РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап
Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение
берүү, жашыруундуулугун сактабагандыгы Кыргыз
и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность,
Республикасынын мыйзамдарында бекитилген
установленную законодательством Кыргызской Республики
жоопкерчиликти тартууга алып келет
№10 - МАЛ (ТЭИ) -ФОРМАСЫ

ФОРМА № 10-СКОТ (ВЭД)

6152082
ГКУД

АЙЛЫК

МЕСЯЧНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2012-ж. 16.08. №14
-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от
16.08. 2017г. №14

Чарбадагы тирүү малдарды жана союлган мал азыктарын
экспорттоо боюнча, республиканын чек аралаш
аймактарындагы мал рынокторун (базарларын) изилдөө
БЛАНКЫ

БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ
скотных рынков (базаров) приграничных районов республики по
экспорту живых сельскохозяйственных животных и продуктов
забоя скота

202___-ж. ____________ айы үчүн

за _______________ месяц 202____г.

( жыйынтык өсүү менен эмес)

(без нарастания итога)

Райондук статистика органдары мезгилден кийинки 5-числодо
электрондук форматта Кыргыз Республикасынын
Улутстаткомунун Башкы эсептөө борборуна ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ районные статистические органы 5 числа после
отчетного периода в электронном формате Главному
вычислительному центру Нацстаткома Кыргызской Республики

Облстаттын, райстаттын аталышы
Наименование облстата, райстата
Телефон

ОКПО

E-mail (электрондук почта электронная почта)

"____" ______________202___ж. (г.)

__________________________________
аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи
_________________________________________________________
Руководитель
фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

________________
колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:
Телефон___________, факс__________________, e-mail_________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg
Кыскача көрсөтмөлөр
Изилдөө иштери республиканын коңшу өлкөлөрү менен чек арага
жакын аймактарда жайгашкан мал рынокторунда (базарларда)
жүргүзүлөт. № 10-МАЛ (ТЭИ) формасындагы бланкы, айыл чарба
малдарын сатып өткөрүүлөрүн болжолдуу байкоолордун, эт сатуучу
павильондордо иштегендерден жана тирүү малдарды сатып жаткан
жарандарга суроо берүүлөрдүн негизинде толтурулат.

Краткие указания
Обследование проводится на скотном рынке (базаре), находящемся на
приграничной территории республики с соседними странами. Бланк
формы № 10 - СКОТ (ВЭД) заполняется на основании визуального
наблюдения за реализацией с/х животных, опроса граждан,
продающих их, и работников мясных павильонов.

Эсепке, айыл чарба малдарын башка өлкөгө алып кетүү үчүн
(экспортко) гана сатылгандары камтылат.
Бланктын саптарына мал менен эттин айкын аталган түрлөрү
толтурулат. Бланктын жыйынтыктоо саптарында электрондук
форматта (1, 2, 3, саптарда) формулалары коюлуп жазылган.

Учетом охватываются только с/х животные, проданные для вывоза в
другую страну (на экспорт).
В бланке заполняются строки по конкретным видам животных или
мяса. В итоговых строках бланка в электронном формате (в графах 1,
2, 3) проставлены формулы.

Товарлардын коду "Евразиялык экономикалык биримдиктин Тышкы
экономикалык ишмердиктин товардык номенклатурасына" (ЕАЭБ
ТЭИТН) ылайык коюлган, маалымат тышкы жана өз ара соода
жүргүзүү боюнча базасына киргизүугө максатталган.

В бланке проставлены коды товаров согласно классификатору
"Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского экономического союза" (ТНВЭД ЕАЭС) для введения
информации в базу данных внешней и взаимной торговли.

Өлкөлөрдүн коду Дүйнө өлкөлөрүнүн эл аралык классификатору
боюнча коюлат (ДӨЭК).

Код страны заполняется согласно Международному классификатору
стран мира (МКСМ).

Өлкөлөрдүн коду: Казакстан - 398, Китай - 156, Тажикстан - 762, Өзбекстан - 860, Россия - 643, Ооганстан - 4.
Коды стран:
Казахстан - 398, Китай - 156, Таджикистан - 762, Узбекистан - 860, Россия - 643, Афганистан - 4.

Өлкөнүн аталышы______________________
Наименование страны

Өлкөнүн коду___________
Код страны
1. Продано живого скота

1. Тирүү малдардын сатылганы
Товарлардын
коду ЕАЭБ
ТЭИТН

Баштын
саны

Малдын
тирүүлөй
салмагы,
кг

Наркы
(миң сом)

Код
Коды товаров
строки ТН ВЭД ЕАЭС

Кол-во,
штук

Живой вес
скота, кг

Стоимость
(тыс.
сомов)

1

2

3

Саптын
коду

А
Тирүү малдардын түрү боюнча
сатылганы:
Ири мүйүздүү малдардын
бардыгы
анын ичинде

Б

В

1

А
Продано живого скота по
видам:
Крупный рогатый скот- всего

2

в том числе:

уйлар

3

0102296900

коровы

букалар жана өгүздөр

4

0102297900

быки и волы

1 жашка чейинки музоолор

5

0102295900

телята до 1 года

6

0101210000

Жылкылар бардыгы

Лошади-всего

анын ичинде

в том числе:

бээлер

7

0101210000

кобылы

айгырлар

8

0101210000

жеребцы

1 жашка чейинки кулундар

9

0101210000

жеребята до 1 года

Койлор - бардыгы

10

0104108000

Всего овец

Эчкилер - бардыгы

11

0104209000

Всего коз

2. Экспортко сатылган эт (союлган салмакта)
Саптын
коду

Товарлардын
коду ЕАЭБ
ТЭИТН

2. Продано мяса на экспорт (в убойном весе)
Малдын союлган
салмагы, кг

Наркы
(миң сом)

Код
Коды товаров
Стоимость
Убойный вес скота, кг
строки ТН ВЭД ЕАЭС
(тыс. сомов)
Б

А

А
Малдын эти (союлган
салмакта), бардыгы
анын ичинде

12

торпок жана уй эти

13

0201100001

говядина и телятина

кой жана эчкинин эти

14

0204210000

баранина и козлятина

чочконун эти

15

0203111001

свинина

жылкынын эти

16

0205008000

конина

1

2

Мясо скота (в убойном весе),
всего
в том числе:

