
 
 

 

 

 

 

 

 

Допоможіть проінформувати наступний перепис 

Направляю вам цей лист щоб попросити вас про допомогу в короткому опитуванні щоб 

перевірити можливі нові питання щодо Перепису-2021. Опитування здійснюється 

компанією Ipsos MORI від імені Агенції статистики та досліджень Північної Ірландії 

(NISRA). 

Вашу сім’ю було обрано для участі випадковим чином. Я був би дуже вдячним за вашу 

допомогу – приймаючи участь в даному опитуванні, ви допоможете в інформуванні щодо 

наступного перепису. 

Приміть участь в короткому онлайн-опитуванні 

Для проходження онлайн-опитування, будь ласка, введіть це посилання в адресну строку 

в верхній частині вашого інтернет-браузера: 

https://ipsos.uk/census-research 

и введіть код вашого індивідуального коду доступу: 

[ACCESS_CODE] 

Ваша участь є абсолютно добровільною. 

Будь ласка, завершіть опитування якомога скоріше, але не пізніше ніж опівночі п'ятниці 

11-го серпня. Це повинно зайняти не більше п'яти хвилин вашого часу. 

Відповіді, які ви надасте, будуть оброблятися як конфіденційні. 

Детальна інформація на наступній сторінці 

Переверніть сторінку для отримання докладної інформації по даному опитуванні, про 

NISRA (Агенція статистики та досліджень Північної Ірландії) і статистикою. 

Велике спасибі за те, що приділили час щоб допомогти нам.  

 З щирою повагою, 

 

 
Девід Маршалл (Доктор) 

Агенція статистики та досліджень Північної Ірландії  

https://ipsos.uk/census-research


 
 

 

 
Хто ви? 

Компанія Ipsos MORI здійснює це опитування від імені Агенції статистики та досліджень 

Північної Ірландії (NISRA). Компанія Ipsos MORI є незалежним дослідницьким агентством. 

Ви можете знайти більше інформації на сайті www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk 

NISRA (Агенція статистики та досліджень статистики та досліджень  Північної Ірландії) 

несе відповідальність за збір та публікацію статистики щодо економіки, населення і 

суспільства в Північній Ірландії. NISRA також проводить перепис в Північній Ірландії кожні 

10 років. Ви можете дізнатися більш детальну інформацію на сайті 

https://www.nisra.gov.uk 

Чому моя сім’я отримала запрошення пройти опитування? 

Вашу сім’ю було обрано для участі в опитуванні з списку поштових індексів в Північній 

Ірландії випадковим чином. 

Про що це опитування? 

Опитування ставить питання про вас і вашу сім’ю. Ми тестуємо питання, щоб 

переконатися, що анкета Перепису-2021 є якомога простішою для заповнення. 

Що таке перепис? 

Перепис підраховує населення і збирає іншу інформацію про членів сімей. Він 

використовується центральним та місцевим урядом, бізнес-організаціями та 

благодійними установами, наприклад для підтримки рішень щодо виділення коштів, 

надання послуг і моніторингу нерівності. 

Кому в моїй сім’ї слід пройти це опитування? 

Одна людина віком 16 років або більше може пройти це опитування. Якщо ви є єдиною 

людиною віком 16 років або більше, тоді лише вам слід пройти це опитування. 

Чи зможете ви побачити мої індивідуальні відповіді? 

Ні. Ніхто в компанії Ipsos MORI або агенції NISRA не зможе ідентифікувати вас або 

побачити як ви відповіли на питання. Компанія Ipsos MORI поєднає відповіді від усіх, хто 

відповів на опитування, а дані будуть  анонімними. 

Якщо у вас ще є питання, будь ласка, зв'яжіться з компанією Ipsos по 
електронній пошті або по телефону. 

Email: censusresearch@ipsos.com 

Телефон: 0800 819 9031 

mailto:censusresearch@ipsos.com

