PDÖWLET STATISTIK
HASABATY

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

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 №4– ýaşaýyş jay
gory
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2017-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky
№ 55 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

RAÝATLARA ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNYŇ BERILIŞI
BARADA HASABAT
20___-nji ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralar we Geňeşler
ýanwaryň 20-ne:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna

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
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1 BÖLÜM.
HASABAT ÝYLYNDA ORNAŞYLAN ÝAŞAÝYŞ JAÝ MEÝDANLARYNYŇ MÖÇBERI
Görkezijileriň atlary

А
Ýaşaýyş jaý meýdany - hemmesi
(setir. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+10)
şondan :
täze gurlan ýaşaýyş jaýlarda
02 setirden:
otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlarda
ähli ýaşaýyş jaý meýdanyndan aşakdaky toparlara ornaşdyryldy:
Beýik Watançylyk urşunyň (BWU) weteranlary, wepat bolan (aradan çykan)
BWU gatnaşyjynyň ýanýoldaşy, beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş
hereketleriniň weteranlary, BWU ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlar,
şolara deň tutulýan maşgalalar
I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem
maýyplygy bolan çagalary terbiýeleýän maşgalalar
Gulluk ýa-da jemgyýetçilik borçlaryny, harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirenlerinde, adam ömrüni halas edenlerinde, hukuk tertibini goranlarynda wepat bolan
adamlaryň, şeýle hem radiasiýa betbagtçylygy netijesinde heläk bolan ýa-da
ondan kesellemegi bilen aradan çykan adamyň maşgala agzasy bolan adamlar
Terbiýelemeginde dört we şondan köp çagalary bolan adamlar
Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, şeýle hem saglyk
ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-düzüm çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby
gullukdan boşan adamlar (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 10
ýyl we şondan köp bolsa)
Ýaş çatynjalar
Özi bilen bile ýaşap bir ýa-da şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany bir
özi terbiýeleýän ene (ata)
Beýleki toparlar

m2
Setiriň
şondan hasapda duran
Hemmesi
№
ornaşdyrylan maşgalalar
B
1
2
01

02
02.1

03
04

05
06

07
08
09
10

2 BÖLÜM.
HASABAT ÝYLYNDA ÝAŞAÝYŞ JAÝY ALAN WE ÖZ ÝAŞAÝYŞ ŞERTLERINI GOWULANDYRAN
MAŞGALALARYŇ SANY
Görkezijileriň atlary
А
Maşgalalaryň sany, birlik - hemmesi (setir. 12+13+14+15+16+17+18+19)
şol sanda:
Beýik Watançylyk urşunyň (BWU) weteranlary, wepat bolan (aradan çykan)
BWU gatnaşyjynyň ýanýoldaşy, beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş
hereketleriniň weteranlary, BWU ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlar,
şolara deň tutulýan maşgalalar
I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem
maýyplygy bolan çagalary terbiýeleýän maşgalalar
Gulluk ýa-da jemgyýetçilik borçlaryny, harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirenlerinde, adam ömrüni halas edenlerinde, hukuk tertibini goranlarynda wepat
bolan adamlaryň, şeýle hem radiasiýa betbagtçylygy netijesinde heläk bolan ýada ondan kesellemegi bilen aradan çykan adamyň maşgala agzasy bolan adamlar
Terbiýelemeginde dört we şondan köp çagalary bolan adamlar
Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, şeýle hem saglyk
ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-düzüm çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby
gullukdan boşan adamlar (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 10
ýyl we şondan köp bolsa)
Ýaş çatynjalar
Özi bilen bile ýaşap bir ýa-da şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany bir
özi terbiýeleýän ene (ata)
Beýleki toparlar

Setiriň
№
B
11

12
13

14
15

16
17
18
19

Hemmesi
1

şolardan hasapda duran
maşgalalaryň sany
2
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Görkezijileriň atlary

