
2.1. АДРЕСА НА МІСЦІ

4

ВІДОМОСТІ ПРО КВАРТИРУ

16. НАЯВНІСТЬ ТУАЛЕТУ В КВАРТИРІ 

1

2

Є, зі зливом

Є, без зливу

Немає3

14. НАЯВНІСТЬ КУХНІ У КВАРТИРІ
1

2

2Є, площею 4 м  і більша
2Є, площею менше 4 м

3 Немає

15. НАЯВНІСТЬ ВАННОЇ КІМНАТИ У 
Є1 Немає2

19. ПОВЕРХ, НА ЯКОМУ РОЗТАШОВАНА КВАРТИРА 
(перший поверх 0, другий поверх 1, третій поверх 2 тощо,  
підвал 60, цокольний поверх 70, горищний поверх 80)

18. ТИП ПАЛИВА / ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
       ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛА

(позначити лише одну відповідь)

1

2

3

4

5

Вугілля

Дрова, пелети і подібна деревина 

Мазут та опалювальне масло

Природний / зріджений газ

Електроенергія
Інші джерела (сонячна енергія, 6

20. ЧИ КВАРТИРА РОЗТАШОВАНА ТІЛЬКИ НА ОДНОМУ ПОВЕРСІ

Так1 Нi2

1 Квартиру

Нежитлове прімищення, у якому 

Підсобне прімищення, у якому 

2

3

Комунальну квартиру4

Запитання 12

Запитання 24

11. ОПИТУВАЛЬНИК ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НА
Запитання 11.1

11.1. НОМЕР КВАРТИРИ НА ДВЕРЯХ

12. ПЛОЩА КВАРТИРИ (м²)

13. КІЛЬКІСТЬ КІМНАТ У КВАРТИРІ 

2

3

З інших мереж (місцевий, сільський водозабір і т.п.)

З гідрофора

У квартирі наявна мережа труб, але без підключення4

Немає5

17.4. Газопостачання (якщо газ п

2

17.3. Стічні води

1 Відводяться у громадську каналізаційну мережу

Відводяться у відстійник

Відводяться у річку або канал3

У квартирі наявна мережа труб, але без підключення4

Немає5

17.5. Центральне опалення

1

2

3

4

Від мережі (з громадської теплоцентралі

Від джерела тепла, що забезпечує   

У квартирі наявна мережа труб, але  

Немає

Запитання 18

Запитання 19

21. РІК ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА

ВІДОМОСТІ ПРО ДОМОГОСПОДАРСТВО 

27. ПІДСТАВА КОРИСТУВАННЯ КВАРТИРОЮ

1

2

3

Власність

Оренда 

Спорідненість (особа проживає у квартирі батьків, 

4 Інше

28 ЧИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ВАШЕ . 

22. ВЛАСНІСТЬ НА КВАРТИРУ

1

2

3

Приватна власність

Державна власність

Інше

23. ПРИЗНАЧЕННЯ КВАРТИРИ

1

2

3

Проживання (тимчасове або постійне)

Тільки господарська діяльність

4

5 Тимчасово не використовується

6 Покинуте житло

Інша квартира домогосподарства за однією 

Відпочинок і сезонні роботи (дача і т.п.)

Запитання 24

24 ХТО ПРОЖИВАЄ В КВАРТИРІ. 

1

2

Одне або більше домогосподарств із тимчасово 

Тільки тимчасово проживаючі особи

проживаючими особами / без тимчасово проживаючих осіб

3

5

4

Особи, стосовно яких неможливо зібрати відомості

Одне або більше колективних домогосподарств

6 Особи, які відмовляються бути внесеними 

Особи, які не підлягають перепису 
(дипломати, туристи тощо)

26 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ У КВАРТИРІ. 

25 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ У КВАРТИРІ. 

