
КОД ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України „Про державну статистику”

Порушення порядку подання або ви користування даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,
яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
за січень-_______________200__р.

Подають: Терміни подання

Юридичні особи усіх форм власності та організаційно-
правових форм господарювання

органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 10 числа
після звітного періоду

Форма № 2-пром(Інновація)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України
14.10.2004 № 558

Квартальна. Термінова

Найменування організації – складача інформації
Поштова адреса

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ території
(КОАТУУ)

виду
економічної
діяльності

форми
власності

(КВФ)

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого
центрального орагану,
якому підпорядкована
організація-складач
інформації (КОДУ)*

1 2 3 4 5 6 7

* тільки для підприємств державного сектору

І. Інноваційна активність підприємства
Код

рядка так, ні
А Б 1

Чи створювалися та впроваджувалися вашим підприємством:

нові чи значно удосконалені види продукції
01

нові чи значно удосконалені виробничі процеси 02
нові засоби механізації і автоматизації виробництва, пов’язані з технологічними інноваціями 03

ІІ. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
(тис.грн. з одним десятковим знаком)

Код
рядка Усього

А Б 1
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств без податку на додану
вартість, акцизного збору та інших непрямих податків 05

ІІІ. Впровадження нових прогресивних технологічних процесів, освоєння видів
інноваційної продукції, придбання нових технологій

Код
рядка

Одиниця
виміру Усього

А Б В 1

Кількість освоєних видів інноваційної продукції 06 найменувань

з них видів техніки 07 __”__

Впроваджено нових технологічних процесів 08 процесів

з них маловідходних, ресурсозберігаючих 09 __”__

Придбано нових технологій 10 одиниць
з них за ліцензіями, ліцензійними договорами на використання об’єктів права інтелектуальної
власності та договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 11 __”__

«_____»__________________2000___р. Керівник _________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________ Головний бухгалтер _________________________________
(прізвище та номер телефону виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)


