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 -A HRBNGU

0606416

AWTOMOBIL ULAGLARYNYŇ
BARADA HASABAT

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019 -njy ýylyň 3–nji ýanwaryndaky
№ 4 buýrugy bilen tassyklanyldy

IŞI

20 __ ýylyň ýanwar - ________ aýlary boýunça

Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
Hususy eýeçilikdäki , jemgyýetçilik birleşikleriniň
(edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligi,
gatyşyk birleşdirilen eýeçiligi, beýliki döwletleriň, olaryň
kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi we
Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşyk
eýeçiligi bolan kärhanalar (guranamalar) hasabat döwründen
soň aýyň 20-ne çenli
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna.

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

0606416
1 BÖLÜM.
ÝÜK WE ÝOLAGÇY GATNATMAK BOÝUNÇA ULANYLÝAN ULAGLARYŇ IŞI

Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

А

В

Ç

Daşalan ýükler

müň tonn

01

Ýük dolanyşygy

müň t. km

02

Gatnadylan ýolagçylar
Ýolagçy dolanyşygy

müň adam
müň
ýolag. km

Hasabat
ýylyň
başyndan
1

Setiriň

№

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

03
04

2 BÖLÜM.
AWTOULAGYŇ IŞINIŇ MALIÝE GÖRKEZIJILERI
Görkezijileriň atlary
А
Edilen işleriniň ähli görnüşleri boýunça alnan girdejiler hemmesi (02-05 setirleriň jemi)
şol sanda:
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)
* Jemi oturdan soň iki belgili san bilen görkezilýär

Setiriň
№
B

Hasabat
ýylynyň
başyndan
1

müň manat*
Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

01

02

03
04
05
06

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)
möhür ýeri

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

0606416

(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika
edaralary tarapyndan doldurylýar )

(goly)

