
 

GEREKLI RESMINAMALARYŇ SANAWY 

E-commerce (Internet-söwda) hyzmatyny birikdirmek üçin 

resminamalaryň SANAWY. 
 

 

 

Hususy telekeçiler üçin: 

 E-commerce (Internet-söwda) hyzmatyny birikdirmek  barada resmi hat 

 Pasportyň nusgasy 

 Patentiň nusgasy 

 Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy 

 Türkmenistanyň “Aragatnaşyk” agentliginde ýa-da  “Türkmentelekom” 

EAK tarapyndan web-saýtyny hasaba alynandygy barada degişli 

resminamanyň nusgasy 
 

Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri: 

 Hasaplaşyk hasabynyň belgisi 

 Şahsy salgyt belgisi  

 Bankyň anyklaýyş belgisi 

 

Döwlet kärhanalary üçin: 

 E-commerce (Internet-söwda) hyzmatyny birikdirmek  barada resmi hat 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäre berlen ynanç haty 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäriň pasport ynyň nusgasy 

 Edara döwlet tarapyndan bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy* 

 Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň 

nusgasy* 

 Kärhananyň Tertipnamasynyň nusgasy* 

 Türkmenistanyň “Aragatnaşyk” agentliginde ýa-da  “Türkmentelekom” 

EAK tarapyndan web-saýtyny hasaba alynandygy barada degişli 

resminamanyň nusgasy 
 
 

Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri: 

 Hasaplaşyk hasabynyň belgisi 

 Şahsy salgyt belgisi  

 Bankyň anyklaýyş belgisi 

 

 



 

Hususy kärhanalary üçin: 

 E-commerce (Internet-söwda) hyzmatyny birikdirmek  barada resmi hat 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäre berlen ynanç haty 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäriň pasport ynyň nusgasy 

 Edara döwlet tarapyndan bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy* 

 Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň 

nusgasy* 

 Kärhananyň Tertipnamasynyň nusgasy* 

 Türkmenistanyň “Aragatnaşyk” agentliginde ýa-da  “Türkmentelekom” 

EAK tarapyndan web-saýtyny hasaba alynandygy barada degişli 

resminamanyň nusgasy 
 

Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri: 

 Hasaplaşyk hasabynyň belgisi 

 Şahsy salgyt belgisi  

 Bankyň anyklaýyş belgisi 

 

 

Hojalyk jemgiýeti üçin: 

 E-commerce (Internet-söwda) hyzmatyny birikdirmek  barada resmi hat 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäre berlen ynanç haty 

 Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäriň pasport ynyň nusgasy 

 Edara döwlet tarapyndan bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy* 

 Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň 

nusgasy* 

 Kärhananyň Tertipnamasynyň nusgasy* 

 Esaslandyryjy şertnamanyň nusgasy* 

 Türkmenistanyň “Aragatnaşyk” agentliginde ýa-da  “Türkmentelekom” 

EAK tarapyndan web-saýtyny hasaba alynandygy barada degişli 

resminamanyň nusgasy 

 Kärhananyň dolandyryjysyny  saýlamak barada esaslandyryjynyň Umumy 

ýagdaýynyň ýazgysynyň nusgasy 
 

 

Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri: 

 Hasaplaşyk hasabynyň belgisi 

 Şahsy salgyt belgisi  

 Bankyň anyklaýyş belgisi 


