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1. Акционерлiк қоғам туралы жалпы мəлiметтер
2. Акционерлік қоғамның атауы.
Қоғамның мемлекеттік тілдегі
толық атауы

«Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» акционерлік қоғамы

Қоғамның орыс тіліндегі
толық атауы

акционерное общество
«Казахстанская компания по
управлению электрическими
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid
Operating Company) «KEGOC»

Қоғамның ағылшын тіліндегі
толық атауы

joint stock company «Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company»

Қоғамның мемлекеттік тілдегі
қысқартылған атауы

«KEGOC» АҚ

Қоғамның орыс тіліндегі
қысқартылған атауы

АО «KEGOC»

Қоғамның ағылшын тіліндегі
қысқартылған атауы

JSC «KEGOC»

Бұрынғы атаулары:
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» ашық
акционерлік қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» ААҚ, мемлекеттік қайта тіркеу күні 26 мамыр 1999 жыл;
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» ашық
типтегі акционерлік қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» АТАҚ, бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 11 шілде 1997 жыл.
Егер акционерлік қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта
ұйымдастырылуы нəтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдасқан
заңды тұлғалар мен акционерлік қоғамға қатысты құқықтық
мирасқорлық туралы мəлімет көрсетілуі қажет.
«KEGOC» АҚ қайта ұйымдасу нəтижесінде құрылған жоқ.
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3. Акционерлiк қоғамды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы
мəлiмет
«KEGOC» АҚ-ты мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 6801-1901-АҚ
куəлікті 2004 жылғы 21 қазанда Қазақстан Республикасы Əділет
министрлігінің Астана қаласындағы Əділет басқармасы берді.
4. Бизнес сəйкестендіру нөмірі
«KEGOC» АҚ-тың бизнес сəйкестендіру нөмірі: 970740000838
5. Акционерлiк қоғамның орналасқан жерi, байланыс телефоны мен
факстың нөмiрi, электронды поштаның мекенжайы туралы ақпарат.
• толық пошталық мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана
қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 37
• байланыс телефоны: тел. (7172) 31-95-22, факс (7172) 97-04-55
• электронды мекенжайы: kegoc@kegoc.kz.
6. Акционерлiк қоғамның банктiк деректемелерi.
•
•
•
•

Банк - «Қазақстан халық банкі» Астана өңірлік филиалы №119900
БИК - HSBKKZKX
ИИК - KZ736010111000023853
КБе – 16

7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері.
«KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасындағы біртұтас
электр
энергетикалық жүйенің жүйелік операторы ретінде «Электр энергетикасы
туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес төмендегідей қызмет
түрлерін жүзеге асырады:
1) Электр энергиясын шартқа сəйкес ұлттық электр тораптары бойынша
жеткізу бойынша жүйелік қызмет көрсету, оның техникалық қызмет
көрсетуі мен пайдалану əзірлігінде болуын қамтамасыз етеді;
2) Электр энергиясын жүйеге жіберу мен пайдалануды техникалық
диспетчерлеу бойынша жүйелік қызмет көрсету, шартқа сəйкес
Қазақстан Республикасындағы біртұтас электр энергетикалық жүйенің
жұмыс режимдерін орталықтан оралымдық-техникалық басқаруды
жүзеге асыру, нақты баланстарды жасау жəне электр энергиясын
өндіру-тұтынудың тəуліктік кестесін түзу;
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3) Қазақстан Республикасындағы біртұтас электр энергетикалық жүйенің
жұмыс сенімділігін қамтамасыз ету;
4) Электр қуатын реттеу бойынша жүйелік қызмет көрсету;
5) Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру
бойынша жүйелік қызмет көрсету;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен
электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылай реттеуді жүзеге
асыру;
7) Энергия өндіруші ұйымдар арасындағы қуат қорының көлемі мен
құрылымын, таратылуын анықтау жəне Қазақстан Республикасы
біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі қуат қорын іске қосу;
8) Нақты уақыт режимінде электр энергиясының теңгермелі рыногы мен
жүйелік жəне қосалқы қызметтер рыногының қызмет көрсетуін
ұйымдастыруды жүзеге асыру;
9) Шектес мемлекеттердің энергожүйелерімен қатарлас жұмыс
режимдерін басқару мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнінде өзара
əрекет ету;
10) Электр энергиясының көтерме сауда нарығы барлық субъектілерінің
бірыңғай
ақпараттандыру
жүйесін,
электр
энергиясының
автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесін, релелік
қорғаныш пен апатқа қарсы автоматиканың түйіндес құрылғыларын
құру жөнінде техникалық жəне əдістемелік басшылықты жүзеге асыру;
11) Электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық
электр торабына қол жеткізуі үшін теңдей жағдайларды қамтамасыз
ету;
12) Қазақстан Республикасындағы электр энергиясының көтерме сауда
нарығына
қатысушыларды
коммерциялық
жəне
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпия
мəліметтерді қамтымайтын ақпаратпен қамтамасыз ету;
13) Электр
станцияларының,
қосалқы
станциялардың
негізгі
жабдықтарын, электр жеткізу желілерін, релелік қорғаныш пен апатқа
қарсы автоматика құрылғыларын, технологиялық басқару жүйелерін
жөндеуге шығаруды келісу жəне олардың жұмысқа əзірлігін
қамтамасыз ету;
14) Гидроэлектростанциялардың жұмыс режимдерін олардың сушаруашылық баланстарын ескере отырып жəне Қазақстан
Республикасындағы біртұтас электр энергетикалық жүйе жұмысының
режимдерін əзірлеуге қатысу;
15) Электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімді болжануын əзірлеуді
жүзеге асыру;
16) Шектес мемлекеттердің энергожүйелерімен электр энергиясы
ағындарының шарттық шамаларын қамтамасыз ету, технологиялық
жəне өндірістік мұқтаждар үшін, сондай-ақ электр энергиясының
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теңгерімдеуші рыногында электр энергиясын сатып алу-сатуды жүзеге
асыру;
17) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесін
орталықтындырылған жедел диспетчерлік басқару;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салмаған басқа да
қызмет түрлері.
8. Акционерлiк қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға
халықаралық рейтинг агенттiктерi жəне (немесе) Қазақстан
Республикасының рейтинг агенттiктерi берген рейтингтердiң болуы
туралы мəлiмет. Қаржылық агенттiң мəртебесi берiлгендiгi туралы
мəлiмет.
«KEGOC» АҚ-ға төмендегідей рейтингтер берілді:
Рейтинг
берілген
жыл

Standard & Poor’s
рейтинг агенттігі

Moody’s
рейтинг агенттігі

Fitch Ratings
рейтинг агенттігі

2012 жыл

ВВ+/ тұрақты

Baa3/ тұрақты

ВВВ+/ тұрақты

«KEGOC» АҚ бағалы қағаздарына халықаралық рейтинг агенттіктері
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері рейтинг
берген жоқ.
«KEGOC» АҚ-ға қаржылық агенттік мəртебесі берілмеді.
9. Акционерлiк қоғамның барлық филиалдары мен өкiлеттiктерiнiң
атауы, тiркелген күнi, орналасқан жерi жəне пошталық мекенжайлары.
«KEGOC» АҚ-ның 10 филиалы жəне Алматы қаласындағы Өкілдігі бар:
Филиал

Тіркелген күні

Ақмола жүйеаралық электр 03.12.1997
тораптары
Ақтөбе жүйеаралық

электр 09.10.1997
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Орналасқан жерлері,
пошталық
мекенжайлары
010000, Астана қ.,
Сарыарқа ауданы,
Солтүстік жолы, ЦГПП500 аумағы
030000, Ақтөбе қ., 312

тораптары
Алматы жүйеаралық электр 22.10.1997
тораптары

Атқыштар дивизиясы
көш., 44
050008, Алматы қ.,
Шевченко көш.,162-ж

Шығыс жүйеаралық
тораптары

электр 19.01.1998

070000, Өскемен қ.,
Бажов көш., 67

Батыс жүйеаралық
тораптары

электр 16.07.1998

060002, Атырау қ.,
Махамбет көш., 110А

Сарыбай жүйеаралық электр 10.12.1997
тораптары

111500, Қостанай
облысы, Рудный қ.,
Топорков көш., 31

Солтүстік
жүйеаралық 22.01.1998
электр тораптары

141208,Павлодар
облысы, Екібастұз қ.,
Əуезов көш.,126

Орталық жүйеаралық электр 23.10.1997
тораптары

100000, Қарағанды қ.,
Қазыбек би ауданы,
Камская көш., 4

Оңтүстік жүйеаралық электр 28.02.2001
тораптары

080016, тараз қ.,
Лұқманов көш.,110

Жүйелік
Ұлттық
орталығы

010000 Астана қ.,
Сарыарқа ауданы,
Бөгенбай батыр көш.,7

оператордың 26.03.2001
диспетчерлік

Алматы қаласындағы Өкілдік 30.12.2004

050008, Алматы қ.,
Шевченко көш., 162ж

10. Акционерлiк қоғамның соңғы аяқталған үш қаржылық жылының
қаржылық есебiне аудиттi жүзеге асыратын (жүзеге асырған)
аудиторлық
ұйымдардың,
олардың
тиiстi
коллегияларға
(қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілiгiн көрсете отырып, толық
ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөнi, бар болса - əкесiнiң аты).
2010

2011

7

2012

Аудиторлық
ұйымдардың
толық
ресми атауы

Жауапкерші
лігі шектеулі
серіктестік
«Deloitte &
Touche»

ҚР Қаржы
министрлігінің
бас мемлекеттік
лицензиясы №
0000015,
13.06.2006 ж.,
Алматы қ.
Аудитордың тегі Николай
аты, əкесінің аты, Демидов
Лицензиясы,
орналасқан жері

-ҚР
Тиiстi
Аудиторлар
коллегияларға
(қауымдастықтарғ палатасы
а,
палаталарға) -ҚР Президенті
жанындағы
тиесілiгi
Шетелдік
инвесторлар
кеңесі
Қазақстандағы
Америкалық
сауда палатасы
Қазақстан
қаржыгерлері
қауымдастығы
- Қазақстанның
Еуропалық
Бизнес
Қауымдастығы

Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестік
«Deloitte &
Touche»
ҚР Қаржы
министрлігінің бас
мемлекеттік
лицензиясы №
0000015, 13.06.2006
ж., Алматы қ.
Тимур Жұмажан

Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестік
«Эрнст энд
янг»
ҚР Қаржы
министрлігінің бас
мемлекеттік
лицензиясы №
0000003,
15.07.2005 ж.,
Алматы қ.
Айсұлу Нарбаева

-ҚР
Аудиторлар ҚР Аудиторлар
палатасы
палатасы
-ҚР
Президенті
жанындағы
Шетелдік
инвесторлар кеңесі
Қазақстандағы
Америкалық сауда
палатасы
Қазақстан
қаржыгерлері
қауымдастығы
Қазақстанның
Еуропалық Бизнес
Қауымдастығы

Тиiстi коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесiлiгiн
көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржылық жыл iшiнде тиiстi
қызмет көрсету шарттары жасалған заң жəне қаржы мəселелерi
жөнiндегi консультанттардың толық ресми атауы.
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«KEGOC» АҚ «Халықтық IPO» бағдарламасы аясында Қоғам
акцияларын қор нарығына орналастыруды жоспарлауына байланысты
төмендегідей заң консультанттарын тартты:
Консультант
тартылған кезең

2010 желтоқсан - 2013
қаңтар

Консультанттың тиiстi
коллегияларға
(қауымдастықтарға,
палаталарға) тиесiлiгi
көрсетіле берілген толық
ресми атауы
«Чадборн энд Парк
Казахстан ЛЛС»
компаниясы, жауапкершілігі
шектеулі компания, АҚШ
Делавэр штатының
заңдарына сəйкес құрылған
жəне өз қызметін жүзеге
асыратын ұйым
Төмендегідей ұйымдардың
мүшесі болып табылады:
Қазақстан салық төлеушілер
қауымдастығы
«Коммерциялық заңгерлер
алқасы «Kazakhstan Bar
Association» РОО
Kazakhstan Petroleum
Lawyers’ Association
American Chamber of
Commerce in Kazakhstan
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Шарттың бұзылу
себептері

(Қазақстандағы
«Чадборн энд
Парк Казахстан
ЛЛС»
компаниясының
бастамасымен
бұзылды)

2013 ақпан – 2013
қыркүйек

«Декерт Казахстан Лимитед» Шарт күшінде
компаниясы, жауапкершілігі
шектеулі компания,
Англияда жəне Уэльсте
тіркелген.
Төмендегідей ұйымдардың
мүшесі болып табылады:
Қазақстан салық төлеушілер
қауымдастығы
«Коммерциялық заңгерлер
алқасы «Kazakhstan Bar
Association» РОО
Kazakhstan Petroleum
Lawyers’ Association

American Chamber of
Commerce in Kazakhstan
«Қазақстан Халық банкінің
2011 жылғы шілдеден
2011 жылғы желтоқсанға еншілес ұйымы «Halyk
Finance» Акционерлік
дейін; 2012.01.01-нен
қоғамы
шарт бойынша
міндеттемелер толық
«Қазақстандық қор
орындалғанға дейін
биржасы» АҚ жəне
Қазақстан қаржыгерлер
қауымдастығының мүшесі

Шарт күшінде

11. Қоғам корпоративтiк басқару кодексiн қабылдаған күнi (егер оның
қабылдануы қоғам жарғысында көзделген жағдайда).
«KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексі 2011 жылдың 17
мамырында бекітілді.
11-1. Акцияларды қоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау
əдiстемесiн акционерлердiң жалпы жиналысы немесе құрылтай
жиналысы бекiткен күн.
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«KEGOC» АҚ сатып алған кездегі акциялар құнын анықтау əдiстемесi
2007 жылдың 12 қыркүйегінде бекітілді.
2. Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.
Директорлар кеңесінің құрамы 2005 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54
бабына сəйкес жасақталды.
Директорлар
кеңесі
мүшелерінің
аты-жөндері

Туған
жылы

Бектеміров
Қуаныш
Əбдіғалиұлы

1970

Директорлар
кеңесінің
төрағасы

Қазіргі уақытта
жəне кейінгі 3
жылдағы
лауазымдары

2009ж. 06.10 бастап
2010 ж. 12.06 дейін
– «Казгидромет»
РМК бас
директорының
бірінші орынбасары;
2010 ж.12.07 бастап
2012 ж. 02.01 дейін
«Астанаэнергоконтр
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Директорлар
Директорлар
кеңесінің
кеңесінің
мүшелеріне
мүшелеріне
тиесілі
тиесілі дауыс
еншілес жəне
беруші
бағынышты
акциялардың
ұйымдар
Қоғамның
дауыс беруші акцияларыны
акцияларының ң (жарғылық
жалпы санына капиталдағы
үлесінің) осы
қатысты
ұйымдардың
пайыздық
орналастырыл
үлесі
ған
акцияларыны
ң (жарғылық
капиталдағы
үлесінің)
жалпы санына
қатысты
пайыздық
үлесі
жоқ
жоқ

акт» ЖШС бас
директоры;
2012 ж. 01.31 бастап
қазіргі уақытқа
дейін «СамұрықҚазына» ҰƏҚ» АҚның Басқарушы
директоры.
2012 ж. 01.31 бастап
«KEGOC» АҚ
Директорлар
кеңесінің төрағасы.
Дəукеев
Ғұмарбек
Жүсіпбекұлы

1948

1997 ж. 04. 01
бастап – 2010 ж.
06.30 дейін –
Алматы Энергетика
жəне байланыс
институтының
ректоры;

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

2010 ж.07.01 бастап
қазіргі уақытқа
дейін Алматы
Энергетика жəне
байланыс
университетінің
ректоры.
Тəуелсіз директор.
2006 ж.05.26 бастап
- «KEGOC» АҚ
Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Спицын
Анатолий
Тихонович

1939

2006 ж. бастап
қазіргі уақытқа
дейін – Профессор,
РФ Президенті
жанындағы Ресей
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халық
шаруашылығы жəне
мемлекеттік қызмет
академиясы.
Тəуелсіз директор.
2011 ж.10.24-нен
бастап «KEGOC»
АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Лука Сутера

1975

2007 жылдың қазан
айынан бастап 2011
жылдың наурыз айы
аралығында – Бас
директордың
орынбасары – Энел
ОГК-5 (ENEL тобы)
ААҚ Басқарма
мүшесі, Мəскеу,
Ресей;
2011 жылдың
наурыз айынан
бастап осы уақытқа
дейін – Топтың
вице-президенті
жəне Қаржы
директоры (CFO)
Global Power &
Water Division (АбуДаби, БАЭ).
Тəуелсіз директор.
2012ж. 05.08 бастап
– «KEGOC» АҚ
Директорлар
кеңесінің мүшесі.
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жоқ

жоқ

Сəтқалиев
Алмасадам
Майданұлы

1970

2009 ж.12.01 бастап
– 2010 ж.12.31 дейін
«KEGOC» АҚ-ның
Басқарма төрағасы –
Президенті,

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

2011 ж. 01.01 бастап
– 2011 ж. 05.30
дейін «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы;
2011 ж.05.30 бастап
– 2012 ж.01.23 дейін
«Самұрық-Қазына»
ҰƏҚ» АҚ
Басқарушы
директоры;
2012 ж.01.24 бастап
қазіргі уақытқа
дейін – «СамұрықЭнерго» ҰƏҚ» АҚ
Басқарма төрағасы.
2012 ж.01.24-нен
бастап «KEGOC»
АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Қажиев
Бақытжан
Толеуқажыұл
ы

1964

2009 ж. 06.01 бастап
– 2010 ж.12.31
«KEGOC» АҚ
Өндіріс жөніндегі
Вице-президенті,
2011 ж. 01.01 бастап
2011 ж.05.31 дейін
«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасының
Өндіріс жөніндегі
орынбасары;
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2011ж.05.31 бастап
қазіргі уақытқа
дейін «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы.
2011 ж.05.31 бастап
- «KEGOC» АҚ
Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің
өзгерісжəне көрсетілген өзгерістердің себебі.

құрамында

болған

«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ («KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Баскармасының шешіміне, 2010ж.08.13 № 47/10 хаттама, сəйкес
2010 жылдың 13 тамызынан 2011 жылдың 30 мамыры аралығында
директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Құлыбаев Тимур Асқарұлы - «Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры
АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, төраға;
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) Президенті;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы - – Қазақстан Республикасының
Индустрия жəне жаңа технологиялар вице-министрі*;
Əбілғазин Данияр Рүстемұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Басқарушы
директоры.
* - бұрын Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық
ресурстар вице-министрі
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ (KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Баскармасының шешіміне, 2011ж.05.31 № 24/11 хаттама, сəйкес
2011 жылдың 31 мамырынан 2011 жылдың 14 маусымы аралығында
директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Құлыбаев Тимур Аскарұлы - «Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры
АҚ Басқарма төрағасы, төраға;
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Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ-ның Басқарма төрағасы;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы - – Қазақстан Республикасының
Индустрия жəне жаңа технологиялар вице-министрі;
Əбілғазин Данияр Рүстемұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Басқарушы
директоры.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ (KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Басқармасының шешіміне, 2011ж.06.15 № 26/11 хаттама, сəйкес
2011 жылдың 15 маусымынан 2011 жылдың 23 қазаны аралығында
директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ
Басқарушы директоры, төраға;
Қажиев Бақытжан Толеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ Басқарма төрағасы;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ-ның Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Огай Алексей Владимирович - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Электр
энергетикасы активтерін басқару жөніндегі директоры.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ (KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Басқармасы күндізгі отырысының шешіміне (2011ж.10.24 № 44/11
хаттама) сəйкес 2011 жылғы 24 қазаннан 2012 жылғы 23 қаңтар аралығында
директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ
Басқарушы директоры, төраға;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Спицын Анатолий Тихонович - Профессор, РФ Президенті жанындағы
Ресей халық шаруашылығы жəне мемлекеттік қызмет академиясы, тəуелсіз
директор;
16

