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 № 4-ýuh
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DEMIR ÝOLDA ÝOL – ULAG
HADYSALARY BARADA HASABAT

20 ___ ý. ýanwar - __________ aýlary boýunça

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

Çärýeklik
Tabşyrýar:
“Türkmendemirýollary”agentligi hasabat döwründen soň
aýyň 15-ine - 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

0606349
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Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

A
Ýol-ulag hadysalary - jemi
şol sanda:
nobatçylaryň hyzmat edýän geçelgelerinde
nobatçylaryň hyzmat etmeýän geçelgelerinde
Sebäpler boýunça:
sürüjileriň ýapyk şlagbaumdan aýlanyp
geçmegi
geçilýän swetoforyň gyzyl duýduryjysyndan
sürüjileriň geçmegi
beýleki sebäpler:
Geçelgeden daşary ýol-ulag hadysalary - jemi
Ýol-ulag hadysalarynyň umumy möçberinden:
ýolagçy otlular bilen
ýük otlular bilen
ýekelikde gelýän lokomotiwler bilen
awtobuslar bilen
ýeňil awtomobiller bilen
ýük awtomobiller bilen
gaýrylar (demir ýol tehnikasy we beýlekiler)
Ýol-ulag hadysalarynda zyýan çeken adam, jemi
olardan ölenler
Döwülen ulag serişdeleri, jemi
şol sanda:
ýeňil awtomobiller
ýük awtomobiller
beýleki ulag serişdeleri
Demir ýollaryň hereket edýän düzümi :
lokomotiwler
wagonlar

B
birlik

Ç
01

1

birlik
birlik

02
03

birlik

04

birlik
birlik
birlik

05
06
07

birlik
birlik
birlik
birlik
birlik
birlik
birlik
adam
adam
birlik

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

birlik
birlik
birlik

18
19
20

birlik
birlik

21
22

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» ______ 20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

«____» ______ 20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar

(goly)

0606349
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň

2019-njy ýylyň 15-nji martyndaky
№32 buýrugy bilen tassyklanyldy
№ 4-ýuh «Demir ýolda ýol – ulag hadysalary barada hasabat» (çärýeklik)
döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça

GOLLANMA
№ 4-ýuh “Demir ýolda ýol – ulag hadysalary barada hasabat” (çärýeklik) forma boýunça
hasabaty “Türkmendemirýollary” agentligi düzýär. Hasabat formanyň salgy bölüminde görkezilen
salgylara we bellenen möhletlerde tabşyrylýar.
Hasabat ministrlikleriň, edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň ulag serişdeleriniň we fiziki
şahslaryň ulag serişdeleriniň “Türkmendemirýollary” agentligi kärhananyň we guramanyň (menziliň)
balansynda duran demir ýollarynyň hereket edýän düzümi bilen çaknyşmalaryň maglumatlary
görkezilýär.
Demir ýol geçelgesinde we ýollarynda (geçelgäniň daşynda) ulag serişdeleriniň demir
ýollarynyň hereket edýän düzümi bilen çaknyşmalarynda ulag polisiýasy tarapyndan geçirilen gulluk
derňewiniň delilnamalary formany doldurmak üçin esas bolup hyzmat edýär.
Ulagda heläkçilik – hadysalaryň sany bilen olarda aradan çykanlaryň we ten şikesini
alanlaryň sany bilen häsiýetlendirilýär.
Ýol-ulag hadysalary – ulag serişdesiniň ýolda hereket edýän wagty ýa-da onuň
gatnaşmagynda ýüze çykan waka, şonuň bilen baglylykda adamlar aradan çykýar ýa-da ýaralanýar,
ulag serişdelerine, ýüke, desgalara zyýan ýetýär ýa-da başga maddy zyýan ýetýär.
1 sütüniň 01 setirinde demir ýol hadysalarynyň umumy möçberi görkezilýär we
"Nobatçylaryň hyzmat edýän geçelgelerinde" 02 we "Nobatçylaryň hyzmat etmeýän geçelgelerinde"
03 setirleriň jeminden düzülýär. Demir ýol geçelge – deň derejede ýoluň demir ýollary bilen
kesişmegi.
01 setirinden ýol hadysalarynyň umumy möçberi, sebäpleri boýunça hadysalar aýratynlykda
görkezilýär. «Sürüjileriň ýapyk şlagbaumdan aýlanyp geçmegi» 04 setirde – ýapyk ýa-da ýaňy
ýapylyp başlaýan şlagbaumdan (swetoforyň duýduryşyna garamazdan) geçelgeden geçmek gadagan.
«Geçilýän swetoforyň gyzyl duýduryşlardan sürüjileriň geçmegi» 05 setirde – swetoforyň gyzyl
duýduryjysy, şol sanda ýanyp sönmegi, geçelgeden ulag serişdeleriniň hereket etmegini gadagan
edýär.
07 setirde geçelgeden daşary ýol-ulag hadysalary görkezilýär, ýagny, demir ýollarynda
(beýleki otlular, ýeke gelýän lokomotiwler bilen we beýleki çaknyşmagy).
08-14 setirlerde demir ýolunyň hereket edýän düzüminiň çaknyşan ulag serişdesiniň
görnüşine görä hadysalar görkezilýär.
15 setirde heläk bolanlar barada maglumatlar (ýol-ulag hadysalarynda heläk bolanlar we
ýaralananlar), şolardan 16-setirde – heläk bolanlaryň sany görkezilýär. Heläk bolan – ýol-ulag
hadysasynyň bolan ýerinde ýa-da onuň netijesinde soňky 7 gije-gündiziň dowamynda aradan çykan
adam.
Ýaralanan – ýol-ulag hadysalarynyň bolan ýerinde onuň bir gije-gündiziň dowamynda
hassahana ýerleşdirilmegini ýa-da ambulator bejerişiň zerurlygyny şertlendiren ten şikesini alan
adam.
17-20 setirlerde döwülen ulag serişdeleriniň umumy sany (17 setir) we ulagyň görnüşleri
boýunça (18-20 setir) görkezilýär.
Zeper ýeten demir ýol ulagynyň hereket edýän düzüminiň sany, 21 setirde (lokomotiwler),
22 setirde (wagonlar) görkezilýär.
2 sütüniň 01-22 setirlerinde geçen ýylyň degişli döwrüniň maglumatlary görkezilýär.
Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň
statistikasy müdirligi

