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

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына
№28 өзгеріс
1. Акциялар шығару анықтамалығы 1-бөлімінде:
1) 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға
халықаралық рейтинг агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мəлімет. Қаржылық
агенттік мəртебесі берілгендігі туралы мəлімет.
Қоғамға үш халықаралық рейтинг агенттіктерінің рейтингтері берілген:
Рейтинг агенттігі
Standard&Poor's

Fitch Ratings

Moody's

Рейтинг түрі
Ұзақ мерзімдік
кредиттік рейтинг
Шетел
валютасындағы
эмитенттің ұзақ
мерзімдік рейтингі
Шетел
валютасындағы
эмитенттің ұзақ
мерзімдік рейтингі

Рейтинг
берілген күн

Рейтинг

Рейтинг
болжамы

23.04.2015 ж.

BB +

Жағымсыз

28.08.2014 ж.

BBB

Тұрақты

03.04.2015 ж.

Baa3

Тұрақты

Қаржылық агенттік мəртебесі берілгендігі туралы мəлімет: Қоғамға
қаржылық агенттік мəртебесі берілмеген.»;
2) 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қоғамның барлық филиалы мен өкілдігінің атауы, тіркелген күні,
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы.
1) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Батыс филиалы:
тіркелген күні – 1997 жыл 12 маусым;
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
060009, Атырау қаласы, З. Гұмаров көшесі, 94.

2) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Шығыс филиалы:
тіркелген күні – 1997 жыл 21 шілде;
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
140004, Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16.
3) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы «Бас ақпараттық есептеу
орталығы» филиалы:
қайта тіркелген күні – 2014 жыл 6 қазан;
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қаласы, Ғабдуллин көшесі, 2.»;
4) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамнының Ғылыми-техникалық
орталық» филиалы:
тіркелген күні: 2000 жылғы 4 қыркүйек;
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 154-үй.
5) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мəскеу қаласындағы өкілдігі:
тіркелген күні – 1999 жыл 30 тамыз;
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 115172,
Мəскеу қаласы, Гончарная көшесі, 21-үй.
6) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара қаласындағы өкілдігі:
тіркелген күні: 2004 жылғы 11 маусым.
орналасқан жері: Ресей Федерациясы, 443099, Самара облысы, Самара
қаласы, Молодогвардейская көшесі, 33-үй, əріп Е, 37-кеңсе.
почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 446200, Самара облысы,
Новокуйбышев қаласы, Кутузов көшесі, 20/24-үй, 77-кеңсе.
7) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Омбы қаласындағы өкілдігі:
тіркелген күні: 2007 жылғы 22 қаңтар.
орналасқан жері жəне почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 644103,
Омбы қаласы, Транссібір көшесі, 6/1-үй, 17П-кеңсе.».
2. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімінде:
1) 11-тармақта мына жол:
«
Қабылдин
01.01.1953 ж. 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. Қайыргелді Мақсұтұлы
ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқарма төрағасы;
Бас директоры
10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде
(Басқарма төрағасы)
Қоғам бас директоры (Басқарма
төрағасы),
10.10. 2011 ж. – 28.05.2014 ж. –
Қоғам Директорлар кеңесінің
мүшесі;
13.11. 2013 ж. бастап – қазіргі
кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Басқармасы төрағасының мұнай
тасымалдау жөніндегі орынбасары
(қоса атқарады);
28.05.2014 ж. бастап – қазіргі
кезде Қоғам Директорлар
кеңесінің мүшесі.
»
мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қабылдин
01.01.1953 ж.
Қайыргелді
Мақсұтұлы
«ҚазТрансОйл» АҚ
Бас директоры
(Басқарма төрағасы)

10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде*
Қоғам бас директоры (Басқарма
төрағасы),
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына
байланысты Қоғам Директорлар
кеңесінің 15.04.2015 ж. шешімімен
23.05.2015 ж. бастап 3 жыл өкілеттік
мерзімімен Бас директор (Басқарма
төрағасы) болып сайланды.

