DÖWLET STATISTIK
HASABATY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22- nji MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi

Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlaryň döwlet statistika
edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 12- söwda

HRBNGU

0614055

AZYK, AZYK DÄL WE GARYŞYK
BAZARLARYNYŇ MALIÝE-HOJALYK IŞLERI
BARADA HASABAT
20___ ýyl

boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 3-nji ýanwaryndaky
№ 3 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
eýeçiligiň görnüşine garamazdan hemme bazarlar
hasabat döwründen soň 25-ne çenli:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýuridik salgysy____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

1 Bölüm. Bazarlarda girdejiler we çykdajylar
(serişdeleriň gelýän çeşmelerine garamazdan)
0614055
müň manat *
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hasabat ýylynda

A

B

1

Hasabat ýylynyň başynda serişdeleriň galany

01

Maliýe-hojalyk işlerinden gelen girdejiler - hemmesi

02

şol sanda: bir gezeklik ýygym

03

hyzmatlar üçin tölegler

04

gaýry girdejiler

05

Saklamak we ulanmak bilen baglanyşykly çykdajylar
şol sanda:

zähmet hakyny tölemek üçin

06
07

gurluşyga, abadanlaşdyryşa

08

satyn almaga

09

gaýry çykdajylar

10

Hasabat ýylynyň ahyryna serişdeleriň galany

11

*- maglumatlar oturdan soň 2 bellige çenli tegelenmeli

2 Bölüm. Maddy-tehniki binýady
Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

A

B

Ç

Azyk, azyk däl we garyşyk harytlaryň
bazarlarynyň hemmesi (set. 07+13+19)
Ähli bazarlardaky orunlaryň sany, hemmesi (set.
08+14+20)

sany

01

orun

02

12-nji setirden: Üsti ýapyk bazarlar (set. .
09+15+21)

sany

03

Olardaky orunlaryň sany (set. 10+16+22)

orun

04

Pawilýonlar (set. 11+17+23)

sany

05

Olardaky orunlar (set. 12+18+24)

orun

06

sany

07

Olardaky orunlaryň sany

orun

08

07-nji setirden: üsti ýapyk bazarlar

sany

09

Olardaky orunlaryň sany

-*-

10

07-nji setirden: Pawilýonlar

-*-

11

orun

12

sany

13

Orunlar

orun

14

şolardan üsti ýapyk bazarlar

sany

15

Orunlar

orun

16

Pawilýonlar

sany

17

şol sanda:
Azyk harytlaryň bazarlary, hemmesi

Pawilýonlardaky orunlar
Azyk däl harytlaryň bazarlary, hemmesi

Hasabat
ýylynda işe
girizileni
(satyn alnany)
1

Hasabat
ýylynyň
ahyryna barlygy
2

0614055
müň manat *
Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B

Ç

orun

18

sany

19

Orunlar

orun

20

şolardan üsti ýapyk bazarlar

sany

21

Orunlar

orun

22

Pawilýonlar

sany

23

Orunlar

orun

24

sany

25

Bazar meýdanlarynyň hemmesi

m2

26

şol sanda meýdany örtgüli

m2

27

sany

28

t

29

sany

30

sany

31

Saýalandyrylan stollar

pog. m

32

Saýasyz stollar

pog. m

33

sany

34

A
Orunlar
Garyşyk bazarlary, hemmesi

Wetsanekspertiza laboratoriýalarynyň sany

Maşynlar bilen sowadylýan sowadyjylar
göwrümi
Sowadyjy enjamlar (şkaflar, prilawkalar, witrinalar, kameralar)
şol sanda şkaflar we kameralar

Çadyrlar (larýoklar we kiosklar)

Hasabat
ýylynda işe
girizileni
(satyn alnany)
1

Hasabat
ýylynyň
ahyryna galany
2

*- maglumatlar oturdan soň 2 bellige çenli tegelenmeli
Anyklama:
Lomaý söwda edýän bazarlar
(35) ______________ sany
sol sanda azyk bazarlary
(36) _______________sany
Lomaý-bölekleýin söwda edýän bazarlar (37) _______________sany

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

(goly)

№12-SÖWDA «AZYK, AZYK DÄL WE GARYŞYK BAZARLARYNYŇ MALIÝEHOJALYK IŞLERI BARADA HASABAT» (ÝYLLYK) DÖWLET STATISTIK
HASABAT FORMASYNY DOLDURMAK BOÝUNÇA GYSGAÇA GÖRKEZMELER

