Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы
№ 203 бұйрығына 22-қосымша
Нысан

Мұнайды және газ конденсатын қабылдау бойынша ай сайынғы ақпарат туралы есеп
Есепті кезең 20 _____ жылғы ____________.
Индекс: ПН-22
Жиілігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар аясы: мұнай өңдеу зауыттары (ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеу
өнімдерін одан әрі өткізуге арналған мұнайды қайта өңдеу мақсатында мұнай қабылдайтын
зауыттар), қуаты аз мұнай өңдеу зауыттары (жобалық қуаты шикі мұнайды және (немесе) газ
конденсатын қайта өңдеу көлемін жылына сегіз жүз тоннадан кем көздейтін технологиялық
қондырғыларда мұнай өңдеу өндірісін жүзеге асыратын зауыттар);
Қайда ұсынылады: диспетчерге (көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның қарамағындағы
және бірыңғай дерекқорды жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлға).
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін.
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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.
Мұнайды және газ

конденсатын қабылдау
бойынша ай сайынғы
ақпарат туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Мұнайды және газ конденсатын қабылдау бойынша ай сайынғы ақпарат туралы
есеп"
1. 1-бағанда одан әрі қайта өңдеу үшін мұнайды тапсырған жер қойнауын
пайдаланушылардың атауы көрсетіледі;
2. 2-бағанда мұнай өңдеу зауытына, қуаты аз мұнай өңдеу зауытына жер қойнауын
пайдаланушылардан мұнайды жеткізетін жеке немесе заңды тұлға туралы мәліметтер;
3. 3-бағанда жер қойнауын пайдаланушыларға сәйкес импорттық мұнай мен газ
конденсатының көлемдерін жеке көрсете отырып, ай ішінде және жыл басынан бері қабылданған
мұнай мен газ конденсатының тоннадағы көлемдері көрсетіледі;
4. 4-бағанда жеткізушілерге сәйкес тасымалдау тәсілдері бөлінісінде ай ішінде және жыл
басынан бері қабылданған мұнай мен газ конденсатының тоннадағы көлемдері көрсетіледі;
5. 5-бағанда есепті айдың басына қарағандағы жағдай бойынша мұнай өңдеу зауытында,
қуаты аз мұнай өңдеу зауытында орналасқан мұнайдың тоннадағы көлемі көрсетіледі;
6. 6-бағанда есепті кезеңде және жыл басынан бері мұнай өңдеу зауытында, қуаты аз мұнай
өңдеу зауытында қайта өңделген мұнайдың тоннадағы көлемі көрсетіледі;
7. 7-бағанда есепті кезеңде және жыл басынан бері мұнай өңдеу зауытынан, қуаты аз мұнай
өңдеу зауытынан түсірілген мұнайдың тоннадағы көлемі көрсетіледі;
8. 8-бағанда есепті айдың соңына қарағандағы жағдай бойынша мұнай өңдеу зауытында,
қуаты аз мұнай өңдеу зауытында орналасқан мұнайдың тоннадағы көлемі көрсетіледі;
9. 9-бағанда қосымша немесе анықтамалық мәліметтер көрсетіледі.

