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ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР  

ПРОСПЕКТІСІ 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» 

Акционерлік қоғамы 

( «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ) 

Облигациялық бағдарламалардың жиынтық кӛлемі: 

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге 

 

 

 

 

 

 

Облигацияларды шығару  

проспектісі құрылған күн                                                                                       21 қараша 2013 ж. 

 

 

Қаржылық кӛрсеткіштер  

ұсынылған күн                                                                                                         30 қыркүйек 2013 ж. 

 

 

 

 

 

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде  

сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді 

білдірмейді. Облигациялар шығарылымын  мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган 

осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының 

проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана 

қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін 

жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екендігін және эмитент пен оның 

облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды.  

 

 

 

Алматы қ. 2013 



2 

 

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ  

 

2. Эмитенттің аталуы. 

 

Эмитенттің толық және қысқартылған аталуы: 

 

 Толық аталуы Қысқартылған аталуы 

Мемлекеттік тілде «ҚазТрансГаз Аймақ» 

Акционерлік Қоғамы 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

Орыс тілінде Акционерное общество 

«КазТрансГаз Аймак» 
АО «КазТрансГаз Аймак» 

Ағылшын тілінде «KazTransGas Aimak»  

Joint Stock Company 
«KazTransGas Aimak» JSC 

 

Эмитенттің бҧрынғы толық және қысқартылған аталуы және ӛзгерген кҥні  

 

 Толық аталуы Қысқартылған аталуы Ӛзгерген кҥні 

Орыс тілінде 

Закрытое Акционерное 

Общество «КазТрансГаз 

Дистрибьюшн» 

ЗАО «КазТрансГаз 

Дистрибьюшн» 
25.01.2007 ж. 

Мемлекеттік тілде 
«ҚазТрансГаз Дистрибьюшн» 

Жабық Акционерлік Қоғам 

«ҚазТрансГаз 

Дистрибьюшн» ЖАҚ 
25.01.2007 ж. 

Ағылшын тілінде 
KazTransGas Distribution Closed 

Joint Stock Company 

«KazTransGas 

Distribution» CJSC 
25.01.2007 ж. 

 

Егер эмитент заңды тҧлғаны (заңды тҧлғаларды) қайта қҧру нәтижесінде қҧрылған болса, 

қайта қҧрылған заңды тҧлғалар және эмитент  қатысындағы қҧқықтық мирасқорлық 

туралы мәліметті кӛрсету қажет.  

 

Қоғам бастапқыда  2002 жылғы 15 сәуірде «КазТрансГаз Дистрибьюшн»  ЖАҚ құрылған, 2005 

жылы «Аймақтық газ тарату жүйесі» АҚ оған қосу арқылы қайта құрылған. Қайта құрылған 

компания 2007 жылғы 25 қаңтарда «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ («Эмитент», «Компаниясы», 

«Қоғамы») ауыстырылды.  

 

Қоғамға қайта құру жолымен «Ақтӛбе газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС,  «Қызылорда газ 

шаруашылығы басқармасы» ЖШС, «Тараз газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС, «Оңтүстік 

Қазақстан газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС, «Маңғыстау газ тасымалдау жүйесі» ЖШС, 

«Орал газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС Қоғамға қосу арқылы құқықтық мирасқор болып 

табылады. «Ақтӛбе газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС,  «Қызылорда газ шаруашылығы 

басқармасы» ЖШС, «Тараз газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС, «Оңтүстік Қазақстан газ 

шаруашылығы басқармасы» ЖШС, «Маңғыстау газ тасымалдау жүйесі» ЖШС, «Орал газ 

шаруашылығы басқармасы» ЖШС барлық құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы 

заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қосу шарттарына және ӛткізу актілеріне сәйкес Қоғамға 

ӛтті.  

  

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет 

 

Эмитентті алғашқы тіркеу күні: 15.04.2002ж. 

Мемлекеттік қайта тіркеу Астана қ. Әділет департаментімен жүргізілді.  

Алматы қ. Әділет департаментімен 25.01.2007 жылы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу 

туралы куәлік №1566-1910-01-АО. 

Астана қ. Әділет департаментімен  20.10.2007 жылы берілген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы анықтама. 

Мемлекеттік заңдық тұлғаны қайта тіркеу мәліметі 15.07.2013 жылдан №46510-1901-АО осы 

ӛзгерістерге байланысты тұрған жері (ӛзгеріс тіркеу орны). 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
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4. Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі. 

 

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нӛмірі: 020 440 001 144 

 

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондардың және факстың 

нӛмірі, электрондық пошта адресі.  

 

Қазақстан Республикасы, 010000,  Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев к., 14/3 үй.  

Факс: (7172) 55 89 69 

Тел: (7172) 55 89 60, 55 89 62, 55 89 63 

Е-mail: info@ktga.kz 

 

6. Эмитенттің банкілік деректемелері. 

 

   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БИК HSBKKZKX  

   ИИК KZ276010131000045535  

   КБЕ 17 

 

7. Эмитент қызметтерінің тҥрлері 

 

Қазақстан Республикасының экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар объекті ретінде 

жоғарғы, орта және тӛменгі қысымды желілердің газ тарату жүйелерін тиімді, сенімді және 

қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ету.  

 

Эмитент жүзеге асырады: 

 

1. газды немесе газ конденсатын магистральдық тарату газ құбырлары арқылы тасымалдау, 

сақтау, газ тарату қондырғыларын және олармен байланысты газ тарату газ құбырларын 

пайдалану, маркетинг, сатып алу, тұтынушыларға газды сату; 

2. газ желілеріндегі және ондағы құрылғылардағы, сондай-ақ үй ішіндегі газ жабдықтарындағы 

авариялық жағдайларды оқшаулау және жою, авариялық ӛтінімдерді орындау; 

3. газбен жабдықтау жүйелеріне, газ желілеріне және ондағы құрылғыларға газды жіберу, газ 

шаруашылығы объектілерінің аяқталған құрылысын пайдалануға қабылдау, қолданыстағы 

жүйелерге жаңа салынған газ құбырларының учаскелерін қосу (ойып қосу); 

4. аспаптық диагностика және газ тасымалдау жүйелерін сынау; 

5. үй ішіндегі газ жабдықтарын, сыртқы газ тарату жүйелерін және олардағы құрылғыларды, газ 

тарату пункттерін, электрохимиялық қорғау жүйелерін, магистральдық газ құбырларын және 

ондағы құрылғыларды пайдалану, алдын-ала жоспарлы, ағымдағы және күрделі жӛндеу; 

6. құрылыс объектілеріндегі техникалық қадағалау; 

7. техникалық шарттылықтарды беру, жобалау, жобаларды келісу, атқарушылық-техникалық 

құжаттамаларды ресімдеумен тарату және магистральдық газ құбырларын және ондағы 

құрылғыларды құрастыру және бӛлшектеу; 

8. электрохимиялық тоттанудан жер асты газ құбырларын және ондағы құрылғыларды қорғау, 

газ құбырларын және ондағы құрылғыларды жӛндеу және ауыстыру жӛніндегі құрылыс-

құрастыру жұмыстары; 

9. пайдалану, жӛндеу және авариялық қызметтерге қызмет кӛрсетуге арналған арнайы 

автокӛлікті пайдалану, қызмет кӛрсету және жӛндеу; 

10. жүк кӛтергіш механизмдерді (крандарды) пайдалану және қызмет кӛрсету; 

11. магистральдық, тарату газ құбырларын және ондағы құрылғыларды, кран тораптарын жӛндеу, 

ауыстыру. 

12. қазандықтарға техникалық қызмет кӛрсету, мерзімдік тексеру, жӛндеу; 

13. газ желілерін, қоймаларды, инфрақұрылымдардың ӛзге объектілерін әзірлеу, жоспарлау, 

жобалау және салу; 

mailto:info@ktga.kz


4 

 

14. табиғи газға арналған сұранысты болжау, есепке алу, ӛлшеу және сандық анықтау үшін, 

сондай-ақ осы сұранысты қанағаттандыру үшін қажетті қызметтерді ұсыну немесе ұсынуды 

қамтамасыз ету; 

15. Қоғам қызметтеріне қолданылатын есептеу құралдарын және ӛлшеу қондырғыларын сатып 

алу, сату, орнату, қызмет кӛрсету, тексеру және жӛндеу; 

16. есепті жүргізу және ұйымдастыру жӛніндегі қызметтерді ұсыну; 

17. ғылыми-техникалық, ӛндірістік-шаруашылық және сыртқы экономикалық, оның ішінде шет 

елдегі қызметтерді жүзеге асыру; 

18. газбен жабдықтау объектілеріне қызмет кӛрсету бойынша персоналды дайындау; 

19. дәнекерленген жерлерге және қосуларға рентгенография орындау үшін рентген 

аппараттарында жұмыс жүргізу; 

20. магистральдық газ құбырларын, кӛтергіш құралдарды, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін 

қазандықтарды, сауыттарды және құбыр жолдарды пайдалану; 

21. кӛтергіш құралдарды, сондай-ақ ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, сауыттарды 

және құбыр жолдарды жӛндеу; 

22. сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері саласында жұмыстарды (қызметтерді) 

жүзеге асыру; 

23. тұрғын және коммуналдық-тұрмыстық объектілерді газдандыру бойынша жӛндеу 

жұмыстарын жүргізу; 

24. қауіпті жүктерді тасу; 

25. сыртқы және ішкі нарықтарда газды сату; 

26. технологиялық немесе ұсынылатын қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тығыз байланысты 

қызметтердің ӛзге түрлері. 

 

7-1. Егер эмитент қаржылық агенттік  мәртебесіне ие болса, онда келесі мәліметтерді 

кӛрсету қажет: 

 
Эмитент қаржылық агенттік мәртебесіне ие емес. 

  

8. Эмитент иеленген рейтингтердің болуы немесе олармен халықаралық рейтингілік 

агенттіктермен және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерімен 

шығарылған бағалы қағаздар туралы мәлімет.  

 

25.07.2013 ж. «FitchRatings» халықаралық рейтингілік агенттігі  «ҚТГА» АҚ «В» деңгейінде РДЭ 

қысқа мерзімді «Стабильный» болжамымен "ВВ+" деңгейінде шетел валютасында эмитенттің ұзақ 

мерзімді рейтинг дефольтін, «ВВ+»кепілдіксіз міндеттеме бойынша басымды жетіспейтін рейтинг 

«Стабильный» болжам, «ВВ+»ұлттық валютада ұзақ мерзімді РДЭ иеленді. 

 

21.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттпен халықаралық рейтингілік агенттіктермен және 

(немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерімен шығарылған бағалы қағаздарды 

иеленген рейтингілер жоқ.  

 

8. Эмитенттің барлық филиалдарының және ӛкілдіктерінің аталуы, тіркеу кҥндері, 

орналасқан жері және пошталық мекенжайы: 

 

Филиалдың аталуы 

 

Алғашқы есептік 

тіркеу (қайта тіркеу) 

кҥні 

 

Орналасқан жері және пошталық 

мекенжайы 

 

Оңтүстік Қазақстан ӛндірістік 

филиалы   

26 ақпан 2007 жыл 

№667721, серия В 

 

Қазақстан Республикасы , 160002, Оңтүстік 

Қазақстан облысы, Шымкент қ., Темірлан 

тас жолы н/с,  

Ақтӛбе ӛндірістік филиалы  22 ақпан  2007 жыл 

№105-1904-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 030020,  

Ақтӛбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы,  22 
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Маңғыстау ӛндірістік филиалы  2 наурыз 2007 жыл 

(15 қараша 2012 жыл) 

Қазақстан Республикасы, 130000, 

Ақтау қ., Ӛндіріс аймағы, Ӛндіріс алаңы 

ГТС, а/ж 312 

Атырау ӛндірістік филиалы 25 қазан  2010 жыл 

№120-1915-01-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қ., 

Досмұхамедов к, 4 (нақты мекенжай) 

Батыс Қазақстан ӛндірістік 

филиалы 

27 ақпан 2007 жыл 

№1233-1926-Ф-л 

 

Қазақстан Республикасы, 090001, 

Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Гагарин 

к., 29 

Жамбыл ӛндірістік филиалы 20 ақпан 2007 жыл 

№99-1919-01-Ф-л 

Қазақстан Республикасы , 080000, Жамбыл 

облысы, Тараз қ.,  Қолбасшы Қойгелді к., 

177 

Қызылорда ӛндірістік филиалы  2 наурыз 2007 жыл 

№120-1915-01-Ф-л 

Қазақстан Республикасы , 120014, 

Қызылорда қ., Қоркыт-Ата к., 26А 

Қостанай ӛндірістік филалы  6 наурыз 2007 жыл 

№81-1937-01-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 110000, 

Қостанай облысы, Қостанай қ., Алтынсарин 

к., 130  

Жетісу ӛндірістік филиалы 13 мамыр 2009 жыл 

№72-1910-06-Ф-л 

Қазақстан Республикасы, 050040, 

Алматы қ., Фурманов к., 130 үй 

Ӛкілдік  16 қаңтар 2008 жыл 

№2233-1901-П-о 

Қазақстан Республикасы , 010000, 

 Астана қ., Сарыарқа ауданы,  Бӛгенбай к,  

4/1 үй, 5 пәтер 

 

10. Тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) олардың тиістілігін кӛрсетумен соңғы 

аяқталған ҥш қаржылық жылға Эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жҥзеге асырған 

(жҥзеге асыратын) аудиторлық ҧйымдардың (аудитордың аты-жӛні, әкесінің аты болған 

жағдайда) толық ресми аталуы. 

 

Эмитенттің 2010, 2011 және 2012 жылдардағы қаржылық аудитін «Эрнст энд Янг» Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік (ҚР, 050060, Алматы қ. Әл-Фараби д., 77/7 «Есентай Тауэр» ғимараты, тел.: 

+7 (727) 258 59 60, 2005 жылғы 15 шілдеде Қазақстан Республикасының қаржы министрлігімен 

берілген Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметтермен айналысуға арналған 

мемлекеттік лицензия №0000003, МФЮ-2) жүзеге асырды. Евгений Жемалетдинов (2003 жылғы 

24 желтоқсандағы № 0000553 аудитордың біліктілік куәлігі). 

 

«Эрнст энд Янг» ЖШС Қазастан Республикасының  Президент жанындағы Шетел инвесторлары 

кеңесінің (ШИК) мүшесі болып табылады.  «Эрнст энд Янг» ЖШС Қазақстандағы бір қатар  іскер 

және білікті қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: Қазақстандағы Америкалық сауда 

палатасы, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы,  Қазақстан салық тӛлеушілер қауымдастығы, 

Британдық-Қазақстандық Қоғам, Германиялық бизнес клуб, Қазақстандағы Еуропалық бизнес 

қауымдастығы, Қазақстандық-Канадалық бизнес қауымдастығы, Халықаралық салық 

инвестициялық орталығы, Қазақстанның аудиторлар палатасы. 

 

Тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) олардың тиістілігін кӛрсетумен уәкілетті 

органға проспектіні бҧрынғы ҧсынумен ҥш жыл ішінде тиісті қызметтерді кӛрсетуге 

шарттар жасалған заңды және қаржылық мәселелер жӛніндегі кеңесшілердің толық ресми 

аталуы. 

 

Халықаралық кредиттік рейтингті иелену жӛніндегі консультациялық қызметтер «АСЫЛ-

ИНВЕСТ» акционерлік қоғамымен ұсынылды, қаржылық кеңесші қызметтерін кӛрсету туралы 

2013 жылғы 6 мамырдағы шарт. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ «А», «К», 

«Р» және «Н» категориялары бойынша мүшесі, Алматы қ. Аймақтық Қаржылық орталығының 

аккредитивтелген қатысушысы және Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығының мүшесі болып 

табылады. Қазақстан Республикасының Қаржы нарықты және қаржы ұйымдарын реттеу және 
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қадағалу агенттігінің делдалдық және дилерлік қызметтерді жүзеге асыруға арналған 15.03.2007ж 

№0401201470 және инвестициялық портфельді басқару жӛніндегі қызметтерді жүзеге асыруға 

арналған 15.03.2007ж. №0403200645 лицензиялар. 

Егер жоғарыда кӛрсетілген тҧлғалармен шартты бҧзу орын алған жағдайда, бҧл қай 

тараптың бастамасымен болған ақпаратты кӛрсете отырып, шарты бҧзу себебі туралы 

ақпаратты ҧсыну қажет. 

 

Шартты бұзу орын алған жоқ. 

 

11. Эмитентпен корпоративтік басқару кодексін қабылдаған кҥн. 

 

Корпоративтік басқару кодексі Жалғыз акционер шешімі бойынша 25.12.2009ж. №20 

Хаттамасымен бекітілді. 
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2. ЭМИТЕНТТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  

 

12. Эмитентті басқару органдарының қҧрылымы. 

 

1) Жоғарғы орган –  Жалғыз акционер; 

2) Басқару органы – Директорлар кеңесі; 

3) Атқарушы орган – Басқарма. 