10.10. 2011 ж. – 28.05.2014 ж. –
Қоғам Директорлар кеңесінің
мүшесі;
13.11. 2013 ж. бастап – қазіргі
кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасы төрағасының мұнай
тасымалдау жөніндегі орынбасары
(қоса атқарады);
28.05.2014 ж. бастап – қазіргі
кезде Қоғам Директорлар
кеңесінің мүшесі.
»;
2) 12-тармақ 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 қазіргі кезде атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі,
өкілеттігін жəне олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып,
хронологиялық тəртіпте;
(Осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары бойынша мəліметтер төменде
берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ə.

Басқарма төрағасы
Қабылдин
Қайыргелді Мақсұтұлы

Туған
жылы

Соңғы үш жылда жəне қазіргі кезде
атқарған, оның ішінде – қоса
атқарған қызметі, өкілеттігін жəне
олардың қызметке кірген күнін
көрсете отырып, хронологиялық
тəртіпте

01.01.1953 ж. 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
бас директоры (Басқарма төрағасы),
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015
ж. шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Бас директор
(Басқарма төрағасы) болып сайланды.

10.10.2011 ж. – 28.05.2014 ж. –
Қоғам Директорлар кеңесінің
мүшесі;
13.11.2013 ж. бастап – қазіргі кезде
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы
төрағасының мұнай тасымалдау
жөніндегі орынбасары
(қоса атқарады);
28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде
Қоғам Директорлар кеңесінің
мүшесі.
Басқарма төрағасының өкілеттігі:
Қоғам қызметіне жалпы
басшылықты жүзеге асырады;
Қоғамдағы топтық басқару
мəселелері;
Қоғамдағы стратегиялық даму
мəселелері;
халықаралық ынтымақтастық
мəселелері жəне инвестиция тарту;
Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі
жəне еңбекті қорғау, экология
саласындағы жұмысына жалпы
басшылық;
кадр мəселелері;
еңбекті ұйымдастыру жəне жалақы
мəселелері;
Қоғамдағы ақпараттық жəне

демеушілік саясат мəселелері;
Қоғамда ішкі бақылау жүйесін жəне
тəуекелдерді басқару жүйесін
енгізу жəне жетілдіру мəселелері;
Қоғамда қаржылық бақылауды жəне
ревизия жүргізуді жүзеге асыру
жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру;
Топтық меншікті жəне ақпаратты
қорғауды қамтамасыз ету саласында
бірыңғай саясат жүргізу мəселелері.
Басқарма мүшелері:
Өтеғалиев
Сисенғали

09.06.1950 ж. 03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғам
бас директорының орынбасары;
16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам
Басқармасының мүшесі;
2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –
Қоғам бас директорының өндіріс
жөніндегі бірінші орынбасары;
23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

Бас директордың өндіріс жөніндегі
бірінші орынбасарының өкілеттігі:
Қоғамның өндірістік-шаруашылық
қызметі мəселелері;
Қоғам өндірісінің үздіксіздігін жəне
өндірістік объектілерінің техникалық
сенімділігін қамтамасыз ету;
Қоғамның өндірістік бағдарламасын
əзірлеуді жəне оның орындалуын
ұйымдастыру;
Қоғамның магистральдық құбырлары
жүйелерін басқару мəселелері;
Қоғамда еңбек қауіпсіздігін жəне
еңбек қорғауды, экологияны басқару
жүйесінің қызметін қамтамасыз ету;
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбек қорғау,
экология бойынша ішкі бақылауды

Нүсіпова
Əсем Бекқызы

ұйымдастыру;
Қоғамның қауіпті өндірістік
объектілерінде өнеркəсіптік
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен
байланысты мəселелерді жалпы
үйлестіру;
Қоғамның магистральдық құбырлары
жүйелеріне техникалық аудит
мəселелері;
Қоғамның магистральдық құбырлары
объектілерін ізерлеу мəселелері;
техникалық қадағалау жəне
технологиялық мониторинг
мəселелері;
өзге заңды тұлғаларға қарайтын
магистральдық құбырларды
пайдалану мəселелері;
Қоғамның инновациялықтехнологиялық саясатын əзірлеу
жəне іске асыру мəселелері;
күрделі құрылыс жəне күрделі
жөндеу мəселелері.
01.05.1975 ж. 06.2009 ж. – 05.2012 ж. – Қоғамның
экономика жəне қаржы жөніндегі
басқарушы директоры;
05.2009 ж. – 11.2012 ж. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі;
06.2009 ж. – 02.2013 ж. - «Қазақстан
Халық банкі жинақтаушы зейнетақы
қоры» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі;
2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –
Қоғам бас директорының экономика
жəне қаржы жөніндегі орынбасары;
20.09.2013 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