17.2. Водопостачання

1 З громадського водопроводу

17. НАЯВНІСТЬ МЕРЕЖ В КВАРТИРІ

одається від газової мережі)

17.1. Електропостачання

10. НАЯВНІСТЬ ЛІФТА В БУДИНКУ

Є1

Немає2

9. МАТЕРІАЛ ЗОВНІШНІХ СТІН БУДИНКУ

Цегла, бетон, камінь

Дерево

1

2

Глинобитні стіни, плетені стіни, стіни з дошок та інше

3

4

Саман

(позначити лише одну відповідь)

8. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КВАРТИР У БУДИНКУ З ЦИМ НОМЕРОМ

(зазначити загальну кількість квартир, 
 нежитлових та підсобних приміщень, у яких 
проживають люди, та комунальних квартир)

Якщо кількість квартир = 0     

6. ТИП ОБ'ЄКТА КОЛЕКТИВНОГО ПРОЖИВАННЯ

Заклад соціального захисту населення (будинок для людей 
 

2

3 Спеціальний психоневрологічний інтернат

Притулок для бездомних4

Релігійна установа (монастир і т.п.)5

6

Студентський / учнівський гуртожиток, інтернат1

8

9

Пункт, центр тимчасового проживання шукачів притулку

Приміщення для тимчасового проживання 

10
Інше (гуртожитки для робітників, військові об'єкти, 

Колективний центр для біженців та внутрішньо переміщених осіб

7

5. ТИП ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Односімейний будинок з двома 
2

3 Односімейний будинок з двома 

Багатоквартирний житловий будинок  
в ряду (не менше трьох суміжних квартир 4

Багатоквартирний житловий будинок 

Багатоквартирний житловий будинок з 

5

6

Односімейний будинок з однією квартирою1

Запитання 8

4. ТИП ЖИТЛА

1

ОПИТУВАЛЬНИК ПРО ДОМОГОСПОДАРСТВО І ЖИТЛО

Район Населений пункт

ВІДОМОСТІ ПРО АДРЕСУ

1. АДРЕСА (НА КАРТІ)

ВІДОМОСТІ ПРО БУДИНОК

28 1. ЧИ ДОМОГОСПОДАРСТВО ТИМЧАСОВО АБО ПОСТІЙНО  .
ПРОДАВАЛО ВЛАСНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 

28 2. ЧИ ДОМОГОСПОДАРСТВО ВИКОРИСТОВУВАЛО /.
ОБРОБЛЯЛО 50 АБО БІЛЬШЕ СОТОК 

28 3. ЧИ ДОМОГОСПОДАРСТВО (станом на 30 вересня) .

Код району Переписна дільниця Квартира ДомогосподарствоБудинок

3. ЧИ НОМЕР БУДИНКУ НАЛЕЖИТЬ ДО БУДИНКУ З 
КІЛЬКОМА ПІД'ЇЗДАМИ (НОМЕРАМИ)

3.1. СКІЛЬКИ НОМЕРІВ ПРИСВОЄНО 

(номер будинку)

(вулиця)

2. ВІДОМОСТІ ПРО АДРЕСУ НА МІСЦІ

Запитання 3

Запитання 2.1 

КІНЕЦЬ
За цією адресою немає будинку 

4 (порожня ділянка землі, зруйнований будинок і т.п.)

Не збігаються з відомостями карти  2

3 Адреса (вулиця і будинок) 

1 Збігаються з відомостями карти

відсутні на карті

7. ЗАЗНАЧИТИ ПОВНУ НАЗВУ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ / 

квартирами на окремих поверхах

Установа виконання покарань

Запитання 3.1Так1

Нi2 Запитання 4

ЦЬОМУ БУДИНКУ

3.2. ЧИ ВСІ НОМЕРИ НАЛЕЖАТЬ ДО ОДНІЕЇ 
ПЕРЕПИСНОЇ ДІЛЬНИЦІ

Так1 Нi2

ОБ'ЄКТА КОЛЕКТИВНОГО ПРОЖИВАННЯ

Запитання 26

СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Так1 Запитання 28.1 Нi2

Так1 Нi2 Запитання 28.2

Так1 Нi2 Запитання 28.3

Якщо відповідь на будь-яке запитання „Так“                                      

СПИСОК ОСІБ

Об'єкт колективного проживання2

Житловий багатоквартирний / 1

4 Нежитловий будинок (школа, 

3
Будинок / приміщення, непризначене 
для проживання (гараж, хлів тощо) 

Запитання 5

Запитання 6

Запитання 7

Запитання 8

Підсобне приміщення, яке не підлягає перепису
 
Будинок, що будується та не підлягає перепису

5

6

готель, фабрика і т.п.)

