Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау және
өндіру, кең таралған пайдалы
қазбаларды өндіру жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
есептерді ұсыну қағидаларына
4-қосымша
Әкімшілік мәліметтерді жинау
үшін арналған нысан

Пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру бойынша жер қойнауын пайдаланушы
тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және (немесе) ұйымдардың құрамы
туралы есеп нысаны
Индекс: 1.2.-ПҚҚ*
Мерзімділігі: жыл сайын
Ұсынатын адамдар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар
Қайда беріледі: пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру бойынша пайдалы
қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға
Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей
Жер қойнауын пайдаланушы туралы мәліметтер
Жер қойнауын пайдаланушының толық заңды атауы (заңды тұлғаның нысанын
қосқанда)
Құзыретті тіркеу
Тіркеу нөмірі
Байланыс мекенжайы (заңды тұлғалар үшін тіркелген кеңсе)
Жер қойнауын пайдаланушыны бақылайтын тұлғалардың құрамы туралы ақпарат
100% қатысумен компания биржасында тіркелген
биржаның атауы
Биржаның тіркеу тізімдіктің электрондық мекенжайы
Биржада тіркелген толық меншікті болған еншілес компания
Иесінің биржада тіркелген атауы
Басқалар
1. тікелей акционердің (акционерлер)\ қатысушы (қатысушылар) толық атауы
(яғни компанияның заңды иесі)
2. % қатысу
3. осы акционер (қатысушы), мемлекеттік ұйымда немесе биржа компаниясында

Сәйкестендіру

тіркелген жеке тұлға, заңды тұлға болып табыла ма
4. құзыретті тіркеу (немесе жеке тұлғаның, акционердің\қатысушының ұлты
5. тіркеу нөмірі (акционердің\қатысушының заңды тұлға үшін
6.иесі соңғы қорытындысында заңда тұлғаның бақылауын жүзеге асыратын, яғни
тікелей бақылаудан басқа, иелену немесе өзге бақылауды жүргізу арқылы меншік
немесе бақылау құқығы жүзеге асырылады
(1-6 жағдайында тікелей акционер\қатысушылардың бірінен көбірек қадамдарды
қайталау
Жер қойнауын пайдаланушының бенефициар туралы мәліметтер
(заңды тұлғамен тікелей немесе жанама түрде иеленетін немесе оны бақылайтын
қомпанияға қатысы бойынша бенефициар жеке тұлғаны (тұлға) білдіреді
Жеке тұлғаның толық аты, ұлттық жеке куәлікті ол қалай көрсетілген
Туған күні
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі
Ұлты
Азамттығы
Тұратын елі
Тұратын мекенжайы
Корреспонденцияны ұсыну үшін мекенжайы
Лауазымы (тұлғаның саяси маңызды жағдайында)
Басқа байланыс тәсілдері
Жер қойнауын пайдалануды иелену немесе бақылауды қалай жүзеге асыратыны
туралы ақпарат
Тікелей акция
акциялар саны
% акциялар
Жанама акция
акциялар саны

% акциялар
Таратылатын таза кірістен 25% аса құқықты алу
Басқа ұйымдардың шешіміне ықпал тигізу құқығы
Басқа құралдар
иелену қалай жүзеге асырылады, түсіндіру
бенефициар құқығын сатып алу күні
Есепті орындаушы
Тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде)
Лауазымы
телефон нөмірі
электрондық поштаның мекенжайы
Тұлғаны куәландырушы
Тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде)
Лауазымы
күні
қолы
Бенефициар құқығы туралы ұсынылған ақпараттың нақты куәландыратын,мынадай
құжаттарды растаушыларды қоса беріледі:

Жер қойнауын пайдаланушы-жетекші
_______________________________
Орындаушы _______ телефон _______
20___жылғы "____" _________күні
Аббревиатураларды түсіндіру:
*ПҚҚ – пайдалы қатты қазбалар.

Қаржылық-экономикалық қызметтің
басшысы
______________________

