Акциялар шығару анықтамалығын
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі 2004 жылғы 13 қыркүйекте
тіркеген

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына
№12 өзгеріс
1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімнің 12-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма.
1) Басқарма
мүшелерінің əрқайсысының, оның ішінде Басқарма
төрағасының тегі, аты, болған ретте – əкесінің аты, туған жылы;
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш
жылда жəне осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін
жəне олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып, хронологиялық тəртіпте;
(осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары бойынша мəліметтер мына
кестеде келтірілген)
Т.А.Ə.

Басқарма төрағасы
Қабылдин
Қайыргелді Мақсұтұлы

Туған
жылы

01.01.1953 ж.

Соңғы үш жылда жəне осы
атқарған, оның ішінде – қоса
қызметі, өкілеттігін жəне
қызметке кірген күнін көрсете
хронологиялық тəртіпте

уақытта
атқарған
олардың
отырып,

09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы;
06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. –
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма
төрағасы;
10.10. 2011 ж. бастап – осы уақытқа
дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бас
директоры (Басқарма төрағасы),
Директорлар кеңесінің мүшесі.
Басқарма төрағасының өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне Жарғыға
сəйкес жалпы басшылықты жүзеге
асырады жəне Директорлар кеңесінің
жəне Жалғыз акционердің алдында
«ҚазТрансОйл» АҚ жұмысы үшін
жауапты болады, «ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасын басқарады, сондай-ақ
акционері (қатысушысы) «ҚазТрансОйл»
АҚ болып табылатын заңды тұлғаларға

қатысты «ҚазТрансОйл» АҚ-тың
акционер (қатысушы) құқығын жүзеге
асыру тəртібін айқындайды;
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың стратегиялық
даму мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ-тағы топтық басқару
мəселелері;
халықаралық ынтымақтастық
мəселелері жəне инвестиция тарту;
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың сапа, еңбек
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау, экология
саласындағы жұмысына жалпы
басшылық.
Басқарма мүшелері:
Өтеғалиев
Сисенғали

09.06.1950 ж.

06.2009 ж. – 03. 2012 ж. –
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары
жөніндегі басшы менеджері;
03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
орынбасары;
2.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;
16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа
дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма
мүшесі.
Бас директордың өндіріс жөніндегі
бірінші орынбасарының өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістікшаруашылық қызметі мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ өндірісінің
үздіксіздігін жəне өндірістік
объектілерінің техникалық сенімділігін
қамтамасыз ету;
«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік
бағдарламасын əзірлеуді жəне оның
орындалуын ұйымдастыру;
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральды
құбырлары жүйелерін басқару
мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ-та еңбек қауіпсіздігін
жəне еңбек қорғауды, экологияны
басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз
ету;
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбек қорғау,
экология бойынша ішкі бақылауды
ұйымдастыру;
«ҚазТрансОйл» АҚ қауіпті өндірістік
объектілерінде өнеркəсіптік қауіпсіздікті
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Илеуов
Азиз Тоқшылықұлы

07.07.1970 ж.

қамтамасыз етумен байланысты
мəселелерді жалпы үйлестіру;
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральды
құбырлары жүйелеріне техникалық
аудит мəселелері;
ақпараттық технологиялар мен
коммуникациялар мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральды
құбырлары объектілерін ізерлеу
мəселелері;
техникалық қадағалау жəне
технологиялық мониторинг мəселелері;
өзге заңды тұлғаларға қарайтын
магистральды құбырларды пайдалану
жəне оларға техникалық қызмет көрсету
мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ инновациялықтехнологиялық саясатын əзірлеу жəне
іске асыру мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметін
метрологиялық қамтамасыз ету,
өлшемдер бірыңғайлығын қамтамасыз
ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру
мəселелері;
күрделі құрылыс жəне күрделі жөндеу
мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ мүлкін басқару
мəселелері.
10.2007 ж. – 08.2009 ж. – «Жетісу»
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациясы» ҰК
АҚ Басқармасы төрағасының
орынбасары; 02.2010 ж. – 02.2011 ж. –
«ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» АҚ бас
директорының кеңесшісі;
02.2010 ж. – 05.2011 ж. – «Павлодар
мұнай-химия зауыты» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі;
04.2011 ж. – 03.2012 ж. – «ҚазТрансГаз»
АҚ бас директорының кеңесшісі;
03. 2012 ж. – 01.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ экономика жəне
қаржы жөніндегі басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
экономика жəне қаржы жөніндегі
орынбасары;
18.04.2012 ж. – 22.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа
дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма
мүшесі.
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Отаров
Болат Исатайұлы

23.02.1966 ж.