 

Жалғыз акционердің айырықша қҧзыретіне келесі мәселелер жатады:  

 

1) Жарғыға ӛзгертулер және толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 

2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған ӛзгертулер және толықтырулар 

енгізу; 

3) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру және тарату; 

4) Қоғамның жарияланған акциялар санын кӛбейту туралы шешім қабылдау немесе 

Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін ӛзгерту; 

5) жарияланған акциялар саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның 

ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) әдісі 

және бағасы туралы шешім қабылдау; 

6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау жағдайларын және тәртібін анықтау, сонымен 

қатар оларды ӛзгерту, 

7) Қоғамның директорлар кеңесінің ӛкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның 

мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің тӛрағасын сайлау (тағайындау) және 

олардың ӛкілеттілігін мерзімімен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы 

тӛлеу жағдайларын және мӛлшерін анықтау, олар туралы ережені бекіту; 

8) Директорлар кеңесінің жасалған жұмыстары туралы жылдық есепті бекіту; 

9) Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды 

және оның қызметтерінің тӛлем мӛлшерін анықтау; 

10)  Қоғамның жылдық жеке қаржылық есептілігін және жылдық шоғырландырылған 

қаржылық есептілігін бекіту; 

11) Есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бӛлу тәртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивиденд тӛлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясының 

есебіндегі дивиденд мӛлшерін бекіту; 

12) Қоғамның жылдық есебін бекіту; 

13) Осы Жарғының 36 тармағымен қарастырылған жағдайлар туындағанда Қоғамның жай 

акциялары бойынша дивидендтерді тӛлемеу туралы шешім қабылдау; 

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан кӛп пайызын құрайтын 

сомадағы активтердің бӛлігін немесе бірнеше бӛлігін беру арқылы ӛзге заңды тұлғалардың 

қызметтерін құруға және оның қызметтеріне  Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау; 

16) Қоғаммен акцияларды сатып алу кезінде құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ Заңнамаға 

сәйкес оған енгізілген ӛзгертулер мен толықтыруларды бекіту; 

17) «алтын акцияны» енгізу және жою;  

18) белгіленген тәртіпте Қоғамның Бас директорын (Басқарма тӛрағасын)  сайлау (тағайындау)  

және оның ӛкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

19) «Акционерлік қоғамдар туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына және Жарғымен 

Қоғамның Жалғыз акционерінің айырықша құзыретіне жатқызылған шешімдерді қабылдау   

 

Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша қҧзыретіне келесі мәселелер жатады: 

 

1) Қоғамның басым бағыттағы қызметтерін анықтау; 

2) Жалғыз акционердің қарауына енгізілген мәселелерді мақұлдау; 

3) Қоғаммен орналастырылған акцияларын немесе ӛзге бағалы қағаздарын сатып алу және 

оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару жағдайларын 
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анықтау; 

5) Қоғам Басқармасының ӛкілетті мерзімін, сандық құрамын анықтау, Қоғамның Бас 

директорынан(Басқарма тӛрағасы) басқа Басқарма мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-

ақ олардың ӛкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

6) Қоғамның Басқарма тӛрағасының және мүшелерінің лауазымдық еңбекақыларының 

мӛлшерін, еңбекақы және сыйақы тӛлеу жағдайларын анықтау; 

7) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту; 

8) Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жасаған жұмыстары туралы жылдық 

есебін әзірлеу және енгізу; 

9) Директорлар кеңесі комитетін құру, олар туралы ережені бекіту; 

10) Қоғам акциялары тӛлеміне берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша 

бағалаушы қызметтерінің тӛлемінің мӛлшерін Заңнамамен белгіленген тәртіпте анықтау, 

11) Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды, Директорлар кеңесімен бекітілетін 

тізімді, оның ішінде аукциондарды ӛткізу және Қоғамның бағалы қағаздарының жазылым 

жағдайларын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 

12) Қоғамның филиалдарын және ӛкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және 

олар туралы ережені бекіту; 

13) ӛзге заңды тұлғалардың акцияларының  он және одан кӛп пайыздарын (жарғылық 

капиталдағы қатысу үлесі) Қоғаммен сатып алу және меншіктен шығару туралы шешім 

қабылдау; 

14) акциларының (жарғы капиталындағы қатысу үлесінің)   он және одан кӛп пайызы  Қоғамға 

тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларыныцң) жалпы жиналысының 

құзыретіне жататын қызметтерінің мәселелері туралы шешім қабылдау; 

15) меншікті капиталдың мӛлшерінен он пайыздан артық мӛлшерге Қоғамның 

міндеттемелерін арттыру;  

16) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін Заңнамамен 

белгіленген тәртіпте таңдау; 

17) қызметтік, коммерциялық немесе ӛзге заңмен қорғалатын құпиядан тұратын Қоғам немесе 

оның қызметтері туралы ақпаратты анықтау; 

18) Корпоративтік хатшыны тағайындау, ӛкілеттілік мерзімін анықтау, оның ӛкілеттілігін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық 

еңбекақысының мӛлшерін және сыйақы тӛлеу жағдайларын анықтау; 

19) Жарғының 12 бабы 95 тармағы 15 тармақшасында кӛрсетілген мәмілелерден басқа, ірі 

және мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау; 

20) Қоғамның есеп саясатын бекіту; 

21) Қоғамның орталық аппаратының, филиалдарының және ӛкілдіктерінің қызметкерлер 

штатын (жалпы саны) және құрылымдық бӛлімшелерін, сондай-ақ корпоративтік хатшы 

қызметінің штаттық кестесін бекіту; 

22) Қоғамның бизнес-жоспарын, сондай-ақ оған енгізілген түзетулерді бекіту; 

23) тәуекелдерді және ішкі бақылауды басқару жӛніндегі Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту, 

тиімділікті сақтауды және талдауды, сонымен қатар осындай ресімдерді жетілдіруді 

қамтамасыз ету; 

24) Директорлар кеңесінің мүшелерімен Қоғамның қызметтері, соның ішінде қаржылық 

қызметтері туралы ақпаратты алу тәртібін және мерізімін анықтау; 

25) Қоғамның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының басшы лауазымдарының тізімін 

(осындай лауазымдардың біліктілік талаптарын бекіту) анықтау, тағайындау Директорлар 

кеңесімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады; 

26) Қоғамның Бас директорының (Басқарма тӛрағасы) және Басқарма мүшелерінің 

қызметтерінің негізгі кӛрсеткіштерін бекіту; 

27) Ішкі аудит қызметінің ӛкілеттілік мерзімін анықтау, оның жетекшісін және ӛзге 

қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың ӛкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

28) Ішкі аудит қызметінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын бекіту; 

29) Ішкі аудиттің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметкерлерінің еңбекақы мӛлшерін және 

сыйақы тӛлеу жағдайларын анықтау, оларға тәртіптік жаза беру туралы шешім қабылдау, 

сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне біліктілік талаптарын бекіту; 
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30) қызметтік жеңіл автокӛліктердің тиісті нормативтерін әкімшілік аппараты орналастыру 

үшін алаң нормаларын анықтау; 

31) қызметтік іссапарларға жіберілген Қоғам қызметкерлерінің шығындарының тәртібін және 

жағдайларын анықтау; 

32) Қоғам қаражаты есебінен қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығы берілген 

кезде ӛтелетін шығындардың лимиттерін, Жалғыз акционердің шешімі бойынша ӛкілдік 

шығын лимиттерін және ӛзге лимиттерді анықтау; 

33) Қоғамның жалғыз акционерінің айырықша құзыретіне қатысы жоқ, Заңмен және 

Жарғымен қарастырылған ӛзге мәселелер. 

 

Қоғам Басқармасының қҧзыретіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау кіреді:  

 

1) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның қызметкерлер штатын (жалпы саны)  

құрылымдық бӛлімшелерін және корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесін 

бекітеді, сондай-ақ оның филиалдарының және ӛкілдіктерінің штаттық кестесін (жалпы 

саны) бекітеді; 

2) Қоғамның барлық қызметкерлерімен міндетті түрде орындау үшін шешім (қаулы) 

шығарады және тапсырма береді; 

3) акцияларды орналастыру жӛніндегі жұмысты ұйымдастырады; 

4) Қоғам филиалдарының, ӛкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды; 

5) Қоғамның қаржылық-шаруашылық және ӛндірістік қызметтерінің мәселелері бойынша 

шешім қабылдайды; 

6) Осы Жарғының 54 тармағы 11) тармақшасында кӛрсетілген құжаттар тізіміне кірмейтін 

Қоғам қызметтерін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекітеді; 

7) Белгіленген тәртіпте Қоғаммен демеушілік (қайырымдылық) кӛмек кӛрсету туралы шешім 

қабылдайды;  

8) Меншікті капитал мӛлшерінен бестен он пайызға дейінгі сомаға Қоғамның 

міндеттемелерін арттыру туралы шешім қабылдайды; 

9) ӛзге заңды тұлғалардың, оның ішінде Қоғам акционер болып табылатын ӛзге тұлғалардың 

жарғылық капиталындағы он пайызға дейінгі акцияларды (қатысу үлесі) Қоғаммен сатып 

алу немесе иеліктен шығару туралы шешім қабылдайды,  сондай-ақ Заңнамамен және 

Қоғам Жарғысымен  қарастырылған жағдайлардан басқа олардың қызметтерінің 

мәселелері бойынша шешім қабылдайды; 

10) осы тармақтың 9) тармақшасында кӛрсетілген ұйымдар қатысындағы акционердің 

(қатысушының) құқығын Қоғаммен жүзеге асыру тәртібін анықтайды; 

11) Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысы жӛніндегі 

шешімдерді қабылдау мәселелерін алдын ала мақұлдайды; 

12) Директорлар  кеңесіне Қоғамның бизнес-жоспарының жобасын, сондай-ақ оған енгізілген 

түзетулерді әзірлейді, мақұлдайды және ұсынады; 

13) Қоғамның бизнес-жоспарының әзірленуін және орындалуын жүзеге асырады, сондай-ақ 

оның орындалуына жауапты болады; 

14) Қоғамдағы ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару ресімдерін қолдануға жауапты 

болады: 

15) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңына сәйкес Қор тобына кіретін заңды тұлғалармен 

Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы  Қормен анықталған тәртіпте шешім 

қабылдайды; 

16) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне қатысы 

жоқ қоғамның қызметтерін қамтамасыз етудің ӛзге мәселелері бойынша шешім 

қабылдайды; 

Қоғам Басқармасы ӛзге органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне 

Заңнамамен және Жарғымен жатқызылмайтын Қоғам қызметтерінің кез келген мәселелері 

бойынша шешім қабылдауға құқылы.  

 

Ішкі аудит қызметі – Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметтеріне бақылауды жүзеге 

асыратын орган. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның ішкі құжаттарымен 
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қарастырылған тәртіпте Қоғамның барлық ақпараттарына және құжаттарына шартсыз кіру 

құқығына ие. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару  

жүйесіндегі едәуір кемшіліктер туралы  уақытылы хабарлайды. Ішкі аудит қызметі тікелей 

Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында ӛз жұмысы туралы есеп береді.  

  

13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мҥшелері. 

 

1) Аты-жӛні, болған жағдайда әкесінің аты, әр директорлар кеңесі мҥшелерінің туған 

жылы және осы тҧлғалардың, оның ішінде директорлар кеңесінің тӛрағасының эмитент 

лауазымына кіріскен кҥні. 

2) Аты-жӛні, болған жағдайда әкесінің аты,  директорлар кеңесінің тәуелсіз мҥшелерінің 

туған жылы және осы тҧлғалардың лауазымына кіріскен кҥні. 

3) Хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қосымша жҧмыс бойынша соңғы ҥш жылдағы 

және қазіргі уақыттағы эмитенттің директорлар кеңесінің әр мҥшесінің атқарған 

лауазымы  

 

№ 

р/с 

Директорлар кеңесі 

мҥшелерінің аты-жӛні, 

туған жылы  

Қазіргі уақыттағы және соңғы 3 жылдағы 

қосымша жҧмыс бойынша атқарға 

лауазымы  

(хронологиялық тәртіпте) 

Эмитенттің және 

оның еншілес және 

тәуелді 

ҧйымдарындағы 

жарғылық 

капиталдағы 

қатысу ҥлесі (%) 

1 
Cҧлтанғали Серік 

17.04. 1953 жыл 

«Жетысу» ӘКК» АҚ 

2007 жылғы қыркүйектен бастап 2009 жылғы 

қаңтар аралығы – Басқарма Тӛрағасы  

 

«ҚазТрансГаз» АҚ 

2010 қаңтардан бастап 2011 жылғы ақпан 

аралығы, 2012 жылғы тамыздан бастап  -Бас 

директор (Басқарма тӛрағасы), Жалғыз 

акционерінің ӛкілі 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылдың 26 маусымынан бастап осы 

уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің Тӛрағасы  

 

жоқ 

2 

Байзақов Айбек 

Сәбитҧлы 

22.11.1965 жыл 

«Интергаз ОрталықАзия» АҚ 

2006 жылғы желтоқсаннан бастап 2009 жылғы 

тамыз аралығында – Бас директордың 

орынбасары 

 

«ҚазТрансГаз» АҚ 

2009 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақытта – 

Басқарушы директор, Бас директордың газ 

маркетингі жӛніндегі орынбасары  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылдың 26 маусымынан бастап осы 

уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі  

жоқ 

3 
Шәріпбаев Қайрат 

Қаматайҧлы 

16.08.1963 жыл 

«Данко» АҚ 

2006 жылдан бастап 2009 жылғы қаңтар 

аралығында – Директорлар кеңесінің тӛрағасы 

 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2009 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақытта  - 

Бас директор (Басқарма тӛрағасы) 

 

жоқ 
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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылдың 26 маусымынан бастап осы 

уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі 

4 
Қасымов Серкҧмар 

Мәжінҧлы 

30.10.1948 года  

ҚР ЭжБЖМ ЭЗИ АҚ   

2007 жылғы мамырдан бастап 2009 жылғы 

ақпан аралығында – Бас ғылыми қызметкер 

 

 «БЕК-ГАЛ» ғылыми инновациялық 

компания 

2009 жылғы наурыздан бастап 2010 жылғы 

наурыз аралығында – Экономика және 

логистика орталығының директоры 

 

 Абай атындағы Ҧлттық Педагогикалық 

Университет  

2009 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытта - 

Ғылыми бағдарламаларды үйлестіруші   

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылдың 26 маусымынан бастап осы 

уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Тәуелсіз директор 

жоқ 

5 
Жаманбалин Серік 

Жәрдемҧлы 

24.06.1983 жыл 

«KMGC» ЖШС 

2006 жылғы маусымнан бастап 2008 жылғы 

қараша аралығында  – Аға заңгер 

 

«OlympexAdvisers» ЖШС 

2008 жылғы желтоқсаннан бастап 2010 жылғы 

сәуір аралығында – Аға заңгер  

2010 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытта  – 

Инвестициялық жобалардың жетекшісі  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2013 жылдың 26 маусымынан бастап осы 

уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Тәуелсіз  директор  

жоқ 

 

4) Қатысу ҥлесін кӛрсетумен эмитенттің жарғылық капиталында (акциялар/ҥлестер) және 

оның еншілес және тәуелді ҧйымдарында директорлар кеңесінің әр мҥшесінің қатысуы  

 

Эмитенттің жарғылық капиталында және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында директорлар 

кеңесі мүшелерінің қатысуы жоқ.  

 

5) Ӛткен екі жыл ішіндегі Директоралар кеңесі қҧрамындағы ӛзгеріс. 

Директорлар кеңесінің қҧрамына ӛткен екі жылда келесі ӛзгертулер болды: 

 

5.1) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №6 хаттамасының 3-1т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі ӛзгертулер болды: 

 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы Серік Cұлтанғалидің ӛкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма тӛрағасы) Данияр Берлібаев сайланды.  

 

5.2) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 13 ақпандағы №2 хаттамасының 3т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі ӛзгертулер болды: 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы Данияр Берлібаевтың  ӛкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  
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 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Қуаныш Болатұлы Жылқышиевтің 

ӛкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма тӛрағасы) Берлібаев Данияр сайланды.  

 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «ҚазТрансГаз» АҚ  

Маркетинг жӛніндегі басқарушы директоры Айбек Байзақов сайланды.  

 

5.3) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 3 қыркүйектегі №9 хаттамасының 3т. шешімімен 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі ӛзгертулер болды: 

 «ҚазТранГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы Сұлтан Нұрболдың ӛкілеттілігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

 Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып Серік Сұлтанғали сайланды 

 

5.4) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2013 жылғы 26 маусымдағы  №5 хаттамасының 13т. 

шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында келесі ӛзгертулер болды: 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің тӛрағасы болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директоры (Басқарма тӛрағасы) Серік Сұлтанғали сайланды 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі  болып «ҚазТрансГаз» АҚ Бас 

директордың газ маркетингі жӛніндегі орынбасары Айбек Байзақов сайланды 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас 

директоры (Басқарма тӛрағасы) Қайрат Шәріпбаев сайланды 

 Тәуелсіз директор болып Серқұмар Қасымов сайланды 

 Тәуелсіз директор болып Серік Жаманбалин сайланды 

 

13-1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері. 

 

Жоқ. 

 

13-2. Ішкі аудит қызметтері. 

 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» АҚ («ҚМГ» ҰК) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ кіретін «ҚМГ» ҰК 

тобының барлық ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметтеріне бақылауды жүзеге 

асыратын орталықтандырылған ішкі аудит қызметі жұмыс істейді. «ҚМГ»ҰК Жалғыз 

акционерінің 2012 жылғы 12 маусымдағы (№26/12 хаттамасы) шешімімен бекітілген, 2013 жылғы 

31 шілдедегі ӛзгертулер мен толықтырулар (№41/130 хаттама) «КМГ» ҰК қолданыстағы 

жарғысында осы қызметтің ӛкілеттілігі кӛрсетілген, осыған байланысты «ҚазТрансГаз» АҚ, 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ құрылымында аудиттің ӛз қызметі қарастырылмаған, оның қызметтерін 

«ҚМГ» ҰК аудит қызметі орындайды. «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ жарғысында ішкі аудит 

қызметінің бары кӛрсетілген және жарғының келесі редакциясына тиісті ӛзгертулер енгізіледі.  

 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» АҚ ішкі аудит қызметінің жеткшісі: 

Утембаева Айжан Нұралиевна.  

Туған жылы: 13.02.1981 ж. 

Лауазымға кіріскен күні: 31.05.2011 ж. 

 

14. Эмитенттің атқарушы органы. 
 