27.02.2014 ж. – қазіргі кезде –

Отаров
Болат Исатайұлы

«МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Бас директордың экономика жəне
қаржы жөніндегі орынбасарының
өкілеттігі:
Қоғамның 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;
Қоғам 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;
бөлек есептеуді ұйымдастыру
мəселелері;
есеп саясатын қалыптастыру
мəселелері;
аудиторлық тексерістердің өткізілуін
ұйымдастыру жəне бақылау.
23.02.1966 ж. 06. 2009 ж. – 01.05.2012 ж. Қоғамның тасымалдау жөніндегі
басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. – 5.07.2012 ж. – Қоғам
бас директорының тасымалдау
жөніндегі орынбасары;

20.09.2012 ж. – қазіргі кезде Қоғам
бас директорының тасымалдау
жөніндегі орынбасары;
20.02.2008 ж. – 22.05. 2012 ж. –
Қоғам Басқармасының мүшесі;
23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

Местоев
Руслан Ахмедович

Бас директордың тасымалдау
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
Қоғамның мемлекеттік органдармен,
мұнай тасымалдаушы жəне мұнай
өндіруші компаниялармен мұнай
тасымалдау мəселелері жөнінде өзара
əрекеті мəселелері;
Қоғам, ТМД-ға қатысушы
мемлекеттер жəне Балтық елдері
магистральдық мұнай құбырлары
жүйесімен мұнай тасымалдау,
сондай-ақ Қоғам суағызғылары
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.
21.08.1973 ж. 11.2011 ж. – 01.05.2012 ж. –
Қоғамның бизнесті қолдау жөніндегі
басқарушы директоры;
2.05.2012 ж. – 8.07.2012 ж. –
Қоғамның аппарат басшысы;
09.07.2012 ж. – 19.09.2012 ж. Қоғам
бас директорының тасымалдау
жөніндегі орынбасары;
20.09.2012 ж. бастап – осы уақытқа
дейін Қоғам бас директорының
бизнесті қолдау жөніндегі

орынбасары;
9.12.2011 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам
Басқармасының мүшесі;
23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

Зəкіров
Болат Қалауияұлы

Бас директордың бизнесті қолдау
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
Қоғам қажеттіліктерін кешенді жəне
уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне
басшылық;
Қоғам қажеттіліктері үшін
тауарларды, жұмыстарды жəне
қызметтерді сатып алуды жүзеге
асыру жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру;
Қоғам сатып алатын тауарларда,
жұмыстарда жəне қызметтерде
жергілікті қамтуға мониторингті
жəне оны көтеруді қамтамасыз ету;
Қоғам маркетинг қызметі мəселелері.
16.07.1976 ж. 03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. –
Қоғамның өндіріс жөніндегі
басқарушы директоры;
02.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде
Қоғам бас директорының даму
жөніндегі орынбасары;
16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам
Басқармасының мүшесі;
03.2012 ж. – 02.2014 ж. –
«МұнайТас» СБҚК» Директорлар
кеңесінің мүшесі;
23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде*
Қоғам Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

Оңғарсынов
Алмас Асқарұлы

28.05.2014 ж. – қазіргі кезде – ЗАО
«Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Қоғам бас директорының даму
жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:
стратегиялық жоспарлау мəселелері;
активтерді басқару мəселелері;
топтық басқару мəселелері;
Қоғамның инвестициялық қызметі
мəселелері;
қазіргі бар жəне ықтимал
инвесторлармен өзара əрекеттесу
мəселелері;
Қоғам акцияларының бағалы
қағаздар нарығындағы айналымын
қолдау мəселелері.
10.10.1976 ж. 07.2012 ж. – қазіргі кезде – Қоғам
аппаратының басшысы;
27.05.2014 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

Аппарат басшысының өкілеттігі:
Қоғам бас директоры (Басқарма
төрағасы), Басқарма, Директорлар
кеңесі жəне Акционерлер жалпы
жиналысы
тапсырмаларының
орындалуын ұйымдастыру жəне
бақылау;
Қоғамның келбеттік жұмысы жəне
Қоғамның PR – стратегиясының
жалпытоптық
нормаларының
сақталуын
қамтамасыз
ету
мəселелері;
Қоғамда іс жүргізу жəне құжат
айналымы мəселелері;
Қоғам орталық аппараты қызметін
материалдық-техникалық
қамтамасыз ету мəселелері.

