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1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) басқару органы Директорлар кеңесі
болып табылады. Директорлар кеңесі ӛз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына, Жарғыға, Топтық басқару кодексіне,
Директорлар кеңесі туралы ережеге және Компанияның ӛзге де ішкі құжаттарына
сәйкес жүзеге асырады.
Компания Директорлар кеңесінің сан құрамы, ӛкілеттік мерозімі, оның
мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің тӛрағасын сайлау және олардың
ӛкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың ӛз
міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы тӛлеу және шығыстарын ӛтеу мӛлшері
мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту
Компания Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауға тиіс. Қоғам
Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы
тиіс.
Компанияның Директорлар кеңесіне 2 тәуелсіз директор – Дэниель Михалик
және Мұстафа Хабиб сайланған.
Басқарманы басқарушы Қайыргелді Қабылдин де Компания Директорлар
кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесіндегі Компания атқарушы органының
жалғыз ӛкілі болып табылады.
Директорлар кеңесінің тӛрағасы Нұртас Шмановты қоса алғанда оның басқа
үш мүшесі ірі акционердің ӛкілдері болып табылады.
2. 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің
қҧрамы
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесі алты
мүшеден тұрды, олар мыналар:
АӘТ

Лауазымы

Нұртас Шманов

Директорлар кеңесінің тӛрғасы

Қайыргелді Қабылдин

Директорлар кеңесінің мүшесі

Ардақ Қасымбек

Директорлар кеңесінің мүшесі

Арман Дарбаев

Директорлар кеңесінің мүшесі

Дэниел Михалик

Тәуелсіз директор

Мұстафа Хабиб

Тәуелсіз директор

Компания Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен (№127
хаттама) Компания Директорлар кеңесінің үш жыл ӛкілеттік мерзімі айқындалды
және оның құрамына бес адам сайланды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 19 қазандағы
шешімімен (№8/2012 хаттама) Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам санында
айқындалды. Осы шешіммен тұтас алғанда Компания Директорлар кеңесі үшін
айқындалған ӛкілеттік мерзіміне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ӛкілі ретінде Ардақ Қасымбек
сайланды.
3. Директорлар кеңесі мҥшелерін іріктеу шарттары
Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу
шарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен,
Жарғымен және Компанияның топтық басқару кодексімен анықталған.
Топтық басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі директорлардың
тәуелсіздік фактісін белгіледі және Мұстафа Хабиб пен Дэниел Михалик шешім
қабылдау сипаты бойынша тәуелсіз болып табылады деп есептейді. Директорлар
кеңесі осы директорлардың тәуелсіз шешімдеріне елеулі әсер ететін немесе әсер
етуі мүмкін әлдеқандай қатынастардың және жағдайлардың болмайтындығын
белгіледі.
4. Директорлар кеңесінің қҧзіреті
Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын
айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді келешекке басым бағыттарын
белгілейді, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адам
ресурстарының болуын қамтамасыз етеді әрі ӛзге де маңызды мәселелерді қарайды.
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер Компания
Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.
Директорлар кеңесі Компания Жарғысына сәйкес Компания Басқармасының
құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ
Акционерлер жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді
қабылдауға құқылы емес.
5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі
Директорлар кеңесі, Басқарма және бас директор (Басқарма тӛрағасы)
арасында ӛкілеттік бӛлу Компания Жарғысының 11 және 12-баптарымен
айқындалады.
Директорлар кеңесі шешім қабылдаудың бекітілген жүйесіне сәйкес Компания
қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлер жалпы
жиналысының алдында жауапты болады.
Директорлар кеңесі Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асырады.
6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпараттар
Директорлар кеңесі ӛз отырыстарын ұтымдылық, тиімділік және реттілік
қағидаттарын басшылыққа ала отырып ӛткізеді.
2012 жылы Директорлар кеңесі бас қосқан тәртіпте ӛткізілген 13 отырысты
және сырттай дауыс беру жолымен 6 отырысты қосқанда 17 отырыс ӛткізіп, 171-дей
мәселені қарады.

7. 2012 жылы Директорлар кеңесі қараған аса маңызды мәселелер
Халықтың жинақтарын капитал нарығына тарту, халықтың қаржылық
сауаттылығын арттыру мен мемлекеттік және жеке меншік компаниялардың кең
шеңберін қор нарығына шығару есебінен Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын
және тұтастай ел экономикасын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі №1027 қаулысымен «Самұрық-Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдары
акцияларының пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасы бекітілді
(бұдан әрі – «Халықтық ІРО» бағдарламасы).
«ҚазТрансОйл» АҚ «Халықтық ІРО» бағдарламасы аясында бағалы қағаздар
нарығына бірінші шыққан компания болды.
ІРО-ға дайындық Компанияның барлық органының үйлескен жұмысын талап
еттетін үздіксіз үдеріс болды.
ІРО-ға сапалы дайындалуға және ойдағыдай ӛткізуге әсер ететін басты
факторлардың бірі – топтық басқару деңгейі, ол мыналармен бағаланады:
- меншік құрылымының ашықтығы бойынша;
- негізгі топтық рәсімдерді сақтау бойынша;
- қаржылық және қаржылық емес ақпаратты ашу бойынша,
- Директорлар кеңесінің құрамы, ӛкілеттігі және жұмыс қағидаттары бойынша.
Басқару органы топтық басқару жүйесіндегі маңызды буынның бірі, сондай-ақ
Компания мен оның жоғары органының ӛзара қатынасындағы маңызды құраушысы
екендігін назарға ала отырып, Компанияның Директорлар кеңесі Компанияның ІРО-ға
шығу үдерісіне белсене қатысты.
Директорлар кеңесі Компанияның жарияланған жай акциялары санын арттыру,
ал кейіннен акцияларды, оның ішінде орналастырылатын акциялар санын
жарияланған акциялар саны шегінде қор нарығына да орналастыру мәселелерін,
оларды орналастыру тәсілі мен бағасын қарады.
Директорлар кеңесі Компанияның құнын бағалау, техникалық аудит, топтық
басқару жӛніндегі мәселелер қатарын қарады.
Жарғы, Топтық басқару кодексі, Дивиденд саясаты, жаңа редакциядағы
Компанияның акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында
сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі, Таза табысты бӛлу тәртібі
сияқты Компания қызметінің негізін қалаушы құжаттар мақұлданды, сондай-ақ тұтас
алғанда Бағдарламаны ойдағыдай іске асыру байланысты болатын ӛзге де басты
мәселелер қаралды.
Компанияның қор нарығына шығуы аясында Компанияның Директорлар кеңесі
мүшелері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
менеджментімен топтық басқару жүйесін ізерлеу және жетілдіру, Компанияның құнын
бағалау, акцияларды орналастыру құрылымы, Қазақстан қор биржасы листингі үшін
қажеттә құжаттамаларды дайындау мәселелері бойынша бірқатар кездесулер
ӛткізді.
Жыл ішінде Директорлар кеңесі осыдан басқа да мынадай мәселелерді қарады:
 Компанияның 2012 – 2022 жылдарға дейінгі даму стратегиясы жобасы;
 ӛткен жылға шоғырландырылған қаржы есептілігін және жекелеген қаржы
есептілігін алдын ала мақұлдау;
 2011 жылға Компанияның таза табысын бӛлу тәртібі және Компанияның бір
жай акциясына есептегенде 2011 жылға дивиденд мӛлшері туралы Жалғыз
акционерге ұсыныс;
 Компания Басқармасының сан құрамын, ӛкілеттік мерзімін айқындау және

оның мүшелерін сайлау;
 Компания орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы
схемасын бекіту;
 2011 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бӛлігін
тӛлеу туралы;
 2013 – 2017 жылдарға Бизнес жоспарды бекіту;
 2011 жылға Компания қызметінің басты кӛрсеткіштеріне қол жеткізу
нәтижелері туралы есепті қарау;
 Директорлар кеңесі Комитеттерінің мүшелерін сайлау;
 жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді Компанияның жасауы;
 Компания орталық аппаратының құрылымы;
 Компанияның
еншілес
және
бірлескен
бақылаудағы
ұйымдары
қатысушыларының/акционерлерінің
жалпы
жиналыстарының
құзыретіне
жатқызылатын мәселелер;
 2011 жылы жасалған жұмыстар туралы Директорлар кеңесінің және
Басқарманың жылдық есебі;
 2011 жылға Компанияның жылдық есебі;
 еңбек қорғауға және ӛнеркәсіптік қауіпсіздікке байланысты мәселелер;
 2011 жылға Директорлар кеңесі қызметін бағалау нәтижелері;
 2012 жылға Компанияның басшы қызметкерлері қызметінің уәжді басты
кӛрсеткіштерін бекіту;
 Компанияның тіркеушісін таңдау.
Директорлар кеңесі Компанияның қызметіндегі
басқарушылық есептілікті ай сайынғы негізде қарайды.

