
  аткаруучунун аты-жјнү, телефону №

  фамилия и № телефона исполнителя

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап бер³³, 
купуялуулугун  сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Менчик формасына жана уюштуруу-укуктук формасына 
карабастан туристтик ишмердигин жүргүзүүчү ишканалар жана 
мекемелер (юридикалык жактар, юридикалык жакты тізбјстјн 
ишкердик ишти жүргүзүүчү жарандар (жеке ишкерлер): 
отчеттук мезгилден кийин айдын  10-числосунан 
кечиктирбестен, жайгашкан жери боюнча аймактык   
статистика    органына
ТАПШЫРЫШАТ

ФОРМА №1-ТУРФИРМА 6103468

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской Республики от 24. 07. 2020г. №6 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  предприятия и учреждения (юридические лица, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели)), 
независимо от формы собственности  и организационно-правовой 
формы, занимающиеся туристской деятельностью:  не позднее 10 числа 
после отчетного периода территориальному органу  статистики по месту 
нахождения

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и 
несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную 
законодательством Кыргызской Республики

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјніндј» Мыйзамына 
ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                               
«Об официальной  статистике»

  ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Купуялуулугуна кепилдик   берилет
 

Конфиденциальность гарантируется

№1-ТУРФИРМА ФОРМАСЫ

     ГКУД

  Наименование предприятия, организации

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

КВАРТАЛДЫК КВАРТАЛЬНАЯ

  Ишкана, уюмдун аталышы                     ОКПО

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                         
24. 07. 2020-ж. № 6-токтому менен бекитилген

ТУРИСТТИК ФИРМАЛАРДЫН ИШМЕРДИГИ ЖӨНҮНДӨ                ОТЧЕТ            О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ
                                                           
                                                             за ______________________ 20____-ж. (г). үчүн

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
                 (заполняется статистическим органом)

  Жетекчи_____________________________________________________________                    ____________________

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

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)       ГКЭД

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                           Телефон                           E- mail (электрондук почта    электронная почта)

Раздел 1. Общие сведения о туристской фирме
Саптын коду     
Код строки

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

Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

    «_____»___________________20__ ___-ж. (г.)                                         

1 бөлүм. Туристтик фирмалар жөнүндө жалпы маалыматтар

Туристтик ишмердиктин түрү жана чөйрөсү Вид туристской деятельности

туроператорская и турагентская

туроператорская, включая продажу авиабилетов

турагентская

бюро путешествий и экскурсий

Сфера туроператорской деятельности (обвести номер 
одной или нескольких подходящих строк)

А
Туристтик ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү  (керект³³ 
саптын номерин тегеректеп койгула)
туроператордуук

А
Фактический вид туристской деятельности  (обвести 
номер подходящей строки)
туроператорская

Б

101

Эл аралык кирүү туризми

Ички туризм

Эл аралык чыгуу туризми

Балдар туризми (Кыргызстандын 18 жашка чейинки 
жана андан кичине жаштагы жарандардан түзүлгөн 
топтор үчүн турпродукт жүртүзүү)

106

Туроператордук ишмердиктин чөйрөсү  (туура келген бир 
же бир нече саптардын номерин тегеректеп койгула)  

110

108

107

Международный въездной туризм

Внутренний туризм

Международный выездной туризм

Детский туризм 
(формирование турпродукта для организованных групп 
граждан Кыргызстана младше 18 лет)

105

104

103

102туроператордук жана турагенттик

туроператордук, авиабилеттерди сатууларды кошкондо

турагенттик

саякат жана экскурсия бюросу 



2 бөлүм. Негизги экономикалык көрсөткүчтөр Раздел 2. Основные экономические показатели

Көрсөткүчтүн аталышы

Саптын 
коду           
Код 

строки

Иш жүзүндө, 
миң сом 

Фактически, 
тыс. сомов

Наименование показателя

А Б 1 А
Туристтик продуктуну сатуудан түшкөн 
каражаттар (кошулган наркы салыгын, 
акциздерди жана ушуга окшош 
милдеттүү төлөмдөрдү алып салганда)

