Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы
№ 203 бұйрығына 5-қосымша
Нысан

Лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есеп
20_ жылғы ____________ бойынша
Индекс: ЛКТ-5
Жиілігі: тоқсан сайын
Ұсынатын тұлғалар аясы: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі жер қойнауын
пайдаланушылар
Қайда ұсынылады: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі уәкілетті орган
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей
Жер қойнауын пайдаланушының атауы
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі/жасалған күні
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияның түрі
Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорнының меншік нысаны
Инвестор(-лар)/ел(-дер)
Үлестік қатысу (акциялардың %)
Келісімшарттық аумақ/орналасқан орны, алаң, учаске
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданыс мерзімі
Жер қойнауын пайдалану құқығын алу тәсілі
Байланыс мекенжайы (заңды тұлғалар үшін тіркелген кеңсе)

Баптардың атауы

Жолдар шифрі

Өлшем бірлігі

А

Б

В

Қаржылық міндеттемелер, барлығы

500

миллион теңге
мың теңге

Инвестициялар, барлығы

501

миллион теңге
мың теңге

Барлау (барлауға арналған келісімшарттар үшін толтырылады)
Барлауға арналған шығыстар, барлығы

509

миллион теңге

Геофизикалық жұмыстар:

200

миллион теңге

сейсмобарлау, сейсмобарлау деректерін
өңдеу, түсіндіру, қайта түсіндіру

201

қума метр
шаршы

Келісімшарт
Жыл
бойынша басынан
талап
нақты
1

2

километр
гравибарлау

202

Нүктелер

магниттік барлау

203

шаршы
километр

бұрғылау жұмыстары

204

миллион теңге
қума метр
Ұңғымалар

объектілерді сынамалау және сынау

205

миллион теңге
Объектілер

гидрогеологиялық

206

миллион теңге
бригада/ауысым

инженерлік-геологиялық

207

миллион теңге
бригада/
ауысым

геологиялық барлау бойынша басқа
шығыстар

208

миллион теңге

Ұңғымаларды сынау кезіндегі өндіру
көлемі (сынамалы пайдалану, тәжірибелік- 511
өнеркәсіптік өндіру): мұнайдың

мың тонна

газдың

миллион текше
метр

конденсаттың

мың тонна

қабатқа айдау: суды

209

мың текше
метр

газды
Ішкі нарыққа өткізу көлемі: мұнай

мың текше
метр

512

мың тонна

газ

миллион текше
метр

конденсат

мың тонна

Өндіру (өндіруге арналған келісімшарттар үшін толтырылады)
өндіруге арналған шығыстар, барлығы

510

миллион теңге

мың теңге
оның ішінде пайдалану мақсатындағы
бұрғылау

210

миллион теңге
қума метр
Ұңғымалар

тор тығыздығы

Метр

өндіру бойынша басқа шығыстар
(ұңғымаларды қайта іске қосу, жөндеу)

211

миллион теңге

тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасы

109

мың теңге

110

мың теңге

111

қума метр

кен орнын игеру жобасы
тау-кен дайындық жұмыстары

мың текше
метр
тілмелеу жұмыстары

112

қума метр
мың текше
метр

пайдалану-барлау жұмыстары

113

қума метр
мың текше
метр

сынамалау

114

Сынамалар

уран өндіру/қайта өңдеу бойынша өзге
жұмыстар

115

мың теңге

өндіру көлемі: мұнай

511

мың тонна

газ

миллион текше
метр

Конденсат

мың тонна

уран

Тонна

жойылған мұнай қамбаларының ауданы

212

қума метр

кәдеге жаратылған газ көлемі

213

мың текше

метр
жағылған газ көлемі

214

мың текше
метр

қабатқа айдау: суды

215

мың текше
метр
мың текше
метр

газды
өнімді ерітіндіден алынған уран көлемі

116

Тонна

өнімді ерітіндідегі уран құрамы

117

милиграмм/
грамм

ішкі нарыққа өткізу көлемі: мұнай

512

мың тонна

газ

миллион текше
метр

Конденсат

мың тонна

уран

Тонна

экспортқа өткізу көлемі: мұнай

513

мың тонна

газ

мың текше
метр

конденсат

мың тонна

уран

Тонна

Жалпы шарттар (барлауға немесе өндіруге немесе бірлескен барлау мен өндіруге арналған
келісімшарттар үшін толтырылады)
өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы
және оның инфрақұрылымын дамыту

515

миллион теңге
мың теңге

оның ішінде бюджетке аударылды (БСК
206114)

миллион теңге
мың теңге

жер қойнауының жағдайын (ластануын)
мониторингілеу

516

миллион теңге
мың теңге

сақтандыру, барлығы

517

миллион теңге
мың теңге

оның ішінде экологиялық сақтандыру

518

миллион теңге
мың теңге

жою қорына жасалған аударымдар

519

миллион теңге
мың теңге

қазақстандық мамандарды оқыту, барлығы 520

миллион теңге
мың теңге

оның ішінде: оқытуға арналған жанама
шығындар, барлығы

миллион теңге
мың теңге

Ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және
521
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға
арналған шығыстар

миллион теңге

оның ішінде Қазақстан Республикасының
аумағында

миллион теңге

522

мың теңге
аумақтарды қайтару

523

%

Жанама шығыстар, барлығы

524

миллион теңге
мың теңге

оның ішінде Қазақстан Республикасының
аумағында

525

миллион теңге
мың теңге

Салықтар мен төлемдер, барлығы

526

миллион теңге
мың теңге

оның ішінде: қол қойылатын бонус

531

миллион теңге
мың теңге

тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем

541

миллион теңге

мың теңге
өзге салықтар мен төлемдер

544

миллион теңге
мың теңге

Келісімшарттық қызмет бойынша жиынтық
жылдық табыс

545

миллион теңге
мың теңге

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.
Лицензиялық-келісімшарттық
талаптардың орындалуы туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есеп"
1. "жер қойнауын пайдаланушының атауы" бағанында толық және бар болса қысқартылған
атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болғанда) көрсетіледі;
2. "жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт нөмірі/жасалған күні" бағанында жасалған
жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі/күні көрсетіледі;
3. "жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияның түрі" бағанында барлау және/немсе
өндіру көрсетіледі;
4. "жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорнының меншік нысаны" бағанасында Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорнының меншік
нысаны көрсетіледі (мемлекеттік, жеке-меншік, аралас);
5. "инвестор(-лар)/ел(-дер)" бағанында тиісінше елді, инвестордың (-лардың) тіркелуін
көрсете отырып, барлауды және/немесе өндіруді жүргізуді инвестициялайтын жер қойнауын
пайдаланушының құрылтайшылары немесе ортақ құрылтайшылары болып табылатын немесе
қатысудың басқа нысандары бойынша жер қойнауын пайдаланушының инвесторлары болып
табылатын компанияның немесе компаниялардың атауы көрсетіледі;
6. "үлестік қатысу" бағанында инвестиция салынатын кәсіпорынның акциялары пакетіндегі
құрылтайшының/инвестордың үлесі (%-бен) көрсетіледі;
7. "келісімшарттық аумақ/орналасқан орны, алаң, учаске" бағанында келісімшарттық аумақтың
- кен орнының, учаскенің, алаңның, бөлінген блоктың (блоктардың) және т.б. атауы
көрсетіледі;
8. "келісімшарттың қолданыс мерзімі" бағанында келісімшарт талаптарына сәйкес жер
қойнауын пайдалану объектісінде жұмыстар жүргізудің белгіленген мерзімі (ұзартулармен)
көрсетіледі;
9. "жер қойнауын пайдалану құқығын алу тәсілі" бағанында тендер, аукцион, тікелей
келіссөздер, құқықтарды басқаға беру көрсетіледі;
10. "байланыс мекенжайы" бағанында мекенжай, телефон, электрондық мекенжай
көрсетіледі;