басты

ӛзгерістерді

және

2012 жылы Директорлар кеңесі мынадай қҧжаттарды бекітті:
 Тәуекелдерді басқару үдерісін ұйымдастыру қағидасы;
 Жаңа редакциядағы активтерді іске асыру қағидасы;
 Тәуекелдерді анықтау және бағалау, тәуекелдерді басқару тәсілдерін таңдау
әдістемелері;
 2012 – 2014 жылдарға тәуекелдерді басқару бағдарламасы;
 Қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жӛніндегі
нұсқаулық;
 Бұзушылықтар туындау тәуекелдерін басқару саясаты;
 Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және Директорлар
кеңесінің сыртқы сарапшылар тартуы жӛніндегі саясаты;
 Ішкі аудит қызметі туралы ереже;
 Кадрлар және сыйақылар комитеті туралы ереже;
 Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ереже;
 Басшы және басқарушы қызметкерлерге жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары
бойынша сыйақы тӛлеу ережесі;
 «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялары тобының жаңа редакциядағы есеп саясаты;
 Ақпаратты ашу туралы ереже.
Директорлар кеңесінің 2012 жылғы шешімдері туралы қосымша ақпаратқа
Компанияның www.kaztransoil.kz сайтында қол жеткізіледі.
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8. Директорлар кеңесінің комитеттері
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін және
қаржы ұйымдарын тәуекелдерді азайту тұрғысынан реттеу мәселелері бойынша
ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен
басқаларымен қатар Директорлар кеңесінің құрамына талаптар белгілеу, сондай-ақ
міндетті түрде мына мәселелер жӛнінде Директорлар кеңесінің мынадай
комитеттерін құру кӛзделген ӛзгерістер енгізілген болатын:
 Стратегиялық жоспарлау;
 Кадрлар және сыйақылар;
 Ішкі аудит;
 Әлеуметтік мәселелер.
Осыған байланысты, қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтау және ӛз
қызметтерінің тиімді орындалуына септесу мақсатында Директорлар кеңесі мынадай
комитеттер құрды:
 Кадрлар және сыйақылар комитеті (2012 жылғы 15 қарашадағы №15/2012
хаттама);
 Стратегиялық жоспарлау комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы №16/2012
хаттама);
 Ішкі аудит комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы №16/2012 хаттама).
Комитетер Директорлар кеңесінің мүшелерінен және комитеттердегі жұмысқа
арналған қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады. Комитеттердің сан
құрамын айқындау, комитеттердің тӛрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ
олардың ӛкілеттігін мерзімінен бұрын доғару Компания Директорлар кеңесінің
құзыретіне жатады.
Сарапшылар Компания қызметкерлерінің қатарынан сайлана алады және дауыс
беру құқығынсыз Комитет отырыстарына қатысады.
Комитеттер мүшелерінің ӛкілеттік мерзімі олардың Директорлар кеңесі
мүшелері ретіндегі ӛкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді, алайда Директорлар
кеңесі жыл сайын қайта қарауы мүмкін.
Кадрлар және сыйақылар комитеті
Комитет мүшелерінің кӛпшілігі, оның ішінде Комитет тӛрағасы тәуелсіз
директорлар болуы тиіс. Компания Директорлар кеңесінің тӛрағасы және
Компанияның бас директоры (Басқарма тӛрағасы) Комитет мүшелері болмайды.

2012 жылы аталған комитеттің құрамына екі тәуелсіз директор, атап айтқанда
Дэниел Михалик (Комитет тӛрағасы), Мұстафа Хабиб, сондай-ақ Ардақ Қасымбек
кірді.
Комитеттің басты мақсаты Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі
мүшелерін, бас директорды (Басқарма тӛрағасын) және Басқарма мүшелерін, топтық
хатшыны таңдаумен, тағайындаумен (сайлаумен), бағалаумен және сыйақы берумен
байланысты ӛз ӛкілеттіктерін іске асыруы кезінде септесу болып табылады.
Кадрлар және сыйақылар комитеті отырыстары қажеттілігіне қарай ӛткізіледі.
2012 жыл ішінде Кадрлар және сыйақылар комитеті 1 отырыс ӛткізіп, мынадай
мәселелер қарады:
 2012 жылға Компанияның басшы қызметкерлері қызметінің уәжді басты
кӛрсеткіштері тізбесін бекіту мәселесі бойынша ұсыныстар туралы;
 2011 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бӛлігін
тӛлеу мәселесі бойынша ұсыныстар туралы;
 Компания орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы
схемасын бекіту мәселесі бойынша ұсыныстар туралы.
Стратегиялық жоспарлау комитеті
Комитет Директорлар кеңесінің комитеттегі жұмысқа арналған қажетті кәсіби
білімдері бар мүшелерінен тұрады. Бұл орайда Комитет тӛрағасы тәуелсіз директор
болуы тиіс.
2012 жылы аталған комитеттің құрамына екі тәуелсіз директор, атап айтқанда
Мұстафа Хабиб (Комитет тӛрағасы), Дэниел Михалик, Арман Дарбаев және
Қайыргелді Қабылдин кірді.
Комитет Компанияның Стратегиялық даму, оның ішінде қызметтің басым
бағыттарын айқындау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды
алдын ала қарау және дайындау жолымен Компания Директорлар кеңесі жұмысының
тиімділігін және сапасын арттыру мақсатында құрылған.
Ішкі аудит комитеті
Комитет құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелерінің кӛпшілігі, оның ішінде
Комитет тӛрағасы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Компания Директорлар кеңесінің
тӛрағасы Ішкі аудит комитетінің мүшесі болмайды.
2012 жылы аталған комитеттің құрамына екі тәуелсіз директор, атап айтқанда
Дэниел Михалик (Комитет тӛрағасы), Мұстафа Хабиб, сондай-ақ Ардақ Қасымбек
кірді.
Ішкі аудит комитетінің қызметі сыртқы және ішкі аудит, қаржы есептілігі, ішкі
бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын
сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Компания Директорлар кеңесінің
тапсырмасымен басқа да мәселелер
бойынша Директорлар кеңесіне кӛмек
кӛрсетуге бағытталған.
Стратегиялық жоспарлау комитеті және Ішкі аудит комитеті қаралып отырған
кезеңде отырыстар ӛткізген жоқ.
Сонымен қатар Директорлар кеңесінің бұрын жұмыс істеп отырған комитеттері
мынадай жұмыстар жүргізді.
Тағайындау комитеті

2012 жылы Тағайындау комитеті 9 отырыс ӛткізді, онда мынадай мәселелер
қаралды:
 Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар
кеңесі мүшелерінің, Компанияның, Басқарманың, Басқарма жетекшісі мен
мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің қызметін Компания
Директорлар кеңесінің бағалау жүргізуі туралы ереженің жобасы туралы;
 2012 жылға Компания Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау жүргізу
туралы;
 2011 жылға Компания Директорлар кеңесінің қызметін бағалау бойынша
кеңесшілік қызметтерді сатып алуға арналған техникалық ерекшеленім шарттарын
(оның ішінде тәуелсіз кеңесшілердің тәжірибесі мен біліктілігіне қойылатын талаптар)
мақұлдау туралы;
 Компанияның даму жӛніндегі басқарушы директоры лауазымына кандидатура
туралы;
 бас директордың орынбасары лауазымына С. И. Мұрыновтың және
С. Ӛтеғалиевтің кандидатураларын қарау туралы;
 ӛндіріс жӛніндегі басқарушы директор лауазымына Т. К. Әбдіровтің және
Б. Қ. Зәкіровтің кандидатураларын қарау туралы;
 Компанияның Басқарма мүшелерін сайлау туралы;
 Компанияның экономика және қаржы саласындағы басқарушы директоры
лауазымына А. Т. Илеуовтың және М.Ә. Есенееевтің кандидатураларын қарау
туралы;
 А. Т. Илеуовты Компанияның Басқарма мүшелігіне сайлау туралы;
 Компания Басқармасының сан құрамын, ӛкілеттік мерзімін айқындау және
оның мүшелерін сайлау;
 «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ Бас директоры (Басқарма тӛрағасы) лауазымына
Қ. О. Рыспаевтың кандидатурасын қарау туралы;
 Қ. О. Рыспаевты «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне
сайлау туралы;
 А. Т. Илеуовты «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау туралы;
 Компания бас директорының тасымалдау жӛніндегі орынбасары лауазымына
Р. А. Местоевтің кандидатурасын қарау туралы;
 Компанияның аппарат басшысы лауазымына А. А. Оңғарсыновтың
кандидатурасын қарау туралы;
 Компанияның тәуелсіз директоры лауазымына кандидаттар үшін біліктілік
талаптарына қатысты ұсыныстар туралы;
 Компания Директорлар кеңесінің құрамына және Компания тәуелсіз
директоры лауазымына кандидатураларға қатысты ұсыныстар туралы;
 бас директордың бизнесті қолдау жӛніндегі орынбасары лауазымына
Р. А. Местоевтің кандидатурасын қарау туралы;
 бас директордың тасымалдау жӛніндегі орынбасары лауазымына
Б. И. Отаровтың кандидатурасын қарау туралы;
Сыйақы комитеті
Есепті кезеңде Сыйақы комитеті 3 отырыс ӛткізіп, мынадай мәселелерді қарады:

 Компанияның
Басқарма
мүшелігіне
сайлауға
ұсынылып
отырған
А. Т. Илеуовтың лауазымдық айлықақысы мӛлшерін және жалақы әрі сыйлықақы
тӛлеу шарттарын айқындау мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеу туралы;
 Компанияның
Басқарма
мүшелігіне
сайлауға
ұсынылып
отырған
С. Ӛтеғалиевтің және Б. Қ. Зәкіровтің лауазымдық айлықақысы мӛлшерін және
еңбекақы әрі сыйлықақы тӛлеу шарттарын айқындау мәселесі бойынша ұсыныстар
әзірлеу туралы;
 Компания орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы
схемасын бекіту мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеу туралы;
 Компания Басқарма тӛрағасының және мүшелерінің лауазымдық айлықақысы
мӛлшерін және еңбекақы әрі сыйлықақы тӛлеу шарттарын айқындау мәселесі
бойынша ұсыныстар әзірлеу туралы;
 Компанияның басшы және басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс
қорытындылары бойынша сыйақы тӛлеу ережесін қарау туралы;
 2012 жылға Компанияның басшы қызметкерлері қызметінің уәжді басты
кӛрсеткіштері тізбесін қарау туралы;
 тәуелсіз директорға сыйақы тӛлеу мӛлшері мен шарттарын айқындау
мәселесі бойынша ұсыныстар туралы.
9. Акционерлермен ӛзара әрекет
Директорлар кеңесі акционерлермен және инвесторлармен ӛзара әрекетке
ерекше кӛңіл бӛледі. Компания акционерлермен, талдаушылардың және
инвесторлардың
әртүрлі
топтарымен
тұрақты
кездесулерді,
баспасӛз
мәслихаттарын, стратегиялық жоспарлар және Компания қызметінің нәтижелері
тұсаукесерлерін ұйымдастыра отырып, тұрақты сұқбатты қолдайды.
Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей кӛзқарасқа кепілдік береді және
оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Компанияны басқаруға қатысуға,
сондай-ақ дивиденд алуға және компания қызметі туралы ақпарат алуға ӛз құқығын
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Компания ӛз акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау
мақсатында топтық басқарудың және қаржы шаруашылық қызметін ішкі бақылаудың
тиімді жүйесін жасады.
Акциялардың
Қазақстан
қор
биржасындағы
листингіне
байланысты
Компанияның акционерлері мен инвесторларына негізделген шешім қабылдау
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін Компанияға ӛзінің қаржы жағдайы, экономикалық
кӛрсеткіштері, меншік құрылымы туралы толық және шынайы ақпаратты уақтылы
ашуға бағытталған ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейі қойылады.
Акционерлермен және ықтимал инвесторлармен тиімді қатынас орнату,
қызметтің жоғары ашықтық деңгейін ұстау мақсатында 2012 жылы Директорлар
кеңесі Компанияның құрылымында арнайы Инвесторлармен байланыс қызметін (IRқызмет) құрды.
2012 жылғы қазанда Компания мен оның ірі акционері «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы арасында Ӛзара қатынас туралы келісім жасалды. Келісім Компания
мен Компания мен оның ірі акционері арасындағы ӛзара әрекет қағидатын
айқындайды және Компанияның нарықтық жағдайда барлық акционер мүддесінде
ӛзбетінше қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.
10. Тәуелсіз директорларға сыйақы

Тәуелсіз директорларға сыйақы тӛлеу және шығыстарын ӛтеу тәртібі
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы
тӛлеу және шығыстарын ӛтеу ережесімен белгіленген.
Тәуелсіз директорларға Компанияның Жалғыз акционері айқындаған мынадай
ӛтемақылар тӛленеді:
 тиянақты сыйақы;
 Директорлар кеңесі жанындағы бас қосқан отырыстарға қатысқаны үшін
қосымша сыйақы.
Тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің
тәуелсіз директорлардың тұрақты тұру орнынан тыс жерлерде ӛткізілетін
отырыстарына баруға байланысты шығыстарын (жол жүру, қонақ үйде тұру, тәуліктік)
Компания ӛтейді.
Тәуелсіз директорларға сыйақы тӛлеу мына ережелерді орындаған жағдайда
жүзеге асырылады:
 Директорлар кеңесі мүшесінің ӛкілеттігін Компанияның мүдделерін мейлінше
жоғары дәрежеде кӛрсететін тәсілдерді пайдаланып, адал орындау;
 Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Компания Жарғысымен
шешім қабылдау кезіндегі басшылық;
 Сырқаттануды, демалысты, іссапарларды және Компания Директорлар
кеңесінің барлық сырттай отырыстарына қатысуды қоспағанда бас қосқан
отырыстарға қатысу.
2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ҥшін тәуелсіз директорларға
есептелген сыйақылар сомасы, KZT

Тәуелсіз
директор

Жылдық
сыйақы

Комитеттердің
бас қосқан
отырыстарына
қатысқаны ҥшін

Жиыны
салықты
шегергенде

Жиыны
салықты
қосқанда

Мустафа Хабиб

9 939 067

1 482 740

11 421 807

12 682 676

Дэниель
Михалик

9 939 067

1 482 740

11 421 807

12 682 676

Жиыны:

19 878 134

2 965 480

22 843 614

25 365 353

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері
ретінде осы органдағы жұмысы үшін сыйақы алмайды.
11. Компанияның ҧстанымын және оның даму келешегін бағалау
Компания Қазақстан Республикасының магистральды мұнай құбыры жӛніндегі
ұлттық операторы және аса ірі мұнай құбыры ұйымы болып табылады.
Компания қазіргі кезде Республикада ӛндірілетін мұнайдың 59%-ына дейін
тасымалдауды қамтамасыз ететін қуатты тармақталған магистральды мұнай құбыры
желісіне иелік етеді. Мұнай тасымалдаудың шоғырландырылған кӛлемі 2012 жылы
65 795 мың тоннаны, мұнайдың жүк айналымы 42 163 млн. тонна км-ді құрады.
2012 – 2022 жылдарға арналған бекітілген Стратегиялық дамуға сәйкес
Компанияның стратегиялық мақсаты нарықтық құнды (капиталдандыруды) арттыру

және мемлекеттің магистральды мұнай құбырымен мұнай тасымалдау саласындағы
стратегиялық мүдделерін мына міндеттерді іске асыру жолымен сақтау:
 мұнай тасымалдау және оның жүк айналымы, су беру кӛлемдерін арттыру
және бәсекеге қабілетті, сенімді және қауіпсіз қызметтер кӛрсету;
 қызмет тиімділігінің тұрақты ӛсуі және Компанияның, оның еншілес және
бірлескен бақылаудағы ұйымдарының шығындарын оңтайландыру;
 тиімді инвестициялық саясат және ірі кӛлік жобаларына қатысу;
 тұрақты ақша ағындарын ұстап тұруға бағытталған ойластырылған қаржылық
стратегия;
 топтық басқарудың, тәуекелдерді, адам ресурстарын басқарудың, сондай-ақ
қауіпсіздік және еңбек қорғау, ӛнеркәсіптік және ӛрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны
қорғау саласында жоғары стандарттарды ұстау.
Жиынтық пайданы арттыру, Компанияның акционерлік құнын кӛбейту және
мұнай тасымалдау жӛнінде сенімді, сапалы және бәсекеге қабілетті қызметтер
кӛрсету Компания қызметін бағалаудың қорытынды кӛрсеткіші болады.
Ұзақ мерзімді жоспарларды іске асырудағы табыс негізінен топтық басқару
жүйесінің тиімділігімен және Компания алдында тұрған міндеттерді шешуге
бағытталуымен айқындалады.
12. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
Компанияның 2012 – 2022 жылдарға арналған даму стратегиясымен кӛзделген
басқару тиімділігін арттыру саласындағы стратегиялық бағыттардың бірі – ішкі
бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару топтық жүйесін дамыту.
Тәуекелдерді басқару үдерісі мен ішкі бақылау жүйесі тәуекелдерді басқару
әдісін біркелкілендіру, бағалау, таңдау жүргізу және тәуекелдерді басқару,
тәуекелдер кӛрсеткіштерін бақылау және оның мониторингі жӛніндегі іс-шараларды
әзірлеу, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жӛніндегі іс-шаралардың тиімділігі жолымен
Компанияның ӛзінің стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізу
қабілетсіздігіне әкеліп соқтыратын тәуекелдерді анықтауға, басқаруға және
тӛмендетуге арналған.
Компанияда тәуекелдер мына санаттар бойынша жіктеледі:
 стратегиялық тәуекелдер;
 қаржылық тәуекелдер;
 құқықтық тәуекелдер;
 операциялық (ӛндірістік) тәуекелдер.
Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару үдерісі мен ішкі бақылау жүйесінің
тиімділігін қамтамасыз етуде басты роль атқарады және тұрақты негізде басты
тәуекелдерді, олардың серпінін және тәуекелдерді басқару жӛніндегі іс-шаралардың
тиімділігін қарап отырады.
Директорлар кеңесі есепті кезеңде мынадай есептерді қарады:
 тәуекелдерді топтық басқару жүйесінің тиімділігін тәуелсіз бағалау туралы;
 тәуекелдер серпіні және Компанияның 2012 жылғы 3-тоқсанға тәуекелдерді
басқару жӛніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы.
2012 жыл ішінде Компания кездескен елеулі тәуекелдерді айқындаған,
бағалаған және басқарған үдерістер орын алғандығын директорлар растайды. Бұл
үдерістер басқарудың және қызметтің барлық деңгейіне ықпалдасуды жалғастырады,
сондай-ақ стратегиялық жоспарлаумен тығыз байланысады.
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жӛніндегі басты ісшараларға есепті кезеңде мыналарды жатқызуға болады:

