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Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження
N 1-буд "Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт" та
N 2-буд "Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт"

I. Загальні положення щодо форм N 1-буд "Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт"
1.1. Звіт за формами N 1-буд та N 2-буд уміщує інформацію щодо окремої будівлі та інженерної споруди.
1.2. Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі - ДК БС), затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507, будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.
За призначенням будівлі розподіляються на два види - житлові та нежитлові.
До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних та ін.
До нежитлових будівель - готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі офісні, торговельні; будівлі транспорту та засобів зв'язку; будівлі промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної діяльності, в'язниці, армійські казарми та ін.).
1.3. Відповідно до ДК БС інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та ін. Інженерні споруди класифікуються за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.
До інженерних споруд належать:
транспортні споруди: автостради, вулиці та дороги; залізниці; злітно-посадкові смуги; мости, естакади, тунелі та метро; порти, канали, греблі та інші водні споруди;
трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;
комплексні промислові споруди;
інші інженерні споруди (споруди спортивного та розважального призначення, а також військові інженерні споруди, випробувальні центри, космодроми, полігони складування побутових відходів та ін.).
1.4. Звіти уміщують загальні відомості відповідно до дозвільних документів на виконання будівельних робіт, виданих інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які надані на кожну будівлю чи споруду окремо відповідно до чинного Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 466 (із змінами та доповненнями).
1.5. Звіти уміщують проектні відомості згідно з проектною документацією, затвердженою в установленому порядку.
1.6. Тип будівлі чи споруди визначає ДК БС.
1.7. Інформація щодо проектної потужності у бланку форми N 2-буд визначається за Номенклатурою продукції будівництва, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 321 (далі - НПБ).
1.8. Звіти уміщують інформацію щодо загальної і житлової площі житлових будівель та вартісні показники у цілих числах без десяткових знаків.
1.9. Рядок, який характеризує дані про місяць та рік, має такий запис: місяць - у першій клітинці двозначним числом, рік - у другій - чотиризначним числом. Наприклад: червень 2010 року -   

II. Форма N 1-буд "Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт"
2.1. Розділ I уключає загальні та проектні дані про об'єкт, на який отримано дозвільний документ, що дає право на виконання будівельних робіт з нового будівництва.
2.2. Рядок 1.05 відображає дату реєстрації дозвільного документа про початок виконання будівельних робіт і його номер.
2.3. Рядок 2.01:
відображає реквізити об'єкта будівництва, на який отримано дозвільний документ на виконання будівельних робіт: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження;
у звітності в електронному вигляді додатково вміщує інформацію щодо коду КОАТУУ та порядкового номера. У звітному періоді порядковий номер характеризує кожний об'єкт будівництва в порядку зростання (1, 2, 3...).
2.4. Рядок 2.08 уміщує інформацію про кількість будівель у випадках, коли як один об'єкт відображено "котеджі малоповерхової забудови", "квартали житлової забудови" тощо відповідно до дозвільних документів на виконання будівельних робіт, виданих інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
2.5. Рядок 2.09 відображає загальний будівельний об'єм нової будівлі, що визначено як сума будівельного об'єму вище відмітки плюс - мінус 0,00 (надземна частина) і нижче цієї відмітки (підземна частина). Будівельний об'єм надземної та підземної частин будівлі, обмежений зовнішніми обмежувальними поверхнями будівлі, дорівнює добутку забудованої площі на встановлену висоту, що включає в себе також об'єм будівельних конструкцій.
2.6. Рядок 2.10 відображає загальну площу в цілому як житлової, так і нежитлової нової будівлі, що дорівнює сумі площ усіх поверхів будівлі (уключаючи технічні, мансардні, цокольні та підвальні), виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.
2.7. Рядок 2.12 відображає вартість будівництва, визначену згідно з Правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) (зі змінами та доповненнями), затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174.
2.8. Рядок 2.13 відображає дані щодо вартості будівельно-монтажних робіт у складі кошторисної вартості будівництва (з рядка 2.12).

