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–suw geçiriji

HRBNGU

0613025

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

SUW GEÇIRIJINIŇ
(aýratyn suw geçiriji ulgamynyň)
IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
20___-nji ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
häkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudak
edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda durýan
ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerurlyklaryna suw
goýberýän suw geçiriji we suw-lagymgeçiriji
ulgamynyň 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

0613025

2

Üns beriň:
Eger suw geçiriji kärhana (edara) şäher we oba ýerlerini suw bilen üpjün edýän bolsa, onda iki hasabat – şäher ýerleri
boýunça aýratyn, oba ýerleri boýunça aýratyn düzülýär.
Hasabata laýyklykda şertli bellikler goýmaly: şäher ilatly ýerleri – 1; oba ýerleri – 2
1 BÖLÜM.
BAR BOLAN SUW GEÇIRIJI DESGALAR

(ýylyň ahyryna)

Ölçeg
birligi
B
birlik
-*-*-

Görkezijileriň atlary

А
Suw geçirijileriň sany
Suw arassalaýjy desgalaryň sany
Aýratyn suw geçiriji ulgamlaryň sany
Bir hatar çekilen ilkinji suw geçirijileriniň uzynlygy (suw üpjünçilik
çeşmelerden ilkinji köçe suw paýlaýjy ulgamlara çenli)
km
Bir hatar çekilen köçe suw geçiriji ulgamynyň uzynlygy
-*Bir hatar çekilen howlynyň we jaý toplumynyň içindäki suw geçiriji
ulgamlarynyň uzynlygy
-*Suw bölekleme desgalarynyň (kümeleriň, sütünçeleriň, çarhlaryň) sany
birlik
1-nji galdyrymdaky suw sorujy beketleriniň bellenilen önümçilik
bir gije-gündizde
kuwwatlylygy
müň m3
Suw geçirijiniň arassalaýyş desgalarynyň bellenilen önümçilik kuwwatlylygy
-*Suw geçirijiniň bellenilen önümçilik kuwwatlylygy
-*-

Setiriň
№
Ç
01
01.1
02

Hakyky
1

03
04
05
06
07
08
09

2 BÖLÜM.
SUW GEÇIRIJINIŇ BIR ÝYLDA IŞLEÝŞI

Görkezijileriň atlary
А
1-nji galdyrymdaky suw sorujy beketler arkaly galdyrylan suwuň möçberi
şol sanda, ýerasty çeşmelerden
Ulgama goýberilen suwuň möçberi - jemi
(12-nji setir + 13-nji setir + 14-nji setir)
şol sanda:
- özündäki suw sorujylar arkaly
- öz akymy bilen
- başga tarapdan alnan
Arassalaýjy desgalardan geçirilen suwuň möçberi
şondan, kadaly arassalanan agyz suwunuň möçberi
Ähli sarp edijilere goýberilen suwuň umumy möçberi – jemi
(17-nji setir + 21-nji setir)
şol sanda:
1) öz sarp edijilerine (abonentlere)
(17.1-nji setir + 18-nji setir + 19-njy setir + 20-nji setir)
şol sanda:
- edaranyň (kärhananyň) hususy zerurlyklaryna
- ýaşaýyş jaýlarda ýaşaýan ilata
- býujetden maliýeşdirilýän edaralara
- beýleki edaralara (kärhanalara)
2) gaýry sarp edijilerine (suw geçirijilere, aýratyn suw geçiriji ulgamlara)
Suwuň ýitgileri we göz öňünde tutulmadyk harçlanmasy
(11-nji setir – 16-nji setir)
Suw geçiriji ulgamlarda jaý toplumynyň içindäki helýakçilikleriň
(awariýalaryň) sany

Ölçeg
birligi
B
müň m3
-*-

Setiriň
№
Ç
10
10.1

-*-

11

-*-*-*-*-*-

12
13
14
15
15.1

-*-

16

-*-

17

-*-*-*-*-*-

17.1
18
19
20
21

-*-

22

birlik

23

Hakyky
1

0613025

3

А
Suw geçiriji ulgamlarda howlynyň içindäki helýakçilikleriň (awariýalaryň)
sany
Suw üpjünçilik hyzmatlary boýunça umumy girdejileri – jemi
(26-njy setir + 30-njy setir)
şol sanda:
1) öz sarp edijilerden (abonentlerden)
(27-nji setir + 28-nji setir + 29-njy setir)
- ýaşaýyş jaýlarda ýaşaýan ilatdan
- býujetden maliýeşdirilýän edaralardan
- beýleki edaralardan (kärhanalardan)
2) gaýry sarp edijilerden (suw geçirijilerden, aýratyn suw geçiriji
ulgamlardan)
Suw üpjünçilik boýunça umumy çykdajylary – jemi
şolardan, suw geçiriji ulgamlarynda bejeriş işleri üçin
Işiň esasy ugry boýunça ähli işgärleriniň ortaça ýyllyk sany (utgaşdyryjylary
hasaba almazdan)

B

Ç

birlik

24

müň manat

25

-*-*-*-*-

26
27
28
29

-*-*-*-

30
31
31.1

adam

32

1

3 BÖLÜM.
SUWYŇ SARP EDILIŞINI HASABA ALÝAN ENJAM BILEN ABZALLAŞDYRYLYŞY
Görkezijileriň atlary
А
Suwyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen abzallaşdyrylan öýleriň we
özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň sany
- hasabat ýylynyň başyna
- hasabat ýylynyň ahyryna

Ölçeg
birligi
B

Setiriň
№
Ç

birlik
-*-

33
34

Hakyky
1

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(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)