Бас директордың экономика жəне қаржы
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ қаржы-экономикалық
қызметінің тиімділігін жəне оның
қаржылық жағдайының тұрақтылығын
қамтамасыз ету мəселелері;
бизнес жоспарлау, бюджеттік жоспарлау,
бизнес жоспарлардың орындалуын
бақылау, экономикалық талдау
мəселелері;
индикативтік жоспарлау мəселелері;
капитал нарығында қаржыландыруды
тарту мəселелері;
тарифтік саясат жəне тариф
қалыптастыру мəселелері;
бухгалтерлік, салық, статистикалық есеп
жəне есептілік мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ жəне оның еншілес
жəне бірлескен бақылаудағы
ұйымдарының қаржы есептелігін,
сондай-ақ ҚЕХС бойынша
шоғырландырылған қаржы есептелігін
дайындау жəне ұсыну мəселелері;
ақша қаражатын тиімді басқару жəне
төлемдер, аударымдар жүргізу
мəселелері.
06. 2009 ж. – 01.05.2012 ж. «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау
жөніндегі басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. – 5.07.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
тасымалдау жөніндегі орынбасары;
20.09.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін –
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
тасымалдау жөніндегі орынбасары;
20.02.2008 ж. – 22.05. 2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі.
Бас директордың тасымалдау жөніндегі
орынбасарының өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың мемлекеттік
органдармен, мұнай тасымалдаушы
жəне мұнай өндіруші компаниялармен
мұнай тасымалдау мəселелері жөнінде
өзара əрекеті мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ, ТМД-ға қатысушы
мемлекеттер жəне Балтық елдері
магистральды мұнай құбырлары
жүйесімен мұнай тасымалдау, сондай-ақ
«ҚазТрансОйл» АҚ суағызғылары
4

Местоев
Руслан Ахмедович

21.08.1973 ж.

Зəкіров

16.07.1976 ж.

жүйесінен су беру мəселелері;
көлік операцияларын (мұнай жəне су
көлік ағындары) басқару мəселелері;
мұнай сапасын басқару мəселелері;
диспетчерлік басқару (мұнай айдау жəне
су беру көлемдерін жедел басқару,
мұнай жəне су қозғалысының теңгерімі)
мəселелері.
06.2007 ж. – 09. 2008 ж. – «Қазақстан
Темір Жолы» ҰК» АҚ сатып алу жөніндегі
атқарушы директоры, сатып алу
жөніндегі басқарушы директоры;
10.2009 ж. – 11.2011 ж. – жергілікті қамту
бойынша менеджер (Local Content
Manager), Солтүстік Каспий жобасы
аясында іссапарға жіберілген
үйлестіруші, лауазым келісімшарттар
бойынша аға инженер болып қайта
аталды (Senior Contract Engineer);
11.2011 ж. – 01.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ бизнесті қолдау
жөніндегі басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. – 8.07.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ аппарат басшысы;
09.07.2012 ж. – 19.09.2012 ж.
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
тасымалдау жөніндегі орынбасары;
20.09.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары;
9.12.2011 ж. – 22.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. – осы уақытқа дейін –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі.
бас директорының бизнесті қолдау
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ қажеттіліктерін
кешенді жəне уақтылы қамтамасыз ету
үдерісіне басшылық;
«ҚазТрансОйл» АҚ қажеттіліктері үшін
тауарларды, жұмыстарды жəне
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
«ҚазТрансОйл» АҚ сатып алатын
тауарларда, жұмыстарда жəне
қызметтерде жергілікті қамтуға
мониторингті жəне оны көтеруді
қамтамасыз ету;
«ҚазТрансОйл» АҚ маркетинг қызметі
мəселелері;
02.2009 ж. – 05.2010 ж. –
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Болат Қалауияұлы

Исақов
Жайдарман Əзімханұлы

29.10.1965 ж.

