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 maglumatlarynyň döwlet
statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 1-ö

HRBNGU

0601010

KÄRHANANYŇ (BIRLEŞIGIŇ)
SENAGAT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRIŞI BARADA
HASABAT
20_____ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 27-nji noýabryndaky
№104 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
1. Döwlet eýeçiligindäki ähli senagat kärhanalary;
2. Ministrlikleriň, pudak edaralarynyň balansynda
durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligindäki
kärhanalar;
3. Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän
döwlete dahylsyz kärhanalar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna
fewralyň 5-ine çenli.

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

0601010

2
1 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÖNDÜRILIŞI

Önümiň ady
А

Ölçeg
birligi

PRODTM boýunça
önümiň kody

B

Ç

Hakyky öndürileni (mukdary)
hasabat ýylynda

geçen ýylda

1

2

Hasabat ýylynda kärhanalaryň
hereket edýän nyrhlarynda
öndürilen önümleriň möçberi,
manat
3

0601010

3
Ölçeg
birligi

PRODTM boýunça
önümiň kody

B

Ç

Elektrik energiýasy

müň kWt∙s.

351110050

Ýylylyk energiýasy – hemmesi
elektrik stansiýalary bilen
ýyladyjy gazanlar bilen
galyndylary gaýtadan işläp çykarýan desgalary
bilen

müň Gkal
-"-"-

353011050
353011100
353011200

-"-

353011800

Önümiň ady
А

Hakyky öndürileni (mukdary)
hasabat ýylynda

geçen ýylda

1

2

Hasabat ýylynda kärhanalaryň
hereket edýän nyrhlarynda
öndürilen önümleriň möçberi,
manat
3

Bellik: Gymmatlyk görnüşinde hasaba alynýan önümleriň görnüşleri boýunça maglumatlar diňe 1 we 2 sütünlerde görkezilýär, geçen ýylyň maglumatlary (2 sütün) hasabat ýylynyň
usulyýetinde we nyrhlarynda görkezilýär, 3 sütünde şol görnüşler boýunça doldurylmaýar.

0601010

4
2 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA IBERILIŞI

Önümiň ady
А

Öz öndüren önüminiň iberileni

şol sanda eksporta iberileni

Ölçeg
birligi

PRODTM
boýunça
önümiň kody

mukdary

gymmaty, manat

mukdary

gymmaty, manat

B

Ç

1

2

3

4

Bellik: Gymmatlyk görnüşinde hasaba alynýan önümleriň görnüşleri boýunça maglumatlar diňe 1 we 3 sütünlerde görkezilýär, 2 we 4 sütünlerde şol görnüşler boýunça
doldurylmaýar.

0601010

5
3 BÖLÜM.
SARP EDIŞ HARYTLARYNYŇ ÖNDÜRILIŞI
Setiriň
№
B
01

Görkezijileriň atlary

manat
Hakyky öndürileni
hasabat ýylynda
geçen ýylda*
1
2

А
Sarp ediş harytlary, goýberilýän nyrhlarda – hemmesi
şol sanda:
azyklyk harytlar (humarly içgileriň, çakyryň we
piwonyň gymmatyny goşmazdan)
02
azyk däl harytlar (dokma önümçiliginiň, geýimleriň,
deriniň, deri önümleriniň we aýakgabyň önümçiliginiň
harytlaryny goşmazdan)
03
dokma önümçiliginiň, geýimleriň, deriniň, deri
önümleriniň we aýakgabyň önümçiliginiň harytlary
04
humarly içgiler, çakyr we piwo
05
* Geçen ýylyň maglumatlary (2 sütün) hasabat ýylynyň usulyýetinde we nyrhlarynda görkezilýär.
4 BÖLÜM.

YKDYSADY GÖRKEZIJILER
Görkezijileriň atlary
А
GBS we aksiz goşmazdan, kärhanalaryň lomaý nyrhlarynda
öndürilen senagat önümleriniň (işleriň, hyzmatlaryň)
möçberi:
degişli ýylyň hereket edýän nyrhlarynda
geçen ýylyň ortaça ýyllyk nyrhlarynda
Kärhananyň hereket edýän lomaý nyrhlarynda öndürilen
önümleriň (işleriň, hyzmatlaryň) möçberinden (01 setir):
sertifisirlenen önümler
eksport edilýän önümler
Senagat-önümçilik işgärleriniň ortaça sany*
şolardan aýal-gyzlar
05-nji setirden: işçiler
şolardan aýal-gyzlar
Kärhanalaryň hereket edýän lomaý nyrhlarynda tamamlanmadyk önümçiligiň, ýarym taýýar önümleriň we özleriniň öndüren gurallarynyň galyndylarynyň üýtgemesi**:
artyş (+)
peseliş (–)

Ölçeg
birligi
B

Setiriň
№
Ç

manat
manat

01
02

manat
manat
adam
adam
adam
adam

03
04
05
051
06
061

manat
manat

07
08

Hakyky
hasabat ýylynda
geçen ýylda
1
2

Х
Х

*) Diňe önümçilik bilen meşgullanýan, ýagny, işçiler; okuwçylar; inžener-tehniki işgärler; gullukçylar; kiçi hyzmat
edýän işgärler; garawul işgärler görkezilýär.
**) Öz öndüren tamamlanmadyk önümçiliginiň, ýarym taýýar önümleriniň we gurallarynyň galyndylarynyň
üýtgemesini önümleriň (işleriň, hyzmatlaryň) möçberine goşmaýan kärhanalar doldurýarlar.
Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» _______________20 ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

«____» _______________ 20 ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)