Басқарма 

мҥшелерінің 

аты-жӛні, туған 

жылы  

Соңғы ҥш жылдағы және осы уақыттағы атқарған 

лауазымдары, оның ішінде қосымша жҧмыс бойынша  

 (хронологиялық тәртіпте), сонымен қатар қосымша 

қызмет істеу бойынша, олардың лауазымға және 

ӛкілеттілікке тҥскен кҥні 

Эмитенттің  және 

оның еншілес және 

тәуелді 

ҧйымдарының 

тӛленген жарғылық 

капиталындағы 

қатысу ҥлесі (%) 
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Шәріпбаев 

Қайрат 

Қаматайұлы 

16.08.1963 жыл 

«Данко» АҚ 

2006 жылдан бастап 2009 жылғы қаңтар аралығында – 

Директорлар кеңесінің тӛрағасы 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2009 жылдың қаңтарынан бастап  осы уақытқа дейін -  

Бас директор (Басқарма Тӛрағасы) 

жоқ 

Ӛкілеттік 

1. Басқарма мүшелері арасында міндеттемелерді, сондай-ақ ӛкілеттік саласын, 

жауапкершілікті бӛледі  

2. Басқарма отырысын шақыртады және қажетті материалдардың қарауға берілуін 

қамтамасыз етеді   

3. Басқарма мүшелерін сайлау үшін кандидатураларды Қоғамның Директорлар 

кеңесіне ұсынады 

4. ҚР заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған басқа қызметтерді 

жүзеге асырады  

Касеев Еркен 

Зәріпұлы 

14.08.1967 жыл 

«ҚазТрансГаз» АҚ 

2008 жылғы қыркүйектен бастап 2009 жылғы қаңтар 

аралығында – Бас директордың кеңесшісі 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2009 жылдың ақпанынан бастап  осы уақытқа дейін -  

Басқарма мүшесі 

жоқ 

Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

Айдосов Ғалым 

Аллаярбекұлы 

29.06.1960 жыл 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2002 жылдан бастап қазіргі уақытта  –  Бас директордың 

орынбасары, Экономика және қаржы жӛніндегі басқарушы 

директор, Бас директордың экономика және қаржы жӛніндегі 

орынбасары, Қаржы директор 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2012 жылдың мамырынан бастап  осы уақытқа дейін -  

Басқарма мүшесі 

нет 

Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

Матвалиев 

Нұрлан 

Әділтайұлы 

01.11.1955 жыл 

Алматы облысының салық комитеті 

2006 жылғы тамыздан бастап 2007 жылғы қыркүйек аралығы 

– Басқарма орынбасары 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2010 жылғы қазанннан бастап қазіргі уақытта Басқарушы 

директор  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

жоқ 
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2012 жылдың мамырынан бастап  осы уақытқа дейін -  

Басқарма мүшесі 

Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

Темірханов 

Ерқанат 

Уақбайұлы 

25.04.1958 жыл 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2009 жылғы желтоқсаннан бастап 2010 жылғы ақпан 

аралығында – Тариф құру және баға саясаты департаментінің 

директоры 

2010 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытта  - Басқарма 

мүшесі, Басқарушы директор   

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2012 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін -  

Басқарма мүшесі, Басқарушы директор 

жоқ 

Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

Сүлейманов 

Рустам 

Эдуардұлы 

04.03.1973 года 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2009 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – 

Басқарушы директор, Маркетинг және контрактілер 

департаментінің директоры, Басқарма мүшесі 

жоқ 

Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

Сердиев Ибулла 

Жұмағұлұлы 

31.01.1976 жыл 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Маңғыстау ӛндірістік 

филиалының директоры   

2009 жылдың қазанынан бастап 2011 жылғы сәуір 

аралығында  – Директор 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

2011 жылғы сәуір-қыркүйек аралығында Шарттар және құн 

мониторингі департаментінің директоры, 2011 жылғы 

қыркүйектен бастап қазіргі уақытта – Басқарушы директор, 

Басқарма мүшесі 

2013 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытта Бас 

директордың орынбасары 

жоқ 
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Ӛкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, еңбекақы және сыйлықақы тӛлеу 

шарттарын анықтайды  

2. Сыйақыларды және ӛтемақыларды белгілейді 

3. Бухгалтерлік есеп  және қаржылық есептілік жүйелерінің жинақылығын, оған қоса 

тәуелсіз аудит ӛткізілуін қамтамасыз етеді.  

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметтері туралы ақпараттардың ашылуы 

мен берілуіне бақылау жасайды 

5. Қоғам мүлкін жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешіміне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе пайдаланылуына 

жол бермеуі тиіс, ӛзінің  үлестес тұлғаларымен  мәміле жасаған кезде теріс 

пайдаланбауы тиіс. 

 

15. Егер Эмитенттің атқарушы органының ӛкілеттілігі басқа коммерциялық ҧйымға 

берілген жағдайда 

 

Осы тармақ акционерлік қоғаммен толтырылмайды. 

 

16. Эмитенттің  Директорлар кеңесінің мҥшелеріне, атқарушы органның мҥшелеріне және 

ӛзге басшы тҧлғаларына тӛленетін сыйақы  

 

Салық есебінсіз  

мың теңге облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы соңғы үш 

айдағы сыйақының жалпы мӛлшері (ақшалай, бағалы қағаздармен немесе қандайда бір үлгіде)  

(басқарма мүшелеріне сыйақы барлық ӛткен жылдарға бір рет тӛленеді)   

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы тӛленбейді 

Басқарма мүшелеріне – 178 774 мың теңге. 

 

Салықтар есебінсіз облигацияларды шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап келесі он 

екі айдың ішінде тӛлеуге жататын сыйақының жоспарланған жалпы мӛлшері, мың теңге.  

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы тӛленбейді. 

Басқарма мүшелеріне  – 218 434 мың теңге 

 

Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері болып табылатын 

«Самұрық-Энерго» АҚ (11.06.2010ж. №7 хаттама) Қоғамның Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

директорларына 1 500 000 теңге мӛлшерде жылдық кӛрсетілген сыйақы белгіленді.  

 

17. Эмитенттің қҧрылымдық бӛлімшелері 

 

1. Эмитенттің қҧрылымдық бӛлімшелері, филиалдары және ӛкілдігі 

 

Эмитенттің орталық аппартының құрылымдық бӛлімшелері № 1 Қосымшада кӛрсетілген.  

Эмитенттің  Астана қаласында ӛкілдігі бар (Қазақстан Республикасы,  010000, 

Астана қ.,  Сарыарқа ауданы, Бӛгенбай д.,  4/1 үй, 5 пәтер). 

 

2. Эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде Эмитент филиалдары және ӛкілдігі 

қызметкерлерінің жалпы саны 

 

2013 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Эмитенттің, оның ішінде Эмитент филиалдары 

және ӛкілдігі қызметкерлерінің жалпы саны 5 148 адамды құрайды. 

3. Эмитенттің негізі бӛлімдерінің басшылары туралы мәлімет 

 

Эмитенттің қҧрылымдық бӛлімшелерінің 

басшылары болып табылатын тҧлғалардың 

аты-жӛні 

 

Бӛлімшелердің аталуы, лауазымы  

Кнауэр Федор Оттович Ӛндірістік-техникалық департаменттің директоры 
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Сейтжанов Демеу Нҧрсҧлтанҧлы Экономика және тарифқұру департаментінің 

директоры 

Тасмуханов Ержан Тасмуханҧлы Маркетинг және контрактілер департаментінің 

директоры 

Сағымбеков Руслан Бекболатҧлы Инвестициялық саясат департаментінің директоры  

Әбдіғҧлова  Найля Ӛмірзаққызы Персонал басқару департаментінің директоры 

Исмағҧлов Азамат Аманғалиҧлы Заң департаментінің директоры 

Айтжанов Ерик Баймҧхаметҧлы Ішкі бақылау департаментінің директоры  

Кҥсепбаев Сәкен Оразбекҧлы Ақша ағымдарын жоспарлау департаментінің 

директоры 

Бухарбаев Шыңғыс Жамбылҧлы Бас бухгалтер 

Рубанов Николай Витальевич Материалдық-техникалық жабдықтау 

департаментінің директоры 

Жҧмағалиев Болат Қайратҧлы Сатып алуды ұйымдастыру және шарттар 

мониторингі департаментінің директоры  

Нуртазин Марат Кикбайҧлы Күрделі құрылыс департаментінің директорынын 

міндетін атқарушы 

Рахимов Бердібек Мҥмінҧлы Сервистік жобалар жӛніндегі департаменттің 

директоры  

Дамбақҧлова Эльмира Макамтажақызы Активтерді басқару департаментінің директоры  

Рысқҧлова Адель Робертқызы Ӛндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология 

департаментінің директоры 

Черкизова Екатерина Владимировна Еңбек және жалақы бӛлімінің бастығы  

Тҧрсынбаев Тимур Қайыргелдіҧлы Ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры 

Каскирова Марал Сейтқҧлқызы Басқару есептілігі және талдау қызметінің жетекшісі  

Қҧрманқҧлов Бексҧлтан Тҧрғанбекҧлы Баспасӛз қызметінің жетекшісі  

Маханова Зауреш Едігеқызы Кеңсе бастығы 

 

  



17 

 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҤЛЕСТЕС ТҦЛҒАЛАРЫ 

 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 

 

1. Аталған заңды тҧлғаның жарғылық капиталында он және одан кӛп пайызыда қатысу 

ҥлесіне ие Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) туралы мәлімет және Эмитентт 

акцияларының ҥлесінде (орналастырылған және дауыс беруші)  он және одан кӛп 

пайызға ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат  

 

21.11.2013 ж. жағдай бойынша ақпарат 

Акционерлердің –заңды 

тҧлғалардың толық 

және қысқартылған 

аталуы немесе 

акционерлердің жеке 

тҧлғалардың аты-жӛні 

Заңды тҧлғаның 

орналасқан жері 

Акция тҥрлерін 

кӛрсетумен 

акционерге тиісті 

акциялардың 

жалпы саны 

Эмитенттің 

орналастыр

ылған 

акцияларын

ан ҥлес 

Эмитенттің 

дауыс беруші 

акцияларына

н ҥлес 

 «ҚазТрансГаз» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы 

010000,  

Астана қ., 

Қабанбай батыр 

д., 19  

53 009 082 

жай акциялар 

 

100% 100% 

 

2. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ҧйымдар 

арқылы Эмитенттің қызметін бақылауға қҧқығы бар тҧлғалар туралы мәлімет 

Жоқ. 

 

19. Заңды тҥлғаның толық аталуын, оның орналасқан жерін, жарғылық капиталдағы 

эмитенттің акцияларына пайыздық қатысын, қызмет тҥрлерін, бірінші басшының аты-

жӛнін, болған жағдайда әкесінің атын кӛрсетілген,  акциялардың он және одан кӛп пайызы 

Эмитент ие заңды тҧлғалар туралы мәлімет 

Жоқ. 

 

20. Эмитент қатысатын ӛндірістік, банкілік, қаржылық топтар, холдингілер, концерндер, 

қауымдастықтар, бірлестіктер туралы анықтама  

Эмитент  ӛндірістік, қаржылық топтарға, холдингілерге, концерндерге, қауымдастықтарға, 

бірлестіктерге қатыспайды.  

 

21. Эмитенттің ӛзге ҥлестес тҧлғалары туралы мәлімет 

 Жеке және заңды тұлғалардың тізімі № 2 Қосымшада кӛрсетілген.  

 

22. Ҥлестес тҧлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер 

 

Осы тармақта қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитентке ҥлестес қатыста 

болып табылатын тҧлғалардың қатысуымен соңғы жылы Эмитентпен жасалған мәмілелер 

туралы ақпарат ашылады.  

Жоқ. 

 

22.1 Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржылық компаниямен ҥлестестілікті тану 

негізін және оның туындау кҥндерін кӛрсетумен секьюриттеу мәмілелерінің тараптарының 

ҥлестестігі туралы ақпарат ашылады.  

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.  
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4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ СИПАТЫ 
 

23. Эмитенттің қызметтеріндегі, оның ішінде негізгі қызмет тҥрлері бойынша жалпы 

тенденциялардың қысқа сипаты  

 

1) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ҧйымдар туралы мәлімет 

 

Газбен жабдықтау секторы 

 

«ҚТГА» АҚ тауарлық газды тарату және ӛткізудегі  Қазақстан нарығының табиғи монополия 

субъекті болып табылады. 2013 жылдын  1 қазанда  АҚ «КТГА», үкімет қаулысын жиектемеге 

карай ӛтеуі бойынша РК №939 14 Қыркүйек 2010 жылы, барлық аймақ желі елін газ 

тасымалдаушы біріктіру кезеңін   ретінде бірінғай Операторлы ішкі нарықта 

газбен  жабдықтандыруды аяқтады. Бірыңғай газ операторының жұмысында бірыңғай тарифтік 

және техникалық саясат сақталатын болады, бюджеттік қаражатты тартусыз газ тарату жүйелерін 

модернизациялау жүргізіледі. «ҚТГА» АҚ тауарлық газды ӛткізу нарығының 90% қамти отырып, 

Қазақстанның газдандырылған аймақтарының 9-нан 8-не тауарлық газды жеткізеді: Оңтүстік 

Қазақстан, Қостанай, Жамбыл, Ақтӛбе, Атырау,Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау 

облыстарына қызмет кӛрсетеді. 

 

Тарату газ құбырлары арқылы газды тасымалдау, тұрғындарды, коммуналдық-тұрмыстық, 

ӛндірістік ұйымдарды газбен жабдықтауды қамтамасыз ету және инфрақұрылымдарды басқару 

жӛніндегі қызметтерді жүзеге асыратын ӛзге кәсіпорындарды «Ақтаугазсервис» АҚ және 

«ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ ӛзіне қосады. Осы компаниялар аймақтық маңызы бар кәсіпорындар 

болып табылады және олардың әр қайсысы бірден кӛп емес аймаққа қызмет кӛрсетеді.  

 

«Ақтаугазсервис» АҚ Ақтау қаласын және Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданын газбен 

жабдықтау саласында оператор болыт табылады. Қызметтердің негізі түрлері тарату құбыр 

жолдары арқылы газды тасымалдау, сондай-ақ газ тарату қондырғыларын және олармен 

байланысты газ тарататын газ құбырларын  пайдалану болып табылады.  

  

«ҚазТрансГаз» АҚ еншілес кәсіпорны «ҚазТрансГаз-Алматы» Алматы қаласын және Алматы 

облысын газбен жабдықтау жӛніндегі аймақтық оператор болып табылады.  

 

«Арқагаз» АҚ «Батыс Қазақстан облысының қаржысын басқару» ММ еншілес кәсіпорны. 

Қоғамның қызметтерінің негізгі түрлері Батыс Қазақстан облысын газдандыру; шарттық негізде 

аймақ тұтынушыларын газбен қамтамасыз ету; газды сатып алу, сату; газ құбырларын жобалау, 

салу және пайдалану болып табылады.   

 

 «ҚТГА» АҚ газбен жабдықтау нарығының ҥлесі 

 

«ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ 5% 

Кӛздері:«ҚТГА» АҚ мәліметтері 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 90% 

 «Ақтаугазсервис»  АҚ 5% 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3/
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2) Қазақстан Республикасы ішіндегі орта салалық және орта әлемдік  кӛрсеткіштермен егер 

бҧл мҥмкін болса, Эмитент қызметтерінің салыстырмалы сипаттамасы. 

 

«ҚТГА» АҚ тарату жүйелері арқылы газды тасымалдау, тұрғындарды, коммуналдық- тұрмыстық , 

ӛндірістік кәсіпорындарды авариясыз және үздіксіз газбен жабдықтауды қамтамасыз ету және 

инфрақұрылымдарды басқару жӛніндегі қызметтерді жүзеге асырады. «ҚТГА» АҚ  24 мың км. 

тарату және магистральдық газ құбырларын  және барлық қажетті инфрақұрылымдарды ӛзіне 

қосатын еліміздің ірі газ тарату кешенін ұсынады. 

 

Газ саласын дамыту –  Қазақстан экономикасының негізгі ерекшеліктерінің бірі және Қазақстан 

тұтынушыларын табиғи газбен үздіксіз жабдықтау проблемасы  еліміздің Үкіметі үшін ӛзекті 

және елеулі болып табылады. Осы маңызды және жауапты міндетті ірі және динамикалық 

дамудағы Қазақстандық компания «ҚТГА» АҚ ӛзіне алды.  «ҚТГА» АҚ газбен жабдықтау 

жӛніндегі Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру процесінде маңызды топ  болып табылады, 

стратегиялық жобаларды жүзеге асыру үшін тӛменгі пайыздық мӛлшерлеме бойынша субсидия, 

кепіл және кредит түріндегі қолдаумен расталады.  

 

Газ ӛнеркәсібінің әлемдік нарығы  

 

Газдың әлемдік нарығының сегменті АҚШ, Еуропада және Азияның Оңтүстік Шығысында 

топтастырылған. Халықаралық Энергетикалық Агентіктің (ХЭА) мәліметтері бойынша  2012 

жылы 46%, табиғи газдың жалпы әлемдік импорты Азия елдерінің үлесінде болды, сол уақытта 45 

% импорт Батыс және Орталық Еуропа елдерін қамтамасыз етті. Еуропа газ құбырлары арқылы 

шикізаттың импортшысы болып қалады, бірақ сұйытылған табиғи газдың импорт кӛлемдері 

бойынша Азия елдеріне тӛрт есеге жол береді. Қытай үлесіне 2012 жылы Экономикалық 

қызметтестік және даму ұйымына кірмейтін елдердің әлемдік газ импортының 40% болды. ХЭА 

болжамына сәйкес жақындағы бес жылда газға арналған жалпы әлемдік сұраныс жылына орташа 

2,4 % ӛсетін болады.  

  

Табиғи газды әлемдік тҧтыну динамикасы және тҧрғындар 
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Секторлар бойынша табиғи газды әлемдік тҧтыну (тр. куб. футов) 
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Табиғи газға арналған әлемдік баға динамикасы  
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ТМД елдеріндегі тҧрғындардың адам басына табиғи газды тҧтыну 
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Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі 

Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі Агенттігі  

Кӛз: Статистика бойынша ҚР Агенттігі 
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Қазақстанның газ ӛнеркәсібі 

 

Қазақстанның газбен жабдықтау нарығы ӛзіне келесі секторларды қосады:  

 тарату жүйелері арқылы газды тасымалдау, 

 тұрғындарды, коммуналдық-тұрмыстық , ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды авариясыз және 

үздіксіз газбен жабдықтауды қамтамасыз ету, 

 инфрақұрылымды басқару; 

 сервистік қызметтерді кӛрсету. 

 

Қазақстан Республикасының газ тарату жүйелері газ құбырларынан (желілік бӛлім) және олардағы 

ілеспелі объектілерден тұратын магистральдық газ құбырларынан газ тұтыну жүйелеріне дейін 

тауарлық газды тасымалдауға арналған технологиялық ӛзара байланысты  құрылыстардың 

кешенін ұсынады.  

  

Газбен жабдықтаудың қазақстандық нарығы екі деңгейлі жүйені ұсынады: кӛтерме сауда және 

аймақтық бӛлшек сауда нарығы. Кӛтерме сауда  нарығында газ таратушы компаниялар газды ірі 

ӛндірістік кәсіпорындаға ұсынады. Бӛлшек сауда қатысушылары газды тұтынатын барлық үй 

шаруашылығы болып табылады.  

 

Жалпы Республика бойынша 880 аса елді мекен газдандырылды, ол жалпы санның 20 %құрайды. 

2004 жылдан бастап 2012 жыл аралығында газ саласында 80 жоба орындалды, 210 елді мекенді 

газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.   

 

Қазақстандағы табиғи газды тҧтыну динамикасы және тҧрғындар 
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Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі 
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Қазақстанда табиғи газды ӛндіру (жалпы шығару) 
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Кестеден кӛргендей Қазақстанда табиғи газ ӛнімінің кӛлемінің тұрақты ӛсуі байқалуда. 2003-2012 

жылдар кезеңінде табиғи газды ӛңдеу CAGR 9,3% ӛсті. 2012 жылы республикада 40 261,3 

млн.текше метр газ ӛндірілді.  

Табиғи газды ӛңдеудің аумақтық қҧрылымы  

 
 

Бұрыннан қосылған магистральдық және тарату газ құбырларының жүйелеріне сәйкес 

республиканың 14 облысының 9 облысына газ жеткізіледі. ҚР Үкіметімен республиканың елді 

мекендерін газдандыру бойынша шараларды жүзеге асыруға едәуір назар аударылады. 2004 

жылдан бастап 2012 жылды қосқанда республикалық бюджеттен осы мақсаттарға 60 млрд. 