Исақов
29.10.1965 ж. 10. 2002 ж. – 05.2014 ж. – Қоғам заң
департаментінің директоры;
Жайдарман Əзімханұлы
23.05.2006 ж. – 22.05.2012 ж. –
Қоғам Басқармасының мүшесі;
23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* Қоғам
Басқармасының мүшесі;
*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты
Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж.
шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл
өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасының
мүшесі болып сайланды.

04.05.2014 ж. – қазіргі кезде –
Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету
жөніндегі басқарушы директоры.
Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету
жөніндегі басқарушы директорының
өкілеттігі:
Қоғам қызметінде Қазақстан
Республикасы заңнамасының
сақталуын қамтамасыз ету;
Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан
кінəраттар (талап-арыздар) қоюдың
алдын алу, пайда болған
келіспеушіліктерді (кінəраттарды)
сотқа дейін реттеу жөнінде құқықтық
шараларды қабылдау;
Қоғам қызметінің құқықтық
мəселелерін қарау кезінде соттарда,
сондай-ақ басқа ұйымдарда Қоғам
мүдделерін қорғау;
Қоғам филиалдарының заң
қызметтері жұмысын үйлестіру;
Қоғамның еншілес жəне бірлескенбақылаудағы ұйымдарына құқықтық
көмек көрсету.
3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс
беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына
пайыздық қатынасы:
Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы
санының 0,007%-ына иелік етеді.»;
3) 14-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəлімет (тегі, аты,
болған ретте – əкесінің аты, туған жылы).
«Осы тармақтың 1), 4) жəне 5) тармақшалары бойынша мəліметтер
төменде берілген кестеде келтірілген:

№

Қоғамның құрылымдық
бөлімшелерінің, оның ішінде
Қоғамның филиалдары мен
өкілдіктері атаулары

1.

Адам ресурстарын басқару
жəне еңбекке ақы төлеу
департаменті

2.

Баспасөз қызметі

3.

Кеңсе

4.

Заң департаменті

5.

Тасымалдау департаменті

6.

Пайдалану департаменті

7.
8.
9.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне
еңбек қорғау департаменті
Жобаларды басқару
департаменті
Ақпараттық технологиялар
департаменті

10. АБЖТК департаменті
11. Бас диспетчерлік басқарма
Стратегиялық жоспарлау жəне
топтық даму департаменті
Материалдық-техникалық
13.
жабдықтау департаменті
Келісімшарттар жəне
14.
жергілікті қамтуды дамыту
12.

Қоғам құрылымдық
бөлімшелерінің, оның
ішінде Қоғамның
филиалдары мен
өкілдіктері
басшыларының тегі,
аты, болған ретте –
əкесінің аты
Серік Ишанбекұлы
Ақбергенов
Раиса Байғазықызы
Самақова
Гүлмира Қарасайқызы
Рысбекова
Ерлан Бақытұлы
Досанов
Ерболат
Меңдібаев
Сəбит Əбілдаұлы
Арынов
Константин
Михайлович Малыгин
Дулат Егімбайұлы
Сембин
Асхат Елубайұлы
Оразбек
Берік Серікбайұлы
Жақсылықов
Көңілімшат Еділұлы
Көшербаев
Бауыржан Құсайынұлы
Уəлиев
Нұртай Ысмайылұлы
Сəлімов
Арман Сағынбекұлы
Тұрсынов

Туған жылы

27.11.1977 ж.
14.01.1955 ж.
10.04.1970 ж.
19.07.1978 ж.
12.11.1965 ж.
29.06.1977 ж.
29.04.1962 ж.
19.07.1954 ж.
13.04.1976 ж.
16.07.1973 ж.
10.05.1966 ж.
30.09.1973 ж.
25.04.1965 ж.
21.02.1982 ж.