«КМГ-Транскаспий» ЖШС бас
директорының орынбасары – Басқарма
мүшесі;
05.2010 ж. – 10.2010 ж. – «КМГТранскаспий» ЖШС бас директоры
(Басқарма төрағасы);
01.2012 ж. – 02.2012 ж. – «ҚазТрансОйл»
АҚ бас директорының кеңесшісі;
03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс жөніндегі
басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. бастап – . осы уақытқа дейін
–«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының
даму жөніндегі орынбасары;
16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры даму
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
стратегиялық жоспарлау мəселелері;
активтерді басқару мəселелері;
топтық басқару мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ инвестициялық
қызметі мəселелері;
Қазіргі бар жəне ықтимал
инвесторлармен өзара əрекеттесу
мəселелері;
«ҚазТрансОйл» АҚ акциялары пакетін
бағалы қағаздар нарығына («Халықтық
ІРО») шығару жөніндегі іс-шараларды
ұйымдастыру, сондай-ақ олардың
бағалы қағаздар нарығындағы одан арғы
айналымын қолдау.
1.10. 2002 ж. – осы уақытқа дейін –
«ҚазТрансОйл» АҚ заң департаментінің
директоры;
23.05.2006 ж. – 22.05.2012 ж. –
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін
– «ҚазТрансОйл» АҚ басқарма мүшесі.
Заң департаменті директорының
өкілеттігі:
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінде
Қазақстан Республикасы заңнамасының
сақталуын қамтамасыз ету;
«ҚазТрансОйл» АҚ-қа үшінші тұлғалар
тарапынан кінəраттар (талап-арыздар)
қоюдың алдын алу, қазіргі бар
келіспеушіліктерді (кінəраттарды) сотқа
дейін реттеу жөнінде құқықтық
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шараларды қабылдау;
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің құқықтық
мəселелерін қарау кезінде соттарда,
сондай-ақ басқа ұйымдарда
«ҚазТрансОйл» АҚ мүдделерін қорғау.
3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс
беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына
пайыздық қатынасы:
Басқарма мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы 0%.».
2. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінің 14-тармағын келесідей
редакцияда жазылсын:
«14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.
Осы тармақта көрсету қажет:
1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері;
2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны – 7 768 адам, оның
ішінде филиалдар жұмыскерлері – 7 518 адам, өкілдіктері жұмысшылары – 45
адам;
3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның
қызметкерлерінің жалпы саны жəне олардың пайызбен орналастырылған
акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі – Қоғам қызметкерлері Қоғам
акцияларын иемденбеген;
4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мəлімет (тегі, аты,
болған ретте – əкесінің аты, туған жылы);
5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəлімет (тегі, аты,
болған ретте – əкесінің аты, туған жылы) көрсетілуі тиіс.
Осы тармақтың 1), 4) жəне 5) тармақшалары бойынша мəліметтер төменде
келтірілген кестеде берілген:

№

Қоғамның құрылымдық
бөлімшелерінің, оның ішінде
Қоғамның филиалдары мен
өкілдіктері атаулары

1.

Адам ресурстарын басқару
департаменті

2.

Баспасөз қызметі

3.

Кеңсе

4.

Заң департаменті

5.

Тасымалдау департаменті

Қоғам құрылымдық
бөлімшелерінің, оның
ішінде Қоғамның
филиалдары мен
өкілеттіктері
басшыларының тегі, аты,
болған ретте – əкесінің
аты

Серік Ишанбекұлы
Ақбергенов
Раиса Байғазықызы
Самақова
Шапағат Ақайқызы
Ақаева
Жайдарман Əзімханұлы
Исақов
Ерболат

Туған жылы

27.11.1977 ж.
14.01.1955 ж.
16.10.1954 ж.
29.10.1965 ж.
12.11.1965 ж.
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6.
7.
8.
9.

Пайдалану департаменті
Еңбекті қорғау жəне өндірістік
бақылау департаменті
Жобаларды басқару
департаменті
Телекоммуникация департаменті

10. ТҮБАЖ жəне МҚ департаменті
11. Бас диспетчерлік басқару
Стратегиялық жоспарлау жəне
топтық даму департаменті
Материалдық-техникалық
13.
жабдықтау департаменті
Келісімшарттар жəне жергілікті
14.
қамтуды дамыту департаменті
Тəуекелдерді басқару жəне
15.
ЫМЖ департаменті
12.

