
 
 
 
 

 

№ дома-
гаспада-

ркi 

№ 
п/п 

Iдэнтыфiкацыйны  
нумар 

Прозвiшча, уласнае iмя,  
iмя па бацьку (калi такое ёсць) 

Чысло, месяц, 
год 

нараджэння 

Пол Адносіны да асобы, 
указанай першай у 
домагаспадарцы 

Сямейны стан 
(для асоб, 

старэйшых за 
15 гадоў) 

Месцазнахо-
джанне на дату 

перапiсу  
насельнiцтва 

Iнфармацыя  
аб пражываннi 
(знаходжаннi)  
цi адсутнасцi 

Прычыны  
адсутнасцi 

Працягласць  
адсутнасцi 
(месяцаў) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 

2

3

4

5

СКЛАД  ДОМАГАСПАДАРАК 

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI 

ПЕРАПIСНЫ  ЛIСТ 
СКЛАД ДОМАГАСПАДАРАК, ЯКIЯ ПАСТАЯННА ПРАЖЫВАЮЦЬ У ПАМЯШКАННI, 

ХАРАКТАРЫСТЫКА ПАМЯШКАННЯ, ЯКОЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЕЦЦА ДЛЯ ПРАЖЫВАННЯ 

Форма 1-памяшканне 

ЗАЦВЕРДЖАНА 
пастановай Нацыянальнага 
статыстычнага камiтэта  
Рэспублiкi Беларусь 
10.10.2018 № 99 

Вобласць (г. Мiнск) ________________________________ 
Раён вобласцi _____________________________________ 
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) _____________________ 

Вулiца, праспект i інш. __________________________________ 
№ дома _____ № корпуса ____ № кватэры (пакоя) ______ 
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы ўласнiка, 
наймальнiка (паднаймальнiка)_______________________________________ 

РАЗДЗЕЛ I 
КОЛЬКАСЦЬ ДОМАГАСПАДАРАК, IХ СКЛАД I ЖЫЛЛЁВЫЯ ЎМОВЫ 

Раён горада _____________________________________ 
Сельсавет ______________________________________ 
Сельскi населены пункт __________________________ 

№ падлiковага/
стацыянарнага ўчастка 

Тып участка:  01 - падлiковы;
02 - стацыянарны 

пераход да 2Н 

№ перапiснога 
ўчастка 

1. Колькасць домагаспадарак, якiя пражываюць у дадзеным памяшканнi:

СЯМЕЙНЫ СТАН 
1 - нiколi не быў(была) у шлюбе
2 - знаходжуся ў  шлюбе
3 - знаходжуся ў незарэгiстраваных адносiнах
4 - удавец, удава
5 - разведзены(ая)
6 - разышоўся(разышлася)

МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ  
НА ДАТУ ПЕРАПIСУ НАСЕЛЬНIЦТВА
1 - у дадзеным населеным пункце
2 - у iншым населеным пункце рэспублiкi
3 - за мяжой  (указаць краiну)

ПРЫЧЫНЫ АДСУТНАСЦI 
1 - праца
2 - адукацыя
3 - сямейныя абставiны
4 - здароўе
5 - iншае

IНФАРМАЦЫЯ АБ ПРАЖЫВАННI (ЗНАХОДЖАННI) ЦI АДСУТНАСЦI  
1 - пастаянна пражывае 
2 - пастаянна пражывае, але часова адсутнiчае 
3 – часова знаходзiцца 

ПОЛ 
1 - мужчынскi 
2 - жаночы 

1 - асоба, указаная першай у домагаспадарцы  
2 - жонка, муж 
3 - дачка, сын, падчарыца, пасынак  
4 - мацi, бацька 
5 - сястра, брат  
6 - свякроў, свёкар, цешча, цесць  
7 - нявестка, зяць  
8 - бабуля, дзед 
9 - унучка, унук  
10 - iншая ступень роднасцi, сваяцтва

АДНОСIНЫ ДА АСОБЫ, УКАЗАНАЙ ПЕРШАЙ У ДОМАГАСПАДАРЦЫ 

№ памяшкання, якое выкарыстоўваецца для  пражывання, у 
межах падлiковага/стацыянарнага ўчастка 



iншае памяшканне 

РАЗДЗЕЛ II 
ХАРАКТАРЫСТЫКА ПАМЯШКАННЯ, ЯКОЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЕЦЦА ДЛЯ ПРАЖЫВАННЯ 

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI

2. Колькасць жылых пакояў, якiя займае домагаспадарка:
частка пакоя колькасць пакояў да пытання 3

3.У чыёй уласнасцi знаходзiцца памяшканне, якое выкарыстоўваецца домагаспадаркай для пражывання?
 дзяржаўнай 

уласнасцi 
прыватнай уласнасцi недзяржаўнай 
юрыдычнай асобы 

прыватнай уласнасцi 
фiзiчнай асобы 1 2 

Указаць калi ўладанне i карыстанне ажыццяўляецца па дагаворы аб
найме (паднайме) жылога памяшкання ў фiзiчнай асобы 

3

да пытання 4

6. Тып памяшкання, якое выкарыстоўваеццая для пражывання:

канец апытання  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

iнтэрнат для навучэнцаў i студэнтаў  

iншы iнтэрнат (акрамя iнтэрната для навучэнцаў i студэнтаў) 

садовы домiк (дача) 

гасцiнiца 

нежылое памяшканне 

4. Цi знаходзiлiся часова ў дадзенай домагаспадарцы ў ноч на 4 кастрычнiка 2019 года рэспандэнты,
якiя пастаянна пражываюць за межамi Рэспублiкi Беларусь? 

 так  пераход да 3ВН 

не  

1 

2 да пытання 5 

5. Цi знаходзiлiся ў каго-небудзь з членаў домагаспадаркi ва ўласнасцi цi ўладаннi, карыстаннi
зямельныя ўчасткi (часткi зямельных участкаў) у 2019 годзе i (або) сельскагаспадарчыя жывёлы на 
1 кастрычнiка 2019 г.? 

так пераход да 1СХ 

не да запаўнення складу наступнай домагаспадаркi

1 

2 да пытання 6 пасля адказу для 
апошняй домагаспадаркi  

аднакватэрны жылы дом 

кватэра 
да пытання 7

7. Памер агульнай плошчы аднакватэрнага
жылога дома цi кватэры: квадратных метраў, у цэлых лiках да пытання 8

8. Вiды добраўпарадкавання ў памяшканнi, якое выкарыстоўваецца для пражывання:

канец апытання

3 iншае 

4 адсутнiчае 

2 падлогавая, настольная электрычная
плiта, варачная панэль 

абсталяванне для прыгатавання ежы
падлогавая, настольная газавая плiта, 
варачная панэль, падключаная да газу: 

1 сеткаваму 

2 звадкаванаму (у балоне) 

1 

водаправод 

1 

2 

3 

цэнтральны 

лакальны 

адсутнiчае 

каналiзацыя

1 

2 

3 

цэнтральная 

лакальная 

адсутнiчае 

ванна i (цi) душ 

1 

2 

так

не 

1 

2 

ацяпленне

1 газавых 

2 электрычных 

3 iншых 

3 пячное 

4 iншае 

5 адсутнiчае 

цэнтралізаванае  
ад iндывiдуальных 
абагравальных прыбораў 

гарачае водазабеспячэнне 
1 

2 

1 газавых 

2 электрычных 

3 iншых 

3 адсутнiчае 

цэнтралiзаванае  
ад iндывiдуальных  
абагравальных прыбораў: 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вобласць (г. Мiнск) _________________________________ 
Раён вобласцi ______________________________________ 
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________ 
Раён горада ________________________________________ 
Сельсавет  _________________________________________ 
Сельскi населены пункт ______________________________ 

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI 
Запаўняецца для асоб, якiя часова знаходзяцца ў домагаспадарцы  

i пастаянна пражываюць у Рэспублiцы Беларусь 

1. Прозвiшча

Уласнае iмя

Iмя па бацьку (калi такое ёсць)

2. Iдэнтыфiкацыйны нумар

Вулiца, праспект i інш. _____________________________ 

№ дома _____ № корпуса ____  

№ кватэры (пакоя) ______ 
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы 
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка) 
_____________________________________________________________ 

3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:

Вобласць (г. Мiнск) _________________________________ 
Раён вобласцi ______________________________________ 
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________ 
Раён горада ________________________________________ 
Сельсавет  _________________________________________ 
Сельскi населены пункт ______________________________ 

1. Прозвiшча

Уласнае iмя

Iмя па бацьку (калi такое ёсць)

2. Iдэнтыфiкацыйны нумар

Вулiца, праспект i інш. _____________________________ 

№ дома _____ № корпуса ____  

№ кватэры (пакоя) ______ 
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы 
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка) 
_____________________________________________________________ 

3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:

Вобласць (г. Мiнск) _________________________________ 
Раён вобласцi ______________________________________ 
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________ 
Раён горада ________________________________________ 
Сельсавет  _________________________________________ 
Сельскi населены пункт ______________________________ 

1. Прозвiшча

Уласнае iмя

Iмя па бацьку (калi такое ёсць)

2. Iдэнтыфiкацыйны нумар

Вулiца, праспект i інш. _____________________________ 

№ дома _____ № корпуса ____  

№ кватэры (пакоя) ______ 
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы 
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка) 
_____________________________________________________________ 

3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:

Вобласць (г. Мiнск) _________________________________ 
Раён вобласцi ______________________________________ 
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________ 
Раён горада ________________________________________ 
Сельсавет  _________________________________________ 
Сельскi населены пункт ______________________________ 

1. Прозвiшча

Уласнае iмя

Iмя па бацьку (калi такое ёсць)

2. Iдэнтыфiкацыйны нумар

Вулiца, праспект i інш. _____________________________ 

№ дома _____ № корпуса ____  

№ кватэры (пакоя) ______ 
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы 
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка) 
_____________________________________________________________ 

3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:




