DÖWLET STATISTIK
HASABATY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ, 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

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 – kýs

HRBNGU

0619122

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 11-nji martyndaky
№ 29 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk

KÖPÇÜLIKLEÝIN ÝERLEŞDIRME SERIŞDESINIŇ
IŞI BARADA HASABAT
20____-nji ýyl ýanwar- ____________ boýunça

Tabşyrýarlar:
myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin
ýerleşdirme
serişdeleriň
(myhmanhanalar,
pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen
köpçülikleýin ýerleşdirme serişdeleriň (şypahanakurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler)
hyzmatlaryny berýän eýeçilik görnüşine we
pudaklaýyn edara tabynlygyna garamazdan, ýuridiki
şahslar hasabat aýyndan soň aýyň 10-na çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.

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

0619122

2
1 BÖLÜM.
ÝERLEŞDIRILEN ŞAHSLARYŇ PAÝLANYLYŞY

Görkezijileriň
atlary
А
Hasabat döwründe ýerleşdirilen şahslar - hemmesi
(set.02+set.03)
şol sanda:
Türkmenistanyň raýatlary
daşary ýurt raýatlary
Hasabat döwri boýunça orun/gije - gündiz ulanmak
üçin berildi – hemmesi (set.05+set.06)
şol sanda:
Türkmenistanyň raýatlaryna
daşary ýurt raýatlaryna

Ölçeg
birligi
B

Setiriň
№
Ç

adam

01

adam
adam
orun/
bir gijegündizinde
orun/
bir gijegündizinde
orun/
bir gijegündizinde

02
03

Hemmesi
1

04

05

06

2 BÖLÜM.
ULANYŞ BOÝUNÇA GIRDEJILER WE ÇYKDAJYLAR*
Görkezijileriň atlary
А
Hasabat döwri boýunça girdejiler - hemmesi
Otaglary ulanmakdan gelen girdejileri
şolardan:
daşary ýurt raýatlaryna berlen ýerler üçin**
Goşmaça tölegli hyzmatlardan gelen girdejiler
Gaýry girdejileri
Ulanyş boýunça çykdajylar – hemmesi

Ölçeg
birligi
B
manat
ABŞ-nyň dollary
manat
ABŞ-nyň dollary
manat**
ABŞ-nyň dollary
manat
ABŞ-nyň dollary
manat
ABŞ-nyň dollary
manat
ABŞ-nyň dollary

Setiriň
№
Ç
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Hakyky
1

*) Maglumatlar buhgalter hasabatlylygyna laýyklykda manatda we ABŞ-nyň dollarynda (daşary ýurt pulunyň
Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenen resmi hümmetiniň (manat-dollar) gatnaşygyna hasaplamazdan)
görkezilýär. Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýär (0,0)
**) 05-nji setirde daşary ýurt raýatlaryna berlen ýerler üçin Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgüdi esasynda milli manatda
amala aşyrylan töleglerden gelen girdejiler göz öňünde tutulýar.
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)

