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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 

В 

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Акционерного общества         

«КазТрансГаз Аймак» 

(АО «КТГА») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 

требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 

подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 
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В проспект облигационной программы внести следующие изменения и дополнения: 

 

I. Пункт 5 проспекта облигационной программы изложить в следующей редакции: 

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 

электронной почты. 

 

Республика Казахстан,010000, город Астана, район Есиль, ул. 36, д. 11  

Факс: (7172) 55 89 69 

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

Е-mail: info@ktga.kz 

 

 

II. Пункт 14 проспекта облигационной программы изложить в следующей редакции: 

  

14. Исполнительный орган Эмитента. 

 

ФИО, дата 

рождения членов 

Правления 

Должности, занимаемые за последние три года и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 (в хронологическом порядке) 

Доля участия в 

оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

(%) 

Сердиев Ибулла 

Джумагулович 

31.01.1976 года 

Мангистауский производственный филиал  

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с октября 2009 года по апрель 2011 года – 

Директор 

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года – Директор 

Департамента мониторинга договоров и цен; 

с сентября 2011 года по настоящее время – Управляющий 

директор, Член правления; 

с сентября 2013 года по октябрь 2014 года – Заместитель 

генерального директора;  

с 28 октября 2014 по настоящее время – Генеральный 

директор;   

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – Председатель 

Правления. 

нет 

Полномочия 

1. Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности среди 

членов Правления; 

2. Созывает заседания Правления и обеспечивает представление на рассмотрение 

необходимых материалов; 

3. Представляет Совету Директоров Общества кандидатуры для избрания членами 

Правления; 

4. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РК и уставом 

Общества. 
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Айдосов Галым 

Аллаярбекович 

29.06.1960 года  

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с мая 2002 года по  март 2015 года –  

Заместитель Генерального директора, Управляющий директор 

по экономике и финансам, Заместитель Генерального 

директора по экономике и финансам, Финансовый директор; 

с 31 марта 2015 года по настоящее время – 1-й заместитель 

Генерального директора. 

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – член Правления. 

нет 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные внутренними 

документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

включая проведение независимого аудита; 

4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества 

в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества Общества в 

противоречии с уставом, решениями Единственного акционера и Совета 

Директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении 

сделок со своими аффилированными лицами. 

Баталов 

Адильбек 

Амандыкович  

14.02.1982 года 

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» 
с июня 2012 по декабрь 2014 года – директор департамента 

внешней переработки и маркетинга нефти. 

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с декабря 2014 года по май 2015 года – Управляющий 

директор; 

с мая 2015 года по настоящее время  – Заместитель 

Генерального директора; 

с 08 июня 2015 года по настоящее время – член Правления. 

Нет 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные внутренними 

документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

включая проведение независимого аудита; 

4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества 

в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества Общества в 

противоречии с уставом, решениями Единственного акционера и Совета 

Директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении 

сделок со своими аффилированными лицами. 

Сапаров 

Акилбай 

Есболович 

06.08.1966 года. 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с 2005 года по май 2006 года – 

Заместитель Генерального директора по развитию; 

 

АО «КазТрансГаз Алматы» 

с мая 2006 года – Первый заместитель Председателя 

Правления; 

с апреля 2007 года по октябрь 2014 года – Председатель 

Правления;   

 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с ноября 2014 года – Заместитель Генерального директора; 

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – член Правления. 

нет 
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 «ҚазТрансГаз Аймақ» 

Акционерлік қоғамының  

(«ҚТГА» АҚ) 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІНЕ  

 

№3 ӚЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уәкілетті органмен облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектідегі жазылған 

облигацияларды алуға қатысты қандай да болмасын инвесторларға ұсынымдама бермейді. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізген уәкілетті орган осы құжатта 

мазмұндалған ақпараттардың нақтылығы үшін жауапты болмайды. Облигация шығару проспектісі 

тек Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес қаралды. Эмитенттің лауазымдық 

тұлғалары осы проспектідегі мазмұндалған мәліметтердің растығына жауапты болады және онда 

мазмұндалған барлық ақпараттардың нақтылығын, эмитентке және оның облигацияларына 

қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды. 

 

 

 

 

 Астана қ. 2015 
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Облигациялық бағдарлама проспектісіне  келесі ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу: 

 

І. Облигациялық бағдарлама проспектісінің 5 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:   

 

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

нӛмірі, электрондық пошта адресі.  

 

Қазақстан Республикасы, 010000,  Астана қаласы, Есіл ауданы, 36 к., 11 үй.  

Факс: (7172) 55 89 69 

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

Е-mail: info@ktga.kz 

 

ІІ. Облигациялық бағдарлама проспектісінің 14 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 

  

14. Эмитенттің атқарушы органы. 