№12-söwda hasabatyny eýeçilik görnüşine garamazdan görkezilen tertipde
hemme bazarlar ýerleşen ýerindäki statistiki edarasyna we özünden ýokardaky
gurama tabşyrýarlar. Bazar – bu azyk (şol sanda oba-hojalyk) azyk däl harytlary
satmaklyk üçin şert döredýän, özi söwda-satyn alyş we lomaý-söwda işlerini
amala aşyrýan söwda araçylyk kärhanasydyr.
Bazar Türkmenistanyň
kanunçylygynda görkezilen tertipde telekeçilik işini amala aşyrýan hojalyk
hökmünde döwlet belligine alnandan soňra öz işini amala aşyrmaga hukukly.
Hasabatyň 1-nji Bölüminde – bazarlardaky girdejileriň çeşmeleri we
çykdajylaryň gönükdirilen ugurlary görkezilýär.
01-nji setirde hasabat ýylynyň başynda serişdeleriň galany görkezilýär.
02-nji setir maliýe-hojalyk işlerinden gelen girdejiler – 03-05-nji setirleriň jemine
deň bolmalydyr.
03-nji setirde bir gezeklik ýygymyň möçberi görkezilýär. Bir gezeklik ýygym – bu
bir günüň dowamynda söwda ornundan peýdalanmaga hukuk berýän ýygymdyr.
Onuň ululygy bazaryň ýerleşýän ýerindäki häkimlik bilen bazar
administrasiýasynyň ylalaşmalary esasynda kesgitlenýär. Bir gezeklik ýygym
bazaryň kassasy arkaly amala aşyrylýar we pul tölän adama kassa çegi berilýär.
04-nji setirde bazar administrasiýasynyň satyjylara eden tölegli hyzmatlardan
alynan girdejileri görkezilýär. Bazar administrasiýasy:
− söwda üçin gerek bolan gurallary we enjamlary, çeküw daşlaryny we terezileri,
sanitar geýimleri wagtlaýynça tölegli ulanmaga bermek;
− hususy zatlaryny ýörite saklawda, ammarlarda we sowadyjylarda goýmak,
önümleri haryt terezilerinde çekmek,
eti çapyp bermek;
− mahabat we sorag görnüşli maglumat görnüşli bildirişler;
− bazara degişli myhmanhanada we ulag goýulýan ýerlerde ýer bilen üpjün etmek;
− hünärmenleriň maslahaty;
− ýük ýüklemek we düşürmek işleri we ulag hyzmatlary we ş.m. tolegli
hyzmatlary satyjylara üçin teklip edip bilýär.
05-nji setirde ýokardakylara degişli bolmadyk girdejiler.
06-njy setir saklamak we ulanmak bilen baglanyşykly çykdajylary görkezýär. Bu
setiriň jemi 07-10-njy setirleriň jemine deňdir.
07-nji setirde zähmet hakyny tölemek üçin çykdajylar;
08-nji setirde gurluşyga, abadanlaşdyryşa edilen çykdajylar;
09-njy setirde satyn almaga edilen çykdajylar;
10-njy setirde ýokardakylara degişli bolmadyk çykdajylar görkezilýär.
11-nji setirde - Hasabat ýylynyň ahyryna serişdeleriň galany deňleme arkaly
hasaplanýar, ýagny (01+02-06-njy setirleriň jemine deň).
Hasabatyň 2-nji Bölüminde – bazarlaryň maddy-tehniki binýady görkezilýär.
01 setirde аzyk, azyk däl we garyşyk harytlarynyň bazarlarynyň jemi sany
görkezilýär.
02 setirde – olardaky orunlar.
03 setirde – üsti ýapyk bazarlaryň sany görkezilýär.
04 setirde – olardaky orunlar.
05 setirde pawilýonlaryň sany görkezilýär.

06 setirde – olardaky orunlar.
07 setirde azyk harytlaryň bazarlarynyň sany görkezilýär.
08 setirde –şol bazarlardaky orunlaryň sany.
09 setirde – şol bazarlaryň içinde üsti ýapyk bazarlaryň sany.
10 setirde üsti ýapyk bazarlaryň orunlarynyň sany görkezilýär.
11 setirde pawilýonlaryň sany görkezilýär.
12 setirde – olardaky orunlaryň sany görkezilýär.
13-18 we 19-24 setirlerde azyk däl we garyşyk harytlarynyň bazarlaryň setirlerde
sany, olardaky orunlaryň sany we pawilýonlaryň sany we degişli orunlaryň sany
görkezilýär.
25 setirde weterinariýa we sanitariýa ekspertizalary edýän laboratoriýalaryň sany
görkezilýär.
26 setirde ähli bazarlaryň meýdanlary görkezilýär.
27 setirde şolardan örtgüli meýdany görkezilýär.
28-29 setirlerde sowadyjylaryň sany we göwrümi görkezilýär.
30-31 setirlerde sowadyjy enjamlary, şol sanda şkaflaryň we kameralaryň sany
görkezilýär.
32-34 setirlerde stollar we çadyrlaryň sany görkezilýär.
Anyklama, 35-37 setirlerde lomaý söwda (sol sanda azyk bazarlary ) edýän
bazarlara we lomaý-bölekleýin söwda edýän bazarlar degişli maglumatlar
görkezilýär.