16. Қазынашылық
17. Орталық бухгалтерия
Активтерді басқару жəне
18. инвестициялық талдау
департаменті
Инвесторлармен байланыс
19.
қызметі (IR қызметі)
ҚЕХС есептілігін дайындау
20.
департаменті
21. Тарифтік реттеу департаменті
Жоспарлау жəне экономикалық
22.
талдау департаменті
Топтық меншікті жəне ақпаратты
23. қорғауды қамтамасыз ету
қызметі
24. Бақылау жəне ревизия қызметі
АҚ, ТЖ жəне арнайы жұмыс
тобы
Орталық аппараттың
26. операторлық қызметтер көрсету
қызметі
25.

27. Əкімшілік департаменті
28. Қоғамның Батыс филиалы

Меңдібаев
Сəбит Əбілдаұлы
Арынов
Абай Айтбайұлы
Əбішев
Дулат Егімбайұлы
Сембин
Берік Серікбайұлы
Жақсылықов
Наталья Владимировна
Попова
Көңілімшат Еділұлы
Көшербаев
Татьяна Викторовна
Юрьева
Нұртай Ысмайылұлы
Сəлімов
Арман Сағынбекұлы
Тұрсынов
Эльмира Мəлікқызы
Исмағұлова
Маржан Жолдасқызы
Момбаева
Алмаш Сүлейменқызы
Ахмедина
Жанна Валентиновна
Крылова
Алмаз Маратұлы
Масалин
Мəдина Қайроллақызы
Сармағамбетова
бос
Мейрам Əлиəкпарұлы
Есенеев
Ринат Равильұлы
Курамшин
Алтынтаң Бақытқызы
Дүйсембаева
Найл Сағитұлы
Мүдəрісов
Виталий Леонидович
Табулевич
Сержан Бекдəулетұлы
Дүйсепаев
Фердинат Абдрахимович
Мамонов

29.06.1977 ж.
17.04.1976 ж.
19.07.1954 ж.
16.07.1973 ж.
24.10.1961 ж.
10.05.1966 ж.
23.05.1969 ж.
25.04.1965 ж.
21.02.1982 ж.
17.01.1967 ж.
14.12.1971 ж.
02.12.1967 ж.
05.04.1974 ж.
25.11.1966 ж.
05.09.1971 ж.

30.04.1977 ж.
09.03.1968 ж.
15.05.1978 ж.
22.01.1959 ж.
20.04.1970 ж.
04.07.1971 ж.
09.11.1947 ж.
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29.

Қоғамның Шығыс филиалы

«ҚазТрансОйл» АҚ ҰПЕО»
филиалы
«ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО»
31.
филиалы
Қоғамның Мəскеу қаласындағы
32.
өкілдігі
30.

33.

Қоғамның Самара қаласындағы
өкілдігі

Қоғамның Омск қаласындағы
өкілдігі
Қоғамның Киев қаласындағы
35.
өкілдігі
».
34.

Жеңісбек Қожасұлы
Лұқпанов
Асқар Əбутəліпұлы
Қайыпов
Тимур Құбайысұлы
Алдияров
Сергей Николаевич
Долгих
Елена Петровна
Куватова
Владимир Владимирович
Станишевский
Елена Анатольевна
Краснокутская

07.05.1967 ж.
29.01.1963 ж.
29.05.1952 ж.
27.04.1956 ж.
15.07.1957 ж.
03.07.1960 ж.
04.04.1973 ж.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)

Қ. Қабылдин

Бас бухгалтер

А. Ахмедина
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Проспект выпуска акций,
зарегистрированный Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 13 сентября 2004 года
Изменения №12
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»
1. Пункт 12 раздела 2 проспекта изложить в следующей редакции:
«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.
1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов
Правления, в том числе председателя Правления;
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего
пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в
том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в
должности.
(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в
нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.

Должности, занимаемые за последние три
года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе - по
Год рождения
совместительству, с указанием полномочий
и даты вступления их в должности

Председатель Правления
01.01.1953 г.
Кабылдин
Кайргельды
Максутович

09.2008 г. – 03.2010 г. – председатель
Совета директоров АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»;
06.2009 г. – 05.10.2011 г. - председатель
Правления АО НК «КазМунайГаз»;
с 10.10. 2011 г. – по настоящее время –
генеральный директор (председатель
Правления), член Совета директоров
АО «КазТрансОйл».
Полномочия Председателя Правления:
осуществляет общее руководство
деятельностью АО «КазТрансОйл» в
соответствии с Уставом и несет
ответственность за работу
АО «КазТрансОйл» перед Советом
директоров и Единственным акционером,
возглавляет Правление
АО «КазТрансОйл», а также определяет
порядок осуществления АО «КазТрансОйл»
прав акционера (участника) в отношении
юридических лиц, акционером (участником)
которых является АО «КазТрансОйл»;
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вопросы стратегического развития
АО «КазТрансОйл»;
вопросы корпоративного управления в
АО «КазТрансОйл»;
вопросы международного сотрудничества и
привлечения инвестиций;
общее руководство работой в области
качества, безопасности и охраны труда,
экологии в АО «КазТрансОйл».
Члены Правления:
Утегалиев Сисенгали

09.06.1950 г.

