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Інформуємо,  що наказом Держстату від 25 червня 2021р.  № 134  внесено  зміни  до 

форми  № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та 

капітальні інвестиції» за   2021 рік.  

 Унесені зміни до форми  № 2-ОЗ ІНВ (річна): 

– зміни  в  адресній частині  бланку форми: у реквізитах "місцезнаходження 

(юридична адреса)" та  "адреса здійснення діяльності" слід додатково зазначати 

найменування територіальної громади, а також проставляти код території відповідно до 

Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних 

громад (КАТОТТГ), який розміщений на вебсайті  Держстату www.ukrstat.gov.ua, 

Методологія та класифікатори/Класифікатори/Кодифікатор  (КАТОТТГ) або  заповнення 

коду території згідно Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального  устрою 

України (КОАТУУ) (втратив актуальність із 26.11.2020р.). В разі подання електронного 

звіту, код території визначається автоматично; 

– у розділі  1. «Наявність і рух необоротних активів, амортизація» уточнено назву 

графи 13 «амортизація за рік»    замінено «нараховано амортизації за рік»; 

– у розділі  1. «Наявність і рух необоротних активів, амортизація» уточнено назву 

графи 14«Первісна вартість активів, на які повністю нараховано амортизацію (знос)» 

замінено на «Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих  активів». 

При заповненні показників звіту  слід користуватись  Роз’ясненнями щодо 

заповнення  державного статистичного спостереження, затвердженого Головою Державної 

служби статистики І.Вернером  від  14.07.2021  № 19.1.2-12/28-21 

Змінено  порядок надання   форми  № 2-ОЗ ІНВ (річна). Починаючи зі звіту за 

2021р.,  суб’єкти підприємницького сектору,  які включені Держстатом  до обстеження за 

формою державного статистичного спостереження №1-підприємництво(річна) 

«Структурне обстеження підприємства»,  заповнюють  розділи 8 «Наявність і рух 

необоротних активів, амортизація», 9 «Капітальні інвестиції»  у формі  

№1-підприємництво(річна), а також  інформацію у  формі №2-підприємництво(річна), тому  

форму № 2-ОЗ ІНВ(річна)  не складають.  

          Банки та страхові компанії (не охоплюються фф.№ 1-підприємництво,  

№ 2-підприємництво), бюджетні  установи та неприбуткові організації) включені до 

обстеження за формою  ДСС № 2-ОЗ ІНВ(річна)  «Звіт про наявність і рух необоротних 

активів, амортизацію та капітальні інвестиції».   

   Термін подання ф.№ 2-ОЗ ІНВ(річна)  за 2021р. передбачено  не пізніше 28 лютого 

поточного року. Бланк форми та  Роз'яснення щодо її заповнення розміщено на офіційному 

вебсайті Держстату: (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці Респондентам/ Альбом форм 

державних статистичних спостережень на 2022 рік/ Економічна  статистика/ Економічна 

діяльність/2.03.05 Основні засоби. 

         Прохання  подавати дані ДСС на адресу ГУС у Вінницькій області  в електронному 

вигляді (код форми S1001503), у тому числі  з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента». 

          Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форми можна отримати  

за телефоном  (0432) 52 57 78. 
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