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 № 2 – dg (gurluşyk)

HRBNGU

0612090

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

ÖNÜMÇILIK MAKSATLY OBÝEKTLERIŇ
GURLUŞYGY BARADA HASABAT

20

ý. ýanwar - __________aýlary boýunça

Tabşyrýarlar:
1. Gurujylar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. ministrlikler we pudakl edaralary-Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine
Hasabat döwründen soň aýyň 3-ne, şeýle hem ýyl üçin hasabat döwründen soň geljek ýylyň
fewralynyň 3-ne:

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

0612090

2
ÖNÜMÇILIK MAKSATLY DESGALARYŇ GURLUŞYGY*

Gurluşygyň, obýektiň işe
girizilen toplumyň,
kuwwatlylygyň ady,
maliýeleşdiriş çeşmesi we
olaryň pudak edarasyna
degişliligi
А

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B

Ç

Kuwwatlyklaryň herekete girizileni
Şertnama
Ýylyň başyndan
boýunça işe
Ýyllyk
bäri hasabat
girizilmeginiň
meýilnama aýynyda goşmak
möhleti (ýyl,
bilen girizileni
çärýek)
1
2
3

4-7 sütünlerde hakyky nyrhlarda – müň manat
Düýpli maýa goýumlar
şol sanda gurluşyk-gurnaw işleri
Baglanyşylan Ýylyň başyndan
Ýylyň başyndan
Baglanyşylan
şertnama
bäri hasabat aýyny
bäri hasabat aýyny
şertnama
boýunça
goşmak bilen
goşmak bilen
boýunça ýyllyk
ýyllyk
ulanylany (ýerine
ulanylany (ýerine
möçberi
möçberi
ýetirileni)
ýetirileni)
4
5
6
7

* Hasabatda görkezilýän gurluşyklaryň, desgalaryň we kuwwatlyklaryň sanawyny kärhana (gurama) - gurujy öz ýerleşýän ýerindäki statistika edaralary bilen ylalaşýar.

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)

