
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Қазатомөнеркəсіп” Ұлттық атом компаниясы”     
               акционерлік  қоғамының 

 
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ 

 
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
 

Уəкілетті органмен жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуі 
проспектіде жазылған  акцияларды сатып алуға сəйкес инвесторларға қандай да болсын  
ұсыныстарды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялардың мемлекеттік тіркеуін 
жүзеге асырған уəкілетті орган   берілген құжаттағы ақпараттың дұрыстығы үшін  жауап 
бермейді. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкес қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың дұрыстығына жауап береді  жəне  ондағы берілген бар 
ақпараттың дұрыстығын жəне  инвесторларды  қоғам мен ол орналастыратын акцияларға 
қатысты жаңылуға əкеліп соқтырмайтынын  растайды. 
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1.  Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер 
 

«Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – 
«Қазатомөнеркəсіп»ҰАК немесе Компания деп аталады) Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң  «Қазатомөнеркəсiп» ашық акционерлік қоғамды мемлекеттің жүз пайыз 
үлесi бар  жабық акционерлік қоғам нысанындағы «Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом 
компаниясы»  етіп қайта құру туралы” 1997 жылғы 14 шiлдедегi № 3593 Жарлығымен  
құрылды. 

Компания уран мен оның қосылыстарының, атом энергетикасы станцияларына 
арналған ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, екi ұдай 
қолданыстағы материалдардың экспорты мен импорты бойынша бас оператор болып 
табылады. 

2.  Акционерлік қоғамның атауы 
 

 Толық атауы Қысқартылған 
атауы 

қазақ тілінде  «Қазатомөнеркəсiп «Ұлттық атом компаниясы» 
акционерлік қоғамы 

«Казатомөнеркəсiп» 
ҰАК АҚ 

орыс тілінде Акционерное Общество «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 

АО НАК 
«Казатомпром»  

ағылшын тілінде Closed Joint-Stock Company «National atomic company 
«Kazatomprom» 

NAC «Kazatomprom» 

 
 

3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі) 
туралы мəлімет 

 
Алматы қаласының Əділет департаментінде  2005 жылдың 13 сəуіріндегі              

№ 18975-1910-АО Мемлекеттік  қайта тіркелгендігі туралы куəлік. 
 

4.  Салық төлеушінің тіркелу нөмірі 
 
СТН 181600039479 
 

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондары      
мен факс нөмірлері, электронды поштаның адресі туралы ақпарат 

 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 480012, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 
168 
Тел: 61-15-57 
Факс: 50-35-41 
Эл. пошта: DKostubaeva@kazatomprom.kz 
 

6.  Акционерлік қоғамның банк деректемелері 
 
ИИК (KZT) 016467713 
ИИК (USD) 615070226 
Халық Банк  ОПЕРБАС Алматы қаласы 
ББІК 190501601 
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7.   Акционерлік қоғам қызметінің түрлері 
 

«Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы (бұдан əрі – 
«Қазатомөнеркəсіп»ҰАК,  Компания деп аталады) Қазақстан Республикасы Президентiнiң  
«Қазатомөнеркəсiп» Ұлттық атом компаниясын жарғылық қорында мемлекеттің жүз пайыз 
үлесi бар  жабық акционерлік қоғам нысанында құру туралы” 1997 жылғы 14 шiлдедегi     
№ 3593 Жарлығымен  құрылды. Компания уран мен оның қосылыстарының, атом 
энергетикасы станцияларына арналған ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен 
технологиялардың, екi ұдай қолданыстағы материалдардың экспорты мен импорты 
бойынша бас оператор болып табылады. 

«Қазатомөнеркəсіп»ҰАК АҚ қызметінің негізгі мақсаты ішкі жəне сыртқы 
рынокта  бəсекеге қабілетті мемлекеттің индустриалды кешенін  реттеуге, табиғи 
шикізатты қайта өңдеу жиынтықтығын арттыруға, металлургияда ғылымды қажет ететін  
жоғары технологиялық дамуға, əлемдік уран рыногында жəне сирек металдар рыногында 
Қазақстанның жеке позициясын құруға бағытталған Қазақстан Республикасының 
өндірістік-технологиялық саясатын жүргізу болып табылады. 

Компания қызметінің  негізгі бағыттары болып: 
- табиғи уранды қазып алу; 
- уран өнімін  шығару; 
- бериллий өнімін шығару; 
- тантал, ниобий өнімін жəне плавик қышқылын шығару; 
- электр, жылу энергиясы мен суды өндіру. 
Компания қызметінің мəні  уранды жəне оның қосылыстарын барлау, өндіру, қайта 

ұқсату,  атом электр станциялары үшін ядролық отынды өндіру, атом-энергетикалық 
кешен өнімін əлемдік рынокта сату, ядролық материалдардың мемлекеттік резервін ұстау 
жəне қызмет көрсетуді жүзеге асыру (мемлекет мүдделерін қамтамасыз ету барысында),  
сондай-ақ  республиканың уран кен орындары бойынша  геологиялық ақпарат 
мониторингіне ықпал жасау жəне оның сақталуы мен таралуына бақылау жасау.  

 
8 Акционерлік қоғамға немесе  халықаралық рейтинг 

агенттіктерімен жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік 
агентігі  шығарған олардың бағалы қағаздарына берген  рейтингтердің  
бар екендігі туралы мəліметтер 
 
                     Жоқ. 
 

9.  Филиалдар мен өкілдіктердің орналасқан жері мен  пошта мекен-
жайы, тіркелген күні, атауы 

 
«Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар 

кеңесінің 06.07.2004ж.  сырттай отырысының № 7 Хаттамасына сəйкес 100%  
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» ЖАҚ үлесімен «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-қа тиесілі 
жиырма бес жəне одан да көп пайыз сомасын құрайтын  активтерді «Тау-кен 
компаниясы»ЖШС-тің жарғылық капиталына беру жолымен «Тау-кен компаниясы» 
ЖШС-ті  құру туралы шешім қабылдаған болатын. Осы шешімді орындау  үшін «Тау-кен 
компаниясы» ЖШС-тің жарғылық капиталына  «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ 
филиалдарына «№6 кен басқармасы», «Орталық кен басқармасы», «Аффинаждау зауыты» , 
«Орталықтандырылған авто жүк тиеу, түсіру базасы» жəне «Степной кен басқармасы» 
тиесілі мүліктің бөлігі берілді.  

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, сондай-ақ   «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК»АҚ-
тың  жоғарыда   аталған  филиалдарының балансында  қажетті мүліктің  жоқ болуына  
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байланысты  «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ филиалдарының қызметі тоқтатылды 
(жабылды) жəне 01.01.2005ж. жай-күйге байланысты  Қазақстан Республикасының сəйкес 
əділет органдарында  оларды есепті тіркеуден шығару жүргізілуде. 
 
«Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» ЖАҚ өкілдіктері 

Атауы заңды мекен-
жайы 

нақты 
орналасқан 

жері 

тіркеу туралы 
мəліметтер 

қызметтің 
негізгі түрі 

«Қазатомөнер-
кəсіп» ҰАК» 
АҚ-тың Мəскеу 
қаласындағы 
өкілдігі 
 

Мəскеу қаласы, 
Большая Ордынка 
көшесі,  24/26, 
 офис 607-608 
 (Ресей Атоммині). 

Мəскеу қаласы, 
Большая 
Ордынка көшесі,  
24/26, 
 офис 607-608 
 (Ресей 
Атоммині). 

Ресей 
Федерациясы 
Əділет 
министрлігінің 
жанындағы 
мемлекеттік тіркеу 
палатасы 2003 
жылғы 11 
наурыздағы  
№ 9245.1 куəлігі.  
2003 жылғы 24 
наурыздағы № 
5607 рұқсаты. 
Мемлекеттік 
жинақ тізіліміне 
енгізу туралы 2003 
жылғы 24 
наурыздағы 
№ 9245 куəлік. 
 

Мəскеу қаласында 
«Қазатомөнеркəсіп» 
ҰАК АҚ 
мүдделерін ұсыну 
жəне Компанияның 
тапсырмаларын 
орындау. 
 
 
 
 

«Қазатомөнер-
кəсіп» ҰАК» 
АҚ-тың Астана 
қаласындағы 
өкілдігі 
 
 

Астана қаласы, 
№5 ықшам аудан, 
Жұмабаев көшесі, 8/1 
үй, 5,6 пəтер 

Астана қаласы, 
№5 ықшам 
аудан, 
Жұмабаев 
көшесі, 8/1 үй, 
5,6 пəтер 

Қазақстан 
Республикасы 
Əділет 
министрлігінің 
Астана 
қаласындағы 
Əділет 
басқармасында 
10.01.02ж. 
тіркелген. 
Өкілдіктің қайта 
тіркелуі есебі 
туралы куəлік 
10.01.02ж. № 
1257-1901-П-о. 

Мəскеу қаласында 
«Қазатомөнеркəсіп» 
ҰАК АҚ 
мүдделерін ұсыну 
жəне Компанияның 
тапсырмаларын 
орындау. 
 

«Қазатомөнер-
кəсіп» ҰАК» 
АҚ-тың 
Австрия 
Республикасы, 
Вена 
қаласындағы 
өкілдігі 
 

Феликс 
Моттльштрассе 
көшесі, 23 үй  
1190  Вена  
Австрия 
Республикасы  
 

Феликс 
Моттльштрассе 
көшесі, 23 үй  
1190  Вена  
Австрия 
Республикасы  
 

Вена қаласындағы 
Коммерциялық 
сотта 06.11.2003ж. 
тіркелген. 
Фирмалар 
кадастіріндегі 
тіркеу нөмірі 
FN240344 у 
74 Fr 8287/03 d-3 
06.11.2003 ж.). 

«Қазатомөнеркəсіп»
ҰАК АҚ-тың 
мүдделерін Австрия 
Республикасында, 
оның ішінде 
МАГАТЭ жəне 
ядролық 
жеткізушілер 
тобына ұсыну, 
Компанияның 
тапсырмаларын 
орындау. 
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10.   Қаржылық есеп аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның толық  
ресми атауы 

 
1999 жылдан 2003 жыл бойы  Компанияның  қаржы есебінің аудитін «KPMJ 

Janat» ЖШС аудиторлық компаниясы жүргізді. 2004 жылы Компанияның қаржы есебінің 
аудитіне  «Делойт жəне Туш» ЖШС аудиторлық компаниясымен шарт жасалынды. 

  
ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНЫ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР (АКЦИОНЕРЛЕР)  
 

11.  Компанияның Директорлар кеңесі 
 

2003 жылдан осы күнге дейін «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар 
кеңесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2003 жылғы 05 сəуірдегі № 328  «Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің  2002 жылғы 25 қыркүйектегі «Кейбiр акционерлiк қоғамдар - 
ұлттық компаниялардың директорлар кеңестерiнiң құрамдары туралы жəне Қазақстан 
Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы» №1051 қаулысына 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» қаулысына сəйкес  төмендегі құрамда 
ұсынылды: 

Аты-жөні Позициясы 
Бірлік Есіркепұлы Оразбаев ҚР Энергетика жəне минералдық ресурстар  вице-

министрі, төраға 
Нұрлан Əбділдаұлы Искаков ҚР Президенті Əкімшілігінің Мемлекеттік бақылау жəне 

ұйымдастыру жұмыстары бөлімінің меңгерушісі 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 10.2001 -03.2005 – ҚР Қоршаған ортаны қорғау вице-
министрі; 
б) 03.2005 – қазіргі уақытта ҚР Президенті 
Əкімшілігінің мемлекеттік бақылау жəне ұйымдастыру 
жұмыстары бөлімінің меңгерушісі. 

Мақсұтбек Смағұлұлы Раханов ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне 
жекешелендіру комитетінің төрағасы 

Ғазиз Қоршабекұлы Шыналиев ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің Өндірістік сала жəне 
инфрақұрылым бөлімі бастығының орынбасары 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 10.2001 – қазіргі уақытта ҚР Премьер-Министрі 
Кеңсесінің Өндірістік сала жəне инфрақұрылым бөлімі 
бастығының орынбасары. 

Мұхтар Еркінұлы Жəкішев «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ президенті 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 02.2002- қазіргі уақытта «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ 
президенті. 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ акцияларының жүз пайызы Қазақстан 
Республикасының Үкiметі атынан мемлекетке тиесілі. Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
«Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен 
мемлекеттік үлестеріне иелік ету жəне пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысына  сəйкес  
акциялардың мемлекеттiк пакетiне иелiк ету мен оны пайдалану құқығы Қазақстан 
Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлiгiне берiлген. 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі 
М.Е.Жəкішевке «Үлбі металлургия зауыты» ААҚ-тың 1 (бір) акциясы тиесілі, ол қоғамның 
жалпы акциялар санының 0,000037 % құрайды, 90 % көлеміндегі акциялардың мемлекеттік 
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пакеті «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК АҚ-тың Жарғылық капиталына кіреді. Директорлар 
кеңесінің қалған мүшелері мен олардың аффиилирленген тұлғаларында  қоғамның еншілес 
жəне тəуелді кəсіпорындарының акциялары (жарғылық капиталдағы үлесімен) жоқ. 

 
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамында өткен екі жыл ішінде (2003-

2004 жылдары) өзгерістер болған жоқ. 
 

12.  Компанияның алқалы атқарушы органы 
 
          «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ Басқармасы  «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2005 жылғы 12 сəуіріндегі шешімімен (ал Басқарма Төрағасы  
Қазақстан Республикасы Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігінің 2002 
жылғы 25 ақпандағы  №56-к бұйрығымен) мына құрамда тағайындалды: 
 
Мұхтар Еркінұлы 
Жəкішев, 
1963 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» ЖАҚ президенті, төраға 
соңғы үш жылда  атқарған қызметі: 
а) 08.1998-08.2001-«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ президенті; 
б) 10.2001-02.2002- ҚР Энергетика жəне минералдық 
ресурстар вице-министрі; 
в) 02.2002-қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
президенті. 

Асқар Серікбайұлы 
Қасабеков, 
1962 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» ЖАҚ вице-президенті 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 10.2001-10.2002 - «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК»АҚ  президенті; 
б) 03.2002–11.2004 – Маңғыстау облысы əкімінің 
орынбасары; 
в) 11.2004 - қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
вице-президенті. 

Малхаз Владимирович 
Цоцория, 
1963 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ вице-президенті 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 03.1999–қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
вице-президенті. 

Дмитрий Николаевич 
Парфенов, 
1963 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ вице-президенті 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 10.2001-05.2002 - -«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ вице-
президенті;  
б) 05.2002-11.2002 – ҚР Премьер-Министрінің кеңесшісі; 
в)11.2002-01.2003 - ҚР Премьер-Министрінің штаттан тыс 
кеңесшісі; 
г) 01.2003- қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
вице-президенті. 

Галина Ивановна 
Окшина, 
1946 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ Бухгалтерлік есеп 
департаментінің директоры 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 07.1997-қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ  
бас бухгалтері. 

Сергей Алексеевич 
Яшин, 
1965 жылы туылған 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ вице-президенті. 
Соңғы үш жылда атқарған қызметі: 
а) 01.2000-03.2002 – “ҮМЗ” АҚ уран өндірісінің директоры; 
б) 042002-03.2003 - “ҮМЗ” АҚ  Бас директорының  
орынбасары; 
в) 03.2003-08.2004 - “ҮМЗ” АҚ  Бас директорының  бірінші 
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орынбасары; 
г) 08.2004-11.2004 - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ 
басқарушы директоры; 
д) 11.2004- қазіргі уақытта - «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ  
вице-президенті. 

                                                                                                                                                                            
Басқарма мүшелерінде «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» ЖАҚ  акциялары (жарғылық 

капиталының үлестері) жоқ. 
 

13.  Соңғы қаржылық жыл ішінде қоғамның лауазымды тұлғаларына 
төленген сыйақы мен еңбекақының жалпы сомасы 

 
Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы қоғам құрылған кезең 

ішінде  төленген емес.  «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының атқарушы 
органының мүшелері, қазіргі кезге  Компания қызметкерлері болып табылады, штат 
кестесіне сəйкес  еңбекақысын алады, Басқарма мүшелерінің қызметін атқаруына 
байланысты қосымша сыйақыларды алмайды.   
 

14. Компанияның ұйымдық құрылымы 
 

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ-тың ұйымдық құрылымына  əртүрлі қызмет 
түрлерімен айналысатын  еншілес жəне тəуелді кəсіпорындар жатады. Қолданылып 
отырған басқару құрылымы еншілес жəне тəуелді кəсіпорындардың бірыңғай стратегиялық 
əкімгершілік принципін қолдануға мүмкіндік береді.  

Компания осы Проспектінің 16 бөлімінде баяндалған  еншілес ұйымдар мен тəуелді 
акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталындағы үлестерге иелік етеді.  Көрсетілген  
ұйымдарда  акциялардың бақылау пакеттерінің иелік үлестерінен шыға отырып  
«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК тікелей жəне (немесе) жанама  түрде  еншілес ұйымдар мен 
тəуелді акционерлік қоғамдар  қабылдайтын шешімдерді анықтауға жəне (немесе) өз 
ықпалын тигізуге мүмкіндігі,  қаржылық  немесе  басқа саясатты анықтау барысында 
бақылауға құқығы бар. «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК» АҚ жəне оның барлық еншілес 
ұйымдары мен тəуелді акционерлік қоғамдары  Топ құрайды. Үкіметтің Компания 
құрылған кезде берген уəкілеттігі  бойынша  «Қазатомөнеркəсіп»ҰАК уран мен оның 
қосылыстарының, атом энергетикасы станцияларына арналған ядролық отынның, арнайы 
жабдықтар мен технологиялардың, екi ұдай қолданыстағы материалдардың экспорты мен 
импорты бойынша бас оператор болып табылады. Сондықтан Компанияның қызметін  
өндіруші компания шеңберінде  сипаттау  Қазақстан Республикасының уран өндірісінің 
барлық циклдары қызметінің толық суреттемесін бермейді. 