III. Форма N 2-буд "Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт"
3.1. Розділ I уключає загальні відомості щодо об'єкта будівництва.
3.2. Рядок 1.1:
відображає реквізити об'єкта будівництва: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження;
у звітності в електронному вигляді додатково вміщує інформацію щодо коду КОАТУУ та порядкового номера. У звітному періоді порядковий номер характеризує кожний об'єкт будівництва в порядку зростання (1, 2, 3...).
3.3. Рядок 1.2 зазначає цифровий код способу ведення будівництва: 1 - підрядний, 2 - господарський. Для забудовника - фізичної особи, яка здійснює житлове будівництво: 1 - підрядний, 3 - домогосподарствами.
3.4. Рядок 1.3 відображає дату реєстрації дозвільного документа про початок виконання будівельних робіт і його номер.
3.5. Графа 2 рядка 1.7 уміщує інформацію про кількість будівель у випадках, коли як один об'єкт відображено "котеджі малоповерхової забудови", "квартали житлової забудови" тощо відповідно до дозвільних документів на виконання будівельних робіт, виданих інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
3.6. Рядок 1.8 відображає цифровий код у залежності від характеру будівництва:
1 - нове будівництво, 2 - розширення, 3 - реконструкція, що призводить до збільшення площі або потужності.
3.7. Розділ 2 уключає об'єкти, які прийнято в експлуатацію в установленому порядку.
При завершенні будівельних робіт з реконструкції або розширення розділ 2 уключає дані стосовно приросту загальної та житлової площі існуючих житлових будівель і щодо приросту потужностей нежитлових будівель та інженерних споруд.
Також розділ уміщує інформацію про об'єкти вартістю основних засобів 200 тис. грн. і більше в разі прийняття в експлуатацію нежитлових будівель та інженерних споруд, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи - підприємці.
3.8. Рядок 2.1 відображає дату прийняття в експлуатацію об'єкта, що визначена чинним Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 461 (зі змінами та доповненнями).
3.9. Рядок 2.2 відображає дані про фактично прийняту в експлуатацію будівлю чи споруду, її потужність, розмір, що вказані в акті або декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Якщо прийнято в експлуатацію частину будівлі чи споруди, що передбачено декларацією про початок виконання будівельних робіт або дозволом на виконання будівельних робіт, вищезгаданий рядок відображає: "I черга", "I секція" тощо.
3.10. Рядок 2.3 відображає фактичну вартість прийнятих в експлуатацію основних засобів згідно з актом або декларацією про готовність об'єкта до експлуатації.
3.11. Розділи 2.1, 2.2 відображають дані по житлових будівлях, які у звітному періоді прийнято в експлуатацію (нове будівництво, розширення, реконструкція в разі збільшення кількості квартир).
3.12. Графа 2 розділу 2.1 уключає дані щодо загальної площі квартир, яка вміщує житлову площу та площу підсобних приміщень. Житлова площа дорівнює площі житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. Площа підсобних приміщень уключає приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні та гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.
3.13. Розділ 2.3 вміщує інформацію про нові житлові будівлі, які у звітному періоді прийнято в експлуатацію.
3.14. Розділ 3 уміщує інформацію про нові житлові або нежитлові будівлі, які у звітному періоді прийнято в експлуатацію.
3.15. Розділ 4 відображає інформацію один раз на рік по об'єктах з нового будівництва, розширення та реконструкції (з отриманням приросту площі або потужності).
Розділ 4 не включає інформацію по житлових будинках, забудовниками яких є фізичні особи, та об'єктах, забудовниками яких є фізичні особи - підприємці, а також якщо ознака завершення в розділі 2 дорівнює 1 - будівництво закінчене.
Розділ уключає також дані про тимчасово припинене та законсервоване будівництво (фінансування якого у звітному періоді не здійснювалося або кошти виділені лише на консервацію).
Консервація об'єкта (будови) - комплекс робіт і заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об'єкта (будови), на якому припинено будівництво, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації об'єкта (будови).
3.16. Рядок 4.1 уміщує лише інформацію в разі здійснення нового будівництва; відображає відповідні цифрові коди від 1 до 4:
1 - здійснено роботи з підготовки будівельного майданчика чи роботи з підготовки котловану;
2 - виконані роботи нульового циклу, закладено фундамент та інші конструкції нульового циклу;
3 - виведені несучі стіни з перекриттям передбачених проектом параметрів;
4 - будівля вкрита дахом (покриттям).
3.17. Рядок 4.2 вміщує цифрові коди 5 - будівництво законсервовано або 6 - будівництво припинено на підставі відповідних задокументованих рішень.
3.18. Інформація в рядках 4.3, 4.4, 4.5 характеризує об'єкти законсервованого або припиненого незавершеного будівництва.
3.19. Рядок 4.6 уміщує дані про обсяг освоєних капітальних інвестицій щодо будівлі чи споруди з початку будівництва до кінця звітного періоду включно у фактичних цінах відповідних років. Аналогічно - по будівлях чи спорудах, прийняття в експлуатацію яких здійснюється чергами, секціями тощо.
3.20. Рядок 4.8 відображає процент будівельної готовності (у цілих числах без десяткового знака).
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