ПОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК
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ОБЛІКОВА КАРТКА ОБ'ЄКТА ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 2011 - 2015 РОКИ

Форма N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
від 11.10.2010 р. N 418

Спеціальні відмітки

НОМЕР

об'єкта погосподарського обліку

-

Тип об'єкта погосподарського обліку
Домогосподарство з реєстрацією
місця проживання на території
ради - код 1

Місцезнаходження/адреса

Домогосподарство з реєстрацією
місця перебування на території
ради, без реєстрації місця
проживання в ній - код 2

Місцезнаходження/адреса

N ПГО , де перебуває на квартирі

Місяць і рік прибуття

Прізвище, ім'я, по батькові голови
домогосподарства
Прізвище, ім'я, по батькові голови
домогосподарства

Мета прибуття -

Адреса реєстрації місця проживання
голови домогосподарства
Кількість членів
домогосподарства -

____-_

Місяць, рік вибуття

Заповнюються
всі розділи

Заповнюються
розділи
ІІ, ІІІ, ІV

Місцезнаходження/адреса

Прізвище, ім'я, по батькові
власника/користувача

Адреса реєстрації місця проживання
власника/ користувача

Заповнюються
розділи
ІІ, ІІІ, ІV

Місцезнаходження/адреса

Прізвище, ім'я, по батькові
власника/користувача

Адреса реєстрації місця проживання
власника/ користувача

Заповнюються
розділи
ІІІ, ІV

Місцезнаходження/адреса

Прізвище, ім'я, по батькові
власника/користувача

Адреса реєстрації місця проживання
власника/ користувача

Заповнюються
розділи
ІІ, ІІІ

Домоволодіння - код 3
Кількість власників Землеволодіння - код 4
Кількість власників Закинутий об'єкт - код 5
Кількість власників -

І. Відомості про членів домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території ради – тільки для об'єкта з кодом 1
Місце роботи
(заняття) та
його адреса,
ким працює

N
п/п

1.

Наявність
земельної
ділянки у
власності/
користуванні

Відмітка про ведення
особистого селянського
господарства
ведеться

припинено

Відомості про тимчасову
відсутність
(місяць, рік і причина вибуття,
місяць, рік повернення до
домогосподарства)

вибув

Голова домогосподарства

Прізвище, ім'я, по батькові

Відомості про
Відмітка
Відмітка
пенсію, інвалідність,
про повне про прибуття на територію
отримання соціальної
ради заново
вибуття1)
допомоги
число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся
вибув
Число, місяць, рік народження

крім того - взято в
оренду:

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

попереднє місце реєстрації
проживання

проживання

Число, місяць, рік народження

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)

N об'єкта

підпис
члена ОСГ

повернувся

Місце роботи
(заняття) та
його адреса,
ким працює

N
п/п

2.

підпис
члена ОСГ

Прізвище, ім'я, по батькові

Наявність
земельної
ділянки у
власності/
користуванні

Відмітка про ведення
особистого селянського
господарства
ведеться

припинено

Відомості про тимчасову
відсутність
(місяць, рік і причина вибуття,
місяць, рік повернення до
домогосподарства)

вибув

Відомості про
Відмітка
Відмітка
пенсію, інвалідність,
про повне про прибуття на територію
отримання соціальної
ради заново
вибуття1)
допомоги
число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся
вибув

Число, місяць, рік народження2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

повернувся
підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

3. Прізвище, ім'я, по батькові

вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

повернувся
підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

4. Прізвище, ім'я, по батькові

вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

повернувся
підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

попереднє місце реєстрації
проживання

Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

повернувся
підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

1)

Указати число, місяць, рік зняття з реєстрації місця проживання і причину вибуття. Для померлих указати N, ким та коли було видано свідоцтво про смерть.

2)

Для тих, хто народилися після чергового закладення погосподарських книг, додатково указати N, ким та коли видано свідоцтво про народження.

N об'єкта

-

ІІ. Житловий будинок/квартира в приватній власності, користуванні громадян - для об'єкта з кодом 1 або 3; для об'єкта з кодом 2
за умови володіння будинком/квартирою; для об'єкта з кодом 5 за умови, якщо будинок зберігся
Прізвище, ім'я, по батькові власника/співвласників/ відповідального квартиронаймача, користувача -

Рік побудови:

0000

Матеріал стін:

Дата обходу,
останнього
відвідування

Загальна
площа, м2

З неї - площа
літніх
приміщень, м2

Житлова
площа, м2

Кількість
житлових
кімнат

водопроводу

Додаткова інформація

Наявність (проставляється "так" або "ні")
гаряванної
підлогової
каналіопаприрод- скраплечого
(душоелектричзації
лення водопосного газу ного газу
вої)
ної плити
тачання

1 січня 2011 р.
Матеріал покрівлі:

ІІІ. Земля в особистому користуванні об'єкта на 1 січня – для об'єктів з кодами 1, 2, 3, 4, 5
(власна земля за виключенням зданої в оренду за договорами, але з урахуванням узятої в оренду за договорами)
2011 р.
Площа земельних ділянок - всього
з неї за цільовим призначенням
(відповідно до документів) :
для будівництва, обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель
для ведення особистого селянського
господарства
для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
(земельних часток (паїв))
з них узятих в оренду

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2011 р.

