Анкета перепису населення 2021 року.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ
Область (жупанія)

Місто/муніципалітет

Селище

Номер будинку та додаток до номера будинку

Вулиця

Кількість осіб в квартирі

Примітка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОМОГОСПОДАРСТВО
СПИСОК ОСІБ
Визначити особу в цьому господарстві, яка є
вказаною особою
Індивідуальн
ий
Порядковий ідентифікаці
номер особи йний номер
(OIB або
ІІН):

Прізвище

Ім'я

Відношення
Дата
до
Стать
народження опитуваної
особи

Мати
(мачуха)

Батько
(вітчим)

Чоловік/дружина;
позашлюбний
партнер/партнерка;
супутник/супутниця
життя; неформальний
життєвий партнер (тієї ж
статі)

1
...
Відношення до опитуваної особи
1 Опитувана особа

2 Чоловік/дружина

3 Позашлюбний партнер

4 Життєвий партнер/партнерка (тієї ж статі)

5 Неформальний життєвий партнер (тієї ж
і)
7 Батько/мати
або вітчим/мачуха

6 Син/донька або пасинок/пасербиця

9 Дідусь/бабуся

10 Онук/онука

11 Прадідусь/прабабуся

12 Праправнук/правнучка

13 Зять/невістка

14 Свекор/свекруха; тесть/теща

15 Шурин/дружина шурина

16 Інший родич

17 Непов'язані спорідненістю

1

8 Брат/сестра
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОМОГОСПОДАРСТВО
1. Підстава користування квартирою
Спорідненість з власником або орендарем

 Приватна власність або співвласність

 квартири

 Орендар із вільно узгодженою орендною платою

 Орендар з правом оренди

 Інші підстави використання квартири
2. Чи використовує ваше домогосподарство власні або орендовані сільськогосподарські землі
площею понад 10 соток (1000 м²) (орні землі, сади, виноградники, оливкові гаї, луки, пасовища
тощо)?
 Так

 Ні

3. У вашому домогосподарстві є принаймні 1 голова великої рогатої худоби (велика рогата худоба,
вівці, кози, свині, коні) або 10 штук птиці або 10 вуликів?
 Так

 Ні

Примітка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАРТИРУ
1. Спосіб використання житла
 Лише для проживання

 Для проживання та здійснення діяльності

2. Квартирна власність
Приватно

 (фізична особа)

 Підприємство

Країна/місто/муніципа

 літет

Церква/релігійн

е
співтовариство

3. Яка загальна площа цієї квартири в м²?

4. Скільки всього кімнат в цій квартирі?

5a. Чи є в квартирі кухня або частина квартири, призначена для приготування їжі?
 Так

 Ні

5b. Яка площа кухні або частини квартири в м², призначеної для приготування їжі?
 До 4м²

 4 м² і більше

6. Чи є у квартирі ванна кімната (ванна або душ)?
 Так

 Ні

2

 Інше
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАРТИРУ
7. Чи є в квартирі туалет, що знаходиться в окремому приміщенні або в ванній кімнаті, і якого він
типу?
 Зі зливом (туалетний бачок)

 Без зливу

 У квартирі немає туалету.

8. Чи є в квартирі водопровідні труби і до чого вони підключені?
Інше (дощова вода, колодязь, цистерна

 Громадська мережа

 тощо)

 Ні

9. Чи є в квартирі каналізаційні труби і до чого вони підключені?
 Громадська мережа

Викид в навколишнє

 Септична, зливна яма тощо

 середовище

 Ні

10. Чи є електроустановки хоча б в одній кімнаті квартири?
 Так

 Ні

11. Чи є газова установка хоча б в одній кімнаті квартири?
 Так

 Ні

12. Як опалювали цю квартиру в минулому опалювальному сезоні?
Центральне опалення від обладнання в будинку

 Центральне опалення з місцевого мережі постачання

 або квартирі

 Опалення за допомогою печі, каміна, печі тощо

 Опалення за допомогою кондиціонера

 Квартира не опалюється.
13. Який тип джерела енергії використовувався для опалення квартири в минулому опалювальному
сезоні?
 Дрова

 Природний газ

 Мазут (надлегкий)

 мазут тощо)

 Електроенергія

 Сонячна енергія

 Деревні пелети або брикети

 Тепловий насос (усі типи)

