Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы
№ 203 бұйрығына 10-қосымша
Нысан

Көмір өндіру бойынша есеп
Есепті кезең 20 ____ жылғы ___________ айы
Индекс: КӨ-10
Жиілігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар аясы: көмір өндіру жөніндегі жер қойнауын пайдаланушылар
Қайда ұсынылады: пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінен кешіктірмей
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м3
Қайта өңделген
көмір
концентратының
көлемі, мың
тонна
Байыту
фабрикасынан
алынатын
өнеркәсіптік
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Басшы ______________________________________________ _____________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
(қолы)
Орындаушы _________________________________________ ______________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
(қолы)
Орындаушының телефоны ___________________________________________________
Ұйым мекенжайы __________________________________________________________
Ұйым телефоны ____________________________________________________________
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында келтірілген.
Көмір өндіру бойынша
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
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"Көмір өндіру бойынша есеп"
1. 1-бағанда жұмыстардың атауы көрсетіледі;
2. 2-бағанда алдыңғы айдағы көмір өндіру көрсетіледі;
3. 3-бағанда есепті кезең бойынша көмір өндіру көрсетіледі;
4. 4-бағанда есепті кезеңнің басынан көмір өндіру көрсетіледі;
5. 5-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас айы бойынша көмір өндіру көрсетіледі;
6. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бері ұқсас кезеңі бойынша көмір өндіру көрсетіледі;
7. 7-бағанда алдыңғы жылға есепті айдың ауытқуы көрсетіледі (+/-);
8. 8-бағанда алдыңғы жылға есепті айдың ауытқуы көрсетіледі (пайыздық қатынаста, %);
9. 9-бағанда өткен жылдың тиісті айына есепті айдың ауытқуы көрсетіледі (+/-).
10. 10-бағанда өткен жылдың тиісті айына есепті айдың ауытқуы көрсетіледі (пайыздық
қатынаста, %);
11. 11-бағанда өткен жылдың тиісті кезеңіне ағымдағы жылдың басынан бері ауытқушылық
көрсетіледі (+/-);
12. 12-бағанда өткен жылдың тиісті кезеңіне ағымдағы жылдың басынан бері ауытқушылық
көрсетіледі (пайыздық қатынаста, %).