 
 

 

 

““ҚАЗАТОМӨНЕРКƏСІП” ҰЛТТЫҚ АТОМ ҚАЗАТОМӨНЕРКƏСІП” ҰЛТТЫҚ АТОМ 
КОМПАНИЯСЫНЫҢ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ«Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ

МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ
КƏСІПОРЫН
«ҮМЗ» ААҚ

МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚМЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ
КƏСІПОРЫНКƏСІПОРЫН
«ҮМЗ» ААҚ«ҮМЗ» ААҚ

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КƏСІПОРЫН

«МАЭК-
Қазатомөнеркəсіп»ЖШС

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КƏСІПОРЫНКƏСІПОРЫН

««МАЭКМАЭК--
ҚазатомөнеркəсіпҚазатомөнеркəсіп»ЖШС»ЖШС

«Қазатомөнеркəсіп-Демеу»
ЖШС

««ҚазатомөнеркəсіпҚазатомөнеркəсіп--ДемеуДемеу»»
ЖШСЖШС

«Жоғары
технологиялар

институты»ЖШС

««ЖоғарыЖоғары
технологиялартехнологиялар

институты»ЖШСинституты»ЖШС

«Геотехнология»
əдістемелік орталығы
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««ГеотехнологияГеотехнология»»
əдістемелік орталығыəдістемелік орталығы

Бірлескен кəсіпорындарБірлескенБірлескен кəсіпорындаркəсіпорындар

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
КƏСІПОРЫН

“Волковгеология”
ААҚ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚГЕОЛОГИЯЛЫҚ
КƏСІПОРЫНКƏСІПОРЫН

““ВолковгеологияВолковгеология””
ААҚААҚ

КЕНӨНДІРУШІ 
КƏСІПОРЫН

«Тау-кен компаниясы»
ЖШС

КЕНКЕН ӨНДІРУШІ ӨНДІРУШІ 
КƏСІПОРЫНКƏСІПОРЫН

««ТауТау--кенкен компаниясыкомпаниясы»»
ЖШСЖШС



 
 
 
 
 
2. 01.04.05ж. жай-күйіне байланысты Компания қызметкерлерінің жалпы саны: 
- орталық аппарат жəне өкілдік -236 адам; 
- еншілес кəсіпорындармен қоса барлығы – 19 340 адам. 
 
3. Компанияның 100% акциясы  Қазақстан Республикасының Үкiметі атынан мемлекетке 
тиесілі. Қазақстан Республикасы Үкiметінiң «Республикалық меншіктегі ұйымдар 
акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету жəне 
пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999              
жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысына  сəйкес  акциялардың мемлекеттiк пакетiне иелiк 
ету мен оны пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық 
ресурстар министрлiгiне берiлген. 
 
 
4. Басшылар туралы мəлімет: 
      Компанияның: 

а) Президент – Мұхтар Еркінұлы Жəкішев, 1963 ж. 
б) Вице-президент – Дмитрий Николаевич Парфенов, 1963 ж. 
в) Вице-президент – Асқар Серікбайұлы Қасабеков, 1962 ж. 
г) Вице-президент – Малхаз Владимирович Цоцория, 1963 ж. 
д) Вице-президент – Сергей Алексеевич Яшин, 1965 ж. 
е) Бас бухгалтер – Галина Ивановна Окшина, 1946 ж. 
 
- Компания өкілдіктері: 
а) Астана қаласындағы, директоры- Мұхтарбек Жүнісбекұлы Əмірханов, 1955ж. 
б) Мəскеу қасасындағы, директоры – Геннадий Михайлович Исаков, 1940 ж. 
в) Вена қаласындағы, Австрия Республикасы, директоры –Баян Есенова, 1980 ж. 

 
15.   Компания акционерлері 

 
«Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық атом компаниясы»  акционерлік қоғамы Қазақстан 

Республикасы Президентiнiң  «Қазатомөнеркəсiп» ашық акционерлік қоғамды мемлекет 
жүз пайыз үлесi бар  жабық акционерлік қоғам нысандағы «Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық 
атом компаниясы»  етіп қайта құру туралы” 1997 жылғы 14 шiлдедегi № 3593 Жарлығымен  
құрылды. 

Компанияның құрылтайшысы  бүгінгі таңда Компанияның жалғыз акционері 
Қазақстан Республикасы Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігі атынан 
Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. 

Дауыс беруші акцияларды сатып алуға опциондар жасасылған жоқ.  
 
  

16.    Ұйымның үлестірген акцияларының (жарғы капиталындағы 
үлестер) он жəне одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда – бес жəне 

одан көп) пайыздарына ие - ірі акционерлер болып табылатын 
акционерлік қоғам болатын ұйымдар туралы мəлімет 

 
 Компания  төмендегілерге ие: 

 8



1.  “Волковгеология” ААҚ жарғылық капиталынан 65,1 % - уран кен орындарының барлық 
типтерін барлау мен зерттеуде бай тəжрибесі бар, Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында радиоэкологиялық зерттеу бойынша жұмыс жүргізетін, геологиялық барлау 
бейініндегі кəсіпорын. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 08.02.1999 жылғы  Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік, 
тіркеу нөмірі №2597-1910-АО,  алғашқы мемлекеттік тіркеу - 11.07.94 жылы. 
Жетекшісі:  Берікболов Бақытжан Рахметұлы. 
 
2. “Үлбі металлургиялық зауыты” ААҚ жарғылық капиталынан 90,19% - атомдық, 
аэрокосмостық, электротехникалық өнеркəсіп жəне прибор жасау үшін материалдар 
шығаруда маманданған. “ҮМЗ” ААҚ  ВВЭР жəне РБМК реакторлары үшін төменгі 
байытылған ураннан таблеткаларды, сондай-ақ əртүрлі бериллий, тантал жəне ниобий 
өнімдерін, плавик қышқылын негізгі өндіруші болып табылады. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Абай даңғылы, 102. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Абай даңғылы, 102. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 17.12.1998 жылғы  Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік, 
тіркеу нөмірі №662-1917-АО,  алғашқы мемлекеттік тіркеу - 31.10.94 жылы. 
Жетекшісі:  Мусин Нұрлан Рысханұлы. 
 
3.   “МАЭК-Қазатомөнеркəсіп” ЖШС   (жалғыз құрылтайшы)  жарғылық  капиталының 
100 %  -  электр жəне жылу энергиясын өндіруді, беруді, таратуды жүзеге асыратын 
стратегиялық энергия кəсіпорны, ауыз суын, тазартылған, техникалық жəне теңіз суды 
өндіреді жəне жібереді. 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау обл., Ақтау қ., Өнеркəсіптік аймақ. 
Тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Маңғыстау обл., Ақтау қ., Өнеркəсіптік аймақ. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 28.02.2003 жылғы  Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, тіркеу 
нөмірі №5366-1943-ТОО.    
Жетекшісі:  Ибраев Бауыржан Мұхтарханұлы. 
 
4.   “Катко” ЖШС жарғылық капиталының 49 %. “Катко” ЖШС ОҚО-ның “Мойынқұм” 
уран кен орнын өңдеуде, геологиялық барлау, қайта өңдеу, тасымалдау жұмыстарын 
жүргізеді жəне уран өндірісінің радиоактивті материалдарын сақтайды. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Созақ ауданы, Таукент к., Сəтбаев к,2. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Митин көшесі,11.  
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 04.06.2004 жылғы  Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік, 
тіркеу нөмірі №9524-1958-ТОО (И/У), алғашқы мемлекеттік тіркеу - 31.05.96 жылы.. 
Жетекшісі:  Бенуа де Гальбер 
 
5.  “Ыңғай” БК” ЖШС  жарғылық капиталының 40 %.  “Ыңғай” БК” ЖШС ОҚО-дағы 
“Ыңғай” кен орнын өңдейді. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Созақ ауданы, Тайқоңыр к., Южная,4.   
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 240 
(“Достар”бизнес-орталығы).  
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 07.12.1998 жылғы  Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік, 
тіркеу нөмірі №9783-1958-ТОО (И/У) . 
Жетекшісі: Бреус Сергей Сергеевич. 
 
6. ЖАҚ “Заречное” шетелдік инвестициялы Қазақстан-Ресей-Қырғыз бірлескен 
кəсіпорыны” (ары қарай “Заречное” БК) жарғылық капиталының 45 %. “Заречное” БК 
ОҚО-ның “Заречное” кен орнынан уран өндіру мақсатында, құрамында уран бар кендерді 
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өндіру мен қайта өңдеу бойынша қуаттарды жобалау мен  салу үшін, сонымен бірге 
“Заречное” кен орнында осы қуаттарды пайдалануға құрылған. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Шымкент қ., Жібек жолы көшесі, н/ж.   
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 21.01.03 жылғы  Мемлекеттік  тіркеу туралы куəлік, тіркеу 
нөмірі №16980-1958-АО (И/У) . 
Жетекшісі: Демехов Юрий Васильевич. 
 
7.  “Ядролық отынды өндіру бойынша Украин-Қазақстан-Ресей бірлескен кəсіпорыны” 
ЖАҚ (ары қарай – “УҚР ТВС” БК) жарғылық капиталының 33,3 %. “УҚР ТВС” БК 
Украинаның атом электростанциялары үшін  ВВЭР-1000 үлгілі реакторлық 
қондырғыларына бəсекеге қабілетті ядролық отынды бірлесіп өндіру мақсатында 
құрылған. 
Заңды мекен-жайы: Украина, Киев қ., Константиновская көшесі,31   
Нақты тұрған жері:  Украина, Киев қ., Константиновская көшесі,31   
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 28.11.2001 жылғы Тіркеу туралы куəлік, тіркеу нөмірі 
№38270947. 
Жетекшісі:  Уманец Михаил Пантелеевич. 
 
8.   “Жоғары технологиялар институты” ЖШС  (“ЖТИ” ЖШС) жарғылық капиталының 50 
%. “ЖТИ” ЖШС – өндірістің тау-кен-металлургиялық жəне мұнай салалары үшін ғылыми-
зерттеу əзірліктері, жобалау-зерттеу жұмыстары қызметтерін, консалтингтік қызметтерді 
көрсетуде жаңа технологиялар аясындағы кешенді кəсіпорын. Институттың аймақтық жəне 
мемлекеттік салалардың даму бағдарламаларын дайындауда тəжірибесі бар. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 05.02.02 жылғы Тіркеу туралы куəлік, тіркеу нөмірі №45641-
1910-ТОО. 
Жетекшісі:  Дүйсебаев Бауыржан Оразұлы. 
 
9.   “ГЕОТЕХНОЛОГИЯ” Қырғыз-Қазақстан Аймақтық оқу-əдістемелік орталығы” ООО 
(“ГЕОТЕХНОЛОГИЯ” АОƏО ОсОО) жарғылық капиталының 50%.  “ГЕОТЕХНОЛОГИЯ” 
АОƏО ОсОО тау-кен өндірісі жəне қайта өңдеу өнеркəсіп кəсіпорындары үшін білікті 
мамандар дайындау, радиациялық жəне ядролық қауіпсіздік бойынша оқыту, МАГАТЭ 
кепілдіктерін қамтамасыз ету, жерасты ұңғылап сілтілендіру геотехнологиясына қатысты 
жəне ПВ кəсіпорындарына геологиялық-геофизикалық қызмет көрсетуде ақпараттық 
технологиялар мен бағдарламалар жасау жəне жаңа əдістемеліктерді жетілдіру мақсатында 
құрылған. 
 
Заңды мекен-жайы: Қырғыз Республикасы, Қара-балта қ., Труд көшесі,1а. 
Нақты тұрған жері:  Қырғыз Республикасы, Қара-балта қ., Труд көшесі,1а. 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 15.05.02 жылғы Тіркеу туралы куəлік, тіркеу нөмірі №17280-
3300-ООО(ИУ). 
Жетекшісі: Савченко Геннадий Аркадьевич. 
 
10.  “Бетпақ Дала” ЖШС жарғылық капиталының 30 %. “Бетпақ Дала” ЖШС Қазақстан 
Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысының “Ақдала” кен орнында өндіру жұмыстарын 
жүргізу мақсатында құрылған. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, 
Қыземшек к. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 64. 
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Тіркелуі туралы мағлұматтар: 03.03.04 жылғы тіркеу туралы куəлік, тіркеу нөмірі №61547-
1910-ТОО. 
Жетекшісі: Рыспанов Нұрлан Бектасұлы. 
 
11.   “Тау-кен компаниясы” ЖШС жарғылық капиталының 100 %. “ТКК” ЖШС уран 
өндіруді жерасты ұңғылап сілтілендіру тəсілімен жүзеге асырады, ол дəстүрлі тəсілдерден 
қорды сақтау мен үнемдеудің жоғарғы деңгейімен ерекшеленеді, қоршаған ортаны 
ластауды жəне экологиялық зардапты азайтады.   
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Созақ ауданы, Таукент кенті. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 50 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 19.08.2004 жылғы Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, тіркеу 
нөмірі № 22785-1958-ТОО. 
Жетекшісі: Язиков Виктор Григорьевич. 
 
12.   “Қазатомөнеркəсіп-Демеу” Корпоративтік қор” Коммерциялық емес ұйымға қатысты 
үлес 100 %.  “Қазатомөнеркəсіп-Демеу” Корпоративтік қор” Компания кəсіпорындарының 
жұмыскерлеріне жəне олардың отбасыларына өмір сүру сапасын арттыру жəне тұруға 
лайықты жағдайлар жасау арқылы КҚ “Қазатомөнеркəсіп”-тің қалашықты 
кəсіпорындарына  мамандарды тарту жəне тұрақтандыру жөнінде стратегиялық 
мəселелерді шешу үшін құрылған. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Созақ ауданы, Таукент кенті. 
Нақты тұрған жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі,168 
Тіркелуі туралы мағлұматтар: 27.09.2004 жылғы Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, тіркеу 
нөмірі № 22968-1958-Ф-д. 
Жетекшісі: Тұрсынбаев Рүстем Тұрарұлы. 
 
 

17. Компанияның қатысы бар өнеркəсіптік топтар, холдингтер, 
концерндер жəне ассоциациялар туралы ақпарат 

 
        Компания мына ассоциацияларға мүше болып табылады: 
 
World Nuclear Association (Дүниежүзінің Ядролық Ассоциациясы), London, United 
Kingdom, Website: w.w.w.world-nuclear.org.  1993 жылдан ассоциация мүшесі. 
 
Tantalum-Niobium International Study Center (Тантал-ниобий Ассоциациясы), Brussels, 
Belgium, Website: w.w.w.tanb.org.  1999 жылдан ассоциация мүшесі. 
 
The World Nuclear Fuel Market (Ядролық отынның əлемдік рыногы), Norcross, Georgia, 
USA 
Ассоциация 17 елдің 75 компаниясын біріктіреді. 
Ассоциацияның мақсаты – ядролық материалдарды сатуға мүмкіндік туғызу, баға туралы 
қазіргі дəл əрі пайдалы ақпаратқа саланы жеткізуді дамыту.   
Website: http://w.w.w..wnfm.com. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” ассоциация құрамына 2002 
жылдың мамырында кірген. 
 
“Қазақстан ядролық қоғамы” ассоциациясы,  Алматы қ., Қазақстан Республикасы. 
Ассоциация Қазақстанның атом өнеркəсібінде жəне энергетикасында істейтін барлық 
ұйымдарды қамтиды. Олар – Ұлттық ядролық орталық, Ядролық физика институты, 
“МАЭК-Қазатомөнеркəсіп”, “ҮМЗ” ААҚ, “КАТЭП” АҚ, ҚР Энергетика жəне минералды 
ресурстар министрлігінің Атом энергетикасы жөніндегі комитеті, Геофизикалық 
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зерттеулер институты, Əл-Фараби атындағы ҚазМҰУ мен Абай атындағы АМУ-дің 
физика факультеттері. 
 
 “Қазақстан ядролық қоғамы” ассоциациясының міндеттері: атом энергиясын бейбіт 
мақсатта қолдану саласының ғылыми-техникалық саясатын қалыптастыруға қатысу; осы  
салада мемлекеттік жəне халықаралық бағдарламалар мен жобаларды сараптауға қатысу; 
ядролық ғылымдағы, техника мен технологиядағы, радиациялық экологиядағы жаңа 
жетістіктерге қажетті ақпараттарды беру жəне алмасу арқылы кəсіптік мүдделерді 
қанағаттандыру; бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты қоса кең түрде ақпарат 
алмасуды ұйымдастыру; атом энергиясының тəжірибелік пайдасы туралы объективті 
көзқарасты қалыптастыруда қоғамдастықтармен жұмыс істеу; атом энергиясы саласында 
халықаралық ынтымақтастықты дамыту.  
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” 2002 жылдан ассоциация мүшесі. 
Web sit мекен-жайы: http://w.w.w.nuclear.kz  
 

18. Басқа аффилиирленген тұлғалар туралы мəліметтер 
 

Компанияның басқа аффилиирленген тұлғалары жоқ. 
 