● тәуекелдерді басқару үдерісін стратегиялық жоспарлау үдерісімен және
операциялық қызмет үдерісімен ықпалдастыру;
 Компания акцияларын Қазақстан қор биржасында орналастырумен
байланысты «КПМГ Такс энд Элвайзори» ЖШС кеңесшілерін тарта отырып
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жӛніндегі жобаны іске
асыру;
 Компанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін
тәуелсіз бағалау.
13. 2012 жылға Компания Басқармасының есебі
Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма атынан алқалы
атқарушы орган жүзеге асырады.
Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары шынайылық, адалдық, парасаттылық,
сақтық, реттілік, сондай-ақ Компания акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін
және Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне есеп
беруді мейлінше сақтау болып табылады.
Басқарма ӛз қызметін Жарғы, Басқарма туралы ереже және Компанияның ӛзге
де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.
Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен
Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне
жатқызылмаған Компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім
қабылдауға құқылы.
Компания Басқармасын бас директор (Басқарма тӛрағасы) басқарады.
Компания Басқармасы мен бас директор (Басқарма тӛрағасы) арасында
ӛкілеттікті бӛлу Жарғының 12-бабымен және Басқарма туралы ереженің 4-бабымен
айқындалады.
14. Басқарманың жауапкершілігі
Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратты ашу
және Компания қызметін ақпараттық баяндау бойынша жауапты болады және ішкі
(қызметтік) ақпаратты қорғауды және сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
Басқарма Акционерлер жалпы жиналысын және Директорлар кеңесі алға
қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бӛлуге
жауапты болады.
Басқарма Компанияның мақсаттарға қол жеткізу жӛніндегі жүргізілген
жұмыстардың жай-күйі үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді.
2012 жылы Басқарма құрамына бас директор, оның орынбасарлары және
Компанияның басқа да басты қызметкерлері енді.
2012 жылғы 22 мамырда Компания Басқармасының ӛкілеттік мерзімі
аяқталуына байланысты Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22 мамырдағы
шешімімен (№5/2012 хаттама) 2012 жылғы 23 мамырдан бастап Басқарма құрамы
үш жыл ӛкілеттік мерзімімен жеті адам санында айқындалды. Осы шешіммен
Компания Басқармасының жаңа құрамы да сайланды
15. 2012 жылғы
Басқармасының қҧрамы
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желтоқсандағы

жағдай

бойынша

Компания

Қайыргелді Қабылдин

бас директор
(Басқарма тӛрағасы)

Сейсенғали Ӛтеғалиев

бас директордың ӛндіріс жӛніндегі бірінші
орынбасары

Азиз Илеуов

бас директордың экономика және қаржы
жӛніндегі орынбасары

Болат Отаров

бас директордың тасымалдау жӛніндегі
орынбасары

Руслан Местоев

бас директордың бизнесті қолдау жӛніндегі
орынбасары

Болат Зәкіров

бас директордың даму жӛніндегі
орынбасары

Жайдарман Исақов

заң департаментінің директоры

16. Басқарма отырыстары туралы ақпарат
Басқарма ӛзінің отырыстарын жүйелі негізде және қажеттілігінше жүргізеді.
2012 жылы 41 Басқарма отырысы ӛткізілді, онда 258 мәселе қаралды.
Есепті кезеңде Компания Басқармасы «Халықтық ІРО» бағдароламасын іске
асырумен байланысты бірқатар іс-шараларды жүзеге асырды.
Компанияның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма мынадай ішкі
құжаттарды бекітті:
 Даму стратегиясын әзірлеу және жаңғырту ережесі;
 Активтерді қайта құрылымдау комиссиясы туралы ереже;
 Ақпараттық кеңес туралы ереже;
 Техникалық кеңес туралы ереже;
 Бюджет комиссиясы туралы ереже;
 Магистральды мұнай құбырлары мен суағызғыларды қауіпсіз пайдалану
технологиялық регламентін әзірлеу ережесі;
 2013 – 2017 жылдарға
ақпараттық технологияларды дамыту
тұжырымдамасы;
 Компанияның қауіпті ӛндірістік объектілерінде ӛнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптарын сақтауды ӛндірістік бақылау туралы ереже;
 Инновациялық қызмет қорын жасау және пайдалану ережесі;
 Инновациялық-технологиялық
жобалардың
экономикалық
тиімділігін
есептеу әдістемесі;
 Регламент;
 Ұйым стандарты, ықпалдастырылған менеджмент жүйесі саласындағы
құжаттамалар.

Сондай-ақ 2012 жылы Басқарма Компанияның демеушілік (қайырымдылық)
кӛмек кӛрсетуі және «Самұрық – Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен жасалуына
Компания мүдделі мәмілелер жасауы туралы шешім қабылдады.
Есепті кезеңде Компания Басқармасы кейіннен Компания органдарына қарауға
шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдады, олардың ішінде мыналар
мақұлданды: акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және
одан кӛп пайызы Компанияға тиесілі заңды тұлғалар Акционерлерінің
(қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері
бойынша шешімдер; Компанияның тиімділікті сақтауға және талдауға, сондай-ақ
осындай рәсімдерді жетілдіруге бағытталған тәуекелдерді басқару жӛніндегі
құжаттарының жобалары; Компанияның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес жасалуына Компания мүдделі мәмілелер жасауы
туралы мәселелер; Компанияның 2011 жылға жылдық қаржы есептілігі және
шоғырландырылған қаржы есептілігі; 2011 жылға Компанияның таза табысын бӛлу
тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегенде 2011 жылға дивиденд
мӛлшері туралы Директорлар кеңесінің Жалғыз акционерге ұсынысы; Компанияның
2011 жылға Жылдық есебінің жобасы; еншілес және бірлескен бақылаудағы
ұйымдарды басқару туралы, еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдар қаржышаруашылық қызметі нәтижелерінің Компанияның қызмет кӛрсеткіштеріне әсері
туралы жарты жылдық есептер; Компанияның бизнес-жоспарын жүзеге асыру
жӛніндегі жыл сайынғы есеп; Компанияның негізгі құралдардың қайта бағаланған
және тарихи құны жӛнінде 2013 – 2017 жылдарға арналған бизнес-жоспары;,
Компания Жарғысының жаңа редакциядағы, Топтық басқару кодексінің, Дивиденд
саясатының, Компанияның таза табысын бӛлу тәртібінің, Компанияның бағалы
қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алуы кезінде олардың
құнын айқындау әдістемесінің жаңа редакциядағы, Ақпаратты ашу қағидасының,
Қызметтік және коммерциялық құпияны сақтауды қамтамасыз ету жӛніндегі
нұсқаулықтың, Компания Басқармасы туралы ереженің жобалары.
Есепті кезеңде Компания Басқармасының барлық отырысы бас қосқан тәртіпте
ӛтті.

Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мҥдделі 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ жасасқан
мәмілелер тізімі
№

Ҧйымның және мәміленің атауы

«Қазақойл-Ақтӛбе» ЖШС
1. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтӛбе
мұнай құбыры басқармасы «Әлібекмола» БМАС-ты
«Құмжарған – Мұнайшы вахталық кенті» суағызғысы
арқылы сумен жабдықтау қызметтерін кӛрсетуге
арналған шарт

2.

