DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

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

“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 № 2-gb
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 21-nji noýabryndaky
№127 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik

GEOLOGIÝA–BARLAG IŞLERINIŇ
ÝERINE ÝETIRILIŞI BARADA
HASABAT
20___ ý. ýanwar - _________ aýlary boýunça

Tabşyrýarlar:
1. Toparlar
(ekspedisiýalar),
nebit-gaz
çykaryjy
dolandyryş edaralar, burawlaýyş işleriniň müdirlikleri,
kärhanalar, birleşikler hasabat döwründen soň aýyň
2-sine:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2. Мinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary
jemleýji hasabaty - Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetine hasabat döwründen soň aýyň
10-na

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

0601183
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1 BÖLÜM.
SMETA GYMMATY BOÝUNÇA GEOLOGIÝA–BARLAG IŞLERI
Görkezijileriň atlary

А
Geologiýa-barlag işlerine serişdeleriň möçberi (GBS-syz) –
hemmesi
Geologiýa-barlag işlerine döwlet býujetiniň we beýleki
çeşmeleriň hasabyna goýberilen serişdeleriň (GBS-syz) möçberi*
şondan:
gözleg işleri
gözleg-baha kesiş işleri
deslapky barlag
ýataklary jikme-jik barlag işleri
ylmy–barlag işleri
ýer titremesini çaklaýyş işleri
Nebite we gaza çuň burawlaýyş-barlag işleri üçin düýpli maýa
goýumlarynyň möçberi
şol sanda:
daýançly we parametrli burawlaýyşa
gözleg burawlaýyşa
barlag burawlaýyşa
09-njy setirden – nebite

Setiriň
№
B

Ýylyň başyndan
döwür üçin limit
1

manat
Ýylyň başyndan
hakykysy
2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

* «beýleki çeşmeler» – haýsylardygyny görkezmeli ______________________________________________________
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2 BÖLÜM
NATURAL GÖRNÜŞDE GEOLOGIÝA–BARLAG IŞLERI
metr
Ýylyň başyndan
döwrüň
meýilnamasy
1

Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А
Çüň barlag burawlaýyş (rotorly, elektrik bilen burawlamak) –
hemmesi
şondan:
nebite we gaza
şolardan nebite
ýerasty gaz ýataklaryna
himiki çig mallara
terminal suwlara
02 setirden – işleriň görnüşi boýunça:
daýançly we parametrli burawlaýyş
gözleg burawlaýyşy
barlag burawlaýyşy
Mehaniki kolonkaly burawlaýyş*
Mehaniki kolonkaly burawlaýyşyň umumy möçberinden – nebite
we gaza düzümli-gözleg burawlaýyş
Zarply-mehaniki burawlaýyş*
Daglyk ýerasty işleri (ştolnýalar, ştrekler, kwerşlaglar, gezenkler,
ştrekleriň daraklary, kameralar)
Şahtalar*
Şurflar we şurflardan edilen daraklar*
şondan şurfly-burawlaýjy gurallar bilen*
Daglyk ýerüsti işler (ýaplar, garymlar)
şondan ýer gazyjy maşynlar bilen*

B

Ýylyň başyndan
hakykysy
2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

* 1-nji ýarym ýyl üçin doldurylýar.
Bellik: Ýerlerdäki rejeleýiş işleri gurnalanda kärhananyň (guramalaryň) meýilnamalary “Ýylyň başyndan döwrüň
meýilnamasy” atly 1 sütünde görkezilýär. Beýleki hemme ýagdaýlarda “Ýylyň başyndan döwrüň meýilnamasy”
atly 1sütün doldurylmaýar.

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)

