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(заповнює фахівець з інтерв’ювання зі слів членів домогосподарства) 

 
 

Код обстеження                3   
 

Порядковий номер обстеження 
 

Загальнодержавний номер ПТОВ 
 

№ 01 – СГН 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

02.07.2014   № 206 

 
 

Домогосподарство 
 

Номер домогосподарства у межах ПТОВ 

                                                                                   

 Дата /час відвідування: 

Фахівець  
з інтерв'ювання ПІБ код 

 
Дата 

Час: 

 початок закінчення 

            

    день місяць рік   

Анкету перевірено  

(підпис фахівця 

 з  інтерв'ювання)         

    день місяць рік   
 

 

РОЗДІЛ І. СКЛАД ЧЛЕНІВ ДОМОГОСПОДАРСТВА 

1. Будь ласка, розкажіть про всіх, хто мешкає в цей час у Вашому домогосподарстві  

(члени і не члени родини): 

 

№ 

з/п 
Ім'я, по батькові  

Код ро-
динних 

стосунків з 
членом до-
могоспо-

дарства, за-
писаним під 

№1  

Дата народження 

Стать 

жін.–1, 

чол.– 2 
 

 

Коди /номери 

число 
мі-

сяць 
рік 

рівня 

освіти  

(для осіб 

6 років і 

старше) 

наявно-
сті про-
фесій-

но-
техніч-

ної 
освіти 

сімей-
ного 
стану  

порядку 
запису 
дружи-
ни/ чо-
ловіка 

порядку за-
пису батьків 
для дітей у 

віці до 18 ро-
ків 

матері батька 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Голова домогосподарства 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 
2. Скільки всього осіб у цей час мешкає у Вашому домогосподарстві? 
 

10  
 

 
  Коди для заповнення питання 1 цього розділу:  
 

 
 

 

гр. 3 "Родинні стосунки з членом домогос-

подарства, записаним під №1" 

Член домогосподарства, записаний пе-

ршим – голова домогосподарства  1 

Дружина, чоловік 2 

Дочка, син 3 

Мати, батько 4 

Сестра, брат 5 

Невістка, зять 6 

Свекруха, свекор; теща, тесть 7 

Баба, дід 8 

Онука, онук 9 

Інша ступінь споріднення та свояцтва 10 

Не родич 11 

Невідповідь 99 

 

 

гр.8 "Коди рівня освіти  

(для осіб 6 років і старше)" 

Повна вища 1 

Базова вища 2 

Неповна вища 3 

Професійно-технічна 88 

Повна загальна  середня 4 

Базова загальна середня 5 

Початкова загальна 6 

Не має початкової загальної 7 

Неписьменний (на) 8 

Дитина у віці до 6 років 9 

Невідповідь 99 

 

 

 

 

гр.9 "Коди наявності професійно-

технічної освіти" 

Є 88 

Немає 77 

Дитина до 15 років 66 

Невідповідь 99 

 

 

гр.10 "Коди сімейного стану" 

Особи, які перебувають у шлюбі 1 

Дорослі, які не перебувають у шлюбі 

(розлучені, вдівці, особи, які ніколи не 

перебували у шлюбі) 2 

Особи до 18 років, які не перебувають 

у шлюбі 3 

Невідповідь 9 

 

 

гр.11 "Коди порядку запису дружини / 

чоловіка" 

Дружина, чоловік   
порядковий 
номер запису 

Особи відсутні більше 12 місяців 88 

Невідповідь 99 

 

 

гр.12, 13 "Коди порядку запису батьків 

для дітей у віці до 18 років" 

Мати, батько 
порядковий 
номер запису 

Не має батька /матері 77 

Особи відсутні більше 12 місяців 88 

Невідповідь 99 

УВАГА, ФАХІВЦЮ З ІНТЕРВ'ЮВАННЯ! 



 

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОГОСПОДАРСТВА 

ІІІІ..АА    ЗЗЕЕММЛЛЯЯ  

1. Вкажіть, будь ласка, всю землю, якою користується Ваше домогосподарство   
    (включаючи орендовану, але за мінусом зданої в оренду) 

 

К
о

д
 

ВСЬОГО 

У тому числі: 
під житловим 
будинком, гос-
подарськими 
спорудами та 

подвір'ям 

земельні 
 частки (паї), 

виділені 
 в натурі 

взято  
в оренду решта 

 1 10 03 04 05 09 
 

Площа, гектарів (з двома знаками 
після коми) 3      

Кількість ділянок 2      

2. Чи знаходиться земля, якою користується Ваше домогосподарство, в єдиному масиві? 