 

Басқарма 

мүшелерінің 

аты-жӛні, датасы 

 

Соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі лауазымы, 

сонымен бірге қосымша атқаратын жұмыстары  

 (мерзімдік реті) 

Эмитенттің және 

оның еншілес және 

тәуелді 

ұйымдарының 

тӛленген жарғылық 

капиталындағы 

қатысу үлесі  

 (%) 

Сердиев Ибулла 

Жұмағұлұлы 

31.01.1976 жыл 

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Маңғыстау ӛндірістік филиалы   

2009 жылғы қазан мен 2011 жылғы сәуір аралығында - 

Директор 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2011 жылғы сәуір мен 2011 жылғы қыркүйек аралығында –  

Шарттар мониторингі және құн департаментінің директоры; 

2011 жылғы қыркүйектен бастап осы уақытқа дейін – 

Басқарушы директор, Басқарма мүшесі; 

2013 жылғы қыркүйек пен 2014 жылғы қазан аралығында  –  

Бас директордың орынбасары;  

2014 жылғы 28 қазаннан бастап осы уақытқа дейін  – Бас 

директор 

2014 жылғы 24 қарашадан бастап -  Басқарма Төрағасы 

жоқ 

Өкілеттік 

1. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және 

жауапкершілік аясын бөледі; 

2. Басқарма жиналысын шақырады және кейбір материалдардың  қарауға берілуін 

қамтамасыз етеді; 

3. Қоғамның Директорлар Кеңесіне Басқарма мүшелерін сайлау үшін 

кандидатураларды ұсынады;  

4. ҚР және Қоғамның жарғысында қарастырылған басқа міндеттерді  

орындайды. 

Айдосов Ғалым 

Аллаярбекұлы 

29.06.1960 жыл 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2002 жылғы мамырмен 2015 жылғы наурыз аралығында – Бас 

директордың орынбасары, экономика және қаржы жөніндегі 

Басқарушы директор, Бас директордың экономика және 

қаржы жөніндегі орынбасары, Қаржылық директор.  

2015 жылғы 31 наурыздан бастап осы уақытқа дейін – Бас 

директордың 1-ші орынбасары  

 

2014 жылғы 24 қарашадан бастап осы уақытқа дейін – 

Басқарма мүшесі. 

жоқ 

mailto:info@ktga.kz
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Өкілеттік 

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған еңбек және сыйлықақы төлеу 

тәртібін анықтайды; 

2. Сыйақылар мен өтемақыларды белгілейді; 

3. Тәуелсіз аудиттің өтуімен қоса, бухгалтердік есеп және қаржылық есептілік 

жүйелерінің жинақтылығын қамтамасыз етеді; 

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметтері туралы ақпараттардың  ашылауын 

және берілуін бақылайды; 

5. Қоғамның мүлкін жарғымен, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар 

Кеңесінің шешімімен қайшылықта пайдаланбауы керек және пайдаланылуына жол 

бермеуі керек, сондай-ақ жеке мақсатқа қолданбауі керек және өзінің үлестес 

тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс пайдаланбауы керек. 

Баталов Әділбек 

Амандықұлы 

14.02.1982 года 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ 
2006 жылғы маусымдан бастап 2014 жылғы желтоқсан 

аралығында – мұнайды шетелдік қайта өңдеу және маркетинг 

департаментінің директоры. 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2014 жылғы желтоқсаннан  бастап 2014 жылғы мамыр 

аралығында – Басқарушы директор; 

2014 жылғы мамырдан  бастап осы уақытқа дейін  – Бас 

директордың орынбасары; 

2014 жылғы 08 маусымнан бастап осы уақытқа дейін – 

Басқарма мүшесі. 

жоқ 

Өкілеттік  

1. Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған еңбек және сыйлықақы төлеу 

тәртібін анықтайды; 

2. Сыйақылар мен өтемақыларды белгілейді; 

3. Тәуелсіз аудиттің өтуімен қоса, бухгалтердік есеп және қаржылық есептілік 

жүйелерінің жинақтылығын қамтамасыз етеді; 

4. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметтері туралы ақпараттардың  ашылауын 

және берілуін бақылайды; 

5. Қоғамның мүлкін жарғымен, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар 

Кеңесінің шешімімен қайшылықта пайдаланбауы керек және пайдаланылуына жол 

бермеуі керек, сондай-ақ жеке мақсатқа қолданбауі керек және өзінің үлестес 

тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс пайдаланбауы керек. 

Сапаров 

Ақылбай 

Есболұлы 

06.08.1966 жыл 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2005 жылдан бастап 2006 жылғы мамыр аралығында – Бас 

директордың дамыту жөніндегі орынбасары; 

«ҚазТрансГаз Алматы» АҚ  

2006 жылғы мамырдан бастап – Басқарма Төрағасының 

Бірінші орынбасары;  

2007 жылғы сәуірден бастап 2014 жылғы қазан аралығында – 

Басқарма Төрағасы; 

 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  

2014 жылғы қарашадан бастап – Бас директордың 

орынбасары; 

2014 жылғы 24 қарашадан бастап осы уақытқа дейін – 

Басқарма мүшесі. 

жоқ 


















