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 № 2-ýaer (gaz)

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 18-nji sentýabryndaky
№ 75 buýrugy bilen tassyklanyldy

0601272

GAZYŇ GELENI WE PAÝLANYŞY
BARADA HASABAT

20____ ýyl boýunça

Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
"Türkmengazakdyryş" birleşigi mart aýynyň 25-ine çenli Türkmenistanyň Satistika
baradaky döwlet komitetine.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, E-mail)

HSUK boýunça kod

HSUK boýunça şahamçanyň kody

0601272

2
1 BÖLÜM.
GAZYŇ GELENI WE PAÝLANYŞY
mln. m3

А
Türkmenistan boýunça, hemmesi
şol sanda sebitler boýunça:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty

Ýylyň başyna
galyndylar

Geleni

Öz zerurlyklary üçin
sarp edileni

Daşyna beýleki
kärhanalara we ilata
goýberileni

Ýitgiler

Ýylyň ahyryna
galyndylar

1

2

3

4

5

6

0601272

3
2 BÖLÜM.
GAZYŇ DAŞYNA GOÝBERILENI
mln. m3

А
Türkmenistan boýunça,
hemmesi
şol sanda sebitler
boýunça:

şol sanda:

Daşyna beýleki
kärhanalara we
ilata goýberileni –
hemmesi
(2, 8, 9 sütünleriň
jemi )

hemmesi
(3-7 sütünleriň
jemi )

senagat

gurluşyk

ulag

1

2

3

4

5

kärhanalara we guramalara

ilata
оba hojalygy,
awçylyk we
tokaý ösdürip
ýetişdirmeklik,
balyk tutmaklyk
6

Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Mary welaýaty

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)

işleriň
beýleki
görnüşleri
7

eksporta

8

hemmesi

şondan limit
boýunça

9

10

