відображається в розділі 
«Податок на додану вартість за окремими видами активів»
• Показник "капітальні інвестиції" не містить інформації 
щодо:
- витрат на придбання матеріальних та нематеріальних 
активів з метою їх подальшого перепродажу, крім витрат на 
будівництво житла для подальшого продажу (передачі);
- вартості отриманих на безоплатній основі матеріальних та 

нематеріальних активів;
- авансових платежів для фінансування будівництва та 
придбання обладнання;
- витрат на технічне обслуговування та поточні ремонти.
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Показники розділу «Наявність і рух необоротних 
активів, амортизація» 

Показники щодо розподілу
капітальних інвестицій за видами активів



• У звіті повинні бути заповнені:

 усі реквізити адресної частини;

 прізвище та підпис керівника, або особи, відповідальної за достовірність наданої 
інформації; 

 номер телефону та адреса електронної пошти

 Інформація щодо відсутності даних

При заповненні звітності за ф.№ 2-ОЗ ІНВ (річна)
необхідно звернути увагу
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Як подати звітність  за ф.№ 2-ОЗ ІНВ (річна)

Головне управління статистики у Черкаській області

вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси, 18001, 
«Єдине вікно подання статистичної та фінансової звітності» 
тел.33-89-70, (093)3546441
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Ви можете задати питання 
щодо державної статистичної 

звітності на електронну 
адресу: 

budstat@ck.ukrstat.gov.ua
promisl@ck.ukrstat.gov.ua

Дякуємо 
за співпрацю! 

Консультації 
щодо складання звітності та 

порядку подання можна 
отримати

у відділі обробки даних 
статистики виробництва 

за телефонами (0472) 33-89-63, 
(0472) 33-89-64, (0472) 33-89-65, 

(0472) 33-89-73, (093)3546403

mailto:budstat@ck.ukrstat.gov.ua