похилого віку, заклад для проживання дітей, позбавлених 

ВІДГОДОВУВАЛО НЕ МЕНШЕ 

(наприклад, „Загальноосвітня школа імені Вука Караджича“, 

Закон „Про перепис населення,

2022 року“ („Службовий вісник
домогосподарств і житлових приміщень

Республіки Сербія“, № 9/2020, 35/2021)

Республіка Сербія
 Республіканський комітет статистики

Форма П-2

Цей проект фінансується
Європейським Союзом та 
співфінансується Урядом 

 Республіки Сербія

Перепис населення, домогосподарств і житлових приміщень 2022 року

Дані, отримані у процесі заповнення цієї форми, є конфіденційною інформацією і використовуються лише для статистичних цілей

(вулиця)

(номер будинку)

КІНЕЦЬ

односімейний будинок

суміжними квартирами

з окремими входами)

із 3-9 квартирами

10-ма і більше квартирами

батьківського піклування тощо) 

працівників (барак, контейнер і т.п.)

об'єкти поліції та ін.)

монастир Сопочані…)

КІНЕЦЬ

2(площею не менше 4 м )

живе респондент

живе респондент

КВАРТИРІ

(у ванній кімнаті або в окремому приміщенні)

Є1 Немає2

Є1 Немає2

 без підключення

один багатоквартирний будинок (або 
одну квартиру)

 і т.п.)

геотермальна енергія, енергія вітру і т.п.)

КІНЕЦЬ

КІНЕЦЬ

і тією ж самою адресою 

до списку проживаючих

дітей або родичів)

ДОМОГОСПОДАРСТВО ЗАЙМАЛОСЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМ 

СПИСОК ОСІБ

СПИСОК ОСІБ

СПИСОК ОСІБ

ПРОДУКЦІЮ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Так1 Нi2

Двох голів великої рогатої худоби

П'яти голів овець або п'яти голів кіз

Трьох голів свиней

50 голів птиці

20 бджолиних родин

Однієї голови великої рогатої худоби 
та двох голів дрібної рогатої худоби 
(свиней, кіз, овець – разом)

Чотирьох голів дрібної рогатої худоби
(свиней, кіз, овець – разом)



3

СПИСОК ОСІБ, станом на 12 годину ночі 30 вересня 2022 року (критичний момент препису)

 Під порядковим номером 1 вказується особа, яка є представником домогосподарства (будь-який повнолітній член домогосподарства, не зважаючи на стать), потім до списку вносяться члени сім'ї цієї особи, потім члени другої, третьої тощо сімей в рамках 

До Списку осіб вносяться всі члени домогосподарства, не зважаючи на те, чи всі вони в критичний момент були присутніми або деякі з них перебували в іншому місці – в країні або за її межами – у зв'язку з роботою, навчанням або з інших причин. 

(місяць) (рік) (останніх 6 цифр ЈМБГ)(число)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ім'я Прізвище
Ім'я одного 

з батьків

Стать

1 чоловіча - 

2 жіноча - 

Особа

1 член домогосподарства - 

2 тимчасово проживаюча  - 
особа 

(12)

Відношення 
до представника 

домогосподарства    

Порядковий 
номер сім'ї

Відношення 
до сім'ї

Ім'я чоловіка / дружини / 

неформального партнера / 

партнерки

Член 
домо-

1 присутній - 

2 відсутній - 

(12)

