
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

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
станом на 1 січня 20___року

Подають: Термін подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб, які мають на балансі та/або
експлуатують житловий фонд; органи міс-
цевого самоврядування – про індивідуальні
(садибні) житлові будинки, що перебувають
на праві приватної власності у громадян у
сільській місцевості

– територіальному органу Держстату

не пізніше 28 лютого

№ 1-житлофонд
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату

12.12.2014 № 389 (зі змінами)

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)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ



Місце знаходження житла (населений пункт)

Код населеного пункту місцезнаходження житла
за КОАТУУ (заповнюється органом державної статистики)

І. Площа житлових приміщень на 1 січня 20 ___ року
№

рядка
Загальна площа жит-
лових приміщень,  м2

Житлова площа жит-
лових приміщень,  м2

А Б 1 2
Житлові будинки, гуртожитки та нежитлові будівлі
(сума рядків 1100, 1200, 1300) 1000

у тому числі
житлові будинки 1100

із них індивідуальні (садибні) житлові будинки 1110
гуртожитки 1200
нежитлові будівлі 1300

ІІ. Наявність квартир на 1 січня 20___ року
№

рядка
Кількість квартир,

одиниць
Загальна площа

квартир, м2
Житлова площа

квартир, м2

А Б 1 2 3
Усього (без житлових приміщень у гурто-
житках) (сума рядків 2100-2800) 2000

у тому числі
однокімнатні 2100
двокімнатні 2200
трикімнатні 2300
чотирикімнатні 2400
п’ятикімнатні 2500
шестикімнатні 2600
семикімнатні 2700
восьмикімнатні та з більшою
кількістю кімнат 2800

Із рядка 2000 -
комунальні квартири 2010
незаселені квартири 2020

із них у новобудовах 2021
квартири у нежитлових будівлях 2030

ІІІ. Обладнання житлового фонду на 1 січня 20___року
№

рядка Кількість облад-
наних квартир,

одиниць

Загальна площа обладна-
них житлових приміщень,

м2

З неї:

у гурто-
житках

у нежит-
лових буді-

влях
А Б 1 2 3 4

Водопроводом 3000
Гарячим водопостачанням 3100
Каналізацією 3200
Опаленням:

центральним 3300
від індивідуальних установок 3400
пічним 3500

Газом:
природним 3600
скрапленим 3700



ІV. Рух житлового фонду протягом звітного року
№

рядка
Загальна площа жит-
лових приміщень, м2

А Б 1
Наявність на початок звітного року - усього 4000
Надходження за рік (сума рядків 4110, 4120, 4130) 4100

у тому числі
нове будівництво 4110
прийнято від інших підприємств, установ, організацій 4120
надходження з інших причин (унаслідок інвентаризації, за рахунок уточнень,
недобліку  та ін.) 4130

Вибуття за рік (сума рядків 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260) 4200
у тому числі
у зв’язку з  ветхістю та аварійністю 4210
унаслідок стихійного лиха 4220
у зв’язку з переобладнанням житлових приміщень під нежитлові 4230
знесено внаслідок  реконструкції та у зв’язку з відведенням забудованих земель під
нове будівництво 4240

з неї
придатні для проживання, але знесені для забудови житловими  будинками 4241
придатні для проживання, але знесені для забудови об’єктами  промислового
характеру або соціально-культурного призначення 4242

передано іншим підприємствам, установам і організаціям 4250
з неї передано органам місцевої виконавчої  влади 4251

вибуття з інших причин (внаслідок інвентаризації, за рахунок уточнень,
недообліку та ін.) 4260

V. Ветхі та аварійні житлові будинки на 1 січня 20___року
№ рядка Ветхий фонд Аварійний фонд

А Б 1 2
Кількість житлових будинків, одиниць 5000
Загальна площа житлових приміщень, м2 5100
Кількість осіб, які мають реєстрацію місця прожи-
вання у житлових будинках, осіб 5200

VІ. Кількість житлових будинків на 1 січня 20___року
№ рядка Кількість житлових будинків, одиниць

А Б 1
Усього (сума рядків 6100, 6200, 6300, 6400) 6000

із них
до  3-х поверхів включно 6100
мають 4-9 поверхів 6200
мають 10-16 поверхів 6300
мають понад 16 поверхів 6400

Із рядка 6000 -
гуртожитки 6500
індивідуальні (садибні) 6600
незаселені 6700

_______________________________________________ _____________________________________________
Місце підпису керівника  (власника)  та/або  особи, (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації

________________________________________________                      _____________________________________________
(ПІБ)

телефон: ____________________  факс: _____________________ електронна пошта: ________________________________


