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–ýuh

HRBNGU

0606285

ÝOL-ULAG HADYSALARY BARADA
HASABAT

20___ ý. ýanwar - ______________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 24 -nji noýabryndaky
№ 76 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik
bölümleri hasabat döwründen soň aýyň 1-ine:
a) welaýat we Aşgabat şäher statistika müdirliklerine;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol
gözegçilik müdirligi Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetine hasabat döwründen soň aýyň 1-ine.

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
0606285
1 BÖLÜM.
ÝOL ÝAGDAÝYNYŇ ŞERTLERINE GÖRÄ ÝOL–ULAG HADYSALARY,
HELÄK BOLANLARYŇ WE ŞİKES ÝETENLERİŇ SANY
Hasabat döwründe
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

А

Ýol-ulag
hadysalarynyň
sany, birlik

B

Ýol-ulag hadysalarynyň sany - jemi

Ýol-ulag hadysalarynda heläk bolanlar we
şikes ýetenler, adam
heläk bolanlar

şikes ýetenler

3

4

1

01

01 setirden:
hadysanyň bolan ýeri boýunça:
ilatly ýerlerde

02

ilatly ýerlerden daşary

03

ýagtylygyň şertlerine görä:
gündiz

04

gije
ýoluň örtügüne görä şertlerde:

05

ýoluň örtügi gury
gaýry ýagdaýlar (ýol öl, doň we
ş.m.)

06
07
2 BÖLÜM.

SEBÄPLERINIŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÝOL–ULAG HADYSALARY,
HELÄK BOLANLARYŇ WE ŞİKES ÝETENLERİŇ SANY
Hasabat döwründe
Görkezijileriň atlary

А
Ýol-ulag hadysalarynyň sany
(02-10 setirler)

Setiriň
№

B
01

şol sanda görnüşleri bounça:
çaknyşma
agdarylma
baryp urma:
duran ulag serişdesine
gozgalman duran zady
pyýadany
welosipedlini
arabany
haýwany
hadysalaryň başga görnüşleri

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ýol-ulag
hadysalarynyň
sany, birlik
1

Ýol-ulag hadysalarynda heläk bolanlar we
şikes ýetenler, adam
heläk bolanlar

şikes ýetenler

3

4

3
0606285
3 BÖLÜM.
ÝOL–ULAG HEREKETINIŇ DÜZGÜNLERINIŇ BOZULMALARY BOÝUNÇA ÝOL–ULAG
HADYSALARY, HELÄK BOLANLARYŇ WE ŞİKES ÝETENLERİŇ SANY
Hasabat döwründe
Görkezijileriň atlary

А
Ýol-ulag hadysalarynyň sany – jemi
(02-20 setirler)
şol sanda:
ulag serişdesini serhoş ýagdaýda
dolandyrmak
artdyrlan tizlikde dolandyrmak

Setiriň
№

B
01

02
03

ýol belgilere boýun bolmazlyk

04

düzgün bozulmalary:
adam gatnatmak

05

manewrirlemek
pyýadalar üçin niýetlenen geçelgeden
geçmek
köpçülikleýin ulag duralgasyndan
geçmek

06
07
08

ýagtylandyryjy enjamy peýdalanmak
artykmaçlykdan peýdalanýan ulag
serişdesiniiň ýolyny kesmek
ulag serişdesiniň säginmekligi we
durmaklygy

09

demir ýol geçelgesini geçmek

12

ýük çekmek

13

tirkeg
garşydaky ulag serişdesiniň ýolyna
çykylmagy

14

çatrykdan geçilende

16

aralygy saklamazlykda
ulanmaga gadagan edilen,
bibat ulag serişdesini dolandyrmak
ukuly ýagdaýda ulag serişdesini
dolandyrmakda

17

başga bozulmalar

20

10
11

15

18
19

Ýol-ulag
hadysalarynyň
sany, birlik
1

Ýol-ulag hadysalarynda heläk bolanlar
we şikes ýetenler, adam
heläk bolanlar

şikes ýetenler

3

4

4
0606285
4 BÖLÜM.
ÝOL–ULAG HADYSALARYNDA HELÄK BOLANLARYŇ
WE ŞİKES ÝETENLERİŇ SANY

Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А
Adam sany (02-04 setirler)
şol sanda:
erkekler
aýal-gyzlar
01 setirden
0-17 ýaşly çagalar

B
01

adam
Hasabat döwründe
Heläk bolanlar
Şikes ýetenleriň sany
şolardan:
şolardan:
Jemi
Jemi
sürüjiler
sürüjiler
1
2
3
4

02
03
04

х

х

Ýolbaşçy
(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)