(потрібне позначте)   

Так 1 
Вкажіть, будь ласка, відстань до найвіддаленішої ділянки   

Ні 2  км (з одним знаком  після коми) 
 

3. Як Ви оцінюєте рівень якості ґрунтів землі, якою  

користується Ваше домогосподарство? 
(дають узагальнену оцінку всіх ділянок домогосподарства) 

(потрібне позначте ) 

 
 

 

4. Яка площа сільськогосподарських угідь, якими користується Ваше домогосподарство? 

 

К 

о 

д 
Рілля 

Багаторічні насадження Сіножа-

ті, пасо-

вища 

Перело-

ги 

 

ВСЬОГО 
всього сади 

виногра-

дники 
ягідники 

 

1 01 02 03 04 05 06 07  10 
           

Гектарів (з двома 
знаками після коми) 

2          

 

 

5. Скільки у Вашому домогосподарстві є плодових дерев, кущів, насаджень? 

 

 

К   
о   
д    

Всього 

У т.ч. у 
плодо-
носно-
му віці 

  

К   
о   
д    

Всього 

У т.ч. у 
плодо-
носно-
му віці 

1 2 3 1 2 3 
          

Черешня дерев 162   Суниця, полуниця кв. 
метрів 181   

Вишня дерев 163   Малина, ожина кв. 
метрів 182   

Слива дерев 164        

Абрикос дерев 165        

Яблуня дерев 171   Смородина всяка кущів 183   

Груша дерев 172   Аґрус кущів 184   

Горіх дерев 176        

 волоський горіх дерев 446        

          

          

          

          

     Виноград кущів 190   

Роблять лише одну позначку 

Хороша якість ґрунту 1  

Середня якість ґрунту 2  

Погана якість ґрунту 3  



 
6. Чи є у Вашому домогосподарстві теплиця або парник?  (потрібне позначте ) 

 

Так 1  Ні  2 

 

7. Для вирощування яких культур Ви  її /його використовуєте? 

 Код 
Кв. 

метрів 
 Код 

Кв. 
метрів 

 Код 
Кв. 

метрів 
 1 2  1 2  1 2 
         

Овочі закритого 
ґрунту – всього 125   зелена цибуля 501   інші овочі  504  

  огірки 126   редиска 502  
Квіти зрізані і   

квіткова розсада 
192  

  помідори 127   капуста 503  Розсада 193  

   Загальна площа теплиці /парника 001  

8. Під посів яких культур Ви використали землю для одержання урожаю в поточному році? 

 
Ко-

ди 

Площа, 
гектарів (з 
двома знаками 

після коми) 

 
Ко-

ди 

Площа, 
гектарів (з 
двома знаками 

після коми) 

 
Ко-

ди 

Площа, 

кв.метрів 

 1 2  1 2  1 2 
     

 
  

 

Зернові та зернобобові 
культури – всього 101  

Технічні культури – 
всього 110 

 
Овочі відкритого 

ґрунту – всього   
130  

 пшениця озима 401   цукровий буряк 111 
 
 огірки 131  

 пшениця яра 402   соняшник 112 
 
 помідори 132 

 

 ячмінь озимий 403   тютюн 114   капуста 133  

 ячмінь ярий 404      кабачки 134  

 жито озиме 406      перець солодкий і гіркий 135  

 жито яре 407      баклажани 136  

 кукурудза на зерно 104  
Продовольчі баштан-

ні культури - всього 
150   гарбузи столові  137  

    кавуни 432   цибуля на ріпку 417  

    дині 433   цибуля на перо 418  

   
Кормові культури – 

всього 155   часник  139  

    коренеплоди 156   буряк столовий 140  

    сіяні трави 157   морква столова 141  

         

         

         

         

   
Овочі відкритого 

ґрунту – всього   130     

Картопля 120     
Квіти зрізані і       

квіткова розсада 
920  

 

В С Ь О Г О  100 
   гектарів (з двома знаками після коми) 

 

9. Яка площа ріллі у Вашому домогосподарстві  

не була засіяна для одержання урожаю в поточному році?  гектарів 

(з двома знаками після коми) 

10. Чи здаєте землю, що належить Вашому домогосподарству, в оренду? (потрібне позначте)   

Так 1 Вкажіть, будь ласка, площу зданої в оренду землі 

 

 

 
 

 

 гектарів 

Ні 2 (з двома знаками після коми) 

ІІІІ..ББ    ССІІЛЛЬЬССЬЬККООГГООССППООДДААРРССЬЬККІІ    ТТВВААРРИИННИИ  

1. Чи утримує Ваше домогосподарство (потрібне позначте ):  

 

До питання 8 



 

а) худобу  Так 1  Ні 2 

      

б) птицю Так 1  Ні 2 

 

2. Які саме сільськогосподарські тварини утримує Ваше домогосподарство? 