департаменті
Тəуекелдерді басқару,
Эльмира Мəлікқызы
15. энергоменеджмент жəне ЫМЖ
Исмағұлова
департаменті
Маржан Жолдасқызы
16. Қазынашылық департаменті
Момбаева
Бухгалтерлік есеп жəне
Мəдина Қайроллақызы
17.
есептілік департаменті
Сармағамбетова
Активтерді басқару жəне
Жанна Валентиновна
18. инвестициялық талдау
Крылова
департаменті
Инвесторлармен байланыс
Алмаз Маратұлы
19.
қызметі (IR қызметі)
Масалин
Владимир Михайлович
20. Ішкі аудит қызметі
Кузьмин
Ерік Амангелдіұлы
21. Тарифтік реттеу департаменті
Құрманғалиев
Жоспарлау жəне экономикалық Марлен Қалыбайұлы
22.
талдау департаменті
Қалитов
Топтық меншікті жəне
Ринат Равильұлы
23. ақпаратты қорғауды
Курамшин
қамтамасыз ету қызметі
Қасымтай Біржанұлы
24. Бақылау жəне ревизия қызметі
Нұржанов
АҚ, ТЖ жəне арнайы жұмыс
Найл Сағитұлы
25.
тобы
Мүдəрісов
Орталық аппараттың
Виталий Леонидович
26. операторлық қызметтер
Табулевич
көрсету қызметі
Сержан Бекдəулетұлы
27. Əкімшілік департаменті
Дүйсепаев
Арман Сəткенұлы
28. Топтық хатшы қызметі
Майкенов
Айрат Махамбетұлы
29. Сəйкестікті бақылау қызметі
Шманов
Жеңісбек Қожасұлы
30. Қоғамның Батыс филиалы
Лұқпанов
Қоғамның Шығыс филиалы
Болат Қапарұлы
31.
Смағұлов
«ҚазТрансОйл» АҚ БАЕО»
32. филиалы

Асқар Əбутəліпұлы
Қайыпов

17.01.1967 ж.
14.12.1971 ж.
05.09.1971 ж.
05.04.1974 ж.
25.11.1966 ж.
11.11.1969 ж.
01.08.1985 ж.
20.10.1964 ж.
09.03.1968 ж.
01.07.1951 ж.
22.01.1959 ж.
20.04.1970 ж.
04.07.1971 ж.
04.07.1977 ж.
20.10.1972 ж.
07.05.1967 ж.
08.03.1957 ж.
29.01.1963 ж.

«ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО»
филиалы
Қоғамның Мəскеу
34.
қаласындағы өкілдігі
Қоғамның Самара қаласындағы
35.
өкілдігі
33.

36.

Қоғамның Омбы қаласындағы
өкілдігі

Тимур Құбайысұлы
Алдияров
Сергей Николаевич
Долгих
Елена Петровна
Куватова
Владимир
Владимирович
Станишевский

29.05.1952 ж.
27.04.1956 ж.
15.07.1957 ж.
03.07.1960 ж.

»;
4) 15-тармақ мынадай мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).
Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген акциялар
саны жəне түрі (түрлері) немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он
жəне одан да көп пайызын иеленетін акционерлерге тиесілі дауыс беретін
акциялардың пайыздық ара қатынасы көрсетіледі. Егер акционер заңды тұлға
болып табылған жағдайда, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу
үлестерінің он жəне одан да көп пайызын иеленетін ірі акционерлері не
қатысушылары туралы мəліметтер көрсетіледі.
Мəліметтерде жеке тұлға - акционердің немесе құрылтайшының тегі, аты,
бар болса - əкесінің аты, туған жылы жəне заңды тұлға - акционердің немесе
құрылтайшының толық атауы, орналасқан жері, қоғамның орналастырылған
акцияларының он жəне одан да көп пайызын иелену басталған күні болуы тиіс.