теңгеден аса бӛлінді. Қабылданған шаралар Ақтӛбе, Атырау, Қостанай, Жамбыл, Батыс Қазақстан, 

Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облыстарының 250 аса елді мекендерін табиғи газбен 

газдандыруға мүмкіндік берді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі 

Агенттігі Агентство РК по Статистике 

Жамбыл  1% 

Ақтӛбе 10% 

Батыс Қазақстан 44% 

Атырау 35% 
 

Қызылорда  4% 

Маңғыстау  7% 

Кӛз: ҚР Статистика жӛніндегі Агенттігі 

Агентство РК по Статистике  



23 

 

Қазақстандағы сҧйытылған газ ӛндірісі  
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Қазақстанда сұйытылған пропанды және бутанды ӛндіру 2003 жылдан бастап 2012 жыл 

аралығында CAGR 7,4% ӛсті, ал кӛмірсутекті сұйытылған газ осы кезеңде  CAGR 5.0% ӛсті.  

 

Қазақстандағы табиғи және сҧйытылған газға арналған орташа баға  
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Қазақстандағы табиғи және сұйытылған газға арналған орташа баға динамикасында ӛсу 

тенденциясы бар. 2003-2012ж. табиғи газға арналған орташа баға CAGR 3,9%  ӛсті, осы кезеңге 

сұйытылған газға арналған орташа баға CAGR 10,7% ӛсті. 2012 жылы табиғи газға арналған 

орташа баға 10,31 тг/куб. м., сұйытылған газға арналған баға – 2 609 тг/баллон 50 л. тең болды.  

 «Газ және газбен жабдықтау туралы» Заң 

Қазақстан Республикасын энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, 

тұтынушылардың ең жоғарғы ауқымдағы шеңберін үздіксіз газбен қамтамасыз ету үшін жағдай 

жасау және ҚР отын-энергетикалық балансында газ үлесін арттыру, ҚР қажеттілігіне ӛңделген 

ілеспе газды тиімді пайдалану үшін жағдай жасау мақсатында Мұнай және газ министрлігімен 

«Газ және газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы әзірленді, 2012 

жылы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президентімен қол қойылды.  

Заң: 

1. Ішкі нарыққа тауарлық газды үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуге және республиканың газ 

тасымалдау жүйелерін кешенді дамытуға, бірыңғай ұлттық оператор құруға мүмкіндік береді.Осы 

Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі 

Кӛздер:ҚР Статистика жӛніндегі 
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шаралар елімізді тауарлық газбен жабдықтау жүйесін ретке келтіруге және жүйелердің тозудағы 

мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.  

2. ҚР аумағын газдандырудың Бас схемасын әзірлеуге; 

3. Сұйытылған табиғи газ нарығын дамытуға жағдай жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта 

факелде сұйытылған ілеспе газ бірінші кезекте республиканың ішкі нарығын қамтамасыз етуге 

бағытталатынын білдіреді.  

 

Экспорт және газдың халықаралық  транзиті 

Еліміздің транзиттік және экспорттық потенциалын кӛтеру мақсатында Қазақстан – Қытай газ 

құбырының құрылысының жобасы орындалуда. Қазіргі уақытта Қазақстан-Қытай  газ құбырының 

бірінші учаскесінің екі тармағы салынды және пайдалануға енгізілді, сондай-ақ ҚХР 43 млрд. 

текше м. аса транзиттік газ тасымалданды.  

Сонымен қатар бірінші учаскені кеңейту мақсатында жылына  25 млрд. текше метр қуаттылықпен 

газ құбырының үшінші торабының құрылысы жасалып жатыр, қазіргі уақытта күшіне ену жӛнінде 

мемлекет ішінде ресімдер ӛткізіліп жатқан 2007 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан – Қытай газ 

құбырының құрылысындағы және пайдаланудағы қызметтестік туралы ҚР Үкіметі және ҚХР 

Үкіметінің арасындағы келісімге ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Хаттамаға 

Тараптармен 2011 жылы 27 шілдеде қол қойылды,     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 шілдедегі № 918 Қаулысымен басым жағдайлар 

бойынша шетелдік жұмыс күшін тартуға 2012 жылға арналған квоталар белгіленді және басым 

жобалар бойынша шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру шарттары бекітілді, «Қазақстан-

Қытай» МГ бірінші учаскесі «С» торабының құрылысы, «Бейнеу-Бозой-Шымкент» МГ құрылысы 

және  Жаңажол ГӚЗ 2,3 кезектегі құрылысы. Сонымен қатар «Бейнеу-Бозой-Шымкент» бағыты 

бойынша  Қазақстан-Қытай газ құбырының екінші учаскесі құрылысының жобасы орындалу 

сатысында және Мемлекет басшысының 2012 жылғы 1 тамыздағы тапсырмасын орындау 

мақсатында құрылыс-құрастыру жұмыстары жүргізілуде.    

Бұдан басқа, Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдаған 

жолдауына сәйкес республиканың бұрын газдандырылмаған аймақтарын табиғи газбен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, Астана қ. және еліміздің солтүстік аймақтарын газдандыру 

үшін «Тобол-Кӛкшетау-Астана» газ құбырлары құрылысының жобасы жасалуда. Қазіргі уақытта 

осы жоба бойынша ТЭН және ЖСҚ әзірленді және «Самұрық-Қазына»ҰӘҚ» АҚ дағдарысқа 

қарсы қаражатынан қаржыландыру мәселесмен жұмыс жүргізілуде. Жобаның шикізат 

басазасының кӛзі ретінде Батыс Қазақстан кен орнымен ауыстыру схемасы бойынша жеткізілетін 

Ресейдің табиғи газын пайдалану жоспарлануда, болашақта жоспарланған Қарашығанақ газ ӛңдеу 

зауытынан  (бұдан әрі - ҚГӚЗ) газдың жеткізілуі мүмкін, Мемлекет басшысының қаңтардағы 

жолдауында айтылды.   

Қазіргі уақытта ҚГӚЗ құрылысының жобасы бойынша Эни итальяндық компаниямен ТЭН 

әзірленді және «Мемлекеттік сараптама» РМК оң қорытынды алынды. Бұдан басқа, қазіргі 

уақытта «Сарыбұлақ-Зимұнай» газ құбырының құрылыс арқылы Шығыс Қазақстан облысын 

газдандыру мәселесімен жұмыс жасалуда  

Қызметтестік жӛніндегі Қазақстан-Қытай комитетінің 6-шы отырысының шеңберінде Қазақстан 

Республикасының Үкіметі және Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы 

қызметтестік және  «Сарыбұлақ-Зимұнай» газ құбырының құрылысы туралы келісімге (2012ж. 10 

желтоқсан Астана қ.) қол қойылды. Қазіргі уақытта күшіне ену жӛнінде мемлекет ішінде ресімдер 

ӛткізіліп жатыр. 
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Саланың болашақтағы даму қатысындағы болжам және осы саладағы Эмитенттің ережесі 

ҚР Ҥкіметінің 2013 жылға арналған газ ӛнеркәсібіндегі жоспары 

- «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Қазақстан-Қытай», «Сарыбұлақ-Зимұнай», «Тобыл-Кӛкшетау-

Астана»газ құбырының құрылысы жобаларын орындауды жалғастыру; 
- 2007 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан – Қытай газ құбырының құрлысындағы және 

пайдаланудағы қызметтестік туралы ҚР Үкіметі және ҚХР Үкіметінің арасындағы келісімге 

ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Хаттама күшіне ену жӛніндегі мемлекет ішінде 

жүргізіліп жатқан ресімдерді аяқтау; 

- ҚГӚЗ құрылысы мәселелерімен Оренбург ГӚЗ базасында БК құру мәселесі жӛнінде РФ 

келіссӛздер ресімін аяқтау және 2013 жылдың бірінші жарты жылдығының аяғына дейін 

Қарашығанақтың 3 фазасын дамыту.   

 

2013 жылы газ саласындағы 46 бюджеттік инвестициялық жобаларды орындау жоспарлануда.  

 

24. нәтижелері Эмитенттің қызметтеріне едәуір әсер етуі мҥмкін, Эмитентпен жасалған  

контрактілер, мәмілелер туралы мәлімет. 

 

«Теңізшевройл» ЖШС 19.12.2012ж. жасалған № ОК 140747  шарты, шарт сомасы Қоғам 

активтерінің 25% аса құрайды.  

 

25. Қызметтерді жҥзеге асыру ҥшін Эмитентпен алынған лицензиялар, патенттер, рҧқсаттар 

туралы мәлімет, қҧжаттың нӛмірін және кҥнін, әрекет ету мерзімін және осы қҧжатты берген 

органды кӛрсетумен.  

 

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен магистральдық газ 

құбырларын пайдалануды жүзеге асыру үшін 2012 жылғы 8 маусымда берілген №000140-02 

мемлекеттік лицензия («Лицензиялау туралы» ҚР Заңына сәйкес қызметтердің лицензияланатын 

түрінің аталуы), Алматы қ. бойынша ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігі негізгі болып 

табылады, оның қызметтері «ерекше жағдайларда» айтылады.  

 

Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері ж 

агенттігімен құрылыс-құрастыру жұмыстарымен айналысуға арналған 2007 жылғы 29 

желтоқсанда берілген ГСЛ №02599 мемлекеттік лицензиясы («Лицензиялау туралы» ҚР Заңына 

сәйкес қызметтердің лицензияланатын түрінің аталуы). 

 

26. Физикалық немесе сандық ӛлшем бірліктері қабылданған нақты әрекет ету кезеңіндегі 

немесе соңғы екі жылдағы сатылған ӛнімдердің (орындалған жҧмыстардың, қызметтердің) 

кӛлемдері  

 

2010-2013ж. газды сату кӛлемі (текше м.) 

 

Аймақтар 2010 2011 2012 6 ай, 2013 9 ай, 2013 

Жамбыл облысы 800 725 1 276 607 1 398 607 644 206 810 763 

Оңтүстік Қазақстан облысы 899 346 1 021 965 1 154 829 556 794 660 880 

Қызылорда облысы 217 881 231 731 261 377 137 577 185 429 

Батыс Қазақстан облысы 636 733 789 531 999 289 829 472 1 098 806 

Ақтӛбе облысы 1 044 107 1 409 774 2 533 490 797 391 990 626 

Қостанай облысы 866 417 936 515 929 764 502 509 624 031 

Маңғыстау облысы 535 532 2 099 564 2 321 376 1 268 072 1 736 802 

Атырау облысы - - 119 100 208 735 225 343 
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Барлығы 5 000 741 7 765 687 9 717 831 4 944 755 6 332 681 

 

2010-2013 ж. газды тасымалдау кӛлемдері (текше м.) 

 

Аймақтар 2010 2011 2012 
6 ай,  

2013 

9 ай, 

2013 

Жамбыл ӚФ 428 579 526 878 543 103 290 620 315 179 

Оңтүстік Қазақстан ӚФ 482 893 586 542 662 154 344 195 391 304 

Қызылорда ӚФ 216 268 230 229 259 721 136 950 167 460 

Батыс Қазақстан ӚФ 546 424 617 198 564 769 305 782 334 127 

Ақтӛбе ӚФ 1 067 338 1 153 108 1 151 099 640 615 722 538 

Қостанай ӚФ  -  -  - 28 359 53 748 

Маңғыстау ӚФ тарату  - 88 582 310 301 229 192 241 528 

Атырау ӚФ  -  - 138 991 274 841 372 655 

Барлығы 2 741 502 3 202 536 3 630 139 2 250 553 4 116 208 

Маңғыстау ӚФ Магистр. 1 974 242 2 073 784 2 090 717 1 099 681 1 517 669 

 

2010-2013ж. газды сату және тасымалдау кӛлемі 
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Нақты әрекет ету кезеңіндегі немесе соңғы екі жылда Эмитенттің сатылған ӛнімдерінің 

(кӛрсетілген қызметтердің, жҧмыстардың) кӛлемдеріндегі ӛзгерту талдамасы 

 

2011 жылы газды сату және тасымалдау кӛлемі 7,8 млн. текше м. және 3.2 млн. текше м.құрады, 

сәйкесінше 55,3% және 16,8%,  ӛткен жылдың ұқсас кезеңіндегі кӛрсеткіштерден жоғары. 2012 

жылы газды сату және тасымалдау кӛлемі 9.7 млн. текше м. және 3.6 млн. текше м.құрады, 

сәйкесінше 25,1% және 13,4 %,  ӛткен жылдың ұқсас кезеңіндегі кӛрсеткіштерден жоғары. 2011 

жылы барлық аймақтар арасында үлкен үлестегі кӛлемде газды сатуды Маңғыстау облысы  

құрады, 2,1 млн. текше метр газ, жалпы кӛлемнің 27 % құрайды, тӛменгі үлесті  Қызылорда 

облысы құрады, 0,2 текше м. газ жалпы кӛлемнің 3 % құрайды. 2012 жылы үлкен үлестегі кӛлемде 

газды сатуды  Ақтӛбе облысы  құрады, 2,5 млн. текше метр газ, жалпы кӛлемнің 26 % құрайды, 

тӛменгі үлесті Атырау облысы құрады, 0,1 текше м. газ жалпы кӛлемнің 1 % құрайды. 2011-2012 

жылдары газды тасымалдау кӛлемінде Маңғыстау облысы үздік болды.  

 

 

 

Источник: данные Эмитента 
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ГҚ, қҧрылғылар және есептеу қҧралдары бойынша жалпы мәлімет 

 

МГ ТС

ҚТГА км 20 116  3 783  2 917            1 928             3 389  1 049      682                   429  2 474  3 465          

ГҚ жоғарғы қысымды км 4 999    490     239               532                1 324 86            243                  428 736     921             

Жер асты км 1 408     57         47                   42                    527      -            1                         -   696      38                 

Жер үсті км 3 591     433      193                490                 797      86             242                   428  40         883              

ГҚ орта қысымды км 3 161    710     613               156                327     6               70                     -  249     1 032         

Жер үсті км 1 285     430      236                39                    201      1                4                         -   154      220              

Жерасты км 1 876     280      377                116                 125      6                66                      -   95         812              

ГҚ төменгі қысымды км 11 956 2 583 2 065           1 241            1 738 956         369                  1       1 490 1 512         

жер үсті км 9 396     2 430  1 969            975                 1 568  205          199                   1        1 406  644              

Жер асты км 2 560     153      96                   266                 171      752          169                   -   84         869              

Барлығы жер үсті км 12 088 2 917 2 252           1 056            2 295 205         204                  1       2 255 902             

Барлығы жер асты км 8 028    866     665               872                1 093 844         477                  428 219     2 563         

ГТЖ ГТС саны дана 30            -       -                  -                  -        -            -                    13     -        17                 

ҚТГА меншігінде дана 4               -       -                  -                  -        -            -                    4        -        -               

ГТП саны дана 716         178      54                   105                 52         39             73                      -   58         157              

ҚТГА меншігінде дана 351         117      50                   94                    17         -            73                      -   -        -               

Сенімгерлік басқаруда дана 169         -       2                      -                  10         -            -                    -   -        157              

ШТП саны дана 15 286  8 281  1 072            357                 1 153  64             2                         1        306      4 050          

ҚТГА меншігінде дана 5 357     4 028  929                221                 176      -            2                         1        -        -               

Сенімгерлік басқаруда дана 4 268     -       5                      -                  213      -            -                    -   -        4 050          

ҚТГА пайдалануындағы ГҚ барлығы км 23 509  5 607  3 357            3 058             3 389  1 049      682                   429  2 474  3 465          

ҚТГА тиісті емес және қызмет 

көрсетілмейтін ГҚ 
км 4 184     790      38                   -                  1 820  -            1 517               -   18         -               

Тиісті обл. Бойынша ГҚ км 27 693  6 397  3 395            3 058             5 209  1 049      2 199               429  2 492  3 465          

ЖамбылОҚО
барлығы

Өлш

ем 

бірлі

гі

Аталуы

Өндірістік филиалдар

Маңғыстау

АтырауҚостанай
Қызылорд

а
БҚОАқтөбе

 
 

Баға саясаты/тарифтер 

 

Эмитенттің тарифтерін реттеуші – ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігі  (ТМРА).  

Тарифтерді қарастыруды жиілігі – тарифтерді бекіту немесе табиғи монополиялар субъектісінің 

реттелетін қызметтеріне арналған шекті деңгейі «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар 

туралы » ҚР Заңының 18 бабы 5 тармағымен қарастырылған тӛтенше реттейтін шаралар және 

жағдайлар ретінде тарифтерді бекітуден басқа, он екі айда бір реттен жиі жүргізілмеуі мүмкін.  

Тарифтерді қайта қарастыру жағдайлары – инвестициялық бағдарламаларды (жобалар) орындау, 

реттелетін қызметтерге арналған  тарифтің шекті деңгейінің жобасы табиғи монополиялар 

субъектісінің бекітілген жобалардағы (бағдарламалар) параметрлер есебімен табиғи монополиялар 

субъектілерімен қалыптасады (шикізаттарға және материалдарға, ЖЖМ, эл/энергияға арналған 

шығындардың ӛсуі, қызметтердің және тауарлардың бағаларының кӛтерілуі).  

Эмитенттің тарифтер жӛніндегі нормативтік базасы: 

-Қазақстан Республикасының  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2007 жылғы 

19 шілдедегі № 167 бұйрығымен бекітілген Қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 

(бағаларды, алым ставкаларын) мемлекеттік реттеу енгізілетін ұйым қызметкерлерінің еңбек 

нормаларын және (немесе) еңбекақы тӛлеу жүйесі параметрлерін ұсыну, қарау және келісу 

ережесі. 

- Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 24 

қаңтардағы №18-НҚ бұйрығымен бекітілген табиғи монополиялар субъектiлерiмен 

инвестициялық бағдарламаларын және (немесе) инвестициялық жобаларын орындаудың 

тиімділігіне мониторингті жүзеге асыру ережесі 

http://pda.enbek.gov.kz/kk/node/917
http://pda.enbek.gov.kz/kk/node/917
http://pda.enbek.gov.kz/kk/node/917
http://pda.enbek.gov.kz/kk/node/917
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 Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) 

тарифтерді бекіту (бағаларды, алым ставкаларын)бекіту кезінде  қолданылатын шығындарды 

қалыптастырудың ерекше тәртібі туралы ережесі; 

 Табиғи монополиялар субъектілерінің шикізаттар, материалдар, отын, энергия шығыстарының 

техникалық және технологиялық нормаларын, нормативтік техникалық ысыраптарын бекіту 

ережесі; 

 Табиғи монополиялар субъектілері персоналдарының нормативтік санын бекіту ережесі, 

 ҚР ҚН 4.03–01-2011 ҚР Құрылыс нормалары.Газ тарату жүйелері. 

 Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарларға, жұмыстарға) 

арналған тарифтерін (бағалар, алым ставкалары) және тарифтік сметаларын бекіту ережесі; 

 Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) 

арналған тарифтердің (бағалар, алым ставкалары) шекті деңгейін және тарифтік сметаларын 

бекіту ережесі. 