(у гектарах, з точністю до 0,0001)
2012 р. 2013 р. 2014 р.
2015 р.

Із загальної площі
земельних ділянок –
площа сільськогосподарських угідь
з них:
рілля
багаторічні насадження
сіножаті, пасовища
Додаткова інформація

для сінокосіння і випасання худоби
для індивідуального городництва
для індивідуального садівництва

N об'єкта

-

ІV. Худоба та птиця в приватній власності об'єкта на 1 січня - для об'єктів з кодами 1, 2, 3, 4
(голів)
2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

Коні - всього
у тому числі:
кобили від 3 років і старші
лошата до 1 року
Птиця - всього
у т. ч. кури-несучки
Кролі - всього
у т. ч. кролематки
Хутрові звірі кліткового утримання (вказати які)

Велика рогата худоба - всього
у тому числі:
бугаї-плідники
корови
телиці від 1 року до 2 років
телиці від 2 років і старші
телята до 1 року
Свині - всього
у тому числі:
свиноматки від 9 місяців і старші
ремонтні свинки від 4 місяців і старші

поросята до 2 місяців
Вівці всіх порід - всього
у т. ч. вівцематки і ярки від 1 року
і старші
Кози - всього
у т. ч. козематки від 1 року і старші

Бджолосім’ї, штук
Додаткова інформація

V. Сільськогосподарська техніка в приватній власності, користуванні домогосподарства з реєстрацією місця проживання
на території ради на 1 січня - тільки для об'єкта з кодом 1
2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Трактори - всього
у т. ч. міні-трактори (садовогородні) та мотоблоки

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Вантажні автомобілі
Комбайни - всього
у т. ч. зернозбиральні комбайни

Додаткові відомості:
Дати обходу об'єкта:
Підпис особи, що відповідає за об'єкт
Підпис, прізвище та ініціали особи, яка проводила запис і
перевірку

на 1 січня 2011 р.

на 1 січня 2012 р.

на 1 січня 2013 р.

на 1 січня 2014 р.

на 1 січня 2015 р.

________________

_______________

_______________

________________

_________________

________________

_______________

_______________

________________

_________________

Наказ Держкомстату від 11.10.2010 р. N 418

форма N 1 - Вкладиш до Облікової картки об'єкта погосподарського обліку
Місце роботи
(заняття) та
його адреса,
ким працює

N
п/п

5. Прізвище, ім'я, по батькові

Наявність
земельної
ділянки у
власності/
користуванні

Відмітка про ведення
особистого селянського
господарства
ведеться

припинено

Відомості про тимчасову
відсутність
(місяць, рік і причина вибуття,
місяць, рік повернення до
домогосподарства)

вибув

N об'єкта

Відомості про
Відмітка
Відмітка
пенсію, інвалідність,
про повне про прибуття на територію
отримання соціальної
ради заново
вибуття1)
допомоги
число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

6. Прізвище, ім'я, по батькові

повернувся
вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

7. Прізвище, ім'я, по батькові

повернувся
вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

повернувся

-

попереднє місце реєстрації
проживання

N об'єкта

Вкладиш до розділу I Облікової картки об'єкта погосподарського обліку

-

Місце роботи
(заняття) та
його адреса,
ким працює

N
п/п

8. Прізвище, ім'я, по батькові

Наявність
земельної
ділянки у
власності/
користуванні

Відмітка про ведення
особистого селянського
господарства
ведеться

припинено

Відомості про тимчасову
відсутність
(місяць, рік і причина вибуття,
місяць, рік повернення до
домогосподарства)

Наказ Держкомстату від 11.10.2010 р. N 418

Відомості про
Відмітка
Відмітка
пенсію, інвалідність,
про повне про прибуття на територію
отримання соціальної
ради заново
вибуття1)
допомоги

вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

9. Прізвище, ім'я, по батькові

повернувся
вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

10. Прізвище, ім'я, по батькові

повернувся
вибув

число, місяць, рік реєстрації
місця проживання на території
ради

повернувся

Число, місяць, рік народження

вибув

2)

попереднє місце реєстрації
проживання

крім того - взято в
оренду:

Стать (чоловіча, жіноча)
Родинні стосунки до голови
домогосподарства -

підпис
члена ОСГ

підпис
члена ОСГ

повернувся

1)

Указати число, місяць, рік зняття з реєстрації місця проживання і причину вибуття. Для померлих указати N, ким та коли було видано свідоцтво про смерть.

2)

Для тих, хто народилися після чергового закладення погосподарських книг, додатково указати N, ким та коли видано свідоцтво про народження.