Огай Алексей Владимирович - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Электр
энергетикасы активтерін басқару жөніндегі директор;
Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ Басқарма төрағасы.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ (KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Басқармасы күндізгі отырысының шешіміне (2012 ж.01.24 №
06/12 хаттама) сəйкес 2012 жылғы 24 қаңтардан 2012 жылғы 30 қаңтар
аралығында директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ-ның Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Спицын Анатолий Тихонович - Профессор, РФ Президенті жанындағы
Ресей халық шаруашылығы жəне мемлекеттік қызмет академиясы, тəуелсіз
директор;
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Самұрық-Энерго» ҰƏҚ» АҚ
Басқарма төрағасы;
Огай Алексей Владимирович - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Электр
энергетикасы активтерін басқару жөніндегі директор;
Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ Басқарма төрағасы.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ (KEGOC» АҚ жалғыз
акционері) Басқармасы күндізгі отырысының шешіміне (2012 ж.01.31 №
08/12 хаттама) сəйкес 2012 жылғы 31 қаңтардан 2012 жылғы 07 мамыр
аралығында директорлар кеңесінің құрамы төмендегідей болды:
Бектеміров Қуаныш Əбдіғалиұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ-ның
Басқарушы директоры, төраға;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Балтабаев Базарбай Қабдолұлы - «Қазақстан Республикасы Аудиторлар
палатасы» КАҰ-ның Кеңесі Төрағасының орынбасары, тəуелсіз директор;
Спицын Анатолий Тихонович - Профессор, РФ Президенті жанындағы
Ресей халық шаруашылығы жəне мемлекеттік қызмет академиясы, тəуелсіз
директор;
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Самұрық-Энерго» ҰƏҚ» АҚ
Басқарма төрағасы;
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Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ Басқарма төрағасы.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық Əл-Ауқат Қоры» АҚ Басқармасы күндізгі
отырысының шешіміне (2012 ж.05.08 № 21/12 хаттама) сəйкес 2012 жылдың
08 мамырынан директорлар кеңесі мынадай құрамда жұмыс істейді:
Бектеміров Қуаныш Əбдіғалиұлы - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ
Басқарушы директоры, төраға;
Дəукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы - Алматы Энергетика жəне байланыс
университетінің ректоры, тəуелсіз директор;
Спицын Анатолий Тихонович - Профессор, РФ Президенті жанындағы
Ресей халық шаруашылығы жəне мемлекеттік қызмет академиясы, тəуелсіз
директор;
Лука Сутера - Топтың вице-президенті жəне Қаржы директоры (CFO)
Global Power & Water Division (Абу-Даби, БАЭ), тəуелсіз директор;
Сəтқалиев Алмасадам Майданұлы - «Самұрық-Энерго» ҰƏҚ» АҚ
Басқарма төрағасы;
Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) АҚ Басқарма төрағасы.
12-1. Қоғам директорлар кеңесінің комитеттері (бар болған жағдайда).
«KEGOC» АҚ Қоғам директорлар кеңесінің комитеттері:
1) Аудит жөніндегі комитет
Аудит жөніндегі комитет акционердің мүддесіне сай əрекет етеді, оның
жұмысы Қоғамның Директорлар кеңесіне төмендегідей мəселелер бойынша
ықпал етуге бағытталған:
- қоғамның қаржылық шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін
қалыптастыру (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен
шынайылығы);
- ішкі бақылау мен тəуекелділікті басқару жүйелерінің сенімділігі мен
тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару шеңберіндегі құжаттардың
орындалуын қадағалау;
- ішкі жəне сыртқы аудиттің тəуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы заңнамасының қадағалануын қамтамасыз ету үдерісін
бақылау;
- Комитет туралы ереже талаптарына сəйкес өзге де мəселелер.
2) Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитет
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Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитет Қоғамның ішкі
құжаттарының талаптарын есепке ала отырып, Тəуелсіз директор
лауазымына, Басқарма құрамына, Корпоративтік хатшы лауазымдарына
үміткерлерді сайлау немесе тағайындау жөнінде ұсынымдар əзірлеу мен
Директорлар кеңесіне ұсыну, Директорларды, Басқарманың мүшелерін,
Корпоративтік хатшыны Қоғамның мақсат-міндеттеріне, ағымдағы
жағдайына жəне қызмет түрі мен ауқымы жағынан ұқсас компаниялардағы
көтермелеу деңгейіне сəйкес көтермелеу бойынша ұсынымдар əзірлеу,
сондай-ақ Директорларды, Басқарманың мүшелерін, Корпоративтік хатшыны
көтермелеудің құрылымдалған жəне ашық жүйесін енгізу мақсатында
құрылды.
3) Стратегиялық жоспарлау жəне корпоративтік басқару жөніндегі
комитет
Стратегиялық жоспарлау жəне корпоративтік басқару жөніндегі комитет
қоғамның Директорлар кеңесінің бақылаушы қызметін тиімді атқаруына
ықпал ету, Директорлар кеңесіне Қоғамның ұзақ мерзімді даму стратегиясы
бойынша ұсыныстар беру, Директорлар кеңесіне Қоғамдағы корпоративтік
басқаруды жақсартуға қатысты ұсыныстар енгізу мақсатында құрылды.
12-2. Тұрақтандыру банкі банкті басқару бойынша қызметті жүзеге
асыратын (жүзеге асыратындар) уəкілетті тұлғаны (уəкілетті
тұлғаларды) көрсетеді.
Тармақ толтырылмайды, себебі «KEGOC» АҚ тұрақтандыру банкі санатына
жатпайды.
12-3. Ішкі аудит қызметі (бар болған жағдайда).
Ішкі аудит қызметі
басшысының тегі,
аты, əкесінің аты,
туған жылы

Ішкі аудит
қызметінің
басшысының соңғы
үш жылда жəне
қазіргі уақытта
атқарған
лауазымдары

Есетов Өміржан
Өмірбекұлы

2006ж.08. 28-нен
бастап осы күнге
дейін «KEGOC» АҚ
Ішкі аудит
қызметінің басшысы

Ішкі аудит
қызметінің басшысы
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Ішкі аудит қызметі
басшысының өкілеттігі

қызметтің жылдық
аудиторлық жоспарын
жасау мен оның
орындалуын бақылауды
қамтамасыз ету;

1978 т.ж.

қоғамның ішкі құжаттары
мен ішкі аудит жөніндегі
əдістемелік ұсынымдарды
жəне Қызметтің жұмысына
қатысты басқа да
құжаттарды əзірлеуді
қамтамасыз ету;
қызметтің жұмысында
Қоғамның Жалғыз
акционері (Акционерлердің
жалпы жиналысы) бекіткен
(ұсынған) ішкі аудиттің
бірыңғай базалық
қағидалары мен
рəсімдерінің қолданылуын
қамтамасыз ету;
Директорлар кеңесіне
Қызметтің жұмысы туралы
есептер беруді қамтамасыз
ету;
қызметтің мақсаттарына қол
жеткізу үшін оның
міндеттері мен
функцияларының өзектілігін
мерзімді бағалау;
Директорлар кеңесіне
қызметтің сандық құрамын,
өкілеттік мерзімін
айқындау, Қызмет
еңбеккерлерін тағайындау,
сондай-ақ олардың
өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату, қызметтің
жұмыс тəртібі,
қызметкерлерге еңбекақы
мен сыйақы төлеу мөлшері
мен шарты, Қызметті
ұйымдастыру-техникалық
жағынан қамтамасыз ету
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жөніндегі ұсыныстарды
енгізу;
қызмет еңбеккерлерінің
кəсіби даярлығының
деңгейін арттыру жөнінде
шаралар қабылдау;
мерзімді түрде немесе
мақсатқа лайықтығына
қарай мүдде
қайшылықтарының
туындауына жол бермеу,
сондай-ақ жұмыс бойынша
тəжірибе алмасуды
қамтамасыз ету мақсатында
Қызметтің еңбеккерлерінің
міндеттерін алмастыру;
Директорлар кеңесінің
жəне/немесе Аудит
жөніндегі комитеттің
Қызметтің құзырына енетін
мəселелер жөніндегі
отырысын шақыруға
бастама жасау;
қызметтің құзырына енетін
барлық мəселелер бойынша
шешімдер қабылдау.

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке-дара) атқарушы органы
Алқалы атқарушы
орган мүшесінің
тегі, аты, əкесінің
аты, туған жылы

Алқалы атқарушы орган
мүшесінің соңғы үш жылда
жəне қазіргі уақытта
атқаратын лауазымы
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Алқалы
атқарушы орган
мүшелеріне
тиесілі дауыс
беруші
акциялардың
қоғамның дауыс

Қажиев Бақытжан
Төлеуқажыұлы
Басқарма төрағасы
1964 т.ж.

2009ж. 06.01 бастап –
2010ж.12.31 «KEGOC» АҚ-ның
Өндіріс жөніндегі Вицепрезиденті;
2011ж. 01.01 бастап 2011ж.05.31
дейін «KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының Өндіріс жөніндегі
орынбасары;

беруші
акцияларының
жалпы санына
пайыздық ара
қатынасы
0%

2011ж.05.31 бастап қазіргі
уақытқа дейін «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы
«KEGOC» АҚ-ның қызметін
басқаруды жүзеге асырады.
Жазықбаев
Бақытхан
Медеғалиұлы
1968 т.ж.

2007ж.02.09 бастап – 2012
ж.02.16 дейін «Талдықорған
акционерлік электр желілерітасымалдау компаниясы» АҚ
Президенті;
2012ж.02.17 бастап осы уақытқа
дейін «KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының Бірінші
орынбасары
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) қаржы-экономикалық қызмет;
2) қызметтерге баға белгілеу;
3) банктермен, сақтандыру
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0%

ұйымдарымен, аудиторлық
компаниялармен,
бағалаушылармен, өзге
қаржылық ұйымдармен
ынтымақтастық жасау;
4) шарттар мен міндеттемелердің
орындалуына мониторинг жасау,
берешектерді басқару;
5) жүйелік қызмет көрсету;
6) шектес мемлекеттердің
энергия жүйелерімен,
энергетикалық
кəсіпорындарымен, ТМД Электр
энергетикалық кеңесімен,
Орталық Азия Үйлестіруші
электр энергетикалық кеңесімен
жəне басқалармен өзара іс-əрекет
жасау;
7) Қазақстан БЭЖ-інің жұмыс
режимдерін жедел-диспетчерлік
жəне технологиялық басқару;
8) материалдық-техникалық
қамтамасыз ету;
9) тауарларды, жұмыстар мен
қызметтерді сатып алуды
Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына
сəйкес жүргізілуін ұйымдастыру
жəне бақылау жасау;
10) халықаралық
ынтымақтастық;
11) жобаларды басқару;
12) даму институттарымен жəне
халықаралық қаржылық
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ұйымдармен ынтымақтастық.
2012 ж. 02. 17– «KEGOC» АҚ
Басқарма мүшесі.
Ақмұрзин Абат
Аманұлы
1958 т.ж.