Газ және газбен жабдықтау туралы ҚР Заңына сәйкес газбен қамтамасыз ету тұтынушылары 

анықталды, категорияларға бӛлінеді: тұрмыстық тұтынушы, коммуналдық-тұрмыстық және 

ӛндірістік тұтынушы. Тұтынушылар технологиялық белгілер бойынша топтастырады.  

   

 «А» категориялы тұтынушылар газды газ тарату станцияларынан (ГТС) немесе ГТС дейінгі 

магистральдық газ құбырынан алады. «А» категориялы тұтынушылар ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындар болып табылады. Осы категориялы тұтынушылардағы газ бағасында тарату 

жүйелері арқылы тасымалдауға арналған тариф жоқ. Осы категориялы тұтынушылармен 

шарттарды компания тікелей жасайды.  

 «Б» категориялы тұтынушылар газды газ тарату жүйелерінен алады. Компания газды осы 

категориялы тұтынушылар үшін аймақтық ӛндірістік филиалдардың жүйелері арқылы сатады. 

Осындай тұтынушылар үшін газ бағасының құрылымына тарату жүйелері арқылы газды 

тасымалдауға арналған тариф қосылған. Қазіргі уақытта Компания аймақтық ӛндірістік 

филиалдардың жүйелері арқылы тұрғындарға, ӛндірістік және коммуналдық-тұрмыстық 

кәсіпорындарға газды сатады. 

 

Эмитенттің ӛндірістік филиалдарының тарифтері  

ҚҚС есесбінсіз 1000 т.м. үшін теңге 

Аймақ 05.04.10 15.04.12 01.10.12 01.11.12 01.12.12 01.05.13 01.07.13 

Ақтӛбе ӚФ 672,1 672,1 672,1 672,1 672,1 672,1 1001,1 

Жамбыл ӚФ  1497,8 1497,8 1497,8 1497,8 1497,8 1497,8 3737,8 

Батыс Қазақстан ӚФ 1471,2 1471,2 1471,2 1471,2 1471,2 1471,2 2266,2 

Қызылорда ӚФ 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 3576,2 

Оңтүстік Қазақстан ӚФ 2168,4 2168,4 5184,6 5184,6 5184,6 5184,6 5184,6 

Маңғыстау ӚФ 

(магистарльдық 

тасымалдау)  

496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 591,8 

Маңғыстау ӚФ (тарат. 

тасымалдау) 

- 1284,1 1284,1 1284,1 1284,1 1284,1 1284,1 

Атырау ӚФ (тарат. 

тасымалдау) 

- - - 1190,0 1190,0 1190,0 1269,3 

Қостанай  ӚФ (тарат. 

тасымалдау) тұрғындар 

- - - - - 848,9 848,9 

Қостанай  ӚФ (тарат. 

тасымалдау) 

кәсіпорындар 

- - - - - 1382,0 1382,0 
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Тарату қҧбыр жолдары арқылы тасымалдауға арналған тариф есебімен тҧтынушылар ҥшін 

Эмитенттің ӛндірістік филиалдарының газға аранлған босату бағалары  

 

Аймақ кезең 

Оңтҥстік Қазақстан ӚФ <1.01.10 >1.07.10 >1.09.11 >1.10.12 >1.03.13 <01.07.13 

А категориялы тҧтынушылар        

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін  13620,25  13620,25 13311,84 13311,84 13367,43 - 

Заңды тұлғалар үшін  13869.25 13869.25 13987.54 13987.54 14137,43 - 

Б категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар  16904,77 17767,95 17458,12 20474,14 20529,89 - 

Заңды тұлғалар 17153,77 18016,95 18133,82 21149,84 21299,89 - 

Ақтӛбе ӚФ       

А категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін 

(құрғақ газ) 

4770,90 4749,77 4845,39 4845,39 4567,78 4567,78 

Заңды тұлғалар үшін (құрғақ газ) 5019,90 4998,77 5521,09 5521,09 5337,78 5337,78 

Б категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар (мұнайлы ілеспе газ) 2959,45 3514,21 3609,83 3657,99 3668,69 4087,29 

Заңды тұлғалар (мұнайлы ілеспе газ) 3293,15 3763,21 4285,53 4333,69 4438,53 4857,29 

Тұрғындар және газ кӛлемін тұрғындар 

үшін жылу энегриясын ӛндіру үшін 

пайдаланатын заңды тұлға (мұнайлы 

ілеспе газ) 

2857,45 2942,15 3412,21 3555,99 3566,69 3985,29 

газ кӛлемін заңды тұлғалар үшін жылу 

энегриясын ӛндіру үшін пайдаланатын 

заңды тұлға және басқа заңды тұлғалар 

(мұнайлы ілеспе газ) 

3106,45 3191,15 3661,21 4231,69 4336,69 4755,29 

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін 

(құрғақ газ) 

6066,36 6536,42 6632,04 6632,04 6354,43 6773,03 

Заңды тұлғалар үшін (құрғақ газ) 6315,36 6785,42 7307,74 7307,74 7124,43 7543,03 

Жамбыл ӚФ       

А категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін  13620,25 13620,25 13311,84 13359,28 13367,43 - 

Заңды тұлғалар үшін  13869,25 13869,25 13987,54 14034,98 14137,43 - 

Б категориялы тҧтынушылар       

Заңды тұлғалар (импорт газы) 16347,04 16647,86 16764,73 18944,90 19047,35 - 

 тұрғындар 8089,20 8518,87 10933,21 13565,45 13763,67 - 

Тұрғындар үшін Тараз Энергоорталық 7331,47 8610,87 - - - - 

Заңды тұлғалар 8468,47 8767,87 11608,91 14241,15 14533,67 - 

Заңды тұлғалар  үшін Тараз 

Энергоорталық 

7580,47 8859,87 - - - - 

Батыс Қазақстан  ӚФ       

А категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін 7092,79 7060,39 7530,33 10338,66 - 10377,75 

Заңды тұлғалар 7341,79 7736,09 8206,03 11108,66 - 11147,75 

Заңды тұлғалар 6923,36 6838,09 7308,03 10105,66 - 10144,75 

Б категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар  9237,52 9205,12 9924,97 12733,30 - 13567,40 

Заңды тұлғалар 9486,52 9880,82 10600,67 13503,30 - 14337,40 

Заңды тұлғалар 9068,09 8982,20 9702,67 12500,30 - 13334,40 

Қостанай   ӚФ       

А категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар үшін жылу ӛндіру үшін 13262,65 13262,49 3318,24 - - - 

Заңды тұлғалар үшін 13938,35 3938,19 14088,24 - - - 

Қызылорда   ӚФ       

А категориялы тҧтынушылар       

Заңды тұлғалар 1205,50 1205,50 1205,50 - - - 
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Б категориялы тҧтынушылар       

Тұрғындар  3742,75 5921,64 5932,34 - - - 

Заңды тұлғалар  4418,45 6597,34 6702,34 - - - 

Маңғыстау облысы       

А категориялы тҧтынушылар       

«МАЭ Қазатомӛнеркәсіп» ЖШС үшін 

(аралас газ) 

7169,25 7458,91 7458,91 - - 7458,91 

«МАЭ Қазатомӛнеркәсіп» ЖШС үшін 

(газ- «Теңізшевройл» ЖШС) 

9176,00 10869,85 11907,86 - - 11907,86 

Ӛзе тұтынушылар үшін (аралас газ) 9176,0 10665,88 11270,75 - - 11270,75 

Б категориялы тҧтынушылар ҥшін       

Бейнеу ауданының тҧтынушылары       

Тұрғындар және ӛзге тұтынушылар 2740,01 - 3412,52 - - 3412,52 

Тҥпқараған ауданының 

тҧтынушылары 

      

«АГС» АҚ тарату құбыр жолдары 

арқылы газды тасымалдау жӛніндегі 

қызметтерге арналған тариф есебімен 

тұрғындар және ӛзге тұтынушылар 

4637,26 - 5337,07 - - 5383,03 

Тұрғындар және ӛзге тұтынушылар 4273,00 - 4972,81 - - 4972,81 

Жаңаӛзен ауданының 

тҧтынушылары 

      

Тұрғындар, мешіттер, суүт зауыттары, 

наубайханалар және бюджеттік 

ұйымдар 

5963,00 - 6534,81 - - 6534,81 

Жаңаӛзен қ. қазандықтары 3618,00 - 4469,81 - - 4469,81 

Ӛзе тұтынушылар 5683,00 - 9679,81 - - 9679,81 

Маңғыстау ауданының 

тҧтынушылары 

      

Тұрғындар, коммуналдық-тұрмыстық 

кәсіпорындар және бюджеттік ұйымдар 

- - 7952,45 - - 8047,61 

Ӛзге тұтынушылар 7735,94 - 8722,45 - - 8817,61 

Қарақиян ауданының 

тҧтынушылары 

      

Маңғыстауоблгаз» ЖШС тарату 

құбырлары арқылы газды тасымалдауға 

арналған тариф есебімен ӛзге 

тұтынушылар 

7536,94 - 9035,23 - - 9130,39 

Тұрғындар 8212,64 - 7892-93 - - 7988,09 

Ӛзге тұтынушылар 7164,64 - 8662,93 - - 8758,09 

Мҧнайлы ауданының 

тҧтынушылары 

      

«АГС» АҚ тарату құбырлары арқылы 

газды тасымалдау жӛніндегі 

қызметтерге арналған тариф есебімен 

тұрғындар және ӛзге тұтынушылар 

- - 8354,72 - - 8495,84 

«АГС» АҚ тарату құбырлары арқылы 

газды тасымалдау жӛніндегі 

қызметтерге арналған тариф есебімен 

Басқұдық және Атамекен ауылдарының   

тұрғындар және ӛзге тұтынушылар 

7445,61 - 7653,32 - - 7794,44 

Тұрғындар және ӛзге тұтынушылар  6744,21 - 7990,46 - - 8085,62 
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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ қызмет кӛрсету картасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біріктірілген менеджмент жҥйесі  

 

Біздің компанияның негізгі міндеті – газ тұтынушыларға кӛрсетілетін қызметтердің сапасын 

ұдайы жақсарту, қауіпсіз, үздіксіз және апатсыз газдың тасымалдануын қамтамасыз ету. Сонымен 

бірге, әрекеттегі нормативтік-техникалық баға, ұлттық және халықаралық стандарттардың, 

еліміздің табиғатты қорғау және еңбек  заңнамаларының талаптары сақталуы тиіс, жаңа 

технологиялар және инвестициялық шешімдер бойынша бәсекелестікке қабілетті болу қажет.  

Осы мақсаттарға қол жеткізу Менеджменттің біріктірілген жүйесін енгізуге мүмкіндік тудырады.  

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Орталық аппаратының және алты ӛндірістік филиалдарының   

ISO 9001:2000 стандартына сәйкестікке сапа менеджменті жүйесінің сертификатталған бірінші  

аудиті 2006 жылы ӛтті.  

2009 жылы желтоқсан айында TUFCERT сертификаттау органы ISO 9001:2008 стандартына 

сәйкестікке сапа менеджменті жүйесінің  қайта сертификаттау аудитін ӛткізді және оны стандарт 

талаптарына сәйкес келеді деп таныды;  

 2010 жылы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Орталық аппараты және алты ӛндірістік филиалы 

ISO 14001:2004 – «қоршаған ортаны қорғау», және OHSAS 18001:2007 – «денсаулық сақтау және 

еңбек қауіпсіздігі» стандарттарына сәйкестік сертификаттарын алды. . 

   2012 жылы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  – сапа, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және 

еңбек қауіпсіздігі саласындағы үш менеджмент жүйесін біріктірді: 

Келешекте біріктірілген менеджмент жүйесіне энегроменеджмент, тауекелдерді басқару, 

бизнестің ақпараттық қауіпсіздігі және әлеуметтік жауаптылығы саласындағы жеке элементтерді, 

сондай-ақ  балансталған кӛрсеткіштер жүйесін қосуды жоспарлап отыр. Алдағы уақытта басқару 

есептілігі мен сарапатама, сондай-ақ еуропалық іскерлікті жетілдіру үлгісін (EFQM)  жүйелернің 

толық енгізілуі қамтамасыз етілетін болады.  

Қостанай 
ӨС: 682 км 
Қызметкерлер саны:  
689 
Тұрғындар: 879 579 
адам. 

Батыс Қазақстан ӨФ  
РС: 3 389 км 
Қызметкерлер саны:  
764 
Тұрғындар: 612 551 
адам. 

Оңтүстік Қазақстан 
ӨФ  
РС: 5 607км 
Қызметкерлер саны:  
1128 
Тұрғындар: 2 621 
523 чел. 

Қызылорда  ӨФ  
РС: 1 049 км 
Қызметкерлер саны:  
233 
Тұрғындар: 712 992 
адам 

Атырау ӨФ 
РС: 3 465 км 
Қызметкерлер саны:  
574 
Тұрғындар : 542 987 
адам. 

Маңғыстау ӨФ  
РС: 2 474 км 
МГП: 429 км 
Қызметкерлер саны:  
543 
Тұрғындар: 545 724 
чел. 

Жамбыл ӨФ 
РС: 3 357 км 
Қызметкерлер саны:  
745 
Тұрғындар: 1 055 
976 чел. 

91% 81% 67% 58% 56% 45% 42% 24%
16% 6%
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91% 81% 67% 58% 56% 45% 42% 24%
16% 6%

91% 81% 67% 58% 56% 45% 42% 24%
16% 6%

Облысты газдандыру 
деңгейі  91% 81% 67% 58% 45% 42% 24%

16% 6%

Ақтөбе ӨФ 
РС: 3 057 км 
Қызметкерлер саны:  
842 
Тұрғындар: 786 349 
адам. 

  

 

 

 

Алмат облысы  
Тұрғындар: 1 909 362 
Алматы қ.  
Тұрғындар: 1 450 327 
Астана қ. 
Тұрғындар : 742 918 
адам 
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2013 жылдың тамызында ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 халықаралық 

стандарттарға сәйкестік мәніне біріктерілген менеджмент жүйелерінің сертификаттау аудиті ӛтті. 

TUFCERT сертификаттау органы біріктірілген менеджмент жүйелерін халықаралық стандарттарға 

сәйкес келеді деп таныды.  

 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі ӛндірістік кӛрсеткіштер  

 

2010 ж. Компания ИСО-14001: 2004 халықаралық стандарт талаптарына сәйкестікке 

сертификаттау аудитін ӛткізді, содан бері жоғары экологиялық талаптарға сәйкестікке арналған 

инспекциялық тексерулер компанияда жыл сайын ӛтіп тұрады.  

2011-2012 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қоғам жұмыстарын жетілдіру 

тәсілімен, экологиялық салық тӛлемдерінің есебін жүргізу, математикалық есептеу әдістері 

арқылы экологиялық құжат айналымын жүргізуге және ақпараттық экологиялық деректер базасын 

жинақтауға мүмкіндік беретін экологиялық кӛрсеткіштерді басқару және сараптаудың 

автоматтандырылған жүйесі(ЭКБжСАЖ) енгізілді.  

Болат құбырларды полиэтилен құбырларға ауыстыру, осы жерасты газ құбырларын электр 

химиялық қорғау қажеттілігінің болмауына байланысты, электр қолданысын едәуір азайтады. 

Атмосфералық ауа мен ағын су мониторингінің үздіксіз жүргізілуі қоршаған ортаның 

жағдайларын бақылауға мүмкіндік береді.  

 

Авариялық-диспетчерлік қызмет  

 

Газбен жабдықтау объектілеріндегі апаттардың алдын алу және жою жұмыстарын жүргізумен 

әрбір ӛндірістік филиалдарда құрылған, сондай-ақ «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ эксплуатациялық газ 

учаскелеріндегі авариялық-диспетчерлік қызметтер (АДҚ) айналысады. АДҚ ӛндірістік 

филиалдың құрылымдық бӛлімшесі болып табылады демалыс және мейрам күндерінінде де  

тәулік бойы жұмыс істейді.  

АДҚ құрылымы мен саны газ шаруашылығының кӛлеміне (газдандырылған пәтер саны, газ 

құбырының ұзындығы, т.б.) қатысты штат кестесімен белгіленеді. Бұл ретте, АДҚ газ 

шаруашылығында 5 жылдан кӛп еңбек тәлімі бар, дайындықтан ӛткен  ИТЖ және қызметшілер  

жұмыс істейді.  

АДС ӛз қызметерінде АДҚ туралы Ережені, персоналдық лауазымдық нұсқаулығын, сондай-ақ 

«Апаттардың  алдын алу және жою жоспарын» басшылыққа алады. Ол аданың ӛмірі мен 

денсаулығына қауіпті болуы ықтимал апат жағдайларды, сондай-ақ сақталатын материалдық 

құндылықтарды қамтиды.  

Барлық АДҚ апат жағдайларын жоюға және болдырмауға арналған материалдық-техникалық 

құралдармен, жылдамдылығы жоғары апат автомашиналарымен, газбен жабдықтау жүйесі 

бӛлшектерінің ақаулығы туралы ӛтінімдерді қабылдау үшін кӛп ӛлшемді (қалалық) телефон 

байланысымен, авария жӛніндегі  ӛтінімдерді орындайтын апат бригадаларымен екі жақты радио 

байланысымен, ал олар радио байланысының әрекет ететін радиусынан тыс жерлерде болған 

жағдайда  - телефон байланысымен жабдықталған.  

Диспетчерлік және апаттық жұмыстарды орындау кезінде тез әрі шұғыл әрекет ету үшін, сондай-

ақ олардың жылдамдылығын және сапасын  арттыру  үшін барлық АДҚде келесі техникалық 

құжаттар бар: газ құбырлары тарссасының  бойынша негізгі ажырату қондырғылары, ГРС, ГРП 

және ірі газ тұтынушылар кӛрсетілген қызмет зонасының желілік карта-сызбасы, барлық жерасты 

және жерүсті коммуникациялар, құрылыстар мен қондырғылар туралы мәлімететр мазмұндалған  

М 1:500 планшет; атқарушылық-техникалық құжаттама (жоспар, профиль, дәнекерленген жіктер 

схемасы); апаттардың алдын алу  және жою жоспары; ТЖ қызметерімен ӛзара әрекеттесу 

жоспары. 

 

28. сауда кірісіне (жҧмыстар, қызметтер) позитивті және негативті ықпал ететін факторлар  

 

Газды сату және тасымалдау бойынша тарифтердің ӛсуі және тӛмендетілуі 

Газ сатылымына және тасымалдануына сұраныстың артуы және кемуі  
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Газға сұраныстың артуы және кемуі (газ желісіне қосылатын абоненттер санының ӛсуі және 

азаюы) 

Еліміздегі экономиканың негізінде аймақтардағы ӛндірістік саланың ӛсуі және құлдырауы 

(зауыттардың, фабрикалардың, электр станцияларының және т.б. іске қосылуы және жабылуы)  

Ауа-райы жағдайының ӛзгеруі (мысалы, қыс және күз жылы болғанда жылу беру азаяды, жылыту 

кезеңі ерте аяқталады) 

 

27. Эмитенттің ӛз ӛнімдерін (жҧмыстар, қызметтер) сатуды ҧйымдастыру қызметтері. 