201

Средства, поступившие от реализации 
туристского продукта (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

анын ичинде комиссиялыктардын, 
агенттик жана башка сыйлыктардын 
суммасы

202
в том числе сумма
 комиссионных, агентских
 и иных вознаграждений

Аңчылык турларды өткөрүү, аңчылык 
комплекстеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
үчүн алынган каражаттар

203
Средства, полученные за проведение 
охотничьих туров, оказание услуг 
охотничьих комплексов

Кыргыз Республикасынан тышкары 
көрсөтүлгөн кызматтар үчүн туристтик 
продуктуну жөнөтүүчүлөргө (резидент 
эместерге) которулган каражаттар

204

Средства, перечисленные поставщикам 
туристского продукта (нерезидентам) за 
услуги, оказанные за пределами 
Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын аймагында 
көрсөтүлгөн кызматтар үчүн туристтик 
продуктуну жөнөтүүчүлөргө, башка 
туроператор тарабынан түзүлгөн 
турпродуктту калкка сатуудан 
туроператор тарабынан алынган 
комиссиясыз,  агенттик жана башка 
сыйлыктарсыз которулган каражаттар 
(206 дан  208 чейинки, 213 төн 217 чейин 
саптардын суммасы) 

205

Средства, перечисленные 
поставщикам туристского продукта за 
услуги, оказанные на территории 
Кыргызской Республики, без 
комиссионных, агентских и иных 
вознаграждений, полученных 
туроператором от продажи населению 
турпродукта, сформированного другим 
туроператором (сумма строк с 206 по 208, 
с 213 по 217)

анын ичинде жөнөтүүчүлөргө: в том числе поставщикам:
жайгаштыруу жана жашоо боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 206

услуг по размещению
 и проживанию

коомдук тамактануу кызмат 
көрсөтүүлөрү 207

услуг общественного
питания

транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 208 транспортных услуг

темир жол транспорту 209 железнодорожный транспорт

аба транспорту 210 воздушный транспорт

суу транспорту 211 водный транспорт 

автоунаа транспорту  212 автомобильный транспорт  
маданий-агартуу, маданий-эс алуу 
жана экскурсиялык кызмат 
көрсөтүүлөр

213
культурно-просветительских, 
культурно-развлекательных и 
экскурсионных услуг

медициналык жана ден соолукту 
чыңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 214

медицинских и оздоровительных 
услуг

спорт жана и рекреациялык кызмат 
көрсөтүүлөр

215
спортивных
 и рекреационных услуг

брондоо, визалык тейлөө жана 
сапарды тариздөө боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр

216
услуг по бронированию, визовому 
обслуживанию и оформлению 
поездки

туристтик продуктуну өндүрүү 
учурунда колдонула турган башка 
кызмат көрсөтүүлөр

217
иных услуг,
 используемых при производстве 
туристского продукта

2



Саптын 
коду

Турпакеттер-
дин саны, 
бирдик

 Турпакеттер-
дин наркы,         

миң сом

Код 
строки

Количество 
турпакетов, 

единиц

Стоимость 
турпакетов, 
тыс.сомов

Б 1 2

Сатылган турпакеттер - бардыгы 301

алардын ичинен  түз эле элге 
сатылганы (303, 304, 305 саптардын 
суммасы)

302

   анын ичинде:

Кыргызстан аймагы боюнча 
Кыргызстандын жарандарына

303

Башка өлкөлөр боюнча 
Кыргызстандын жарандарына

304

Кыргызстан аймагы боюнча  
башка өлкөлөрдүн жарандарына

305

Маалымат үчүн:                            
18 жаштан кичине Кыргызстандын 
жарандарынан түзүлгөн топторго 
сатылган турпакеттер 

306

Көрсөткүчтүн аталышы

Саптын 
коду 
Код 

строки
А Б

Жөнөтүлгөн туристтердин саны – 
бардыгы (402, 405 саптардын 
суммасы)

401

анын ичинде:  

