
КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ 

 Код 
рад-
ка 

Зямельныя ўчасткі (часткі зямельных участкаў)  

1-шы 2-гі 3-ці 
Мэтавае прызначэнне Мэтавае прызначэнне Мэтавае прызначэнне 

Тып мясцовасці Тып мясцовасці Тып мясцовасці 

Тэрыторыя Тэрыторыя Тэрыторыя 

А Б 1 2 3 

Агульная плошча зямельнага ўчастка (часткі  
зямельнага ўчастка), м2 

(у цэлых ліках) 
100    

    з яе:     

    занятая пад пасевы сельскагаспадарчых культур  110 не ўказваецца не ўказваецца не ўказваецца 

у тым ліку пад:     

збожжавыя культуры 111    

бабовыя культуры 112    

бульбу 113    

агародніну 114    

культуры кармавыя караняплодныя 115    

іншыя кармавыя культуры  116    

іншыя пасевы (эфіраалейныя, лекавыя і іншыя 
культуры) 

117    

 зямля, якая не выкарыстоўваецца  
(у тым ліку пасевы на зялёнае ўдабрэнне) 

 
130 

   

занятая пад пладова-ягадныя насаджэнні і кусты 120    

2. Ахарактарызуйце зямельныя ўчасткі (часткі зямельных участкаў) і іх выкарыстанне ў 2017 годзе: 

 Адзінка вымярэння Код радка Усяго   З іх у пладаносным узросце  

А Б В 1 2 

Пладовыя насаджэнні: 
у тым ліку: 
семечкавыя: 

    

яблыня штук 200   

груша штук 201   

рабіна, аронія чарнаплодная штук 202   

глог, шыпшына штук 203   

іншыя семечкавыя насаджэнні штук 204   

костачкавыя:     

вішня, чарэшня штук 205   

сліва, алыча штук 206   

абрыкос, персік, нектарын штук 207   

абляпіха штук 208   

іншыя костачкавыя насаджэнні штук 209   

КОД ТЫПУ МЯСЦОВАСЦІ 
1 - горад, пасёлак гарадскога тыпу 
2 - сельская мясцовасць 

ЗВЯРНІЦЕ ЎВАГУ 
1 сотка = 100 м2 
10 сотак = 1 000 м2 
1 га =  10 000 м2 

КОД МЭТАВАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ 
1 - будаўніцтва і (або) абслугоўванне жылога дома 
2 - вядзенне ўласнай падсобнай гаспадаркі 
3 - калектыўнае садоўніцтва і дачнае будаўніцтва 

4 - агародніцтва 
5 - іншае 

3. Укажыце колькасць (плошчу) пладова-ягадных насаджэнняў і кустоў па стане на 1 кастрычніка 2017 г.: 

да пытання   3 

   

   

            

АДОБРАНА 
пратакол пасяджэння калегіі 
Нацыянальнага статыстычнага 
камітэта Рэспублікі Беларусь  
27.04.2017  № 9 

АПЫТАЛЬНІК АБ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

1. Колькі зямельных участкаў (частак зямельных участкаў) знаходзілася ва ўласнасці або ўладанні, 
карыстанні, арэндзе (субарэндзе) Вашай домагаспадаркі па стане на 1 кастрычніка 2017 г.? 

да пытання 2 У выпадку адсутнасці зямельных участкаў (частак 
зямельных участкаў) пераход да пытання 4 

№ перапіснога  
ўчастка 

№ падліковага 
ўчастка 

Форма 1СХ № п/п домагаспадаркі ў межах памяшкання, 
якое выкарыстоўваецца для пражывання 

№ памяшкання, якое выкарыстоўваецца для 
пражывання, у межах падліковага ўчастка 

укажыце колькасць 



КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ 

4. Ці ёсць у Вашай гаспадарцы якая-небудзь жывёла, птушка і пчоласем'і? 

так                           не                           да  пытання 5 пераход да 2Н 

5. Укажыце колькасць жывёлы, птушак і пчоласямей па стане на 1 кастрычніка 2017 г.: 

 Код  
радка 

Усяго, галоў  

А Б 1 

Буйная рагатая жывёла 300  

з яе каровы 301  

Свінні  310  

Авечкі 320  

Козы 330  

з іх козаматкі 331  

Коні 340  

Трусы 350  

Птушка сельскагаспадарчая (куры, качкі, гусі, індычкі, цацаркі) 360  

  з яе куры-нясушкі  361  

Іншыя  віды:   

  перапёлкі 380  

  страусы 381  

  нутрыі 382  

  андатры 383  

Пчоласем'і, штук 370  

да пытання   4 

 Адзінка вымярэння Код радка Усяго   З іх у пладаносным узросце  

А Б В 1 2 

Ягадныя насаджэнні і кусты: 
у тым ліку: 
ягадныя кусты: 

    

парэчкі ўсіх відаў штук 210   

агрэст штук 211   

буякі высакарослыя штук 212   

іншыя ягадныя кусты штук 213   

ягадныя насаджэнні:     

клубніцы (суніцы) м2 (у цэлых ліках) 214   

маліны, ажыны м2 (у цэлых ліках) 215   

іншыя ягадныя насаджэнні м2 (у цэлых ліках) 216   

Вінаград штук 217   

Арэхаплодныя насаджэнні штук 218   

пераход да 2Н 