2009ж. 02.16 бастап 2010ж.01.18 дейін «KEGOC» АҚ
«Ақмола ЖЭТ» филиалының
директоры;
2010ж.01.18 бастап 2010ж.07.12 дейін «KEGOC» АҚ
«Алматы ЖЭТ» филиалының
директоры;
2010ж. 07.12 бастап 2010ж.10.18 дейін «KEGOC» АҚ
Филиалдармен жəне ЕБҰ-мен
жұмыс жөніндегі басқарушы
директордың міндетін атқарушы;
2010ж.10.19 бастап 2011ж. 07.08
дейін «KEGOC» АҚ
Филиалдармен жəне ЕБҰ-мен
жұмыс жөніндегі Басқарушы
директоры;
қоса атқару бойынша - 2011ж.
06.08 бастап 2011ж. 07.08 дейін
«KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының Өндіріс жөніндегі
орынбасары м.а.
2011ж. 07.08 бастап осы уақытқа
дейін «KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының өндіріс жөніндегі
орынбасары
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
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0%

1) өндірістік активтерді жөндеу
техникалық қызмет көрсету;
2) релелік қорғаныш жəне
қосалқы станцияларды
автоматтандыру құралдарын
пайдалану жəне жаңғырту;
3) Инвестициялық
бағдарламаларды əзірлеу жəне
жүзеге асыру;
4) электр жеткізу желілері мен
қосалқы станциялардың
жөндеуге жіберілу кестесін
келісу;
5) «Жүйеаралық электр
тораптары» филиалдарының
сенімді жəне тиімді жұмысы;
6) құрылыс жəне жөндеу
жұмыстарының шарттары
бойынша контрагенттермен
өзара іс-қимыл;
7) құрылыстың сапасы мен
уақытына бақылау жасауды
қамтамасыз ету, нысандарды
белгіленген тəртіпте пайдалануға
қабылдау.

Бексары Жаңабай
Мұратбекұлы
1965 т.ж.

2010 ж.10.19 бастап –
«KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі.
2008ж.06.24 бастап – 2010ж.
03.01 дейін Қазақстан
Республикасы Президенті
Əкімшілігінің мемлекеттік
инспекторы;
2010ж.03.01 бастап - 2010ж.
12.31 «KEGOC» АҚ
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0%

Корпоративтік басқару жөніндегі
вице-президенті;
2011ж. 01.01 бастап осы уақытқа
дейін «KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының Корпоративтік
басқару жөніндегі орынбасары
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) Ұзақ мерзімді стратегия мен
стратегиялық даму жоспарын
жүзеге асыру;
2) рейтинг агенттіктерімен өзара
іс-қимыл;
3) кредиттік рейтинг пен
корпоративтік басқару рейтингін
иелену жəне сақтау;
4) тəуекелді басқару мен
корпоративтік басқару жүйелерін
енгізу жəне жетілдіру;
5) біріктірілген менеджмент
жүйесін енгізу, жұмыс қалпында
ұстау жəне нəтижелерін тұрақты
түрде жақсарту жұмыстарын
басқару;
6) компанияның акцияларын қор
нарығына (IPO) шығару
процесіне жалпы басшылықты
жəне үйлестіруді қамтамасыз
ету;
7) кадр саясатын жүзеге асыру;
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8) əлеуметтік-еңбек қарымқатынастары бойынша ісшараларды жүзеге асыру;
9) компанияның имидждік
стратегиясын (PR) əзірлеу жəне
жүзеге асыру.
2010 ж.02.24 – «KEGOC» АҚ
Басқарма мүшесі.
Темірбеков Болат
Жалболдыұлы
1964 т.ж.

2009ж.06.01 бастап 2012ж.02.16
дейін «KEGOC» АҚ Сатып алу
департаментінің директоры,
«KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының Сатып алу
жөніндегі кеңесшісі;
2012ж.02.17 бастап 2013ж.02.14
дейін - «KEGOC» АҚ Жүйелік
қызметтер жəне МТҚ жөніндегі
басқарушы директоры;
2013ж.02.15 бастап осы уақытқа
дейін - «KEGOC» АҚ
Техникалық бақылау жəне
қамтамасыз ету жөніндегі
басқарушы директоры.
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) тауарлар, жұмыстар жəне
қызметтер номенклатурасы мен
сатып алу жоспарын жасау;
2) тауарларды, жұмыстар мен
қызметтерді сатып алуды
Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына
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сəйкес жүргізілуін ұйымдастыру;
3) материалдық-техникалық
қамтамасыз ету жəне қорларды
басқару;
4) өтімділігі жоқ тауарматериалдық құндылықтарды
сату;
5) филиалдар арасындағы жүк
алмасу шығыстарын жоспарлау;
6) шарттарды кедендік
сүйемелдеу;
7) мүлікті бағалау, иеліктен
айыру рəсімдерін жүргізу;
8) Атқарушы дирекцияға
сервистік қызмет көрсету жəне
шаруашылық қамтамасыз ету;
9) техникалық бақылау жəне
еңбек қорғау.

Жақыпбаев Қайрат
Төлегенұлы
1964 т.ж.

2012 ж.02.17 бастап –
«KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі.
2009ж. 06.01 бастап осы уақытқа
дейін - «KEGOC» АҚ Құқықтық
қамтамасыз ету жəне қауіпсіздік
жөніндегі басқарушы директоры
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) компания қызметінде
заңдылықтың сақталуын
қамтамасыз ету жəне оның
құқықтық мүдделерін қорғау;
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2) басшылық актілерінің,
шарттар мен келісімдердің,
ұйымдастырушылық жəне ішкі
нормативтік құжаттамалардың
жобаларын құқықтық
сараптамадан өткізу;
3) тауарларды, жұмыстар мен
қызметтерді сатып алу
рəсімдерін жүргізуде ҚР
заңнамасының сақталуын
қамтамасыз ету;
4) сыртқы бақылаушы жəне
тексеруші ұйымдармен өзра ісқимылды ұйымдастыру;
5) талап-қуынымдық жұмыс;
6) материалдарды əзірлеу жəне
сот пен төрелік сот органдарына
беру;
7) экономикалық, техникалық
жəне ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету;
8) іс жүргізуді, құжаттау мен
мұрағаттаудың бірыңғай тəртібін
қамтамасыз ету.

Ботабеков Айбек
Төлеубекұлы
1976 т.ж.

2008 ж.05.28 бастап –
«KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі.
2009ж. 07.17 бастап осы уақытқа
дейін - «KEGOC» АҚ-ның
Экономика жөніндегі басқарушы
директоры
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
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ұйымдастырады:
1) қаржылық-экономикалық
қызмет, оның ішінде жоспарлау,
талдау, қаржылық менеджмент,
бухгалтерлік, салық жəне
статистикалық есепке алу, Даму
жоспарын, Қоғам бюджетін
əзірлеу жəне жүзеге асыру,
Инвестициялық бағдарламаны
жинақтау;
2) қызметтерге бағаның
белгіленуі;
3) көрсетілетін қызметтердің
табыстылығына, тиімділігін
арттыруға бағытталған
экономикалық қызметті
жетілдіру;
4) банктермен, сақтандыру
ұйымдарымен, рейтинг
агенттіктерімен, аудиторлық
компаниялармен, өзге қаржылық
ұйымдармен ынтымақтастық;
5) шоғырландырылған
аудиттелген жылдық қаржылық
есептілікті əзірлеу;
6) басқару есептілігі жүйесін
əзірлеу, енгізу, жұмыс қалпын
сақтау жəне тұрақты түрде
жақсартуға қажетті қор мен
ақпаратты жоспарлау жəне
ұсыну.

Бекенов Мұқтар

2009 ж.10.20 бастап –
«KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі.
2009ж.10.02 мен 2010ж.18.01
аралығында - «KEGOC» АҚ
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Оңғарбайұлы

1958 ж.т.

«Солтүстік ЖЭТ» филиалының
директоры;
2010ж.19.01 мен 2011ж.07.07
аралығында - «KEGOC» АҚ
«Ақмола ЖЭТ» филиалының
директоры;
2011ж. 08.07 мен қазіргі уақытта
«KEGOC»
АҚ-ның
филиалдармен жəне ЕБҰ-мен
жұмыс жөніндегі
басқарушы
директоры
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) ЖЭТ филиалдары мен ЕБҰның
сенімді
жəне
тиімді
жұмысы;
2) өндірістік активтерді жөндеу
жəне оған техникалық қызмет
көрсету;
3)
ЕБҰ-ның орташа қысқа
мерзімді бағдарламасын əзірлеу
жəне іске асыру;
4)
Инвестициялық
бағдарламаларды,
ұйымдықпайдалану
жұмыстарының
жоспарларын əзірлеу жəне іске
асыру;
5) электр жеткізу желілері мен
қосалқы станцияларды жөндеуге
шығару кестелерін келісу;
6) сатып алуды ұйымдастыру,
ақпараттық жүйелерді, ORACLE
E-Business
Suite
жүйелерін
əзірлеу, оларды филиалдар мен
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ЕБҰ-да енгізу, ілестіру жəне
дамыту;
7) активтерді қайта жаңарту,
қайта құру жəне жаңалау
жөніндегі
күрделі қаржы
салымы саласында техникалық
саясатты жүргізу;
8)
объектілердің
уақтылы
салынуына, пайдалануға белгіленген тəртіппен қабылдануына
бақылауды қамтамасыз ету;
9)
электр
жабдықтарын
диагностикалау жəне өндірісті
метрологиялық қамтамасыз ету;
10) телекоммуникациялық жəне
ақпараттық кешендердің жұмыс
істеуі мен дамуы.
2011ж.08.07
бастап
–
«KEGOC»АҚ Басқарма мүшесі.
Қуанышбаев
Əскербек Досайұлы

2009ж.23.02 мен 2010ж.10.01
аралығында «KEGOC» АҚ
«Алматы ЖЭТ» филиалының
директоры;

1955 ж.т.

