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 № 5-th

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2016-njy ýylyň 22-nji noýabryndaky
№ 72 buýrugy bilen tassyklanyldy

0607143

HRBNGU

TOKAÝ ÝANGYNLARY BARADA HASABAT
Ýarym ýyllyk
20___ýylyň ýanwar-__________ aýlary boýunça

Tabşyrýarlar:
Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň
kärhanalary we goraghanalary iýulyň 17-ne we ýanwaryň 17-ne:
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

0607143

2
1 BÖLÜM.
ÝANGYN BOLAN MEÝDAN
Görkezijileriň atlary
A

Setiriň №
B
01

Tokaý meýdany
şol sanda ýangynyň geçişine görä bölünişi:
aşakdan geçen ýangyn
ýokardan geçen ýangyn
Tokaý däl meýdan

02
03
04

2 BÖLÜM.
ÝANGYN EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI
Görkezijileriň atlary
A
Döwlet tokaý gorunyň ýerinde bolan
hemme ýangynlar (02-07 setirler)
şol sanda olaryň sebäpleri:
oba hojalyk zaýaçylygy
araçäkdeş döwletleriň raýatlarynyň
günäsi boýunça
ekspedisiýalaryň günäsi boýunça
beýleki kärhanalaryň we guramalaryň
günäsi boýunça
ilatyň günäşi boýunça
ýyldyrym çakmagy sebäpli

Meýdany, ga
1

Setiriň
№
B

Hadysalaryň
sany
1

01
02
03
04
05
06
07

*) Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýar (0,0)

3 BÖLÜM.
TOKAÝ ÝANGYNYŇ ÝETIREN ZYÝANY
Görkezijileriň atlary
A
Tokaý hojalygyna ýetirilen zyýanyň jemi
(02-07 setirler jemi)
Zyýan ýeten we ýanan:
tokaý ýeri
öri meýdanlar
jaýlar, desgalar we beýleki emläkler
Tokaýçylygy täzeden dikeldiş işleriniň gymmaty
Meýdany arassalamak işleriniň gymmaty
Tokaý ýangylaryny söndürmek işleriniň çykdaýjylary

Setiriň
№
B

Tutýan
meýdany, ga
1

01
02
03
04
05
06
07

х
х
х
х

Jemi,
müň manat
2

0607143

3
4 BÖLÜM.
TOKAÝDA ÝANGYN HOWPSYZLYGYNYŇ DÜZGÜNINIŇ BOZULMAGY BILEN
BAGLANYŞYKLY ÝÖREDILÝÄN IŞLER BARADA

Setiriň
№

Tabşyrylan işlerden
derňew edaralary
tarapyndan seredilmäge
kabul edileni

A

1

Ýangynyň ýetiren
zyýany boýunça
jerime salmak üçin
tabşyrylan
işler
2

Ýetirilen zyýan üçin
salnan jerime, müň
manat*
3

Administratiw tertipde jerime salnan
hadysalaryň sany
şolardan
jemi
tokaýçylar
tarapyndan
4
5

*) Görkeziji oturdan soň bir belgä çenli takyklykda görkezilýar (0,0)
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)
«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)

Administratiw tertibinde tölenen
jerimeler
hadysalaryň
sany

müň
manat

6

7