А
Maşgala agzalarynyň sany, adam - hemmesi
(setir.21+ 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28)
şol sanda:
Beýik Watançylyk urşunyň (BWU) weteranlary, wepat bolan (aradan çykan)
BWU gatnaşyjynyň ýanýoldaşy, beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş
hereketleriniň weteranlary, BWU ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlar,
şolara deň tutulýan maşgalalar
I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem
maýyplygy bolan çagalary terbiýeleýän maşgalalar
Gulluk ýa-da jemgyýetçilik borçlaryny, harby gulluk borçlaryny ýerine
ýetirenlerinde, adam ömrüni halas edenlerinde, hukuk tertibini goranlarynda
wepat bolan adamlaryň, şeýle hem radiasiýa betbagtçylygy netijesinde heläk
bolan ýa-da ondan kesellemegi bilen aradan çykan adamyň maşgala agzasy
bolan adamlar
Terbiýelemeginde dört we şondan köp çagalary bolan adamlar
Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, şeýle hem saglyk
ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-düzüm çäreleriniň geçirilmegi sebäpli
harby gullukdan boşan adamlar (eger olaryň harby gullukda bolan umumy
wagty 10 ýyl we şondan köp bolsa)
Ýaş çatynjalar
Özi bilen bile ýaşap bir ýa-da şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany bir
özi terbiýeleýän ene (ata)
Beýleki toparlar

Setiriň
№
B

Hemmesi
1

şolardan hasapda duran
maşgalalaryň sany
2

20

21
22

23
24

25
26
27
28

3 BÖLÜM.
ÝAŞAÝYŞ JAÝYNY ALMAK ÜÇİN HASAPDA DURAN MAŞGALALARYŇ SANY
Görkezijileriň atlary
А
Ýylyň dowamynda hasaba alnan maşgalalar
Jaý almak üçin hasapda duran maşgalalaryň ýylyň ahyryndaky sany
(setir.31+ 32+ 33+ 34+ 35+ 36+ 37+ 38)
şol sanda:
Beýik Watançylyk urşunyň (BWU) weteranlary, wepat bolan (aradan çykan)
BWU gatnaşyjynyň ýanýoldaşy, beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş
hereketleriniň weteranlary, BWU ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlar,
şolara deň tutulýan maşgalalar
I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem
maýyplygy bolan çagalary terbiýeleýän maşgalalar
Gulluk ýa-da jemgyýetçilik borçlaryny, harby gulluk borçlaryny ýerine
ýetirenlerinde, adam ömrüni halas edenlerinde, hukuk tertibini goranlarynda
wepat bolan adamlaryň, şeýle hem radiasiýa betbagtçylygy netijesinde heläk
bolan ýa-da ondan kesellemegi bilen aradan çykan adamyň maşgala agzasy
bolan adamlar
Terbiýelemeginde dört we şondan köp çagalary bolan adamlar
Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, şeýle hem saglyk
ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-düzüm çäreleriniň geçirilmegi sebäpli
harby gullukdan boşan adamlar (eger olaryň harby gullukda bolan umumy
wagty 10 ýyl we şondan köp bolsa)
Ýaş çatynjalar
Özi bilen bile ýaşap bir ýa-da şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany bir
özi terbiýeleýän ene (ata)

Setiriň
№
B
29
30

31
32

33
34

35
36
37

birlik
şolardan häkimlikleriň
Hemmesi
hasabynda duran
maşgalalaryň sany
1
2
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Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А
Beýleki toparlar
30-nji setirden:
Hasaba duran maşgalalaryň umumy sanyndan ýylyň ahyrynda haýsynyň nirede
ýaşaýany:
jemagat jaýlarda
umumy ýaşaýyş jaýlarynda
çagşan we howply ýagdaýdaky jaýlaryň gorunda
Ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin 10 ýyl we ondanam köp wagt bäri
hasapda duranlary

Hemmesi

B
38

1

şolardan häkimlikleriň
hasabynda duran
maşgalalaryň sany
2

39
40
41
42

Goşmaça maglumat
Ulanyşa girizilen we öň gurlan jaýlardan
boşan, ýöne hasabat ýylynda paýlanmadyk ýaşaýyş jaýlarynyň
ýylyň ahyryndaky mukdary

_______________________m2

şol sanda, täze gurulan jaýlarda

_______________________m2

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

(goly)