     
 

18-1. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мəмілелер 
 

“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ-тың алғашқы жарғылық капиталы құралған сəтте        
 3 373 136 мың теңгелік соманы мыналардан тұрған: 

1) оңтүстік кен басқармаларының мүліктік кешендері құнынан: 
- Орталық кен басқармасының  - 347 872,7 мың теңге сомасы; 
- Степное кен басқармасының  - 361 762,9 мың теңге сомасы; 
- № 6 кен басқармасының  - 162 360 мың теңге сомасы; 

2) акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акция пакеттерінен: 
- “Волковгеология”, “Волковгеология” АҚ акцияларының жалпы санынан 90% 

құрайтын – 114 093,9 мың теңге сомасы; 
- “Үлбі металлургиялық зауыты”, “ҮМЗ” ААҚ акцияларының жалпы санынан 

90% құрайтын – 2 383 447 мың теңге сомасы (ЖК ҰАК-тан 66%); 
- “КАТЭП”, “КАТЭП” АҚ акцияларының жалпы санынан 51% құрайтын –        

3 600 мың теңге сомасы (ЖК ҰАК-тан 0,11%). 
       03.06.1999 жылғы “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК Басқармасының №12 Шешімімен 
“КАТЭП”АҚ акцияларының пакеті, акцияларының жалпы санынан 51% құрайтын 
“КАТЭП” АҚ саны 10 000 дана акцияларын “КАТЭП” АҚ-тың өзі сатып алды. 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК жарғылық капиталына “КАТЭП”АҚ акцияларының орнына 
олардың баламалы бағасы ақшалай 3 600 мың теңге салынды. 

 
“Волковгеология” ААҚ 188 880 дана акцияларын  7.12.00, 26.04.01, 30.05.01, 15.06.01, 
23.08.01 жəне 10.09.01 кездерде нөмірсіз Шарттармен “ҮМЗ” АҚ өткізген болатын. 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК жарғылық капиталына “Волковгеология”ААҚ акцияларының 
орнына олардың баламалы бағасы нақты құны бойынша ақшалай 32 109,6 мың теңге 
сома салынды. 
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19.  Компанияның негізгі қызмет түрлерін қысқаша баяндау, 
акционерлік қоғамның бəсекелестері бола алатын ұйымдар туралы 

мəліметтер 
 

Компанияның еншілес ұйымдарының, тəуелді акционерлік қоғамдарының жəне бірлескен-
бақылау кəсіпорындары қызметтерінің негізгі бағыттары: 
            -    табиғи уран кен орындарын барлау; 

- табиғи уранды өндіру; 
- уран өнімдерін шығару; 
- бериллий өнімдерін шығару; 
- тантал, ниобий өнімдерін жəне плавик қышқылын шығару;  
- электр, жылу энергиясын жəне су шығару   болып табылады. 

Өндірістік мүмкіндіктер мен əр өнім бойынша əлемдік рыноктердегі сұраныстарды талдай 
отырып, “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” 2001-2005 жылдары дамудың мына артықшылықтарын 
алады:  

Табиғи уран өндіруде: 
•  уран экспортының өткізу көлемін ұлғайту мен  жағырапиясын кеңейту; 
•  əлемдік ең ірі өндірушілер – Кожема, Камеко, РФ Атомминімен жəне басқалармен       
    табиғи уран өндіру бойынша бірлескен кəсіпорындарды дамыту; 
“ҮМЗ” ААҚ-та уран өнімдерін өндіруде:  
• отын  таблеткаларын  шығаруда  РФ Атомминінің  тапсырысын  сақтау жəне сапасын            
  арттыру  мен  өнімнің  жаңа түрлерін игеру есебінен батыстық тұтынушыларға шығу; 
•  уран   өндірісін   толтыру   бағытында   таблеткаларға   балама   болатын  ураны  бар    
    материалдардың қайта өңдеу көлемін ұлғайту; 
Бериллий өнімдерін шығаруда: 
•  мыс-бериллий лигатурын алуда жаңа технологияны ендіру; 
•  бериллий гидро тотығын шығару бойынша қуаттарды қайта жасау; 
•  бериллий қоласынан прокат шығаруды игеру; 
Тантал өнімдерін шығаруда:  
•  жоғарғы сыйымды ұнтақтар шығару технологиясын дайындау жəне игеру; 
•  тантал-ниобий шикізатын кешенді қайта өңдеу бойынша технологияны əзірлеу жəне   
    қуаттарды жасау; 
•  ниобий өнімдерінің толық спектрін (жиынын) шығаруды игеру. 

 
Дүние жүзінде уран қойыртпасын ең ірі өндіруші Канада болып табылады, оның 1996 
жылғы  əлемде барлық уран өндірудегі үлесі 34 % болды. 1999 жылы оның үлесі 26 %-ға 
төмендесе де, болашақта өндіру анағұрлым өседі деп күтілуде. Өндіру бойынша екінші 
орынды барланған  ірі уран қорлары бар Австралия алады. Қазақстан өндіру бойынша 8-
орында, бірақ сонымен қатар барланған қорлары 19 %  (2-орын) жəне болжалған қорлары 
шамамен 25 % (Австралиямен бірінші – екінші орындарды бөліседі) құрайды. 

 
АҚШ энергетика департаментінің жанындағы Есептеу агенттігінің (EIA – Energy 
Information Administration) есебі бойынша 2010 жылға дейін 129 мың тонна ресейлік 
конверсиондық уранын, 14 мың тонна АҚШ конверсиондық уранын жəне 15 мың тонна 
АҚШ табиғи уранын қосқанда, Ресей мен АҚШ стратегиялық қорларынан 158 мың тонна 
уран (байытылмаған уранға есептегенде) сатылатын болады. Жақын 10 жыл ішінде  АЭС 
қажеттіліктері стратегиялық қорлардан  (2002 жылы) 21 %-дан 15 %-ға дейін (2010 жылы) 
қамтамасыз етіледі. 
 
2000 жылы екі ірі уран өндіруші компаниялардың – Cameco  мен  Cogema үлестеріне 
əлемдік өндірудің 34 % жуығы болса, 8 ірілері 81 % өндірді. Жеткізудің үлкен бөлігі ұзақ 

 13



мерзімді шарттармен жүзеге асырылатындығын есепке алсақ, рынокты монополиялаудың 
жоғарғы дəрежесі жаңа тəуелсіз компаниялардың пайда болу мүмкіндігін едəуір шектеуде. 
 
Канада мен Австралия таяудағы 5 жылда өз аумақтарында өндіруді ұлғайта түсуге тиіс 
жəне 2005 жылдан бастап əлемдік қажеттіліктің 37 % -на жуығын бірлесіп қамтамасыз 
етпек. Қазақстан кіретін, “басқа мемлекеттердің” жеткізу үлесі 2005 жылға дейін шамамен 
өзгеріссіз қалады (37 %, 23 мың тонна), сонан соң, болжаудағы атом энергетикасының 
қажеттіліктерінің ақырын өсуі жағдайында, біртіндеп көбейетін болады – 2010 жылға 
қарай 40 % немесе 27 мың тоннаға дейін. 
 
 

20.  Сату кірісіне оң жəне кері əсер ететін жағдайлар 
 

Бүгінде “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” уран мен оның қосылыстарын, атомдық энергетикалық 
станциялар үшін ядролық отынды  экспорттау жəне импорттау бойынша Қазақстанның 
ұлттық операторы болып табылады, сондай-ақ өз қызметін бериллий мен танталдың 
халықаралық рыногында жүзеге асырады. Компания өнімдерінің 100 %-ы алыс жəне 
жақын шет елдердің рыноктарына шығарады. Осыған байланысты “Қазатомөнеркəсіп” 
ҰАК” өз қызметінде, Компания қатысатын жəне қызметін іске асыратын,  халықаралық 
рыноктардағы экономикалық  жағдайға (бəсекелестік, сұраныс, ұсыныс, баға саясаты жəне 
басқалар) тікелей байланысты негізгі экономикалық тəуекелдерге душар болады. 
 
Уран рыногы 
 
Əлемдік уран рыногының басты ерекшелігі сауда операцияларын реттейтін халықаралық 
жəне ұлттық ережелер санының тым көптігінде. Ол, біріншіден, ядролық қару жасағанда 
уранды негізгі құрамбөлігі ретінде пайдалануға, жəне, екіншіден, атом электр 
станцияларына қойылатын қауіпсіздіктің айрықша талаптарына байланысты. Бүгінгі күнде  
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК”-тың халықаралық уран рыногында қатысуы, Компанияның 
халықаралық жəне ұлттық ережелердің барлық қажетті талаптарын орындауына индикатор 
болып табылады. 
Уран бойынша бірден-бір шикізат болып табылуы Компанияның тұрақтылығы мен 
тиімділігінің негізі. Қазақстан уран қоры бойынша əлемнің жетекші мемлекеті болып 
табылады. 
Соңғы кезге дейін уран бағасы өте төмен болды, оны қарулану жылдарында жиналған 
қоймалық уран қорларының рыноктарға қысымымен түсіндіруге болады. 
Бүгінде уран бағасының тұрақты өсуі байқалады. Ол, талдаушылардың есебі бойынша, 
табиғи уранның алдағы тапшылығы мен қоймалық қорлардың азаюынан əлі де жалғаспақ. 
Компания бұл жағдайларда əлемдік рыноктардағы жəйттерге мүмкіндігінше жылы 
ілтипатпен жауап береді. 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” стратегиясы, рынокта уран тапшылығы пайда бола бастасымен 
сатып алушыға жоғарғы шектегі өнімді ұсынып, уран өндіру мен қайта өңдеуден түскен 
пайданы мейлінше ұлғайтуға мүмкіндік беруге бағытталған. 
Əлемдік атом энергетикасы жағдайы  мен энергетика салаларының алдындағы міндеттерін 
объективты талдау қазіргі уақытта атом энергетикасының ғана болашағы зор екендігін 
көрсетеді. Осы жəйтті ескере отырып, əлемде жаңа атомдық электр станцияларын 
Солтүстік Американың, Европаның жəне Оңтүстік-Шығыс Азияның дамыған елдерінде 
салуды жоспарлауда, ал ол өзімен бірге атомдық станциялар үшін отынға деген 
сұраныстарды көбейтуге əкеледі. 
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Тантал рыногы 
 
Соңғы он жылда тантал аэрокосмостық өнеркəсіпте, энергетикада, өнеркəсіптік 
микроэлектроникада, химиялық машина жасауда жəне басқа салаларда кең 
пайдаланылады.  
Тантал рыногы мейлінше қолайлы конъюнктурлы сипат алды. Əлемде, əсіресе 
индустралды дамыған елдерде тантал өнімдерін шығару мен тұтыну жылына 8-10 % -дай 
мөлшерде өсетін болады. 
Жақын арадағы 2-3 жылда тантал шикізаты бағасының болжамды деңгейі 5-10 % артады. 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК”-та тантал шығарудың – кен қосындысын қайта өңдеуден тантал 
өнімін алуға дейінгі - толық циклы бар. Өндіріс “Үлбі металлургия зауыты” ААҚ-та 
шоғырланған. Бүгінде “ҮМЗ”ААҚ шығаратын тантал өнімі əлемдік көлемнің 8 %-дан 
астамын құрайды. 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” тантал өндірісінің бүгінгі кемшіл жағы - өз шикізатының 
жоқтығы. Осы уақытқа дейін сату көлемінің негізін толлингтік шарттар бойынша 
қызметтерді іске асыру құрады. 
 
Бериллий рыногы  
 
Бериллий мен оның балқымаларынан жасалған бұйымдардың əлемдік рынокта сұранысы 
жоғары. Құрамында бериллий бар негізгі материалдарды сатудың жылдық көлемі 700 млн. 
доллардан артық бағаланады. Бериллий мынадай түрде тұтынылады: бериллий 
балқымаларына 75 % -ы келеді, 2 %-дан кем бериллийі бар негізгі мыс-бериллий 
(бериллийлі қола); 15 %-ы бериллий оксидіне жəне 10 %-ы металлды бериллийге келеді. 
Сонымен бірге бериллийлі қолаға сұраныс өсуде жəне ірі өндірушілер сұранысты 
қанағаттандыру үшін өндірісті кеңейтуде. 
Болжамдар бойынша бериллийдің көп бөлігі бериллийлі қола сияқты балқымалар түрінде 
пайдаланатын болады. Бұл металға сұраныс электрониканың, телекоммуникация 
жүйелерінің жəне компьютер техникасының алдағы  дамуына қарай өсе береді. 
2000 жылдың қыркүйегінде лигатурларды жіберуге “Bruch Wellman”-мен ұзақ мерзімді 
шартқа қол қойылды. Келісім, өндіріс тұрақтылығына, өндіріс қуаттарын арттыруға, 
қазақстандық өнімнің мерейін көтеруге кепілдік беретін бериллий өнімінің едəуір көлемін 
ұзақ уақыт бойы жеткізуді көздейді. Одан басқа “ҮМЗ” ААҚ бериллий өнімдерін  “Tropag 
GmbH” (Германия) фирмасы арқылы сатып, көп жыл ішінде басқа өндірушілермен 
табысты бəсекеге  түскен “ҮМЗ” ААҚ-тың тұтыну баға саясаты үшін тартымдылығымен  
себепші болған, еуропалық рынокта мықты орын алып отыр. Бір мезгілде ресей 
рыногының біртіндеп бериллий өнімдеріне қайту үдерісі жүріп жатыр. 
 
 

21.  Соңғы екі жылда өткізілген өнімдер көлемі 
 

2004 жылы ұқсатылған өнімдерден шоғылтылған пайда 2003 жылмен салыстырғанда 
50,9 % өсіп, 42 664,3 млн теңге құрады. Сонымен: 

     Кірістің 44,1 %-ын (18 818,42 млн. теңге)  ұқсатылған уран өнімдері құрайды, 
     4,07 %-ы  (1 732,33 млн.теңге) – бериллий өнімдерін ұқсатудан, 
    6,08 %-ы  (2 596,84 млн.теңге) – тантал-ниобий өнімдерін ұқсатудан, 
    0,5 %-ы  (53,52 млн.теңге) – плавик қышқылын ұқсатудан;, 
    20,23 %-ы  (8 632,63млн.теңге) – электр энергиясы, 
    2,16 %-ы (918,13 млн.теңге) – жылу энергиясы, 
    2,31 %-ы (985,54 млн.теңге) – су. 
   20,55 %-ы (8 771,7 млн.теңге) – басқа ұқсатулардан. 
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Кіріс/шығыс баптары 2003ж. 2004 ж. өсуі  -   + 
  кемуі - % 

Ұқсатудан түскен кіріс,   барлығы 28 330 135 42 664 254 + 50,59 
соның ішінде:  
      уран өнімдері 
      бериллий өнімдері  
      тантал өнімдері 
      ниобий өнімдері  
      плавик қышқылы 
      электр энергиясы 
     жылу энергиясы 
     су  
            басқа кірістер                                         
 

 
 14 944 426 
   1 774 676 
   2 345 463 
      210 691 
      143 028 
   4 545 085 
      382 322 
      509 911 
   3 474 533 
  

 
 18 818 422 
   1 732 325 
   2 543 321 
        53 523 
      143 028 
   8 632 634 
      918 129 
      985 543 
   8 771 695 
      

 
   +  25,9 
   -     2,38 
   +    8,44  
   -   74,6 
   +  45,89 
   +  90 
   +140,1 
   +  80,1 
  + 152,5     

Экспортты ұқсатудан түскен кіріс,   барлығы:     19 418 284  23 333 422    + 20,27 
Соның ішінде: 
    уран өнімдері 

      бериллий өнімдері  
     тантал өнімдері 
     ниобий өнімдері  
     плавик қышқылы  
            басқалар 

 
 14 944 426 
   1 774 676 
   2 345 463 
      210 691 
      143 028 

 
 18 811 973 
   1 711 257 
   2 540 065 
        53 440 
      201 983 
        14 704 

 
   + 25,87 
    -    3,57 
    +   8,29 
    -   74,63 
    +  41,21 
    + 100  

 
 

22. Компанияның өнімдерді сату бойынша қызметі 
 

“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” өнімдердің сапасын көтеру, жоғалған байланыстарды қайта 
орнату, ұқсату рыноктарын кеңейту, жаңа технологияларды енгізу, өндірістік телімдерді 
мамандандыру бойынша кешенді шараларды іске асырды. Компанияның еншілес 
ұйымдары мен тəуелді акционерлік қоғамдарының қызметтеріне халықаралық 
экологиялық аудит жүргізілді. Қазақстан уранын АҚШ пен Еуропаға сатуға 
антидемпингтік шаралар мен квоталар алынып тасталды. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” 
(“ҮМЗ” ААҚ) уран, бериллий жəне тантал өндірісінің сапасын басқару жүйесін, уран, 
бериллий жəне тантал өнімдерін халықаралық стандарттар талаптарына толық сəйкес 
шығаруды қамтамасыз ететін, ISO-9002 стандарты бойынша TUV-CERT халықаралық 
органы куəлендірді. “ҮМЗ” ААҚ тауар белгісі Қазақстанда, Ресейде, Болгарияда, 
Ұлыбританияда, Германияда, Қытайда, Польшада, Словакияда, АҚШ-та, Чехияда, 
Францияда, Жапонияда тіркелген. Əлемдік жетекші фирмалармен бірлескен кəсіпорындар 
құрылды. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” жүргізген шаралары мен тиімді менеджменті 
арқасында бүгінгі күні əлемдік компаниялар арасында сенімді əрі тұрақты, халықаралық 
рыноктарда Компанияның өз позициясын ұстайтындай, өнімдерін кепілдікпен ұқсататын 
жəне рынок бағасын қалыптастыруға ықпал ететін рейтингке ие. 
Үлестеріне 2004 жылы өндірілген өнімдердің жалпы құнының 5 жəне одан астам 
пайыздары келетін тұтынушылар: 
 

Сатып алушы Елдер Жалпы ұқсатудан 
үлес 

     Itochu Corp. Жапония 26,33 %  
     CNEIC Қытай 20,86 % 
     Ньюкем ГмбХ Германия 13,59 % 
     Ньюкем Инк. АҚШ 25,53 % 
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2004 жылдың қорытындысы бойынша Компания 3 922 783 мың теңге  сомасына 
өнімдер жеткізуге шарттар жасаған.  Қазақстан Республикасының жеткізуші-
резиденттерінің үлесі 93 % -ды құрайды. 

