
Звітність за ф.№ 1-житлофонд (річна) "Звіт про житловий фонд» подають юридичні особи, юридичні 
особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; 

надають послугу з управління багатоквартирним будинком; органи місцевого самоврядування – про індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

З  інструментарієм можна ознайомитися на  вебсайті
Головного  управління статистики  у розділі «Для 

респондентів» / «Альбом форм державних статистичних
спостережень на 2022 рік» / «Демографічна та соціальна 

статистика» / «Населені пункти та житло» та за потреби 
роздрукувати

Інтернет-нарада на тему: 
«Про зміни у порядку складання та подання державної статистичної звітності

за формою  № 1-житлофонд (річна) за 2021 рік»

I.Організація подання державної статистичної звітності зі cтатистики населених пунктів та житла 
за 2021 рік

на бланку, 

затвердженому 

Наказом Держстату
від 22.06.2021 №121

Роз’ясненням,  
від 19 червня 2020р.

№19.1.2-12/5-20



Термін 
подання звітності

не пізніше
28 лютого 2022 року

Доступ  до сервісу відкрито за посиланням
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/

Детальніше ознайомитися з інформацією щодо подання 
звітності в електронному вигляді,

у т.ч. з використання сервісу «Кабінет респондента» можна на 
вебсайті Головного управління статистики в Івано-Франківській 
області  у рубриці «Для респондентів»/«Електронна звітність»

у т.ч. з використанням 
безкоштовного сервісу 

електронного звітування 
«Кабінет респондента»

ІІ. Методологічні вимоги щодо складання державної статистичної звітності за ф. №1-житлофонд (річна)

При заповненні звітності за ф. №1-житлофонд(річна) необхідно звернути увагу на:

державне статистичне спостереження за ф.№1-житлофонд (річна) заповнюється окремо за кожним
населеним пунктом, де розташований житловий фонд;



у звіті обов’язково повинні бути заповнені усі реквізити адресної частини, а також прізвище та підпис

керівника або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, номер телефону та адреса

електронної пошти;

всі показники форми заповнюються в цілих числах, без десяткових знаків, відповідно до одиниць виміру

зазначених на бланку форми;

у розділі І надається інформація щодо загальної та житлової площі у житлових будинках, гуртожитках та

нежитлових приміщеннях. Дані рядка 1000 (наявність на кінець звітного року) – це сума рядків 1100-1300. У

рядку 1110 відображаються дані про індивідуальні (садибні) житлові будинки;

у розділі II «Кількість квартир» комунальною вважається квартира, яка складається з двох і більше

ізольованих кімнат, що перебувають у наймі або у власності двох і більше осіб.

Методологічні особливості заповнення показників розділу ІІІ «Обладнання житлового фонду»

 Будинок (квартира) вважається обладнаним водопроводом, якщо має розподільчу мережу водопроводу, до

якої надходить вода централізовано з водопроводу, артезіанської свердловини або індивідуального водозабору

(свердловини, криниці). Якщо водорозбірний кран розташований у дворі, а вводу в будинок немає, то будинок

(квартира) не вважається обладнаним водопроводом;

 в житлових будинках коридорного типу з окремими житловими кімнатами квартирою, що має водопровід,

уважається комплекс кімнат із загальною ванною кімнатою на кожний бік сходової клітки;

 будинок (квартира) вважається обладнаним гарячим водопостачанням, якщо гаряча вода подається від

спеціальних водопроводів, що подають у житлові приміщення гарячу воду для побутових потреб мешканців,

незалежно від того, подається вона централізовано чи від квартирних водонагрівачів, уключаючи індивідуальні

(поквартирні) теплогенератори;



 у житлових будинках коридорного типу з окремими житловими кімнатами квартирою, яка має каналізацію,

уважається комплекс кімнат із загальним туалетом для них на кожний бік сходової клітки;

 будинок (квартира) вважається обладнаним центральним опаленням, якщо опалення надається від

теплогенеруючих станцій чи установок, теплових електростанцій, теплоелектроцентралей, районних та квартальних

котелень, когенераційних установок;

 будинок (квартира) вважається обладнаним опаленням від індивідуальних установок, якщо опалення надається від

систем автономного теплопостачання або систем індивідуального (поквартирного) теплопостачання;

 будинок (квартира) вважається обладнаним природним газом, якщо газ подається від вуличної газової мережі;

скрапленим газом – від балонів зі скрапленим газом.

 будинок (квартира) вважається обладнаним каналізацією, якщо будинок (квартира) має каналізаційне обладнання

для стікання господарсько-фекальних вод до вуличної каналізаційної мережі або поглинальних колодязів. При

цьому слід мати на увазі, що будинок (квартира), який (яку) не обладнано водопроводом, не може вважатися

обладнаним каналізацією. Площа, обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площу, обладнану

водопроводом;

Консультації щодо складання звітності можна
отримати відділі обробки даних 

демографічної та соціальної статистики 
управління структурної, демографічної та 

соціальної статистики Головного
управління статистики 

(тел.(0342) 792011, (0342) 792046)

Консультації щодо порядку подання звітності, у 
т.ч. в електронному вигляді, можна отримати в  

управлінні збирання даних статистичних
спостережень, взаємодії з респондентами  і 

ведення реєстру статистичних одиниць
Головного управління статистики 

(тел. (0342) 792084, (098)3780126, (099)4745531)

Дякуємо за увагу!
Ви можете задати питання щодо 

державної статистичної звітності   . . .

file://///Srv-ifr-ifr/загальна/NA_WEB/NA_WEB/APK/12/NARADA_1.HTM

