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Мікроцензуш  2016 

Вопросы и варіанты отвітув из електронного сборника 

вопросув 
Подати дані подля Закона Х од 2015 рока мусай! 

Данї хоснувуть ся лем з цїлёв статістикы! 

Адрес жытла 

 
1. Тип будовли? 

– приватний будинок, 1–3 квартелный дом 
– великый-, вадь многоквартельный дом 
– дачна, будовля на отпочинок 
– не жытлова (прим.: державна установа, офісна, промислова) 

 
2. Тип жытловуй єдинкы? 

– квартель (приватный дом)  
– загородный дом 
– инше (прим.: бовт, жылый фурґон и т. д.) 

 
3. Коли было побудованоє? 

– до 1919 
– 1919–1945 
– 1946–1960 
– 1961–1970 
– 1971–1980 
– 1981–1990 
– 1991–2000 
– 2001–2011 
– 2012 вадь пузднїйше 
– не знам 

 
4. З чого побудованоє? 

– цегла, камінь, друбнї блокы 
– середнї вадь великі блокы, бетон 
– блочнї панелї l 
– дерево  
– валька, глина и т. п. з фундаментом 
– валька, глина и т. п. без фундамента 
– иншакоє 
– не знам 

 
5. Як хоснувуть жытло? 

– реґуларно, обычно жыє ся, постояноє жытло 
– лем на сезон 
– хоснувуть на иншакі цїлї (прим.: офіс, дохторськый пункт) 
– квартира порожня, у квартирі не жыють 
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6. Ко властник квартелї? 

– magyar állampolgárságú фізична/ї особа/ы 
– külföldi állampolgárságú фізична/ї особа/ы 
– містноє самосправованя 
– друга орґанізація (прим.: фірма, церьков) 

 

7. Яка площадь квартеля? 
Многоцїлёві поміщеня подїльте за призначенём (прим.: американську кухню на кухню и 
приёмну). Кедь квартель даскельоштокова, треба брати на позур єден из штокув. 

… м2 
 
8. Містности квартеля 

 
8.1.  комнаты (булші 12 м2) …  
8.2.  комнаты (12  m2  и менші) …  
8.3.  кухня (4 м2  и булше) …  
8.4.  кухня (менше 4 м2) …  
8.5.  купальня …  
8.6.  инші поміщеня (прим.: сїны, комора) … 

 
9. Як ся забезпечує  

9.1. водожывеня? 
– з водовода, комуналного водотока 
– з домашнёго водотока (напр. пумпов из студнї) 
– неє водоводного жывеня 

 
9.2. теплоє водожывеня? 

– з централізованого водотока 
– иншакым кіпом (прим.: котла централного отопленя, електричный вадь 

ґазовый бойлер и т. п.) 
– неє теплоє водожывеня 

 
10.  Де зливавуть каналізаційну воду? 

– централный каналізаційный ток 
– автономноє зливаня (закрита каналізаційна яма) 
– в иншакоє місто, неє каналізаційного стоку 

 
11. Якоє отопленя?  

– ґазовый конвектор у кажду комнатї, кафелна печка 
– автономноє огріваня (єдна квартель) (централноє, цірко) котел, другі способы 
– több lakást fűtő kazánnal, más eszközzel 
– неє отопленя 
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12. Чим отопляють? Мож позначити не булше двох отвітув! 
– природным ґазом з централного провода 
– зужваным ґазом з цістерны 
– ґазовым балоном  
– дрывами 
– вуглём 
– електриков 
– мазутом 
– алтернативныма енерґоносичами, а ипен: … 
– іншими, а ипен: … 

 
13. За послїднї 10 рокув ци проводив ся и якый ремонт у квартелю: 

13.1. Внуторноє фарбленя, тапеты: ай/нє 
13.2. Заміна плиткы, ремонт: ай/нє 
13.3. Теплоізолація (стїны, плафон, ділї ): ай/нє 
13.4. Вонкашнїй ремонт (фарбленя, вакованя): ай/нє 
13.5. Покладеня новых мірячув (заміну не треба брати на позур): ай/нє 
13.6. Заміна апаратув (радіаторы, електробойлер, клімітізація): ай/нє 
13.7. Обновленя огріваня (напримір, проведеня централного огріваня, заміна 

котла на булш модерный, хоснованя нового огрівалного матеріала): ай/нє 
13.8. Проведеня кліматізації: ай/нє 
13.9. Проведеня комунікацій (ґаз, каналізація): ай/нє 
13.10. Обновленя дїйных комунікацій (ґаз, вода, електрика): ай/нє 
13.11. Нові містности (купалня, звечшеня числа хыж, звечшеня теріторії, 

надбудованя падлаша): ай/нє 
13.12. Заміна облакув: ай/ нє 
13.13. Иншакі роботы, проведенї у квартелю... 

 
Число люди, што жыють у квартелї 
єдну особу беруть на позур лем єден раз. 
 
14.1. Тотї, што зазвычай жыють у квартелї: (ко обычно ночує в нюй, проводить ту 
булшу часть днюв у тыждень, воткы ходить до школы, на роботу и т.п.) 

… особ 
 
14.2. Тотї, што дочасно находять ся за гатаром: (ко ту постояно жыє, айбо дочасно 
перебывать за гатаром обща тривалость не булше 12 місяцюв)  

… особ 
 
14.3. Тотї, што періодично приходять дому: (ко постояно приписанї за сёв адресов, 
айбо жыють у колеґіумах, у наймануй квартелї и лем раз до тыждня, до двох, до місяця 
приходять гев) 

… особ 
 
Дале треба заповнити тулько анкет за особу, кулько особ є довєдна у пунктах 
14.1., 14.2., 14.3. 
 
15. На кульки домоґаздувств дїляться вшыткі обывателї квартелї? 

… домоґаздувств 
 
16. Число особ, што довжый час перебывавуть за гатаром: (ко ту постояно 
приписаный, айбо перебывать за гатаром и обща тривалость досїгать вадь досягне 12 
місяцюв) 

… особ 