Інші невідновлювані джерела енергії (вугілля,

 Інші відновлювані джерела енергії
14. Чи є в квартирі кондиціонер?
 Так

 Ні

15. В якому типі будівлі знаходиться ця квартира?
Виключно або переважно

 житловий будинок

Переважно нежитловий

 будинок
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Квартира в будівлі гуртожитку,

 установи, монастиря тощо
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАРТИРУ
16. Скільки квартир має будинок, в якому знаходиться ця квартира?
 1 квартира

 2 квартири

 3 і більше квартир

17. Яка позиція квартири?
 Підвал

Напівпідвальне

 приміщення

 Перший поверх

Інші

 поверхи

Квартира на двох і більше

 поверхах

18. На якому поверсі знаходиться квартира? Вписати номер поверху ______________.

19. В якому році було завершено будівництво будинку, в якому знаходиться квартира?

 Недобудовані квартири

Примітка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
1. Хто надає інформацію про цю особу?
 Особа особисто

 Член сім'ї

2. Сімейний стан
 Ніколи не був/була одружений/заміжня

 Одружений/заміжня

 Життєве партнерство (з особою тієї ж статі)

 Вдівець/вдова

 Розведений/розведена

3. Тип спільного проживання, в якому живе особа
 Шлюбний союз

 Позашлюбний союз

 Життєве партнерство (з особою тієї ж статі)

 статі)

Неформальне життєве партнерство (з особою тієї ж

 Особа без шлюбного/позашлюбного партнера/-ки або супутника/-ці життя

4. Кількість живонароджених дітей
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
5. Чи є особа постійним жителем за цією адресою?
 Так

 Ні

6. Чи була особа присутня під час проведення перепису (31 серпня 2021 р. о 24.00?)
 Так

 Ні

7a. Місце проживання
 Хорватія

 Іноземна країна

(7a.) Область (жупанія) проживання

(7a.) Місто/муніципалітет проживання

(7a.) Населений пункт проживання

(7a.) Номер будинку і доповнення до номера
будинку (вулиці проживання)

(7a.) Вулиця проживання

(7a.) Країна проживання

8a. Причина перебування в цьому місці (населеному пункті)
 Робота

 Навчання

Сімейні

 причини

Біженець/проха

 ч притулку

 Землетрус



Інші причини

8aa. Чи збирається особа повернутися до свого місця проживання після ремонту або відновлення
пошкодженого будинку?
 Так

 Ні

 Не знаю

9a. Як довго особа перебуває в цьому місці (населеному пункті)?
Менше 1

 місяця

 1 місяць

 2 місяці

 3 місяці

 4 місяці

 5 місяців

 6 місяців

 7 місяців

 8 місяців

 9 місяців

 10 місяців

 11 місяців

 Один рік і довше

10a. Як довго особа ще має намір перебувати в цьому місці (населеному пункті)?
Менше 1

 місяця

 1 місяць

 2 місяці

 3 місяці

 4 місяці

 5 місяців

 7 місяців

 8 місяців

 9 місяців

 10 місяців

 11 місяців

 Один рік і довше
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 6 місяців
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
11a. Частота повернення до місця проживання
 Щотижня
 Рідше
7b. Місце відсутності
 Хорватія

 Іноземна країна

(7b.) Область (жупанія) відсутності

(7b.) Місто/муніципалітет відсутності

(7b.) Населений пункт відсутності

(7b.) Номер будинку і доповнення до номера
будинку

(7b.) Вулиця відсутності

(7b.) Країна відсутності

8b. Причина відсутності в країні
 Робота

 Навчання

 Сімейні причини

 Землетрус

 Інші причини

8c. Причина відсутності за кордоном
Робота (за винятком роботи в дипломатичних представництвах Республіки Хорватія за кордоном або в статусі

 відрядженого працівника)

 Робота в дипломатичних представництвах Республіки Хорватія за кордоном; відряджені працівники
Проживає як член сім'ї особи що працює (за винятком дипломатичних представництв Республіки Хорватія за

 кордоном або в статусі відрядженого працівника)

Проживає як член сім'ї особи, яка працює в дипломатичних представництвах Республіки Хорватія за кордоном

 або в статусі відрядженого працівника
Навчання (тільки для осіб, члени

 сім'ї яких проживають в країні)