11. "А" бағанында келісімшарттық талаптардың орындалуын мониторингілеу жүзеге
асырылатын баптардың атауы көрсетіледі;
12. "Б" бағанында бап атауына сай келетін жол шифрі көрсетіледі;
13. "В" бағанында көрсеткіштердің өлшем бірліктері көрсетіледі;
14. "1" бағанында көмірсутектерді барлауға және (немесе) өндіруге (миллион теңге),
уранды өндіруге (мың теңге) арналған келісімшарт талабы бойынша қаржылық міндеттемелер
көрсетіледі;
15. "2" бағанында есепті кезеңде өспелі қорытындымен физикалық және/немесе ақшалай
(оның ішінде аванстық төлемдер) көріністе міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетіледі
(физикалық көріністегі орындалған жұмыстар, қызметтер актісі және т.б. бар болған жағдайда
ақшалай көріністегі міндеттемелердің нақты орындалуын есептеу әдісімен көрсетуге болады).
Көмірсутектерді барлауға және (немесе) өндіруге (миллион теңге), уранды өндіруге (мың
теңге);
16. /500/ "қаржылық міндеттемелер, барлығы" бағанында жер қойнауын пайдаланушы
келісімшарттың міндетті бөлігі (қосымша) болып табылатын және заңнамада белгіленген тәртіппен
әзірленген және бекітілген жобалық құжаттардың негізінде жасалған жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарт талаптарына сәйкес қабылдаған қаржылық міндеттемелер көрсетіледі және
келісімшарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық шығыстарды көрсететін қаржылық
бөлікті қамтуға тиіс (/500/=/501/+/517/+/519/+/526/+/526/);
17. /501/ "инвестициялар, барлығы" бағанында жер қойнауын пайдалану объектілерін
барлауға және/немесе өндіруге арналған инвестициялар (қаржылық емес активтерге, яғни
экономиканың нақты секторына арналған инвестициялар), болашақта табыс алу мақсатында
келісімшарт бойынша жұмыс істеу үшін қаржы ресурстарының ақшалай көріністегі ұзақ мерзімді
салымдары көрсетіледі (/501/=//509/+/510+ /515/+/516/+/520/+/522/);
18. /509/ "барлауға арналған шығыстар, барлығы" бағанында барлауға арналған
келісімшарттың талаптарына сәйкес ақшалай көріністе барлау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге
арналған тікелей шығыстар көрсетіледі (/509/ = /200/+/204/+/205/+/206/+/207/+/208/);
19. /200/ "геофизикалық жұмыстар, барлығы" бағанында геофизикалық зерттеулердің барлық
түрлеріне, оның ішінде сейсмобарлауға, сейсмобарлау деректерін өңдеуге, түсіндіруге, қайта
түсіндіруге арналған шығыстар және геофизикалық жұмыстардың басқа түрлеріне (перфорация,
ҰГЗ) жұмсалған шығыстардың ақшалай көріністегі жалпы сомасы көрсетіледі;
20. /201/ "сейсмобарлау, сейсмобарлау деректерін өңдеу, түсіндіру, қайта түсіндіру"
бағанында сейсмобарлау, сейсмобарлау деректерін өңдеу, түсіндіру, қайта түсіндіру жөніндегі
жұмыстардың физикалық көріністегі көлемі көрсетіледі (2D – қума метр, 3D – шаршы километр);
21. /202/ "гравибарлау" бағанында гравибарлау жөніндегі жұмыстардың көлемі көрсетіледі,
бұл ретте нүктелердің саны көрсетіледі;
22. /203/ "магниттік барлау" бағанында физикалық көріністегі магниттік барлау жөніндегі
жұмыстардың көлемі көрсетіледі (шаршы километр);
23. /204/ "бұрғылау жұмыстары" бағанында ақшалай көріністегі жалпы шығындар (бұрғылауға
арналған алаң құрылысы, мобилизация, демобилизация, бұрғылауға арналған материалдар,
бұрғылау жабдығын/аспаптарын жалға алу, артқы ілмектерді / сүзгілерді орнату, бұрғылау кезінде
өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату, ұңғымаларды игеру және т.б.) және физикалық көріністегі
жұмыстар көлемі (қума метр / ұңғымалар саны) көрсетіледі;
24. /205/ "сынамалау және объектілерді сынау" бағанында объектілерді сынамалау мен
сынауға (сорғылық-компрессорлық құбырлар, газды каротаж кезіндегі сынақтар, сынау кезінде
мұнай мен газ сынамаларын талдау және т.б.) арналған ақшалай көріністегі (миллион теңге)
шығындар және бұл ретте сыналатын объектілердің саны көрсетіледі;
25. /206/ "гидрогеологиялық жұмыстар" бағанында жұмыс көлемдері және гидрогеологиялық
жұмыстарға арналған ақшалай (миллион теңге) және физикалық (бригада/ауысым) көріністегі
шығындар көрсетіледі;

