
Про особливості  заповнення показників  ДСС зі статистики основних засобів 
за формою № 2-ОЗ ІНФ (річна) 

"Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію 
та капітальні інвестиції" 

 
      При заповненні даних ДСС  слід використовувати бланк форми, затверджений  наказом  
Держстату   10 червня 2022 р. № 181 (зі змінами, внесеними наказом Держстату від                                           
10 листопада 2022 р. № 279)  та  Роз’яснення     щодо показників форми № ф.2-ОЗ ІНВ (річна) 
"Звіт про про наявність і рух необоротних активів, амортизацію  та капітальні  інвестиції" 
від 26.09.2022 р. № 19.1.2-12/37-22. 

       При заповненні  даних  ДСС за ф. №.2-ОЗ ІНВ (річна) слід врахувати: 

 Показники форми відображають вартість 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. 

 Показник "вартість активів, що надійшли за рік" – вартість придбаних, створених, 

отриманих безоплатно та на умовах у фінансового лізингу у  звітному році необоротних 

активів; оборотних активів, переведених до основних засобів; а також витрат, 

пов'язаних із поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, 

реконструкція тощо). 

 Показник "вартість активів, що вибули за рік"    – вартість активів, що вибули 

внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а 

також у разі повної або часткової ліквідації об'єкта та переведення до групи вибуття 

(необоротні активи, утримувані для продажу).  

 Показник "інші зміни вартості активів за рік (+/–)" – зміни, пов'язані з виправленням 

помилки попереднього року або зі зміною облікової політики.                                                                       

 Показник "нараховано амортизації за рік" –  нарахована амортизації за звітний рік 

(крім земельних ділянок, незавершених капітальних інвестицій та необоротних активів, 

утримуваних для продажу, які не підлягають амортизації). 

 Показник "капітальні інвестиції"  – обсяг капітальних інвестицій у необоротні активи, 

до яких належать інвестиції в нові та наявні матеріальні та нематеріальні активи, 

придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного 

використання зі строком служби більше одного року, уключаючи витрати, які пов'язані 

з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо), що призводять до збільшення його строку служби або виробничої 

потужності, а також містить дані щодо витрат на будівництво житла, що будується з 

метою подальшого продажу (передачі).  

 Показник "придбання та створення нових активів – придбання та створення нових 

активів, у тому числі на нове будівництво, придбання та виготовлення власними силами 

(господарським способом) нових машин, обладнання, транспортних засобів, придбання 

об'єктів незавершеного будівництва, довгострокових біологічних активів, 

нематеріальних активів. Цей показник містить інформацію щодо витрат на придбання 

активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються на 

території України. 

 Показник "придбання активів, які були у використанні" – придбання активів, які були 

у використанні в інших суб'єктів господарювання, за винятком активів, що були у 

використанні в інших країнах і вперше використовуються в Україні. 
 

 Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами: 

              52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78. 
 


