HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGIINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET
STATISTIK HASABATLYLYGY

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda ilkinji statistik
maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar

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 № 8-ekiş

HRBNGU

0611316

DÄNELIK EKINLERINIŇ, ŞALYNYŇ, GOWAÇANYŇ
WE GANT ŞUGUNDYRYNYŇ EKILIŞI BARADA
HASABAT

20____ ý. ____________ aýynyň______

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndaky
№ 126 buýrugy bilen tassyklanyldy
Gündelik (ekiş geçirilýän möwsüminde)
Tabşyrýarlar:
daýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň,
ministrlikleriň we pudak edaralarynyň kömekçi
hojalyklary, hususy hojalyklar, özbaşdak oba hojalyk
paýdarlar jemgyýetleri we beýleki ekiş geçirýän
kärhanalar her ekiş geçirilen güninde:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan 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

2

0611316

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Ekilen
meýdan,
ga

A

B

1

Däneli we däneli kösükliler, hemmesi
(02+03+04+05)

01

bugdaý

02

arpa

03

şaly

04

…………………………………

05

Gowaça, hemmesi (07+08)

06

şol sanda: orta süýümli

07

inçe süýümli

08

Gant şugundyry, hemmesi

Ekiji traktorlaryň
Sepilen
sany, birlik
1-nji sütünden:
tohum –
1 günde ekilen
olardan bir
hemmesi,
meýdany, ga
hemmesi günde
kg
gatnaşany
2
3
4
5

09

Ýolbaşçysy

goly, möhri

Baş hasapçy

goly, möhri

Sepilen tohuma jogapkär işgäri
(agronom)

goly, möhri

Familiýasy, ady, atasynyň ady

Familiýasy, ady, atasynyň ady

Familiýasy, ady, atasynyň ady
«____» __________20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ____________20__ ý.

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(hasabatyň statistika edarasyna tabşyrylan senesi,
statistika edaralary tarapyndan doldurylýar)

№ 8-EKIŞ (GÜNDELIK) «DÄNELIK EKINLERINIŇ, ŞALYNYŇ, GOWAÇANYŇ WE GANT
ŞUGUNDYRYNYŇ EKILIŞI BARADA HASABAT» DÖWLET STATISTIK HASABAT
FORMASYNY DOLDURMAK BOÝUNÇA GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 8-ekiş (gündelik) döwlet statistik hasabatlylyň formasy daýhan birleşikleri, edaralaryň we
kärhanalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň kömekçi hojalyklary, hususy hojalyklar,
özbaşdak oba hojalyk paýdarlar jemgyýetleri we ekiş geçirýän beýleki kärhanalar tarapyndan her
ekiş geçirilen güninde (artýan jem bilen) degişli ilkinji gündelik resminamalar esasynda bellenen
tertipde we möhletde düzülýär. Hasabat ýerleşýan ýerindäki statistika edarasyna we özünden ýokarda
durýan edarasyna tabşyrylýar.
Maglumat üçin: Ekiş işleriniň gidişi barada goşmaça maglumatlaryň gerek bolan
ýagdaýynda hasabat düzmegiň we tabşyrmagyň tertibi Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komiteti tarapyndan düzülýär we maglumatlaryň ýygnaljak wagty hat üsti bilen ekiş geçirýän
kärhanalaryna iberilýär.
Oba hojalygynyň statistikasy we
seljerişi müdirligi
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