DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr
we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar
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 – maýa goýum

HRBNGU

ESASY SERIŞDELERIŇ IŞE GIRIZILIŞI WE ESASY SERIŞDELERE
MAÝA GOÝUMLAR BARADA HASABAT
20

ý. ýanwar - _________ boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 21-nji oktýabryndaky
№104 buýrugy bilen tassyklanyldy

0612105

Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1) kärhanalar we guramalar – hasabat döwründen soň aýyň 3-ne
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2) ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar hasabat döwründen soň aýyň 5-ne
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

0612105

2
1 BÖLÜM.
RAÝAT-ÝAŞAÝYŞ JAÝ MAKSATLY OBÝEKTLERIŇ GURLUŞYGY

Görkezijileriň atlary

А
Ýaşaýyş jaýlar we umumy ýaşaýyş jaýlar:
Ýaşaýyş jaýyň umumy meýdany
Öýleriň umumy peýdaly meýdany

Natural görnüşde desgalaryň işe girizileni
ýylyň başyndan
ýylyň başyndan
Maýa goýymlaryň
hasabat aýyny
olardan:
hasabat aýyny
peýdalanylany
goşmak bilen işe
döwlet
goşmak bilen işe
geçen ýylyň
Ölçeg birligi Setiriň № ýyl üçin
girizileni
býujetiniň
(müň. manat,
girizileni
degişli
(tassyklanan,
hasabyna
meýilnama
şu ýylyň
(tassyklanylmadyk,
döwrinde
kabul edilen
maliýeleşdihereket edýän
kabul edilen
delilnamalar
rilýäni
nyrhlarynda)
delilnamalar boýunça
boýunça)
В
Ç
1
2
3
4
5
6
m2

501

2

m

502

Ýaşaýyş jaýlaryň sany

birlik

503

х

Ýaşaýyş jaýlaryndaky öýleriň sany

otag

506

х

Ýaşaýyş jaýlaryň gatlylygy

gaty

507

х

Hassahanalar

koýka-orny

570

Saglyk öýleri

salkyndaky
gatnama

572

okuwçy orun

901

orun

910

-"-

930

Mekdepler
Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralary
Medeniýet öýleri
Statistika edaralarynyň görkezmegine
laýyklykda beýleki raýat-ýaşaýyş jaý
maksatly desgalar

х

0612105

3
2 BÖLÜM.
ESASY SERIŞDELERIŇ IŞE GIRIZILIŞI WE ESASY SERIŞDELERE MAÝA GOÝUMLARYŇ MÖÇBERI

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

А

B
10

Önümçilik we önümçilik däl maksatly desgalary
şolardan: daşary ýurda maýa goýumlary
10-njy setirden:
daşary ýurt potratçylary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň möçberi

11

12
döwlete dahylsyz eýeçilikdäki türkmen potratçylary tarapyndan
ýerine ýetirilen işleriň möçberi
döwlet potratçylary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň möçberi
maşyn, enjam, gural, esbap, hemmesi
önümçilik maksatly desgalar
10-njy setirden:
- merkezleşdirilen býujetiň hasabyna
- ýerli býujetiň hasabyna
- öz maliýe serişdeleriniň hasabyna
şol sanda: peýdadan
amortizasiýa goýberilen pullaryň hasabyna
beýleki serişdeler
- karz serişdelerinden
şolardan:
daşary ýurt karzlaryndan
- gaýry serişdeleriň
şolardan:
paýnamalary satmakdan
beýleki gymmat bahaly kagyzlary satmakdan (haýsylarydygyny
görkezmeli)
- döwlet gaznalarynyň serişdeleriniň hasabyna, hemmesi
şolardan:
Hökümetiň daşary ýurt pul gaznasy
gaýry gaznalaryňky
- daşary ýurt maýadarlarynyň hasabyna

12.1
12.2
13
20
21
22
23
24
25
25.1
26
27
28
29
30
31
32
37
38

Ýylyň başyndan hasabat
aýyny hasaba goşmak bilen
esasy serişdeleriň işe
girizilişi
1

müň manat, hereket edýän nyrhlarda
Ýylyň başyndan
Şolardan:
hasabat aýyny goşmak
gurluşykbilen düýpli maýa
gurnaw işleri
goýumlary
2
3

0612105

4

А

B

Esasy serişdeleriň düýpli abatlaýyş işleri

39

10-njy setirden - goşulan baha salgyt

42

Jemagat gurluşyk

43

1

müň manat, hereket edýän nyrhlarda
2
3

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)

