
Ідентифікаційний код  ЄДРПОУ         

                                                 

Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

 

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію  

за 20___ рік 
 

 

Подають: Термін подання  № 11–ОЗ 
юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших 

відокремлених підрозділів 

 

- органу державної статистики за місцезнаходженням 

не пізніше 9 лютого 

 після звітного року 

 (річна)  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

11.12.2012.№ 514 

 

 

Респондент: 
 

Найменування:_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Місцезнаходження (юридична адреса):_____________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       № будинку / корпусу, № квартири / офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       № будинку / корпусу, № квартири / офісу) 
 

 



 

І. Наявність і рух основних засобів, амортизація 
 

(у фактичних цінах, тис. грн. без десяткових знаків ) 

Види економічної 

діяльності (ВЕД)  

Код 

(розділу, 

групи, 

підкласу) 

за КВЕД 

згідно з 

додатком 

до 

Інструкції 

№ 

рядка 

Наявність 

на початок 20__ року 

(первісна /переоцінена/ 

вартість) 

Надійшло 

у звітному році 

Вибуло 

у звітному році 
Наявність 

на  кінець 

20__ 

року 

(гр.2+гр.3-

гр.5) 

 

Наявність за 

відрахуванням зносу 

(залишкова 

вартість) 
Аморти-

зація 

(знос) 

основних 

засобів 

за  рік 

Вартість 

основних 

засобів, 

на які 

повністю 

нараховано 

амортизацію 

(знос) 

без урахування 

індексації та 

переоцінки 

звітного року 

з 

урахуванням 

індексації та 

переоцінки 

звітного 

року 

усього 

у т.ч. 

уведено 

в дію 

нових 

основних 

засобів 

усього 

у т.ч. 

лікві- 

довано 

основних 

засобів 

на 

початок 

20__ року 

на 

кінець 

20__ року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Усього  

(сума рядків за 

ВЕД та 

ряд.150,160) 

 100            

у т.ч. за ВЕД:              
              

              

              

              

              

              

              

              

Із рядка 100:             
Тварини  150           Х 
Вартість земельних ділянок  160    Х  Х    Х Х 
Крім того             
Інвестиційна нерухомість 182            
Довгострокові  біологічні 

активи рослинництва 186 
           

Довгострокові  біологічні 

активи тваринництва 188 
           

 

 

 

______________________________________________                          ______________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                                                   (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації  

 

 ______________________________________________   

                                                               

  

 

______________________________________________ 

                                                      (ПІБ) 

 

телефон:________________________  факс:__________________________  електронна пошта:_____________________________ 


