
Інтернет-нарада
Про складання та подання державної статистичної звітності 

за ф.№ 2-інвестиції (квартальна)
«Звіт про капітальні інвестиції» за 2022 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 керуватися
Роз'ясненнями щодо

заповнення форми від
12.07.2021

Форма №2-інвестиції 
(квартальна) 



подають

Організація подання державної статистичної звітності                                                     
щодо капітальних інвестицій за 2022 рік

Форма №2-інвестиції 
(квартальна)

Юридичні особи за переліком, 
визначеним Держстатом

Термін подання 
звітності

не пізніше
25 числа місяця, 

наступного за звітним 
кварталом

26.04.2022, 25.07.2022, 
25.10.2022, 25.01.2023



• Капітальні інвестиції - це витрати на нові та 
існуючі матеріальні та нематеріальні активи:

• придбані (у тому числі за договором фінансового 
лізингу) або створені для власного використання зі 
строком служби більше одного року;

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

• будівництво житла, що будується з метою 
подальшого продажу (передачі), яке в обліку 
підприємств не належить до капітальних інвестицій.

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
ф.№2-інвестиції (квартальна) 

У капітальні інвестиції не включаються
дані 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.



• 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

• Звіт складається з двох розділів

 показники відображають без ПДВ, у тис.грн. в цілих числах;

 показники форми уключають інформацію щодо капітальних інвестицій на дискретній
основі, тобто окремо за І, ІІ, ІІІ, IV квартали

При заповненні звітності за ф. №2-інвестиціі (квартальна)                                                                       
необхідно звернути увагу



Як подати звітність  за ф. №2-інвестиції (квартальна)

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



Ви можете задати питання 
щодо державної статистичної 

звітності на електронні
адреси: 

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