 Землетрус

 Інші причини

8bb. Чи збирається особа повернутися до свого місця проживання після ремонту або відновлення
пошкодженого будинку?
 Так

 Ні

 Не знаю
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
9bc. Як довго особа відсутня?
Менше 1

 місяця

 1 місяць

 2 місяці

 3 місяці

 4 місяці

 5 місяців

 6 місяців

 7 місяців

 8 місяців

 9 місяців

 10 місяців

 11 місяців

 Один рік і довше

10bc. Як довго особа має намір бути відсутньою?
Менше 1

 місяця

 1 місяць

 2 місяці

 3 місяці

 4 місяці

 5 місяців

 7 місяців

 8 місяців

 9 місяців

 10 місяців

 11 місяців

 Один рік і довше

11bc. Частота повернення за цією адресою
 Щотижня

 Рідше

12. Місце народження особи
 Хорватія

 За кордоном

(12.) Область (жупанія) народження особи

(12.) Місто/муніципалітет народження особи

(12.) Населений пункт народження

(12.) Країна народження

13. Місце проживання матері під час народження особи
 Хорватія

 За кордоном

(13.) Область (жупанія) проживання матері під час народження особи

(13.) Місто/муніципалітет проживання матері під час народження особи

(13.) Населений пункт проживання матері під час народження особи

7

 6 місяців
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
(13.) Країна проживання матері під час народження особи

14. Чи проживає особа постійно від народження в цьому населеному пункті?
 Так

 Ні

14a. Звідки переїхала особа
З іншого населеного пункту в

 Республіці Хорватія

 З-за кордону

(14a.) Область (жупанія) з якої особа переїхала

(14a.) Місто/муніципалітет з якого особа переїхала

(14a.) Населений пункт, з якого особа переїхала

(14a.) Іноземна країна, з якої особа переїхала

14b. Рік переїзду

14.b.1. Для 2020 року вписати місяць

14c. Причина переїзду
 Робота

 Навчання

 Сімейні причини

 Повернення (колишній вигнанець)

 Повернення (колишній біженець)

 біженець)

 Землетрус

 Інше

Примусова міграція (прохач притулку,

15. Чи перебувала особа будь-коли поза межами Республіки Хорватія протягом року або довше?
 Так

 Ні

 Перебуває і зараз

15a. Остання країна проживання (до прибуття в Республіку Хорватія)
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
15b. Рік приїзду в Республіку Хорватія

15c. Причина проживання в іноземній країні
 Робота

 Навчання

 Сімейні причини

 Біженець

 Інші причини

16. Громадянство
 Хорватське

 Хорватське та інше

 Іноземне

16a. Яке інше громадянство?

16b. Іноземне громадянство

17. Національність

18. Рідна мова

19. Віросповідання

20. Релігійне співтовариство

 Я не є членом жодної церкви чи релігійної громади

9

 Без громадянства
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
21. Рівень найвищої здобутої освіти
 Без освіти

 Незакінчена початкова освіта

 Початкова освіта

 Середня спеціальна освіта тривалістю 1-3 роки

Середня спеціальна освіта тривалістю 4 і більше

 років

Середня професійна освіта, коротка професійна

 підготовка (інженер, кандидат)

 Гімназія
Середня професійна освіта, I (VI) рівень факультету,

 переддипломна професійна підготовка (інженер,
професійний бакалавр)

Професійне переддипломне навчання тривалістю

 не менше 4 років, спеціальне навчання в

 Бакалаврат (бакалавр)

аспірантурі (магістратура, професійний спеціаліст)
Університет, академія мистецтв, навчання в
бакалавраті, навчання в магістратурі та
 інтегроване навчання в бакалавраті та магістратурі
(бакалавр (діпл.спец.), магістр наук)
Постдипломний курс наукової магістратури (маг.

 наук., маг. мист.)