 

-  «Forbes», «LSM», «Капитал», «Oilnews», «Реальный Бизнес Казахстана» («Бизнес&Власть»), 

«РЦБК», «Курсив», «Миллионер», «Tengrinews», «Эксперт» басылымдарында «ҚазТрансГаз 

Аймақ» АҚ туралы мақалалардың жариялануы. 

- Жыл сайын «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ рәміздерімен баспалық кәдесый ӛнімдері – буклеттер, 

пакеттер, плакаттар, күнделіктер және т.б. шығарылады.  

- «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ компания имиджін кӛрсететін және  тиімді жарнаманы қамтамасыз 

ететін ӛзінің интернет сайты бар.  

- Эмитентке сенімді арттыру арқылы тапсырыс берушілермен ұзақ мерзімді серіктестікті дамыту.  

 

Жалпы сатылым кӛлеміндегі олардың пайыздық ҥлесі кӛрсетілген, барлық жеткізу 

кӛлемінің он және одан кӛп пайызы тҥсетін Эмитент  жеткізушілерінің атауы, орналасқан 

жері. Келешектегі осы жеткізу кӛздерінің қол жетімділігіне қатысты болжамдар берілуі тиіс 

 

Жеткізушінің атауы, орналасқан жері Жеткізу кӛлемі, 

текше м. 

Жалпы кӛлемдегі 

ҥлес 

Компания "ZMB (Schweiz) AG", 

Германия. Берлин қ. 

     1 900 000    24% 

"Теңізшевроил " ЖШС,  Атырау қ.      1 860 856    23% 

СНПС "Ақтӛбемұнайгаз",  Ақтӛбе      1 252 200    16% 

"Газпром" ААҚ, Ресей  Федерациясы,  

Москва қ. 

        971 150    12% 

"КазРосГаз" ЖШС, Алматы қ. 850 000 11% 
 

Эмитент жеткізушілермен ұзақ мерзімді серіктестік қатынас жасайды , сондықтан осы жеткізу 

кӛздері келешектеде қол жетімді болады деп қарастырылады. 

 Жалпы сатылым кӛлеміндегі олардың пайыздық ҥлесі кӛрсетілген, Эмитент ӛнімдерін 

(жҧмыстарын, қызметтері) сатудан тҥсетін жалпы тҥсім пайызының он және одан кӛп 

пайызы  ҥлесіне тҥсетін Эмитент  тҧтынушыларының  атауы, орналасқан жері. Эмитенттің 

ӛнімдерін (жҧмыстарын, қызметтері) сатуға кері ықпал ететін ықтимал факторлар 

ашылады  

 

Тҧтынушылардың атауы  Жеткізу кӛлемі, 

Текше  м. 

Жалпы кӛлемдегі 

ҥлес 

"МАЭК-Казатомӛнеркәсіп" ЖШС,  

Ақтау қ. 

     1 930 530    38% 

ЖГРЭС АҚ,  Тараз қ.         871 600    17% 

Энергоорталық  3 АҚ,  Шымкент қ.         364 272    7% 

ССГПО АҚ (Рудный қ. ГРС), Рудный қ.         338 501    7% 

ТНК Казхром АЗФ АҚ (СГ),  Ақтӛбе қ.         287 350    6% 

ТОО Жаңажол ГТЭС ЖШС,  Ақтӛбе қ.         247 000    5% 

КТЭК МКК (кәсіпорын),  Ақтау қ.         213 000    4% 

 

Ӛнімдердің сатылымына келеңсіз әсер ететін факторлар болған жоқ. 
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29. Эмитент қызметтеріне әсер ететін негізгі факторлар. 

 

Эмитент қызметтерінің маусымдылығы, маусымдық сипаттағы Эмитент қызметтерінің 

тҥрі және Эмитенттің жалпы кірісіндегі  олардың ҥлесі  

 

Эмитенттің маусымдық сипаттағы негізгі қызметтері - Тұтынушыларға газды сату және 

тасымалдау болып табылады. Күзгі-қысқы маусымдарда газдың тұтынылуы жаз айларына 

қарағанда жоғары, сәйкесінше кіріс бӛлігі де жыл уақыттарына қатысты болады. Осы түрдегі 

қызмет үлесі 90% құрайды. Тӛмендегі графада 2010 жылдан бастап 2012 жыл аралығындағы айлар 

бӛліп кӛрсетілген газды жеткізу кӛлемдері кӛрсетілген. 

 

2010 жылдан бастап 2012 жыл аралығындағы айлар бӛліп кӛрсетілген газды жеткізу 

кӛлемдері  
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Эмитенттің операциялық шығындары да маусымдық ауытқуларға бейімделген, бұл ретте 

материалдарға, жӛндеу жұмыстарына, техникалық қызмет кӛрсетуге және басқа қызметтерге 

арналған аса жоғары шығыстар, бірінші тоқсанға және жылдың соңғы үш айына қарағанда, 

әдетінше жылдың екінші және үшінші тоқсанында күтіледі.  

 

Эмитентке жеткізілетін (кӛрсетілетін) шикізаттардың (жҧмыстардың, қызметтердің) жалпы 

кӛлеміндегі импорт ҥлесі және сатылатын ӛнімнің жалпы кӛлеміндегі  Эмитентпен 

экспортқа сатылатын ӛнімдердің (жҧмыстар, қызметтер) ҥлесі. 

 

Эмитентке жеткізілетін (кӛрсетілетін) шикізаттардың (жұмыстар, қызметтер) жалпы кӛлеміндегі 

импорт үлесі 36%. 

 

Эмитент ӛнімді  экспортқа сатпайды. 

 

осы мәміле сомасы Эмитент активтерінің баланстық қҧнының он пайызынан асқан 

жағдайдағы, облигация шығару туралы шешім қабылдаған кҥннен бастап алты айдың 

ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс, мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер  

 

Облигация шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде активтер құнынан 

10 және одан кӛп пайыз асатын мәмілелер жасалған жоқ. 

 

Келешек міндетемелер. Эмитенттің негізгі келешектегі міндеттемелері және осы 

міндеттемелердің Эмитент қызметтеріне келеңсіз әсері, сонымен бірге, ҥшінші тҧлғалардың 

кепілдігімен қымтамасыз етілген ӛзге Эмитенттердің облигациялары бойынша Эмитенттің 

Источник: данные Эмитента 
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кепілдіктері туралы, оған қоса, осындай эмитент туралы, облигация саны, кепілдік 

шарттары, кепілдің шығарылымының валютасы мен ӛтелу кҥні туралы ақпараттар.  

 

Эмитенттің Қоғам қызметтеріне келеңсіз әсер етуі мүмкін  келешек міндетемелері жоқ.  

 

Эмитенттің сот процесстеріне қатысы туралы мәліметтер. Нәтижесінде Эмитент 

қызметтерінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай және басқа міндеттемелер 

салынуы мҥмкін болатын, Эмитенттің қатысуымен сот процесстері мәнінің сипатамасын 

беру.  

 

Жылдың бойында, Эмитент әдеттегі қызметтерді жүзеге асыру барысында туындайтын бірқатар 

соттың іс қарауына (талапкер ретінде) тартылды. Басшылықтың пікірі бойынша, Эмитенттің 

қызметтері және қаржылық жағдайлары нәтижелеріне едәуір келеңсіз әсер етуі мүмкін, негізі 

бойынша осы инвестициялық меморандумының бірқатар бӛлімдері дайындалған, қаржылық 

есептіліктерде есепке алынбаған немесе ашылмаған, ағымдағы шешілмеген талаптар және сотта іс 

қараулар болмайды.  

 

Соңғы жылда уәкілетті мемлекеттік органдармен және/немесе сотпен Эмитентке және оның 

лауазымды тҧлғасына салынған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер, санкция 

салынған кҥн, қолданылған санкцияны, санкция себебін, санкция тҥрі мен мӛлшерін, 

сондай-ақ санкция орындау деңгейін кӛрсету.  

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ және оның  лауазымды тұлғаларына әкімшілік санкциялар салынған 

жоқ.  

 

Тәуекел факторлары. Облигация ҧстаушылары тартылатын, тәуекел факторларының  

болжалды талдамасын беру  

 

Қазіргі газ тарату саласы, негізгі қорлардың тозуына, заңнамалардың жетілдірілмегендігіне, 

энергия тасығыштарға арналған құнның ӛсуіне және инвестицияның жетіспеушілігіне байланысты 

қатерлер мен проблемалардың болуымен сипатталады. Эмитент қызметтері Эмитенттің ӛндірістік 

және қаржылық нәтижелеріне едәуір ықпал етуі мүмкін, келесі қатерлерге ұштасады: 

Нарық тәуекелі – нарық тәуекелі нарықтық бағаның ӛзгеруі нәтижесінде қаржылық құралдардан 

келешектегі ақша ағымдарының әділетті құнының ықтимал ауытқуынан болады. Эмитент нарық 

жағдаятының негативті ӛзгеруі салдарынан туындауы мүмкін, ықтимал шығындарды кезеңдік 

бағалау арқылы нарықтық тәуекелді басқарады.   

Пайыз ставкасына байланысты тәуекелдер – аталған тәуекел негізінен Эмитенттің пайыздары 

құбылмалы заемдарына жатады. Эмитенттің қаржылық тәуекелдерді басқару саясаты, пайыз 

ставкаларын белгіленген және ауыспалы заемдарды байланыстыра отырып, пайыз ставкаларын 

басқаруы болып табылады. 2011 жылы және 2012 жылдың 31 қарашасында, сондай-ақ 2013 

жылдың 30 маусымында Эмитентте пайыздары құбылмалы заемдар болмауына байланысты, 

пайыз ставкаларының ӛзгеруіне байланысты ықтимал тәуекелдер болған жоқ.   

Қаржы тәуекелі – Эмитенттің сондай-ақ шетел валютасындағы мәмілелер бойынша тәуекелдері 

бар. Бұндай тәуекел АҚШ долларында газ сатып алу нәтижесінде туындайды.  Эмитенттің сатып 

алатын газының шамамен 79% ӛзіндік құны доллармен кӛрсетілген, ал 100% кірісі теңгемен 

кӛрсетілген. Тӛмендегі таблицада Эмитент шығыстарының  басқа тұрақты параметрлер кезіндегі 

(ақша активтерінің және міндеттемелердің әділетті бағасындағы ӛзгерулер салдарынан) АҚШ 

долларын ауыстыру бағамының ықтимал едәуір  ӛзгеруіне салық салынғанға дейінгі сезімталдығы 

кӛрсетілген. Эмитент капиталына ықпалы жоқ.   
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 АҚШ доллары бағамының 

ӛсуі/тҥсуі 

Табыс салығына дейінгі 

кіріске ықпалы 

2012 1,57% 81 850 

 -1,57% (81 850) 

   

2011 10,72% 844 758 

 -10,72% (844 758) 

 

Компания валюта тәуекелін хеджерлеу үшін туынды қаржы құралдарын қолданбайды, АҚШ 

долларында активтерді қолдай отырып, шетел валютасындағы мәмілелер бойынша 2, 3 айлық газ 

жеткізу мӛлшерінде ӛтемақы стратегиясын уақытша қолданады. Табиғи газға арналған Бағаның 

ӛзгеру тәуекелі (қаупі )– ӛзінің табиғи қызметтеріне байланысты Эмитент тұрақты түрде табиғи 

газды сатып алады. Компания АҚШ долларында белгіленетін, табиғи газға арналған бағаның 

ауытқу қаупін кӛтереді. Эмитент жылдық бюджетті және кезеңдік болжамды келешектегі газға 

арналған бағаның түрлі  деңгейіне қатысты сезімталдық талдамасын қоса отырып, дайындайды.  

Кредит тәуекелі (қаупі) – бір тараптың қаржы құралдары бойныша міндеттемелерді орындай 

алмауы және келесі тарапқа қаржы шығынын кӛтеруге мәжбүр етуі. Компания ӛзінің операциялық 

қызметтері және бірнеше инвестициялық қызмет түрлері нәтижесінде кредит тәуекеліне ұшырап 

отыр. Инвестициялық қызметке қатысты, Эмитент қазақстандық банктерде депозиттер 

орналастырады. Эмитент басшылығы тӛтенше кредит тәуекелдерін болдырмау мақсатында, осы 

банктердің кредиттік рейтингін кезеңдік қарастырып отырады. Эмитент басшылығы, таяудағы 

халықаралы кредит тәуекелі және жергілікте банктердің кредит рейтингінің кейінгі ӛзгеруі 

тӛтенше кредит тәуекелінің ақталуы болып табылмайды деп санайды. Сәйкесінше банк 

депозиттері бойынша қамтамасыз етуге резерв талап етілмейді.  

Басшылық, операциялардың әрекетті деңгейі кезінде, Эмитент кредит бақылауының тиісті 

процедурасын және ӛнеркәсіптік тұтынушылардың мониторингін белгіледі деп санайды. Бұл 

Эмитентке несиеге қабілетті деп танылған үшінші тұлғалармен сауда операцияларын жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Эмитент әрекеттегі дебиторлық берешектердің тұрақты мониторингін 

жүргізіп отырады,  нәтижесінде сенімсіз берешектің туындау қаупі болмашы болып табылады. 

Кредит тәуекелдері жеке қамтамасыз ету процедурасы арқылы ӛтеді. Тұрғындарға байланысты 

кредит тәуекелі бірнеше хабарламадан кейін 60 күннің ішінде газдың берілуін ажырату арқылы 

бақыланады.  

Ақша қаражаттарын және олардың эквиваленттерін, сауда және басқа дебиторлық берешектерді 

қосатын, Компанияның басқа қаржылық активтері бойынша туындайтын кредит тәуекелдеріне  

қатысты Эмитенттің кредит тәуекеліне бейімділігі контрагенттің дефолты нәтижесінде 

туындайды, ал максималды  тәуекел осы құралдардың ағымдағы құнына тең.  

Ӛтімділік тәуекелі (қаупі) – бұл қаржылық құралдарға байланысты міндеттемелерді ӛтеу үшін 

қаржы тарту кезінде Эмитентте қиындықтардың туу қаупі. Ӛтемділік қаупі қаржылық активті 

оның әділ бағасына жақын баға бойынша дереу сату мүмкін болмаған кезде туындауы мүмкін. 

Эмитент тұрақты түрде ӛтімділік қаражаттарына қажеттілікті тексеріп отырады және басшылық 

кез келген пайда болатын міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті кӛлемде қаражаттың болуын 

қамтамасыз етеді. Эмитенттің тӛлемге жататын қаржылық міндеттемесі талап бойынша орташа 3 

айдан аспайтын ӛтеу мерзімін құрайды.  
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Эмитенттің қызмететрі туралы, Эмитент ӛз қызметтерін жҥзеге асыратын нарық туралы 

басқа ақпараттар 

 

ҚТГА тарату құбыр жолдары арқылы газ сату саласында доминант компания және  қызмет 

кӛрсету саласында монополист болып табылады. Кӛмірді және мазутты сату - жылу энергиясын 

ӛндіру үшін отын беру саласындағы негізгі нарық кӛзі болып табылады. Бірақ осы ӛнімдердің 

қымбаттығына, оларды ӛндіруде және тасымалдауда  кӛп еңбектің жұмсалуына қарамастан, кӛмір 

мен мазутты сатумен айналысатын ұйымдар  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ тең келмейді.  
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V. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

 

30. Баланстық қҧны материалдық емес активтердің жалпы баланстық қҧнының бес және 

одан кӛп пайызын қҧрайтын, материалдық емес активтердің тҥрлері. 

 

2013 жылдың 30 қыркүйек жағдай бойынша  

мың теңге 

Материалдық 

емес активтердің 

атауы 

Материалдық 

емес активтердің 

жалпы баланстық 

қҧнының ҥлесі 

Бастапқы қҧн  Жиналған тозу 
Қалдық 

қҧн  

Бірыңғай 

номенклатуралық 

анықтама  

(2011ж. 

желтоқсан) 

4,42% 19 853 4 963 14 890 

"Модуль 

интеграции 1С и 

Эклипс" 

лицензияланған 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

(2012 қазан) 

4,83% 21 680 2 981 18 699 

Қойма есебінің 

аппараттық  

комплексі  

(2012 тамыз) 

6,65% 29 840 4 849 24 991 

Басқа материалдық 

емес активтер  
84,10% 377 551 171 513 206 038 

Материалдық емес 

активтердің 

жиынтығы   
100,00% 448 924 184 306 264 618 

 

31. Баланстық қҧны Эмитенттің негізгі қҧрал-жабдықтарының  жалпы баланстық қҧнының 

бес және одан кӛп пайызын қҧрайтын, негізгі қҧрал-жабдықтардың  тҥрлері. 

 

2013 жылдың 30 қыркүйек жағдай бойынша  

Мың теңге 

Негізгі қҧрал 

жабдықтардың тҥрлері  
Бастапқы қҧн  Жиналған тозу Қалдық қҧн  

Жер 137 074 - 137 074 

Ғимарат 4 166 135 (1 367 378) 2 798 757 

Машиналар мен жабдықтар 1 641 623 (518 279) 1 123 344 

Газ тасымалдау жүйесі  82 099 654 (10 705 997) 71 393 657 

Кӛлік құралдары  1 618 581 (740 298) 878 283 

Басқалар  558 268 (181 531) 376 737 

Аяқталмаған құрылыстар  12 355 339 (290 939) 12 064 400 
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32. Инвестициялар. Басқа заңды тҧлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ҧзақ 

мерзімді инвестициялар және инвестициялық портфель. 

 

Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар жоқ. 

Жаңа ӛндірістік жобаларға күрделі қаржы жұмсалымы, мың теңге: 

 

Жоба 
2010ж. 

Факт 

2011ж.  

Факт 

2012ж.  

Факт 

2013ж. 

План 

ОҚО ГТЖ жаңарту 2 849 701 4 795 275 3 196 979 8 020 795 

Қызылорда қаласын газдандыру  - - 1 634 480 1 609 792 

Тараз қ. ГТЖ жаңарту - 109 900 766 003 3 801 276 

Қордай-Шу жүргізілетін жоғары 

қысымды газ құбырының құрылысы  
- 160 664 3 362 555 - 

Түркістан қ. жүргізілетін  газ 

құбырының құрылысы 
- - - 1 999 866 

Зайсан қ. газдандыру - - - 500 000 

Қызылорда қ. "Бейнеу-Шымкент" МГ 

қосу 
- - - 3 901 786 

Атырау қ. БГХК үшін газ құбырының 

құрылысы  
- - - 1 698 524 

Барлығы 2 849 701 5 065 839 8 960 017 21 532 038 

 

Инвестициялық портфель, 2013 жылдың  30 қыркүйек  14 160 945 мың сомаға депозиттерді 

қосады.  

