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

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)

HRBNGU

0619075

ULGAMLAÝYN GAZYŇ SARP EDILIŞINI HASABA
ALÝAN ENJAMLAR BILEN ÖÝLERIŇ WE ÖZBAŞDAK ÝAŞAÝYŞ
JAÝLARYŇ ABZALLAŞDYRYLYŞY BARADA
HASABAT
20___ ýylyň ýanwar- __________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 1-nji martyndaky
№ 25 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1. Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärhanalar
(guramalar) hasabat döwründen soň aýyň 5-ne çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan boýunça, Aşgabat ş. we welaýatlar
boýunça jemleýji hasabaty hasabat döwründen soň aýyň 10-na çenli Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komitetine.

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

0619075
2
1 BÖLÜM. ULGAMLAÝYN GAZYŇ SARP EDILIŞINI HASABA ALÝAN ENJAMLAR BILEN
ÖÝLERIŇ WE ÖZBAŞDAK ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYŇ ABZALLAŞDYRYLYŞY
birlik
Görkezijileriň atlary
А
Gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen abzallaşdyrylan öýleriň we
özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň sany - hemmesi (02 setr.+ 05 setr.)
şol sanda:
şäher ilatly ýerlerinde (03 setr.+ 04 setr.)
şol sanda:
- köpöýli ýaşaýyş jaýlaryndaky öýler
- özbaşdak ýaşaýyş jaýlary
oba ýerlerinde
şolardan:
- özbaşdak ýaşaýyş jaýlary

Setiriň
№

Ýylyň başyna
bar bolan

B
01

1

Hasaba alýan enjamlar bilen
abzallaşdyrylan
hasabat döwründe
hasabat
ýylyň başyndan
aýynda
2
3

Hasabat döwrüniň
ahyryna bar bolan
4

02
03
04
05
06

2 BÖLÜM.
ILATYŇ GAZ ÜPJÜNÇILIGINDEN ULANMAK HYZMATYNDAN GELEN GIRDEJILER
Görkezijileriň atlary

Setiriň №

А
Ilata ulgamlaýyn gazy satmakdan gelen girdejileri

B
01

Gaz hojalyklarynyň ilata goşmaça eden hyzmatlaryndan gelen gaýry girdejiler

02

mün manat*
Hasabat döwründe ýylyň başyndan, hemmesi
1

* Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýar (0,0)
Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy
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)