2010ж.11.01 мен 2011ж.07.04
аралығында
«KEGOC»
АҚ
Адами ресурстарды басқару
жөніндегі
департаменттің
директоры;
2011ж.07.04 мен 2013ж.14.02
аралығында - «KEGOC» АҚ
ҰЭТ-ты
дамыту
жөніндегі
басқарушы директоры;
2013ж.15.02
бастап
қазіргі
уақытта «KEGOC» АҚ ҰЭТ-ты
дамыту жəне жүйелік қызметтер
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жөніндегі басқарушы директоры
қызметтің мынадай бағыттары
бойынша жұмыстарға басшылық
жасайды,
оны
ұйымдастырады:
1) ұлттық электр торабын,
Қазақстанның біртұтас электр
энергетикалық
жүйесін
перспективалы дамыту, тиісті
жоспарлар
мен
жобаларды
əзірлеу;
2) халықаралық ынтымақ-тастық;
3)
техникалық
саясатты
қалыптастыру жəне іске асыру,
озық, тиімді технологияларды
енгізу
мен
пайдалануды
қамтамасыз
ету,
тиісті
регламенттерді, нормативтерді
əзірлеу;
4) белгіленген тəртіппен электр
энергетикасы
саласындағы
нормативтік құқықтық актілерді, нормативтік техникалық
құжаттарды əзірлеуге қатысу;
5)
шарттар
бойынша
міндеттемелердің
орындалу
мониторингін
жүргізу
жəне
жүйелік оператордың
қызмет
көрсетуі
шеңберінде
берешектерді басқару;
6) жүйелік қызметтер көрсету;
7)
іргелес
мемлекеттердің
энергия
жүйелерімен
жəне
энергетикалық
кəсіпорындарымен,
ТМД
Электр энергетикалық кеңесімен,
Орталық Азияның
Электр
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энергетикалық
үйлестіру
кеңесімен өзара іс-қимыл жасау;
8) Қазақстан БЭЖ-і жұмысының
режимдерін
жедел-диспетчерліқ жəне
технологиялық
басқару;
9)
электр
энергиясының
ағындарын кедендік ресімдеу.
2011ж.07.04
бастап
–
«KEGOC»АҚ Басқарма мүшесі.
14. Қоғамның осы проспектiсiнiң 12 жəне 13-тармақтарында көрсетiлген
тұлғаларға соңғы қаржы жылында берiлген жəне төленген сыйақы мен
жалақының, сондай-ақ жеңiлдiктердiң жалпы сомасы.
мың теңге

Директорлар кеңесі
Басқарма
Ішкі аудит қызметінің басшысы
Жиыны

15 543
315 644
27 950
359 137

15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы
1)

акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заң департаменті
Адами ресурстарды басқару жөніндегі департамент
Корпоративтік даму департаменті
Жүйелік қызметтер департаменті
Пайдалану департаменті
Күрделі құрылыс департаменті
Жобаларды басқару департаменті
Сыртқы байланыстар департаменті
Бухгалтерлік жəне салықты есепке алу департаменті
Қазынашылық департамент
Жоспарлау жəне экономикалық талдау департаменті
Ұлттық электр торабын дамыту департаменті
Сатып алу департаменті
Қамтамасыз ету департаменті
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• Релелік қорғау жəне қосалқы станцияларды автоматтандыру
департаменті
• Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау басқармасы
• Телекоммуникациялар
жəне
ақпараттық
технологиялар
басқармасы
• Қауіпсіздік қызметі
• Техникалық бақылау жəне еңбекті қорғау қызметі
• Мемлекеттік құпияларды қорғау жəне
жұмылдыру жұмысы
секторы.
2) акционерлік қоғамның, оның ішінде
акционерлік қоғамның
филиалдары мен өкілдігі қызметкерлерінің жалпы саны:
2013ж.03.31 күнгі жайкүйі бойынша (адам)
Атқарушы дирекция

329

Филиалдар

3 725

Алматы қ. Өкілдік

8

Жиыны

4 062

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғам
қызметкерлерінің жалпы саны жəне
олардың орналастырылған
акциялардың жалпы санынан пайызбен жиынтық үлесі:
• Акционерлік қоғамның
қызметкерлері.

акцияларын

иеленбейтін

«KEGOC»

АҚ

4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер
(фамилиясы, аты, бар болған жағдайда - əкесінің аты, туған жылы):
Ф.А.Ə.
Сафуани Төлеген
Есенқұлұлы

Лауазымы
Заң департаментінің
директоры

Туған жылы
1979

Түймебаев Бакыткелді Адами ресурстарды басқару 1976
Қансейітұлы
жөніндегі департаменттің
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директоры
Ахметов Ербосын
Кимұлы

Корпоративтік даму
департаментінің директоры

1970

Қуанышбаев Жəнібек
Болатбекұлы

Жүйелік қызметтер
департаментінің директоры

1972

Арыстанов Бауыржан
Пірімтайұлы

Пайдалану департаментінің
директоры

1968

Атақұлов Ермаханбет
Тіллəбекұлы

Күрделі құрылыс
департаментінің директоры

1964

Катышев Сергей
Ирманович

Жобаларды басқару
департаментінің директоры,
халықаралық қаржы жəне
энергетикалық ұйымдармен
жұмыс жөніндегі кеңесші

1962

Шайханов Арман
Жаңабайұлы

Сыртқы байланыстар
департаментінің директоры

1979

Мұқанова Динара
Тұрашқызы

Бухгалтерлік жəне салықты
есепке алу департаментінің
директоры

1969

Молдыбаева Ника
Ахметқызы

Қазынашылық
департаментінің директоры

1956

Жексембинов Серік
Жомартқалиұлы

Жоспарлау жəне
экономикалық талдау
департаментінің директоры

1973

Исенов Нұржан
Кəкімжанұлы

Ұлттық электр торабын
дамыту департаментінің
директоры

1970

Демина Любовь
Михайловна

Сатып алу департаментінің
директоры

1970

Ахметтаев Дəуір
Диасұлы

Қамтамасыз ету
департаментінің директоры

1972
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Нурутдинов Əділ
Болатұлы

Релелік қорғау жəне
қосалқы станцияларды
автоматтандыру
департаментінің директоры

1960

Кезекенева Күлəй
Бақайқызы

Құжаттамалық қамтамасыз
ету жəне бақылау
басқармасының бастығы

1960

Өтегенова Жанат
Аппазқызы

Телекоммуникациялар жəне
ақпараттық технологиялар
басқармасының бастығы

1982

Əлібеков Ербол
Қалибекұлы

Қауіпсіздік қызметінің
басшысы

1964

Аппақов Нұрбол
Тілеукейұлы

Техникалық бақылау жəне
еңбекті қорғау қызметінің
басшысы

1977

Дəуменова Ғалия
Аронқызы

Мемлекеттік құпияларды
қорғау жəне жұмылдыру
жұмысы жөніндегі
сектордың бас маманы жетекшісі

1961

5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер (фамилиясы,
аты, бар болған жағдайда -əкесінің аты, туған жылы):
Ф.А.Ə.

Лауазымы

Алшынбеков Жаңабай «Ақмола ЖЭТ»
Жұмаділұлы
филиалының директоры

Туған жылы
1958

Қазиев Хабиболла
Асанұлы

«Ақтөбе ЖЭТ» филиалының 1959
директоры

Оражанов Қайрат
Манапұлы

«Алматы ЖЭТ»
филиалының директоры

1960

Алпысбаев Талғат
Тұрсынұлы

«Шығыс ЖЭТ»
филиалының директоры

1964
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Дайнеко Александр
Николаевич

«Батыс ЖЭТ» филиалының
директоры

1960

Қаракесеков Қайрат
Ізбасарұлы

«Сарыбай ЖЭТ»
филиалының директоры

1962

Тұяқов Төлеу
Ақанұлы

«Солтүстік ЖЭТ»
филиалының директоры

1958

Бейсенов Арман
Қыдырбайұлы

«Орталық ЖЭТ»
филиалының директоры

1975

Гольдштейн Сергей
Генрихович

«Оңтүстік ЖЭТ»
филиалының директоры

1958

Нұғманов Серік
Айбекұлы

«Жүйелік оператордың
Ұлттық диспетчерлік
орталығы» филиалының
директоры

1951

Қалменов Марат
Эрғалиұлы

«KEGOC» АҚ Алматы қ.
Өкілдігінің директоры

1970

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)
Акционер –
заңды
тұлғалардың
толық атауы
немесе
акционер - жеке
тұлғалардың –
фамилиясы,
аты, бар болған
жағдайда
əкесінің аты

Акционер –– жеке
тұлғаның аты мен
өзін куəлендіретін
құжат
деректемелері
немесе акционерзаңды тұлғаның
нөмірі мен
мемлекеттік
тіркелу (қайта
тіркелу)

Акциялардың
түрін көрсете
отырып,
акционерге
тиесілі
акциялардың
жалпы саны

Акционерге
тиесілі
акциялардың
дауыс беруші
акциялардың
жалпы санына
пайыздық
қатынасы

күні жəне оның
орналасқан жері
«Самұрық2008ж.03.11 №
Қазына» Ұлттық 32244-1901-АҚ

213 685 940 (екі
жүз он үш
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100%

