DÖWLET
STATISTIK HASABATLYLYGY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda
ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar
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 – üstaşyr HRBNGU

0606375

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryndaky
№ 107 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk

ÜSTAŞYR GEÇÝÄN
ÝÜK AWTOMOBILLERI
BARADA HASABAT

20___ ý. ýanwar - ______________ aýlary boýunça

Tabşyrýar:
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky
“Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan
hasabat döwründen soň aýyň 15-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
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Üstaşyr gatnawlaryň ugurlary

Ugurlar
А
Hemmesi:
Artyk-Farap
Artyk-Ymamnazar
Artyk-Serhetabat
Artyk-Gazojak
Sarahs-Farap
Sarahs-Serhetabat
Sarahs-Ymamnazar
Bekdaş-Artyk
Bekdaş-Güdirolum
Bekdaş-Ymamnazar
Bekdaş-Serhetabat
Güdirolum-Bekdaş
Güdirolum-Farap
Güdirolum-Ymamnazar
Parom-Farap
Parom-Ymamnazar
Parom-Serhetabat
Farap-Artyk
Farap-Sarahs
Farap-Güdirolum
Farap-Ymamnazar
Farap-Serhetabat
Farap-Parom
Gazojak-Artyk
Ymamnazar-Artyk
Ymamnazar-Sarahs
Ymamnazar-Güdirolum
Serhetabat-Bekdaş
Serhetabat-Farap

Setiriň
№

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Üstaşyr geçýän ýük
Ýük awtomobilleriň
awtomobilleriniň sany, Ugurlaryň aralygy,
geçen umumy
birlik
km
aralygy, km
hasabat geçen ýylyň hasabat geçen ýylyň hasabat geçen ýylyň
döwründe
degişli
döwründe degişli
döwründe degişli
döwründe
döwründe
döwründe
1
2
3
4
5
6
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Ýük awtomobilleriň ýurtlar boýunça degişliligi
Ýurduň ady
А
Hemmesi
şol sanda ýurtlar boýunça:

Setiriň
№
B
01

Hasabat döwründe üstaşyr
geçýän ýük awtomobilleriň sany
1

Geçen ýylyň degişli
döwründe üstaşyr geçýän
ýük awtomobilleriň sany
2

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)

4

GYSGAÇA GÖRKEZMELER

№ 1-üstaşyr «Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat» (aýlyk) döwlet statistik
hasabatlylygyň formasy “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türkmenulaggözegçilik”
döwlet kärhanasy tarapyndan hasabat döwründen soň aýyň 15-ne Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetine tabşyrmaly.
1 bölümiň A sütüninde üstaşyr ýükleri gatnatmaklygy amala aşyrýan ýük awtomobilleriniň,
Türkmenistanyň çägine giren nokadyndan Türkmenistanyň çäginden çykan nokadyna çenli ugurlar
görkezilýär.
1 bölümiň 1-nji we 2-nji sütünlerinde üstaşyr geçýän ýük awtomobilleriniň, degişlilikde,
hasabat döwründäki we geçen ýylyň degişli döwründäki sany hasaba alynýar.
1 bölümiň 3-nji we 4-nji sütünlerinde her ugur boýunça, degişlilikde, hasabat döwründäki we
geçen ýylyň degişli döwründäki aralyk görkezilýär.
1 bölümiň 5-nji we 6-njy sütünlerinde ýük awtomobilleriniň, degişlilikde, hasabat
döwründäki we geçen ýylyň degişli döwründäki geçen umumy aralygy görkezilýär, bu bolsa degişli
ugurlar boýunça geçýän ýük awtomobilleriniň sanyny olaryň geçen aralygyna köpeltmek arkaly
kesgitlenilýär.
2 bölümiň A sütüninde ýük awtomobilleriniň degişliligi boýunça ýurtlaryň atlary görkezilýär.
2 bölümiň 1 sütüninde hasabat döwründe üstaşyr geçýän ýük awtoulaglaryň sanyny ýurtlar
boýunça toparlara bölünen görnüşinde görkezilýär.
2 bölümiň 2 sütüninde geçen ýylyň degişli döwründe üstaşyr geçýän ýük awtoulaglaryň
sanyny ýurtlar boýunça toparlara bölünen görnüşinde görkezilýär.

