
•Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на 
балансі та/або експлуатують житловий фонд, надають послугу з управ-
ління багатоквартирним будинком; органи місцевого самоврядування -
про індивідуальні (садиби) житлові будинки, що перебувають на праві 
приватної власності у громадян у сільській місцевості

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 22.06.2021 № 121Бланк форми

•Не пізніше 28 лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 08 липня 2021р. № 19.1.2-12/12-21 (розміщені на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Для 
респодентів"/"Альбом форм державних статистичних спостере-жень 
на 2022 рік"/"Демографічна та соціальна статистика"/"Населені 
пункти та житло"

Чим керуватись при 
заповненні

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет  респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;

•На паперових носіях

Спосіб подання

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис та 
прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, телефон 
та електронна адреса;

• Обов'язковим є подання звіту щорічно.У разі відсутності даних 
необхідно поставити у прямокутнику позначку "V " та зазаначити 
одну з причин відсутності даних.Для зручності заповнення показників 
звіт містить питання стосовно наявності інформації про 
багатоквартирні житлові будинки в міській місцевості. У разі, якщо всі 
квартири в будинку приватизовані до 01 січня 2013 року (інформація 
щодо таких квартир вже урахована на підставі даних БТІ станом на на 
01.01.2013), респодент проставляє позначку "V"та здійснює перехід у 
кінець звіту для заповнення реквізитів (підпис керівника( власника) 
або особи, відповідальної  за достовірність наданої інформації, телефон, 
електронна пошта). В іншому випадку, тобто, якщо в будинку хоча б 
одна квартира приватизована після 01 січня 2013 року або перебуває в 
комунальній власності, проставляється позначка "V" та здійснюється 
заповнення звіту по всіх розділах щодо таких квартир.

Щодо заповнення

•Рядки 3000.3100.3200 розділу ІІІ по гр.1,  2, які вміщують дані щодо 
кількості квартир та загальної площі, обладнаних водопроводом, 
гарячим водопостачанням і каналізацією, мають бути меншими або 
дорівнювати даним показника "Кількість квартир" усього (без 
житлових приміщень у гуртожитках) та показника "Загальна площа 
житлових приміщень" по житлових будинках, гуртожитках і 
нежитлових будівлях.  Сума даних щодо кількості квартир та загальної 
площі, обладнаних опаленням (центральним - ряд,3300 гр.1,2, від 
індивідуальних установок - ряд.3400 гр.1,2 і пічним - ряд.3500 гр.1,2), має 
бути меншою або дорівнювати даним показника "Кількість квартир" 
усього (без житлових приміщень у гуртожитках) та показника "Загальна  
площа житлових приміщень" по житлових будинках, гуртожитках і 
нежитлових будівлях. Сума даних щодо кількості квартир та загальної 
площі, обладнаних газом (природним - ряд.3600 гр.1,2 і скрапленим -
ряд.3700 гр.1,2), має бути меншою або дорівнювати даним показника 
"Кількість квартир" усього (без житлових приміщень у гуртожитках) та 
показника "Загальна площа житлових приміщень" по житлових 
будинках, гуртожитках і нежитлових будівлях.

Методологічні 
особливІсті заповнення 

розділу ІІІ  
«Обладнання  

житлового фонду"

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1-житлофонд» 

№ 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 20___ 

року»  

з оплати праці» (нова) 



•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистики населення та 
соціальної статистикиі за тел. (0552) 26-46-82, 0951461017 

Консультації

 


