
Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

1-nji goşundy 

 

 

 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawy 

 

T/b 
Şahadatnamanyň 

belgisi 

Sanawa 

goşulan 

senesi 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýän Wagtlaýyn saklanylýan 

ammaryň poçta indeksi, 

ýerleşýän ýeriniň salgysy, 

aragatnaşyk serişdeleri 

Hususy 

salgyt 

belgisi 

Ady 

Poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň 

salgysy, aragatnaşyk serişdeleri, 

Internet torundaky saýty 

1 2 3 4 5 6 7 

       



Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

2-nji goşundy 
 

Türkmenistanyň 

Döwlet gümrük gullugyna 
 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmak hakynda 

ARZA 
 

 Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda ________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
(guramaçylyk-hukuk görnüşini görkezmek bilen,  

___________________________________________________________________ 
ýuridik şahsyň doly ady) 

wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyňyzy Sizden 

haýyş edýäris. 
 

Ýuridik şahs barada maglumatlar 
 

1 Guramaçylyk-hukuk görnüşi  

2 Doly ady  

3 Gysga ady  

4 Hususy salgyt belgisi  

5 Hukuk salgysy  

6 Poçta indeksi we ýerleşýän ýeriniň salgysy  

7 Aragatnaşyk serişdeleri (telefon we faks 

belgileri, elektron poçtasynyň salgysy) 

 

8 Internet torundaky saýty   

9 Ýolbaşçynyň familiýasy, ady we atasynyň ady  

10 Wagtlaýyn saklanylýan ammaryň görnüşi  

11 Ammaryň ýerleşýän ýeriniň salgysy   

12 Esaslyk maýasy  
 

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy 

hukuk namalary bilen wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýäne bellenilen 

hukuklar, borçlar we jogapkärçilik, şeýle hem wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýäne bildirilýän talaplar bilen tanyş bolduk. 

Töledip alynmagy gümrük edaralarynyň üstüne ýüklenilen gümrük we beýleki 

tölegleriniň, Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we Türkmenistanyň beýleki 

kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýän 

tarapyndan tölenmegi bellenen ýagdaýlarda, şol tölegleri tölejekdigimizi, şeýle hem 

harytlaryny Ammara ýerleşdirjek şahslar bilen gatnaşyklary şertnamalar esasynda 

gurajakdygymyzy kepillendirýäris. 

Goşundy _____ sahypadan ybarat. 
 

_____________________________________________            ___________________ 
                (wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady)                                        (MÝ we goly) 



Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

3-nji goşundy 

 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 
 

 

Ýuridik şahsyň wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnama 
 

№_____________                                                          ____________________ 
                   (belgisi)                                                                                   (bellige alnan senesi) 

 

 Şu ýuridik şahsyň wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnamasy Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 10-njy 

babyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 

_________________________________  çözgüdi bilen ______________________ 
   (çözgüdiň kabul edilen senesi we belgisi) 

____________________________________________________________________ 
 (guramaçylyk-hukuk görnüşini görkezmek bilen,  

____________________________________________________________________ 
ýuridik şahsyň doly ady) 

berildi we görkezilen ýuridik şahsyň wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň 

sanawyna goşulandygyny hem-de oňa wagtlaýyn saklanylýan ammaryň işini amala 

aşyrmaga hukugyň berlendigini tassyklaýar. 

 Wagtlaýyn saklanylýan ammaryň umumy meýdany (m2) _________________ 

 şol sanda ammar jaýlarynyň peýdalanylýan meýdany (m2) ________________ 

        açyk meýdançalaryň peýdalanylýan meýdany (m2) ______________ 
 

Hukuk salgysy   _____________________________________ 
 

 

Hususy salgyt belgisi  _____________________________________ 
 

Ýolbaşçysynyň familiýasy 

ady we atasynyň ady  _____________________________________ 
 

Şu şahadatnama möhletsiz berilýär we ýokarda görkezilen ýuridik şahs babatda 

hakykydyr. Şahadatnamada görkezilen ýuridik şahsyň wagtlaýyn saklanylýan ammara 

eýelik edýänleriň sanawyndan çykarylan pursatynda şahadatnama ýatyrylan diýip 

ykrar edilýär. 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawy Türkmenistanyň 

gümrük gullugynyň Internet torundaky saýtynda ýerleşdirilendir we ol sanaw bilen 

www.customs.gov.tm elektron salgy boýunca tanyşyp bolýar. 

 

____________________________                                                       ___________________ 
     (Gümrük gullugynyň başlygynyň                                                                        (goly/ MÝ) 

       familiýasy we ady)



Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

4-nji goşundy 

 
Wagtlaýyn saklanylýan ammar  

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnamanyň 

belgisi  senesi  

 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara ýerleşdirilen we ammardan berlen harytlar barada döwürleýin hasabat  

«____»_________20___ý.-dan «____»_________20___ý.çenli döwür üçin 

 

T/b 

Harytlaryň ammara ýerleşdirilmegi Harytlaryň ammardan berilmegi 

Ammara 

ýerleşdirilen 

senesi we 

wagty 

Harydyň 

ady 

Ulag 

resmina-

masynyň 

görnüşi 

we 

belgisi 

Harydyň 

ammar 

belgisi 

Ýük 

orunla-

rynyň 

sany 

Harydyň 

brutto agramy 

(kg) ýa-da 

möçberi (m3 

ýa-da goşmaça 

ölçeg 

birliginde) 

Wagtlaýyn 

saklanylyş 

möhletiniň 

tamam-

lanýan 

senesi 

Ammar-

dan 

goýbe-

rilen 

senesi 

we 

wagty 

Alyjynyň 

ady 

Ýük 

orunla-

rynyň 

sany 

Harydyň 

brutto agramy 

(kg) ýa-da 

möçberi (m3 

ýa-da goşmaça 

ölçeg 

birliginde) 

Harydyň 

ammardan 

goýberilmegi 

üçin esas bolan 

resminamanyň 

görnüşi, senesi 

we belgisi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

      

  (senesi) (MÝ)  (wagtlaýyn saklanylýan ammaryň 

ygtyýarly işgäriniň goly, familiýasy, 

ady, atasynyň ady we wezipesi) 

Bellik: 5-nji öýjükde konteýnerde saklanylýan harytlar üçin – konteýner belgisi, gapsyz harytlar üçin – dökülip, guýlup saklanylýan ammar ýeriniň belgisi, 

şeýle hem uly gabaraly harytlar üçin – ammar meýdanynyň belgisi görkezilýär; 

 8-nji öýjükde wagtlaýyn saklanylyş möhleti uzaldylan bolsa, bu möhleti uzaltmak barada arzanyň senesi we belgisi görkezilýär. 



Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

5-nji goşundy 

 
Wagtlaýyn saklanylýan ammar  

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnamanyň 

belgisi  senesi  

 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyndan çykarylan pursatynda 

ýuridik şahsyň ammarynda wagtlaýyn saklanylýan harytlar barada hasabat  

 

T/b Alyjynyň  

ady 

Harydyň 

ady 

Ulag 

resmina-

masynyň 

görnüşi,  

senesi we 

belgisi 

Ýük 

orunla-

rynyň 

sany 

Harydyň 

brutto agramy 

(kg) ýa-da 

möçberi  

(m3 ýa-da 

goşmaça 

ölçeg 

birliginde) 

Ulag ýa-da 

täjirçilik 

resminamalarynda 

görkezilen pul 

birliginde 

harydyň faktur 

bahasy 

Daşary ykdysady 

işiň haryt 

nomenklaturasyna 

laýyklykda birinji 

dört belginiň 

derejesindäki 

harytlaryň 

toparlara bölüniş 

kodlary 

Ammara 

ýerleşdirilen 

senesi 

Harydyň 

ammarda 

bolmagy 

üçin esas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

      

  (senesi) (MÝ)  (wagtlaýyn saklanylýan ammaryň 

ygtyýarly işgäriniň goly, familiýasy, 

ady, atasynyň ady we wezipesi) 

 


