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

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistiki 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 maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir
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HASABAT ÝYLYNYŇ HASYLY ÜÇIN EKIŞIŇ
GUTARNYKLY HASABATY

20____ ý. boýunça
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 20-nji noýabryndaky
№ 74 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýylda bir gezek
Tabşyrýarlar:
daýhan birleşikler, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary geňeşlikler,
daýhan hojalyklary we gaýry döwlet kärhanalary iýulyň 15-ine ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.

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
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Şu ýylyň hasyly üçin ekilen güýzlük däne we gök otlar
ýazlyk ekinleriň ekişi
Gök ot, silos we öri üçin ulanylan güýzlük
geçen ýylyň güýzünde ekilen
tamamlanýança doly heläk bolany
ekinleriň ornuna ekilen ýazlyk ekinleriň
meýdany
bugdaý
arpa
bugdaý
arpa
1
2
3
4
5

Görkezijileriň atlary
A

Ýazlyk ekinleriniň ekişi tamamlanýança güýzlükden aman galany
ýazlyk ekinleri ekilmedik ýerlerden gök ot, silos,
dänelik
ösümlik ununy we ownuk (granul) hem-de kerpiç
(briket) ot almak we öri üçin
ählisi
arpa
hemmesi
şondan silos üçin
6+7 sütünleriň jemi
7
8
9
10

Görkezijileriň atlary
bugdaý
A

6

Şu ýylyň hasyly üçin ekilen däneli we däneli kösükli ýazlyk ekinler
şol sanda:
Görkezijileriň atlary

A

bugdaý

jöwen

şaly

arpa

mekgejöwen

11

12

13

14

15

doly bişip ýetişen tohumlykdänelik mekgejöwen mekge(tohumlyk üçin
jöwen
ekilenlerden başga)
16

17

Beýleki
däneli
ekinler

18

Däneli ýazlyk
ekinler (doly bişip
ýetişen dänelik
mekgejöwen
goşulanda)11+12+13+14+15
+18 sütünleriň
jemi
19
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Tehniki ekinler
Görkezijileriň atlary

A

gowaça

ondan:
inçe süýümli

gant
şugundyry
(fabrik üçin)

20

21

22

künji

beýlekiler

23

24

ekinleriň
hemmesi
(20+22+
+ 23+24
sütünleriň jemi)
25

Ýazky we tomusky
ekilen kartoşka

26

Şu ýyldaky ekilen ýazlyk ekinler
gök ekinler
Görkezijileriň atlary

A

azyklyk
käşir

azyklyk
şugundyr

düýp
sogan

sarymsak

kelem

pomidor

hyýar

kädi

27

28

29

30

31

32

33

34

Görkezijileriň atlary
hemmesi
A

37

Şu ýyldaky ekilen ýazlyk ekinler
birýyllyk we ikiýyllyk tohumlyk gök ekinler
şol sanda:
tohumlyk üçin birýyllyk gök
tohumlyk üçin ekilen
ekinler
sogan
38
39

ähli gök ekinler
beýleki gök (27+28+29+30+31+
ekinler
32+ 33+34+35
sütünleriň jemi)
35
36

Azyklyk bakja
ekinleri

Tohumlyk üçin azyklyk
bakja ekinleri

40

41

0611013

4

Görkezijileriň atlary

A

Görkezijileriň atlary

A

Görkezijileriň atlary

A

ot-iýmlik köki miweliler tohumlyk üçin ot(käşir, şugundyr we
iýmlik köki
beýlekiler)
miweliler
42

43

Şu ýylyň hasyly üçin ekilen ýazlyk ekinler
ot-iýmlik ekinler
siloslyk ekinler (mekgejöwenden başga)
ot-iýmlik gant
ot-iýmlik bakja
şol sanda:
şugundyry
ekinleri
jemi
siloslyk
jöwen, sübselik
44

45

46

47

silos,
gök ot we
bede üçin
ekilen
mekgejöwen
48

Şu ýylyň hasyly üçin ekilen ýazlyk ekinler
ot-iýmlik ekinler
Bede, tohumlyk, gök-ot, ownuk (granul) hem-de kerpiç (briket) ot almak
we öri üçin birýyllyk otlar
birýyllyk otlaryň ählisi (gök-ot, ownuk hem-de kerpiç
bede, gök ot üçin (dälije mäş we
beýleki birýyllyk ekinler
ot almak üçin güýzlükden başga)
dälije mäş garyndysy)
(49+51 sütünler)
olardan: ot-iýmlik
olardan: bede, gök
olardan:
witaminleşdirilen ot ununy
jemi
ot, öri üçin ekilen
jemi
diňe bede, gök ot
jemi
almak üçin (güýzlük
güýzlük ekinler
üçin jöwen, sübselik
girmeýär)
49
50
51
52
53
54

Şu ýylyň hasyly üçin ekilen ýazlyk ekinler
Şu ýyl ekilen köpýyllyk garyşdyrylman ekilen otlar, geçen ýylyň güýzünde ekilenler
ýazlyk ekinleriň ählisi, geçen ýylky
hem goşulanda - ählisi
köpýyllyk otlardan, hem-de garyşdyrylman ekilen
beýleki
otlardan başga (19+25+26+ 36 +
köpýyllyk garyşdyrylman
arassa ýorunja we däneli
köpýyllyk
37+40+41+42+43+44+45+
ekilen otlaryň - hemmesi
ösümlikleriň garyndysy
garyşdyrylman
46+48+53+57sütünleriň jemi)
(55+ 56 sütünleriň jemi)
ekilen otlardan
55
56
57
58
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Görkezijileriň atlary
A

Görkezijileriň atlary

A

hemmesi
59

Görkezijileriň atlary
A

Şu ýylyň hasyly üçin ekilen ýazlyk ekinler
şol sanda: güýzde heläk bolan güýzlüge derek ekilen, ýazlyk ekinler
gaýtadan ekilen ekinleriň ady
60

61

Geçen ýyllardaky ekilen köpýyllyk otlaryň bede, tohumlyk, gök ot, öri hem-de silos üçin ot ýatyrylýan meýdan
arassa ýorunja we däneli ösümlikleriň garyndysy
olardan: däneli
Geçen ýyllardaky ekilen
Beýleki köpýyllyk
ösümlikleriň
köpýyllyk otlaryň orulan meýdany
olardan: 3 ýyldan köp
otlar
hemmesi
arassa ekileni
(63+65 sütünlerden)
ulanylany
63
64
65
66
67

20___ _ýylyň hasyly üçin 20____ ýylyň hasyly
ekilen ýazlyk ekinleriň
üçin ekilen güýzlük
ählisi, geçen ýylky orulan
(heläk bolanlary
meýdanda ekilen köpaýrylanda) we ýazlyk
ýyllyk otlary hem goşanda
ekinleriň ählisi
(58+67 sütünler)
(8+9+68 sütünleri)
68
69

Ähli ekin meýdanlardan
Mundan başga-da
Köpýyllyk
olardan:
(69 sütünden) ekileni
ekilen garyşyk
garyşdyrylman
arassa ýorunköpýyllyk otlar
ekilen otlaryň
örüleri düýpli
ja we däneli
şu ýyl ekileninbaglaryň
gowulandyrmak goşmaça ekilen, (güýzki
ösümlikleriň
goşmaça ekilen hem
den tohumlyk
hatar aralaryna
üçin sürlüp
garyndysy
goşulýar) - hemmesi
üçin goýlany
ekilen ýerler
70
71
72
73
74

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

62

(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)

olardan:
ýorunja

75

