
Керівникам підприємств, організацій 

 

Про внесення змін до державного статистичного спостереження за формою 

№ 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування  

за 2018 рік" 
              

У відповідності з Планом державних статистичних спостережень Головне 

управління статистики у Вінницькій області щорічно проводить державне 

статистичне спостереження (далі – ДСС) за формою № 1-КЗР (річна) "Звіт про 

діяльність колективного засобу розміщування". 

Метою проведення даного ДСС є збирання, розроблення, узагальнення та 

поширення даних щодо діяльності готелів та аналогічних засобів розміщування.  

Для проведення ДСС у 2019 році за минулий рік необхідно використовувати  

новий бланк форми № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу 

розміщування", затверджений наказом Держстату від 16.07.2018р. №152 та 

Роз'яснення щодо її заповнення, затверджені наказом Держстату від 16.07.2018р. 

№ 17.4-12/36. 

Звертаємо Вашу увагу, що бланк ф.№1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність 

колективного засобу розміщування", затверджений наказом Дежстату №338 від 

20.11.2015 року та Роз'яснення щодо її заповнення, затверджені 04.12.2014р.          

№17.4-12/59 року є недійсними з 1 січня 2019 року.   

Показники розділів І та ІІ форми відображають дані станом на кінець звітного 

періоду: на кінець звітного року – для цілорічних колективних засобів 

розміщування (далі – КЗР) і на кінець звітного сезону – для сезонних КЗР. 

Показники розділів ІІІ-VІ форми містять інформацію щодо діяльності закладів за 

звітний період: за рік – для цілорічних КЗР і за сезон – для сезонних КЗР.  

 Джерелами інформації для показників форми є внутрішні документи обліку та 

інші документи, передбачені чинним законодавством, зокрема, реєстраційні картки, 

відомості про прибуття і вибуття осіб, які перебували у КЗР тощо. 

 Задля зменшення звітного навантаження на респондентів, з форми було 

вилучено розділи ІV, V, VI, VII, VIII, IX, а решта зазнали значних спрощень у 

заповненні шляхом вилучення ряду показників. 

Втім, звертаємо Вашу увагу, починаючи зі звіту за 2018 рік, бланк форми 

№ 1-КЗР (річна) доповнено рядками 27-28, які містять позначку щодо наявності 

або відсутності в КЗР спеціально облаштованих номерів чи кімнат для осіб з 

інвалідністю (включаючи осіб з інвалідністю на візках). Ці номери чи кімнати 

можуть також мати спеціальні засоби для осіб з інвалідністю зору і слуху. Такі 

номери чи кімнати, крім осіб з інвалідністю, можуть надаватися для ночівлі всім 

іншим особам. 

Для оперативного подання статистичної звітності по формі № 1-КЗР (річна), 

термін подання якої до Головного управління статистики у Вінницькій області – не 

пізніше 28 лютого 2019 року, Ви можете звітувати в електронному вигляді – 

інформація щодо електронного звітування розміщена на сайті Держстату в розділі 

«Електронна звітність» (Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

/elektr_zvit/menu.htm), або на паперових носіях безпосередньо до Головного 

управління статистики у Вінницькій області, Центр «Єдине вікно».   

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 67  

http://www.ukrstat.gov.ua/

