
Інтернет-нарада
Щодо проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 10-зез (квартальна)

«Звіт підприємства з іноземними інвестиціями»

Нормативно-правові акти, відповідно до яких респондент зобов’язаний подавати статистичну звітність:

З інструментарієм можна ознайомитися на головній 
сторінці сайту: «Респондентам»/«Альбом форм 

державних статистичних спостережень на 2022 рік»/ 
«Економічна статистика»/«Зовнішньоекономічна 

діяльність та статистика зовнішнього сектору»

• стаття 18 Закону України «Про державну статистику»
• стаття 19 Господарського кодексу України
• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік»

Форма

№10-зез
(квартальна)

Затверджена
Наказ 

Держстату від 
22.06.2021 №124

Роз'яснення
щодо 

заповнення 
форми від 
14.07.2021 



Подання державної статистичної звітності за ф. №10-зез (квартальна) 

Статистичну звітність
ф.№ 10-зез 

(квартальна)
подають

Юридичні особи, філії та 
постійні представництва
іноземних юридичних осіб в 
Україні
за переліком, визначеним Держстатом

Термін 
подання 
звітності

не пізніше
10 числа місяця,

наступного за 
звітним періодом



• МЕТА ДСС - формування статистичної інформації про іноземні інвестиції в Україну та про взаємозв'язки в
рамках відносин іноземного інвестування для забезпечення інформаційних потреб НБУ зі складання
показників прямих інвестицій в Україну, платіжного балансу, визначення міжнародної інвестиційної позиції
країни.

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності (ДСС) 
за ф.№10-зез (квартальна) 

Показники форми включають показники щодо:

• внесків нерезидента із часткою участі 10 або більше відсотків до статутного капіталу підприємства або голосів у
його управлінні (за кожним окремим нерезидентом, а не у підсумку), здійснених нерезидентом при створенні
або придбанні підприємства з урахуванням даних щодо всіх відокремлених підрозділів респондента; вартості
матеріальних активів (зокрема, будинків, споруд та обладнання) постійних представництв іноземних
юридичних осіб в Україні;

• внесків нерезидента за концесійними договорами та/або договорами (контрактами) про спільну інвестиційну
діяльність;

• доходу нерезидента від участі у капіталі підприємства (нараховані/сплачені дивіденди);

• взаєморозрахунків із нерезидентами за товари, роботи, послуги;

• внесків підприємства до статутного капіталу засновника-нерезидента (із часткою участі менше 10 відсотків);

• внесків підприємства до статутного капіталу інших підприємств-резидентів та інформацію про відносини
підприємства в рамках іноземного інвестування.



При заповненні звітності 
за ф. №10-зез (квартальна) необхідно 

звернути увагу

Показники форми
містять дані у 

національній валюті
(тис. грн з одним 

десятковим знаком) 
окремо за кожною 

країною походження
нерезидента на 

дискретній основі.

Розділ ІII
обов'язково має

заповнюватися раз на 
рік у звіті за ІV квартал 
(станом на 31 грудня).

За умови відсутності інформації відповідні графи та рядки форми містять прочерки.
Для відправлення електронного звіту необхідно заповнити поле «У випадку відсутності даних
необхідно поставити у прямокутнику позначку – V» та зазначити причину подання
нульового звіту з наданого переліку.

Якщо внески здійснено 
двома або більше 

суб'єктами з однієї й тієї 
самої країни, то 

показники форми 
містять сумарні дані 
щодо цієї країни як 
суму в одній графі.

Показники форми
відображають дані як 

за первинними
операціями з унесення
капіталу, так і за всіма

наступними
операціями між

підприємством та 
нерезидентом(ами).



Контактні дані для отримання консультацій з питань порядку подання звітності:
Головне управління статистики у Черкаській області/управління збирання даних статистичних спостережень

18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 39, к.101 тел. (0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в 

електронному вигляді через безкоштовне програмне
забезпечення «Кабінет респондента». 

Доступ до "Кабінету респондента" за посиланням: 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Консультації щодо складання звітності 
зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

можна отримати у відділі обробки даних статистики виробництва 
за телефонами: (0472) 33-89-64, (093)3546403;                 
електронна адреса: budstat@ck.ukrstat.gov.ua

Дякуємо за співпрацю!


