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

DÖWLET
STATISTIK HASABATLYLYGY

“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 № 3-deňiz

HRBNGU

0606134

ÝÜK DAŞAMAK, ÝOLAGÇY GATNATMAK WE
GÄMILERIŇ WAGT BÝUJETI
BARADA HASABAT

20___ ý. ýanwar - ______________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryndaky
№ 107 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1. «Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň
kärhanalary hasabat döwründen soň aýyň 1-ne:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2. «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi –
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetine hasabat döwründen soň aýyň 1-ne.

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
0606134

Görkezijileriň atlary
A
Port floty bilen ýük daşamak we ýolagçy
gatnatmak:
Ýükleriň daşalmagy
Ýük dolanyşygy
Ýolagçylaryň gatnadylmagy
Ýolagçy dolanyşygy
Içerki ýüzüşde ulag floty bilen daşalan
ýükler:
Ýükleriň daşalmagy
Ýük dolanyşygy
Daşary ýurt ýüzüşde daşalan ýükler:
Ýükleriň daşalmagy
Ýük dolanyşygy
Ýolagçy we ýük-ýolagçy gatnadylýan
gämilerinde daşalan ýükler we gatnadylan
ýolagçylar - hemmesi
Ýükleriň daşalmagy
Ýük dolanyşygy
Ýolagçylaryň gatnadylmagy
Ýolagçy dolanyşygy
Ýükleriň daşalmagy – hemmesi
(01, 05, 07, 09 setirleriň jemi)
Ýük dolanyşygy – hemmesi
(02, 06, 08, 10 setirleriň jemi)
Ýolagçylaryň gatnadylmagy – hemmesi
(03, 11 setirleriň jemi)
Ýolagçy dolanyşygy – hemmesi
(04, 12 setirleriň jemi)
Türkmenistanyň gämileriniň daşary ýurt
ýüzüşde tamamlanan gatnawlarynyň maliýe
görkezijileri:
Girdejiler – hemmesi
şolardan: daşary ýurtly kireýine gämi
alyjylaryň ýüklerini daşamakdan alnan
girdejiler
Çykdajylar – hemmesi
şolardan: daşary ýurtly kireýine gämi
alyjylaryň ýüklerini daşamak üçin
edilen çykdajylar
Arassa walýuta girdejisi
Daşary ýüzüşde kireýine berlen berbout
(ekipažsyz) flotunyň maliýe görkezijileri:
Girdejiler:
milli walýutada
daşary ýurt walýutasynda
Çykdajylar:
milli walýutada
daşary ýurt walýutasynda

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

B

Ç

1

müň t
mln t-km
müň adam
mln. ýolagçykm

01
02
03

müň t
mln. t-km

05
06

müň t
mlň t-km

07
08

müň t
mln t-km
müň adam
mln. ýolagçykm

09
10
11

müň t

13

mln t-km

14

müň adam
mln. ýolagçykm

15

04

12

16

ABŞ-nyň
müň dollary

17

-*-

18

-*-

19

-*-*-

20
21

müň manat
ABŞ-nyň
müň dollary

22

müň manat
ABŞ-nyň
müň dollary

24

23

25

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

3
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Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

A
Ulag flotunyň ýolagçy we ýük-ýolagçy
gatnadylýan gämileriniň maliýe görkezijileri:

B

Ç

1

müň manat
ABŞ-nyň
müň dollary

26

müň manat
ABŞ-nyň
müň dollary

28

Ýük daşamakdan we ýolagçy gatnatmakdan
alnan girdejiler:
milli walýutada
daşary ýurt walýutasynda
Ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak
üçin edilen çykdajylar:
milli walýutada
daşary ýurt walýutasynda
Ulag flotunyň wagt senenama býujeti* :

gije-gündizde
müň tonna
gije-gündizde
müň tonna

Umumy senenama döwri – hemmesi
Ulanyşdaky senanama döwri – hemmesi
şol sanda daşamakda:
içerki ýüzüşde (kabotaž)
daşarky ýüzüşde
kärendede we ekspedisiýada
işleriň beýleki görnüşlerinde
ulanyş gory
Ulanyşdan daşary – hemmesi
şol sanda: abatlaýyş döwri
Tamamlanan gatnawlar boýunça ulag
flotunyň wagt býujeti*:
Gatnawlarda işlän gämileriň wagt býujeti

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
2

27

29

30
31

-*-*-*-*-*-*-*-

32
33
34
35
36
37
38

gije-gündizde
müň tonna

39

* 26-35 setirler – dedweýt boýunça doldurylýar.

