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–lagym HRBNGU

0613046

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 16-njy noýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

LAGYM ULGAMYNYŇ
(aýratyn lagym geçirijiniň)
IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
ýaşaýyş jaýlaryndan, jemagat-durmuş, senagat,
gurluşyk we beýleki kärhanalardan (edaralardan)
merkezleşdirilen usulda akdyrylýan hapa suwlaryň
akdyrylmagyny ýerine ýetirýän häkimlikleriniň, ähli
ministrlikleriň,
pudak
edaralarynyň,
daýhan
birleşikleriniň balansynda duran lagym, suwlagymgeçiriji kärhanalary (edaralary) 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

0613046

2
1 BÖLÜM.
LAGYM GEÇIRIJI DESGALARYŇ SANY (ÝYLYŇ AHYRYNA)
Görkezijileriň atlary
A

Lagym ulgamlarynyň sany
Aýratyn lagym geçirijileriniň sany

Ölçeg
birligi
B
birlik
-*-

Setiriň
№
Ç
01
02

km
-*-*müň m3

03
04
05
06

Hakyky
1

Bir hatar çekilen lagym turbageçirijileriniň uzynlygy:

- baş zeýakabalarynyň
- köçedäki
- etrapçalaryň we jaýlylyk meýdançalarynyň içindäki

Lagym arassalaýjy desgalarynyň bellenilen goýberiş ukyby

2 BÖLÜM.
ÝYL BOÝUNÇA LAGYM GEÇIRIJILERIŇ IŞLEÝŞI
Ölçeg
Setiriň
Görkezijileriň atlary
birligi
№
A
B
Ç
Lagym geçirijiler arkaly akdyrylýan hapa suwlaryň umumy möçberi
müň m3
01
şolardan, gaýry lagym geçirijilerden alnan hapa suwlaryň möçberi
-*02
Lagym arassalaýjy desgalardan geçirilen hapa suwlaryň umumy möçberi
-*03
şolardan, doly biologik (fizik–himik) usulda arassalanýan hapa
-*04
suwlaryň möçberi
şondan, öň durlamasy bilen hapa suwlaryň möçberi
-*05
Beýleki lagym arassalaýjy desgalara geçirilen hapa suwlaryň möçberi
-*06
Lagym ulgamlarda (aýratyn lagym geçirijilerde) emele gelen
helýakçilikleriň (awariýalaryň ) sany:
- köçe lagym geçiriji ulgamynda
birlik
07
- etrapçalaryň we jaýlylyk meýdançalarynyň içinde
-*08
müň
Lagym ulanmakdan gelen umumy girdejiler
09
manat*
şolardan, ilatdan gelen girdejiler
-*10
Akdyrylýan hapa suwlar boýunça umumy çykdajylary
-*11
şolardan, düýpli abatlaýýş işleri boýunça çykdajylar
-*12
Ähli esasy işde işleýänleriň ortaça ýyllyk sany (utgaşdyryjylary hasaba
adam
13
almazdan)
*) Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda (0,0) görkezilýär.

Hakyky
1

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(wezipesi)

(F.A.A.)

Ýerine ýetiriji
«____» ______20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

«____» ______20___ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(goly)