06.2009 г. – 03. 2012 г. - генеральный
менеджер по проектам добычи
АО НК «КазМунайГаз»;
03.2012 г. – 01.05.2012 г. – заместитель
генерального директора
АО «КазТрансОйл»;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время первый заместитель генерального
директора АО «КазТрансОйл» по
производству;
16.03.2012 г. - 22.05.2012 г. – член
Правления АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия первого заместителя
генерального директора по производству:
вопросы производственно-хозяйственной
деятельности АО «КазТрансОйл»;
обеспечение непрерывности производства
и технической надежности
производственных объектов
АО «КазТрансОйл»;
организация разработки и выполнения
производственной программы
АО «КазТрансОйл»;
вопросы управления системами
магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл»;
обеспечение функционирования системы
управления безопасностью и охраной
труда, экологией в АО «КазТрансОйл»;
организация внутреннего контроля по
безопасности и охране труда, экологии;
общая координация вопросов, связанных с
обеспечением промышленной
безопасности на опасных
производственных объектах
АО «КазТрансОйл»;
вопросы технического аудита систем
магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл»;
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Илеуов Азиз
Токшалыкович

07.07.1970 г.

вопросы информационных технологий и
коммуникаций;
вопросы диагностики объектов
магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл»;
вопросы технического надзора и
технологического мониторинга;
вопросы эксплуатации магистральных
трубопроводов, принадлежащих иным
юридическим лицам;
вопросы разработки и реализации
инновационно-технологической политики
АО «КазТрансОйл»;
вопросы метрологического обеспечения
деятельности АО «КазТрансОйл»,
координация работ по обеспечению
единства измерений;
вопросы капитального строительства и
капитального ремонта;
вопросы управления имуществом
АО «КазТрансОйл».
10. 2007 г. – 08. 2009 г. – заместитель
председателя Правления
АО НК «Социально-предпринимательская
корпорация «Жетісу»;
02.2010 г. – 02.2011 г. – советник
генерального директора АО «Торговый дом
«КазМунайГаз»;
02.2010 г. – 05.2011 г. - член Совета
директоров АО «Павлодарский
нефтехимический завод»;
04.2011 г. – 03.2012 г. – советник
генерального директора АО «КазТрансГаз»;
03. 2012 г. – 01.05.2012 г. - управляющий
директор АО «КазТрансОйл» по экономике
и финансам;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по экономике и
финансам;
18.04.2012 – 22.05.2012 г.– член Правления
АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора по экономике и финансам:
вопросы обеспечения эффективности
финансово-экономической деятельности
АО «КазТрансОйл» и устойчивости его
финансового положения;
вопросы бизнес-планирования, бюджетного
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Отаров
Болат Исатаевич

23.02.1966 г.

планирования, мониторинга исполнения
бизнес-планов, экономического анализа;
вопросы индикативного планирования;
вопросы привлечения финансирования на
рынках капитала;
вопросы тарифной политики и
тарифообразования;
вопросы организации бухгалтерского,
налогового, статистического учета и
отчетности;
вопросы подготовки и представления
финансовой отчетности АО «КазТрансОйл»
и его дочерних и совместноконтролируемых организаций, а также
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО;
вопросы управления денежной
наличностью и проведения платежей,
переводов.
06. 2009 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор АО «КазТрансОйл» по
транспортировке;
2.05.2012 г. – по 5.07.2012 г. – заместитель
генерального директора
АО «КазТрансОйл» по транспортировке;
с 20.09.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по транспортировке;
20.02.2008 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время –
член Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора по транспортировке:
вопросы взаимодействия
АО «КазТрансОйл» с государственными
органами, нефтетранспортными и
нефтедобывающими компаниями по
вопросам транспортировки нефти;
вопросы транспортировки нефти по
системам магистральных нефтепроводов
АО «КазТрансОйл», государств –
участников СНГ и Балтии, а также подачи
воды из системы водоводов
АО «КазТрансОйл»;
вопросы управления транспортными
операциями (транспортными потоками
нефти и воды);
вопросы управления качеством нефти;
вопросы диспетчерского управления
(оперативное управление объемами
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Местоев Руслан
Ахмедович

21.08.1973 г.