əл-ауқат қоры»
АҚ

Қазақстан
Республикасы,
010000, Астана қ.,
Қабанбай батыр
даңғылы, 23

миллион алты жүз
сексен бес мың
тоғыз жүз қырық)
жай акциялар

Акционерлік қоғам Құрылтайшысының (акционерінің) акционерлері
туралы мəліметтер:
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
Акционерлік
қоғам
Құрылтайшысының (акционерінің) жалғыз акционері болып табылады.
Акционерлік қоғам Құрылтайшысының (акционерінің) акционерінің
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Үкімет Үйі.
Акционерлік қоғам Құрылтайшысының (акционерінің) орналастырылған
акцияларының он жəне одан көп пайызын акционер иеленген күн – 2006
жылғы 28 қаңтар.
17. Қоғам ірі акционері болып табылатын немесе ұйымның жарғылық
капиталында он жəне одан көп үлес пайыздарын иеленетін ұйымдар
туралы мəліметтер.
• «Энергоинформ» Акционерлік қоғамы
«KEGOC» АҚ 2002 жылы «Энергоинформ» АҚ-ны [Мекемені]
«KEGOC» АҚ-ның қызметін қамтамасыз ету үшін
ақпаратты беруге
байланысты қолдау функцияларын орындау жəне «KEGOC» АҚ-ның
телекоммуникациялық объектілеріне қызмет көрсету мақсатында заңды тұлға
болып табылатын коммерциялық емес ұйым ретінде құрған болатын. 2010
жылғы 29 қарашада «Энергоинформ» АҚ акционерлік қоғам болып қайта
құрылды, «KEGOC» АҚ «Энергоинформ» АҚ-ның 100% жəй акциясын
иеленді. «Энергоинформ» АҚ-ның жарғылық капиталы 1 272 559 830 теңгені
құрайды. Оның негізгі қызметі:
1) тараптық ұйымдардың электр желісінің жабдықтарына (ЭЖЖ жəне
ҚС) пайдалану қызметін көрсету:
- электр желілерінің телекоммуникациялық жабдығы;
- күзет жəне өрт сөндіру сигнализациясы, бейне бақылау;
- электр энергиясын есепке алу жүйелері жəне диспетчерлік
технологиялық басқару;
2)
ақпараттық-телекоммуникациялық
жəне
АТ
саласындағы
консалтингтік қызметтер;
3) ақпараттық-телекоммуникациялық
технология,
жүйелік
интеграция, автоматтандырылған жəне ақпараттық басқару жүйелері
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саласында қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау мен тауарларды
жеткізу, бірақ олармен ғана шектелмейді:
- бизнес – процестерді оңтайландыру жəне басқару үшін АТ шешімі;
- бизнес ұсыныстарды, корпоративтік порталдар мен құжат айналымы
жүйелерін, оның ішінде BI, CPM, ERP жəне CRM əзірлеу мен енгізу;
- корпоративтік ақпараттық жүйелерді құру жөніндегі кешенді
шешімдер;
- жұмыс станциялары мен ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету жəне
кешенді техникалық қолдау;
- серверлерді, деректерді сақтау жүйелерін, желілік жабдықты
жеткізу, пайдалануға қосу жəне техникалық қызмет көрсету;
- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын енгізу жəне
техникалық қызмет көрсету;
4) байланыс саласындағы қызметтерді көрсету;
5) ақпараттық-телекоммуникациялық саладағы, электр энергиясын
есепке алу жəне диспетчерлік технологиялық басқару, бейне бақылау, күзет
жəне өрт сөндіру сигнализациясы жүйелеріндегі жобалау жəне іздестіру
жұмыстары;
6) ақпараттық-телекоммуникациялық саладағы, электр энергиясын
есепке алу жəне диспетчерлік технологиялық басқару, күзет жəне өрт сөндіру
сигнализациясы жүйелеріндегі құрылыс-монтаждау, оның ішінде іске қосу –
баптау жұмыстары;
7) қысқа мерзімді курстарды, корпоративтік оқудың тағылымдарын,
семинарларды, тренингтерді, конференциялар мен т.б. ұйымдастыру жəне
өткізу жөнінде қызмет көрсету;
8) мейманхана қызметтерін, демалысты, спорттық жəне корпоративтік
іс-шараларды ұйымдастыру жөнінде қызметтер көрсету;
9) тауарлы-материалдық қорларды сату;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған
қызметтің басқа түрлері болып табылады.
Əбдіғалиев Əнуар Молдағалиұлы «Энергоинформ» АҚ-ның бірінші
басшысы болып табылады.
«Энергоинформ» АҚ-ның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы,15.
«KEGOC» АҚ ірі акционер болған немесе «Энергоинформ» АҚ
жарғылық капиталының он жəне одан көп пайыздық үлесін иеленген күні –
2011 жылғы 22 қаңтар.
• «Батыс Транзит» Акционерлік қоғамы
«KEGOC» АҚ «Батыс Транзит» АҚ-ның 20% жай акцияларын иеленеді.
«Батыс Транзит» АҚ Солтүстік Қазақстан мен Ақтөбе облысын жалғайтын
өңіраралық электр жеткізу желілерін салу мақсатында
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің шешіміне сəйкес құрылған болатын. Жобаның
40

мақсаты Қазақстанның Батысы үшін ауқымды энергетикалық қауіпсіздікке
қол жеткізу жəне Ақтөбе облысында электр энергиясы тапшылығының
мəселесін шешу болып табылады. «Батыс Транзит» АҚ Энергетика жəне
минералдық ресурстар министрлігі (қазіргі уақытта Индустрия жəне жаңа
технологиялар министрлігі) арқылы əрекет ететін Үкіметпен жалған
концессия шарты бойынша
концессионер болып табылады. Концессия
шартына сəйкес Үкімет электр жеткізу желісіне меншік құқығын алады, ал
«Батыс Транзит» желіні 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін басқаратын
болады.
«Батыс
Транзит»
АҚ
жəй
акцияларының
80
пайызы
«Мехэнермемқұрылыс» ЖШС-ге тиесілі.
Искаков Асқар Кежекұлы «Батыс Транзит» АҚ-ның бірінші басшысы
болып табылады.
«Батыс Транзит» АҚ-ның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко көш., 162-Ж.
«KEGOC» АҚ ірі акционер болған немесе «Батыс Транзит» АҚ
жарғылық капиталының он жəне одан көп пайыздық үлесін иеленген күні –
2005 жылғы 22 қараша.
18. Қоғам қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық
холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар
ақпарат:

топтар,
туралы

«KEGOC» АҚ:
• Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығының, ҚЭҚ
(Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы,
Тəуелсіздік даңғ., 12/1 үй, ВП-44, «Жасыл сулы бульварда»
əкімшілік ғимараты, блок 5 Б, Д жайы);
• «KAZENERGY» мұнай газ жəне энергетикалық
кешені
ұйымдарының
Қазақстандық
қауымдастығының,
010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 19, блок
В-15;
• ТМД
Электр
энергетикалық
кеңесінің,
109074,
Ресей
Федерациясы, Москва қ., Қытай қалашығы жолы,7;
• EURELECTRIC Халықаралық қауымдастығының (Boulevard de
I’imperatrice, 66 bte2B-1000, Brussels, Belgium) қатысушысы болып
табылады.
19. Акционерлік қоғамның басқа да үлестес тұлғалары туралы
мəліметтер
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№
рс

Ұйымның атауы жəне
ұйымдық-құқықтық
нысаны

1

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» Акционерлік
қоғамы

2

«Қазақстан темір жолы»
Ұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

3

«Казпочта» Акционерлік
қоғамы

4

«Казахтелеком»
Акционерлік қоғамы

5

«Чокин» атындағы
энергетика ҚазҒЗИ»
Акционерлік қоғамы

6

«КОРЭМ» Акционерлік
қоғамы

7

«Эйр Астана» Акционерлік
қоғамы

8

«Казатомөнеркəсібі»
Ұлттық атом компаниясы»
Акционерлік қоғамы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
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Үлестес тұлға
пайда болған күн

2006.23.02

2006.23.02

2006.23.02

2006.23.02

2006.24.10

2006.24.10

2006.24.10

2009.19.01

№
рс

Ұйымның атауы жəне
ұйымдық-құқықтық
нысаны

9

«Казахстан Инжиниринг»
Ұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы

10

«Майқаиналтын»
Акционерлік қоғамы

11

«Павлодар əуежайы»
Акционерлік қоғамы

12

«Атырау халықаралық
əуежайы» Акционерлік
қоғамы

13

«Ақтөбе халықаралық
əуежайы» Акционерлік
қоғамы

14

«Самұрық-Энерго»
Акционерлік қоғамы

15

«Самұрық-Қазына Келісімшарт» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

16

«Самұрық-Қазына Инвест»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 6443

Үлестес тұлға
пайда болған күн

2006.24.10

2006.24.10

2006.24.10

2006.24.10

2006.24.10

2007.10.05

2007.21.09

2007.25.07

№
рс

17

18

19

20

21

22

23

24

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
«Қазақстанның Даму Банкі»
ҚР Заңының 64акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
«Қазақстанның
қоғамдар туралы»
инвестициялық қоры»
ҚР Заңының 64акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
«Kazyna Capital Managment»
ҚР Заңының 64акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
«КазЭкспортГарант»
қоғамдар туралы»
экспорттық-кредиттік
ҚР Заңының 64сақтандыру корпорациясы»
бабы 1-тармағының
акционерлік қоғамы
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
«Даму» кəсікерлікті дамыту
ҚР Заңының 64қоры» акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
«Астана Қаржы»
ҚР Заңының 64акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
«Біріктірілген химиялық
ҚР Заңының 64компания» ЖШС
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
KGF Management
қоғамдар туралы»
Ұйымның атауы жəне
ұйымдық-құқықтық
нысаны
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Үлестес тұлға
пайда болған күн

2008.03.11

2008.03.11

2008.03.11

2008.03.11

2008.03.11

2008.03.11

2009.22.01

2008.19.12

№
рс

25

26

27

28

29

30

31
32

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
KGF SLP
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
KGF IM
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
«Тау-Кен Самұрық»
қоғамдар туралы»
Ұлттық тау-кен
ҚР Заңының 64компаниясы» акционерлік
бабы 1-тармағының
қоғамы
5) тармақшасы
«Акционерлік
«Самұрық-Қазына»
қоғамдар туралы»
жылжымайтын мүлік қоры» ҚР Заңының 64акционерлік қоғамы
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
«СК-Фармация»
қоғамдар туралы»
жауапкершілігі шектеулі
ҚР Заңының 64серіктестігі
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
«Болат Нұржанов атындағы
қоғамдар туралы»
Екібастұз ГРЭС»
ҚР Заңының 64жауапкершілігі шектеулі
бабы 1-тармағының
серіктестігі
5) тармақшасы
«Акционерлік
«Қарағандыгипрошахт жəне қоғамдар туралы»
К» жауапкершілігі шектеулі ҚР Заңының 64серіктестігі
бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
Kazakhmys PLS
«Акционерлік
Ұйымның атауы жəне
ұйымдық-құқықтық
нысаны
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Үлестес тұлға
пайда болған күн