Тұтынған тауарлардың жалпы құнының 5 жəне одан астам пайыздары келетін 
жеткізушілер: 
 

Жеткізуші Ел Тауар атауы Мың теңге-  
мен сомасы  

Жеткізудің жалпы
көлеміндегі үлесі 

(%) 
“Химимпекс”ЖШС ҚР резиденті күкірт қышқылы, ион 

айырбас.шайыр ПХВ 
құбыр өнімі 

 
 938 170,6 

 
       23,9  % 

“Стандарт Ойл 
ЛТД” ЖШС 

 
ҚР резиденті

 
ЖЖМ 

  
 291 979 

     
       7,4 % 

 
“Қуат” ЖШС 

 

 
ҚР резиденті

 
ПНД, ПВХ құбырлары 

   
 146 406,5 

    
       3,7 % 

 
Odesse фирмасы 

 

 
Германия 

 
Батыру сораптары 

 
   133 310 

 
         3,4  % 

 
“Grupart Pumpen 

 
Германия 

 
SP,CRN сораптары 

 
  136 557 
 
  

         
         3,5  % 
               

 
“СОДА” ЖАҚ 

 
ҚР резиденті

 
Аммиак селитрасы, 
сұйық ащы натрий 

 

 
  170 718 
 
  

         
        4,4 % 
 
          
        

 
23. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК”  АҚ қызметіне ықпал ететін факторлар 

 
1. Компанияда мезгілдік сипаттағы қызметтер жоқ. 
2. Төменде келтірілгендер: 

а)  өнімдер өндірісіндегі импорт үлесі туралы мəліметтер 
 

 Өлшем 
бірлігі 

2003 
жылда 

 

01.01.04ж. 
ӨӨҚ %-ы 

01.10.2005ж. 
    басына 

01. 01.05ж. 
ӨӨҚ %-ы 

Өндірілген өнімнің өзіндік құны.  
Барлығы  

 
мың тг. 

 
16 841 675 

  
25 034 012 

 

 Барлық импорт: мың тг.   2 974 849     17,6   3 054 774     12,20 
соның ішінде:       
    ТМД елдерінен мың тг.     670 858       4      917 255       3,5 
    алыс шет елдерден мың тг.   2 303 991      13,6  2 137 509      8,53 
өнім түрлері бойынша:          
   уран өнімдерін өндіру үшін мың тг.     764 406       4,5      573 8230      2,29 
   бериллий өнімдерін өндіру үшін  мың тг.     324 215       1,9     629 316      2,51 
   тантал өнімдерін өндіру үшін  мың тг.  1 389 977        8,3  1 734 367        6,92 
   ниобий өнімдерін өндіру үшін мың тг.         17 516      0,06 
   плавик қышқылын өндіру үшін мың тг.           5 385      0,02 
       басқалары мың тг.     496 251      2,9       94 367      0,37 
 
            б)  ұқсатудан түскен жалпы кірістегі экспорт үлесі туралы мəліметтер: 
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 Өлшем 

бірлігі 
2003 
жылда 

 

01.01.04ж. 
кіріс 

көлемінен 
%-ы 

01.10.2005ж. 
    басына 

01. 01.05ж. 
кіріс 

көлемінен
%-ы 

Ұқсатылғандардан түскен  
кірістер,  барлығы  

 
мың тг. 

 
28 330 135 

  
42 664 254 

 

 Экспортта ұқсатылғандардан 
түскен кірістер,                 
            барлығы: 

 
мың тг. 

   
19 418 284 

   
    68,54 

   
23 333 422 

   
   54,69 

соның ішінде:       
  уран өнімдері  мың тг. 14 944 426      52,75  18 811 973     44,09 
  бериллий өнімдері   мың тг.   1 774 676        6,26    1 711 257       4,01 
  тантал өнімдері   мың тг.   2 345 463         8,27    2 540 065         5,95 
  ниобий өнімдері  мың тг.      210 691        0,74         53 440       0,13 
  плавик қышқылы   мың тг.      143 028        0,52       201 983       0,48 
       басқалары мың тг.           14 704       0,03 
  
3. 2004 жыл бойы Компания, нəтижесі бойынша  Компания қызметін тоқтатуға немесе 
өзгертуге ықпал ететін сот процесіне қатысқан жоқ. 
 
4. Уəкілетті мемлекеттік органдардың Компанияға жəне оның лауазымды тұлғаларына 
əкімшілік жазалауы болған жоқ. 
 
5.  Тəуекел факторлары. 
Компанияның акциялары ұйымдасқан рынокте айналысқа түспейді. Акциялар құнын қайта 
бағалау жүргізілген жоқ. 
 
2004 жылдың қорытындылары бойынша өткізілген өнімдердің жалпы кірісінің 55 %-ын 
экспортқа шыққан өнімдерді ұқсатудан түскен кіріс құрайды. Барлық экспорттық шарттар 
АҚШ долларымен жасалды. 2004 жылы АҚШ доллары қазақстанның теңгесіне шаққанда 
11%-ға, яғни 1 АҚШ доллары 01.01.2004 жылғы 144,22 теңгеден 31.12.2004 жылдың 
аяғында 130,00 теңгеге дейін төмендеді. Сонда да Компания ағымдағы шарттар бойынша 
төлемді негізінен қазақстандық теңгемен жүргізді. АҚШ долларына қатысты теңге 
құнының нығаюы Компания үшін тəуекелдің бір факторы болып табылады. 
 
“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ несиесінің қоржыны ұзақ (1 жылдан артық) жəне қысқа 
мерзімді (3 айға дейінгі) банкілік қарыздардан тұрады. Қарыздану, Компания түсімдерінің 
келу ерекшелігіне тəн ақша қаржысының уақытша тапшылығы кезеңінде Компанияның 
операциялық қажеттіліктерін жабу үшін істеледі. Жалпы, 2001-2003 жж. кезеңінде 
Компанияның несие қоржыны бойынша орташа өлшенген пайыздық ставкасы 34 %-ға, 
немесе 2001 жылғы 10,6 %-дан 2004 жылы 7 %-ға дейін  төмендеді. Одан басқа, қарыздар 
жөнінде сыйлық төлеудің шығындары 2001 жылғы 685 267 мың теңгеден 2004 жылы      
426 150 мың теңгеге дейін төмендеді. Компанияның несие қоржыны бойынша банкілік 
пайыз ставкасы бойынша тəуекелдер, Компания активтеріндегі банкілік қарыздардың 
жиынтық үлесі 5 %-дан кемді құрағандықтан, ең аз жасалған, сондай-ақ Компанияның 
несиелері бойынша орташа өлшенген пайыздық ставкасының төмендеу үрдісі байқалады. 
 2001 ж. 2002 ж. 2003 ж. 2004 ж. 
Сыйлықтарды төлеу шығындары (мың теңге) 685 267 444 744 221 578 426 150 
Қарыздар бойынша орташа өлшенген пайыз 
ставкасы  (%) 

   
   10,6 

  
    8,61 

   
   7,71 

          
           7 

Пайызды жабу коэффициенті      2,9   12,6          9,4          11,67 
   
Шығарылған өнімдердің бəсекелестік қабілеті 
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Уран. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” жер астында сілтілендіру тəсілімен пайдаланатын 

уран кен орындары өзіндік құны ең аз категориясына жататындар. Өзіндік құны жөнінен 
жақын өндіріс тек Өзбекстанда, Канаданың кен орындарында бар жəне Австралия мен 
Африкада мыс пен алтын кен орындарынан жолай өндірілетін уран ғана. Ядролық 
энергетика үшін түсетін уранның басқа қалған көздерінің өнімдері үлкен өзіндік құны бар 
жəне қазақстандық уранмен бəсекелесе алмайды. 

 
Тантал.  Өнімнің осы түрі бойынша тəуекел өндірісте тұрақты шикізат көзінің 

болмауынан аракідік тоқтаулардың орын алуы мүмкін. Қазіргі кезде Қазақстан 
Республикасының тантал-ниобий шикізат базасына тексеру мен қайта бағалау жүргізілуде. 
Өзінің шикізатын қатыстыру ҮМЗ өндірісін жоғарғы технологиялық өнімдер – жаңа 
танталды конденсаторлық ұнтақтар, сымдар мен терең өңделген ниобий өнімдерін - 
шығаруға қайта бағыттауға мүмкіндік береді. Төмен сапалы шикізатты қайта өңдеудің 
бірегей технологиясы мен өзінің плавикті қышқылы болуы жаңа қазақстандық өнімді 
шығаруға ең аз шығынды жəне əлемдік рынокта жоғарғы бəсекелестік қабілетті, Ресейдің 
тантал рыногында басымдық жағдайды қамтамасыз етеді. 

 
Бериллий. “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК”-та бериллий өнімдерін шығару бойынша тəуекел 

бүгінде бар ұзақ мерзімді шарттар мен компанияның қажетті қызмет көлемін   ең кем 
дегенде 20 жыл қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қойма қорларымен азайтылған. 
Тұтынушылар үшін тартымды “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” баға саясаты басқа 
өндірушілермен табысты бəсекелесуге мүмкіндік беруде. Телекоммуникация, 
компьютерлер жəне электроника рыноктарындағы іс-əрекеттерді кеңейту нəтижесінде 
бериллий өнімдеріне сұраныстың өсуі де болашақта Компания қызметінің тиімді 
перспективасын сипаттайды. 

 
 
Əлеуметтік тəуекелдер.  “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК”-тың барлық кəсіпорындары 

жоғарғы білікті мамандармен қамтамасыз етілген. Компанияның негізгі өндірістерінің 
тұрақты жұмысы мен кəсіпорындардың шығарған өнімдеріне тапсырыстар болуына 
байланысты негізгі өндірістердің жұмысшыларының санын қысқарту қарастырылмайды. 
Жаңа өндірістерді қайта тұрғызу мен іске қосу есебінен 2005 жылға дейін 1500 жұмыс 
орнын қосымша енгізу жоспарланды. 

Бүгінде Қазақстанда атом саласының ғылыми жəне өндірістік мамандары сақталып 
қана қалмай, атомдық ғылым, энергетика жəне өнеркəсіп үшін мамандар дайындаудың 
ұлттық жүйесі жасалды. Кадрларды дайындау жүйесін жасау бойынша жұмыстар 
шеңберінде республиканың төрт ЖОО-да тиісті кафедралар ашылды, АҚШ пен Ресей 
Федерациясының жетекші университеттерінің студенттері мен оқытушыларымен алмасу 
ұйымдастырылды.  

Экспериментальдық қолданбалы жəне күрделі ядролық физика саласында ғылыми 
зерттеулер, білікті ғылыми жəне техникалық мамандар үшін үлкен бастамалар мен 
бірегейлі тəжірибелік база бар.  

Компанияның əлеуметтік аясында медицинаға ерекше рөл берілген. Компанияның 
өндіруші кəсіпорындарының жұмысшыларында медициналық сақтандыруы бар жəне, 
қолындағы сақтандыру полисі бойынша қажетті емдеу қызметтерін тегін алуына мүмкіндік 
бар. Кəсіпорындарда өнеркəсіптік медицина саласында дайындықтан өткен мамандар 
істейтін емханалар мен дəрігерлік санитарлық бөлімдер бар. Кəсіпорындардың барлық 
қызметкерлері үшін жыл сайын аурудың алдын алуға міндетті дəрігерлік тексеру  
ұйымдастырылады. 
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Компанияның қаржы жағдайы 
 

24.  Инвестициялар 
 

01.01.05ж. жағдайы бойынша басқа ұйымдардың капиталындағы ұзақ мерзімді 
инвестициялар: 

 
Ұйымдардың  аталуы Егелік үлесі Мың теңге 

Еншілес ұйымдарда жəне тəуелді акционерлік қоғамдарда:      
    “Ыңғай” ЖШС Қазақстан-Канада БК          40 %      8 759  
    “КАТКО” ЖШС Қазақстан-Француз-Швейцария БК          45 %  239 954  
    “Заречное” ЖАҚ Қазақстан-Ресей-Қырғызстан          45 %    12 298 
    “Бетпақ Дала” БК ЖШС          30 %  152 361 
    “ҮМЗ” ПКП ЖШС           33 %           27 
Барлығы:            413 399 

 
25.   Дебиторлық борыш 

 
Компания алдында компанияның активтерінің баланстық құнынан бес пайыздан көп 

мөлшерде  дебиторлық борышы бар ұйымдар жоқ.  
Компанияның ең ірі дебиторлары болып, Проспектінің 23 тармағында баяндалған 

резидент емес фирмалар, уран өнімдерін тұтынушылар табылады, олардың дебиторлық 
борышы ағымды сипат алады жəне келесі тоқсанда өтеледі. 

  
 

25-1. Активтер 
 

Компания активтерінің құнынан 5 жəне одан көп пайызды  құрайтын  мүлік. 
 

 
Мүліктердің атауы 

01.01.05 жылға баланстық 
(қалдық) құны 

(мың теңге) 

Қоғамдар 
активтеріндегі 

үлес 
Ғимараттар мен құрылыстар 10 174 949         13,8  % 
Машиналар мен жабдықтар,  
қосатын құрылғылар 

 
13 710 424 

         
        18,6 %  

 
 

26. Компанияның жарғылық капиталы 
 

“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ-тың нақты төленген жарғылық капиталы 01.04.05ж. 
жағдайында 7 894 402 000,00 (жетi миллиард сегiз жүз токсан торт миллион торт жүз екi 
мың) теңге құрайды. 

 
27. Займдары 

 
1. Облигациялары. 
 
Облигациялар шығару туралы жалпы мəліметтер: 
Шығарудың жалпы көлемі 2 300 000 000 (Екі миллиард үш жүз миллион) теңге 
Облигацияның нақты бағасы 100 (жүз) теңге 
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Индекстелген нақты бағасы Нақты құнды девальвация/ревальвация қарқынының 
коэфициентінде жүргізу. Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэфициенті (Кd) KASE белгілеген АҚШ 
долларының биржалық курсының ағымдағы орташа 
өлшемінің (Хt) облигациялар айналымының басталу 
датасындағы  сондай курске (Хо) қатысымен (Кd =Хt 
/Xo) есептелінеді. 
Қайырмадан соңғы белгілер саны мен дөңгелектеу əдісі  
KASE тəртібімен белгіленеді. 

Шығарылатын облигациялар түрі  Индекстелген атаулы купонды 
Шығару формасы Құжатсыздалған 
Облигациялардың жалпы саны 23 000 000 (жиырма үш миллион) дана 
Айналуының басталу датасы 2000 жылдың 07 қарашасындағы № 0409200011 бағалы 

қағаздар жөніндегі Қазақстан Республикасын Ұлттық 
комиссиясының лицензиясы, облигациялардың 
“Қазақстан қор биржасы” ЖАҚ (KASE) ресми тізіміне 
енген датасынан бастап. 

Айналу мерзімі Айналудың басталу датасынан бастап 5 жыл 
Купондық сыйлықтың  ставкасы Облигацияның индекстелген нақты жылдық құнының  

8,5  %-ы 
Төлем кезеңдері Жылына 2 (екі)  рет 
Орналастырудағы кіріс Облигацияға жазылу барысында тапсырыстың басты 

кітабы қалыптасқан кезде анықталады 
Облигациялар жөнінде міндетте-
мелерді орындауды қамтамасыз 
ету тəсілдері 

 
Қамтамасыз етілмеген 

Эмитенттің облигацияны, 
бағалы қағаздарды сатуды 
ұйымдастырушының сауда жүйе-
сінде айналдыруына рұқсат етіл-
ген, құнды қағаздар тізіміне кіргізу 
ниеті туралы  мəлімет 

Эмитент облигацияны “Қазақстан қор биржасы” ЖАҚ-
тың “А” категориясы бойынша ресми тізімге кіргізуге 
ниеттенеді 

Орналастыру мерзімі Облигациялардың айналуының барлық мерзімдері 
ішінде  

Шығаруды тіркеуші 480012, Алматы қ., Мəуленов көш. 92,  2.12.1996ж.  ҚР 
БҚҰК  № 20050002 “Қор орталығы” ЖАҚ лицензиясы 

Маркет-мейкер “Қор Сервисі” ЖАҚ, Бағалы қағаздар жөніндегі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссиясының 
1998ж.  25 қарашасындағы № 0401200068 лицензиясы 

Компания орналастырған облигацияларының көлемі 01.04.05ж.  жағдайына нақты құны 
бойынша 700 000 мың теңге құрады, отелген облигациялардың көлемі нақты бағасы 
бойынша 610 мың теңгені, орналастырылмаған облигациялардың көлемі нақты бағасы 
бойынша 990 мың теңгені құрайды.   