26. /207/ "инженерлік-геологиялық жұмыстар" бағанында жұмыс көлемдері және инженерлікгеологиялық жұмыстарға арналған ақшалай (миллион теңге) және физикалық (бригада/ауысым)
көріністегі шығындар көрсетіледі;
27. /208/ "өзге жұмыстар" бағанында келісімшарттық объектілерде барлаумен байланысты
басқа жұмыстарға (ұңғымаларды қайта іске қосу, оңалту, жөндеу, олардың іссіз тұруы, бұрғылау
жұмыстарын жүргізу кезінде объектіде жұмыс істейтін жұмысшы персоналдың тамақтануы/тұруы,
бақылау-қадағалау қызметтері, көлік, байланыс, электр энергиясы (өндірістік мақсаттағы) және
т.б.) арналған ақшалай көріністегі шығындар көрсетіледі;
28. /511/ "ұңғымаларды сынау кезіндегі өндіру көлемі (сынамалы пайдалану, тәжірибелікөнеркәсіптік өндіру)" бағанында мұнай көлемі мың тоннамен, газ көлемі миллион текше
метрмен, конденсат көлемі мың тоннамен көрсетіледі;
29. /209/ "қабатқа суды/газды айдау" бағанында қабат қысымын сақтап тұру үшін қабатқа
айдалатын судың/газдың физикалық көріністегі көлемі мың текше метрмен көрсетіледі;
30. /512/ "ішкі нарыққа өткізу көлемі" бағанында есепті кезеңде ішкі нарыққа өткізілген
көмірсутек шикізатының өткізу көлемдері көрсетіледі: мұнай мың тоннамен, газ миллион текше
метрмен, конденсат мың тоннамен;
31. /510/ "көмірсутектерді өндіруге арналған шығыстар, барлығы" бағанында келісімшартқа
тәжірибелік-өнеркәсіптік, өнеркәсіптік игеру жобасына сәйкес өндіруге арналған ақшалай көріністегі
жиынтық шығындар көрсетіледі (/510/= /210/+/211/) (миллион теңге); уран өндіру
шығындары, барлығы – келісімшартқа тәжірибелік-өнеркәсіптік, өнеркәсіптік игеру жобасына
сәйкес өндірудің жиынтық шығындары, оның ішінде: тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасына
/109/ және (немесе) кен орнын игеру жобасына /110/ ақшалай көріністе (мың теңге) (/510/=
/109/+/110/+115/);
32. /210/ "пайдалану мақсатындағы бұрғылау" бағанында көмірсутек шикізатын өндіру кезінде
пайдалану мақсатындағы бұрғылауға арналған жұмыстар мен шығыстардың ақшалай және
физикалық (қума метр) көріністегі көлемдері көрсетіледі, бұл ретте ұңғымалардың саны
көрсетіледі;
33. /211/ "өндіру бойынша басқа шығыстар" бағанында көмірсутек шикізатын өндіру
жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде орын алатын қосымша жұмыстарға жұмсалатын, бірақ
осы нысанда ақшалай көріністе бөліп көрсетілмеген шығындар (жөндеуді қоса, машиналар мен
жабдықтарды (бұрғылау жабдығын, технологиялық көлікті, техниканы және т.б.) жалға алу,
бұрғылау аспабы, ЖЖМ және арнайы сұйықтықтар, аспап, құтқару жұмыстары, қосалқы
бөлшектер, жалақы, (басқару аппаратының жалақысынан басқа), дәрі-дәрмектер (өндірісте
пайдаланылатын), жұмыскерлерді тамақтандыру, олардың тұруы, кен орнына (жер қойнауын
пайдаланудың келісімшарттық объектісіне) дейін жол жүруі, қорғау және қауіпсіздік бойынша
басқа шығындар, өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу жөніндегі шығындар (негізгі
құралдардың құнын арттыратын қосалқы бөлшектерге жұмсалған шығындардан басқа), арнайы
киім, машиналарға техникалық қызмет көрсету, басқа ұйымдардың қызметтері, байланыс, электр
энергиясы (өндірістік мақсаттағы) көрсетіледі;
34. /111/ "тау-кен дайындық жұмыстары (ТДЖ)" бағанында тау-кен массасын,
материалдарды, жабдықтарды және т.б. тасымалдау үшін дайындық қазбаларын жүргізумен
байланысты физикалық көріністегі жұмыс көлемдері (мың текше метр) көрсетіледі.
Баған уран өндіруге арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
35. /112/ "тілмелеу жұмыстары (ТЖ)" бағанында тілмелеу жұмыстарын жүргізумен
байланысты заттай көріністегі жұмыстардың көлемдері (қума метр, мың текше метр) көрсетіледі;
Баған уран өндіруге арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
36. /113/ "пайдалану-барлау жұмыстары" бағанында кен орнын пайдалану мақсатындағы
барлау кезінде жүргізілетін геологиялық-барлау жұмыстарының физикалық көріністегі көлемдері
(қума метр, мың текше метр) көрсетіледі;
Баған уран өндіруге арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
37. /114/ "сынамалау" бағанында кен орнын құрайтын табиғи түзілімдердің сапалық және
сандық құрамы мен қасиеттерін зерделеу үшін сынамаларды іріктеудің саны көрсетіледі;