2008.19.12

2008.19.12

2009.15.04

2009.19.03

2009.12.03

2009.09.02

2009.07.02

№
рс

Ұйымның атауы жəне
ұйымдық-құқықтық
нысаны

33

«Самұрық-Қазына Қаржы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

34

«Қазгеология» Ұлттық
геологиялық барлау
компаниясы» акционерлік
қоғамы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
5) тармақшасы

Үлестес тұлға
пайда болған күн

2011.17.05
2011.21.06

Қоғамның лауазымды тұлғаларының үлестес тұлғалары туралы
мəліметтер.
Алқалық атқарушы органның (Басқарма) мүшесімен жақын туыстық
немесе жақындық қатынастары бар жеке тұлғалар:

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз

Үлестес
пайда
болған күн

1

Бектеміров
Қуаныш
Əбдіғалиұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы

2012.31.01

2

Бектеміров
Əбдіғали

«Акционерлік
қоғамдар туралы»

2012.31.01

46

Ескерту
«СамұрықҚазына»
Ұлттық əлауқат қоры»
АҚ
басқарушы
директоры,
«KEGOС»
АҚ
Директорлар
кеңесінің
төрағасы
əкесі

№
рс

3

4

5

6

7

8

9
10

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
Қойбасұлы
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Баязитова
ҚР Заңының 64Күлзағипа
бабы 1-тармағының
Баязитқызы
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
Бектеміров Қаныш
2) тармақшасы
Əбдіғалиұлы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64Бектемірова
бабы 1-тармағының
Салтанат
2) тармақшасы
Əбдіғалиқызы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
Бектемірова Майя
2) тармақшасы
Əбдіғалиқызы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64Бектемірова
бабы 1-тармағының
Гүлжанат
2) тармақшасы
Əбдіғалиқызы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64Бектемірова Гүлжан бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
Ерғалиқызы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Əбдіғалиева
ҚР Заңының 64Гүлайым
бабы 1-тармағының
Қуанышқызы
2) тармақшасы
Қожантаева
«Акционерлік
Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
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Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2012.31.01
анасы
2012.31.01
інісі
2012.31.01
қарындасы
2012.31.01
қарындасы
2012.31.01
қарындасы
2012.31.01
жұбайы
2012.31.01
2012.31.01

қызы
жұбайының

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
Керімтай
Баулыбайқызы

11

Сəтқалиев
Алмасадам
Майданұлы

12

Сəтқалиев Майдан
Əбдіғалиұлы

13

Сəтқалиева
Валентина
Адамовна

14

Сəтқалиев Андас
Майданұлы

15

Сəтқалиева
Марфуға
Оразалықызы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

16

Қажиев Бақытжан
Төлеуқажыұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы

17

Нұрахманов
Төлеуқажы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
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Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту
анасы

2009.01.12

«KEGOC»
АҚ
Директорлар
кеңесінің
мүшесі

2009.01.12

əкесі

2009.01.12

анасы

2009.01.12

ағасы

2009.01.12

жұбайы

2009.25.02

«KEGOC»
АҚ Басқарма
төрағасы,
«KEGOC»
АҚ
Директорлар
кеңесінің
мүшесі

2009.25.02

əкесі

№
рс

18

19

20

21

22

23

24
25

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
Қажыұлы
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
Нұрахманова
қоғамдар туралы»
Рысжан
ҚР Заңының 64Абдолдинқызы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Қажиева Раушан
ҚР Заңының 64Төлеуқажықызы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
Нұрахманов
қоғамдар туралы»
Бауыржан
ҚР Заңының 64Төлеуқажыұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Нұрахманов Ерлан
ҚР Заңының 64Төлеуқажыұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Нұрахманов Нұрлан
ҚР Заңының 64Төлеуқажыұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Нұрахманов Еркін
ҚР Заңының 64Төлеуқажыұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Əшімова Сəуле
ҚР Заңының 64Бапықызы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
Қажиева Сұлушаш
«Акционерлік
Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
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Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2009.25.02

анасы

2009.25.02

Əпкесі

2009.25.02

Інісі

2009.25.02

Інісі

2009.25.02

Інісі

2009.25.02

інісі

2009.25.02

Жұбайы

2009.25.02

Қызы

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
Бақытжанқызы

26

Əшімов Бапы
Əшімұлы

27

Əшімова Айман
Бапықызы

28

Əшімова Баян
Бапықызы

29

Жазықбаев
Бақытхан
Медеғалиұлы

30

Қаржаубаева
Есенбала
Мақсұтқызы

31

Еспанова Гүлжанар
Медеғалиқызы

32

Жазықбаева Бағлан
Медеғалиқызы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
50

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2009.25.02

жұбайының
əкесі

2009.25.02

жұбайының
сіңлісі

2009.25.02

жұбайының
сіңлісі

2012.17.02

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

2012.17.02

анасы

2012.17.02

қарындасы

2012.17.02

қарындасы

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

33

Жазықбаев Дархан
Медеғалиұлы

34

Жазықбаева
Гүлнара
Амантайқызы

35

Медеғали Əділ
Бақытханұлы

36

Бексары Жаңабай
Мұратбекұлы

37

Бексарыұлы
Мұратбек

38

Тұрымбет Ұлбибі
Есіркепқызы

39

Бексары
Жаңбырбай
Мұратбекұлы

40

Бексариев Нұрлан
Мұратбекұлы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
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Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2012.17.02

Інісі

2012.17.02

жұбайы

2012.17.02

Баласы

2010.01.03

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

2010.01.03

Əкесі

2010.01.03

Анасы

2010.01.03

інісі

2010.01.03

Інісі

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

41

Бексариева Гүлжан
Мұратбекқызы

42

Бексариева Маржан
Мұратбекқызы

43

Бексариев Сағат
Мұратбекұлы

44

Төлтаева Лəззат
Аббасқызы

45

Бексары Ғарышбек
Жаңабайұлы

46

Темірбеков Болат
Жолболдыұлы

47
Төкенова Гаухар
48

Темірбеков Нұрбек
Жолболдыұлы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 6452

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2010.01.03

Қарындасы

2010.01.03

Қарындасы

2010.01.03

Інісі

2010.01.03

Жұбайы

2010.01.03

Баласы

2012.17.02

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

2012.17.02
анасы
2012.17.02
Ағасы

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

49
Мақсұтова Нағима
Жолболдықызы
50
Темірбеков Жанат
Жолболдыұлы
51
Темірбеков Ғалым
Жолболдыұлы
52

Кыпшақбаева
Нұргүл
Жұмашқызы

53
Темірбеков Бекзат
Болатұлы
54
Темірбеков Бекжан
Болатұлы
55

Жақыпбаев
Қайрат
Төлегенұлы

56

Жақыпбаев Төлеген

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
53

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2012.17.02
Қарындасы
2012.17.02
Інісі
2012.17.02
Інісі
2012.17.02
Жұбайы
2012.17.02
Баласы
2012.17.02
Баласы
2008.29.05

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

2008.29.05

Əкесі

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

57

Жақыпбаева
Бибізада
Кенжəліқызы

58

Жақыпбаева Роза
Төлегенқызы

59

Жақыпбаев Марат
Төлегенұлы

60

Жақыпбаева
Бахыткүл
Төлегенқызы

61

Пулатова Жаннат
Нұрлышқызы

62

Пулатов Нұрлыш

63

Пулатова Зинаида
Кийкимқызы

64

Пулатов Марат

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
п«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
54

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2008.29.05

Анасы

2008.29.05

Апасы

2008.29.05

Ағасы

2008.29.05

Апасы

2008.29.05

Жұбайы

2008.29.05

жұбайының
əкесі

2008.29.05

жұбайының
анасы

2008.29.05

жұбайының

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
Нұрлышұлы

65

Пулатова Гүлнара
Нұрлышқызы

66

Есіркепова Лаура
Нұрлышқызы

67

Пулатова Дана
Нұрлышқызы

68

Ботабеков Айбек
Төлеубекұлы

69

Ботабеков Төлеубек

70

Ботабекова
Инжибек

71

Ботабекова Мадина
Төлеубекқызы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
55

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту
інісі

2008.29.05

жұбайының
сіңлісі

2008.29.05

жұбайының
сіңлісі

2008.29.05

жұбайының
сіңлісі

2009.20.10.

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

2009.20.10.

Əкесі

2009.20.10.

Шешесі

əпкесі

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2009.20.10.

72

73

74

75

Ботабекова Дана
Жазыкенқызы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

Томпиев Жазыкен
Қалиұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

Томпиева Марал
Иманқызы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

Томпиев Қанат
Жазыкенұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

76

Ақмурзин Абат
Аманұлы

77

Молдахметова
Мадина Аманқызы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
56

2009.20.10.
Жұбайы

2009.20.10.

жұбайының
əкесі

2009.20.10.

жұбайының
анасы

2009.20.10.

жұбайының
ағасы

2010.19.10.

2010.19.10.

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

Əпкесі

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

78

Қосмағамбетова
Мария Аманқызы

79

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64
бабы 1-тармағының
Сұлтанғалиева
Светлана Аманқызы 2) тармақшасы

Ақмурзина Салима
Алеукешқызы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

Ақмурзин Əлімжан
Абатұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

82

Аманова Тоқжан
Абатқызы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

83

Қуанышбаев
Əскербек
Досайұлы

«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64-

80

81

57

Үлестес
пайда
болған күн

2010.19.10.

2010.19.10.

2010.19.10.

Ескерту

Əпкесі

Əпкесі

Жұбайы

2010.19.10.
Ұлы

2010.19.10.

Қызы

2011.07.04.

