
Оголошення 
 

Про зміни у формі державного статистичного спостереження №2-буд (квар-
тальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом 
об’єкт» 

 
До уваги  респондентів!!! 

 
Відповідно до Закону  України від 13.04.2017 № 2020-VIII "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення 
будівельної діяльності" державну статистичну звітність щодо прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів подають органи державного 
архітектурно-будівельного контролю за формою та в строки, передбачені 
звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 

З метою приведення нормативних актів у відповідність із чинним 
законодавством й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної 
інформації наказом Держстату від 12.06.2017 № 133 внесено зміни до форми 
державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про 
прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт", затвердженої 
наказом Держстату від 05.08.2014 № 225 (зі змінами), такі зміни: 

1)  у  колонці «Подають:» слова та знаки «юридичні особи, відокремлені 
підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або 
органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні 
особи або фізичні особи-підприємці» замінити словами і знаком «органи 
державного архітектурно-будівельного контролю», 

2) доповнити пункт 1.1 розділу 1 після рядка другого  новим рядком 
третім такого змісту: «код ЄДРПОУ  замовника об’єкта (для юридичної особи, 
відокремленого підрозділу юридичної особи)  » . 
У зв’язку з цим рядки третій та четвертий вважати відповідно рядком 
четвертим. 

Згідно з цими змінами респондентом форми № 2-буд (квартальна) "Звіт 
про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт" (далі – форма 
№ 2-буд (квартальна)) визначено органи державного архітектурно-
будівельного контролю. До завершення здійснення заходів з утворення 
органів державного архітектурно-будівельного контролю в місцевих органах 
самоврядування їх повноваження, у тому числі щодо подання вищезазначеної 
статистичної звітності, здійснюватиме Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України (ДАБІ) (постанова КМУ від 19.08.2015 № 671).  

Зміни вводяться в дію зі звіту за IІ квартал 2017 року (термін подання 
звітів на адресу територіальних органів Держстату (далі – ТОД) – не пізніше 15 
липня п.р.).  

Про зміни у звітно-статистичній документації та першочергові заходи з 
організації робіт зі збору вищезазначеної державної статистичної звітності й 
забезпечення повноти інформації з питань статистики будівництва 

        



 

поінформовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (лист від 
12.06.2017 № 03.6-05/96-17) та Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 
12.06.2017 № 03.6-05/97-17). 

 
Довідки за телефоном 63-05-08 

 
 
 