 
Код     Голів 

 

 
Код Голів 

 

 
Код Голів 

1 2  1 2  1 2 
         

Велика рогата худоба – 
всього 201  Вівці 215  

Птиця всякого віку – 
всього 240  

 корови 202  
у т.ч. вівцематки і ярки 

від 1 року і старші 216   кури та півні 241  

 бугаї-плідники 203  Кози  220  у т.ч. кури дорослі 242  

 телиці від 1 до 2  
років 204  

у т.ч. козематки від 1 
року і старші 221   качки 245  

 телята до 1 року 206  Коні  225   гуси 250  

 телиці від 2 років 
 і старші  207  

 кобили від 3 років і 
старші  227   індики 255  

 інші вікові групи 209   лошата до 1 року 226   інша птиця 260  

Свині - всього 210  Кролі 230  
Інші сільськогосподарські тварини 

(вказати які): 

 свиноматки від 9 
місяців і старші 211  у т.ч. кролематки 231     

 свинки ремонтні від 
4 місяців і старші 212  Хутрові звірі 234     

 поросята до 2 мі-
сяців 213   нутрії 235     

 інші вікові групи 214  
 інші види хутрових 

звірів 239     

   Бджолосім‘ї, штук 270     

  

  

ІІІІ..ВВ  ГГООССППООДДААРРССЬЬККІІ  ССППООРРУУДДИИ  ІІ  ППРРИИММІІЩЩЕЕННННЯЯ,,  ООББЛЛААДДННААННННЯЯ  ІІ  ТТЕЕХХННІІККАА  

 

1. Чи є у володінні /користуванні Вашого домогосподарства які-небудь господарські споруди 

або приміщення? (потрібне позначте ) 

 

 

 

 

 
Які  саме і яка їхня площа? 

К  
о  
д 

Загальна 
площа спо-
руд/ примі-

щень, 
кв.метрів 

 1 2 
   

 Для  зберігання урожаю 01  

 Для зберігання кормів 02  

 Для утримання сільськогосподарських 
тварин 

03  

 Для утримання техніки та реманенту 04  

 Для комплексного використання у 
вище зазначених цілях 

05  

Так 1 

  

Ні 2 

2. Яким чином, зазвичай,   
оброблюється земля у      
Вашому домогосподарстві? 

 (потрібне позначте ) 

 Вручну  01 

 Конями /Волами  02 

 Трактором  03 

До підрозділу ІІ.В 



 
3. Чи є у Вашому домогосподарстві обладнання /техніка? 

Якщо “ТАК”, вкажіть        які саме та їхню кількість 

 
 
  

Код   
Кіль-
кість, 
штук 

 Код   
Кіль-
кість, 
штук 

 
Код   

Кіль-
кість, 
штук 

1 2  1 2  1 2 
 

 Плуг 01   Сепаратор 07     

 Сівалка 02   Крупорушка 08     

 Борона 03   Автомобіль вантажний 09     

 Культиватор 04  Інше (вказати)      

 Трактор 05        

 мотоблок 91        

 Комбайн 06        

РОЗДІЛ ІІІ. ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

1. Чи використовуєте Ви у веденні свого домогосподарства:  
 

(потрібне позначте  ) 

К
о

д
 

Регуляр-
но 

За потре-
бою 

Ніколи 

 1 2 3 4 
     

 Мінеральні добрива 01    
 Органічні добрива 02    

 Засоби захисту рослин   (вкл. пестициди) 03    

 Безплужний основний обробіток землі (плоскорізами) 04    

 Районовані сорти сільськогосподарських рослин 05    

 Вапнування ґрунтів  06    

 Рекомендовану сівозміну 07    

 Іригацію земель (зрошення, осушення) 08    
     

 Племінних плідників для запліднення тварин 09    

 Штучне запліднення тварин 10    

 Ветеринарні перевірки 11    

 Санітарну обробку тваринницьких приміщень 12    

 Санітарний контроль якості молока 13    

2. Чи залучаєте до сільськогосподарських робіт у Вашому домогосподарстві кого-небудь зі 

сторони  (крім родичів)?  

 (потрібне позначте ) 
 

Так 1  Як часто? (потрібне позначте ) 

      

Ні 2   Постійно  01 

    Для виконання сезонних робіт  02 

  Разово  03 

 

 