 
2. Банк несиелері: 

  
Банкілер 

USD-да несие 
жолының 
сомасы 

 
Келісім 
датасы 

Несие жо 
лын жабу 
датасы 

 
Пайыздық 
ставка 

01.04.05ж. 
жағдайында 
USDқарызы- 
ның сомасы 

1 Вест ЛБ (Германия)     20 млн.USD 19.11.03ж. 23.10.06ж. ЛИБОР+2,99%  
17 133 442,72 

2 Натексис банк (Франция)     10 млн.USD 27.10.03ж. 31.12.06ж. ЛИБОР+ 3 %    5 000 000  
3 ҚазақстанСитибанкі (ҚР)      13 млн.USD 30.04.04ж. 30.04.05ж. ЛИБОР+ 3 %    11 400 000 
4 Халық банкі    20 млн. USD  05.02.01ж. 05.08.05ж. жылына 10 %        - 
          Барлығы:      

33 533 442,72 
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Вест ЛБ жаңартпалы түрдегі несие жүйесі. Негізгі қарыз жөнінде борышты несие 
бойынша өтеу Вест ЛБ банктің жиынтық шотына экспорттық түсімдер түсуіне қарай іске 
асырылады. Несие бойынша қаржы іріктеу белгілі лимит шеңберінде жүзеге асады. 
Есептелген пайыздар экспорт түсімдерінің жинақталған шотынан, немесе ҚР-ның 
жиынтық шотына ақша аударумен өтеледі.   
 
Натексис Банк. Негізгі қарыз жөнінде борышты несие бойынша өтеу кестесі: 
                              31.12.04ж. – 2 500 000,00  АҚШ доллары; 
                              30.06.05ж. -  2 500 000,00  АҚШ доллары; 
                              31.12.05ж. -  2 500 000,00  АҚШ доллары; 
                              30.06.06ж. -  1 250 000,00  АҚШ доллары; 
                              31.12.06ж. -  1 250 000,00  АҚШ доллары. 
   
Пайыздарды өтеу - несие берілген датадан бастап 6 айлық каникулда, ары қарай негізгі 
қаржы бойынша бірінші бөлігін, ары қарай ай сайын. 
 
Үш айлық Қазақстан Ситибанк несиелері. Негізгі қарыз бен пайыздарды несие мерзімінің 
соңында өтеу. 
 
Халықтық банк. Несиелері бір айдан 6 айға дейін. Овердрафттар бойынша (30 күнге 
дейін) пайыздық ставкалар АҚШ долларымен 10 %, 30 күннен асса – жылдық 11 %. 
Несиелер жылдық 11,25 %  теңгемен. Негізгі қарызды өтеу несие мерзімі соңында, 
пайыздарды өтеу ай сайын айдың аяғында. 
 
3. Вексельдер. 
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ бірінші кластық 
эмитенттер вексельдері тізіміне кірген жəне ұлттық компаниялар ішінен бірінші болып 
жеткізушілер мен мердігерлермен есептесуге айналымға үш айлық вексельдер 
шығарды.Ұлттық Банк белгілеген вексельдердің қайта есептеу лимиті 500 млн теңге 
құрайды. Орналастырылған өтелмеген вексельдер көлемі 01. 01.05ж. жағдайы бойынша     
129 600 мың теңге құрайды. 
 

28. Негізгі қызметті атқаруға байланысты кредиторлық борыш 
 

Кредиторларға, олардың алдында компания активтерінің баланстық құнынан бес 
жəне одан көп пайыз құрайтын борыш сомасы, 27.2.тармақта баяндалғандай, банкке 
қатысты. 

 
 

30 – 42  тармақтарды қаржы ұйымдары толтырады 
 
 

43.   Компанияның барлық тіркелген құнды қағаздары 
 

а) Акциялар 
Акциялардың бірінші эмиссиясы: 
Шығару  көлемі 3 373 136 000 теңге 
Нақты  құны 1000 теңге 
Шығару формасы Құжатсызданған 
Акциялар саны 3 373 136 дана 
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Акциялар  түрі Жай атаулы 
НИН KZ1C35200400 
Мемлекеттік тіркеу датасы 1998 жылдың 20 тамызы 
Мемлекеттік тіркеуді жүргізген орган Бағалы қағаздар жөніндегі 

 ҚР Ұлттық комиссиясы 
Орналастыруды бастау жəне аяқтау датасы 1997 - 1998 жылдың 20 тамызы 
1997, 1998 жылдардың дивидендтері Есептеу жүргізілген жоқ 
Акциялар сатылатын басты рыноктар Акциялар ұйымдастырылған рынокта 

бағаланған жоқ 
Мерзімінде акциялардың орналасуы туралы 
есеп берілмегендіктен бұл эмиссия 
болмаған деп танылды 

1999 жылдың 07 сəуіріндегі бағалы 
қағаздар жөніндегі ҚР Ұлттық 
комиссиясы Директоратының қаулысы 

 
Екінші акциялар эмиссиясы: 
 
Шығару  көлемі 3 373 136 000 теңге 
Нақты  құны 1000 теңге 
Шығару формасы Құжатсызданған 
Акциялар саны 3 373 136 дана 
Акциялар  түрі Жай атаулы 
НИН KZ1C35200400 
Мемлекеттік тіркеу датасы 2000 жылдың 28 ақпаны 
Мемлекеттік тіркеуді жүргізген орган Бағалы қағаздар жөніндегі 

 ҚР Ұлттық комиссиясы 
Орналастыруды бастау жəне аяқтау датасы 2000 жылдың 28 ақпаны 
2002-2003 жылдардағы девидендтер Есептеу жүргізілген жоқ 
Акциялар сатылатын басты рыноктар Акциялар ұйымдастырылған рынокта 

бағаланған жоқ 
 
    
 б)  Облигациялар  
 
Жалпы шығару көлемі 2 300 000 000 (екі миллиард үш жүз миллион) теңге 
Облигациялардың нақты құны 100 (жүз)  теңге 
Индекстелген нақты бағасы Нақты құнды девальвация/ревальвация қарқынының 

коэффициентінде жүргізу. Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэфициенті (Кd) KASE белгілеген 
АҚШ долларының биржалық курсының ағымдағы 
орташа өлшемінің (Хt) облигациялар айналымының 
басталу датасындағы сондай курске (Хо) қатысымен 
(Кd =Хt /Xo) есептелінеді. 
Қайырмадан соңғы белгілер саны мен дөңгелектеу 
əдісі  KASE тəртібімен белгіленеді. 

Облигациялар түрі     Индекстелген атаулы купонды 
Шығару формасы     Құжатсызданған 
Облигациялардың жалпы саны 23 000 000 (жиырма үш миллион) дана 
Айналуының басталу датасы 2000 жылдың 07 қарашасындағы № 0409200011 

бағалы қағаздар жөніндегі Қазақстан Республикасын 
Ұлттық комиссиясының лицензиясы, облигациялар-
дың “Қазақстан қор биржасы” ЖАҚ (KASE) ресми 
тізіміне енген датасынан бастап. 
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Айналу мерзімі Айналудың басталу датасынан бастап 5 жыл 
Купондық сыйлықтың ставкасы Облигацияның индекстелген нақты жылдық 

құнының  8,5  %-ы 
Төлем кезеңдері Жылына 2 (екі)  рет 
Облигациялар жөнінде міндет-
темелерді орындауды қамтама-
сыз ету тəсілдері 

 
Қамтамасыз етілмеген 

Орналастыру мерзімі Облигациялардың айналуының барлық мерзімдері 
ішінде  

Шығаруды тіркеуші 480012, Алматы қ., Мəуленов    көш. 92, 12.12.1996ж. 
ҚР БҚҰК № 20050002 “Қор орталығы” ЖАҚ 
лицензиясы 

Маркет-мейкер “Қор Сервисі” ЖАҚ, бағалы қағаздар жөніндегі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссиясының 
1998 ж.25 қарашасындағы № 0401200068 лицензиясы 

Облигациялар сатылатын 
рыноктар 

 
                     Қазақстанның қор биржасы 

 
 

44. Жарияланған акцияларды шығару туралы мəліметтер 
 

“Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ-тың жалғыз акционері  Қазақстан Республикасының 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігінің “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ-тың 
09.12.04ж. “Қазатомөнеркəсіп” Ұлттық атом компаниясы” акционерлік қоғамының 
жарғылық капиталын көбейту туралы” № 287, жəне 19.01.2005ж. “Қазатомөнеркəсіп” 
Ұлттық атом компаниясы” жабық акционерлік қоғамының жарғылық капиталын көбейту 
туралы” № 05 жəне 30.03.05ж. “Қазатомөнеркəсіп”   ҰАК   АҚ-тың   кейбір   мəселелері”   
№ 95    бұйрықтарына   сəйкес  “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ-тың жарғылық капиталының 
мөлшері 4 523 233 000,00 (төрт миллиард бес жүз жиырма үш миллион екі жүз отыз үш 
мың) теңгеге көбейіп   7 896 369 000,00 (жеті миллиард сегіз жүз тоқсан алты миллион үш 
жүз алпыс тоғыз мың) теңгені құрады.  
 
Шығару көлемі 7 896 369 000 теңге 
Нақты құны 1000 теңге 
Шығару формасы Құжатсызданған 
Акциялар саны 7 896 369 дана 
Акциялар түрі Жай ғана 
 

45. Конверсияланатын құнды қағаздар 
 

 “Қазатомөнеркəсіп” ҰАК” АҚ конверсияланатын құнды қағаздар шығарған жоқ. 
 
       45-1.   Төлейтін агенттер 
 
Компанияның төлейтін агенттері болып табылады : 
1. “Қазақстан Ситибанкі” АҚ, Алматы каласы, Казыбек Би  41, Парк Палас, сектор А 

тел: 980000 
2. “Халық банкі” АҚ, Алматы каласы, Розыбакиева 97, тел: 590777 
3. “Қазкоммерцбанкі” АҚ, Алматы каласы, Гагарин 135ж, тел: 585378 
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   ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
 

Акционерного Общества «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 
 
АО «НАК «Казатомпром» 
 
 
 Государственная регистрация выпуска объявленных акций 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо 
рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица акционерного общества 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 
общества и его размещаемых акций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   А л м а т ы     2005 



1  Общие сведения об акционерном обществе 
 
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее 

именуемое - НАК «Казатомпром» или Компания) было преобразовано Указом Президента 
Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной 
компании "Казатомпром" из открытого акционерного общества «Казатомпром» в  
закрытое акционерное общество НАК "Казатомпром"  со стопроцентной долей акций 
государства. 

 Компания является национальным оператором по экспорту и импорту урана и его 
соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального 
оборудования и технологий, материалов двойного применения. 

 
2  Наименование акционерного общества 

 
 Полное наименование Сокращённое 

наименование 

На казахском 
языке 

«Казатомөнеркəсiп «Ұлттык атом компаниясы» 
акционерлiк коғамы 

«Қазатомонеркəсiп» 
ҰАК  АК 

На русском языке Акционерное Общество «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 

АО НАК 
«Казатомпром»  

На английском 
языке 

Joint-Stock Company «National atomic company 
«Kazatomprom» 

NAC «Kazatomprom» 

 
 
 3 Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
акционерного общества 
 
Свидетельство о государственной перерегистрации  №18975 -1910-АО от 13.04.2005  
Министерство юстиции РК, Департамент  юстиции г. Алматы. 
 
 4   Регистрационный номер налогоплательщика 
 
РНН  181600039479 
 
 5  Информация о месте нахождения акционерного общества, 
номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты 
 
Адрес: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168. 
Тел: 61-15-57 
Факс: 50-35-41  
Эл. почта: DKostubaeva@kazatomprom.kz 
 
            6  Банковские реквизиты акционерного общества 
 
ИИК (KZT) 016467713 
ИИК (USD) 615070226 
В ОПЕРУ Народного Банка г. Алматы 
БИК 190501601 
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7 Виды деятельности акционерного общества 
 

 Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – НАК «Казатомпром», 
Компания) образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 
июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» в 
виде закрытого акционерного общества со  стопроцентным участием государства в 
уставном капитале. «НАК «Казатомпром» является национальным оператором по 
экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных 
энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного 
применения. 

Основная цель деятельности АО «НАК «Казатомпром» заключается в проведении 
промышленно-технологической политики Республики Казахстан, направленной на 
формирование индустриального комплекса страны, конкурентоспособного на внутреннем 
и внешнем рынках, повышение комплексности переработки природного сырья, развитие 
высокотехнологичных наукоемких переделов в металлургии, формирование 
самостоятельной позиции Казахстана на мировом урановом рынке и рынке редких 
металлов. 

Основными направлениями деятельности Компании являются: 
− добыча природного урана; 
− производство урановой продукции; 
− производство бериллиевой продукции; 
− производство танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты; 
− производство электрической, тепловой энергии и воды.  
Предметом деятельности Компании является осуществление (при обеспечении 

интересов государства) разведки, добычи, переработки урана и его соединений, 
производство ядерного топлива для атомных энергетических станций, реализацию 
продукции атомно-энергетического комплекса на мировом рынке, содержание и 
обслуживание государственного резерва ядерных материалов, а также содействие 
мониторингу геологической информации по урановым месторождениям республики и 
контролю за ее сохранностью и распространением. 

 
 
 8 Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному 
обществу или выпущенным им ценным бумагам международными  
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан 
 
Отсутствуют. 
 
 9 Наименования, даты регистрации, места нахождения и 
почтовые адреса филиалов и представительств 
 
 

В соответствии с Протоколом № 7 заочного заседания Совета директоров 
закрытого акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 
06.07.2004 года было принято решение о создании ТОО «Горнорудная компания» со 100% 
долей участия «НАК «Казатомпром» путем передачи активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих «НАК «Казатомпром» активов в 
уставный капитал ТОО «Горнорудная компания». Во исполнение данного решения в 
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уставный капитал ТОО «Горнорудная компания» была передана часть имущества, 
числящегося за филиалами НАК «Казатомпром» «Рудоуправление № 6», «Центральное 
рудоуправление», «Аффинажный завод», «Централизованная автоперевалочная база» и 
«Степное рудоуправление». 

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие на балансах вышеуказанных 
филиалов «НАК «Казатомпром» в связи с этим необходимого имущества, деятельность 
филиалов «НАК «Казатомпром» была прекращена (закрыта) и по состоянию на 01.01.2005 
года в соответствующих органах юстиции Республики Казахстан производится их снятие 
с учетной регистрации. 

 
 
Представительства «НАК «Казатомпром»: 
 
Наименование Юридический адрес Фактическое 

местонахожде
ние 

Данные о 
регистрации 

Основной вид 
деятельности 

Представитель
ство «НАК 
«Казатомпром» 
в г. Москве 
 

г. Москва,  
ул. Большая 
Ордынка,  
д. 24/26, офис 607-608 
(МинАтом России). 

г. Москва,  
ул. Большая 
Ордынка,  
д. 24/26, офис 
607-608 
(МинАтом 
России). 

Свидетельство 
Государственной 
регистрационной 
палаты при 
Министерстве 
юстиции 
Российской 
Федерации № 9245.1 
от 11.03.2003г 
Разрешение № 5607 
от 24 марта 2003 г.  
Свидетельство о 
внесении в сводный 
государственный 
реестр № 9245 от 24 
марта 2003  г. 

Представление 
интересов НАК 
«Казатомпром» в г. 
Москве и 
выполнение 
поручений 
Компании. 

Представитель
ство «НАК 
«Казатомпром» 
в г. Астане 

г. Астана, 
 мкр-н №5, 
 ул. Жумабаева, 8/1, 
кв. 5,6 

г. Астана, 
 мкр-н №5, 
 ул. 
Жумабаева, 
8/1, кв. 5,6 

Зарегистрировано в 
Управлении 
юстиции г. Астана 
Министерства 
Юстиции 
Республики 
Казахстан 10.01.02 г.  
Свидетельство об 
учетной 
перерегистрации 
представительства№ 
1257-1901-П-о. от 
10.01.02 

Представление 
интересов НАК 
«Казатомпром» в г. 
Астане и 
выполнение 
поручений 
Компании. 

Представитель
ство «НАК 
«Казатомпром» 
в Австрийской 
Республике,  
г. Вена 

ул. Феликс 
Моттльштрассе 23  
1190  Вена  
Австрийская 
Республика  
 

ул. Феликс 
Моттльштрасс
е 23  
1190  Вена  
Австрийская 
Республика  
 

Зарегистрировано в 
Коммерческом суде 
г.Вены 06.11.2003 
Регистрационный 
номер в Кадастре 
фирм FN240344  у 
74 Fr 8287/03 d-3 от 
06.11.2003 г.). 

Представление 
интересов НАК 
«Казатомпром» в 
Австрийской 
Республике, в т.ч. 
МАГАТЭ и группе 
ядерных 
поставщиков, 
выполнение 
поручений 
Компании 
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 10 Полное официальное наименование аудиторской 
организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности 
 
 С 1999 года по 2003 год аудит финансовой отчетности Компании проводила 
аудиторская компания  ТОО «KPMJ Janat». На аудит финансовой отчетности Компании в 
2004 году заключен договор с аудиторской компанией ТОО «Делойт и Туш». 
 