Баған уран өндіруге арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
38. /115/ "өндіру бойынша басқа шығыстар" бағанында көмірсутек шикізатын өндіру
жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде орын алатын қосымша жұмыстарға жұмсалатын, бірақ
осы нысанда ақшалай көріністе бөліп көрсетілмеген шығындар (жөндеуді қоса, машиналар мен
жабдықтарды (бұрғылау жабдығын, технологиялық көлікті, техниканы және т.б.) жалға алу,
блоктарды, ТОО салу мен бұрғылау, бұрғылау аспабы, қосалқы бөлшектер, ЖЖМ және арнайы
сұйықтықтар, химиялық реагенттер, құтқару жұмыстары, қосалқы бөлшектер, жалақы (басқару
аппаратының жалақысынан басқа), дәрі-дәрмектер (өндірісте пайдаланылатын), жұмыскерлерді
тамақтандыру, олардың тұруы, кен орнына (жер қойнауын пайдаланудың келісімшарттық
объектісіне) дейін жол жүруі, қорғау және қауіпсіздік бойынша басқа шығыстар, өндірістік
мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу жөніндегі шығындар (негізгі құралдардың құнын арттыратын
қосалқы бөлшектерге жұмсалған шығындардан басқа), арнайы киім, машиналарға техникалық
қызмет көрсету, басқа ұйымдардың қызметтері, байланыс, электр энергиясы (өндірістік
мақсаттағы) көрсетіледі (мың теңге).
Баған уран өндіруге арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
39. /511/ "көмірсутектерді және уранды өндіру көлемі" бағанында мұнай (мың тонна), газ
(миллион текше метр), конденсат (мың тонна), уран (тонна) өндірудің физикалық көлемдері
көрсетіледі;
40. /212/ "жойылған мұнай қамбаларының ауданы" бағанында есепті кезеңде жойылған
мұнай қамбаларының физикалық көріністегі (шаршы метр) ауданы көрсетіледі;
41. /213/ "кәдеге жаратылған газ көлемі" бағанында есепті кәдеге жаратылған газдың
физикалық көріністегі (мың текше метр) көлемі көрсетіледі;
42. /214/ "жағылған газ көлемі" бағанында есепті кезеңде жағылған газдың физикалық
көріністегі (мың текше метр) көлемі көрсетіледі;
43. /215/ "қабатқа суды/газды айдау" бағанында қабат қысымын сақтап тұру үшін қабатқа
айдалатын судың / газдың физикалық көріністегі (мың текше метр) көлемі көрсетіледі;
44. /116/ "өнімді ерітіндідегі уран құрамы" бағанында тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру
жобасында және кен орнын игеру жобасында көзделген тәртіппен уран қазып алу көлемі
тоннамен көрсетіледі;
45. /117/ "өнімді ерітіндідегі уран құрамы" бағанында өнімді ерітіндідегі уран құрамы,
миллиграмм/граммен көрсетіледі;
46. /512/ "ішкі нарыққа өткізу көлемі" бағанында есепті кезеңде ішкі нарыққа физикалық
көріністе өткізілген көмірсутектер мен уранның көлемдері көрсетіледі: мұнай (мың тонна), газ
(миллион текше метр), конденсат (мың тонна), уран (тонна);
47. /513/ "оның ішінде экспортқа" бағанында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының
кедендік аумағынан физикалық (тонна) көріністе мұнайды (мың тонна), газды (миллион текше
метр), конденсатты (мың тонна); уранды (тонна) шығару көлемдері көрсетіледі;
48. /515/ "өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы және оның инфрақұрылымын дамыту"
бағанында жер қойнауын пайдаланушының өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымы объектілерін
дамытуға және қолдауға бағыттайтын шығындары, сондай-ақ ол осы мақсаттарға мемлекеттік
бюджетке (БСК 206114) ақшалай көріністе аударатын қаражат көрсетіледі;
49. /516/ "жер қойнауының жағдайын (ластануын) мониторингілеу" бағанында қадағалау
жүйесін жасау мен күтіп ұстауға және қоршаған табиғи ортаның жағдайына мониторинг, оның
ішінде радиациялық мониторинг пен жалпы экологиялық мониторинг жүргізуге арналған ақшалай
көріністегі шығыстар көрсетіледі;
50. /517/ "сақтандыру" бағанында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу
кезінде сақтандыруға жасалатын аудармалардың ақшалай көріністегі сомасы (келісімшарт бойынша
қызметпен байланысты міндетті және ерікті сақтандырудың барлық түрлері: көлікті, мүлікті,
үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, жұмыскерлерге зиян келтіргені
үшін сақтандыру және басқа түрлері) көрсетіледі;
51. /518/ "оның ішінде экологиялық сақтандыру" бағанында қоршаған ортаны ластау үшін
жауапкершілікті сақтандыруға арналған аударымдар сомасы көрсетіледі. Есепті жасау кезінде