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

№ 3-deňiz “Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada
hasabat” (aýlyk) döwlet statistik hasabatlylygy formasyny doldurmak boýunça
GOLLANMA
№ 3-deňiz “Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat”
(aýlyk) döwlet statistik hasabat formasy «Türkmendeňizderýaýollary » agentligi we oňa degişli
kärhanalary doldurylyp salgy bölüminde görkezilen salgy boýunça we bellenen möhletlerde
tabşyrylýar.
01-nji setirde port gämileri bilen daşalan ýükleriň möçberi görkezilýär, ähli ugurlar
boýunça iberilen ýükleriň tonnadaky möçberiniň, olaryň gabynyň agramyny goşmak bilen we şol
ýükleri daşamakda ulanylýan ähli enjamlaryň agramlarynyň jemi hökmünde kesgitlenilýär.
02-nji setirde port gämileriniň ýük dolanyşygy görkezilýär. Port floty bilen daşalan ýüküň
tonnadaky agramyny ugradýan portundan ýoldaky aralyk, portlara girip geçmegini hem hasaba
almak bilen, barmaly portuna çenli iň gysga gämi ýöreýän aralyga ýa-da maslahat berilýän ugur
boýunça aralyga köpeltmekligiň jemi görnüşinde alynýan ýük dolanyşygy görkezilýär.
03-nji setirde ähli ugurlar boýunça iberilen ýolagçylaryň jemi hökmünde kesgitlenýän port
floty bilen gatnadylan ýolagçylaryň jemi görkezilýär.
04-nji setirde her ugur boýunça gatnadylan ýolagçylaryň gatnaw aralygyna köpeldilen
möçberiniň jemi hökmünde kesgitlenýän port flotunyň ýolagçy dolanyşygy görkezilýär.
Içerki ýüzüşde ýük daşamaga bir döwletiň içindäki portlaryň arasyndaky gatnawlar
degişlidir. Ulag floty bilen ýükleri daşamak Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet
gullugynyň kärhanalarynyň deňiz gämileri bilen ýerine ýetirilýär.
05-nji setirde içerki ýüzüşde ulag floty bilen daşalan ýükleriň möçberi görkezilýär.
06-njy setirde içerki ýüzüşde ulag flotunyň ýük dolanyşygy görkezilýär.
07-nji setirde Türkmenistanyň portlaryndan daşary ýurt portlaryna daşalan ýükleriň
möçberi görkezilýär.
08-nji setirde daşary ýurt ýüzüşde gämileriň ýük dolanyşygy görkezilýär.
09-njy setirde gaýry gämiler bilen daşalan ýükler, 10-njy setirde şol gämileriň ýük
dolanyşygy görkezilýär.
11-nji setirde gaýry gämiler bilen gatnadylan ýolagçylar, 12-nji setirde şol gämileriň
ýolagçy dolanyşygy görkezilýär.
13-nji setirde ähli deňiz ulaglary bilen daşalan ýükler (01, 05, 07, 09 – setirleriň jemi),
14-nji setirde şol deňiz ulaglarynyň ýük dolanyşygy görkezilýär (02, 06, 08, 10 – setirleriň jemi).
15-nji setirde ähli deňiz ulaglary bilen gatnadylan ýolagçylar (03, 11, – setirleriň jemi),
16-njy setirde şol deňiz ulaglarynyň ýolagçy dolanyşygy görkezilýär (04, 12 – setirleriň jemi).
17-nji setirde iberilen nokadyndan barmaly nokadyna çenli daşalan ýüklerden alnan
girdejileriň möçberi görkezilýär. Şolardan 18-nji setirde daşary ýurtly kireýine gämi alyjylaryň
ýük daşamakdan alnan girdejileri görkezilýär.
19-njy setirde ýük daşamaga edilen çykdajylaryň möçberi görkezilýär. Şolardan 20-nji
setirde daşary ýurtly kireýine gämi alyjylaryň ýük daşamak üçin edilen çykdajylary
görkezilýär.
21-nji setirde arassa walýuta girdejisi görkezilýär.
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22-nji setirde gatnawlardan alnan girdejileriň möçberi müň manatda görkezilýär. 23-nji
setirde gatnawlardan alnan girdejileriň möçberi ABŞ-nyň müň dollarynda görkezilýär.
24-nji setirde gatnawlara edilen çykdajylaryň möçberi müň manatda görkezilýär. 25-nji
setirde gatnawlara edilen çykdajylaryň möçberi ABŞ-nyň müň dollarynda görkezilýär.
26-njy setirde ulag flotunyň ýük daşamakdan we ýolagçy gatnatmakdan alan girdejileriniň
möçberi müň manatda görkezilýär, 27-nji setirde ýük daşamakdan we ýolagçy gatnatmakdan
alnan girdejileriniň möçberi ABŞ-nyň müň dollarynda görkezilýär.
28-nji setirde ulag flotunyň ýük daşamaga we ýolagçy gatnatmaga eden çykdajylarynyň
möçberi müň manatda görkezilýär, 29-njy setirde ýük daşamaga we ýolagçy gatnatmaga eden
çykdajylarynyň möçberi ABŞ-nyň müň dollarynda görkezilýär.
30-njy setirde bir gije-gündizde daşalan müň tonnada kesgitlenen ulag flotunyň umumy
senenama döwri görkezilýär.
31-nji setirde (32 -36 -njy setirleriň jemi) ulag flotunyň ulanylyş döwründäki işiniň umumy
görkezijileri görkezilýär.
37-nji setirde ulag flotunyň ulanyş döwründen daşary işiniň umumy görkezijisi
görkezilýär. Şolardan 38-nji setirde abatlaýyş döwri görkezilýär.
39-njy setirde ulag flotunyň gatnawlarynda işlän wagtynyň býujeti görkezilýär.

Söwdanyň, ulagyň we
aragatnaşygyň statistikasy
müdirligi

