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

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

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
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DAŞKY GURŞAWY GORAMAGA WE TEBIGY BAÝLYKLARY
TYGŞYTLY ULANMAGA GÖNÜKDIRILEN DÜÝPLI MAYA GOÝUMLAR
BARADA HASABAT
20______ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 5-nji dekabryndaky
№80 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
kärhanalar we gurluşyk edaralar fewralyň 5-ne:
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
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Görkezijileriň atlary

Ölçeg birligi

Setiriň
№

А

B

Ç

Düýpli goýumlaryň
maliýeleşdirmeginiň ähli
çeşmeleriniň hasabyna
kuwwatlyklaryň we
obýektleriň herekete
girizilmegi
1

-

01

Х

günde müň
m3 (hapa suw)

02

Х

-"-

08

-"-"-

09
11

birlik
günde müň
m3 .(aýlow
suw)

18

-"ýylda zyýanly
maddalar, t
müň
m3sagatda
ýylda t zyýanly
madda

20
25

Daşky gurşawy goramak we tebigy resurslaryň tygşytly
ulanylyşy - hemmesi (setirleriň jemi. 02, 25, 35, 50, 55, 65,
67, 69, 70, 75)
şol sanda:
Suw baýlyklarynyň goralyşy we tygşytly peýdalanylyşy hemmesi
şol sanda:
hapa suwlary arassalaýan stansiýalar - hemmesi
şolardan:
hereket edýän kärhanalardaky hapa suwlary
arassalaýan stansiýalar
jemagat hapa suwlary arassalaýan stansiýalarhemmesi
hapa suwlary arassalaýan beýleki desgalar
derýalaryň, howdanlaryň,portlaryň we deňizleriň
akwatoriýasyndaky nebit, mazut, hapa, suwuk we
gaty galyndylary ýygnamak üçin gurmalar
suw üpjünçiliginiň aýlaw ulgamlary – hemmesi
şolardan:
hereket edýän kärhanalarda
Atmosfera howasyny goramak
şol sanda:
zyýanly maddalardan gaýdýan gazlary tutýan
we zyýansyzlandyrýan gurmalar - hemmesi
şolardan:
hereket edýän kärhanalarda

Degişli ýyllaryň hakyky
nyrhlarynda müň
manatda düýpli
goýumlaryň ulanylyşy

şolardan:
gurluşyk - montaž işleri

2

3

Х

Х

Х

Х

04

19

26

Х

27
28
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Görkezijileriň atlary

А

şolardan:
hereket edýän kärhanalarda
awtomobilden çykýan gazyň awylygyny peseltmek we
barlag boýunça sazlaýyş punktlary
Ýerleri tygşytly ulanmaga we goramak - hemmesi
şol sanda:
sile garşy gidrotehnik desgalar
ýele,süýşgüne we harasata garşy desgalar
kenary berkidiji desgalar
kert gaýalaryň şekillemegine
tokaý gorag oturtmalarynyň döretmegi
şolardan:
ekin - gorag tokaý zolaklarynyň döredilmegi
ýerleriň täzeden dikeldilmegi
Tokaý baýlyklaryny goramak we tygşytly peýdalanmak
Balyklaryň goruny goramak we olary köpeltmek - hemmesi
şol sanda:
balykçylyk kärhanalary
balyk goraýjy gurluşlary
Önümçilik galyndylaryny gaýtadan öndürmek we ulanmak
maksatly oturtmalara (taşlandylaryň gaýtadan öndürilmegine we taşlandylary ýygnaýjy zawodlary hem peýdaly
ulanmak boýunça kärhanalary we meýdançalary, senagat,
durmuş we beýleki taşlandylary zyýan galyndylary
gömmegini almazdan)

Ölçeg birligi

Setiriň
№

Düýpli goýumlaryň
maliýeleşdirmeginiň ähli
çeşmeleriniň hasabyna
kuwwatlyklaryň we
obýektleriň herekete
girizilmegi

Degişli ýyllaryň hakyky
nyrhlarynda müň
manatda düýpli
goýumlaryň ulanylyşy

şolardan:
gurluşyk - montaž işleri

B

Ç

1

2

3

Х

Х

Х

Х

ýylda t zyýanly
madda
müň.
m3/sagatda

28
29

birlik
-

30
35

km
ga
ga

36
37
38
41
42

ga
-" -

43
44

-

50

Х

-

55

Х

birlik
mln. sany
kiçijik balyjak

56

birlik

58

birlik

64

ýylda
müň  tonna

65

57

Х
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Görkezijileriň atlary

Ölçeg birligi

Setiriň №

А

B

Ç

birlik
ýylda
müň/tonna

66

-

69

birlik

70

-

75

Peýdaly ulanmak, senagatyň, durmuş we beýleki
galyndylaryň taşlandylaryny zyýansyzlandyrmak we
gömmek boýunça kärhanalar we meýdançalar
Goraghanalaryň we beýleki tebigaty goraýyş çäkleriniň
gurmagy
Ýerasty we mineral baýlyklary goramak we tygşytly
ulanmagy*)
Ýabany haýwanlary, guşlary we deňiz haýwanlaryny
goramak we üznüksiz köpeltmegi

Düýpli goýumlaryň
maliýeleşdirmeginiň ähli
çeşmeleriniň hasabyna
kuwwatlyklaryň we
obýektleriň herekete
girizilmegi
1

Degişli ýyllaryň hakyky
nyrhlarynda müň
manatda düýpli
goýumlaryň ulanylyşy

şolardan:
gurluşyk - montaž işleri

2

3

Х

Х

67
Х

Х

*) 70 - nji setiriň 1- nji sütüninde diňe mineral serişdeleriň toplumlaýyn ulanmagy üçin oturtmalaryynyň we desgalarynyň herekete girizilişini, 2-3 sütünlerde bolsa ýer goraýyş
desgalaryň hemmesiniň we mineral serişdeleriň tygşytly ulanyşynyň çykdajylaryny görkezýärler.

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)

