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Державне статистичне спостереження
Конфiденцiйнiсть статистичної iнформацiї забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 186 3 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення

ЗВІТ ПРО КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
за

II Квартал 2021

Подають:

pоку

Термiн подання

юридичні особи
- територіальному органу Держстату

не пізніше
25 числа місяця,
наступного за
звітним кварталом

№ 2-iнвестицiї
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держстату
26.08.2020 № 256

Респондент:
Найменування:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Місцезнаходження (юридична адреса):
вулиця Івана Сірка, буд. 7, Зарічний р-н, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40035
(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):
вулиця Івана Сірка, буд. 7, Зарічний р-н, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40035
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

5 9 1 0 1 3 6 3 0 0 - КОАТУУ
(фактична адреса визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Інформація щодо відсутності даних
У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V
Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

1

3

Розділ 1. Розподіл капітальних інвестицій за видами активів

Види активів

Код
рядка

А

Б

Усього капітальних інвестицій за видами активів
(сума ряд.2100, 2300 гр.1, 2)
Матеріальні активи
(гр.1 = сумі ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2161, 2170, 2180, 2190)
(гр.2 = сумі ряд.2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190)
будівлі житлові
з них будівлі житлові, що будуються з метою подальшого продажу (передачі)
(ряд.2111 гр.1 <= ряд.2110 гр.1)
будівлі нежитлові
інженерні споруди
машини, обладнання та інвентар (ряд.2140 >= сумі ряд.2141, 2142, 2143)
комп'ютерна та телекомунікаційна техніка (ряд.2141<= ряд.2140)
інше електричне й електронне устатковання (ряд.2142 <= ряд.2140)
меблі та приладдя (ряд.2143 <= ряд.2140)
транспортні засоби
земельні ділянки (гр.2 = гр.1)
поліпшення земель
довгострокові біологічні активи рослинництва
довгострокові біологічні активи тваринництва
інші матеріальні активи
Нематеріальні активи (ряд.2300 >= ряд.2321)
з них програмне забезпечення та бази даних
Із ряд.2161 гр.1, 2300 гр.1 - витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів,
агентів з нерухомості тощо, які пов'язані з переходом прав власності
(ряд. 2501 гр.1 <= сумі ряд.2161 гр.1, 2300 гр.1)

(без ПДВ, тис.грн у цілих числах)
У тому числі
витрати на
Капітальні
придбання активів,
інвестиції
які були у
використанні
(гр.2 <= гр.1)
1
2

2000

35 620

-

2100
2110

33 402
-

-

2111
2120
2130
2140
2141
2142
2143
2150
2160
2161
2170
2180
2190
2300
2321

5 738
7 961
1 296
2 535
14 885
4 818
2 218
2 218

Х
Х
-

2501

-

Х

Розділ 2. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування

Джерела фінансування
А
Кошти державного бюджету
Кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо)
Власні кошти підприємств і організацій
Кредити банків та інші позики
з них кредити банків-нерезидентів (ряд.3401 <= ряд.3400)
Кошти інвестиційних компаній, фондів тощо
Кошти інвесторів-нерезидентів
Кошти населення на будівництво житла
Інші джерела фінансування

Код
рядка
Б
3100
3200
3300
3400
3401
3500
3600
3700
3800

(без ПДВ, тис.грн у цілих числах)
Капітальні інвестиції
(сума ряд.3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600,
3700, 3800 = ряд.2000 гр.1)
1
35 620
-

ДИРБАВКА ІГОР БОГДАНОВИЧ
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПІБ)
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(ПІБ)

телефон: 0542 659 564

факс:

електронна пошта: buh04@soe.com.ua
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