DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

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

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda
ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar
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

Gullukda peýdalanmak üçin
Forma № 1-gor

HRBNGU

0603353

NEBITIŇ WE GAZ KONDENSATYNYŇ GORLARY
BARADA HASABAT

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2020-nji ýylyň 22-nji maýyndaky
№ 24 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

20_____ ýyl üçin
Tabşyrýarlar:

1. “Türkmennebit” döwlet konserni;
2. “Türkmengaz” döwlet konserni;
3. “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy
15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetine.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy______________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçe, jaý №,telefon, faks , Е-mail)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

0603353
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20___ -nji ýylyň
1-nji ýanwaryna gorlar

Ministrlik
(pudak edarasy)

müň tonna
20___ -nji ýylyň 1-nji ýanwaryna
gorlaryň üýtgemegi

Gorlaryň
topary

Gorlaryň artdyrylyşy
geologiki
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1

2
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4
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5

С2
A+B+С1
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С2
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С2

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)

(goly)

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

Gysgaça görkezmeler
Döwlet statistik hasabatlylygynyň № 1-gor forma boýunça hasabatda nebitiň we gaz kondensatynyň gorlary
barada maglumatlar görkezilýär.
“Türkmennebit” Döwlet konserni, “Türkmengaz” Döwlet konserni,” “Türkmengeologiýa” Döwlet
korporasiýasy hasabatda öz pudak edaralary boýunça jemleýji maglumatlary tabşyrýarlar.
B sütünde “Nebitiň we ýangyç gazlarynyň gorlarynyň we resurslarynyň klassifikasiýasyna” laýyklykda
görkezilen gorlaryň toparlary boýunça maglumatlar getirilýär. Senagat ähmiýeti bolan nebitiň we gaz kondensatynyň
gorlarynyň öwreniliş derejesi boýunça A (anyk), B (kesgitlenen), С1 (bahalandyrylan) toparlaryna we çaklanýan
bahalandyrylan С2 (çaklanýan) toparlara bölünýärler.
1-nji we 2-nji sütünlerde hasabat ýylyndan soňky ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýyna nebitiň we gaz
kondensatynyň gorlary görkezilýär.
3-nji sütünde hasabat ýylynda А, В we С1 toparlarynyň jemi (А+В+С1) boýunça nebitiň we gaz
kondensatynyň çykarylyşy barada maglumatlar berilýär.
4-nji we 5-nji sütünlerde gözleg işleriniň netijesinde gorlaryň üýtgemegi (ýokarlanmagy we peselmegi)
görkezilýär.