 
 
 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
 

11 Совет Директоров Компании  
 

 С 2003 года по настоящее время Совет директоров АО НАК «Казатомпром» в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 05 апреля 2003 
года № 328 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 25 сентября 2002 года №1051«О составах советов директоров 
некоторых акционерных обществ – национальных компаний  и о внесении изменений в 
некоторые решения Правительства РК») представлен в следующем составе: 
 

Имя                  Позиция 
Оразбаев Бырлык Есиркепович Вице-министр энергетики и минеральных  

ресурсов РК, председатель  
Искаков Нурлан Абдильдаевич Заведующий отделом государственного контроля и 

организационных работ администрации Президента РК 
Занимаемые должности за последние три года: 
 а) 10.2001 – 03.2005 - Вице-министр охраны окружа
ющей среды РК; 
б) 03.2005 - по настоящее время заведующий отделом 
государственного контроля и организационных работ 
администрации Президента РК 

Раханов Максудбек Смагулович Председатель Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК 

Чиналиев Газиз Коршабекович Заместитель заведующего Отделом производственной сф
и инфраструктуры Канцелярии Премьер-Министра РК 
Занимаемые должности за последние три года: 
 а) 10.2001 – по настоящее время Заместитель заведующе
Отделом производственной сферы и инфраструктуры 
Канцелярии Премьер-Министра РК 

Джакишев Мухтар Еркынович Президент АО «НАК «Казатомпром» 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 02.2002-по настоящее время Президент АО НАК 
«Казатомпром». 

 
Сто процентов акций АО «НАК «Казатомпром» принадлежит государству, в лице 

Правительства Республики Казахстан. В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан право владения и пользования государственным пакетом акций с 
27 мая 1999 года N 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными 
пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в 
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республиканской собственности» передано Министерству энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан. 

Из членов  Совета директоров АО НАК «Казатомпром» Джакишеву М.Е. 
принадлежит 1 (одна)  акция ОАО «Ульбинского металлургического завода», что 
составляет 0,000037% от общего числа акций общества,  государственный пакет акций 
которого, в размере 90,19 %  входит в Уставный капитал АО НАК «Казатомпром». 
Остальные члены Совета директоров и их аффиилированные лица не имеют акций (долей 
в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий общества. 

Изменения в составе Совета директоров Компании в течение предыдущих двух 
лет (2003-2004 годах)  отсутствуют. 

 

12   Коллегиальный  исполнительный орган Компании 

Правление АО «НАК «Казатомпром»  утверждено в соответствии с Решением 
Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от  12 апреля 2005 года, а Председатель 
Правления назначен Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан № 56-к от 25 февраля 2002 года) в следующем составе: 
 
Джакишев Мухтар  
Еркынович, 1963 г.р. 

Президент АО «НАК «Казатомпром», председатель 
Занимаемые должности за последние три года: 
 а) 08.1998-08.2001- президент АО НАК  
«Казатомпром»; 
б) 10.2001-02.2002- вице-министр энергетики  и минераль- 
ных ресурсов РК; 
в) 02.2002-по настоящее время Президент АО НАК 
«Казатомпром». 

Касабеков Аскар  
Серикбаевич, 1962 г.р. 

Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 10.2001-02.2002 – президент АО НАК 
«Казатомпром»; 
б) 03.2002 –11.2004 – заместитель Акима Мангистауской обл.

    в) 11.2004 - по настоящее время вице-президент АО  
 НАК «Казатомпром». 

Цоцория Малхаз  
Владимирович, 1963 г.р. 

Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 03.1999-по настоящее время вице-президент АО НАК 
«Казатомпром». 

Парфенов Дмитрий  
Николаевич, 1963 г.р. 

Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 10.2001-05.2002 – время вице-президент АО  
 НАК «Казатомпром»; 
б) 05.2002-11.2002 – советник Премьер-Министра РК; 
в) 11.2002–01.2003 – внештатный советник Премьер- 
Министра РК; 
г) 01.2003 - по настоящее время вице-президент АО НАК 
«Казатомпром». 

Окшина Галина  
Ивановна, 1946 г.р. 

Директор Департамента бухгалтерского учета  
АО «НАК «Казатомпром»  
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 07.1997- по настоящее время главный бухгалтер  
АО НАК «Казатомпром». 
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Яшин Сергей  
Алексеевич, 1965 г.р. 

Вице-президент АО «НАК «Казатомпром» 
Занимаемые должности за последние три года: 
а) 01.2000-03.2002 – директор уранового производства 
АО «УМЗ»; 
б) 04.2002-03.2003 – зам. Генерального директора 
АО «УМЗ»; 
в) 03.2003-08.2004 – первый зам. Генерального директора  
АО «УМЗ»; 
г) 08.2004-11.2004 – Управляющий директор АО НАК  
«Казатомпром»; 
д) 11.2004-настоящее время  вице-президент АО НАК 
«Казатомпром». 

 
 Члены Правления  не имеют акций (долей в уставном капитале) АО НАК 

«Казатомпром». 

 
 13  Общая сумма вознаграждения и заработной платы, 
выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый 
год 
 
 Вознаграждение членам Совета Директоров компании  не выплачивалось за весь 
период деятельности общества. Члены исполнительного органа – Правления АО «НАК 
«Казатомпром», которые в настоящее время  являются работниками Компании, получают 
заработную плату согласно штатного расписания, дополнительных вознаграждений, 
связанных с выполнением обязанностей членов Правления не получают. 
  
 14  Организационная структура Компании 
 
 В организационную структуру АО «НАК «Казатомпром» входят дочерние и 
зависимые  предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. Применяемая 
структура управления позволяет использовать единый принцип стратегического 
администрирования дочерних и зависимых предприятий. 

Компания владеет долями в уставных капиталах дочерних организаций и 
зависимых акционерных обществ, описанных в разделе 16 настоящего Проспекта. Исходя 
из доли владения контрольными пакетами акций в указанных организациях, НАК 
«Казатомпром имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) 
оказывать влияние на принимаемые дочерними организациями и зависимыми 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРА  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АТОМНОЙ КОМПАНИИ «КАЗАТОМПРОМ»АТОМНОЙ КОМПАНИИ «КАЗАТОМПРОМ»

АО НАК «КАЗАТОМПРОМ»АО НАК «КАЗАТОМПРОМ»

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ОАО «УМЗ»

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ
ОАО «УМЗ»ОАО «УМЗ»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

ТОО «ТОО «МАЭКМАЭК--КазатомпромКазатомпром»»

ТОО «Казатомпром-Демеу»ТООТОО ««КазатомпромКазатомпром--ДемеуДемеу»»

ТОО «Институт 
Высоких Технологий»
ТООТОО «Институт «Институт 

Высоких Технологий»Высоких Технологий»
Методический Центр 

«Геотехнология»
МетодическийМетодический Центр Центр 

«Геотехнология»«Геотехнология» Совместные
предприятия
СовместныеСовместные
предприятияпредприятия

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ОАО 
«Волковгеология»

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

ОАО ОАО 
««ВолковгеологияВолковгеология»»

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТОО «Горнорудная 
компания»

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

ТОО «Горнорудная ТОО «Горнорудная 
компания»компания»



акционерными обществами решения, имеет право  контроля  при определении 
финансовой или иной политики. АО «НАК «Казатомпром» и все его дочерние 
организации и зависимые акционерные общества  образуют Группу. По полномочиям, 
которым Правительство наделило Компанию при образовании,  НАК «Казатомпром» 
является национальным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, 
ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и 
технологий, материалов двойного применения. Поэтому описание деятельности Компании 
только в рамках добывающей компании не дает полную картину деятельности  всех 
циклов  уранового производства   Республики Казахстан. 
                                                                            
 Представительства Компании: 

  - в г. Астане 
  - в г. Москве 
  - в г. Вена (Австрия) 
 
2. Общее количество работников Компании по состоянию на 01.04.05: 
 - центральный аппарат и представительства - 236 человек; 
           - в целом с дочерними предприятиями – 19 340 человек. 
 

3. 100% акций Компании принадлежит государству, в лице Правительства Республики 
Казахстан. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан право 
владения и пользования государственным пакетом акций с 27 мая 1999 года N 659 «О 
передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и 
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской 
собственности» передано Министерству энергетики и минеральных ресурсов РК. 

 
 
4. Сведения о руководителях   
 - Компании: 
 а) Президент – Джакишев Мухтар Еркынович, 1963 г.р. 
 б) Вице-президент – Парфенов Дмитрий Николаевич, 1963 г.р. 
 в) Вице-президент – Касабеков Аскар Серикбаевич, 1962 г.р. 
 г) Вице-президент – Цоцория Малхаз Владимирович, 1963 г.р. 
 д) Вице-президент – Яшин Сергей Алексеевич, 1965 г.р. 
 е) Главный бухгалтер – Окшина Галина Ивановна, 1946 г.р. 
 
 - представительств Компании: 
 а) в г. Астане, Директор – Амирханов Мухтарбек Жунисбекович, 1955 г.р. 
 б) в г. Москве, Директор – Исаков Геннадий Михайлович 1940 г.р. 
 в) в г. Вене, Австрийская Республика, Директор – Есенова Баян, 1980 г.р. 
 
 
  15  Акционеры Компании 
 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» было преобразовано Указом 
Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании 
Национальной атомной компании "Казатомпром" из открытого акционерного общества 
«Казатомпром» в  закрытое акционерное общество НАК "Казатомпром"  со 
стопроцентной долей акций государства.  

Учредителем Компании является Правительство Республики Казахстан, в лице 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, которое на 
сегодня является единственным акционером Компании. 
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Опционов на покупку голосующих акций не заключалось. 
 

  16  Сведения об организациях, в которых акционерное 
общество является крупным акционером - владеет десятью и более (в 
народном акционерном обществе - пятью и более) процентами 
размещенных акций (долей в уставном капитале) организации. 

 
Компания владеет: 

1. 65,1% от уставного капитала ОАО «Волковгеология» – предприятия 
геологоразведочного профиля, имеет богатейший опыт в разведке и изучении 
месторождений урана всех типов, ведет работу по радиоэкологическому изучению по 
всей территории Республики Казахстан. 

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 
168. 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной перерегистрации от  
08.02.1999 г., регистрационный номер №2597-1910-АО, первичная государственная 
регистрация от 11.07.94 г. 
Руководитель: Берикболов Бахытжан Рахметович.  
 
 
2.  90,19% от уставного капитала ОАО «Ульбинский металлургический завод», который  
специализируется на выпуске материалов для атомной, аэрокосмической, 
электротехнической промышленности и приборостроения. ОАО «УМЗ» является 
основным производителем таблеток из низкообогащенного урана для реакторов ВВЭР и 
РБМК, а также разнообразной бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции, 
плавиковой кислоты.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102. 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102.    
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной  перерегистрации от  
17.12.98 г., регистрационный номер № 662-1917-АО, первичная государственная 
регистрация от 31.10.94 г. 
Руководитель: Мусин Нурлан Рысханович 
 
 
3. 100% уставного капитала (единственный учредитель) ТОО «МАЭК – Казатомпром» - 
стратегическое энергетическое предприятие, осуществляющее производство, передачу, 
распределение электрической и тепловой энергии; производство и отпуск питьевой, 
дистиллированной, технической и морской воды.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промзона 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 
Промзона 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 28 февраля 2003 
года, регистрационный номер №5366-1943-ТОО. 
Руководитель: Ибраев Бауржан Мухтарханович. 
 
  
4. 49%  уставного капитала ТОО «Катко». ТОО «Катко» разрабатывает урановое 
месторождение «Моинкум» в ЮКО, проведение геологоразведочных работ, переработка, 
транспортировка и хранение радиоактивных материалов уранового производства.  
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Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский 
район, поселок Таукент, ул. Сатпаева, 2 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Митина,11. 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной  перерегистрации от 04.06.04 г., 
регистрационный номер № 9524-1958-ТОО (И/У), первичная государственная регистрация 
от 31.05.96 г. 
Руководитель: Бенуа де Гальбер. 
 
 
5. 40%  уставного капитала ТОО «СП «Инкай». ТОО СП «Инкай» разрабатывает 
месторождение «Инкай» в ЮКО.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский 
район, поселок Тайконур, ул.Южная, 4 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 240 
(бизнес-центр «Достар»). 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной  перерегистрации от 07.12.98 г., 
регистрационный номер № 9783-1958-ТОО (ИУ) 
 Руководитель: Бреус Сергей Сергеевич 
 
 6. 45% уставного капитала ЗАО «Казахстанско-Российско-Кыргызстанское совместное 
предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» (далее - СП «Заречное»). СП 
«Заречное» создано с целью проведения добычи урана на месторождении «Заречное» 
ЮКО, проектирования и строительства мощностей по добыче и переработке 
ураносодержащих руд, а также эксплуатации этих мощностей на месторождении 
«Заречное».  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 
ул.Жибек жолы, б/н 
 Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
168 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 21.01.03 года, 
регистрационный номер 16980-1958-АО(ИУ) 
Руководитель: Демехов Юрий Васильевич. 
 
7. 33,3%.  уставного капитала ЗАО «Украинско-Казахстанско-Российское совместное 
предприятие по производству ядерного топлива»  (далее - СП «УКР ТВС»). СП «УКР 
ТВС» создано с целью совместного производства конкурентоспособного ядерного 
топлива для реакторных установок типа ВВЭР-1000 для атомных электростанций 
Украины.  
Юридический адрес: Украина, г.Киев, ул.Константиновская, 31 
Фактическое местонахождение: Украина, г.Киев, ул.Константиновская, 31 
Данные о регистрации: Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 г., регистрационный 
номер №38270947 
Руководитель: Уманец Михаил Пантелеевич 
 
 
8. 50% уставного капитала ТОО «Институт высоких технологий» (ТОО «ИВТ»). ТОО 
«ИВТ» - комплексное предприятие в сфере новых технологий, предоставляющее услуги 
научно-исследовательских разработок, проектно-изыскательских работ, консалтинговых 
услуг для горно-металлургической и нефтяной отраслей производства. Институт имеет 
опыт разработки региональных и государственных отраслевых программ развития. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168 
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Фактическое местонахождение: : Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 
168 
Данные о регистрации: Свидетельство о регистрации от 05.02.02 г., регистрационный 
номер №45641-1910- ТОО 
Руководитель: Дуйсебаев Бауржан Оразович 
 
 9. 50% уставного капитала ООО «Кыргызско-Казахстанский Региональный Учебно-
Методический Центр «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОсОО РУМЦ «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»). ОсОО 
РУМЦ «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» создано с целью подготовки  квалифицированных кадров 
для предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, обучения по 
радиационной и ядерной безопасности, обеспечения гарантий МАГАТЭ, создания и 
совершенствования новых методик, информационных технологий и программ 
применительно к геотехнологии скважинного подземного выщелачивания и геолого-
геофизическому обслуживанию предприятий ПВ. 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г.Кара-Балта, ул.Труда, 1а.  
Фактическое местонахождение: : Кыргызская Республика, г.Кара-Балта, ул.Труда, 1а. 
Данные о регистрации: Свидетельство о регистрации от 15.05.02 г., регистрационный 
номер №17280-3300- ООО(ИУ) 
Руководитель: Савченко Геннадий Аркадьевич. 

 
10. 30% уставного капитала в ТОО «Бетпак Дала. ТОО «Бетпак Дала» создано с 
целью проведения добычи на месторождении «Акдала» Южно-Казахстанской области, 
Республика Казахстан.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский 
район, поселок Кыземшек. 
Фактическое местонахождение: : Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 64. 
Данные о регистрации: Свидетельство о регистрации от 03.03.04 г., регистрационный 
номер №61547-1910- ТОО, регистрационный номер №61547-1910-ТОО 
Руководитель: Рыспанов Нурлан Бектасович 
 
11. 100% уставного капитала в ТОО «ГРК». ТОО «ГРК» осуществляет добычу урана 
способом скважинного подземного выщелачивания, который отличается от традиционных 
способов высокой степенью ресурсосбережения и экономичности, позволяет снизить 
загрязнение окружающей среды и экологические последствия.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский 
район, поселок Таукент. 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, Алматы, ул. Жибек Жолы, 50. 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной  регистрации от 19.08.2004 г., 
регистрационный номер № 22785-1958-ТОО. 
Руководитель: Язиков Виктор Григорьевич. 
 
 12. 100% доля участия в ТОО «Казатомпром - Демеу». ТОО «Казатомпром - Демеу» 
создано  для решения стратегических задач привлечения и удержания специалистов на 
градообразующих предприятиях НАК «Казатомпром» путем повышения качества жизни и 
создания достойных условий жизни для работников предприятий Компании и их семей. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский 
район, поселок Таукент. 
Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, Алматы, ул.Богенбай батыра, 168 
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной  регистрации 27.09.2004, 
регистрационный номер № 22968-1958-Ф-д. 
Руководитель: Турсунбаев Рустем Турарович. 
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  17  Информация о промышленных группах, холдингах,  
                  концернах и  ассоциациях, в которых участвует Компания 

 Компания является членом следующих ассоциаций:  
World Nuclear Association (Всемирная Ядерная Ассоциация), London, United Kingdom,  
Website: www.world–nuclear.org. Член ассоциации с 1993 года. 
 
Tantalum-Niobium International Study Center (Тантал-ниобиевая Ассоциация), Brussels, 
Belgium, 
 Website: www.tanb.org. Член ассоциации с 1999 года. 
 
The World Nuclear Fuel Market (Мировой Рынок ЯдерногоТоплива), Norcross, Georgia, 
USA 
Ассоциация включает 75 компаний из 17 стран. 
Цели Ассоциации - способствовать торговле ядерными материалами, развивать доступ 
отрасли к точной своевременной и полезной информации о цене. 
Website: http://www.wnfm.com. НАК "Казатомпром" состоит в ассоциации с мая 2002 
года. 
 
