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

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

“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 -maýa goýum

HRBNGU

0612168

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK-GURNAW GURAMALARYNYŇ
WE DAŞARY ÝURT KÄRHANALARYNYŇ GATNAŞMAGYNDAKY
GURLUŞYGYŇ GIDIŞI WE DESGALARYŇ MALIÝELEŞDIRILIŞI
WE DAŞARY ÝURTLARDAN ENJAMLARYŇ, TEHNIKANYŇ,
ABZALLARYŇ GETIRILIŞI BARADA HASABAT
20

ý. ýanwar - __________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 30-njy oktýabryndaky
№113 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1. Kärhanalar we guramalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)
hasabat döwründen soň aýyň 5-ne ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna.
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň
getirilişiniň sargytçylary) 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

0612168

2

1 BÖLÜM.
TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK-GURNAW GURAMALARYNYŇ GATNAŞMAGYNDAKY GURLUŞYGYŇ GIDIŞI WE DESGALARYŇ
MALIÝELEŞDIRILMEGI

Desganyň №

Potratçy guramanyň,
desganyň, ýerleşýän
ýeriniň ady

A

B

3-sütünden
şolardan:
daşary ýurt MaliýeleşHasabat
ýylyň
Şertnama walýutasyna
diriş
Gurluşygyň
Gurluşygyň
Desganyň
döwri boýunça
başyndan bäri
Gurul(smeta)
çeşmesi başlanany bäri
başlanany
satyn alnan
taslama
ýylyň
hasabat
ýan
boýunça materiallaryň, (degişli hakyky ýerine
bäri
kuwwatbaşyndan
döwründe
ýyllary
gymmaty, enjamlaryň,
kody
ýetirleni,
töleneni,
lylygy
bäri töleneni,
ýerine
müň manat abzallaryň
görkezmüň manat
müň manat
müň manat
ýetirleni,
gymmaty, müň meli)*
müň manat
manat
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hasabat döwri
boýunça
desganyň
gurluşygynyň
ýagdaýy
(degişli kody
görkezmeli)**

Kärhanada
döredilýän
täze iş
orunlarynyň sany,
birlik

Desganyň
(binanyň)
taýýarlygy,
%-de

10

11

12

0612168

3

2 BÖLÜM.
DAŞARY ÝURT KÄRHANALARYNYŇ GATNAŞMAGYNDAKY GURLUŞYGYŇ GIDIŞI WE DESGALARYŇ MALIÝELEŞDIRILIŞI
WE DAŞARY ÝURTLARDAN ENJAMLARYŇ, TEHNIKANYŇ, ABZALLARYŇ GETIRILIŞI

Desganyň №

Potratçy guramanyň,
desganyň, ýerleşýän
ýeriniň ady

A

B

şolardan:
Şertnama
ýylyň
Hasabat
Gurluşygyň
(smeta) Maliýeleşbaşyndan
bäri Gurluşygyň döwri boýunça
başlanany
bäri
diriş
başlanany ýylyň başyndan
Desganyň boýunça
hasabat
hakyky ýerine
Gurulçeşmesi
bäri töleneni
taslama gymmaty,
döwründe
bäri töleneni
ýetirleni
ýan
(degişli
ABŞ-nyň
kuwwat- ABŞ-nyň
ýerine
ýyllary
kody
ABŞ-nyň
müň
ABŞ-nyň
müň
lylygy
müň
müň dollary
ýetirleni
görkezdollary
dollary
dollary
ABŞ-nyň müň
meli)*
dollary
1

2

3

Bellik:
* Desganyň maliýeleşdiriş çeşmesiniň kodlaryny görkezmeli:
1. Sargytçynyň öz serişdeleriniň hasabyna.
2. Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň serişdeleriniň hasabyna.
3. Döwlet gaznalarynyň hasabyna.
4. Karz serişdeleriniň hasabyna.
5. Beýleki çeşmeler.

Ýolbaşçy

Baş hasapçy
Ýerine ýetiriji

4

5

6

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

8

Kärhanada
döredilýän
täze iş
orunlaryny
ň sany,
birlik

Desganyň
(binanyň)
taýýarlygy,
%-de

9

10

11

** Gurulýan desganyň ýagdaýynyň we enjamlaryň getirilişiniň kodyny görkezmeli:
1. Delilnamalary tassyklanan we gol çekilen doly tamamlanan gurluşyk.
2. Tamamlanan, ýöne delilnama bilen kabul edilmedik gurluşyk.
3. Wagtlaýyn ýa-da hemişelik togtadylan.
4. Şu ýylda amala aşyrylýan gurluşyk
5. Enjamlaryň getirilmegi tamamlandy.
6. Enjamlaryň getirilmegi dowan edýär

(F.A.A.)

(wezipesi)

7

Hasabat döwri
boýunça
desganyň
gurluşygynyň
ýagdaýy
(degişli kody
görkezmeli)**

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _________20__ ý.

(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)