Аспірантура, післядипломна професійна освіта

 (магістр, спеціаліст)

 Докторантура наук

21a. Скільки класів початкової школи ви закінчили?
[Вписати 1-7]

22. Ви відвідуєте школу, навчання або програму дошкільної освіти?
 Так

 Ні

22a. Який рівень освіти ви відвідуєте?
Програма дошкільної освіти (ясла, дитячий

 сад)

 1 - 4 класи початкової школи

 5 - 8 класи початкової школи

 Середні промислові та ремісничі училища

Середні технічні та аналогічні професійні

 училища

 Художні училища

 Гімназія

 Коротке професійне навчання

 Переддипломне професійне навчання

 Дипломне професійне навчання

 Переддипломна університетська освіта

 навчання

 Аспірантура

 Аспірантура – докторантура

Інтегроване переддипломне та дипломне університетське
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
23. Місце навчання/дошкільної освіти
 Хорватія
 За кордоном
(23.) Область (жупанія) навчання/дошкільної освіти

(23.) Місто/муніципалітет навчання/дошкільної освіти

(23.) Населений пункт навчання/дошкільної освіти

(23.) Вулиця навчання/дошкільної освіти

(23.) Номер будинку і додавання до номера будинку вулиці навчання/дошкільної освіти

(23.) Іноземне країна в якій особа отримує освіту/відвідує навчання/дошкільну освіту

24. Як часто ви повертаєтеся з місця навчання/дошкільної освіти до місця проживання?
Щодня (або кілька разів на

 тиждень)

 Щотижня

Рідше (щомісяця,

 щороку, іноді)

Дистанційне навчання або

 вдома

25. Засіб щоденного проїзду до навчального закладу (виберіть один засіб, яким ви долаєте
найбільшу відстань)
 Автомобіль (особа є водієм)

 Автомобіль (особа є пасажиром)

 Автобус

 Трамвай

 Потяг

 Велосипед

 Мотоцикл

 Інші види транспорту (корабель тощо)

 Пішки
26. Чи виконували Ви з 25 по 31 серпня будь-яку роботу з оплатою готівкою або в натуральній
формі протягом хоча б однієї години, або працювали в якості неоплачуваного помічника в
сімейному бізнесі, що приносить дохід? Виробництво товарів або послуг (наприклад,
сільськогосподарських), призначених в основному або виключно для власного споживання
домогосподарством, сюди не включається (виберіть відповідь НІ). Робота вдома за обставинами
COVID-19 прирівнюється до роботи на робочому місці.
 Так

 Ні, але у мене є робота, на яку я повернуся
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27. Чи шукали Ви в серпні роботу або намагалися відкрити власну фірму, підприємство, ферму або
займатися індивідуальною трудовою діяльністю?
 Так

 Ні

28. Якби вам запропонували роботу зараз, чи могли б ви почати працювати в найближчі два тижні?
 Так

 Ні

29. Статус зайнятості з 25 по 31 серпня
 Ви працюєте на роботодавця в будь-якому вигляді власності.
 Ви працюєте на своїй власній фірмі, підприємстві, фрілансером або на фермі і НЕ наймаєте робітників.
 Ви працюєте на своїй власній фірмі, підприємстві, фрілансером або на фермі і наймаєте робітників.
 Ви працюєте як помічник (безкоштовно) на сімейній фермі, фірмі чи підприємстві.
 Інші форми зайнятості

30. Професія

30a. Виберіть відповідну групу занять, в якій ви працюєте (в дужках вказані приклади занять)
Законодавці, офіційні особи та директори (член парламенту, державний секретар, директори навчальних
закладів, директори закладів охорони здоров'я, директори закладів соціального забезпечення, глави
 професійних палат, лідери політичних партій, голови судів, комерційні директори, директори з виробництва,
директори готелів тощо)
Вчені, інженери та фахівці (лікар, старша медсестра, стоматолог, фізіотерапевт, фармацевт, ветеринар,

 учитель, професор університету, суддя з адміністративних правопорушень, фінансовий експерт, програміст,
хімік, архітектор, графічний дизайнер, священик, журналіст, актор, режисер тощо)

Техніки та професійні співробітники (продавець, технік по машинах і устаткуванню, технолог з виробництва вина,

 лаборант, медсестра, оптик, професійний спортсмен, секретар, страховий агент, фотограф, кухар, дизайнер,
капітан, пілот тощо)
Адміністративні працівники (бухгалтер, банківський службовець, адміністративний службовець, комірник,

 поштовий службовець, портьє, інтерв'юер тощо)

Обслуговуючий персонал і торгові професії (поліцейський, охоронець, пожежний, завгосп, завідувач магазином,