«Құмжарған
–
Мұнайшы
вахталық
кенті»
суағызғысы арқылы су беру қызметтерін кӛрсетуге
арналған
2010
жылғы
30
желтоқсандағы
№90ТЕМ1Ук10/WDW 587/2010 шартқа №1 қосымша
келісім

3.

- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтӛбе
мұнай құбыры басқармасының қазандықтары үшін
мұнай жеткізу шарты

4.

- кӛлік экспедициясы шарты

«Маңғыстаумҧнайгаз» АҚ
5. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС және
«Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су беруге
арналған шарт
6. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасы «Қаражанбас» МАС
қажеттіліктері үшін табиғи газды босату және
қабылдауға арналған шарт
7. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС
қажеттіліктері үшін ыстық сумен жылу энергиясын
жіберуге (тұтынуға) арналған шарт
8. - кӛлік экспедициясы шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ
органының шешімі
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
18 сәуірдегі шешімі
(№3/2012 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің

2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«Теңізшевройл» ЖШС
9. - ӛнім («франко-тасымалдаушы» ережелерінде құбыр
жүйесімен құрғақ газ) сатып алу және сату шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)
10. - 2012 жылғы 9 қыркүйектегі №ЕХ 06/2012 кӛлік «ҚазТрансОйл» АҚ
экспедициясы шартына №1 түзету
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС
11. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының Шымкент «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасы «Шымкент» ТҚП-ны сумен
Директорлар
жабдықтау (су беру) және ағын суды оған бұру
кеңесінің
(қабылдау) қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
2012 жылғы
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ
12. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтӛбе «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасы «Қеңқияқ» ЖӚДС мұнай
Директорлар
есебін
жүргізу
торабын
(ММӚЖ)
жаңғырту
кеңесінің
жұмыстарын ӛтемсіз орындау туралы шарт
2012 жылғы
16
ақпандағы
13. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтӛбе
шешімі
мұнай құбыры басқармасының Жаңажол кентіндегі
жатақханасын
сумен
жабдықтау
қызметтерін (№1/2012 хаттама)
кӛрсетуге арналған шарт
14. - 2010 жылғы 28 қазандағы №ЕХ 18/2011 кӛлік «ҚазТрансОйл» АҚ
экспедициясы шартын бұзу туралы келісім
Директорлар
кеңесінің
15. - кӛлік экспедициясы шарты
2012 жылғы
22 маусымдағы
шешімі
(№7/2012 хаттама)
16. - 2012 жылғы 9 шілдедегі №ЕХ 35/2012 кӛлік «ҚазТрансОйл» АҚ
экспедициясы шартына №1 қосымша келісім
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)

«Қазақстан халық банкінің «Халык-Казахинстрах» сақтандыру еншілес
компаниясы» АҚ
17 - мүлікті залалдан ерікті сақтандыру шарты
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
18. - қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен
кеңесінің
байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық
2012
жылғы
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы шарт
16 ақпандағы
шешімі
(№1/2012 хаттама)
19. - «ҚазТрансйл» АҚ қызметкерлерінің (орталық аппарат
және
«ҚазТрансйл»
АҚ
ҰПЕО»
филиалы
қызметкерлерінің) науқастанып қалу жағдайына ерікті
сақтандыру шарты
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
20. - «ҚазТрансйл» АҚ Батыс филиалы қызметкерлерінің
2012 жылғы
науқастанып қалу жағдайына ерікті сақтандыру шарты
16 наурыздағы
шешімі
21. - «ҚазТрансйл» АҚ Шығыс филиалы қызметкерлерінің
(№2/2012
хаттама)
науқастанып қалу жағдайына ерікті сақтандыру шарты
- «ҚазТрансйл» АҚ қызметкерлерінің («ҚазТрансйл»
АҚ ҒТО» филиалы қызметкерлерінің) науқастанып
қалу жағдайына ерікті сақтандыру шарты
«Қазақстан халық банкінің «Халык-Life» ӛмірді сақтандыру еншілес
компаниясы» АҚ
23. - қызметкерді еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған «ҚазТрансОйл» АҚ
кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру
Директорлар
шарты
кеңесінің
2012 жылғы
16 наурыздағы
шешімі
(№2/2012 хаттама)
24. - қызметкерді еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған «ҚазТрансОйл» АҚ
кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру
Директорлар
шарты
кеңесінің
2012 жылғы
22 мамырдағы
шешімі
(№5/2012 хаттама)
25. - қызметкерді еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған «ҚазТрансОйл» АҚ
кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру
Директорлар
шарты
кеңесінің
2012 жылғы
30 мамырдағы
шешімі
(№6/2012 хаттама)
22.

«Қазақстан халық банкі» АҚ
26. - топтық тӛлем кәртішкесін беру және оған қызмет
кӛрсету туралы шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар

кеңесінің
2012 жылғы
18 сәуірдегі шешімі
(№3/2012 хаттама)
«Bioengineering» («Биоинжиниринг») ЖШС
27. - «Павлодар – Шымкент» магистральды мұнай
құбырының 1501,7 километрінде қоршаған ортаны
ластау салдарларын жою қызметтерін кӛрсетуге
арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
22 мамырдағы
шешімі
(№5/2012 хаттама)
28. - «Павлодар – Шымкент» магистральды мұнай «ҚазТрансОйл» АҚ
құбырының 1319,15 километрінде рұқсатсыз кесекіру
Директорлар
нәтижесінде қоршаған ортаны ластау салдарларын
кеңесінің
жою қызметтерін сатып алу туралы шарт
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«Қазақстан – Қытай қҧбыры» ЖШС
29. - Атасу – Алашаңқай мұнай құбырын пайдалану және «ҚазТрансОйл» АҚ
оған техникалық қызмет кӛрсету шарты
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
22 мамырдағы
шешімі
(№5/2012 хаттама)
30. - Кеңқияқ – Құмкӛл мұнай құбырын пайдалану және «ҚазТрансОйл» АҚ
оған техникалық қызмет кӛрсету шарты
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
22 мамырдағы
шешімі
(№5/2012 хаттама)
«ТеңізСервис» ЖШС
31. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы «Ақтау» БМАС «ҚазТрансОйл» АҚ
№18 ТБС-20 000 м3 түбіндегі шӛгінділерді автоматты
Директорлар
(адам ресурстарын мейлінше аз қатыстырып) тазарту,
кеңесінің
одан әрі тасымалдау және кәдеге жарату (қайта
2012 жылғы
ӛңдеу) жұмыстарын орындауға арналған мердігер
22 мамырдағы
шарты
шешімі
(№5/2012 хаттама)
32. - 2012 жылғы 24 мамырдағы № МТ 385/2012 мердігер «ҚазТрансОйл» АҚ
шартына №1 қосымша келісім
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
10 қыркүйектегі
шешімі
(№12/2012 хаттама)
33. - 2012 жылғы 24 мамырдағы № МТ 385/2012 мердігер «ҚазТрансОйл» АҚ

шартына №2 қосымша келісім

«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ
34. «ҚазТрансОйл»
АҚ
Батыс
филиалының
қажеттіліктері үшін ӛзіқотарғыштарды жеткізу шарты

«Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ
35. - 2011 жылғы 24 желтоқсандағы №ЕХ 30/2012 кӛлік
экспедициясы шартына №1 қосымша келісім

«Қаражанбасмҧнай» АҚ
36. - кӛлік экспедициясы шарты

Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
24 қазандағы
шешімі
(№14/2012 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
24 қазандағы
шешімі
(№14/2012 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«Қазкоммерц Секьюритиз» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ-тың еншілес ҧйымы)
37. - «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын қазақстандық қор «ҚазТрансОйл» АҚ
нарығына орналастыру бойынша қаржылық кеңесшілік
Директорлар
қызметтерді сатып алу туралы 2011 жылғы
кеңесінің
30 қарашадағы №US679/2011 шартқа №1 қосымша
2012 жылғы
келісім
18 сәуірдегі шешімі
(№3/2012 хаттама)
38. - «ҚазТрансОйл» АҚ бағалы қағаздары жӛнінде «ҚазТрансОйл» АҚ
маркет-мейкер қызметін кӛрсетуге арналған шарт
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
10 қыркүйектегі
шешімі
(№12/2012 хаттама)
39. - «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын қазақстандық қор «ҚазТрансОйл» АҚ
нарығына орналастыру бойынша қаржылық кеңесшілік
Директорлар
қызметтерді сатып алу туралы 2011 жылғы
кеңесінің
30 қарашадағы №US679/2011 шартқа №2 қосымша
2012 жылғы
келісім
15 қарашадағы
шешімі
40. - делдалдық қызметтер және атаулы ұстап тұру

қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
(№15/2012 хаттама)
41. - «ҚазТрансОйл» АҚ бағалы қағаздары жӛнінде «ҚазТрансОйл» АҚ
маркет-мейкер қызметін кӛрсетуге арналған шарт
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«Самҧрық-Қазына» топтық университеті» жекеше мекеме
42. - «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерін даярлау, қайта «ҚазТрансОйл» АҚ
даярлау және олардың біліктілігін кӛтеру қызметтерін
Директорлар
сатып алу туралы шарт
кеңесінің
2012 жылғы
16 наурыздағы
шешімі
(№2/2012 хаттама)
43. - «ҚазТрансОйл» АҚ HR-консалтингі қызметтерін «ҚазТрансОйл» АҚ
кӛрсетуге арналған шарт
Директорлар
кеңесінің
2012 жылғы
13 желтоқсандағы
шешімі
(№16/2012 хаттама)
«ҚазМҧнайгаз Ӛнімдері» АҚ
44. - 2012 жылдың 1-тоқсанына мұнай ӛнімдерін талон «ҚазТрансОйл» АҚ
жүйсі бойынша сатып алу-сату шарты
Басқармасының
2012 жылғы
24 қаңтардағы
шешімі
(№2 хаттама)
45. - 2012 жылдың 2-тоқсанына мұнай ӛнімдерін талон «ҚазТрансОйл» АҚ
жүйсі бойынша сатып алу-сату шарты
Басқармасының
2012 жылғы
28 сәуірдегі шешімі
(№12 хаттама)
46. - 2012 жылдың 3-тоқсанына мұнай ӛнімдерін талон «ҚазТрансОйл» АҚ
жүйсі бойынша сатып алу-сату шарты
Басқармасының
2012 жылғы
3 шілдедегі шешімі
(№19 хаттама)
47. - 2012 жылдың 4-тоқсанына мұнай ӛнімдерін талон «ҚазТрансОйл» АҚ
жүйсі бойынша сатып алу-сату шарты
Басқармасының
2012 жылғы
9 қазандағы шешімі
(№31 хаттама)
«Электр желілірін басқарушы қазақстандық компания
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ
48. - «KEGOC» АҚ «Құмкӛл» 220 кВ ҚС ашық тарату «ҚазТрансОйл» АҚ
қондырғысында электр желілері жабдықтарына
Басқармасының
пайдаланушылық күтім жасау бойынша қызметтер
2012 жылғы

кӛрсетуге арналған шарт
- «KEGOC» АҚ Индер-220 ҚС-да орнатылған электр
жабдықтарына
және
электр
қондырғыларына
техникалық күтім жасау бойынша қызметтер кӛрсетуге
арналған шарт
50. - «KEGOC» АҚ «Құмкӛл» 220 кВ ҚС-да орнатылған
электр жабдықтарына және электр қондырғыларына
техникалық күтім жасау бойынша қызметтер кӛрсетуге
арналған шарт
«Қазпочта» АҚ
51. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының басқару
аппараты, Атырау және Құлсары мұнай құбыры
басқармалары, «Атырау» ӚТҚжЖЖБ, «Қиғаш» ЖӚДС,
Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы, у-курстық
комбинаты, Ақтӛбе және Орал мұнай құбыры
басқармалары қажеттіліктері үшін мерзімді баспа
басылымдарын сатып алуға арналған шарт
52. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының басқару
аппараты, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған және
Шымкент мұнай құбыры басқармалары, ӚТҚжЖЖБ,
қажеттіліктері үшін мерзімді баспа басылымдарын
сатып алуға арналған шарт
53. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Жезқазған
мұнай құбыры басқармасының «Арал» ЖӚДС
қажеттіліктері үшін мерзімді баспа басылымдарын
сатып алуға арналған шарт
54. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан
мұнай
құбыры
басқармасының
қажеттіліктері үшін мерзімді баспа басылымдарын
сатып алуға арналған шарт
55. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Үшарал мұнай
құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін мерзімді
баспа басылымдарын сатып алуға арналған шарт
56. - «ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО» филиалының қажеттіліктері
үшін мерзімді баспа басылымдарын жеткізуге
арналған шарт
57. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының жұмыс
істемейтін зейнеткерлеріне жәрдемақы тӛлеуге
арналған шарт

24 қаңтардағы
шешімі
(№2 хаттама)

49.

58.

59.

- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қарағанды және
Жезқазған
мұнай
құбыры
басқармаларының
қажеттіліктері үшін почта байланысы қызметтерін
сатып алу-сату шарты
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының басқару
аппараты, Павлодар мұнай құбыры басқармасы және

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
24 қаңтардағы
шешімі
(№2 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
29 ақпандағы
шешімі
(№6 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы

60.

61.

62.

63.

64.

65.

ӚТҚжЖЖБ қажеттіліктері үшін почта байланысы
қызметтерін сатып алу-сату шарты
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы басқару
аппараты, Павлодар мұнай құбыры басқармасы және
ӚТҚжЖЖБ қажеттіліктері үшін абонент жәшіктерін
жалдауға арналған шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы басқару
аппаратының қажеттіліктері үшін арнайы байланыс
негізгі қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан
мұнай
құбыры
басқармасының
қажеттіліктері үшін арнайы байланыс (ӛзге де)
қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Үшарал мұнай
құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін арнайы
байланыс қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
«ҚазТрансОйл»
АҚ
орталық
аппаратының
қажеттіліктері үшін «Халықтық ІРО» бағдарламасына
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысуы аясында жарнамалық
ӛнімдерді жӛнелту қызметтерін кӛрсетуге арналған
шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының жұмыс
істемейтін зейнеткерлеріне жәрдемақы тӛлеуге
арналған 2012 жылғы 17 сәуірдегі № WTR 375/2012
шартқа №1 қосымша келісім

«Семсер-Ӛрт сӛндіруші» ЖШС
66. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан мұнай құбыры басқармасының нысандарын
күзету қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт

«Атырау мҧнай ӛңдеу зауыты» ЖШС
67. - «АМӚЗ» ЖШС аумағында тұрғын үй емес жайды
жалға беру қызметтерін сатып алу шарты
68. - «АМӚЗ» ЖШС жолақы билеттерін беруге арналған
шарт

69.

- «АМӚЗ» ЖШС аумағында тұрғын үй емес жайды
жалға беру қызметтерін сатып алу шарты

«Евро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ
70. - авиация (ұшақ) қызметтерін кӛрсету

туралы

12 наурыздағы
шешімі
(№7 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
4 қыркүйектегі
шешімі
(№27 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
7 желтоқсандағы
шешімі
(№37 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
24 қаңтардағы
шешімі
(№2 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
29 ақпандағы
шешімі
(№6 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
27 желтоқсандағы
шешімі
(№41 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ

71.

72.
73.

2011 жылғы 28 желтоқсандағы №US35/2012/2012-20
шартты бұзу туралы келісім
- авиация (тікұшақ) қызметтерін кӛрсету туралы
2011 жылғы 28 желтоқсандағы №US36/2012/2012-21
шартты бұзу туралы келісім
- авиация (ұшақ) қызметтерін кӛрсету туралы
шарт
- авиация (тікұшақ) қызметтерін кӛрсету туралы
шарт

- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының ӛндірістік
қажеттіліктері үшін авиация (тікұшақ) қызметтерін
кӛрсету туралы шарт
75. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының ӛндірістік
қажеттіліктері үшін авиация (тікұшақ) қызметтерін
кӛрсету туралы шарт
«Қазақтелеком» АҚ
76. «ҚазТрансОйл»
АҚ
орталық
аппаратының
қажеттіліктері үшін қалалық нӛмірлер (телефон
байланысы және басқа да телекоммуникация
қызметттері) беру қызметтерін сатып алуға арналған
шарт
77. «ҚазТрансОйл»
АҚ
орталық
аппаратының
қажеттіліктері үшін телефон арнасында арналар беру
қызметтерін сатып алуға арналған шарт
78. «ҚазТрансОйл»
АҚ
орталық
аппаратының
қажеттіліктері үшін жергілікті, қалааралық және
халықаралық байланыс ADSL қызметтерін сатып
алуға арналған шарт
79. - Астана – Мәскеу деректер беру арнасын
ұйымдастыру
және
Интернет
желісіне
шығу
қызметтерін беруге арналған шарт
80. - Ақтӛбе – Астана деректер беру арнасын
ұйымдастыру қызметтерін беруге арналған шарт
81. - Алматы – Астана деректер беру арнасын
ұйымдастыру қызметтерін беруге арналған шарт
82. - Ақтау қаласы бойынша жергілікті, қалааралық және
халықаралық
байланыс
қызметтерін
кӛрсетуге
арналған шарт
83. - Ақтӛбе қаласы бойынша және «ҚазТрансОйл» АҚ
Батыс филиалының «МұнайТас» ЖӚДС (Ақтӛбе
қаласы)
қажеттіліктері
үшін
телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық байланыс қызметтерін) кӛрсетуге
арналған шарт
84. - Атырау қаласы бойынша және «ҚазТрансОйл» АҚ
Батыс филиалының «МұнайТас» ЖӚДС және «ҚПО»
ЖӚДС (Атырау қаласы) қажеттіліктері үшін жергілікті,
қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерін
74.