 

33. Дебиторлық берешек. Осы тармақта жалпы  дебиторлық берешек сомасының бес және 

одан кӛп пайызы мӛлшерінде Эмитент алдында дебиторлық берешегі бар ҧйымдардың 

атауы немесе  Эмитенттің он аса ірі дебиторларының тізімі кӛрсетілген дебиторлық берешек 

қҧрылымы кӛрсетіледі. 

 

30.09.2013ж. жағдайындағы жалпы  дебиторлық берешек сомасының бес және одан кӛп пайыз 

дебиторлық берешегі бар ұйымдар, мың тг.: 

Дебитор  атауы 
Сома, 

мың теңге 

Жалпы  дебиторлық 

берешек ҥлесі  

 

«МАЭК-Казатомӛнеркәсіп» ЖШС  1 284 079 18% 

«Интергаз Центральная  Азия» АҚ 992 460 14% 

«КазТрансГаз» АҚ 596 115 8% 

ГКП Кызылордатеплоэлектроцентр 504 420 7% 

Басқалар   3 645220 53% 

Барлығы 7 022 294 100% 

 

33-1. Әрбір активтің қҧны мен тиісті шарттардың әрекет ету кҥні кӛрсетілген, Эмитент 

міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға 

берілген Эмитент активтері туралы мәліметтер.  

 

2013 жылдың 29 қаңтарында Эмитент пен «ҚазТрансГаз» АҚ арасында Ақтӛбе облысындағы газ 

құбырларды сенімгерлік басқару шартын жасалды. Сенімгерлік басқару шарты Эмитентке осы газ 
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құбырларды  меншік құқығына бергенге дейін әрекет ететін қысқа мерзімді механизм болып 

табылады. 2013 жылдың 30 маусымында  аяқталатын алты айдың ішінде, сенімгерлік басқару 

шартына сәйкес Эмитентке 520 673 мың теңге сомаға газ құбырының активтері берілді (2013 

жылдың 30 маусымында аяқталатын алты айдың ішінде: 30 222 376 мың теңге). Эмитент, 

сенімгерлік басқару шартына сәйкес аталған активтерді тікелей пайдаланушы болып табылады, 

аталған газ құбырларды игеруге байланысты барлық тәуекелдер мен сыйақыларды қабылдап алды. 

Сәйкесінше, Эмитент аталған газ құбырларды негізгі құрал-жабдықтар және қосымша тӛленген 

капиталды кӛбейтуге сәйкес келеді деп таныды. Компания 2013 жылдың аяғына дейін аталған газ 

құбырларға меншік құқығын алуды жоспарлап отыр.  

 

34. 30.09.2013ж. жағдайындағы Эмитенттің жарғылық және меншік капиталының мӛлшері  
 

Жарғы капиталы: 56 472 587 мың теңге. 

Меншік капиталы: 74 589 069 мың теңге  

 

35. Қарыз. Бҧл тармақта қарыз валютасы, сыйақы ставкасы, қамтамасыз ету тҥрлері 

кӛрсетілген, әрекеттегі банк қарыздары мен несие желілері туралы ақпараттар ашылады. 

Жақын арадағы он екі айда  ӛтеуге жататын сомалар тоқсандарға бӛлініп кӛрсетілуі тиіс, 

қалған сомалар жылдарға бӛлініп кӛрсетіледі.  

 

Қарыз берген 

контрагенттің 

атауы  

Қарыз 

валю-

тасы 

Сома 
Став-

ка 

Қамтамасыз 

ету  

30.09.2013ж. мен 30.09.2014ж. аралығында 

ӛтеуге жататын сомалар  

4 т. 

2013 

 

1 т. 

2014 

2 т. 

2014 

3 т. 

2014 

«Қазақстан 

Даму Банкі» 

АҚ Ақтау 

Теңге 3 668 

072  

мың тг. 

9,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ кепілі  
- 113 377 - 113 377 

«Қазақстан 

Даму Банкі» 

АҚ Тараз 

Теңге 16 400 

000  

мың тг. 

8,10% "ҚазТрансГаз" 

АҚ кепілі 
- - - - 

Банк ВТБ 

(Казахстан) АҚ 

ЕБ  

Теңге 3 000 

000  

мың тг. 

7,00% Қамтамасыз 

етусіз 

 

- 2 406 600 - - 

Банк ВТБ 

(Казахстан) АҚ 

ЕБ  

Теңге 3 000  

000 

мың тг. 

7,00% Қамтамасыз 

етусіз 
-  393 398 - - 

Банк ВТБ 

(Казахстан) АҚ 

ЕБ  

Теңге 3 000  

000 

мың тг. 

7,00% Қамтамасыз 

етусіз 
- 199 999 - - 

«HSBC Банк 

Казахстана» 

АҚ ЕБ 

USD 70 000 

000 

долл. 

США 

7,80% Заемшылардың 

ортақ 

жауапкершілігі  

1 000 000  - - - 

 «HSBC Банк 

Казахстана» 

АҚ ЕБ  

Теңге - 7,80% Заемшылардың 

ортақ 

жауапкершілігі 

2 000  000  - - - 

«HSBC Банк 

Казахстана» 

АҚ ЕБ 

Теңге - 7,80% Заемшылардың 

ортақ 

жауапкершілігі  

812 000  - - - 

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  

USD 50 000  

000 

долл. 

США 

6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

кепілдігі  

3 000 000  - - - 

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  
Теңге - 6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

- - 1 176 000 

 

- 
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кепілдігі  

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  
Теңге - 6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

кепілдігі  

- 381 479 - - 

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  
Теңге - 6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

кепілдігі  

- - 123 000 - 

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  
Теңге - 6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

кепілдігі  

- - - 1 300 000 

«Ситибанк 

Казахстан» АҚ  
Теңге - 6,00% "ҚазТрансГаз" 

АҚ 

корпоративтік 

кепілдігі  

- - 1 200 000 - 

 «Жинақбанк» 

АҚ ЕБ 

Теңге 6 000  

000 

мың тг. 

6,50% Қамтамасыз 

етусіз 
- 2 000 000 - - 

«Жинақбанк» 

АҚ ЕБ 
Теңге 6 000 

000 
мың тг. 

7,50% Қамтамасыз 

етусіз 
- - 1 370 773 - 

«Жинақбанк» 

АҚ ЕБ 
Теңге 6 000 

000 

мың тг. 

6,50% Қамтамасыз 

етусіз 
- 2 629 227 - - 

 
жалғасы 

Қарыз берген 

контрагенттің атауы 

Жылдар бойынша ӛтем сомалары  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Қазақстан Даму Банкі» 

АҚ Ақтау 

226 754 226 754 226 754 226 754 226 754 226 754 226 754 

«Қазақстан Даму Банкі» 

АҚ Тараз 

- 900 000 1 060 000 1 319 387  1 556 855 1 640 000 1 640 000 

Банк ВТБ (Казахстан) 

АҚ ЕБ  

2 406 600 - - - - - - 

Банк ВТБ (Казахстан) 

АҚ ЕБ  

 393 398 - - - - - - 

Банк ВТБ (Казахстан) 

АҚ ЕБ  

199 999 - - - - - - 

«HSBC Банк 

Казахстана» АҚ ЕБ 

- - - - - - - 

 «HSBC Банк 

Казахстана» АҚ ЕБ  

- - - - - - - 

«HSBC Банк 

Казахстана» АҚ ЕБ 

- - - - - - - 

«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
- - - - - - - 

«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
1 176 000 - - - - - - 

«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
381 479 - - - - - - 
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«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
123 000 - - - - - - 

«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
1 300 000 - - - - - - 

«Ситибанк Казахстан» 

АҚ  
1 200 000 - - - - - - 

«Жинақбанк» АҚ ЕБ 2 000 000 - - - - - - 

«Жинақбанк» АҚ ЕБ 1 370 773 - - - - - - 

«Жинақбанк» АҚ ЕБ 2 629 227 - - - - - - 

продолжение 
Қарыз берген 

контрагенттің 

атауы 

Жылдар бойынша ӛтем сомалары 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

«Қазақстан Даму 

Банкі» АҚ Ақтау 

226 754 226 754 - - - - - 

«Қазақстан Даму 

Банкі» АҚ Тараз 

1 640 000 1 640 000 1 640 000 1 640 000 1 723 758 - - 

 
«Ситибанк Казахстан» АҚ 

 

2013 жылдың 30 қыркүйекте аяқталатын алты айдың ішінде 2004 жылдың 22 қыркүйегіндегі несие 

желі туралы жалпы келісімге жасалған ӛзгертулерге сәйкес «Ситибанк Казахстан» АҚ айналым 

қаражатын толықтыру үшін Эмитентке 32 303 738  мың теңге  жалпы сомада  транштармен 

қосымша қаржыландыруларды берді. 2013 жылдың 30 қыркүйекте  аяқталатын алты айдың ішінде 

Эмитент 35 543 258 мың теңге сомада негізгі қарызды және 267 898  мың теңге сомада есептелген  

сыйақыны ӛтеді.  

«ҚазТрансГаз» АҚ несие желі туралы осы жалпы келісім бойынша кепілгер болып табылады. 2013 

жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Эмитенттің осы қарыз бойынша қамтамасыз ету 

ретінде кепілге алынған активтері жоқ.    

 

 «HSBC Банк Казахстан» АҚ ЕБ  

 

2006 жылғы 26 қыркүйектегі несие желі туралы келісім бойынша, 2012 жылдың 30 қыркүйекте  

аяқталатын алты айдың ішінде  «HSBC Банк Казахстан» АҚ ЕБ Эмитентке 11 888 284 мың теңге 

жалпы сомада қаржы берді. 2013 жылдың 30 қыркүйекте  аяқталатын алты айдың ішінде Эмитент 

8 076 284  мың теңге сомада негізгі қарызды және 56 679  мың теңге сомада есептелген  сыйақыны 

ӛтеді. 2013 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Эмитенттің осы қарыз бойынша 

қамтамасыз ету ретінде кепілге алынған активтері жоқ.    

 

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ  
 

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ алынған қарыз 2012 жылдың қаңтарынан бастап 113 337 мың теңге 

мӛлшерде жарты жылдық тӛлеммен ӛтеуге жатады. 2013 жылдың 30 қыркүйекте  аяқталатын алты 

айдың ішінде Эмитент 226 753  мың теңге мӛлшердегі негізгі қарызды және 198 976 мың теңге 

мӛлшердегі пайыздарды ӛтеді. Қарызды түпкілікті ӛтеу күні – 2022 жылдың маусым айы.  

«ҚазТрансГаз» АҚ шарт бойынша кепілгер болып табылады. 2013 жылдың 30 маусымындағы 

жағдай бойынша Эмитенттің осы қарыз бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілге алынған 

активтері жоқ. Эмитент 1 059 633 мың теңге қосымша қаражат алды.   
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Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕБ  

 

29.08.2013ж. несие желін ашу туралы келісім бойынша 2013 жылдың 30 қыркүйекте  аяқталатын 

алты айдың ішінде Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕБ айналым қаражатын толықтыру үшін Эмитентке 

3 000 000 мың теңге қаржы берген.    

 

36. Эмитенттің негізгі қызметтерді жҥзеге асыруына байланысты кредиторлық берешектер 

(жеткізушілер алдындағы берешектер, алынған аванстар). Осы тармақта жалпы  

кредиторлық берешек сомасының бес және одан кӛп пайызы мӛлшерінде Эмитент алдында 

кредиторлық берешегі бар ҧйымдардың атауы немесе Эмитенттің он аса ірі 

кредиторларының тізімі кӛрсетілген дебиторлық берешек қҧрылымы ашылады. 

 

мың теңге 

Кредитордың атауы 
Сома, 

мың теңге 

Жалпы кредиторлық 

берешек ҥлесі (%) 

 «АлматыГазТрейд» ЖШС 4 731 165 23% 

 «Жайықмұнай» ЖШС 2 982 392 14% 

GAZPROM Schweiz AG 2 808 431 14% 

«Интергаз Центральная  Азия» АҚ 1 706 571 8% 

«ҚазТрансГаз» АҚ 1 487 430 7% 

«Maria Corparation» ЖШС 1 449 748 7% 

«КазРосГаз» ЖШС 942 879 5% 

Басқалар 4 673 280 22% 

Барлығы 20 781 896 100% 

 

36-1. Соңғы аяқталған ҥш қаржылық жылда Эмитентпен алынған (келтірілген) таза 

кірістердің  (шығыстар) мӛлшері (ҥш жыл бӛліп кӛрсетілген) 

мың теңге 

Жыл Таза кіріс  

2010 2 743 156 

2011 2 242 315 

2012 4 556 651 

2013 ж. 30 маусым  1 755 168 

2013 ж. 30 қыркүйек 461 076 

 

36-2. Левередж. Осы тармақта әрбір соңғы аяқталған ҥш қаржылық жылдың бірінші 

кҥніндегі, сондай-ақ облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама) 

проспектісі берілер алдындағы соңғы  тоқсан аяғындағы  жағдай бойынша  Эмитенттің 

левередж шамасы кӛрсетіледі. 

тыс. тг. 

Атауы 

01.01.2010 

жағд 

бойынша 

01.01.2011 

жағд 

бойынша 

01.01.2012 

жағд 

бойынша 

30.06.2013 

жағд 

бойынша 

30.09.2013 

жағд 

бойынша 

Міндеттеме, 

мың теңге 
42 291 767 42 810 344 47 603 292 36 753 147 50 690 722 

Меншік 

капиталы, мың 

теңге 

9 352 650 13 604 671 16 046 769 65 689 115 74 589 069 

Левередж 

шамасы 
4,52 3,15 2,97 0,56 0,68 
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36-3. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ҧйымдарын реттеу және 

қадағалау Агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 89 қаулысына сәйкес 

алынды. 

 

36-4. Аудиторлық есеппен расталған, қаржылық есептілікке сәйкес соңғы аяқталған екі 

қаржылық жылдың біріндегі Эмитент қызметтерінен алынған ақша қаражаттардың таза 

ағымы. . 

 

Атауы 2011ж. 2012 ж. 2013ж. 30 

маусым 

2013ж. 30 

қыркҥйек 

Операциялық қызметтерден  

таза алынған/(жұмсалған) 

ақша қаражаттары 

2 498 379 (2 693 657) 8 121 007 1 231 602 

Инвестициялық 

қызметтерден  таза 

алынған/(жұмсалған) ақша 

қаражаттары 

(2 253 531) (6 936 882) (8 787 438) (14 298 675) 

Қаржылық қызметтерден  

таза алынған/(жұмсалған) 

ақша қаражаттары  

(117 470) 11 484 211 (549 558) (12 335 286) 

Ақша қаражаттарындағы 

және олардың 

эквиваленттеріндегі таза 

ӛзгерістер 

127 378 1 853 672 (1 215 989) (731 787) 

Кезең басындағы ақша 

қаражаттары және олардың 

эквиваленттері 

421 230 550 994 2 404 666 2 404 666 

Кезең соңындағы ақша 

қаражаттары және олардың 

эквиваленттері 

550 994 2 404 666 1 188 074 1 672 879 
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6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

37. Эмитенттің тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымына қатысты: 

 

1) Әрбір шығарылымның жалпы саны, тҥрі мен атаулы қҧны, әрбір шығарылым 

бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сондай-ақ орналасқыту кезінде 

тартылған ақшаның жалпы кӛлемі (атаулы қҧны бойынша). Облигациялар 

шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жҥзеге асыратын орган, мемлкеттік тіркелген 

нӛмірі және осындай шығарылымның мемлекеттік тіркелген кҥні.  

 

Эмитент бұрын облыгациялар шығарған жоқ. 

 

2) Қҧрылтайшымен тӛленген акцялардың жалпы саны, тҥрі және атаулы 

қҧны,акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша сомасы. Соңғы кҥндегі 

сатып алу қҧны кӛрсетілген, сатып алынған, айналыстағы акциялардың саны. Акция 

сатып алу әдісін бекіту кҥні. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жҥзеге 

асыратын орган, мемлкеттік тіркелген нӛмірі және осындай шығарылымның 

мемлекеттік тіркелген кҥні.  

Тіркелген және орналастырылған 

акциялардың жалпы саны 

Жарияланған акциялар – 53 009 082 

Оның ішінде: 

Жай – 53 009 082 

 

Орналастырылған– 53 009 082 

Жай – 53 009 082 

Қҧрылтайшылармен тӛленген 

акциялардың атаулы қҧны 
1 073 теңге 

Айналыстағы акциялар саны жоқ 

Соңғы кҥндегі сатып алу қҧны 

кӛрсетілген сатып алынған, 

айналыстағы акциялардың саны  

52 597 826, құны  1 000 теңге 

Акция сатып алу әдісін бекіту кҥні  20.10.2008ж. Қоғамның жалғыз акционерімен 

Қоғаммен олар сатып алынған кезде құнды 

анықтау әдістемесі бекітілген  

Акциялар шығарылымын мемлекеттік 

тіркеуді жҥзеге асыратын орган 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 

бақылау және қадағалау комитеті  

НИН- KZ1С48950014 

A4895 

27.12.2012 ж. 

 

3) Эмитенттің бағалы қағаздарды ҧстаушылар алдындағы ӛз міндеттемелерін орындамау 

фактілері  туралы мәліметтер (облигациялар бойынша тӛлемеу (тӛлемді кешіктіру), 

артықшылықтыы акциялар бойынша дивиденттердің тӛлендеуі (тӛлемдерді кешіктіру), 

орындалмаған міндеттемелердың кӛлемдері мен орындауарды кешіктірген мерзім 

туралыы ақпараттар, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ тӛленбеген сыйақы 

сомасы ( тҥрлері мен шығарылуы бойынша жеке)). 

 

Эмитенттің бағалы қағаз ұстаушыларының алдында ӛз мінлдететмелерін орындамауы болған 

жоқ.   

 

4) Егер қандайда бір бағалы қағаздар шығарылымы  тоқтатылса немесе болымсыз немесе 

кҥші жойылған деп танылса. 

