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-awto HRBNGU

0606401

“TÜRKMENAWTOULAGLARY”
AGENTLIGINIŇ UMUMY
PEÝDALANYLÝAN ULAGLARYNYŇ
IŞI BARADA HASABAT
20 __ ýylyň ýanwar - ________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 15-nji martyndaky
№32 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary hasabat
döwründen soň aýyň 1-ne:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi - hasabat döwründen soň
aýyň 1-ne - 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

2
0606401
1 BÖLÜM.
ÝÜK WE ÝOLAGÇY GATNATMAK BOÝUNÇA ULANYLÝAN ULAGLARYŇ IŞI
Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

А

В

Ç

Daşalan ýükler

müň tonna

01

Ýük dolanyşygy

müň t. km

02

müň adam

03

müň
ýolag. km

04

Gatnadylan ýolagçylar
Ýolagçy dolanyşygy

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

Hasabat
ýylyň
başyndan
1

Setiriň

№

Hasabat
ýylyň
aýy
3

Geçen
ýylyň
aýy
4

2 BÖLÜM.
AWTOULAGYŇ IŞINIŇ MALIÝE GÖRKEZIJILERI

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hasabat
ýylyň
başyndan

А
Edilen işleriniň ähli görnüşleri boýunça alnan
girdejiler - hemmesi (02-05 setirleriň jemi)
şol sanda:

B

1

ýükleri daşamakdan alnan girdejiler
Awtobuslar, bellenen ugry bilen gatnaýan
taksomotorlar, sargytlar boýunça awtobuslar
bilen ýolagçy gatnatmakdan alnan girdejiler
ýeňil taksomotorlaryň işinden alnan girdejiler
beýleki girdejiler
Býujetden gelen pul kömegi (ýörite goşmaça
serişdeleri hasaba almak bilen)

Geçen
ýylyň
degişli
döwründe
2

Hasabat
ýylyň
aýy

müň manat*
Geçen
ýylyň
aýy

3

4

01

02

03
04
05
06

* Jemi oturdan soň iki belgili san bilen görkezilýär
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)
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 15-nji martyndaky
№32 buýrugy bilen tassyklanyldy
№ 1-awto « Türkmenawtoulaglary agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi
barada hasabat» (aýlyk) döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça
GOLLANMA
№ 1-awto «Türkmenawtoulaglary agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi
barada hasabat» (aýlyk) döwlet statistik hasabat formasy her aýda “Türkmenawtoulaglary” agentligi
we oňa degişli kärhanalary tarapyndan düzülýär we salgy bölüminde görkezilen salgylara we
bellenen möhletlerde tabşyrylýar.
1 BÖLÜM.
ÝÜK WE ÝOLAGÇY GATNATMAK BOÝUNÇA ULANYLÝAN ULAGLARYŇ IŞI

Ýük awtomobilleri bilen daşalan ýükleriň möçberi (ýük taksomotorlary, pikaplary, ýeňil
furgonlary goşmak bilen) (01 setir) her bir gatnaw üçin taranyň, konteýnerleriň haryt-ulag
resminamalarynda tassyklanan agramlaryny hasaba almak bilen daşalan ýükleriň hakyky agramy
boýunça kesgitlenilýär.
Ýük dolanyşygy (02 setir) daşalan ýükleriň her toparynyň tonnada ölçenen agramyny
olaryň daşalýan kilometrde ölçenen tarif aralygyna köpeldilen jemi hökmünde kesgitlenilýär.
Awtobuslarda, bellenen ugry bilen gatnaýan taksomotorlada, sargyt boýunça awtobuslarda
gatnadylan ýolagçylaryň möçberi (03 setir) aşakdaky maglumatlaryň esasynda kesgitlenilýär:
- şäheriň içindäki gatnawda (aýlyk) uzak möhletleýin peýdalanylýan satylan müşderi
petekleriniň sany barada maglumat;
- şäher içi, şäherýaka, şäherara we halkara gatnawlar boýunça bir gatnaw üçin nietlenen bir
gezeklik satylan petekleriň sany barada;
- kärhanalaryň we guramalaryň sargytlary boýunça ýolagçy gatnatmakdan alnan girdeji
barada maglumat.
Ýolagçy dolanyşygy (04 setir) gatnadylan ýolagçylaryň sanynyň gatnawyň ortaça
aralygyna köpeldilen jemi hökmünde kesgitlenilýär.

2 BÖLÜM.
AWTOULAGYŇ IŞINIŇ MALIÝE GÖRKEZIJILERI

01-nji setirde işleriň ähli görnüşlerinden alnan girdejiler görkezilýär (1-nji sütünde hasabat
ýylynyň başyndan, 2- nji sütünde geçen ýylyň degişli döwründe we 3-nji sütünde hasabat
ýylyň aýy, 4- nji sütünde geçen ýylyň aýy). Şu setiriň görkezijileri 02–05 setirleriň goşulmagy
bilen kesgitlenilýär, oňa ýük awtomobilleriň, ýolagçy awtobuslarynyň, bellenen ugry bilen gatnaýan
taksomotorlaryň, ýeňil taksomotorlaryň gatnaw işlerinden alnan we kärhananyň beýleki işlerinden
alnan girdejiler girýär.
02-nji setirde ýükleri daşamakdan alnan girdejiler (1-nji sütünde hasabat ýylynyň başynda,
2- nji sütünde geçen ýylyň degişli döwründe) görkezilýär, daşalan ýükleriň möçberi barada hereket

4

edýän tarifler boýunça ýa-da baglaşylan şertnamalara laýyklykda düzülen buhgalter hasaba alyş
resminamalary esasynda kesgitlenilýär.
03-nji setirde ýolagçylary awtobuslar, bellenen ugry bilen gatnaýan taksomotorlar, sargytlar
boýunça awtobuslar bilen gatnatmakdan alnan girdejiler (1-nji sütünde hasabat ýylynyň başyndan,
2- nji sütünde geçen ýylyň degişli döwründe) gatnaw petekleriniň ähli görnüşlerini satmakdan we
ýol goşlary daşamagyň töleglerinden, şeýle hem býujetden, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli
guramalaryndan we beýleki çeşmelerden gelen serişdelerden hakyky girdejiň umumy jemi bolup
durýar.
04-nji setirde ýolagçylary ýeňil taksomotorlarda gatnatmakdan alnan girdejiler, şeýle-de
aragatnaşyk edaralary tarapyndan poçtany we döwürleýin neşirleri daşamakdan nagt däl hasaplaşyk
boýunça gelen girdejiler görkezilýär.
05-nji setirde kärhananyň işleriň başga görnüşlerinden alnan girdejiler görkezilýär.
06-njy setirde bolsa býujetden alnan dotasiýa görkezilýär (maksatlaýyn goşmaça serişdeleri
hasaba almak bilen).

Söwdanyň, ulagyň we
aragatnaşygyň statistikasy
müdirligi