Басқармасының
2012 жылғы
29 ақпандағы
шешімі
(№6 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 сәуірдегі
шешімі
(№9 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
29 ақпандағы
шешімі
(№6 хаттама)

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

кӛрсетуге арналған шарт
- Орал қаласы бойынша және «ҚазТрансОйл» АҚ
Батыс филиалының «ҚПО» ЖӚДС (Орал қаласы)
қажеттіліктері үшін жергілікті, қалааралық және
халықаралық
байланыс
қызметтерін
кӛрсетуге
арналған шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Ақтӛбе мұнай
құбыры
басқармасының
Ақтӛбе
учаскесінде
телекоммуникация жабдықтарын (РРЖ радиореле
желісінің жабдықтарын) орнату үшін тұрғын үй емес
жайды жалдау шарты
«ҚазТрансОйл»
АҚ
ҰПЕО»
филиалының
қажеттіліктері үшін қалалық нӛмірлер (телефон
байланысы және басқа да телекоммуникация
қызметттері) беру қызметтерін сатып алуға арналған
шарт
«ҚазТрансОйл»
АҚ
ҰПЕО»
филиалының
қажеттіліктері үшін жергілікті, қалааралық және
халықаралық байланыс қызметтерін сатып алуға
арналған шарт
«ҚазТрансОйл»
АҚ
ҰПЕО»
филиалының
қажеттіліктері үшін телекоммуникация жабдықтарын
орнату үшін тұрғын үй емес жайды жалдау
қызметтерін сатып алуға арналған шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Павлодар
мұнай құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін
телекоммуникация жабдықтарын орнатуға арналған
тұрғын үй емес жайды жалдау шарты
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қарағанды
мұнай құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін
телекоммуникация жабдықтарын орнатуға арналған
тұрғын үй емес жайды (технологиялық мақсаттағы
нысандар үшін) жалдау шарты
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Жезқазған
мұнай құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін
телекоммуникация жабдықтарын орнатуға арналған
тұрғын үй емес жайды (технологиялық мақсаттағы
нысандар үшін) жалдау шарты
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қарағанды
мұнай құбыры басқармасының «Атасу» БМАС
қажеттіліктері үшін телекоммуникация қызметтерін
(жергілікті байланыс қызметтерін) беруге арналған үлгі
шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Шымкент мұнай
құбыры басқармасының «Созақ» МАС қажеттіліктері
үшін
телекоммуникация
қызметтерін (жергілікті
байланыс қызметтерін) беруге арналған үлгі шарт
- «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан мұнай құбыры басқармасының «Булаев»
МАС қажеттіліктері үшін меншік иелері емес

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
12 наурыздағы
шешімі
(№7 хаттама)

абоненттерге
телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті, қалааралық және халықаралық байланыс
қызметтерін) беруге арналған үлгі шарт
96. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан
мұнай
құбыры
басқармасының
«Петерфельд» МАС қажеттіліктері үшін меншік иелері
емес абоненттерге телекоммуникация қызметтерін
(жергілікті, қалааралық және халықаралық байланыс
қызметтерін) кӛрсетуге арналған үлгі шарт
97. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Солтүстік
Қазақстан
мұнай
құбыры
басқармасының
қажеттіліктері үшін меншік иелері емес абоненттерге
телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық
байланыс
қызметтерін) кӛрсетуге арналған үлгі шарт
98. - Жезқазған қаласы бойынша телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық байланыс қызметтерін) кӛрсетуге
арналған үлгі шарт
99. - Қарағанды қаласы бойынша телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық байланыс қызметтерін) кӛрсетуге
арналған үлгі шарт
100. - Павлодар қаласы бойынша телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық байланыс қызметтерін) кӛрсетуге
арналған үлгі шарт
101. - Шымкент қаласы бойынша телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық байланыс қызметтерін) кӛрсетуге
арналған үлгі шарт
102. - Павлодар қаласында арналар (немесе арна бӛлігін)
жалдау шарты
103. - Қарағанды қаласында арналар (немесе арнада
орын) жалдау шарты
104. - Жезқазған қаласында арналар (немесе арнада орын)
жалдау шарты
105. - Шымкент қаласында арналар (немесе арна бӛлігін)
жалдау шарты
106. - «Атасу – Алашаңқай» магистральды мұнай құбырын
пайдалану және оған техникалық қызмет кӛрсету
кезінде «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Үшарал
мұнай құбыры басқармасының қажеттіліктері үшін
телекоммуникация
қызметтерін
(жергілікті,
қалааралық
және
халықаралық
байланыс
қызметтерін) беруге арналған үлгі шарт
107. - топтық желілер иесінің жергілікті деңгейде
«Қазақтелеком» АҚ желісіне қосылуы (жалғануы)
кезінде желілік ресурстарды беру туралы шарт
«Тыныс» АҚ

108. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының «МұнайТас»
ЖӚДС қажеттіліктері үшін ӛртке қарсы жабдықтарды
жеткізу шарты
109. «ҚазТрансОйл»
АҚ
Шығыс
филиалының
қажеттіліктері үшін ӛртке қарсы жабдықтарды жеткізу
шарты
«МҧнайТас» СБҚК» АҚ
110. - «Кеңқияқ – Атырау» магистральды мұнай құбырын
пайдалану және оған техникалық қызмет кӛрсету
қызметтерін сатып алу туралы шарт

«ҚазМҧнайГаз» Барлау Ӛндіру» АҚ
111. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Атырау
мұнай құбыры басқармасы «Мартыши» МАС-та
вахталық әдіспен жұмыс істеуші қызметкерлердің
тұруын ұйымдастыру қызметтерін кӛрсетуге арналған
шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 сәуірдегі
шешімі
(№9 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 сәуірдегі
шешімі
(№9 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 сәуірдегі
шешімі
(№9 хаттама)
«ҚазМҧнайГаз» Барлау Ӛндіру» АҚ және «Су ӛндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС
112. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасы «Ақтау» БМАС нысанынан
Басқармасының
ӛндірістік-ағын суды (тауар суды) тасымалдау және
2012 жылғы
қабылдау қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт
7 маусымдағы
шешімі
(№16 хаттама)
«Қазақ мҧнай және газ институты» АҚ
113. - «Магистралды құбырлар. Техникалық пайдалану» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ
СТ-ны әзірлеу жұмыстарын сатып алу туралы шарт
Басқармасының
2012 жылғы
28 сәуірдегі
шешімі
(№12 хаттама)
114. - «663 км МАС-ты қайта құру және кеңейту» жобасын «ҚазТрансОйл» АҚ
әзірлеуге арналған мердігер шарты
Басқармасының
2012 жылғы
13 шілдедегі
шешімі
(№21 хаттама)
«Қазақстан – Британ техникалық университеті» АҚ
115. «ҚазТрансОйл»
АҚ
мұнай
құбырларымен
тасымалданатын
Оңтүстік
Торғай
иіні
кеніші
мұнайының ағымын жақсарту және парфиндері
ажырауын
болдырмау
үшін
кӛп
қызметті
депрессорлық-диспергирлік қосымдарды әзірлеу және
енгізуге арналған тәжірибелік-конструкторлық және
технологиялық жұмыстарды одан әрі жүргізуге
бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстарға арналған

