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

ЗВІТ ПРО ПРИЙНЯТИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ
за _____квартал 20__р.

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб замовники,
місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого
самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є
фізичні особи або фізичні особи-підприємці

Термін подання

не пізніше
15 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 2-буд
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
05.08.2014 № 225 (зі змінами)

– територіальному органу Держстату

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)

Розділ 1. Загальні дані
1.1.

Найменування об’єкта будівництва
адреса об’єкта
код КОАТУУ об’єкта (для електронного бланка)
порядковий номер об’єкта (для електронного бланка)
рядок 1.2.

1.2.

Код способу ведення будівництва
1 – підрядний
2 – господарський
3 – домогосподарствами

1.3.

Дата подання (видачі, реєстрації) документа
на виконання будівельних робіт та його номер

1.8.

Код характеру будівництва

місяць

рік

номер

рядок 1.8.

1 – нове будівництво
3 – реконструкція з метою збільшення площі або потужності
1.10. Загальна площа нової будівлі, м2
2.1.

2.2.

Дата видачі (реєстрації) документа про готовність об’єкта
до експлуатації, порядковий реєстраційний номер та
ознака завершення (1 - будівництво закінчене,
0 - прийнято в експлуатацію І чергу або І секцію)

число

місяць

рік

ознака
завершення

Фактично прийнята в експлуатацію потужність

Найменування потужності

Код за
НПБ*

Одиниця
вимірювання

А

Б

В

Потужність (розмір)
у т.ч. за
Кількість
рахунок
будікоштів
усього
державного вель,
бюджету одиниць
(гр.2 ≤ гр.1)
1
2
3

* за рекомендацією органів державної статистики.

2.3.

номер

Вартість прийнятих в експлуатацію основних засобів, тис.грн.

Усього
1

У т.ч. за рахунок
коштів державного
коштів
бюджету
місцевого бюджету
(гр. 2 ≤ гр. 1)
(гр. 3 ≤ гр. 1)
2
3

Розділ 2. Характеристики будівель
2.1. Кількість квартир у житловому будинку та їх площа
№
рядка
Б

А

Усього (ряд. 210=Σряд.211 - 218)

Кількість,
одиниць
1

Загальна площа,
м2
2

Житлова площа, м2

гр. 3 < гр. 2
3

210

у тому числі:

однокімнатні
двокімнатні
трикімнатні
чотирикімнатні
п’ятикімнатні
шестикімнатні
семикімнатні
восьмикімнатні і більше

211
212
213
214
215
216
217
218

2.2. Комфортність житлової будівлі
№
рядка
Б
220
221
222

Обладнано
А
Водопроводом
Гарячим водопостачанням
Каналізацією
Опаленням:

так – 1,
ні – 0
1

(р.223,224,225 не можуть бути заповнені одночасно)

центральним
пічним
від індивідуальних установок
Ліфтами
Сміттєпроводом

223
224
225
228
229

2.3. Поверховість нової
житлової будівлі

3. Будівельний матеріал,
що переважно використаний при
зведенні зовнішніх стін нової будівлі

рядок 2.3.1.

1-2-поверхова
3-5-поверхова
6-8-поверхова
9-12-поверхова
13-15-поверхова
16-поверхова і вище

рядок 3.1.

1
2
3
4
5
6

Цегла
Панелі
Блоки
Дерево
Монолітний бетон
Ніздрюватий бетон
Змішані матеріали
Інші види матеріалів

1
2
3
4
5
6
7
8

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

_______________________________________
(ПІБ)

____________________________________________

_______________________________________
(ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ________________________