Ассоциация "Ядерное общество Казахстана", Алматы, Республика Казахстан 
Ассоциация объединяет все организации, работающие в атомной промышленности и 
энергетики Казахстана. Это Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, 
«МАЭК-Казатомпром», ОАО «УМЗ», АО «КАТЭП», Комитет по атомной энергетики 
Министерства экономики и минеральных ресурсов РК, Институт геофизических 
исследований, физ\фак КазГУ им. Аль-Фараби и АГУ им. Абая. 

Задачами "Ядерного общества Казахстана" являются: участие в формировании научно-
технической политики в области мирного использования атомной энергии;  участие в 
экспертизе государственных и международных программ и проектов в данной области;  
удовлетворение профессиональных интересов в новейших достижениях в ядерной науке, 
технике и технологии, радиационной экологии путем предоставления и обменом 
необходимой информацией;  организация широкого информационного обмена, включая 
связь со средствами массовой информации; работа с общественностью в части 
формирования объективного представления о практической пользе атомной энергии; 
развитие международного сотрудничества в области атомной энергии.  

НАК "Казатомпром" член ассоциации с 2002 года. 
Адрес на Website: http://www.nuclear.kz   
 
 18 Сведения о других аффилиированных лицах 
 
Других аффилиированных лиц Компания не имеет. 
 
 18-1 Сделки с аффилиированными лицами общества 
 

Первоначальный уставный капитал АО НАК «Казатомпром» в сумме 3 373 136 тыс. 
тенге сформирован в момент образования из: 

1) стоимости имущественных  комплексов  южных рудоуправлений: 
- Центрального рудоуправления – в сумме 347 872,7 тыс. тенге; 
- Степного рудоуправления – в сумме 361 762,9 тыс. тенге; 
- Рудоуправления №6 – в сумме 162 360 тыс. тенге; 
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2) государственных пакетов акций акционерных обществ: 
- «Волковгеология», составляющий 90% от общего количества акций АО 

«Волковгеология» - в сумме 114 093,9 тыс. тенге; 
- «Ульбинский металлургический завод», составляющий 90% от общего количества 

акций ОАО «УМЗ» – в сумме 2 383 447 тыс. тенге,66% от УК НАК), 
- «КАТЭП», составляющий 51% от общего количества акций АО «КАТЭП» – в сумме 3 

600 тыс. тенге (0,11% от УК НАК). 
Решением Правления НАК «Казатомпром» №12 от 03.06.1999 пакет акций АО 

«КАТЭП», составляющий 51% от общего количества акций АО «КАТЭП» в 
количестве 10 000 штук акций был выкуплен самим АО «КАТЭП».  В уставный 
капитал НАК «Казатомпром» вместо акций АО «КАТЭП» внесена их эквивалентная  
стоимость в денежном выражении в сумме 3 600 тыс. тенге. 

Договорами б/н от 7.12.00, 26.04.01, 30.05.01, 15.06.01, 23.08.01 и 10.09.01 было 
реализовано АО «УМЗ»  188 880 штук акций ОАО «Волковгеология». В уставный 
капитал НАК «Казатомпром» вместо акций ОАО «Волковгеология» внесена их 
эквивалентная  стоимость в денежном выражении по номинальной стоимости в сумме 
32 109,6 тыс. тенге.  

 
  19  Краткое описание основных видов деятельности 
Компании, сведения об организациях, являющихся конкурентами 
акционерного общества 
 

Основными направлениями деятельности дочерних организаций, зависимых 
акционерных обществ и совместно-контролируемых предприятий Компании являются: 

-    разведка месторождений природного урана; 
− добыча природного урана; 
− производство урановой продукции; 
− производство бериллиевой продукции; 
− производство танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты; 
− производство электрической, тепловой энергии и воды.  

Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по 
каждой продукции, в 2001-2005 году НАК «Казатомпром»  имеет следующие приоритеты 
развития: 
В производстве природного урана: 

увеличение объемов сбыта и расширение географии экспорта урана; • 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

развитие совместных предприятий по добыче природного урана с крупнейшими 
мировыми производителями - Кожема, Камеко, Минатомом РФ и др.; 

В производстве урановой продукции на ОАО «УМЗ»: 
сохранение заказа на производство топливных таблеток от Минатома РФ и выход на 
западных потребителей за счет повышения качества и освоения новых видов 
продукции; 
увеличение объемов переработки урансодержащих материалов как альтернативного 
таблеткам направления загрузки уранового производства; 

В производстве бериллиевой продукции: 
внедрение новой технологии получения медно-бериллиевых лигатур; 
реконструкция мощностей по производству гидроокиси бериллия; 
освоение производства проката из бериллиевой бронзы; 

В производстве танталовой продукции: 
разработка и освоение технологии производства высокоемких порошков; 
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разработка технологии и создание мощностей по комплексной переработке тантал-
ниобиевого сырья; 

• 

• освоение производства полного спектра ниобиевой продукции. 
 
Крупнейшим производителем уранового концентрата в мире является Канада, на чью 
долю в 1996 году приходилось 34% всего добываемого в мире урана. Хотя к 1999 ее доля 
снизилась до 26%, в будущем ожидается значительный рост добычи. Второе место по 
добыче занимает Австралия, располагающая крупнейшими разведанными запасами урана. 
Казахстан по добыче занимает 8-е место, но при этом имеет 19% разведанных запасов (2-е 
место) и порядка 25% прогнозных ресурсов (разделяет первое – второе места с 
Австралией).  
 
По расчетам Статистического Агентства при департаменте энергетики США (EIA – 
Energy Information Administration),  до 2010 год из стратегических запасов России и США 
будет продано 158 тыс.тонн урана (в пересчете на необогащенный уран), включая 129 
тыс.тонн российского конверсионного урана, 14 тыс.тонн конверсионного урана США и 
15 тыс.тонн природного урана США. Предполагается, что в ближайшие 10 лет продажи из 
стратегических запасов будут обеспечивать от 21% (2002 год) до 15% (2010 год) 
потребностей АЭС. 

На долю двух крупнейших уранодобывающих компаний Cameco и Cogema в 2000 году 
пришлось около 34% мировой добычи, 8 крупнейших добыли 81%. С учетом того, что 
большая часть поставок осуществляется по долгосрочным контрактам, такая достаточно 
высокая степень монополизации рынка весьма ограничивает возможности появления 
новых независимых компаний.  
 
Канада и Австралия в ближайшие 5 лет должны будут увеличивать добычу на своих 
территориях и совместно обеспечивать, начиная с 2005 года около 37% от мировых 
потребностей. Доля поставок из «других государств» куда входит и Казахстан, останется 
примерено без изменений до 2005 года (37%, 23 тыс. тонн), затем, в случае 
прогнозируемого медленного роста потребностей атомной энергетики,  будет постепенно 
увеличиваться  - до 40% или 27 тыс. тонн к 2010 году. 
 

20 Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 
 

На сегодняшний день НАК «Казатомпром» является национальным оператором Казахстана по 
экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических 
станций, а также осуществляет свою деятельность на международных рынках бериллия и тантала. 
100-% продукции Компании экспортируется на рынки дальнего и ближнего зарубежья. В связи с 
этим, НАК «Казатомпром» в своей деятельности подвержена основным экономическим рискам, 
которые напрямую связанны с экономической ситуацией (конкуренция, спрос, предложение, 
ценовая политика и др.) на международных рынках, на которых присутствует и осуществляет 
свою деятельность Компания. 

Урановый рынок 
Основная особенность мирового рынка урана состоит в наличии достаточно большого 
числа международных и национальных положений, регулирующих торговые операции. 
Это связано, во-первых, с использованием урана в качестве основного компонента при 
создании ядерного оружия, и, во-вторых, с особыми требованиями к безопасности, 
предъявляемыми к атомным электростанциям. На сегодняшний день присутствие НАК 
«Казатомпром» на международном урановом рынке является индикатором того, что 
Компанией выполняются все необходимые требования международных и национальных 
требований.  
Основой стабильности и эффективности компании является уникальная сырьевая база по 
урану. Казахстан является ведущим государством мира по запасам урана. 
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До последнего времени цены на уран были на достаточно низком уровне, что объясняется 
давлением на рынок накопленных за годы вооружений складских запасов урана.  
На сегодня наблюдается стабильный рост цены на уран. По оценкам аналитиков он будет 
продолжаться из-за ожидаемого дефицита природного урана и сокращения складских 
запасов. В этих условиях компания может достаточно гибко реагировать на ситуацию на 
мировых рынках. 
Стратегия НАК «Казатомпром» нацелена на то, чтобы по мере появления дефицита урана 
на рынке предлагать покупателям продукцию более высокого передела, что позволит 
существенно увеличить прибыль от добычи и переработки урана. 
Объективный анализ состояния мировой атомной энергетики и задач, стоящих перед 
энергетическими отраслями говорит о том, что в настоящее время именно атомная 
энергетика является перспективной. Учитывая данную ситуацию, в мире планируется 
строительство новых атомных электростанций в развитых странах Северной Америки, 
Европы и Юго-Восточной Азии, что приведет за собой увеличение заказов на топливо для 
атомных станций. 

Рынок тантала 
В последние десятилетия тантал широко используется в аэрокосмической 
промышленности, энергетике, промышленной микроэлектроники, химическом 
машиностроении и ряде других отраслей.  
Рынок тантала характеризуется достаточно благоприятной конъюнктурой. В мире, 
особенно в индустриально развитых странах, производство и потребление танталовой 
продукции будет расти с нормой около 8-10% в год. 
Прогнозируемый уровень цен на танталовое сырье в течение ближайших 2-3х лет 
возрастет на 5-10 процентов. 
НАК «Казатомпром» имеет танталовое производство с полным циклом - от переработки 
рудного концентрата до получения танталовой продукции. Производство сосредоточено в 
ОАО « Ульбинский металлургический завод». На сегодня выпуск танталовой продукции 
ОАО «УМЗ» составляет более 8% от мировых объемов.  

Слабой стороной танталового производства НАК «Казатомпром» на сегодняшний день 
является отсутствие собственного сырья. До настоящего времени основной объем продаж 
составляет реализация услуг по толлинговым контрактам.  
 

Рынок бериллия 
Изделия из бериллия и его сплавов пользуются спросом на мировом рынке. Ежегодный 
объем продаж основных материалов с содержанием бериллия оценивается более чем в 700 
млн. долларов. Бериллий потребляется следующим образом: 75% приходится на 
бериллиевые сплавы, в основном медно-бериллиевые с содержанием бериллия менее 2% 
(бериллиевая бронза); 15% приходится на оксид бериллия и 10% на бериллий 
металлический. При этом спрос на бериллиевую бронзу продолжает расти и крупнейшие 
производители расширяют производство для удовлетворения спроса.  
По прогнозам большая часть бериллия будет использоваться в виде сплавов, таких как 
бериллиевые бронзы. Спрос на этот металл будет возрастать по мере дальнейшего 
развития электроники, систем телекоммуникаций и компьютерной техники. 
 
В сентябре 2000 года было подписано долгосрочное соглашение с «Brush Wellman» на 
поставку лигатуры. Соглашение предусматривает поставку значительных объемов 
бериллиевой продукции в течение длительного времени, что гарантирует стабильное 
производство, наращивание производственных мощностей, повышение престижа 
казахстанской продукции. Кроме того, ОАО «УМЗ» а течение многих лет занимает 
надежное место на европейском рынке бериллиевой продукции, осуществляя продажи 
через фирму «Тгораg GmbH», Германия, что обусловлено привлекательной для 
потребителей ценовой  политикой  ОАО  «УМЗ», успешно конкурирующего с другими 
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производителями. Одновременно идет процесс постепенного возврата российского рынка 
бериллиевой продукции. 

 

 21  Объемы реализованной продукции за два последних года 
 За 2004 год консолидированный доход от реализации продукции 

увеличился на 50,9 % по сравнению с 2003 годом и составил  42 664,3 млн. тенге. При 
этом: 

44,1% (18 818,42 млн. тенге) дохода составляет реализация урановой продукции,  
4,07 % (1 732,33 млн. тенге) -  реализация бериллиевой продукции,  
6,08% (2 596,84 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции,  
0,5%   (53,52 млн. тенге) – реализация плавиковой кислоты, 
20,23 % (8 632,63 млн. тенге) – электроэнергия,  
2,16% (918,13 млн.тенге)- теплоэнергия,  
2,31% (985,54 млн.тенге) –вода, 

20,55%  (8 771,7 млн тенге) – прочая реализация 
 Статьи доходов / расходов 2003 2004 

 
Увелич. +

уменьш. -,%
Доходы от реализации, всего 28 330 135 42 664 254 +50,59 
в том числе:   

урановой  продукции 14 944 426 18 818 422 +25,9 
бериллиевой  продукции 1 774 676 1 732 325 -2,38 
танталовой продукции 2 345 463 2 543 321 +8,44 
ниобиевой продукции 210 691 53 523 -74,6 
плавиковой  кислоты  143 028 208 662 +45,89 
электроэнергия 4 545 085 8 632 634 +90 
теплоэнергия 382 322 918 129 +140,1 
вода 509 911 985 543 +80,1 
прочие доходы 3 474 533 8 771 695 +152,5 

Доходы от реализации на 
экспорт, всего 

19 418 284 23 333 422 
 

+20,27 

в том числе:   
урановой  продукции 14 944 426 18 811 973 +25,87 
бериллиевой  продукции 1 774 676 1 711 257 -3,57 
танталовой продукции 2 345 463 2 540 065 +8,29 
ниобиевой продукции 210 691 53 440 -74,63 
плавиковой  кислоты  143 028 201 983 +41,21 
прочие  14 704 +100 

 
22 Деятельность Компании по организации продаж 
продукции 

НАК «Казатомпром» реализован комплекс мероприятий по повышению качества 
продукции, восстановлению утраченных связей, расширению рынков сбыта, внедрению 
новых технологий, специализации производственных участков. Проведен международный 
экологический аудит деятельности дочерних организаций и зависимых акционерных 
обществ Компании. Сняты антидемпинговые меры и квоты на продажу казахстанского 
урана в США и Европу. Система управления качеством уранового, бериллиевого и 
танталового производства НАК «Казатомпром»" (ОАО «УМЗ») сертифицирована 
международным органом TUV-CERT по стандарту ISO-9002, что обеспечивает выпуск 
урановой, бериллиевой и танталовой продукции в полном соответствии с требованиями 
международных стандартов. Товарный знак ОАО «УМЗ» зарегистрирован в Казахстане, 
России, Болгарии, Великобритании, Германии, Китае, Польше, Словакии, США, Чехии, 
Франции, Японии. Созданы совместные предприятия с ведущими мировыми фирмами. 
Благодаря проведенным мероприятиям и эффективному менеджменту на сегодняшний 
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день НАК «Казатомпром» имеет рейтинг надежного и стабильного партнера среди 
мировых компаний, что позволяет Компании занимать свои  позиции на международных 
рынках,  иметь гарантированный сбыт продукции и оказывать влияние на формирование 
рыночных цен. 

Потребители, на долю которых приходится  5 и более процентов от  общей 
стоимости произведенной продукции в 2004 году: 

 

Покупатель Страна Доля от общей 
выручки 

Itochu Corp. Япония 26,33% 
CNEIC Китай 20,86% 
Ньюкем ГмбХ Германия 13,59% 
Ньюкем Инк. США 25,53% 

 
По итогам 2004 года Компанией заключены контракты на поставку материалов и 

основных средств  на сумму 3 922 783 тыс. тенге. Доля поставщиков-резидентов 
Республики Казахстан составляет 93%.  

Поставщики, на долю которых приходится 5 и более процентов от общей 
стоимости потребленных товаров: 

          

Поставщик Страна Наименование товара Сумма в тыс.тенге 
Доля в общем 

объеме поставок 
(%) 

ТОО»Химимпекс» Резидент 
РК 

серная кислота, смола 
ионообменная. Трубная 

продукция ПВХ 
938 170,6 23,9% 

ТОО «Стандарт 
Ойл ЛТД» 

Резидент 
РК ГСМ 291 979 7,4% 

ТОО «Куат» Резидент 
РК Трубы ПНД, ПВХ 146 406,5 

 3,7% 

Фирма Odesse Германия Насосы погружные 133 310 3,4% 

Grupart Pumpen Германия Насосы SP, CRN 136 557 3,5% 

ЗАО «СОДА» Резидент 
РК 

Селитра аммиачная, 
натр едкий жидкий 170 718 4,4% 

 
 
23 Факторы, влияющие на деятельность  АО «НАК «Казатомпром» 
 
1. В Компании нет деятельности, которая носит сезонный характер. 
2. Ниже приведены: 
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а) данные о доле импорта в производстве продукции    
 

  
  

Един. 
измерения За 2003 г. 

 
% от  СПП 
01.01.04 г. 

на 01.01.2005 г. 
 

 
% от СПП 
01.01.05 г. 

Себестоимость 
произведенной продукции 
всего  

тыс. тенге 
16 841 675 

 
25 034 012 

 

Импорт, всего тыс. тенге 2 974 849 17,6             3 054 774     12,20 
в том числе:         
из стран СНГ тыс. тенге 670 858             4             917 255 3,5 
из стран дальнего 

зарубежья тыс. тенге 2 303 991 13,6 
 

2 137 509     8,53 
по видам продукции:        
для производства 

урановой продукции тыс. тенге 764 406 4,5 
 

573 823 2.29 
для производства 

бериллиевой   
продукции тыс. тенге 324 215 1,9 

 
 

629 316   2,51 
для производства 

танталовой   
продукции тыс. тенге 1 389 977 8,3 

 
 

1 734 367 6,92 
для производства 

ниобиевой продукции тыс. тенге    17 516   0,06 
для производства 

плавиковой кислоты тыс. тенге    5 385 0,02 
прочее тыс. тенге 496 251 2,9 94 367 0,37 
 

б) данные о  доле экспорта в общем доходе от реализации: 
 

 Един. 
измерени

я 

За 2003 год 
%  от 
объема 
дохода на 
01.01.04 г 

на 01.01.2005 г. 
 

