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 №1-durkuny täzelemek

HRBNGU

0607012

TOPRAGYŇ MES GATLAGYNYŇ BITEWILIGI BOZULAN
ÝERLERINIŇ DURKUNY TÄZELEMEK BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 3-nji dekabryndaky
№ 111 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
1. Önümçilik birleşikleri, kärhanalar, guramalar, kärendeçi kärhanalar, daýhan
birleşikleri we ykdysadyýetiň pudaklarynyň beýleki kärhanalary şeýle hem topragyň mes gatlagynyň
bozulmagy hem-de olary öňki durkuna getirmegi bilen bagly işleri ýerine ýetirýän hususy adamlar
ýanwaryň 10-na cenli:
a) etrabyň, şäheriň ýer serişdeleri bölümlerine;
b) özünden ýokardaky guramasyna;
2. Etraplaryň, şäherleriň ýer serişdeleri bölümleri – welaýat ýer serişdeleri müdirliklerine ýanwaryň
15-ne cenli;
3. Welaýatlaryň ýer serişdeleri müdirlikleri – Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine ýanwaryň 15-ne cenli;
4. Ministrlikler, pudak edaralary jemleýji hasabatyny Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer
serişdeleri baradaky döwlet komitetine ýanwaryň 15-ne cenli;
5. Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti jemleýji hasabatyny – Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine fewralyň 1-ne cenli.

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

0607012

2
1 BÖLÜM.
ÝERLERIŇ ÖŇKI DURKUNA GETIRILIŞI

Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň,önümçilik
birleşikleriniň, edaralaryň, guramalaryň, kärhanalaryň, kärendeçi kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň we ykdysadyýetiň pudaklarynyň
beýleki kärhanalary
şonuň ýaly-da hususy
taraplaryň atlary we
ýerleşýän ýerleri
A

Hasabat döwründe, ga
öňki durkuna getirilen ýerler – hemmesi
şol sanda:

Ýylyň başyna
hakyky bar bolany, ga

Setiriň
№

Kärhanalaryň,guramalaryň sany,
birlik

durky
bozulan
ýerler

durky
bozulan
ýerlerden işlenip gutarylany

B

1

2

3

durky
bozulan
ýerler

4

durky
bozulan
ýerlerden işlenip
gutarylany

5

maksatnama
boýunça

hakyky
(8+9+
10+11)

sürlen
ýerler

6

7

8

Ýylyň ahyryna
hakyky bar bolany, ga

howoba
tokaýdanlar
hojalylyklar
we
gynda (gyrymsy
beýleki
peýdala- agaçlar,
maksatnylýan
nahal
lar üçin
beýleki oturdylan
goýlan
ýerler
ýerler)
ýerler
9

10

11

durky
bozulan
ýerler
(2+4-7)

durky bozulan ýerlerden işlenip gutarylan meýdan
(3+5-7)

12

13
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3
2 BÖLÜM.
TOPRAGYŇ GURPLY GATLAGYNY AÝYRYP SAKLAMAK WE PEÝDALANMAK

Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň,önümçilik
birleşikleriniň, edaralaryň,
guramalaryň, kärhanalaryň, Setikärendeçi kärhanalaryň,
riň
daýhan birleşikleriniň we
№
ykdysadyýetiň beýleki
kärhanalary şonuň ýaly-da
hususy taraplaryň atlary we
ýerleşýän ýerleri
A
B

topragyň aýrylan
gurply gatlagy

KärhanaÝylyň başyna
laryň, gutopragyň mes
ramala- gatlagynyň aýryryň sany,
lyp üýşürileni, meýdandan,
birlik
müň m3
ga

1

2

3

müň m3

Hasabat döwründe
şol sanda:

topragyň
aýrylan
mes gatlagynyň hasabyna gowulandyrylan az hasylly ýerleriň
meýdany, ga

4

5

sürlen
ýerler, ga

oba hojalygynda peýdalanylýan
beýleki
ýerler, ga

Peýdalanylan
topragyň mes
gatlagy, müň
m3

6

7

8

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)

Ýylyň ahyryna topragyň
üýşürlen mes
Gurply gatgatlagynyň galagynyň goşlan möçberi,
maça üýşürmüň m3
leni müň m3
(2+4-8)

9

10