Кыргызстандын жарандары 
(403, 404 саптардын суммасы)

   анын ичинде жонөтүлгөндөр:

Кыргыз Республикасы боюнча 403

башка өлкөлөр боюнча 404

башка өлкөлөрдүн жарандары 
(Кыргызстан боюнча)

405

Маалымат үчүн: 
18 жаштан кичине Кыргызстандын 
жарандары-туристтеринин 
жөнөтүлгөн саны  (306-сапта 
көрсөтүлгөн, 402-саптан  
турпакеттер боюнча)

406

3

402

4 бөлүм. Бир күнгө келгендерди (экскурсанттарды) эсепке 
албаганда, жөнөтүлгөн туристтердин саны, адам

Раздел 4. Число отправленных туристов без учета 
однодневных посетителей (экскурсантов), человек

А

Число отправленных туристов –                                 
всего (сумма строк 402, 405)

    в том числе:  

  граждан Кыргызстана 
  (сумма строк 403, 404)

1

    в том числе отправлено:
       по Кыргызской Республике

       по другим странам

граждан других стран                                                    
(по Кыргызстану)

Справочно: 
Число отправленных туристов 
граждан Кыргызстана младше 18 лет 
(из строки 402 по турпакетам, 
указанным в строке 306)

Көрсөткүчтүн аталышы

3 бөлүм. Сатылган турпакеттердин  (туристтик продуктуну 
иштетүү жана  бир күнгө келгендерди (экскурсанттарды)  
тейлөөгө карата келишимдерди  эсепке албагандагы 
туристтик  кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө  келишимдердин) 
саны жана наркы 

Наименование показателя

Справочно:                                      
Реализовано турпакетов 
организованным группам граждан 
Кыргызстана младше 18 лет 

Раздел 3. Число и стоимость реализованных 
турпакетов (договоров о реализации туристского 
продукта и оказании туристских услуг без учета 
договоров на обслуживание однодневных 
посетителей (экскурсантов)

Наименование показателя

А

Реализовано турпакетов - всего

из них непосредственно населению 
(сумма строк 303, 304, 305)

   в том числе:

гражданам Кыргызстана по 
территории Кыргызстана

гражданам Кыргызстана по другим 
странам

гражданам других стран по 
территории Кыргызстана

Иш жүзүндө                                                                      
Фактически



Јлкјнін аталышы                                            ДЈЭК боюнча 
јлкјнін коду  

Кыргыз 
Республикасынын 

жарандары (404 саптан)

Кыргыз Республикасын
дагы башка өлкөлөрдүн 
жарандыгы менен 
жүргөн жарандар

    Название страны Код страны по 
МКСМ

Граждан Кыргызской 
Республики (из строки 

404)

Граждан других стран по 
стране гражданства по 

Кыргызской Республике 
(из строки 405)

А Б 1 2

Азербайжан /Азербайджан 31

Белaрусь 112

Казакстан/Казахстан 398

Россия 643

Тажикстан/Таджикистан 762

Өзбекстан/Узбекистан 860

Украина 804

Австралия 36

Бельгия 56

Германия 276

Израиль 376

Индия 356

Испания 724

Италия 380

Кытай/Китай 156

Нидерланддар/Нидерланды 528

Бириккен Араб Эмираттары/ Объединенные 
Арабские Эмираты 784

Польша 616

Корея Республикасы 410

Сауд Аравиясы /Саудовская Аравия 682
Бириккен Падышалыгы (Улуу Британия) /
Объединенное Королевство (Великобритания) 826
Америка кошмо штаттары/
Соединенные Штаты Америки 840

Түркия/Турция 792

Франция 250

Швейцария 756

Япония 392

Башкалар/Другие

4

Бөлүк 4.1. Өлкөлөр боюнча бөлүнүштөгү жөнөтүлгөн 
туристтердин саны (адам)

Раздел 4.1.Число отправленных туристов в 
распределении по странам (человек)

4- бөлүктү толтурган тукфирмалар үчүн (для турфирм, заполнивших раздел 4)
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