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Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВОДОПРОВОДУ
(окремої водопровідної мережі)
за _____ рік

Подають
Термін подання

№ 1-водопровід
юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби
не пізніше
20 січня

(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
 01.09.2010  № 371
- органу державної статистики за місцезнаходженням




Респондент:
Найменування:  _____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________________

__________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)  

Зазначається територія, яка забезпечується водою: 
область/АР Крим _______________________________ район _______________________________________________
місто ____________________________________ селище міського типу _______________________________________
сільський населений пункт (або їх перелік)________________________________________________________________

1. Наявність водопровідних споруд (на кінець року)

Показники
№
рядка
Одиниця виміру
Фактично
А
Б
В
1
Число водопроводів
01
од

Число окремих водопровідних мереж
02
--"--

Число свердловин
03
--"--

Одиночна протяжність
водоводів (ряд.04 ≥ ряд.05)
04
км 
(з десятковим знаком)

з них ветхих та аварійних
05
--"--

вуличної водопровідної мережі (ряд.06 ≥ ряд.07)
06
--"--

з неї ветхої та аварійної
07
--"--

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі (ряд.08 ≥ ряд.09)
08
--"--

з неї ветхої та аварійної
09
--"--

Число вуличних колективних установок (пристроїв) питного водопостачання (будок, колонок, кранів)
10
од

Кількість споживачів (абонентів) (ряд.11 ≥ ряд.12)
11
--"--

з них обладнаних засобами обліку води
12
--"--

Установлена виробнича потужність насосних станцій першого підйому (ряд.13 ≥ ряд.15)
13
тис.м3 вод/доб 
(з десятковим знаком)

Установлена виробнича потужність очисних споруд
14
--"--

Установлена виробнича потужність водопроводу
15
--"--

2. Робота водопроводу за рік

Показники
№ 
рядка
Одиниця виміру
Фактично
А
Б
В
1
Піднято води насосними станціями першого підйому
(ряд.16 ≥ ряд.17; ряд.16 ≥ ряд.19 + ряд.20)
16
тис.м3

у тому числі підземної
17
--"--

Подано води в мережу – усього (ряд.18 = ряд.19 + ряд.20 + ряд.21)
18
--"--

у тому числі:
своїми насосами
19

--"--

самопливом
20
--"--

води, яку одержано зі сторони
21
--"--

Очищено води на очисних спорудах (ряд.22 ≤ ряд.18) 
22
--"--

Відпущено води всім споживачам – усього 
(ряд.23 = ряд.24 + ряд.27; ряд.23 ≤ ряд.18)
23
--"--

у тому числі:
своїм споживачам (ряд.24 ≥ ряд.25 + ряд.26)

24

--"--

з них:
населенню

25

--"--

підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби
26
--"--

іншим водопроводам, окремим водопровідним мережам
27
--"--

Витік та невраховані витрати води (ряд.28 = ряд.18 – ряд.23)
28
--"--

З рядка 23 – води, яка за якістю не відповідає вимогам стандарту щодо питної води (ряд.29 ≤ ряд.23)
29
--"--

Витрати електроенергії на водопостачання за рік
30
тис.кВтгод
(з десятковим знаком)


Пояснення:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





_______________________________________________               _______________________________________________
      Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                  (П.І.Б.)
    відповідальної за достовірність наданої інформації


_______________________________________________               _______________________________________________
                                                                                                                         (П.І.Б.)

телефон:____________________ факс:___________________ електронна пошта __________________________________