 продавець, касир, офіціант, кухар, перукар, косметолог, няня, туристичний гід, інструктор з водіння тощо)
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Фермери, лісники, рибалки, мисливці (хлібороб, садівник, виноградар, тваринник, птахівник, бджоляр, садівник

 тощо)

Професії в ремеслах та індивідуальному виробництві (будівельник, муляр, автомеханік, сантехнік, столяр,

 слюсар, монтажник металоконструкцій, монтажник телекомунікаційного обладнання, електрик, шпалерник,
швачка, пекар, м'ясник, швець, водолаз, сапер тощо)
Оператори заводів та верстатів, промислові виробники та монтажники продукції (оператор циркулярної пилки,

 оператор текстильного пресу, виробник котлів, машиніст вантажівки, машиніст поїзда, машиніст
автонавантажувача, вулканізатор, керманич, матрос тощо)
Прості професії (прибиральниця, покоївка, виробничий працівник, пакувальник, підсобний працівник у

 будівництві, збирач фруктів та овочів, сільськогосподарський працівник, збирач деревини, заготовник швидкого
харчування, посудомийник, вуличний торговець, розносник тощо)

 Військові професії (офіцер, молодший офіцер, призовник, солдат, курсант тощо)
31. Діяльність

31a. Виберіть відповідну групу видів діяльності компанії, приватного підприємства, установи або
іншого ділового підприємства, в якому ви працюєте (приклади діяльності вказані в дужках)
Сільське, лісове та рибне господарство (вирощування зернових, плодівництво, виноградарство, тваринництво,

 рибальство, мисливство тощо)

Гірничодобувна промисловість і видобуток корисних копалин (видобуток сирої нафти і газу, послуги, пов'язані з

 видобутком нафти і газу, розробка кар'єрів, гравійні кар'єри, солеварні тощо)

Переробна промисловість (виробництво продуктів харчування, виробництво металевих виробів, виробництво
машин, виробництво автомобілів, суднобудування, поліграфія, каменеобробка, деревообробна промисловість,
 ремонт і обслуговування машин, судів, літаків, рейкових транспортних засобів тощо). ВИКЛЮЧАЮЧИ: ремонт
автомобілів і мотоциклів, ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку, а також предметів особистого і домашнього
використання.
Постачання електроенергії, газу та пари (виробництво, передача, розподіл та торгівля електроенергією,

 виробництво, розподіл та торгівля газом, постачання пари тощо)

Постачання води; утилізація стічних вод, поводження з відходами та заходи з відновлення навколишнього

 середовища (збір, обробка та знешкодження відходів, переробка, розмінування тощо)

Будівництво (будівельне будівництво, цивільне будівництво, електромонтажні роботи, ізоляційні роботи, монтаж

 водопровідних, каналізаційних та газових установок, а також установки для опалення та кондиціювання повітря,
монтаж столярних, малярських та скляних робіт, роботи з листового металу тощо)
Оптова та роздрібна торгівля та торговельне посередництво; ремонт автотранспорту та мотоциклів (В ТОМУ

 ЧИСЛІ: діяльність автомийок, аптек)

Транспорт та зберігання (наземний, водний та повітряний транспорт, таксі, трубопровідний транспорт, послуги

 паркування, поштова та кур'єрська діяльність тощо)

Діяльність з проживання та харчування (готелі, курорти, табори, студентські гуртожитки, громадське харчування,

 ресторани, кондитерські, смаження фруктів, бари, громадське харчування тощо)
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Інформація та комунікації (видавнича справа, виробництво кіно та телебачення, радіо- та телевізійне мовлення,

 звукозапис, телекомунікації, комп’ютерне програмування та консалтинг, інтернет-портали, інформаційні
агентства тощо)

 Фінансова та страхова діяльність (банки, обмінні пункти, страхові компанії, пенсійні фонди, товарні біржі тощо)
 Бізнес з нерухомістю (купівля-продаж, оренда або управління нерухомістю, агентства нерухомості тощо)
Професійна, наукова та технічна діяльність (юридична та бухгалтерська діяльність, адвокатські контори,
бухгалтерські послуги, аудит, податковий консалтинг, архітектурна та інженерна діяльність, дослідження та
 експериментальні розробки в галузі природничих, технічних та соціальних наук, маркетинг, дослідження ринку,
графічний дизайн, фотографічна діяльність, перекладацька діяльність, ветеринарна діяльність, метеорологія
тощо)
Адміністративна та допоміжна сервісна діяльність (оренда (крім нерухомості), агентства з працевлаштування,
туристичні агенції, приватна охорона, управління будинками, послуги з прибирання будівель та споруд, боротьба
 з гризунами, благоустрій та обслуговування зелених насаджень та кладовищ, адміністративна та допоміжна
офісна діяльність, колл-центри, пакувальні служби тощо)
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування (судова система, пожежна служба,

