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 № 10-howa ýol HRB NG

0606092

«TÜRKMENHOWAÝOLLARY»
AGENTLIGINIŇ IŞINIŇ ESASY
GÖRKEZIJILERI 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) “Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary
hasabat döwründen soň aýyň 1-ine:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2) “Türkmenhowaýollary” agentligi – 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
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0606092
1 BÖLÜM.
ESASY GÖRKEZIJILERI

Görkezijileriň atlary

A
Gatnadylan ýolagçylar - hemmesi
şolardan: öz howa gämilerinde

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B

Ç

adam

01

-"Ugradylan ýolagçylar - hemmesi

-"-

02

Gatnadylan ýolagçylar - hemmesi

adam

03

Ýolagçylaryň geleni - hemmesi

-"млн.
п/км

05

tonna

06

-"-

07

-"-

08

-"-

09

mln t. km

10

Пассажирооборот
Ýük daşalyşy (ýük + poçta + tölegli
ýük goşlary ) - hemmesi
şolardan:
öz howa gämilerinde + платный
Ugradylan ýükler (ýük + poçta +
tölegli ýük goşlary) - hemmesi
şolardan:
Getirilen ýükler (ýük + poçta +
tölegli ýük goşlary ) - hemmesi
Öz howa gämileriniň poçta-ýük
dolanyşygy
Ýolagçylaryň ýer üpjünçiliginiň
koeffisiýenti
Ýük göterijiliginiň ulanylyşynyň
koeffisiýenti

05

11
12

Hasabat döwründe
hemmesi
1

şolardan
halkara
gatnawlarda
2

Geçen ýylyň
degişli döwründe
şolardan
hemmesi
halkara
gatnawlarda
3
4

3
0606092
2 BÖLÜM.
MALIÝE GÖRKEZIJILERI *

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B

Ç

müň manat

01

ýolagçy gatnatmakdan

-"-

02

ýük daşamakdan

-"-

03

işleriň başga görnüşlerinden
04-nji setirden girdejiler:
täjirçilik hyzmatlaryndan, uçarlaryň
uçuşyny üpjün etmekden, uçarlara
aeronawigasion hyzmatlaryny
ýerine ýetirmekden

-"-

04

-"-

05

uçarlary kärendä bermekden

-"-

06

-"ABŞ-nyň
müň dollary

07

ýolagçy gatnatmakdan

-"-

09

ýük daşamakdan

-"-

10

Edilen çykdajylar- hemmesi
şolardan:

müň manat

11

ýolagçy gatnatmakdan

-"-

12

ýük daşamakdan

-"-

13

Görkezijileriň atlary

A
Edilen işleriň ähli görnüşleri boýunça
alnan girdejiler- hemmesi
şol sanda:

gaýrylar
Walýuta girdejisi - hemmesi
şondan:

Hasabat döwründe
hemmesi
1

şolardan
halkara
gatnawlarda
2

Geçen ýylyň
degişli döwründe
şolardan
hemmesi
halkara
gatnawlarda
3
4

08

* Bölüm çärýek boýunça (ösýän jemi) hasabat döwründen soň 25-ine 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 15-nji martyndaky
№32 buýrugy bilen tassyklanyldy

№ 10-howa ýol «Türkmenhowaýollary» agentligiň işiniň esasy görkezijileri barada
hasabat» (aýlyk) döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça

GOLLANMA
№ 10-howa ýol «Türkmenhowaýollary» agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada
hasabat» (aýlyk), döwlet statistik hasabat formasyny “Türkmenhowaýollary” agentligiň
kärhanalary, aeroportlar we ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynyň raýat awiasiýasyna yzygiderli we
yzygiderli däl esasda ulanmak we hyzmat etmek boýunça işleri amala aşyrýan kärhanalar düzýärler.
Hasabat formanyň salgy böleginde görkezilen salgylara we bellenen möhletlerde tabşyrylýar.
1 BÖLÜM. ESASY GÖRKEZIJILERI
01-nji setirde Türkmenistanyň ulag we sanitar uçarlarynda we dikuçarlarynda içerki we
halkara howa ýollary boýunça, şeýle hem howa ýollaryndan daşarky, ulanylýan nyrhlara garaşly
bolmadyk uçuşlaryň ähli görnüşleri boýunça gatnadylan ýolagçylaryň sanynyň ählisi goşulýar.
02-nji setirde 01-nji setirden öz toplumynyň howa gämilerinde ýolagçylaryň gatnadylyşy
barada maglumatlar getirilip görkezilýär.
1-nji sütünden 2-nji sütünde ýolagçylary halkara gatnawlarynda gatnatmaklygyň
görkezijileri bölünip görkezilýär.
05-nji setirde döwletiň ulag awiasiýasynyň uçarlar we dikuçarlary bilen hasabat döwründe
gatnadylan ýolagçylaryň sanynyň şu ýolagçylaryň gatnadylan uzaklygynyň jemi hökmünde
hasaplanylan ulanylan ýolagçy dolanyşygy görkezilýär.
06-nji setirde ýurduň ulag awiasiýasynyň we ýörite ulanylýan awiasiýasynyň uçarlary we
dikuçarlary bilen içerki we halkara howa ýollary boýunça, uçuşlaryň ähli görnüşlerinde ähli ýükleri,
poçtany we tölegli goşlary öz içine alýan poçtalar, ýükler goşulýar.
07-njy setirde 06-nji setirden ýükleriň öz toplumynyň howa gämileri bilen daşalyşy barada
maglumatlar getirilip görkezilýär. 2-nji sütünde 1-nji sütünden halkara howa gatnawlary boýunça
ýük daşalyşy getirilip görkezilýär.
10-nji setirde ýükleri, poçta ýüklerini nyrh aralygyna köpeltmek arkaly hasaplanylýan
poçta-ýük dolanyşygy tapawutlandyrylýar. 2-nji sütünde 1-nji sütünden halkara howa ýollary
boýunça ýolagçy poçta-ýük dolanyşygy tapawutlandyrylýar.
Ýolagçylaryň ýer üpjünçiliginiň koeffisiýenti (11 setir) uçaryň şu görnüşine ornaşdyrylan
oturgyçlaryň sanyndan ugur almak bilen, hakyky ýolagçy dolanyşygyny ýolagçy dolanyşygynyň
çägine bölmek arkaly kesgitenilýär.
Uçarlaryň ýük göterijiliginiň ulanylyşynyň koeffisiýenti (12 setir) hakyky tonnakilometrleri kesgitlenen derejäniň tonna-kilometrlerine bölmek arkaly anyklanýar.
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2 BÖLÜM. MALIÝE GÖRKEZIJILERI
01-nji setirde edilen işleriň ähli görnüşleri boýunça alnan girdejileriň hemmesi görkezilýär.
Ýolagçylary gatnatmakdan alnan girdejä (02 setir) ýolagçynyň ilkibaşdaky ugran
nokadyndan onuň barjak ýerine çenli (ýolagçynyň düşüp beýleki münjek ýerine çenli däl) satylan
ýolagçy petekleriniň jemi gymmaty goşulýar. Sargyt edilen gatnawlar bilen ýolagçy gatnatmakdan
alnan girdeji hem şuňa goşulýar. 03-nji setirde ýük daşamak boýunça ulag kärhanalarynyň
girdejileri görkezilýär.
Işleriň başga görnüşlerinden alnan girdejilere (04 setir) täjirçilik hyzmatlaryndan, uçarlaryň
uçuşyny üpjün etmekden, uçarlara aeronawigasion hyzmatlaryny ýerine ýetirmekden alnan
girdejiler (05 setir) goşulýar.
11-nji setirden 12, 13-nji setirlerde ýolagçy gatnatmak we ýük daşamak üçin edilen
çykdajylar bölünip görkezilýär.

Söwdanyň, ulagyň we
aragatnaşygyň statistikasy
müdirligi