Акционердің толық
атауы

Акционердің
орналасқан жері

Қазақстан
«ҚазМұнайГаз»
Республикасы,
ұлттық компаниясы» 010000, Астана қ.,
акционерлік қоғамы Қабанбай батыр
даңғ., 19

Қоғамның орналастырылған
акцияларының он жəне одан да
көп пайызын иеленетін
акционерлерге тиесілі дауыс
беретін акциялардың пайыздық
ара қатынасы
орналастырылған дауыс беретін

90,00000023%

90,39917672%

Акционердің Қоғам орналастырылған акцияларының он жəне одан да көп
пайызына ие болған күні: 2002 жылғы 30 шілде.
Қоғам ірі акционерінін Жалғыз акционері туралы мəлімет:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 100% акциялары
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына тиесілі.

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қонаев көшесі,
8.»;
5) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық
капиталында он жəне одан да көп пайыздық үлесі бар ұйымдар туралы
мəліметтер.
Мəліметтерде заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, Қоғамға
тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) ұйымның
орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы,
қызмет түрі, Қоғамның ірі акционер болған не ұйымның жарғылық
капиталында он жəне одан да көп пайыздық үлеске ие болған күні жəне бірінші
басшысы туралы ақпарат болуға тиіс.
Қоғамға
тиесілі
акциялардың
(жарғылық
капиталдағы
қатысу
үлестерінің)
Заңды тұлғаның
ұйымның
толық атауы жəне
орналастыорналасқан жері
рылған
акцияларының жалпы
санына
пайыздық
ара
қатынасы, %
«МұнайТас»
солтүстік-батыс
құбыр
компаниясы»
акционерлік
қоғамы,
51%
Қазақстан
Республикасы,
050008, Алматы
қ., Сəтбаев к-сі,
29Д үй
«Қазақстан 50%
Қытай құбыры»

Қоғам
ұйымның
жарғылық
капиталында
он жəне одан
да көп пайыз
үлесіне ие
болған күні

Бірінші
басшы туралы
ақпарат

Мұнай
тасымал-дау

28.07.2004 ж.

Бас директор
Хасен
Жұмағалиұлы
Солтанбаев

Мұнай
тасымал-дау

10.08.2004 ж.

Бас директор
(Басқарма

Қызмет түрі

жауапкершілігі
шектеулі
серіктістігі,
Қазақстан
Республикасы,
050008,
Алматы қ., Абай
к-сі,
109 В үй
«Batumi Теrmіnаls
Limited»
компаниясы
Riga Fereou 2,
Limassol Center,
Block B, 6th floor,
office 601,
3095, Limassol,
Cyprus

төрағасы)
Димаш
Ғабитұлы
Досанов

100%

мұнайға жəне
басқа да
мұнай
өнімдеріне
қатысты
қызметтер
көрсету жəне
кез келген
қызметтер
көрсетуге
септесу

23.12.2013 ж.

Бас
директоры
Бақытжан
Білəлұлы
Намаев

».
3. Акциялар шығару анықтамалығының 4-бөлімінде:
1) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Инвестициялар.
Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, сатып
алынған күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы
мəліметтер, басқа инвестициялар ашылып көрсетіледі.
Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың атауы
мен орналасқан жерін көрсете отырып, олардың капиталына қатысуы жөніндегі
стратегиясының қысқаша сипаттамасын келтіру қажет.
Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар туралы
мəліметтер:
Басқа
Заңды тұлғаның
ұйымдартолық атауы
№
дың
жəне
капиталына
орналасқан
қатысу
жері
үлесі, %
«МұнайТас»
1
51%
солтүстік-батыс

Инвестиция
сомасы,
мың теңге

Инвестиция
сомасы,
мың АҚШ
доллары

904 944

-

Инвестицияның алынған
күні

28.07.2004 ж.

2

3

құбыр
компаниясы»
акционерлік
қоғамы,
Қазақстан
Республикасы,
050008, Алматы
қ., Сəтбаев к-сі,
29Д үй
«Қазақстан Қытай құбыры»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктістігі,
Қазақстан
Республикасы,
050008,
Алматы қ.,
Абай даңғ.,
109 В үй
«Batumi
Теrmіnаls
Limited»
компаниясы
Riga Fereou 2,
Limassol Center,
Block B, 6th
floor, office 601,
3095, Limassol,
Cyprus

50%

6 500 000

-

10.08.2004 ж.

100%

28 208 864

184 761

23.12.2013 ж.

