
Респондент:

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Найменування:

Місцезнаходження (юридична адреса):

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

органи місцевого самоврядування

(квартвідділи) та підприємства усіх видів

економічної діяльності, які здійснюють

квартирний та кооперативний облік

- органу державної статистики за 

місцезнаходженням

до 20 січня

№ 4-житлофонд

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 07.07.2009 р. № 235

Подають: Термін подання

КВАРТИРНА ЧЕРГА ТА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

У 20__ РОЦІ

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

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



6 - 9

років

4

Вид житла, на який подається інформація про чергу: 1 - державне, 2 - кооперативне, 3 - соціальне (обвести колом)

____________

* Заповнюють квартвідділи органів місцевого самоврядування.

1.   Кількість сімей та одинаків, які стоять на черзі 

321Б

05

06

07

08

01

02

03

04

19

А

1. Усього стоять на черзі (сума рядків 02, 11, 16)

                                У тому числі: 

    а) громадяни, які користуються правом першо-

чергового одержання житла (сума рядків 03 - 10)

                               у тому числі:

учасники бойових дій, учасники війни

13

14

15

16

09

17

18

10

11

12

мешканці гуртожитків

Із загальної кількості (рядок 01):

молоді сім'ї

                             у тому числі:

інваліди війни

сім'ї загиблих військовослужбовців та прирівняні до них

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи (I та II категорії)

інші категорії

багатодітні сім'ї (мають 3 і більше дітей)

одинокі матері

10

З графи 1 кількість 

сімей, члени яких 

стоять одночасно на 

черзі за місцем роботи 

та проживання*

в) громадяни, які перебувають у загальній черзі

мешканці комунальних квартир

мешканці ветхих та аварійних будинків

хворі (за встановленим переліком)

інші категорії

б) громадяни, які користуються правом позачерго-

     вого одержання житла (сума рядків 12 - 15)

учасники бойових дій на території інших країн

військовослужбовці, звільнені в запас або у відставку

6 осіб

та більше

98

2 - 3

особи

7

х

6

за кількістю членів сімей

Найменування

х

х

х

10 років

та більше

5

У тому числі:Стоять на

черзі на

01.01.200_

сімей,

усього

одиниць

№

рядка
1

особа

4 - 5

осіб

1 - 5

років

менше 

року

за часом перебування на обліку



   Із загальної кількості (рядок 20):

                                   У тому числі:

Кількість сімей - переселенців, для яких придбано квартири (будинки) за рахунок коштів Чорнобильського фонду (42) _________;

Кількість сімей - переселенців, яким виділена земельна ділянка та кошти під будівництво житла _______________ (43) ________.

електронна пошта: факс: телефон:

(П. І. Б.)

молоді сім'ї
кількість сімей-черговиків, яким куплено житло за кошти 

підприємства

Кількість сімей, 

які одержали 

житло та 

поліпшили 

житлові умови 

всього, одиниць

З них у

ново-

будовах

№

рядка
Найменування

інші категорії

в) громадяни, які перебувають у загальній черзі

мешканці комунальних квартир

мешканці гуртожитків

хворі (за встановленим переліком)

інші категорії
б) громадяни, які користуються правом позачергового

         одержання житла (сума рядків 31 - 34)
                              у тому числі:

інваліди війни

сім'ї загиблих військовослужбовців та прирівняні до них
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(I та II категорії)

                              у тому числі:

учасники бойових дій, учасники війни

учасники бойових дій на території інших країн

військовослужбовці, звільнені в запас або у відставку

багатодітні сім'ї (мають 3 і більше дітей)

одинокі матері

мешканці ветхих та аварійних будинків

А

1. Усього (сума рядків 21, 30, 35)

а) громадяни, які користуються правом першочергового

       одержання житла (сума рядків 22 - 29)

Додатково: Кількість сімей та одиноких осіб, які знято з обліку в зв'язку з будівництвом індивідуальних будинків:

36

37

38

39

32

33

24

25

26

27

34

35

28

29

30

31

Б

20

21

22

23

З кількості сімей, які одержали житло і поліпшили житлові умови

(з графи 1)

перебували на облікуне пере-

бували

на обліку

3

менше

року

1 2 4

10 років

та більше

7

1 - 5

років

5

з державного фонду _________________________________________________________________________ (40) ________;

8

6 - 9

років

6

з фонду ЖБК _______________________________________________________________________________ (41) ________;

II. Надання житла протягом року

З графи 1

кількість сімей,

які поліпшили

житлові умови

без зняття

з обліку

(П. І. Б.)

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації


	1.pdf
	2.pdf