господарства

Колонка 8 – Порядковий номер сім'ї

Чоловік / дружина2
Неформальний партнер / партнерка3
Син / дочка  4
Батько / мати5
Брат / сестра6
Свекор / свекруха  7
Тесть / теща8
Дідусь / бабця9

Особа – представник домогосподарства1

Онук / онука10
Зять / невістка  

 
11

Пасинок / падчерка12
Інший родич13

Особа не пов'язана родинними зв'язками0

Колонка 7 – Відношення до особи – 
 представника домогосподарства

Причина 
відсутності / 
тимчасового 
проживання

Колонка 12 – Причина відсутності / 
 тимчасового проживання

29. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВНЕСЕНИХ У СПИСОК ОСІБ
   

Для всіх членів цієї сім'ї

Для всіх членів другої сім'ї

Для всіх членів третьої сім'ї
2
3

1

Для всіх осіб, які не належать до 0

Якщо в домогосподарстві проживає 

4 сім'ї або більше, для кожної до 
сотанньої додавати порядковий 
номер 

жодної із сімей

Причина відсутності / тимчасового проживання 
для особи, яка перебуває в Республіці Сербія  

Робота за кордоном в іноземного роботодавця 
або самозайнятість за кордоном

5

Перебування в дипломатичних 
 представництвах, консульних установах,
 інших державних представництвах, 

6

Перебування за кордоном у якості члена 
домогосподарства (сім'ї) особи, відсутньої 

7

Навчання за кордоном (члени домо- 9

Перебування за кордоном у якості члена 
домогосподарства (сім'ї) особи, відсутньої 

8

Інші причини (відвідування родичів або друзів, 
туристична поїздка, відрядження, удоско- 

10
 господарства проживають в Республіці Сербія)

Робота1
Навчання2
Сімейні причини 3
Інші причини (лікування, виконання 4
покарання, відрядження та ін.)

міжнародних організаціях, підприємствах тощо

у зв'язку з причиною 5

у зв'язку з причиною 6

налення професійних знань та навичок та ін.)

2

Тимчасово проживаюча особа – це особа, яка тимчасово проживає
у цій квартирі у зв'язку з роботою, навчанням або з інших причин, а 

  постійно проживає в іншому населеному пункті в Республіці Сербія або   
в іноземній державі у власному домогосподарстві.

Дитина – це особа, яка проживає з одним або з обома 
батьками та в цьому домогосподарстві немає чоловіка /
дружини/неформального партнера або власної дитини. 

Сім'я – це союз, який може складатися тільки з подружжя 

     або неформальних партнерів, або з батьків (обох або одного) 
  та їхніх дітей.

  

домогосподарства. Після цього вносяться інші члени домогосподарства, які не належать до жодної із сімей. В кінці вносяться тимчасово проживаючі особи.

П
о

р
яд

ко
ви

й
 

н
о

м
е

р
 о

со
б

и

(Єдиний ідентифікаційний номер 

 номер іноземного громадянина)

Дата народження 

 громадянина ЈМБГ / реєстраційний

Домогосподарство може складатися і з однієї людини, яка 

  (так зване одноосібне домогосподарство).     

Домогосподарство – це будь-який сімейний або інший  
  союз осіб, які проживають разом та доходи яких об'єднані   
 на задоволення основних життєвих потреб (на житло, 
їжу та ін.) 

 проживає сама і не є членом іншого домогосподарства 

Домогосподарством вважається і так зване колективне 
домогосподарство, тобто домогосподарство, що складається
з осіб, які проживають в установах для людей похилого віку, 
закладах для проживання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, монастирях тощо).

Чоловік / дружина1
Партнер / партнерка у неформальному шлюбі  2
Спільна дитина3
Мати з дитиною / дітьми4
Батько з дитиною / дітьми  5
Дитина, яка проживає тільки з одним із батьків6
Дитина дружини / парнерки7
Дитина чоловіка / парнера8

Особа не належить до сім'ї0

Колонка 9 – Відношення до сім'ї

Причина відсутності для особи, яка 
перебуває за кордоном
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