"талап" бағанасында сақтандыру сомасы көрсетілетіндігін ескеру қажет. "Нақты" бағанында нақты
төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы;
52. /519/ "жою қоры" бағанында Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланудың
салдарын жою жөніндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ететін кепілдің нысанасы болып
табылатын банк салымы көрсетіледі, тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасында және кен орнын
игеру жобасында белгіленген соманың мөлшерінде жоспарлы өндіру көлемдеріне пропорционалды
ақшалай көріністегі (миллион теңге) ақшалай жарна арқылы қалыптасады (егер жер қойнауын
пайдалануға арналған келісімшартта өзгесі көзделмесе). Осы баған Кодекс қолданысқа енгізілгенге
дейін жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша толтырылады;
53. /520/ "қазақстандық мамандарды оқыту, барлығы" бағанында жер қойнауын
пайдаланушы алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша өндіру кезеңінде өндіруге жұмсаған
шығыстардың бір пайызы мөлшерінде ақшалай көріністе қазақстандық кадрларды оқытуды
қаржыландырудың көлемі (егер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта өзгесі
көзделмесе), оның ішінде ҚҚС есепке алмағанда оқытумен байланысты жанама шығындар (жол
жүру, тұру, тәулікақы) көрсетіледі;
54. /521/ "ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға
арналған шығындар" бағанында жер қойнауын пайдаланушы алдыңғы жылдың қорытындысы
бойынша өндіру кезеңінде өндіруге жұмсаған шығыстардың бір пайызы мөлшерінде ақшалай
көріністе ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстарды қаржыландыру мөлшері (егер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта
өзгесі көзделмесе) көрсетіледі;
55. /522/ "оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында" бағанында Қазақстан
аумағында ғылыми-зерттеу институттарының және тәжірибелік-конструкторлық бюролардың
жұмысын жүргізу үшін жұмсалған шығындар сомасы көрсетіледі;
56. /523/ "аумақтарды қайтару" бағанында жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттың талаптарына сәйкес келісімшарттық аумақтың бастапқы ауданына пайыздық
қатынаста келісімшарттық аумақтың қайтарылуы көрсетіледі;
57. /524/ "жанама шығындар" бағанында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың
талаптарына сәйкес жұмыстарды жүргізу кезінде ақшалай көріністегі жанама шығындар көрсетіледі,
олар есепті кезеңдегі әкімшілік үстеме шығындарды қамтиды (кеңселерді жалға алу / күтіп ұстау,
басқару аппаратын күтіп ұстау, іссапар шығындары, сыйлықақылар, жеке үстемелер, тұрғын
үймен қамтамасыз ету, қызметтердің (өкілдік, консультациялық, аудиторлық, құқықтық, банк,
аударма, нотариалдық, пошта, бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ), жарнама және т.б.)
ақысын төлеу, кеңсе техникасына, бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету, материалдық және
демеушілік көмек, медициналық жәрдем (дәрі-дәрмектерді қоса), медициналық және
санитарлық-гигиеналық бақылау, нормативтен жоғары оқыту, баспа жазылымы, байланыс
қызметтері (ұялы, транкингтік, қалааралық), коммуналдық төлемдер, әкімшілік персоналды
тамақтандыру, кеңсені күзету, өрт қауіпсіздігі, интернет, жерсеріктік телевизия, көлікті жалға
алу, бензин, отын, әкімшілік мақсаттағы жағармай материалдары және т.б.);
58. /525/ "оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында" бағанында Қазақстан
аумағындағы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың талаптарына сәйкес жанама
шығыстар сомасы көрсетіледі;
59. /526/ "Салықтар мен төлемдер, барлығы" бағанында жер қойнауын пайдаланушылар жер
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың талаптарына, Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес мемлекет бюджетіне (республикалық, жергілікті) төлейтін барлық жалпы
мемлекеттік және жергілікті салықтар түрлерінің, төлемдер мен алымдардың сомасы көрсетіледі.
Бұл ретте, жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша
жылдық шығындарды жоспарлау кезінде кейіннен есепті кезеңде түзетумен келісімшартқа Жұмыс
бағдарламасында көрсетілген салықтар сомасын көздейді. "Талап" бағанында орындалған
жұмыстар мен шығыстардың нақты көлеміне есептелген салықтардың сомалары, "нақты"
бағанасында ақшалай көріністе нақты төленген сома көрсетіледі (/528/=/532/+/541/+/544/);

