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 № 1-sürüm

HRBNGU

0611410

GOWAÇA EKILJEK MEÝDANLARDA SÜRÜM
IŞLERINIŇ GIDIŞI BARADA HASABAT

20____ ý. ____________ aýynyň______

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndaky
№ 126 buýrugy bilen tassyklanyldy
Gündelik
(sürüm edilýän möwsüminde artýan jem bilen)
Tabşyrýarlar:
Sürüm işlerini geçiren daýhan birleşikleri,
kärhanalaryň we edaralaryň kömekçi hojalyklary,
hususy kärhanalar, özbaşdak oba hojalyk paýdarlar
jemgyýetleri we gowaça ekýän gaýry kärhanalar:
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

0611410
Azally traktorlaryň sany
1-nji sütünden:
1 günde sürleni, ga
sürüme taýýary
bir günde gatnaşany
şondan:
şondan:
Setişolardan:
şolardan:
etrap
etrap
riň
etrap
etrap
tehniki
tehniki
№ Hemmesi
Hemmesi
Hemmesi
tehniki
Hemmesi tehniki
hyzmat ediş
hyzmat ediş
hyzmat ediş
hyzmat ediş
kärhanasy
kärhanasy
kärhanasy
kärhanasy
tarapyndan
tarapyndan
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Sürlen meýdan, ga

Görkezijileriň
atlary

A
Gowaça ekiljek
meýdanlardaky
sürüm işleri hemmesi
şol sanda: daýhan
birleşikleri
boýunça
özbaşdak
paýdarlar
jemgyýeti
boýunça
beýleki pagta
öndürijiler
boýunça

01

02

03

04

Daýhan birleşiginiň, kärhananyň ýa-da
edaranyň kömekçi hojalygynyň, özbaşdak
oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň we
beýleki gowaça ekýän kärhananyň
ýolbaşçysy
Etrap tehniki hyzmat ediş
kärhanasynyň ýolbaşçysy

M.Ý.

goly

F., A., A.a.

M.Ý.

goly

F., A., A.a.

«____» __________20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

«____» ____________20__ ý.
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 1-sürüm “Gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işleriniň gidişi barada hasabat” döwlet statistik
hasabatlylygyň formasy sürüm işlerini geçiren daýhan birleşikleri, kärhanalaryň we edaralaryň kömekçi
hojalyklary, hususy kärhanalar, özbaşdak oba hojalyk paýdarlar jemgyýetleri we gowaça ekýän gaýry kärhanalar
tarapyndan her günde degişli resminamalar esasynda düzülýär. Hasabat bellenen tertipde we möhletde ýerleşýan
ýerindäki statistika edarasyna we özünden ýokardaky guramasyna tabşyrylýar. Sürüm işleri etrap tehniki hyzmat
ediş kärhanasy tarapyndan geçirilen ýagdaýynda hasabata bu kärhananyň ýolbaşçysy hem gol çekýär.
Maglumat üçin: Meýdanlarda sürüm işleriniň gidişi barada goşmaça maglumatlaryň gerek bolan
ýagdaýynda şol görkezijiler boýunça hasabat düzmegiň tertibi we tabşyrmagyň möhleti Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komiteti tarapyndan bellenilýär we hat üsti bilen degişli respondentlere habar berilýär.
Oba hojalygynyň statistikasy
we seljerişi müdirligi