 міністерства, державна адміністрація, митна адміністрація, поліція, обов'язкове пенсійне і медичне страхування
тощо)
Освіта (дошкільна, початкова та середня освіта, вища освіта, автошколи, освіта в галузі спорту, відпочинку та

 культури, курси, не визначені рівнями тощо)

Охорона здоров’я та соціальна допомога (лікарні, заклади охорони здоров’я, стоматологія, будинки для людей

 похилого віку та інвалідів, центр соціального обслуговування тощо)

Мистецтво, розваги, спорт та відпочинок (робота закладів культури, театрів, музеїв, архівів, бібліотек, ботанічних

 та зоологічних садів, заповідників, парків розваг та тематичних парків, букмекерські контори, робота спортивних
споруд, спортивних клубів, фітнес-центрів, пристані для яхт тощо. )
Інша діяльність у сфері обслуговування (членські організації, асоціації, профспілки, релігійні організації,
політичні організації, хімчистки, перукарні та салони краси, похоронна діяльність, ремонт комп’ютерів та
 комунікаційного обладнання, ремонт меблів, взуття, одягу, електроприладів, ювелірних виробів, годинників
тощо)
Діяльність домашніх господарств як роботодавців; побутова діяльність, яка виробляє різні товари та виконує

 різні послуги для власних потреб

Діяльність екстериторіальних організацій та органів (іноземні дипломатичні та консульські представництва, міжнародні

 організації тощо)

32. Яка з наступних категорій найкраще описує Ваш статус здійснення діяльності в період з 25 по 31
серпня?
 Ви учень/учениця або студент/-ка

 Ви домогосподарка.

 Виробляєте товари для власного споживання.

 Ви пенсіонер/-ка.

 Ви непрацездатні.

 або перебуваєте у виправній установі тощо

 Ви здатні працювати, але наразі не працюєте.

 Інше

Ви відбуваєте покарання у вигляді позбавлення волі
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33. Місце роботи
 Хорватія

 За кордоном

(33.) Область (жупанія) роботи

(33.) Місто/муніципалітет роботи

(33.) Населений пункт роботи

(33.) Номер будинку і доповнення до номера
будинку вулиці роботи

(33.) Вулиця роботи

(33.) Країна роботи

34. Як часто ви повертаєтеся з місця роботи до місця проживання?
 Щодня (або кілька разів на тиждень)

 Щотижня

 Рідше (щомісяця, щороку, іноді)

 Особа працює вдома

35. Засіб щоденного проїзду на роботу (виберіть один засіб, яким ви долаєте найбільшу відстань)
 Автомобіль (особа є водієм)

 Автомобіль (особа є пасажиром)

 Автобус

 Трамвай

 Потяг

 Велосипед

 Мотоцикл

 Інші види транспорту (корабель тощо)

 Пішки
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36. Що є вашим основним джерелом існування? (виберіть найбільш важливе джерело прибутку за
останні 12 місяців)
 Прибуток від постійної роботи

 Пенсія

 Прибуток від майна

 Соціальні надходження

 Інші прибутки

 Непостійна фінансова підтримка інших осіб

 Немає прибутку

37. Чи було цю особу поранено або травмовано в зв'язку з обставинами Вітчизняної війни в якості
цивільної особи?
 Так

 Ні

38. Чи помер або пропав безвісти в цієї особи в зв'язку з обставинами Вітчизняної війни
батько/мати, дружина, дитина, брат/сестра, дід/бабуся, онук/онука в якості цивільної особи?
 Так

 Ні

38a. Яка кількість цих осіб?

38b.1. Прізвище загиблої/зниклої
безвісти цивільної особи

38b.2. Ім'я загиблої/зниклої
безвісти цивільної особи

Примітка
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38b.3. Дата народження

