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 № 3-ö

HRBNGU

SENAGATA DEGIŞLI BOLMADYK GURAMALARYŇ
BALANSYNDA DURÝAN KÖMEKÇI SENAGAT
KÄRHANALARYNYŇ (ÖNÜMÇILIKLERINIŇ) IŞI BARADA
HASABAT
20_____ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 27-nji noýabryndaky
№104 buýrugy bilen tassyklanyldy

0601025

Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Balansynda kömekçi senagat karhanalary duran senagata degişli bolmadyk guramalar fewralyň 5-ine çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.

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

0601025

2
1 BÖLÜM.
KÖMEKÇI SENAGAT KÄRHANALARYNYŇ (ÖNÜMÇILIKLERINIŇ) IŞINIŇ ESASY GÖRKEZIJILERI

Kärhanalaryň ady
(önümçilikleriň görnüşlerini
görkezmeli)

Ýerleşýän ýeri
(welaýat, etrap,
şäher)

А

B

YIGDK
HHPUK
GBS we aksiz goşmazdan kärhanalaryň lomaý
boýunça
Hasabat Senagat-önümçilik işgärleriniň ortaça sany,
boýunça
nyrhlarynda öndürilen önümiň (işleriň, hyzmatlaryň)
işiň
adam*
ýylynda
pudagyň
möçberi, manat
görnüşiniň
işlän kärhanalaryň
geçen ýylyň ortaça ýyllyk
hereket edýän nyrhlarda
sany,
nyrhlarynda
hasabat şol sanda: geçen şol sanda:
kody
birlik
ýylynda aýal-gyzlar ýylda aýal-gyzlar
hasabat
geçen
hasabat
geçen
ýylynda
ýylda
ýylynda
ýylda
Ç
D
1
2
2а
3
3а
4
5
6
7

Gurama boýunça hemme kärhanalaryň (önümçilikleriň) sany _______________________________
*) Diňe önümçilik bilen meşgullanýan, ýagny, işçiler; okuwçylar; inžener-tehniki işgärler; gullukçylar; kiçi hyzmat edýän işgärler; garawul işgärler görkezilýär.
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3
2 BÖLÜM.
SENAGAT ÖNÜMLERINIŇ AÝRY-AÝRY GÖRNÜŞLERINIŇ ÖNDÜRILIŞI
Hakyky öndürileni*

Önümiň ady
(döwlet statistika edaralary tarapyndan
kesgitlenen sanaw boýunça)

Ölçeg birligi

PRODTM boýunça
önümiň kody

А

B

Ç

hasabat
ýylynda

geçen
ýylda

1

2

Kärhanalaryň hereket edýän
lomaý nyrhlarynda hasabat
ýylynda öndürilen önümleriň
gymmaty, manat
3

* Gymmatlyk görnüşinde hasaba alynýan önümleriň görnüşleri boýunça maglumatlar diňe 1 we 2 sütünlerde görkezilýär, üstesine-de geçen ýylyň maglumatlary (2 sütün) hasabat
ýylynyň usulyýetinde we nyrhlarynda getirilýär.
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4
3 BÖLÜM.
SARP EDIŞ HARYTLARYNYŇ ÖNDÜRILIŞI
manat
Görkezijileriň atlary

Setiriň №

A

B

Sarp ediş harytlary, goýberilýän nyrhlarda – hemmesi
şol sanda:
azyklyk harytlar (humarly içgileriň, çakyryň we piwonyň gymmatyny goşmazdan)
azyk däl harytlar (dokma önümçiliginiň, geýimleriň, deriniň, deri önümleriniň we
aýakgabyň önümçiliginiň harytlaryny goşmazdan)
dokma önümçiliginiň, geýimleriň, deriniň, deri önümleriniň we aýakgabyň
önümçiliginiň harytlary

Hakyky öndürileni
hasabat ýylynda
1

01
02
03
04

humarly içgiler, çakyr we piwo

05

* Geçen ýylyň maglumatlary (2 sütün) hasabat ýylynyň usulyýetinde we nyrhlarynda getirilýär.

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
“____” ______________20___ ýyl
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

“____” ______________20___ ýyl
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)

geçen ýylda*
2

