Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы
№ 203 бұйрығына 15-қосымша
Нысан

Мұнай теңгерімі бойынша ай сайынғы ақпарат туралы есеп
Есепті кезең 20 _____ жылғы ____________.
Индекс: ПН-15
Жиілігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар аясы: жер қойнауын пайдаланушылар
Қайда ұсынылады: диспетчерге (көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның қарамағындағы
және бірыңғай дерекқорды жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлға).
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың онына дейін
қаңта ақпан наур сәуі мамы маусы шілд тамы қыркүй қаза қара желтоқс БАРЛЫҒ
.
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1. Ай
басындағы
мұнай мен газ
конденсатының
қалдығы
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
кен орнындағы
мұнай қалдығы
МДАЦ мұнай
қалдығы
жауапкершілікпе
н сақтаудағы
мұнай қалдығы
және т.б.
2. Мұнай мен
газ конденсатын
өндіру
Барлығы, оның
ішінде;
мұнай
газ конденсаты
3. Бөгде
ресурстар
4. Барлығы (1
жол+ 2 жол+ 3
жол)
5.

2

3

4

5

6
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8
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Технологиялық
ысыраптар
6. Жеке
қажеттіліктерге
арналған
шығыстар және
өзгелер
7. Мұнайды
тасымалдаушыға
(оның ішінде
бөгде
ұйымдарға)
тапсыру
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде
мұнай
газ конденсаты
8. Ай
соңындағы
мұнай мен газ
конденсатының
қалдығы,
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
кен орнындағы
мұнай қалдығы
МДАЦ мұнай
қалдығы
жауапкершілікпе
н сақтаудағы
мұнай қалдығы
және т.б.
9.
Тасымалдаушыда
ай басындағы
қалдықтар
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
1
тасымалдаушыда
2
тасымалдаушыда
3
тасымалдаушыда

10. Сатуға
арналған
ресурстар
БАРЛЫҒЫ (7+9)
11. Сыртқы
нарыққа жеткізу
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
11. а) АТЫРАУСАМАРА м/қ
арқылы
11. ә) КҚК м/қ
арқылы
11. б) ҚҚҚ
м/қ арқылы
11. в) темір
жол арқылы
11. г) Ақтау
теңіз порты
11. е)...
12. Ішкі
нарыққа жеткізу
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
12. а) 1 МӨЗ
12. ә) 2 МӨЗ
12. б) 3 МӨЗ
12. в)...
13. Заттай
түрде төленетін
салық (жер
қойнауын
пайдаланушылар
дың арнайы
төлемдері)
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
13. а) Пайдалы
қазбаларды
өндіру салығы
(роялти)
13. ә)

Экспортқа рента
салығы
13. б) Өнімді
бөлу бойынша
Қазақстан
Республикасының
үлесі
14. Бөгде
ұйымдарға беру
15. Тасымалдау
кезіндегі мұнай
ысыраптары
16.
Тасымалдаушыда
ай соңындағы
қалдықтар
БАРЛЫҒЫ, оның
ішінде:
1
тасымалдаушыда
2
тасымалдаушыда
3
тасымалдаушыда
Басшы ______________________________________________ ___________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
(қолы)
Орындаушы _________________________________________ ___________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
(қолы)
Орындаушының телефоны _________________________________________________________
Ұйым мекенжайы ________________________________________________________________
Ұйым телефоны __________________________________________________________________
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
МДАЦ – мұнайды дайындау және айдау цехы;
м/қ – мұнай құбыры;
КҚК м/қ – "Каспий Құбыр желісі Консорциумының" мұнай құбыры;.
ҚҚҚ м/қ – "Қазақстан-Қытай Құбыр желісінің" мұнай құбыры;
МӨЗ – мұнай өңдеу зауыты.
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында келтірілген.
Мұнай теңгерімі бойынша ай
сайынғы ақпарат туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Мұнай теңгерімі бойынша ай сайынғы ақпарат туралы есеп"
1. 1-бағанда мәліметтерді толтыруға негіз болатын көрсеткіштер көрсетіледі;
кен орнындағы қалдық – кен орнындағы сыйымды ыдыстардағы мұнайдың көлемі;
МДАЦ–тағы қалдық – тауарлық мұнайды одан әрі тасымалдауға арналған мұнай дайындалатын
пункттердің резервуарларындағы мұнай көлемі;
жауапкершілікпен сақтаудағы қалдық – осы жер қойнауын пайдаланушы үшін мұнайды
"дайындаумен" айналысатын компаниядағы мұнай қалдығы көрсетіледі:

бөгде ресурстар – басқа компаниялардан сатып алынған мұнай көлемдері көрсетіледі;
технологиялық шығындар – техника және технологияның қазіргі заманғы деңгейінде осы
процестерді көрсетілген шығындарсыз жүзеге асырудың мүмкін еместігіне байланысты жинау,
дайындау және сақтау технологиялық процестері кезінде сөзсіз жоғалатын мұнай көлемі;
2. "Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан,
қараша, желтоқсан" деген 2-13-бағандарда 1.1-1.6-бағандардың атауыларына сәйкес айлар
бойынша көрсеткіштер көрсетіледі;
3. "Барлығы" деген 14-бағанда 1.1-1.6-бағандардың атауларына сәйкес айлар бойынша
жиынтық көрсеткіштер (2-13-бағанның қосынды көрсеткіші) көрсетіледі.

