
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичних осіб та 
відокремлені підрозділи юридичних осіб

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 25.06.2021 № 137Бланк форми

•Не пізніше 28 лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 29 липня 2021р. № 19.1.2-12/33-21 (роміщені на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі"Для 
респодентів"/"Альбом форм державних статистичних спостережень на 
2022 рік"/Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Туризм"

Чим керуватись при 
заповненні

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет  респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;

•На паперових носіях

Спосіб подання

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис 
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, 
телефон та електронна адреса; 

• Обов'язковим є подання звіту щорічно.У разі відсутності даних у 
формі за 2021 рік, блок "Інформація щодо відсутності даних" 
містить відповідну позначку щодо причини їх відсутності. Причина 
"Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, 
пов'язана з тривалим циклом виробництва" не використовується. 
Якщо показники розділів І-ІV форми містять дані щодо діяльності 
КЗР за звітний період, то блок "Інформація щодо відсутності даних" 
не містить жодної позначки. Значення показників форми мають 
формат представлення у цілих числах.

Щодо заповнення

•Рядок 30-1 уміщує дані щодо загальної кількості днів роботи КЗР 
протягом звітного періоду, тобто кількості днів, протягом яких заклад 
фактично надавав місця для ночівлі.Значення показника у рядку 30-1 
не може бути більшим за кількість ночівель (дані рядка 39 графи 2) та 
не може перевищувати 365 днів.

•Рядок 32 містить інформацію щодо кількості номерів у готелях та 
аналогічних засобах розміщування (готелях, мотелях) станом на 
кінець звітного періоду. Рядок 32 не містить інформацію щодо тих 
номерів, які постійно зайняті не за прямим призначенням, наприклад, 
здані в оренду під офіси, установи, надані для постійного проживання 
персоналу КЗР тощо. Дані рядка 32 не можуть перевищувати дані 
рядка 31.

• Графа 2 розділу ІІІ містить інформацію про загальну кількість 
ночівель усіх осіб, які перебували у КЗР протягом звітного періоду 
(рядок 39), у тому числі іноземців (рядок 41). При вимірюванні 
тривалості перебування в КЗР у днях кількість ночівель може                                                                  
становити число днів минус одиниця.Ночівлею також можно вважати 
перебування особи в КЗР менше 24 годин, але більше ніж 12 годин.

Методологічні 
особливосі заповнення 

Роділу "Загальні 
відомості про КЗР,"   

Розділу 2 "Місткість і 
номерний фонд  КЗР" 

та Розділу ІІІ 
"Відомості про осіб, що 

перебували  у КЗР"

 

 

 

 

 

                 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1-КЗР» 

№ 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність  

колективного засобу розміщування»  



•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистикинаселення та 
соціальної статистикиі за тел. (0552) 26-46-82, 0957151078

Консультації

 

 

 

 


