
Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектүүсү көрсөтүлсун

Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

  аткаруучунун аты-жөну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________          _____________ ____________________

Руководитель                    фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                             колу (подпись)

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)                                         

          ГКЭД

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)                                                                                                             

Фактический вид экономической деятельности (основной)

 Телефон E-mail (электрондук почта    электронная почта) Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)                           

6117447

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение 

и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, 

установленную законодательством Кыргызской Республики

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, 

купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

ФОРМА № 12-СВЯЗЬ                      

(УСЛУГИ)

   СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

                (заполняется статистическим органом)

  Наименование предприятия, организации

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

 Территория (область, район, город, нас. пункт)

  Ишкана, уюмдун аталышы

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                           

2021-ж. 21. 06. № 5 -токтому менен бекитилген

 ОТЧЕТБАЙЛАНЫШ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮЛӨР                     

ТУУРАЛУУ 

 ОБ УСЛУГАХ                                                              

СВЯЗИ 

    за __________________ 202__-ж. (г.) ³ч³н

Байланыш, почта жана чабарман ишмердиги, радио 

берүү жана телекөрсөтүү ишканалары тарабынан 

облустар бөлүгүндө жыйынтыктоочу отчетту 

отчеттук мезгилден кийинки 4-күнү жайгашкан 

жериндеги статистиканын органына 

ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ: Предприятия связи, почтовой и 

курьерской деятельности, радиовещания и 

телевидения сводный отчет в разрезе областей на 4 

день после отчетного периода статистическому 

органу по месту нахождения 

ОКПО

Утверждена Постановлением Нацстаткома  

Кыргызской Республики от 21. 06.  2021г. №5

 

Конфиденциальность гарантируется

МЕСЯЧНАЯ

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына 

ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                        

«Об официальной статистике»

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

    ГКУД

АЙЛЫК

№ 12-БАЙЛАНЫШ (КЫЗМАТ 

КӨРСӨТҮҮЛӨР) - ФОРМАСЫ

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет



 Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү                         Услуги связи  

(миң сом)

Код 

строки

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Бишкек ш.             

г.Бишкек

Ош ш.                                     

г.Ош

Нарын облусу       

Нарынская область

Баткен облусу         

Баткенская область

Ош облусу                         

Ошская область

Талас облусу              

Таласская область

Чій облусу                 

Чуйская область

А 1

Кјрсјткічтін аталышы

Наименование показателей

Ысык -Кјл облусу                 

Иссык -Кульская область

Жалал-Абад облусу                

Джалал-Абадская область

Бардыгы                                          

Всего

(тысяч сомов)

Саптын 

коду 

КНСти, акцизди жана ушул сыяктуу 

милдеттүү төлөмдөрдү эсепке албаганда 

түшкөн каражаттар (жүгүртүү)

Выручка (оборот) без учета НДС, акциза и 

аналогичных обязательных платежей


