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-abadanlaşdyrma

HRBNGU

0613073

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 16-njy noýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýarym ýyllyk
Tabşyrýarlar:

ILATLY ÝERLERIŇ
ÝOL HOJALYGY WE KÖÇELERIŇ
YŞYKLANDYRYLYŞY BARADA HASABAT
20___ ýylyň ýanwar - ______________ aýlary boýunça

1.
Ilatly
ýerleriň
çäklerinde
häkimlikleriň
(geňeşlikleriň),
daýhan
birleşikleriň,
beýleki
ministrlikleriň we edaralaryň garamagynda duran,
daşary abadanlaşdyrmagyň desgalaryny ulanmak işlerini
ýerine ýetirýän kärhanalar we edaralar hasabat
döwründen soň aýyň 20-ne çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Ministrlikler we pudak edaralar (garamagyndaky
kärhanalary şu forma boýunça hasabat berýän bolsalar)
jemleýji hasabaty Türkmenistan boýunça hasabat
döwründen soň 34-nji gününe 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 kod

HSUK boýunça
şahamçanyň kody

0613073

2

Ölçeg
birligi

Görkezijileriň atlary

А
Ilatly ýerleriň çäklerinde köçeleriň, geçelgeleriň,
şaýollaryň, köprüleriň, ýolgeçirijileriň, ötükleriň we
ş.m. hasabat döwrüniň ahyryna umumy uzynlygy
01-nji setirden:
olaryň gaty örtgüli uzynlygy
02-nji setirden:
kämilleşdirilen örtgülileriň (sementli-betonly,
asfaltbetonly we asfaltbeton görnüşde, çagyl we
daşly, organiki we berkidiji materiallar bilen
işlenilen)
Köprüleriň we ýolgeçirijileriň umumy sany
şolardan:
pyýada ýörelýän köprüler
agaçdan köprüler
Köprüleriň we ýolgeçirijileriň umumy meýdany
şolardan:
pyýada ýörelýän köprüler
agaçdan köprüler
Ulag we pyýada ýörelýän ýerasty ötükleriň umumy
sany
şolardan:
pyýada ýörelýän
Ulag we pyýada ýörelýän ötükleriň (ýerasty
desgalaryň) umumy meýdany
şolardan:
pyýada ýörelýän
Ilatly ýerleriň çäkletrinde şaýollaryň, köçeleriň,
geçelgeleriň, köprüleriň, ötükleriň ýolgeçirijileriň
we ş.m. yşyklandyrylan bölekleriniň umumy
uzynlygy
Hasabat döwrüniň ahyryna esasy ilaty ýerleriň
abatlandyryş we yşyklandyryş işleri boýunça
işgärleriň umumy sany
şolardan:
çäkleri abadanlaşdyrmak we arassalamak
boýunça işçileri
elektromontýorlar

Setiriň

№

B

Ç

km*

01

km*

02

km*
birlik

03
04

birlik
birlik
m2*

05
06
07

m2*
m2*

08
09

birlik

10

birlik

11

m2*

12

m2*

13

km*

14

adam

15

adam
adam

16
17

Hasabat berýän
kärhanalaryň
edýän hakyky
hyzmatlary,

şol sanda
kärhananyň
balansynda
durany,

hemmesi
1

hemmesi
2

şolardan
oba
ýerlerinde
3

*) Kilometrler we inedördül metrler otyrdan soňky bir onluk takyk görkezilmeli (0,0)

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(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)