Закиров Булат
Калавьянович

16.07.1976 г.

перекачки нефти и подачи воды, баланс
движения нефти и воды).
06.2007 г. – 09. 2008 г. - исполнительный
директор по закупкам, управляющий
директор по закупкам
АО НК «ҚазақстанТемірЖолы»;
10.2009 г. – 11.2011 г. - менеджер по
местному содержанию (Local Content
Manager), координатор с
прикомандированием в рамках СевероКаспийского проекта, должность
переименована - старший инженер по
контрактам (Senior Contract Engineer);
11.2011 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор по поддержке бизнеса
АО «КазТрансОйл»;
2.05.2012 г. – по 8.07.2012 г. – руководитель
аппарата АО «КазТрансОйл»;
09.07.2012 г. – по 19.09.2012 г. –
заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по транспортировке;
с 20.09.2012 г. – по настоящее время –
заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по поддержке бизнеса;
9.12.2011 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время - член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора по поддержке бизнеса:
руководство процессом комплексного и
своевременного обеспечения потребностей
АО «КазТрансОйл»;
организация работы по осуществлению
закупок товаров, работ и услуг для нужд
АО «КазТрансОйл»;
обеспечение мониторинга и повышения
местного содержания в закупаемых
АО «КазТрансОйл» товарах, работах и
услугах;
вопросы маркетинговой деятельности
АО «КазТрансОйл».
02.2009 г. – 05.2010 г. - заместитель
генерального директора – член Правления
ТОО «КМГ-Транскаспий»;
05.2010 г. – 10.2010 г. – генеральный
директор (председатель Правления)
ТОО «КМГ-Транскаспий»;
01.2012 г. – 02.2012 г. – советник
генерального директора
АО «КазТрансОйл»;
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Исаков Жайдарман
Азимханович

29.10.1965 г.

03.2012 г. – 01.05.2012 г. – управляющий
директор АО «КазТрансОйл» по
производству;
со 2.05.2012 г. – по настоящее время заместитель генерального директора
АО «КазТрансОйл» по развитию;
16.03.2012 г. – 22.05.2012 г. - член
Правления АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия заместителя генерального
директора АО «КазТрансОйл» по развитию:
вопросы стратегического планирования;
вопросы управления активами;
вопросы корпоративного управления;
вопросы инвестиционной деятельности
АО «КазТрансОйл»;
вопросы взаимодействия с существующими
и потенциальными инвесторами;
организация мероприятий по выводу пакета
акций АО «КазТрансОйл» на рынок ценных
бумаг («Народное IPO»), а также
поддержания их дальнейшего обращения
на рынке ценных бумаг.
с 1.10. 2002 г. - по настоящее время –
директор юридического департамента
АО «КазТрансОйл»;
23.05.2006 г. – 22.05.2012 г. – член
Правления АО «КазТрансОйл»;
с 23.05.2012 г. – по настоящее время - член
Правления АО «КазТрансОйл».
Полномочия директора юридического
департамента:
обеспечение соблюдения законодательства
Республики Казахстан в деятельности
АО «КазТрансОйл»;
принятие правовых мер по
предупреждению предъявления к
АО «КазТрансОйл» претензий (исков) со
стороны третьих лиц, досудебному
урегулированию имеющихся разногласий
(претензий);
защита интересов АО «КазТрансОйл» в
судах, а также в других организациях при
рассмотрении правовых вопросов
деятельности АО «КазТрансОйл».

