DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BENDINE
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 № K-3

HRBNGU

0601355

DÖWLETE DAHYLSYZ SEKTORYŇ SENAGAT
KÄRHANALARYNYŇ HARYTLARYNYŇ,
IŞLERINIŇ WE HYZMATLARYNYŇ ÖNDÜRILIŞI
WE IBERILIŞI BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar -_____________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 21-nji noýabryndaky
№127 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
1. Beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we
şahsy taraplarynyň eýeçilikli;
2. Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçilikli,
senagat önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürýän
kärhanalar ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna
hasabat döwründen soň aýyň 10-yna 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

0601355

2
1 BÖLÜM.
YKDYSADY GÖRKEZIJILER
manat
Görkezijileriň atlary
А

Senagat önüminiň önümçilik möçberi, hereket
edýän nyrhlarda (GBS-syz we aksizsiz)
Senagat önüminiň önümçilik möçberi, geçen
ýylyň ortaça nyrhlarynda (GBS-syz we aksizsiz)
Hereket edýän nyrhlarda özünde öndürilen harytlaryň iberileni (GBS-syz we aksizsiz)
olardan – ýurduň daşyna
Özünde öndürilen taýýar önümiň aýyň ahyryna
galany (GBS-syz we aksizsiz)
Sarp ediş harytlarynyň goýberilýän nyrhlarda
öndürilişi1)
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

Setiriň
№
B

Hasabat döwründe
1

Geçen ýylyň
degisli döwründe
2

01
02
03
04
05
06
07

08

09
10

1) 2 sütüniň 06-10 setirleriniň görkezijileri hasabat döwründäki nyrhlarda we usulyýeti boýunça görkezilýär.

0601355

3
2 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÖNDÜRILIŞI

Önümleriň we hyzmatlaryň
görnüşleri

Ölçeg birligi

А

B

Aýyň ahyryna
galany

Kärhananyň hereket
edýän nyrhlarynda
hasabat döwründe
öndürilen önümiň
gymmaty, manat

3

4

Öndürileni*

PRODTM
boýunça önümiň
kody

hasabat döwründe

geçen ýylyň degişli
döwründe

Ç

1

2

*) Geçen ýylyň gymmatlyk görnüşinde hasaba alynýan senagat önümleriniň görnüşleri boýunça maglumatlar (2 sütün) hasabat döwrüniň usulyýeti boýunça we nyrhlarynda
getirilýär.

0601355

4
3 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA IBERILIŞI

Önümleriň we hyzmatlaryň
görnüşleri

Ölçeg birligi

А

B

Iberilen önümler

şondan eksporta iberileni

PRODTM
boýunça önümiň
kody

mukdary

gymmaty, manat

mukdary

gymmaty, manat

Ç

1

2

3

4

Ýolbaşçy
(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)