шарт
116. - мұнай құбырлары арқылы мұнай айдау режимдерінің
есебі үшін кейін «ҚазТрансОйл» АҚ жүйесіне енгізу
мақсатында «ҚБТУ» АҚ бағдарламалық ӛнімін байқап
кӛру бойынша тәжірибелік-конструкторлық және
технологиялық жұмыстарды одан әрі жүргізуге
бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстарға арналған
шарт
117. - тәжірибелік-ӛнеркәсіптік қондырғы жасай отырып,
ағын суларды аммониазотынан, органикалық және
механикалық қоспалардан тазарту әдістерін әзірлеу
бойынша кейін тәжірибелік-конструкторлық және
технологиялық жұмыстарды жүргізуге бағытталған
ғылыми-зерттеу жұмыстарға арналған шарт
118. - интергель жүйелерін қолдана отырып, кейін
Астрахань
–
Маңғыстау
суағызғысымен
тасымалданатын ауызсуды дайындауға арналған
тәжірибелік-конструкторлық
және
технологиялық
жұмыстарды жүргізуге бағытталған ғылыми-зерттеу
жұмыстарға арналған шарт
119. - кейін «Ӛзен – Атырау – Самара»магистральды
құбырымен тасымалданатын жоғары парафинді және
жоғары космолисті мұнайдың тұтқырлығын кемітуге
арналған аппарат құрылымын жасау бойынша
тәжірибелік-конструкторлық
және
технологиялық
жұмыстарды жүргізуге бағытталған ғылыми-зерттеу
жұмыстарға арналған шарт
«Semser Security» ЖШС
120. - күзет қызметтерін кӛрсету туралы 2011 жылғы 29
желтоқсандағы №US 38/2012 шартқа №1 қосымша
келісім
121. - «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты мен
«ҚазТрансОйл» АҚ ҰПЕО» филиалы нысандарын
құқыққа қарсы қолсұғушылық пен мүліктік зиян
келтіруден күзету қызметтерін кӛрсету туралы шарт
122. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы нысандарын
және магистральды құбырларының желілік бӛлігін
құқыққа қарсы қолсұғушылық пен мүліктік зиян
келтіруден күзету қызметтерін кӛрсету туралы шарт
123. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы нысандарын
және магистральды құбырларының желілік бӛлігін
құқыққа қарсы қолсұғушылық пен мүліктік зиян
келтіруден күзету қызметтерін кӛрсету туралы шарт
124. - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Үшарал мұнай
құбыры басқармасы нысандарын құқыққа қарсы
қолсұғушылық пен мүліктік зиян келтіруден күзету
қызметтерін кӛрсету туралы шарт
«Ӛзенмҧнайгаз» АҚ

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
28 сәуірдегі
шешімі
(№12 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
3 шілдедегі шешімі
(№19 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)

125. - кӛлік экспедициясы шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
3 шілдедегі шешімі
(№19 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 қарашадағы
шешімі
(№34 хаттама)

126. - кӛлік экспедициясы шарты

«ҚазМҧнайГаз-Сервис» ЖШС
127. «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ акционерлік
акцияларын сатып алу-сату шарты

қоғамы

128. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты әкімшілік
ғимаратын ұстау, күту, пайдалану және коммуналдық
қызметтер кӛрсету туралы шарт
129. «ҚазТрансОйл» АҚ ҰПЕО» филиалы әкімшілік
ғимаратын ұстау, күту, пайдалану және коммуналдық
қызметтер кӛрсету туралы шарт
130. «ҚазТрансОйл»
АҚ
Батыс
филиалы
басқару
аппаратының әкімшілік ғимаратын ұстау, күту,
пайдалану және коммуналдық қызметтер кӛрсету
туралы шарт
131. «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Атырау мұнай
құбыры басқармасы ғимаратын ұстау, күту, пайдалану
және коммуналдық қызметтер кӛрсету туралы шарт
132. «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының 64 орынды
жатақханасын
ұстау,
күту,
пайдалану
және
коммуналдық қызметтер кӛрсету туралы шарт
133. «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы басқару
аппаратының әкімшілік-тұрмыстық ғимаратын ұстау,
күту, пайдалану және коммуналдық қызметтер кӛрсету
туралы шарт
«Ембімҧнайгаз» АҚ
134. - кӛлік экспедициясы шарты

135. - кӛлік экспедициясы шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
12 қыркүйектегі
шешімі
(№28 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
27 қыркүйектегі
шешімі
(№30 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 қарашадағы
шешімі

(№34 хаттама)
«Самҧрық-Қазына Контракт» ЖШС
136. - Тауарлар, жұмыстар және қызметтер бірыңғай
номенклатурасын пайдалануға беру қызметтерін
кӛрсетуге арналған шарт
137. - сатып алу жоспарланған тауарлардың баға шамасын
анықтау қызметтерін кӛрсетуге арналған шарт

«ҚазМҧнайГаз» ҦК АҚ
138. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен «ҚазТрансОйл»
арасындағы ӛзара қарым-қатынас туралы келісім

«ҚазМҧнайТеңіз» теңіз мҧнай компаниясы» АҚ
139. - кӛлік экспедициясы шарты

«ҚАЗАҚТҤРІКМҦНАЙ» ЖШС
140. - кӛлік экспедициясы шарты

АҚ

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
29 қарашадағы
шешімі
(№36 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
30 қазандағы
шешімі
(№33 хаттама)
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 қарашадағы
шешімі
(№34 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 қарашадағы
шешімі
(№34 хаттама)
«ҚМГ Қашаған Б. В.» жауапкершілігі шектеулі жекеше компания
141. - кӛлік экспедициясы шарты
«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
2012 жылғы
6 қарашадағы
шешімі
(№34 хаттама)
«ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ
142. - 2012 жылғы 20 наурыздағы № US 270/2012 шартқа «ҚазТрансОйл» АҚ
№1 қосымша келісім
Басқармасының
2012 жылғы
7 желтоқсандағы
шешімі
(№37 хаттама)
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ
143. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Орал мұнай
құбыры басқармасы Ӛндірістік қызмет кӛрсету

базасының қажеттіліктері үшін тауар газды бӛлшек
сату шарты
144. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтӛбе «ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
мұнай құбыры басқармасы Ӛндірістік қызмет кӛрсету
2012 жылғы
базасының қажеттіліктері үшін тауар газды бӛлшек
25 желтоқсандағы
сату шарты
шешімі
145. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
(№40
хаттама)
мұнай құбыры басқармасы «112 км МҚС», «Жетібай»
МАС, «Ӛзен» БМАС, «Сайӛтес» МҚС және «Бейнеу»
МАС қажеттіліктері үшін табиғи газды сатып алу-сату
шарты
146. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Атырау
мұнай құбыры басқармасы «Мақат» МАС, «Карманов»
МҚС, ТКжАТЦ-1 учаскесі, СТЖУ қажеттіліктері үшін
тауар газды бӛлшек сату шарты
«МАЭК - Қазатомӛнеркәсібі» ЖШС
147. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасы нысандарын электрмен
жабдықтау шарты
148. - ауызсуды ӛзі әкетуге беруге және тұтынуға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының
шарт
2012 жылғы
149. - бу жылу қуатын беруге және конденсаттың
25 желтоқсандағы
қатарылуына арналған шарт
шешімі
150. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау
(№40 хаттама)
мұнай құбыры басқармасы нысандарын жылумен
жабдықтау шарты
151. - дистиллятты беруге және тұтынуға арналған шарт
«МАЭК – «Қазатомӛнеркәсібі» ЖШС және Ақтау қаласы әкімдігінің «Ақтау
электр
желілері
басқармасы»
шаруашылық
жҥргізу қҧқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
152. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасының нысандарын (әкімшілік
Басқармасының
ғимарат пен жатақхана) және «ҚазТрансОйл» АҚ
2012 жылғы
Батыс филиалы Оқу-курс комбинатын энергиямен 25 желтоқсандағы
жабдықтау шарты
шешімі
(№40 хаттама)
«МАЭК – Қазатомӛнеркәсібі» ЖШС және «Ақтау халықаралық теңіз сауда
кемежайы» РМК
153. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасының нысандарын (№4, 5, 8,
Басқармасының
9, 10 айлақтар) энергиямен жабдықтау шарты
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)
«МАЭК – Қазатомӛнеркәсібі» ЖШС және «Buzachi Operating Ltd» компаниясы
154. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау «ҚазТрансОйл» АҚ
мұнай құбыры басқармасының «Солтүстік Бозащы»
Басқармасының
МАС нысандарын электр қуатын беру және тұтыну
2012 жылғы
шарты
25 желтоқсандағы
шешімі

(№40 хаттама)
«МАЭК – Қазатомпром» ЖШС және Маңғыстау облысы Энергетика және
тҧрғын ҥй коммуналдық шаруашылық басқармасының «Каспий жылу, су
арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
155. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау
мұнай
құбыры
басқармасының
нысандарын «ҚазТрансОйл» АҚ
(жатақхана
мен
әкімшілік
ғимарат)
және
Басқармасының
«ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Оқу-курс
2012 жылғы
комбинатын жылумен жабдықтау шарты
25 желтоқсандағы
шешімі
156. - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау
(№40 хаттама)
мұнай құбыры басқармасының әкімшілік ғимараты мен
жатақханасын және «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс
филиалы Оқу-курс комбинатын сумен жабдықтау
шарты
«Энергоинформ» АҚ
157. «KEGOC»
АҚ
Индер-220
ҚС
ЭББАЖ «ҚазТрансОйл» АҚ
телекоммуникацияларына
қызметтер
кӛрсетуге
Басқармасының
арналған шарт
2012 жылғы
25 желтоқсандағы
шешімі
(№40 хаттама)