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам,
указанным в подпункте 1) настоящего пункта к общему количеству голосующих
акций Общества:
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Члены Правления акций Общества не имеют. Процентное соотношение –
0%.».
2. Пункт 14 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей
редакции:
«14. Организационная структура акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать:
1) структурные подразделения акционерного общества;
2) общее количество сотрудников акционерного общества – 7768 человек, в
том числе работников филиалов – 7518 человек, представительств - 45 человек;
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих
акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества
размещенных акций в процентах – сотрудники Общества не владеют акциями
Общества;
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества
(фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);
5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя,
при наличии - отчество, год рождения).
Сведения по подпунктам 1), 4) и 5) настоящего пункта отражены в
нижеприведенной таблице:
Фамилия, имя, при
наличии - отчество
руководителей
Наименования структурных
структурных
подразделений Общества, в том
№
подразделений
Год рождения
числе филиалов и
Общества, в том числе
представительств Общества
филиалов и
представительств
Общества
Акбергенов Серик
1. Департамент управления
27.11.1977 г.
человеческими ресурсами
Ишанбекович
Самакова Раиса
2. Пресс-служба
14.01.1955 г.
Байгазиевна
Акаева Шапагат
3. Канцелярия
16.10.1954 г.
Акаевна
Исаков Жайдарман
4. Юридический департамент
29.10.1965 г.
Азимханович
5. Департамент транспортировки
Мендыбаев Ерболат
12.11.1965 г.
6.

Департамент эксплуатации

7.

Департамент охраны труда и
производственного контроля
Департамент управления
проектами

8.
9.

Департамент телекоммуникаций

10.

Департамент АСУТП и МО

Арынов Сабит
Абильдаевич
Абишев Абай
Айтпаевич
Сембин Дулат
Егимбаевич
Жаксылыков Берик
Серикбаевич
Попова Наталья
Владимировна

29.06.1977 г.
17.04.1976 г.
19.07.1954 г.
16.07.1973 г.
24.10.1961 г.
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11.
12.
13.
14.
15.

Главное диспетчерское
управление
Департамент стратегического
планирования и корпоративного
развития
Департамент материальнотехнического снабжения
Департамент контрактов и
развития местного содержания
Департамент управления рисками
и ИСМ

16.

Казначейство

17.

Центральная бухгалтерия

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Департамент управления
активами и инвестиционного
анализа
Служба по связям с инвесторами
(IR-служба)
Департамент по подготовке
отчетности МСФО
Департамент тарифного
регулирования
Департамент планирования и
экономического анализа
Служба по обеспечению защиты
корпоративной собственности и
информации

24.

Служба контроля и ревизий

25.

Группа ГО, ЧС и спецработы

26.

Служба операторских услуг
центрального аппарата

27.

Административный департамент

28.

Западный филиал Общества

29.

Восточный филиал Общества

30.
31.
32.
33.

Филиал «ВЦКП
АО «КазТрансОйл»
Филиал «НТЦ
АО «КазТрансОйл»
Представительство Общества в
городе Москве
Представительство Общества в
городе Самаре

Кушербаев
Конилимшат Едилович

10.05.1966 г.

Юрьева Татьяна
Викторовна

23.05.1969 г.

Салимов Нуртай
Исмаилович
Турсунов Арман
Сагинбекович
Исмагулова Эльмира
Маликовна
Момбаева Маржан
Жолдасовна
Ахмедина Алмаш
Сулейменовна
Крылова Жанна
Валентиновна
Масалин Алмаз
Маратович
Сармагамбетова
Мадина Кайрулловна
вакансия

25.04.1965 г.
21.02.1982 г.
17.01.1967 г.
14.12.1971 г.
02.12.1967 г.
05.04.1974 г.
25.11.1966 г.
05.09.1971 г.

Есенеев Мейрам
Алиакпарович

30.04.1977 г.

Курамшин Ринат
Равильевич

09.03.1968 г.

Дюсембаева Алтынтан
Бахытовна
Мударисов Наиль
Сагитович
Табулевич Виталий
Леонидович
Дуйсепаев Сержан
Бекдаулетович
Мамонов Фердинат
Абдрахимович
Лукпанов Женисбек
Кожасович
Каипов Аскар
Абуталипович
Алдыяров Тимур
Кубаисович
Долгих Сергей
Николаевич
Куватова Елена
Петровна

15.05.1978 г.
22.01.1959 г.
20.04.1970 г.
04.07.1971 г.
09.11.1947 г.
07.05.1967 г.
29.01.1963 г.
29.05.1952 г.
27.04.1956 г.
15.07.1957 г.
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34.

Представительство Общества в
городе Омске

35.

Представительство Общества в
городе Киеве

Станишевский
Владимир
Владимирович
Краснокутская Елена
Анатольевна

03.07.1960 г.
04.04.1973 г.

».

Генеральный директор
(председатель Правления)

К. Кабылдин

Главный бухгалтер

А. Ахмедина
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