
ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА  СИФАТИИ  СОҲИБОНИ КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК 

 
Ҷадвали №1 

 

Миқдори 
умумии 

Саҳҳомон 

Ном ва насаби 
шахсоне, ки 
5% ва зиёда 

аз он коғазҳои 

қиматнокро 

соҳиб мебошанд 

Ном  ва насаби 
шахсоне,ки 

10%ва зиёда аз 

он коғазҳои 

қиматнокро 

соҳиб мебошанд 

Ном  ва насаби 
шахсоне,ки 20% 

ва зиёда аз он 

кағозҳои 

қиматнокро 

соҳиб мебошанд 

Ном ва насаби 
шахсоне,ки 50% 

ва зиёд  аз он 

коғазҳои 

қиматнокро 

соҳиб мебошанд 

Ном ва насаби 
шахсоне,ки 75% 

ва зиёда аз он 

коғазҳои 

қиматнокро 

соҳиб мебошанд 

1 2 3 4 5 6 

1 н - - - - 
Изиров 

Абдурахмон 
Ќодирович – 100% 

 
 
 

Ҷадвали №2 
 
 

Номгуи 
пурраи шахси 

ҳуқуқи ё ном 

ва насаби соҳиби 

ҳақиқии саҳмияҳо 

Чойгиршавии 
шахси хукуки ё чои 
истикомати шахси 

вокей (факат  бо 
ризоияти шахси вокей 
нишон дода мешаванд) 

Ҷои  кори 
пештара дар 
5 соли охир 

Вазифаи 

ишғолнамуда 
дар шурои 

директорони 

дигар ҷамъиятҳо 

Миқдори соҳибӣ 

кардани коғазҳои 

қиматноки  дигар 

чамъиятҳо 

Андозаи 
мукофоти 

гирифташуда 

Шакл 
гирифтани 
мукофот 

Хизиров Абдурањмон 
Ќодирович 

ш.Душанбе, н. Сино, 
Роњи-Нав 25- 

- - - - - 

 
 
 
 
 



 
ҚИСМИ 2. РЎЙХАТИ  ШАХСОНИ  БОНУФУЗ 

 

2.1 Ҳайати  шахсони  бонуфуз барои 31.03.2015 с 
 

Номгўи  пурраи 

Фирмавӣ (барои 

шахсони ҳуқуқӣ) 
ё ном ва насаби 
шахси  бонуфуз 

Ҷойгиршавии 

шахси  ҳуқуқӣ 

ё ҷои истиқомати 

шахси воқеӣ (фақат 
бо ризоияти  шахси 

воқеӣ нишон  дода 
мешавад) 

 

Асоси  эътироф 
шудани шахс ба 
сифати шахси 

бонуфуз 

Санаи 
расидани 

асос 

Ҳиссаи иштироки 
шахси бонуфуз дар 

сармояи оинномавии 

ҷамъиятисаҳомӣ, бо % 
 

Ҳиссаи ба шахси 

бонуфуз тааллуқ 

доштани коғазҳои 

қиматноки ҷамъияти 

саҳомӣ, бо % 

1 2 3 4 5 6 

ЉСК «Автокалонаи 29-27» 
ш.Душанбе, н. 

Шоњмансур, к. Назаршоев 
149 

- - 100 100 

 

2.2. Тағйиротҳое, ки дар руйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз_то_ ба амал омадаанд 
                                                                                (сана,мох ва солее,ки тагйиротхо  шудаанд) 

 

Мундариҷаи тағйиротҳо 
 
 
 

Санаи ба амал  
омадани 

тағйиротҳо 

Санаи ворид намудани  

тағйиротҳо ба рўйхати 
шахсони  бонуфуз 

Баромадан  аз ҳайати  шахсони бонуфуз   

 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
Ба ҳайати  шахсони бонуфуз  дохил шудаанд 

 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
 