 

Эмитент бұрын . 
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Қосымша 1. Эмитенттің ҧйымдық қҧрылымы 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

  
   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

  
  
 

  
 

 
 
 

  

              Генеральный директор                                                                 

                   (Председатель Правления) 

 

Юридический 

департамент 

Управляющий             

     директор  

 

Управляющий    

    директор  
 

Департамент 

внутреннего 

контроля 
Управляющий    

      директор   

Заместитель Генерального директора 

Департамент 

управления 

персоналом 

   Департамент           

инвестиционной 

политики     

  Департамент                       

  материально-    

технического 

снабжения 

 

Производствен

но-

технический 

департамент 

Центральная 

бухгалтерия 

Департамент 

планирования 

денежных 

потоков 

Управляющий  

директор  

Служба 

управленческой 
отчетности           

и анализа 

 

Департамент 

управления 

активами 

Технический 
директор 

Департамент 
промышленной 
безопасности,  

охраны труда и 

экологии 

Канцелярия 

Департамент 

маркетинга  и  

контрактов  

Актюбинский 
производственн

ый филиал 

Южно-
Казахстанский  

производственный 
филиал 

Жамбылский 
производственный 

филиал 

Кызылординский 

производственный 
филиал 

Мангистауский  
производственный 

филиал 

Костанайский 
производственный 

филиал 

Представительс
тво в г. Астане 
 

Пресс-служба 

Управляющий 
директор  

Департамент 

мониторинга 

договоров и 
цен 

Западно -

Казахстанский 
производственный                                 

филиал 

Департамент  

экономики  и 

тарифообра 

зования   

Департамент 

информацион

ных 

технологий  

отдел 

 

 Корпоративный секретарь 

Совет директоров 

  Заместитель Генерального директора 

Правление 

Жетысуский 
производственный  

филиал 

Департамент 

капитального 

строительства  

Управляющий 

директор   

 

Управляющий 
директор  

Отдел труда и 

заработной 

платы 

Специалист по 

защите гос. 
секретов и моб. 

подготовке 

Департамент по 

сервисным 

проектам 

Атырауский 
производственный 

филиал 

Управляющий    

    директор  

 (по Южному       

        региону) 

Директорлар кеңесі 

Басқарма 

Бас директор 

(Басқарма тӛрағасы) 

 

Бас директордың орынбасары Бас директордың орынбасары 

Техникалық 

директор 

Басқарышу 

директор 

Басқарышу 

директор 

 

Басқарышу 

директор 

 

Басқарышу 

директор 

 

Басқарышу 

директор 

 

Басқарышу 

директор 

 

Басқарышу 

директор 

 

Ӛндірістік-
техникалық 

департамент 

Активтерді 

басқару 

департаменті  

 

Орталық 

бухгалтерия  

 

Маркетинг 
және 

контрактілер 

департаменті 

 

Заң 

департаменті 

Кеңсе 

 

Персонал 

басқару 

департаменті  

 

Ішкі бақылау 

департаменті 

 

Қызылорда 

ӛндірістік 

филиалы 

Оңтүстік Қазақстан 

ӛндірістік филиалы 
Жамбыл 
ӛндірістік 

филиалы  

Маңғыстау 

ӛндірістік 

филиалы  

Сервистік 
жобалар 

жӛніндегі 

департементі 

 

Батыс Қазақстан 

ӛндірістік 

филиалы 

Ақтӛбе 

ӛндірістік 

филиалы 

Атырау  

ӛндірістік 
филиалы 

 

Қостанай 

ӛндірістік 

филиалы 

Жетісу 

ӛндірістік 

филиалы 

Ақпарат 

технологиялары 

департаменті  

Күрделі 

құрылыс 

департаменті 

Басқарушы 

директор 

(Оңтүстік аймақ 

бойынша) 

Материалды-
техникалық 

жабдықтау 

департаменті  

Еңбек және 

жалақы 

бӛлімі 

Инвестициялық 

саясат 

департаменті 

Экономика 
және тариф 

құру 

департаменті 

Ақша 

ағымындары

н жоспарлау 

департаменті 

Баспасӛз 

қызметі 

Астана 

қаласындағы 
ӛкілдік 

Корпоративтік хатшы 

Басқару 

есептілігі 
және талдау 

қызметі 

Ӛндіріс 

қауіпсіздігі, 

еңбекті қоғау 

және экология 

департаменті 

Шарттар және 

құн 

мониторингі 

департаменті 

Мемлекеттік 

құпиялар және 

моб.дайындық 
жӛніндегі 

маманы 
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Қосымша 2. Эмитенттің ҥлестес тҧлғаларының тізімі. 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ»АҚ ҥлестес тҧлғаларының тізімі 

Жеке тҧлғалар 

№ Аты, тегі және әкесінің аты Туған жылы Ҥлестестікті тануға 

арналған негіздеме 

Ҥлестестіктің пайда 

болған кҥні 

Ескерту  

1 Сұлтанғали Серік  17.04.1953 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

03.09.2013ж Басқарма тӛрағасы, 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы 

2 Байзақов Айбек Сәбитұлы 22.11.1965 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

13.02.2012 Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

3 Шәріпбаев Қайрат Қаматаевич 16.08.1963 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

19.01.2009 Директорлар кеңесінің 

мүшесі/ Басқарма 

тӛрағасы 

4 Сейдвалиева Жанар Мұхатқызы 07.11.1964 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 жұбайы 

5 Шәріпбаев Данияр Қайратұлы 26.11.1985 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Ұлы  

6 Шәріпбаева Қорлан Қайратқызы 07.02.1984 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Қызы  

7 Шәріпбаева Динаркүл Қаматайқызы 18.08.1965 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Қарындасы  

8 Шәріпбаева Тамара Қаматайқызы 16.02.1967 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Қарындасы  

9 Шәріпбаева Мадина Қаматайқызы  01.01.1969 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Қарындасы  

10 Шәріпбаева Ғалия Қаматайқызы 25.03.1972 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Қарындасы  

11 Сейдвалиева Динар-Зада Абдусалиховна  Түған жылы 1924 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының шешесі 

12 Сейдвалиев Болат Мұхатұлы Туған жылы 1947 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының ағасы 

13 Сейдвалиева Зауреш Мұхатқызы Туған жылы 1949 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының әпкесі 
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14 Сейдвалиев Рафаэль Мұхатұлы Туған жылы 1951 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының ағасы 

15 Сейдвалиев Марат Мұхатұлы Туған жылы 1953 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының ағасы 

16 Сейдвалиева Сәуле Мұхатқызы Туған жылы 1957 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының апкесі 

17 Сейдвалиев Ислам Мұхатұлы Туған жылы 1959 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының ағасы 

18 Сейдвалиева Шолпан Мұхатқызы Туған жылы 1961 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

19.01.2009 Жұбайының әпкесі 

19 Касеев Еркен Зәріпұлы 14.08.1967 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

11.02.2009 Басқарма мүшесі 

20 Исмаилова Камиран Касимовна 27.06.1967 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайы  

21 Касеев Эмир Еркенұлы 27.03.1990 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Ұлы 

22 Касеева Камила Махмутжановна 19.07.1993 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Ұлының жұбайы  

 

23 Исмаилов Касим Ашимович 21.07.1935 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының әкесі 

24 Муталинова Рисалят 08.03.1944 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының шешесі 

25 Исмаилов Равиль Касимович 12.04.1965 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының ағасы 

26 Исмаилова Камалят Касимовна  17.04.1978 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының сіңілісі 

27 Матвалиев Нұрлан Әділтайұлы 01.11.1955 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2009 Басқарма мүшесі 

28 Садыкова Күлзада Қасымқызы 28.07.1922 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Шешесі  

29 Абулқасымова Айжан Абдыхалыққызы 02.02.1959 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Жұбайы 

30 Матвалиев Али Нұрланұлы 20.06.1976 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Ұлы  
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31 Матвалиева Айнұр Нұрланқызы 01.10.1982 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Қызы  

32 Абулкасымов Ермек Абдыхалықұлы  16.04.1961 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Жұбайының інісі 

33 Абулкасымов Серік Абдыхалықұлы  10.05.1964 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Жұбайының інісі 

34 Абулқасымова Жанар Абдыхалыққызы 28.07.1968 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

29.04.2009 Жұбайының сіңілісі 

35 Сулейманов Рустам Эдуардович 04.03.1973 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

11.02.2009 Басқарма мүшесі 

36 Сулейманова Фирая Габдулловна  13.12.1947 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Шешесі  

37 Муралинова Лейла Карымкановна  02.04.1976 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайы  

38 Сулейманов Тимур Рустамович  27.11.1992 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Ұлы  

39 Сулейманова Алика Рустамовна  18.04.2004 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Қызы  

40 Сулейманова Анита Рустамовна  14.12.2007 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Қызы  

41 Муралинов Каримкан Каримканович  26.08.1950 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының әкесі 

42 Муралинова Мухадес Тенизбаевна  04.02.1952 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының шешесі 

43 Жеңісбекова Фарида Каримкановна 27.02.1974 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының сіңілісі 

44 Муралинова Жулдыз Каримкановна  10.04.1983 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

11.02.2009 Жұбайының сіңілісі 

45 Айдосов Ғалым Аллаярбекұлы  29.06.1960 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

26.08.2011 Басқарма мүшесі  

46 Айдосов Аллаярбек  05.05.1937 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Әкесі  

 

47 Үсенбаева  Кұрбан  08.05.1936 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Шешесі 
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48 Айдосова Айгүл Аллаярбекқызы  29.12.1969 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Қарындасы  

49 Аллаярбек Жанар   12.06.1975 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Қарындасы  

50 Айдосова Айжан Ғалымқызы 14.08.1982 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Қызы 

51 Айдосов Нұрдаулет Ғалымұлы 07.06.1987 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Ұлы  

52 Айдосова Сауле Сағидоллақызы 18.05.1956 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Жұбайы  

53 Тюлебаева Сапура  22.04.1935 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Жұбайының шешесі 

54 Тюлебаева Жагпар Сағидоллаұлы  07.10.1961 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

26.08.2011 Жұбайының інісі 

55 Темірханов Ерқанат Уақбайұлы 25.04.1958 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

28.09.2012 Басқарма мүшесі  

56 Темірханова Қарлығаш Тлеутайқызы 26.06.1961 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайы 

57 Темірханов Ермұрат Ерқанатұлы 19.10.1982 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Ұлы 

58 Темірханова Аружан Ерқанатқызы 01.12.1999 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Қызы 

59 Уақбаева Гулнара Уақбайқызы 16.03.1951 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Әпкесі  

60 Уақбаев Ермек Уақбайұлы 03.06.1953 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Ағасы  

61 Темірханов Ержан Уақбайұлы 17.08.1955 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Ағасы  

62 Абдугалимов Тлеутай Муталяпович  09.09.1936 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының әкесі 

63 Абдугалимова Макен Дашимовна  17.02.1963 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының сіңілісі 

64 Абдугалимова Айнагүл 21.05.1963 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының сіңілісі 
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65 Абдугалимов Сансызбай Тлеутайұлы  10.09.1964 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының інісі  

66 Абдугалимов Базарбай Тлеутайұлы  20.03.1968 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының інісі  

67 Сердиев Ибулла Джумагулович  31.01.1976 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Басқарма мүшесі  

68 Сердиева Жібек Сүйекбайқызы 20.12.1942 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Шешесі 

 

69 Сердиева Ақгүл Жұмагұлқызы 14.11.1968 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Әпкесі  

70 Сердиева Ляззат Жұмагұлқызы 20.04.1971 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Әпкесі 

71 Сердиева Тана Жұмагұлқызы 20.10.1973 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Әпкесі 

72 Сердиев Сабит Жұмағұлұлы 16.12.1977 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Інісі  

73 Жұмағұлов Ғабит Жұмағұлұлы  02.04.1980 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Інісі  

74 Турман Қаламқас Есмурзақызы  26.11.1979 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайы  

75 Сердиев Абылай Ибуллаұлы  06.10.2005 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Ұлы  

76 Сердиев Шынғыс Ибуллаұлы  21.03.2007 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Ұлы  

77 Сердиева Дария Ибуллақызы  28.12.2011 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Қызы  

78 Турманов Есмурза  Турманович  15.03.1948 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының әкесі 

79 Ахметова Кенжекүл Джансарбаевна 29.05.1951 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының шешесі 

80 Турман Асқар Есмурзаұлы  18.07.1985 64 баб, 1 тармақ, 2) 

тармақша 

28.09.2012 Жұбайының інісі 

81 Адайбаев Батыр Жарасұлы  10.01.1970 64 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Басқарма мүшесі  
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82 Адайбаева Жанна Жолдасбайқызы  10.11.1977 65 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Жұбайы  

83 Адайбаев Жарас  10.12.1946 66 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Әкесі  

84 Матекеева Любовь  29.06.1946 67 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Шешесі  

85 Адайбаев Мәди Батырұлы  11.11.1997 68 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Ұлы  

86 Адайбаева Әнел Батырқызы  11.02.2001 69 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Қызы  

87 Адайбаев Ильяс Батырұлы  21.01.2010 70 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Ұлы 

88 Адайбаев Дінмұхаммед Жарасұлы  14.05.1974 71 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Інісі  

89 Адайбаев Жанмұхаммед Жарасұлы  23.07.1975 72 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Інісі   

90 Адайбаев Нұрмұхаммед Жарасұлы  24.02.1979 73 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Інісі   

91 Адайбаев Ерлан Жарасұлы 11.12.1980 74 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Інісі  

92 Кубаниязов Жолдасбай Жұмабаевич 08.11.1953 75 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Жұбайының әкесі  

93 Арчакова Нина Николаевна  24.01.1958 76 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Жұбайының шешесі  

94 Кубаниязова Азиза Жолдасбаевна 23.10.1993 77 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Жұбайының сіңілісі 

95 Курбаниязова Ирина Жолдасбаевна  23.05.1973 78 баб, 1 тармақ, 3) 

тармақша 

29.04.2013 Жұбайының сіңілісі 

96 Чжан Шаофэн   12-1 баб, 2 тармақ, 9) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Қадағалау кеңесі 

Тӛрағасының 

орынбасары  

97 Цзинь Цинго   12-1 баб, 2 тармақ, 9) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 
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Қадағалау кеңесінің 

мүшесі  

98 Фромер Лев Александрович  15.06.1951 12-1 баб, 2 тармақ, 9) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі  

99 Лью Чжихуа  24.09.1965 12-1 баб, 2 тармақ, 3) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі 

100 Бижанов Ермурат Хусаинович  15.05.1959 12-1 баб, 2 тармақ, 3) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі 

101 Искаков Жарас Амантаевич  27.12.1975 12-1 баб, 2 тармақ, 3) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі 

102 Ван Лицзюнь  21.04.1963 12-1 баб, 2 тармақ, 3) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі 

103 Цзянь Баоцзюнь 08.05.1965 12-1 баб, 2 тармақ, 3) 

тармақша 

01.02.2012 «Бейнеу –Шымкент 

газқұбыры» ЖШС 

Басқарма мүшесі 

  

«ҚазТрансГаз Аймақ»АҚ ҥлестес тҧлғаларының тізімі 

Заңды тҧлғалар 

№ Заңды тҧлғаның толық атауы  Заңды тҧлғаның 

мемлекеттік 

тіркелген кҥні және 

нӛмірі, заңды 

тҧлғаның пошталық  

мекенжайы және 

нақты орналасқан 

жері 

Ҥлестестікті тануға 

арналған негіздеме 

Ҥлестестіктің пайда 

болған кҥні 

Қызметтің негізгі 

тҥрлері  

1 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 27.02.2002 ж.  №11425-

1901- АҚ, Астана қ. 

010000; Қабанбай 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

15.04.2002ж Мұнайды барлау және 

ӛндіру, тасымалдау, газ 

маркетингі және 
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батыр даңғылы, 19. тасымалдау,мұнайды 

қайта ӛңдеу және 

мұнайхимиясы, 

маркетинг, сервистік 

жобалар 

2 «ҚазТрансГаз» АҚ 2004 жылдың 9 маусым 

№13898-1901 ҚР АҚ, 

Астана қ. Қабанбай 

батыр даңғылы,20. 

64 баб,1 тармақ, 1) 

тармақша 

15.04.2002ж Табиғи газды 

магистральдық 

тасымалдау, газбен 

жабдықтау, газбен 

сауда операцияларын 

жүргізу, ресурстық 

база, газ саудасы. 

3 «ҚазТрансГаз – Алматы» АҚ 58437-1910-АҚ 

08.10.2003ж. ҚР, 

Алматы қ., Жароков к. 

20 үй 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

08.102003ж Газды аймақтық 

тасымалдау, пайдалану 

және сату. 

4 «Амангелді Газ» ЖШС 9314-1919-ЖШС 

25.08.2005ж. Қазақстан 

Республикасы 080000, 

Жамбыл облысы, Тараз 

қ,.Қолбасшы Қойгелді 

к., 177 үй. 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

15.04.2002ж Газды қайта ӛңдеу/ 

ӛндіру 

5 «ҚазТрансГаз Ӛнімдері» ЖШС 72559-1910-ЖШС 

22.11.2010ж., 

Қазақстан 

Республикасы 

050004ж., Алматы қ., 

Тайманов к., 208.  

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

15.15.2010ж Инфрақұрылымның 

сұйытылған және 

сығымдалған  газды, 

сонымен қатар, басқа 

да кӛмірсутектер мен 

отын ресурстарын 

тұтынуын  

ұйымдастыру, қызмет 

кӛрсету, пайдалану,  

 

6  «ҚырҚазГаз» ЖШҚ 21282-3300-000 (ИУ) 

25.03.2004ж., 

Қырғызстан 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

25.03.2004ж Табиғи газды 

магистральды 

тасымалдау және 
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Республикасы, Бішкек 

қ., Горьков к., 22 

сақтау. 

7 «ҚазТрансГаз -Тбилиси» ЖШҚ Грузия Республикасы, 

Тбилиси қ., Делиси 

к.,3-ші қиылыс №22. 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

02.03.2006ж Газды аймақтық 

тасымалдау, пайдалану 

және сату. 

8 «Арқагаз» АҚ Орал қ., Шолохов к., 

2/4 

64 баб,1 тармақ, 9) 

тармақша 

24.10.2011ж Құбыр  жолдары 

арқылы газтәрізді 

отынды тарату және 

оны сату. 

9 KazTransGas AG Lugano 6900, Лугано, Парадизо 

қ., Каттори к., 7 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

13.03.2008ж Жылу мен электр 

энергиясын ӛндіру 

және Еуропалық 

нарықта тарату.  

10 ЖШС «Азиатский газопровод» Алматы қ., Фурманов 

к., 110 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

15.02.2008ж Табиғи газды 

магистральды 

тасымалдау және 

сақтау. 

11 «Интергаз Орталық Азия» АҚ №13899-1901-АҚ 

28.01.2005ж., Астана қ., 

Қабанбай батыр 

даңғылы 19, Б блогы 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

14.05.2010ж Табиғи газды 

магистральды 

тасымалдау және 

сақтау. 

12 ЖШС «Бейнеу –Шымкент Газқұбыры» №107694-1910-ТОО 

(ИУ) 18.01.2011ж., 

Қазақстан 

Республикасы, 050000, 

Алматы қ., Абылайхан 

даңғылы, 77 үй 

64 баб,1 тармақ, 7) 

тармақша 

18.01.2011ж Бейнеу –Бозой –

Қызылорда-Шымкент  

бағыты бойынша 

Қазақстан –Қытай газ 

құбырының Екінші 

бӛлгін   

қаржыландыруды, 

жобалауды және 

пайдалануды 

ұйымдастыру  

Бірінші жетекші: 

Фромер Лев 

Александрович 

 



57 

 
 


