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 - dg

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 5-nji dekabryndaky
№80 buýrugy bilen tassyklanyldy

0612064

DURMUŞ-MEDENI MAKSATLY OBÝEKTLERIŇ
HEREKETE GIRIZILIŞI WE POTRAT IŞLERINIŇ
ÝERINE ÝETIRILIŞI BARADA HASABAT
20____ ý. ýanwar - __________

aýlarynda

Aýlyk

Tabşyrýarlar:
1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary her
çärýegiň birinji we ikinji aýynyň hasabat
döwründen soň aýyň 3-ne:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Ministrlikler we pudak edaralary hasabat
döwründen soň aýyň 5-ne Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komitetine.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy ______________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

HSUK boýunça
kod



0612064
Görkezijileriň atlary
А
Ulanylmaga girizileni:
ýaşaýyş jaýlaryň we umumy
ýaşaýyş jaýlaryň
ýaşaýyş jaýlaryň sany
hassahanalaryň
saglyk öýleriň
professional-tehniki mekdepleriň
we liseýleriň
umumy bilim berýän mekdepleriň
mekdebe çenli çagalar edaralaryň
hakyky nyrhlarda öz güýji bilen
ýerine ýetirilen potrat işleri
343-nji setirden-merkezleşdirilen
maýa goýumlaryň hasabyna ýerine
ýetirilen işleri
deňeşdirmek üçin alynýan
nyrhlarynda öz güýji bilen ýerine
ýetirilen potrat işleri, 1984 ý.

2
Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Ýyl üçin
meýilnama

B

Ç

1

umumy
meýdany m2
umumy
(peýdaly)
meýdany, m2
birlik
hassa orny
salkyndaky
gatnama

Yerine ýetirileni
ýylyň
geçen ýylyň degişli
başyndan
döwri üçin
2
3

501
502
503
570
572

okuwçy orny

690

okuwçy orny
orun

901
910

müň manat

343

Х

-"-

350

Х

Х

-"-

351

Х

Х

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(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)

