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

DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklaykda 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

0612263

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

ý. ýanwar - __________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 30-njy oktýabryndaky
№113 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
1) Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar) – hasabat döwründen soň aýyň 3-ne çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2) Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralar hasabat döwründen soň aýyň 5-ne
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine.
3) Hususy eýeçiligindäki jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň), kooperatiw
birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň,
olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligindäki kärhanalar
(guramalar), hasabat döwründen soň aýyň 10-na çenli ýerleşýän ýerindäki statistika
edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň
ady___________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy__________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)
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2
HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
1 BÖLÜM.
RAÝAT-ÝAŞAÝYŞ JAÝ MAKSATLY OBÝEKTLERIŇ GURLUŞYGY

Görkezijileriň atlary

Ölçeg birligi

Setiriň
№

А

В

Ç

m2

501

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

m

Natural görnüşde desgalaryň işe girizileni
ýylyň başyndan
ýylyň başyndan
Maýa goýymlaryň
olardan:
hasabat aýyny
hasabat aýyny
peýdalanylany
döwlet
goşmak bilen işe
geçen ýylyň
goşmak bilen işe
býujetiniň
girizileni
ýyl üçin
(müň. manat,
degişli
girizileni
hasabyna
(tassyklanan,
meýilnama
şu ýylyň
döwrinde
(tassyklanylmadyk,
maliýeleşdikabul edilen
hereket edýän
kabul edilen
rilýäni
delilnamalar
nyrhlarynda)
delilnamalar boýunça
boýunça)
1
2
3
4
5
6

2

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

0612263
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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

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

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

0612263

4
şolardan:
Hökümetiň daşary ýurt pul gaznasy
gaýry gaznalaryňky
- daşary ýurt maýadarlarynyň hasabyna

32
37
38

А
Esasy serişdeleriň düýpli abatlaýyş işleri

B
39

20-nji setirden - önümçilik pudaklary boýunça

40

10-njy setirden - önümçilik däl pudaklar boýunça

41

10-njy setirden - goşulan baha salgyt
Jemagat gurluşyk
10-nji setirden – ykdysady işleriň görnüşleri boýunça
Nebitiň alnyşy we gazyň çykarylyşy bilen baglanyşykly hyzmatlar
(eksplatasion burawlama)
Barlag burawlama
Jaýlaryň umumy gurluşygy
Raýat inženerlik binalaryň gurluşygy
Ýol gurluşygy
Suw desgalaryň gurluşygy
Beýleki gurluşyk işleri

42
43
44

10-njy setirinden taslama-barlag işleriniň çykdaýjylary
Gaýry maliýä degişli bolmadyk aktiwlere maýa goýumlary
- şol sanda maddy dolanyşyk serişdeleriniň gorlarynyň artmagy üçin
goýberilen maýa goýumlar.
Maddy aktiwlere degişli bolmadyk maýa goýumlary (patentler,
ygtyýarnamalar (lisenzi-ýalar), ýerleri ulanmaga hukuklar, tebigatdan peýdalanmaga desgalar, awtorlyk hukugy, gura-maçylyk çykdajylary, söwda
belgisi, nou-hau we beýlekiler-görkezmeli)

1

müň manat, hereket edýän nyrhlarda
2
3

44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
45
46

х

46.1

47

х
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5

Ylmy-derňew, tejribe-konstruktorlyk, tehnologik işleriniň
harajatlary

48

x

3 BÖLÜM
MALIÝE GOÝUMLARY

Görkezijileriň atlary
A
Kärhananyň amala aşyran hususy maýa goýumlary
Uzak möhletleýin maliýe goýumlary
şol sanda:
- golçur kärhanalara edilen maýa goýumlary
- beýleki guramalara edilen maýa goýumlary
- gaýry uzak möhletleýin maliýe goýumlary
Gysga möhletleýin maliýe goýumlary (06+07+08)
şol sanda:
- golçur kärhanalara edilen maýa goýumlary
- paýdarlardan satyn alnan hususy paýnamalar
- gaýry gysga möhletleýin maliýe goýumlary

müň manat hereket edýän nyrhlarda
Hasabat ýylyň
Hasabat döwrüniň
başyndan bäri
ahyryna ýygnalany
1
2

Setiriň
№
B

01
02
03
04
05
06
07
08

3 bölüme düşündiriş: Uzak möhletleýin maliýe goýumlary (01=∑02-04 setirleriň jemi) – olar boýunça 1 ýyldan gowrak döwürde girdeji almak niýeti bilen
goýulan maýa goýumlary.

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)

(goly)
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6
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna tabşyrylan senesi, statistika
edaralary tarapyndan doldurylýar )

