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 № K-2

HRBNGU

__0601309

YKDYSADYETIŇ DÖWLETE DAHYLSYZ
SEKTORYNYŇ SENAGAT KÄRHANALARY
TARAPYNDAN HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE
HYZMATLARYŇ ÖNDÜRILIŞI WE IBERILIŞI
BARADA HASABAT
20___ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 27-nji noýabryndaky
№ 104 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Ýuridiki şahslar – senagat önümlerini, işlerini we
hyzmatlaryny öndürýän ykdysadyetiň döwlete
dahylsyz kärhanalary ýerleşýän ýerindäki statistika
edarasyna ýanwar aýynyň 25-ine çenli.

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

0601309

2
1 BÖLÜM.
YKDYSADY GÖRKEZIJILER
manat
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hasabat ýylynda

Geçen ýylda

А

B

1

2

GBS we aksiz goşmazdan, kärhanalaryň lomaý
nyrhlarynda öndürilen senagat önümleriniň işleriniň,
hyzmatlarynyň möçberi:
degişli ýylyň hereket edýän nyrhlarynda

01

Senagat-önümçilik işgärleriniň ortaça sany, adam*

02

şolardan: aýal-gyzlar
02 setirden: işçiler
şolardan: aýal-gyzlar

03
04
05

*) Diňe önümçilik bilen meşgullanýan, ýagny, işçiler; okuwçylar; inžener-tehniki işgärler; gullukçylar; kiçi hyzmat
edýän işgärler; garawul işgärler görkezilýär.

0601309

3
2 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÖNDÜRILIŞI WE IBERILIŞI

Önümleriň we hyzmatlaryň
görnüşleri

Ölçeg birligi

А

В

PRODTM boýunça
önümiň kody
Ç

Öndürileni*
hasabat ýylynda
gymmaty,
möçberi
manat
1
2

Hasabat ýylynda iberileni
şol sanda eksporda iberileni

geçen ýylda
(möçberi)

möçberi-jemi

3

4

möçberi

gymmaty, manat

5

6

*) Geçen ýylyň gymmatlyk görnüşinde hasaba alynýan senagat önümleriniň görnüşleri boýunça maglumatlar (3 sütün) hasabat ýylynyň usulyýeti boýunça we nyrhlarynda getirilýär.

0601309

4
3 BÖLÜM.
SARP EDIŞ HARYTLARYNYŇ ÖNDÜRILIŞI
Setiriň
№
Б

Görkezijileriň atlary
А
Sarp ediş harytlary, goýberilýän nyrhlarda – hemmesi
şol sanda:
azyklyk harytlar (humarly içgileriň, çakyryň we
piwonyň gymmatyny goşmazdan)
azyk däl harytlar (dokma önümçiliginiň, geýimleriň,
deriniň, deri önümleriniň we aýakgabyň önümçiliginiň
harytlaryny goşmazdan)
dokma önümçiliginiň, geýimleriň, deriniň, deri
önümleriniň we aýakgabyň önümçiliginiň harytlary
humarly içgiler, çakyr we piwo

manat
Hakyky öndürileni
hasabat ýylynda
geçen ýylda*
1
2

01
02
03
04
05

*) Geçen ýylyň maglumatlary (2 sütün) hasabat ýylynyň usulyýetinde we nyrhlarynda görkezilýär.

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)

