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-tgç

0607054

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 3-nji dekabryndaky
№ 111 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

TEBIGATY GORAMAKLYGA EDILÝÄN GÜNDELIK
ÇYKDAJYLAR WE EKOLOGIK TÖLEGLER BARADA
HASABAT
20____ ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
Tebigaty goramak çärelerini ýerine ýetirýän we
arassalaýjy desgalary bolan önümçilik birleşikleri
(kombinatlar), kärhanalar, guramalar, edaralar, şeýle
hem daşky gurşawa ýaramaz täsir ýetirendigi üçin
töleg edýänler – fewralyň 15-ne cenli:
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
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1 BÖLÜM.
GÜNDELIK ÇYKDAJYLAR WE DÜÝPLI ABATLAÝYŞ
IŞLERINE HARAJATLAR
Görkezijileriň atlary
A

Daşky gurşawy goramaklyga bir ýyl boýunça edilýän gündelik
(ekspluatasion) çykdajylar - hemmesi (020+030+040+050)
şol sanda:
suw baýlyklaryny goramak we ýerlikli peýdalanmak boýunça
şolardan hapa suwlary kabul etmek we arassalamak boýunça
hyzmatlar üçin beýleki kärhanalara (edaralara) töleneni
howa giňişligini goramak boýunça
daşky gurşawy (ýer baýlyklary) önümçiligiň we sarp edişiň
galyndylaryndan goramak boýunça
şolardan beýleki kärhanalara (edaralara) garyndylary, kabul
etmek, saklamak we ýok etmek üçin töleneni
ýerleri öňki durkuna getirmek boýunça
Daşky gurşawy goramak boýunça esasy önümçilik
gaznalarynyň düýpli abatlaýyş işlerine çykdajylar
şol sanda:
hapa suwlary arassalamak we suw baýlyklaryndan ýerlikli
peýdalanmak üçin desgalaryň we enjamlaryň abatlaýyş işleri üçin
howa giňişligi hapalaýan zyýanly maddalary tutmak we zyýansyzlandyrmak üçin desgalaryň we enjamlaryň abatlaýyş işleri üçin
galyndylary ýerleşdirmek we zyýansyzlandyrmak üçin desgalaryň
we enjamlaryň abatlaýyş işleri üçin
Daşky gurşawy goramak boýunça esasy önűmçilik gaznalaryň
ortaça ýyllyk gymmaty
şol sanda:
suw baýlyklaryny goramak we ýerlikli peýdalanmak boýunça
howa giňişligini goramak boýunça
daşky gurşawy önümçiligiň we sarp edişiň galyndylaryndan
goramak boýunça
*) Jem oturdan soň bir belgä çenli takyklyk bilen görkezilýar (0,0)

Setiriň
№
B
010
020
021
030
040
041
050
060
061
062
063
070
071
072
074

Hakyky ýyl boýunça,
manat*
1

0607054

3
2 BÖLÜM.
DAŞKY GURŞAWA ÝARAMAZ TÄSIR ÝETIRENDIGI ÜÇIN TÖLEG
(EKOLOGIÝA TÖLEGLERI)
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Bir ýylda hakyky töleneni
manat*

A

B

1

Hapalaýjy maddalaryň mümkin bolan kadalaryň çäklerinde
taşlanandygy (galyndylaryň ýerleşdirilişi) üçin töleg
şol sanda:
suw desgalaryna
howa giňişligine
galyndylaryň ýerleşdirilendigi üçin
ýerasty gatlaklara
Hapalaýjy maddalaryň kadadan ýokary taşlanandygy
(ýerleşdirilendigi) üçin töleg
şol sanda:
suw desgalaryna
howa giňişligine
galyndylaryň ýerleşdirilendigi üçin
ýerasty gatlaklara
Hapalaýjy maddalaryň mümkin bolan kadalaryň çäklerinde we kadadan ýokary taşlanandygy (galyndylaryň ýerleşdirilendigi) üçin töleg
Tebigaty goraýyş kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde ýetirilen
zyýanyň öwezini dolmak üçin töledilen serişdeler (talap arzalary) we
jerimeler

080
081
082
083
084
090
091
092
093
094
100
110

*) Jem oturdan soň bir belgä çenli takyklyk bilen 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)

