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      Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат (БИН 940940000255, 

Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, тел: 8 71043 2-14-58, 

вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет текст информационного 

сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой 

биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 

пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи 

информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 

аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения 

членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26. 

 
№ 

п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 
Содержание информации / Ақпарат мазмұны / 

Information content 

2 
3 

 
4 

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной 

ответственности 

 

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат   

 

1 наименование государственного органа, вынесшего решение 

о привлечении к административной ответственности 

РГУ «Инспекция транспортного контроля по 

Карагандинской области Комитета транспорта 

Министерства по Инвестициям и развитию 

Республики Казахстан» 

 

әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған 

мемлекеттік органның атауы  

Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау 

инспекциясы» - Республикалық мемлекеттік 

мекемесі Қазақстан Республикасы Инвестиция 

және даму министрлігінің  Көлік комитеті 

 

2 1 дата решения государственного органа о привлечении к 

административной ответственности 

22.05.2017 
  

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          
050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, 

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 

 

  

  



 

Республика даңғылы, 40 
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы, 
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20 
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк 
Қарағанды облысы 100702 

проспект Республики,40 
г. Караганда 
Республика Казахстан 
100024 
ул.Муратбаева, 20 
г. Каражал, пгт Жайрем 
Карагандинская область 
100702 

БИН 940 940 000 255 
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091 
факс: +7 (71043) 23 251 
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com 

 

 

 

мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту 

туралы шешімін қабылдаған күні  
  

2 номер (при наличии) решения государственного органа о 

привлечении к административной ответственности 

010570 
  

мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту 

туралы шешімінің нөмірі (бар болса)  
  

3 порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, по которой 

акционерное общество и (или) его должностное лицо было 

привлечено к административной ответственности 

559 

  

әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) 

лауазымды адамы   Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі   
  

4   в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, 

дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного 

должностного лица. 

 

қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа  тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, 

әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымы қосымша көрсетілуі тиіс   

  

1 Было ли привлечено к администативной ответственности 

должностное лицо общества? 

 

Нет 

  

қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілкке 

тартылды ма? 

 

Жоқ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председатель Правления                                                                                    А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