%  от 
объема 
дохода на 
01.01.05 г. 

Доходы от реализации, 
всего тыс. тенге 28 330 135  42 664 254  

Доходы от реализации на 
экспорт, всего тыс. тенге  

19 418 284 
 

68,54 
 

23 333 422 
 

54,69 
в том числе:      

урановой  продукции тыс. тенге 14 944 426 52,75 18 811 973 44,09 
бериллиевой  продукции тыс. тенге 1 774 676 6,26 1 711 257 4,01 
танталовой продукции тыс. тенге 2 345 463 8,27 2 540 065 

 
5,95 

ниобиевой продукции тыс. тенге 210 691 0,74 53 440 0,13 
плавиковой  кислоты  тыс. тенге 143 028 0,52 201 983 

 
0,48 

прочие тыс. тенге   14 704 0,03 

 
3. В течение 2004 года Компания не участвовала в судебных процессах, по результатам 
которых могло произойти прекращение или изменение деятельности Компании.  
 
4. Административные взыскания, налагавшиеся на Компанию, и ее должностных лиц 
уполномоченными государственными органами отсутствуют. 

 
5.Факторы риска. 
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Акции Компании не обращаются на организованном рынке. Переоценка стоимости акций 
не производилась. 

 
По итогам  2004 года  55% от общего дохода от реализации продукции составляет доход 
от реализации продукции на экспорт. Все экспортные договора заключены в долларах 
США. За 2004 год стоимость доллара США по отношению к казахстанскому тенге 
снизилась  на 11 % с 144,22 тенге за 1 доллар США на 01.01.2004 г. до 130,00 тенге за 1 
доллар США на 31.12.2004. При этом оплата по текущим договорам Компании 
производится в основном в казахстанских тенге. Укрепление курса тенге по отношению к 
доллару США является одним из факторов риска для Компании.  

 
Кредитный портфель АО «НАК «Казатомпром» состоит из долгосрочных (свыше 1 года) 
и краткосрочных (до 3-х месяцев) банковских займов. Заимствование производится для 
покрытия операционных нужд Компании в период временного дефицита денежных 
средств, обусловленный спецификой поступления выручки Компании. В целом, за период 
2001-2003 г.г. средневзвешенная процентная ставка  по кредитному портфелю Компании 
снизилась порядка на 34% или  с 10,6% в 2001 году до 7% в 2004 году. Кроме того, 
расходы на выплату вознаграждения по займам также снизились с 685 267 тыс.тенге в 
2001 г. до 426 150 тыс.тенге в 2004 г.  Риски по ставкам банковского процента по 
кредитному портфелю Компании минимизированы ввиду того, что совокупная доля 
банковских займов  в активах Компании составляет менее 5%, а также наблюдается 
тенденция снижения средневзвешенной ставки процента по кредитам Компании. 
 

 2001 2002 2003 2004 
Расходы на выплату 
вознаграждения (тыс.тенге) 685 267 444 744 221 578 426 150 

Средневзвешенная процентная 
ставка по займам  (%) 10,6 8,61 7,71 7 

Коэффициент покрытия 
процента 2,9            12,6 9,4 11,67 

 
    Конкурентная способность выпускаемой продукции.  
Уран. Месторождения урана, эксплуатируемые НАК «Казатомпром» способом 
подземного выщелачивания, относятся к категории с наименьшей себестоимостью. 
Близкое по себестоимости производство имеется лишь в Узбекистане, на месторождениях 
в Канаде и уран, добываемый попутно на месторождениях меди и золота в Австралии и 
Африке. Все остальные источники поступления урана для ядерной энергетики имеют 
большую себестоимость продукции и не могут конкурировать с казахстанским ураном.  

Тантал. Риск по настоящему виду продукции может быть в сбоях в производстве из-за 
отсутствия стабильных источников сырья. В настоящее время производится ревизия и 
переоценка  тантал-ниобиевой сырьевой базы Республики Казахстан. Вовлечение 
собственного сырья позволит переориентировать производство УМЗ на выпуск 
высокотехнологичной продукции: современных танталовых конденсаторных порошков, 
проволоки и ниобиевой продукции глубокой переработки. Наличие уникальной 
технологии переработки низкокачественного сырья и собственной плавиковой кислоты 
обеспечат минимальные затраты на производство и высокую конкурентоспособность 
новой  Казахстанской продукции на мировом рынке, доминирующее положение на 
Российском танталовом рынке. 

Бериллий. Риск по производству бериллиевой продукции на НАК «Казатомпром» 
минимизирован тем, что имеющиеся на сегодня долгосрочные контракты и складские 
запасы позволяют обеспечить необходимые объемы деятельности компании минимум на 
20 лет. Привлекательная для потребителей ценовая  политика  НАК «Казатомпром», 
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позволяет успешно конкурировать с другими производителями. Рост спроса на 
продукцию бериллия в результате расширения деятельности на рынках 
телекоммуникаций, компьютеров и электроники также характеризует позитивную 
перспективу деятельности компании в будущем. 

Социальные риски. Все предприятия НАК «Казатомпром» обеспечены 
высококвалифицированными специалистами. В связи со стабильной работой основных 
производств Компании и наличием заказов на выпускаемую предприятиями продукцию 
сокращение существующей численности работников основных производств не 
предполагается. До 2005 года планируется за счет восстановления и запуска новых 
производств дополнительно ввести более 1500 рабочих мест. 
На сегодняшний день в Казахстане сохранены не только научные и производственные 
кадры атомной отрасли, но и создана национальная система подготовки специалистов для 
атомной науки, энергетики и промышленности. В рамках работ по созданию системы 
подготовки кадров в четырех ВУЗах республики открыты соответствующие кафедры, 
организован обмен студентами и преподавателями с ведущими университетами США и 
Российской Федерации. 
Имеется большой задел и уникальная экспериментальная база для научных исследований 
в области экспериментальной прикладной и фундаментальной ядерной физики, 
квалифицированные научные и технические кадры.  
Особая роль в социальной сфере Компании принадлежит медицине. Работники 
добывающих предприятий Компании имеют медицинское страхование и, благодаря 
имеющимся страховым полисам, имеют возможность получить необходимые бесплатные 
медицинские услуги. На предприятиях имеются поликлиники и медсанчасти, в которых 
работают специалисты, подготовленные в области  промышленной медицины. 
Организован обязательный, ежегодный профилактический осмотр всех без исключения 
работников предприятий.  
 

 
  Финансовое состояние  Компании  
 
 24  Инвестиции 
 

Долгосрочные инвестиции  в  капитал других организаций по состоянию на 01.04.05: 
 
Наименование организации Доля 

владения 
в тыс. тенге 

В дочерние организации и зависимые акционерные 
общества: 

  

ТОО Казахстанско-Канадское СП «Инкай» 40 % 8 759 
ТОО Казахстанско-Французо-Швейцарское  СП 
«КАТКО» 

45 % 239 954 

ЗАО Казахстанско-Российско-Кыргызстанское СП 
«Заречное» 

45 % 12 298 

ТОО СП «Бетпак Дала» 30% 152 361 
ТОО ПКП «УМЗ» 33% 27  
Всего  413 399  
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25 Дебиторская задолженность  
 

Организации, имеющие перед Компанией дебиторскую задолженность в размере 
более пяти процентов от балансовой стоимости активов Компании, отсутствуют. 

Наиболее крупными дебиторами Компании являются фирмы-нерезиденты, описанные 
в п. 23 Проспекта, которые являются потребителями урановой продукции, вид 
дебиторской задолженности которых носит текущий характер и погашается в следующем 
квартале. 

 
25-1 Активы 
 
Имущество, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой 

стоимости активов компании: 
Наименование имущества Балансовая (остаточная) 

стоимость на 01.04.05 (тыс. 
тенге) 

Доля в активах общества 

Здания и сооружения 10 174 949 13,8 % 
Машины и оборудование, 
передаточные устройства 

13 710 424 18,6% 

 
 
26 Уставный капитал Компании 

 
Оплаченный уставный капитал АО НАК «Казатомпром» по состоянию на 01.04.05 

составляет 7 894 402 000,00 (семь миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона  
четыреста две  тысячи) тенге. 
 
 
 27  Займы 
1. Облигации.  
Общие данные о выпуске облигаций: 

Общий объем выпуска 
2 300 000 000 (Два миллиарда тенге триста 
миллионов) тенге 

Номинальная стоимость 
облигаций 

100 (сто) тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость  

Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 
(Кd) рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного биржевого курса доллара 
США (Хt), установленного KASE, к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций (Кd= Хt/ Xo). 
Количество знаков после запятой и метод 
округления устанавливается регламентом 
KASE. 

Вид выпускаемых облигаций Именная купонная индексированная 
Форма выпуска Бездокументарная 
Общее количество облигаций 23 000 000 (двадцать три миллиона) штук 
Дата начала обращения С даты включения облигаций  
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в официальный список  
ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE), 
лицензия Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам №0409200011 от 
07 ноября 2000 года 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Ставка купонного 
вознаграждения 

8,5 % годовых от индексированной номинальной 
стоимости облигации 

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 
Доходность при размещении Определяется при формировании главной книги 

заявок в процессе подписки на облигации 
Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
облигациям 

Необеспеченные 

Сведения о намерении эмитента 
инициировать включение 
облигаций в список ценных 
бумаг, разрешенных к 
обращению в торговой системе 
организатора торгов с ценными 
бумагами 

Эмитент намерен инициировать включение облигаций в 
официальный список ЗАО «Казахстанская фондовая 
биржа» по категории «А». 

 

Срок размещения В течение всего срока обращения облигаций 
Регистратор выпуска ЗАО «Фондовый центр», 480012, г.Алматы, 

ул.Мауленова, 92, лицензия НКЦБ РК № 
20050002 от 12.12.1996г. 

Маркет-мейкер 
ЗАО «Фондовый сервис», лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан 
по ценным бумагам №0401200068 от 25 ноября 
1998 года 

 
По состоянию на 01.04.05 объем размещенных облигаций компании составил 700 000 тыс. 
тенге по номинальной стоимости, объем погашенных облигаций составил 610 тыс. тенге 
по номинальной стоимости, объем неразмещенных облигаций составил 990 тыс. тенге по 
номинальной стоимости. 
 
2. Банковские кредиты. 
 Банк Сумма 

кредитной 
линии в USD 

Дата 
Договора 

Дата закрытия 
кредитной 
линии 

Процентная 
ставка 

Сумма за- 
долженности на 01.04.05  
в USD 

1 Вест ЛБ (Германия)  20млн. USD 19.11.03  23.10.06 ЛИБОР+2,99% 17 133 442,72 
2 Натексис банк 

(Франция) 
10 млн. USD 27.10.03 31.12.06 ЛИБОР+3% 5 000 000 

 
3 Ситибанк 

Казахстан (РК) 
13 млн. USD 30.04.04 30.04.05 Либор+3% 11 400 000 

 
4 Народный Банк 20 млн. USD 05.02.01 05.08.05 10% годовых           - 
 Всего     33 533 442,72 
 
Вест ЛБ Кредитная линия револьверного типа. Погашение задолженности по основному 
долгу по кредиту  осуществляется  по мере поступления экспортной выручки на 
накопительный счет в Вест ЛБ банке. Выборка средств по кредиту осуществляется по 
мере необходимости в рамках определенного лимита. Начисленные проценты погашаются 
ежемесячно так же с накопительного счета с экспортной выручки, либо с перевода денег 
на накопительный счет из РК. 
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Натексис Банк  График погашение задолженности по основному долгу по кредиту: 
31.12.04 – 2 500 000,00 долл. США 
30.06.05 – 2 500 000,00 долл. США 
31.12.05 – 2 500 000,00 долл. США 
30.06.06 – 1 250 000,00 долл. США 
31.12.06 - 1 250 000,00 долл. США. 
Погашение процентов – 6-ти месячные каникулы с даты выдачи кредита, далее в момент 
погашения первой части по основному долгу, далее ежемесячно. 
 
Ситибанк Казахстан  Кредиты трехмесячные. Погашение основного долга и процентов в 
конце срока кредита. 
 
Народный Банк. Кредиты от одного до 6 месяцев. Процентная ставка по овердрафтам (до 
30 дней) в долл. США 10%, свыше 30 дней – 11 % годовых. Кредиты в тенге под 11,25% 
годовых. Погашение основного долга в конце срока кредита, погашение процентов 
ежемесячно в конце месяца. 
 

3. Векселя. 
Постановлением Правления Национального Банка АО НАК «Казатомпром» включена в 
список первоклассных эмитентов векселей и первая из национальных компаний  
выпустила в обращение трехмесячные векселя для расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Лимит переучета векселей, установленный Национальным Банком 
составляет 500 млн. тенге. Объем размещенных непогашенных  векселей по состоянию на 
01.04.05 составляет 52 900 тыс. тенге. 
 
 

28  Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением 
основной деятельности 
 
К кредиторам, сумма задолженности перед  которыми составляет пять и более  

процентов от балансовой стоимости активов компании относятся банки, описанные в п. 
27.2. 

  

 

30 - 42  пункты заполняются финансовыми организациями 
  
  Сведения о выпусках ценных бумаг 
 
 43  Все зарегистрированные ценные бумаги Компании 
 

 Акции 
Первая эмиссия акций: 

 
Объем выпуска              3 373 136 000 тенге 
Номинальная стоимость                 1000 тенге 
Форма выпуска              Без документарная 
Количество акций              3 373 136 штук 
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Вид акций              Простые именные 
НИН              KZ1C35200400 
Дата государственной регистрации              20 августа 1998 года 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию 

         Национальная  комиссия    
         Республики Казахстан по   
         ценным бумагам 

Дата начала и окончания размещения              1997-20 августа 1998 г. 
Дивиденды за 1997,1998 гг.          Начисление не производилось 
Основные рынки, на которых 
осуществляется торговля акциями 

         Акции не котировались на   
         организованном рынке 

Данная эмиссия признана несостоявшейся 
по причине непредставления в срок отчета о 
размещении акций 

Постановление Директората 
Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам №287 
от 07 апреля 1999 года 

 
Вторая эмиссия акций: 
 

Объем выпуска              3 373 136 000 тенге 
Номинальная стоимость                 1000 тенге 
Форма выпуска              Без документарная 
Количество акций              3 373 136 штук 
Вид акций              Простые именные 
НИН              KZ1C35200400 
Дата государственной регистрации              28 февраля 2000 г. 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию 

         Национальная  комиссия    
         Республики Казахстан по   
         ценным бумагам 

Дата начала и окончания размещения              28 февраля 2000 г. 

Дивиденды в 2002-2003 г.г.          Начисление не производилось 
Основные рынки, на которых 
осуществляется торговля акциями 

         Акции не котируются на   
         организованном рынке 

 
б) Облигации 
 

Общий объем выпуска 
2 300 000 000 (Два миллиарда тенге триста 
миллионов) тенге 

Номинальная стоимость облигаций 100 (сто) тенге 
Индексированная номинальная 
стоимость  

Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 
(Кd) рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного биржевого курса доллара 
США (Хt), установленного KASE, к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций (Кd= Хt/ Xo). 
Количество знаков после запятой и метод 
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округления устанавливается регламентом 
KASE. 

Вид облигаций Именная купонная индексированная 
Форма выпуска Бездокументарная 
Общее количество облигаций 23 000 000 (двадцать три миллиона) штук 
Дата начала обращения С даты включения облигаций  

в официальный список  
ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” 
(KASE), лицензия Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам 
№0409200011 от 07 ноября 2000 года 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Ставка купонного вознаграждения 8,5 % годовых от индексированной 

номинальной стоимости облигации 
Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям 

Необеспеченные 

Срок размещения В течение всего срока обращения облигаций 
Регистратор выпуска ЗАО «Фондовый центр», 480012, г.Алматы, 

ул.Мауленова, 92, лицензия НКЦБ РК № 
20050002 от 12.12.1996г. 

Маркет-мейкер 
ЗАО «Фондовый сервис», лицензия 
Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам №0401200068 
от 25 ноября 1998 года 

Рынки, на которых осуществляется 
торговля облигациями 

 
 Казахстанская фондовая биржа 

 
44  Сведения о выпуске объявленных акций 
 
Согласно приказов единственного акционера АО НАК «Казатомпром» -  

Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 287 от 
09.12.04 «Об увеличении уставного капитала закрытого акционерного общества 
«Национальная атомная компания «Казатомпром», №05 от 19.01.2005 «Об увеличении 
уставного капитала закрытого акционерного общества «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» и № 95 от 30.03.05 «Некоторые вопросы АО НАК 
«Казатомпром» размер уставного капитала ЗАО НАК «Казатомпром» увеличивается на  
4 523 233 000,00 (четыре миллиарда пятьсот двадцать три миллиона двести тридцать 
три тысячи) тенге и составит  7 896 369 000,00 (семь миллиардов восемьсот девяносто 
шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч) тенге. 
 
Объем выпуска             7 896 369 000 тенге 
Номинальная стоимость                 1000 тенге 
Форма выпуска              Без документарная 
Количество акций              7 896 369  штук 
Вид акций              Простые  
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