60. /531/ "қол қойылатын бонус" бағанында жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті
іске асыруды пайдалану құқығына тиянақталған бір жолғы төлем сомасы көрсетіледі, бұл ретте
ұлттық компания жер қойнауын пайдаланушы ретінде әрекет ететін жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарттар бойынша Қазақстан Республикасының пайдасына қол қойылатын бонусты
оның стратегиялық серіктесі төлейді, егер осындай серіктеспен бірлескен қызмет туралы шартта
басқасы көзделмесе (миллион теңге);
61. /541/ "тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер" бағанында жер қойнауын
пайдаланушы төлейтін, осы келісімшарттық аумақты барлаумен және онда ашылған кен
орындарын абаттандырумен байланысты мемлекеттің өткен шығындары көрсетіледі (геологиялық
ақпаратты сатып алу үшін төлемді қамтиды). Тарихи шығындар сомасы келісімшарттық аумақ
бойынша объектінің геологиялық-геофизикалық зерттелгендігінің күйін анықтауға арналған
Мемлекеттің ақшалай көріністе барлық нақты шығындарын түгендеу негізінде айқындалады;
62. /544/ "өзге салықтар мен төлемдер" бағанында осы есептілік нысанында бөліп
көрсетілмеген, бірақ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде орын алатын ақшалай көріністегі
басқа салықтар мен төлемдер көрсетіледі;
63. /545/ "келісімшарттық қызмет бойынша жиынтық жылдық табыс" бағанында Қазақстан
Республикасының салық заңнамасына сәйкес жиынтық жылдық табысқа қосылатын келісімшарттық
қызмет бойынша табыс көрсетіледі.

