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 № 1- kärende
(döwlet emlägi)

HRBNGU

0602139

DÖWLET EMLÄGINIŇ KÄRENDESI
BARADAKY JEMLEÝJI HASABAT
20__ ý. ýanwar -_________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 10-njy oktýabryndaky
97 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy buýrugy
bilen yand
Çärýeklik
Tabşyrýar:
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi
hasabat döwründen soň aýyň 1-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

0602139
1 BÖLÜM.
1.1 BELLIGE ALYŞ DÖWRÜNDEN BAŞLAP DÖWLET EMLÄGINI
KÄRENDÄ (KIREÝNE) BERMEK
( 2000-nji ýylyň aprel aýynyň 1-inden )
20__ý. _______________________ aýyna

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hemmesi
(2,4,6
sütünleriň
jemi)

A

B

1

Döwlet emläginiň kärendä
berileni (02-11 setirleriň jemi)
şol sanda:
emläk toplumlary
binalar we desgalar
geçiriji gurluşlar
enjamlar we maşynlar
ulag serişdeleri
önümçilik guraly we hojalyk
inwentary
işçi mal
önüm berýän mal
köp ýyllyk agaçlar
esasy serişdeleriň beýleki
görnüşleri
01-nji setirden:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty
01-nji setirden:
işläp bejerýän önümçilik (işläp
bejerýän senagat)
gurluşyk
lomaý we bölek satuw söwdasy;
awtomobilleri we motosiklleri
abatlamak
myhmanhanalaryň we
restoranlaryň işleri
ulag işleri we ýükleri saklamak
habar beriş serişdeleri
(informasiýa) we aragatnaşyk
gözgalmaýan emläk bilen bagly
amallar
beýleki işleriň görnüşleri

Şertnamalaryň bellige alnany, (birlik)
şol sanda:
döwlet kärhanalary
döwlet eýeçiligine degişli
bilen
bolmadyk kärhanalar bilen
şolardan:
şolardan:
daşary ýurt maýa
hembýujetden
hemgoýumly
mesi
maliýeleşmesi
kärhanalaryň
dirilmeginde
gatnaşmagy bilen
2
3
4
5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Maglumat üçin: kärende beriji häkimlikler bolup durýan şertnamalaryň sany __________________,
şol sanda Aşgabat şäher häkimliginiň baglaşanlary _______________________.

2

ýuridiki
şahsy
döretmedik
telekeçiler
bilen
6

0602139
1.2 BELLIGE ALYŞ DÖWRÜNDEN BAŞLAP DÖWLET EMLÄGINI KÄRENDÄ (KIREÝNE)
BERMEKDEN GIREN SERIŞDELER
( 2000-nji ýylyň aprel aýynyň 1-inden)
20__ý. _______________________ aýyna
manat
şol sanda ýerleşdirildi:
Görkezijileriň atlary

A
Döwlet emlägini kärendä
bermekden giren serişdeler (0207 setirleriň jemi)
şol sanda:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty

Setiriň
№

B

Giren
serişdeleriň,
hemmesi1)

1

Türkmenistanyň Altyn
Asyryny
ösdürmegiň
döwlet
gaznasyna
2

Aşgabat şäher
häkimliginiň
býujetden
daşary
hasabyna

balans
saklaýjylaryň
hasabyna

3

4

01
02
03
04
05
06
07

1) Daşary ýurt pulundan girdejini we ýerleşdirilmedik galyndyny hasaba almak bilen.
Bellik:
1) Aşgabat şäher häkimliginiň býujetden daşary hasaby sütüninde görkezilen_______ manadyň içinde ýerli býujete
geçirilen_______ manat hem görkezilendir.
2) Türkmenistanyň Altyn Asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasy sütüninde görkezilen_______ manadyň içinde
merkezleşdirilen býujete geçirilen_______ manat hem görkezilendir

Maglumat üçin: ýapylan şertnamalaryň sany
Görkezijileriň atlary
A
Ýatyrlan şertnamalaryň sany
(02-07 setirleriň jemi)
şol sanda:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty

Setiriň
№

Hemmesi,
birlik

B

1

01
02
03
04
05
06
07

3

0602139
2.1

2 BÖLÜM.
ÝYLYŇ BAŞYNDAN DÖWLET EMLÄGINI KÄRENDÄ (KIREÝNE) BERMEK

Görkezijileriň atlary

A
Döwlet emläginiň kärendä
berileni (02, 03, 04, 06-14
setirleriň jemi)
şol sanda:
emläk toplumlary
binalar
ýaşalmaýan otaglar
şolardan:
ýaşaýyş jaýlardaky ýaşamaga
niýetlenilmedik otaglar
desgalar
geçiriji gurluşlar
enjamlar we maşynlar
ulag serişdeleri
önümçilik guraly we hojalyk
inwentary
işçi mal
önüm berýän mal
köp ýyllyk agaçlar
esasy serişdeleriň beýleki
görnüşleri
01-nji setirden:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty
01-nji setirden:
işläp bejerýän önümçilik
(işläp bejerýän senagat)
gurluşyk
lomaý we bölek satuw
söwdasy; awtomobilleri we
motosiklleri abatlamak
myhmanhanalaryň we
restoranlaryň işleri
ulag işleri we ýükleri
saklamak
habar beriş serişdeleri
(informasiýa) we aragatnaşyk
gözgalmaýan emläk bilen
bagly amallar
beýleki işleriň görnüşleri

Setiriň
№

B

Hemmesi
(2,4,6
sütünleriň
jemi)

1

Şertnamalaryň bellige alnany, (birlik)
şol sanda:
döwlet kärhanalary
döwlet eýeçiligine degişli
bilen
bolmadyk kärhanalar bilen
şolardan:
şolardan:
daşary ýurt
hembýujetden
hemmaýa goýumly
mesi
maliýeleşdimesi
kärhanalaryň
rilmeginde
gatnaşmagy
bilen
2
3
4
5

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
4

ýuridiki
şahsy
döretmedik
telekeçiler
bilen
6

0602139
2.2 ÝYLYŇ BAŞYNDAN DÖWLET EMLÄGINI
KÄRENDÄ (KIREÝNE) BERMEKDEN GELEN SERIŞDELER

manat
şol sanda ýerleşdirildi:

Görkezijileriň atlary

A
Döwlet emlägini kärendä
bermekden gelen serişdeler
(02-07 setirleriň jemi)
şol sanda:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty

Setiriň
№

Gelen
serişdeleriň,
hemmesi 1)

B

1

Türkmenistanyň Altyn
Asyryny
ösdürmegiň
döwlet
gaznasy

Aşgabat şäher
häkimliginiň
býujetden
daşary hasabyna

balans
saklaýjylaryň
hasabyna

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07

1) Daşary ýurt pulundan girdejini we ýerleşdirilmedik galyndyny hasaba alanda.
Bellik: Aşgabat şäher häkimliginiň býujetden daşary hasabyň sütüninde görkezilen _____ manadyň içinde ýerli
býujete geçirilen_______ manat hem görkezilendir.

Bölümiň başlygy
(F.A.A.)

(goly)

Jogapkär
ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

5

(goly)

