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–sçt

0613135

HRBNGU

SUW ÇÜWDÜRIMLERINIŇ WE SUW ÇÜWDÜRIMLER
TOPLUMLARYNYŇ IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
20___ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 16-njy noýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
häkimliginiň garamagynda bolan we özbaşdak
balansynda duran şeýle hem ähli ministrlikleriň we
pudaklaýyn edaralaryň we kärhanalaryň balansynda
duran suw çüwdürimleri we suw çüwdürimler toplumy
önümçiligindäki kärhanalar (guramalar) ýanwaryň
20-ne 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

0613135

2
1BÖLÜM.
BAR BOLAN SUW ÇÜWDÜRIMLERINIŇ WE SUW ÇÜWDÜRIMLER TOPLUMLARYNYŇ SANY

(ýylyň ahyryna )
Görkezijileriň atlary
A
Suw çüwdürimleriniň we suw çüwdürimler toplumlarynyň sany
Suw çüwdürimleriniň we suw çüwdürimler toplumlarynyň howdanlarynyň (howuzlaryň) sany
Suw çüwdürimleriniň we suw çüwdürimler toplumlarynyň howdanlarynyň (howuzlaryň) göwrümi
Suw geçiriji ulgamlarynyň belgileriniň uzynlygynyň jemi
Lagym suw akdyryjy ulgamlarynyň uzynlygynyň jemi
1-nji galdyrymdaky sorujy beketleriniň bellenilen önümçilik kuwwatlylygy
şondan:
ýerasty suwlardan

Ölçeg
birligi
B
birlik

Setiriň
№
Ç
01

-*-

02

müň m³
km
-*-

03
04
05

s/müň m³

06

-*-

07

Hakyky
1

2 BÖLÜM.
SUW ÇÜWDÜRIMLERINIŇ WE SUW ÇÜWDÜRIMLER TOPLUMLARYNYŇ IŞLEÝŞI
(ýylyň ahyryna)
Ölçeg
Setiriň
Hakyky
Görkezijileriň atlary
birligi
№
A
B
Ç
1
1-nji galdyrymdaky sorujy beketler bilen alnan suw
müň m³
01
şondan:
ýerasty suwlardan
02
-*Suw çüwdürimleriniň we suw çüwdürimler toplumlarynyň işi üçin alnan
suw (04 setir + 05 setir)
03
-*şol sanda:
özündäki sorujysy bilen
04
-*daşyndan alnan suw
05
-*şol sanda:
şäheriň merkezleşdirilen suw geçirijisinden
06
-*ýerasty suwlardan
07
-*Şertli ýagdaýda arassa akar suwlary goýberildi – jemi
08
-*şol sanda:
şertli ýagdaýda arassa akar suwlary başga lagym suw akdyryjylara ýa-da aýratyn lagym suw geçirijilere berildi
09
-*ekin ýerlerini suwarmak üçin
10
-*Ýitgiler we göz öňünde tutulmadyk sarp edilýän suw
(03 setir - 08 setir)
11
-*Goşmaça maglumat:
müň
Ulanmak boýunça çykdajylar
manat*
01
adam

Ýylyň ahyryna esasy ugur boýunça işleýän işgärleriň sany

02

*) Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýär (0,0)
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)

