HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ, 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet
statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma №2– ýaşaýyş jaý gory

HRBNGU

0613109

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 16-njy noýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

RAÝATLARYŇ HUSUSY EÝEÇILIGINE DEGIŞLI
BOLAN OBA ILATLY ÝERLERINDÄKI ÝAŞAÝYŞ
JAÝLARY BARADA HASABAT
20____-nji ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
geňeşlikler ýanwaryň 25-ne çenli ýerleşýän
ýerindäki statistika edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

0613109

2

1 BÖLÜM.
ÝYLYŇ AHYRYNA ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNYŇ SANY, OLARYŇ UMUMY WE ÝAŞAÝYŞ MEÝDANY

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Ýaşaýyş
jaýlarynyň
sany, birlik

Ýaşaýyş
otaglarynyň
umumy
meýdany*,
m2

B
01

1

2

3

x

x

A
Ýaşaýyş jaýlary - hemmesi
(03-05-nji setirleriň jemi)
(01 setir = 22.1-nji setir)
şondan:
içine girilmedik ýa-da ýaşalmaýan jaýlar
01-nji setirden –
iki otagly ýaşaýyş jaýlary
üç otagly ýaşaýyş jaýlary
dört we ondanam köp otagly ýaşaýyş jaýlary

02

şondan,
ýaşaýyş
meýdany*,
m2

Gazlaşdyrylan
yaşaýyş jaýlary
ýaşaýyş
jaýlaryýaşaýyş
nyň
meýdany*,
sany,
m2
birlik
4
5

03
04
05

x

x

x
x
x

x
x
x

Şu ýerde we soňra tekst boýunça- *)Umumy we ýaşaýyş meýdanynyň görkezijisi oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýär (0,0)

2 BÖLÜM.
ÝYL BOÝUNÇA ÝAŞAÝYŞ JAÝ GORUNYŇ HEREKETI
Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А
Ýylyň başyna meýdanyň barlygy - hemmesi (häzirki ýylyň 1 sütüniň 06 setiri
geçen ýylky 2 sütüniň 01 setirine deňdir)
Bir ýylda gelen meýdany - hemmesi (07 set.=08 set. +10 set.+10.1 set.+11 set.)
şol sanda:
täze gurluşyk
kärhanalardan, edaralardan, raýatlardan satyn alnan
gaýry sebäpler
anyklama esasynda gelen (tükelleýiş, öň doly hasaba alynmadyk we ş.m.)
Bir ýylda çykan meýdany - hemmesi
(12 set.= 13 set.+ 15 set.+ 16 set.+19 set.+21 set.+22 set.)
şol sanda :
köneligi we çagşanlygy boýunça
tebigy betbagtçylyk boýunça
täzeden gurmak we gurlan ýerlerde gurluşyk işleriniň geçirilmegi sebäpli
gaýry sebäpler
kärhanalara, edaralara, raýatlara satylan ( berlen )
anyklama esasynda çykan (tükelleýiş, öň doly hasaba alynmadyk we ş.m.)
Hasabat ýylynyň ahyryna bar bolan meýdan - hemmesi
(22.1 set.= 06 set. + 07 set. – 12 set.)

B
06

Ýaşaýyş
otaglaryň
umumy
meýdany,m2
1

Ýaşaýyş
jaýlarynyň
sany, birlik
2

07
08
10
10.1
11
12

13
15
16
19
21
22
22.1

Hasabata girizilen oba ýerleriň sany, birlik

23

Goşmaça:
Hasabat döwrüniň ahyryna 1 gatly______ birlik, 2 gatly _______ birlik bar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň sany
Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(goly)