Өзге де инвестициялар – депозит ашылған күннен бастап 12 айдан артық
мерзімі бар мерзімді салымдарды білдіреді. Өзге де инвестициялар сомасы
3 620 568 мың теңгені құрайды.
Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың
капиталына қатысу жөніндегі стратегиясын қысқаша сипаттау:

Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың
капиталына қатысу жөніндегі стратегиясы өзіне мынадай негізгі қадамдарды
қамтиды:
- Қоғамның қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді жоспарлары негізінде
қазіргі бар инвестициялық портфелі келешегін айқындау;
- инвестицияның тиісті қажетті түрін көрсететін қаржылық жоспар құру;
- NPV жəне IRR көрсеткіштері негізінде дұрыс инвестициялық шешім
қабылдау мақсатында жобалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау.
Сөйтіп, Қоғамның портфелін басқару қаржылық жоспарлаумен тікелей
байланысты.
Бұл орайда инвестициялық портфельді басқару жөніндегі стратегияны
таңдай отырып Қоғам мына міндеттерді орындауды басшылыққа алады:
- Қоғамда тəуекелдерді басқару тиімділігін арттыру үшін мұнай
тасымалдау саласындағы тəуекелдерді əртараптандыру;
- Қоғамның құрылымын қызметтерге нарықтық сұранымға сəйкес
оңтайлантыру;
- инвестицияларға салымдардың тиімділігі.
Қоғамның жоғарыда аталған міндеттерін басшылыққа ала отырып,
инвестициялар портфелін басқаруда теңдестірілген бұлжымайтын стратегия
таңдалды, яғни портфель заңды тұлғалардың жарғылық капиталға түрлі
ағымдағы міндеттерді басшылыққа алып ие болған қатысу үлестерін
жинақтайды жəне тұтас алғанда оның мазмұны Қоғам ұстанатын мақсаттар
теңгеріміне сəйкес келеді.»;
2) 25-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25-1. Активтер.
Осы тармақта құны Қоғам активтері теңгерімдік құнының бес жəне одан
астам пайызын құрайтын оның мүлкінің сипаттамасын көрсету қажет.

№

Мүлік сипаттамасы

1 Құбыр жүйелері
2 Технологиялық мұнай
3 Құрылыстар жəне ғимараттар
Машиналар жəне жабдықтар, құрал4
саймандар, табыстау қондырғылары

130 645 036
69 236 770
51 454 041

Қоғам
активтері
құнына
%-да
24
13
9

84 894 793

16

Құны, мың
теңге

Сонымен қатар эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын,
сондай-ақ əр активтің құнын жəне тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күнін

көрсете отырып сенімгерлік басқаруға берілген эмитент активтері туралы
мəліметтер көрсетілуі тиіс.
Қоғамда эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын,
сондай-ақ сенімгерлік басқаруға берілген активтер жоқ.».
4.
Акциялар шығару анықтамалығының 6-бөлімінде 33-тармақ
мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəлімет.
Тіркеушінің толық жəне қысқартылған атауы, оның орналасқан жері,
байланыс телефоны, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының тізілімін
жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясы (нөмірі,
берілген күні, лицензияны берген орган) туралы деректерді көрсетеді.
Тіркеушімен жасалған шарт күні мен нөмірі.
«Бағалы қағаздардың бірыңғай
Толық атауы
тіркеушісі» акционерлік қоғамы
«Бағалы қағаздардың бірыңғай
Қысқартылған атауы
тіркеушісі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050040,
Орналасқан жері
Алматы қ., Сəтпаев к-сі, 30А/3 үй
Байланыс телефоны
+7 (727) 272 47 60
2014 жылғы 1 қаңтардағы №969
Тіркеушімен жасалған шарт күні мен
Бағалы қағаздар ұстаушыларының
нөмірі
тізілімін жүргізу туралы шарт
«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
64-1-бабына сəйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін
жүргізу жөніндегі бірыңғай тіркеушінің қызметі уəкілетті органның
лицензиялауына жатпайды. Сондықтан лицензия туралы деректер берілмейді.».

Бас директор
(Басқарма төрағасы)
міндетін атқарушы

Бас бухгалтер

С. Өтеғалиев

М. Сармағамбетова