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі

№
рс

84

85

86

87

88

89

90
91

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Досаев Асарбай
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Досаев Асқарбек
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Қуанышбаева Роза
ҚР Заңының 64Ыбрайқызы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Қуанышбаев Рүстем
ҚР Заңының 64Əскербекұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Ыбраев Əбдуəли
ҚР Заңының 64Əбдіғаппарұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Ыбраев Əбуəли
ҚР Заңының 64Əбдіғаппарұлы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
Ақылбаева Римма
ҚР Заңының 64Əбдіғаппарқызы
бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
Ыбраев Əбубəкір
«Акционерлік
Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

58

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

ағасы
2011.07.04.

2011.07.04.

Ағасы

2011.07.04.

Жұбайы

2011.07.04.

Ұлы

2011.07.04.

жұбайыныың
ағасы

2011.07.04.

жұбайының
ағасы

2011.07.04.

жұбайының
əпкесі

2011.07.04.

жұбайының

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)
Əбдіғаппарұлы

92

93

Ыбраева Рита
Əбдіғаппарқызы

Ыбраев Асқар
Əбдіғаппарқызы

94
Бекенов Мұқтар
Оңғарбайұлы
95
Каденова Несіпгүл
96
Оңғарбаева Урзада
97
Бекенов Қамбар
98
Оңғарбаева
Нұржамал

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
59

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту
ағасы

2011.07.04.

жұбайының
əпкесі

07.04.2011

жұбайының
ағасы

«KEGOC»
АҚ Басқарма
мүшесі
2011.08.07.
Анасы
2011.08.07.

2011.08.07.

Əпкесі

2011.08.07.

Ағасы

2011.08.07.

Əпкесі

№
рс

Тегі, Аты, Əкесінің
аты (бар болған
жағдайда)

99
Оңғарбаева Гүлзия
100
Оңғарбаева Əлия
101
Оңғарбаев Сакен
102
Атымтаева Гүлжан
Тұрғанқызы
103
Бекенова Марал
Мұқтарқызы
104
Бекенов Асхат
Мұқтарұлы

Үлестес
тұлғаларға
жатқызуға
арналған негіз
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы
«Акционерлік
қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 64бабы 1-тармағының
2) тармақшасы

Үлестес
пайда
болған күн

Ескерту

2011.08.07.

Əпкесі

2011.08.07.

əпкесі

2011.08.07.

Ағасы

2011.08.07.

жұбайы

2011.08.07.

қызы

2011.08.07.

ұлы

20. Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасалған мəмілелер
Келісім жасалған
шарт

Мəміле тарабы Мəміле жасау
болып
туралы шешім
табылатын
қабылдаған
үлестес тұлға
орган (шешім
деректемелері)
60

Мəміле сомасы
жəне мəні,
теңгемен

2013ж.28.01. №20Ш-50 шарт
Халықаралық жəне
қалааралық
телефон (ұқсас
жəне цифрлы)
байланыс
арналарын жалға
алу жəне IP VPN
желісіне енуге
рұқсат беру
қызметтерін сатып
алу туралы шарт

«500 кВ ҚазақстанҚырғызстан
мемлекетаралық
электр жеткізу
желісін салу» ТЭН

«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасы
(2013ж. 24
қаңтардағы
№ 26з бұйрық)
Тікелей шарт
жасау
«СамұрықҚазына»
Ұлттық əлауқат қоры»
акционерлік
қоғамының
жəне дауыс
беруші
акцияларының
елу жəне одан
көп пайызы
(қатысу үлесі)
«СамұрықҚазына»
акционерлік
қоғамына
меншік немесе
сенімгерлікпен
басқару
құқығында
тікелей немесе
жанама тиесілі
ұйымдардың
тауарларды,
жұмыстар мен
қызметтерді
сатып алу
қағидасы (140баптың 15)
тармағы)

«СамұрықҚазына
Контракт»
ЖШС
«Қазақтелеком»
АҚ

ҚҚС-мен 7 840 000
Электрондық сатып
алу жүйесіне енуге
рұқсат беру
жөніндегі қызмет
ҚҚС-мен
97 652 018,02
Халықаралық жəне
қалааралық
телефон (ұқсас
жəне цифрлы)
байланыс
арналарын жалға
алу жəне IP VPN
желісіне енуге
рұқсат беру
қызметтері

ҚҚС-мен
78 400 000
«500 кВ ҚазақстанҚырғызстан
мемлекетаралық

«Академик
Ш.Ч.Чокин
атындағы
ҚазЭнергетика
ҒЗИ» АҚ
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əзірлеу
жұмыстарын сатып
алу туралы шарт
«KEGOC» АҚ мен
«Екібастұз ГРЭС-1»
ЖШС арасында
жасалған 2013 жылы
жоспардан тыс
электр энергиясын
сатып алу шарты
«KEGOC» АҚ мен
«Екібастұз ГРЭС-2
станциясы» АҚ
арасында жасалған
2013 жылы электр
энергиясын сатып
алу-сату шарты

«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасы
(2013ж. 19
ақпандағы
№ 63з бұйрық)

«Болат
Нұржанов
атындағы
Екібастұз
ГРЭС-1» ЖШС

электр жеткізу
желісін салу» ТЭН
əзірлеу
ҚҚС-мен
817 600 000
2013 жылы
жоспардан тыс
электр энергиясын
сатып алу

ҚҚС-мен
6 869 802 240
2013 жылғы
1-тоқсанға
технологиялық
шығысты өтеу үшін
электр энергиясын
сатып алу
ҚҚС-мен
«Екібастұз
«KEGOC» АҚ
«KEGOC» АҚ мен
3 714 127 872
ГРЭС-2
Басқарма
«Екібастұз
2013 жылғы
төрағасы
ГРЭС-2 станциясы» станциясы» АҚ
2-тоқсанға
(2012ж
АҚ арасында
технологиялық
7 ақпандағы
жасалған 2013
№ 44з бұйрық) шығысты өтеу үшін
жылға электр
электр энергиясын
энергиясын сатып
сатып алу
алу-сату шарты
ҚҚС-мен
«Екібастұз
«KEGOC» АҚ
«KEGOC» АҚ мен
817 600 000
ГРЭС-2
Басқарма
«Екібастұз
2013 жылы
төрағасы
ГРЭС-2 станциясы» станциясы» АҚ
жоспардан тыс
(2013ж. 19
АҚ арасында
электр энергиясын
наурыздағы
жасалған 2013
сатып алу
№ 139з бұйрық)
жылы жоспардан
тыс электр
энергиясын сатып
алу шарты
ҚҚС-мен
«МАЭК«KEGOC» АҚ
«KEGOC» АҚ мен
1 297 850 412,32
Казатомпром»
Басқарма
«МАЭК2013 жылы
ЖШС
төрағасы
Казатомпром»
технологиялық
(2012ж. 12
ЖШС арасында
желтоқсандағы шығысты өтеу үшін
жасалған 2013
№ 716 бұйрық) электр энергиясын
жылы электр
сатып алу
энергиясын сатып
алу туралы шарт
«Екібастұз
ГРЭС-2
станциясы» АҚ

«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасы
(2012ж. 19
желтоқсандағы
№ 729 бұйрық)
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«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасы
(2012ж. 20
желтоқсандағы
№ 734 бұйрық)

ҚҚС-мен 7 952 000
2013 жылы сауда
жүйесінің электр
энергиясының
орталықтандырылғ
ан сауда-саттығын
жүргізуге
даярлығын
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтерді сатып
алу

«КОРЭМ» АҚ

«KEGOC» АҚ
Басқарма
төрағасы
(2012ж. 20
желтоқсандағы
№ 734 бұйрық)

ҚҚС-мен 6 361 600
2013 жылы электр
энергиясының
орталықтандырылғ
ан сауда-саттығын
ұйымдастыру мен
өткізу жөніндегі
қызметтерді сатып
алу

«Батыс
Транзит» АҚ

«KEGOC» АҚ
Директорлар
кеңесі
(2012 ж. 14
желтоқсандағы
№ 8 хаттама)

ҚҚС-мен 6 361 600
2013 жылы
технологиялық
шығысты өтеу үшін
электр энергиясын
жеткізу жəне
тарату жөніндегі
қызметтерді сатып
алу

«КОРЭМ» АҚ-мен
жасалған 2013
жылы сауда
жүйесінің электр
энергиясының
орталықтандырылғ
ан сауда-саттығын
жүргізуге
даярлығын
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтерді сатып
алу туралы шарт
«КОРЭМ» АҚ-мен
жасалған 2013
жылы электр
энергиясының
орталықтандырылғ
ан сауда-саттығын
ұйымдастыру жəне
өткізу жөніндегі
қызметтерді сатып
алу туралы шарт

«КОРЭМ» АҚ

«Батыс Транзит»
АҚ-мен жасалған
2013 жылы электр
энергиясын жеткізу
жөнінде қызмет
көрсету шарты

3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы
21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша
сипаттамасы, акционерлік қоғамның бəсекелесі болып табылатын
ұйымдар туралы мəліметтер
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Қазақстан Республикасы Энергетика жəне минералды ресурстар
министрінің м.а. 2004ж.27.08. № 198 бұйрығымен «KEGOC» АҚ Қазақстанның
Біртұтас энергетика жүйесінің Жүйелік операторы болып тағайындалды.
«KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасы біртұтас энергетикалық
жүйесінің жүйелік операторы бола отырып, «Электр энергетикасы туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мынадай қызмет түрлерін жүзеге
асырады:
1) шартқа сəйкес ұлттық электр торабы бойынша электр энергиясын
жеткізу жөнінде жүйелік қызмет көрсету, оған техникалық қызмет көрсету мен
оны пайдалануға дайын күйінде ұстауды қамтамасыз етеді;
2) электр энергиясын өндіру-тұтынудың тəуліктік кестесін жасау мен
нақты баланстарын құруды қоса алғанда, шартқа сəйкес Қазақстан
Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының
режимдерін орталықтан жедел диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып,
электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалыық диспетчерлеу
жөнінде жүйелік қызмет көрсету;
3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі
жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;
4) электр қуатын реттеу жөнінде жүйелік қызмет көрсету;
5) электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру
жөнінде жүйелік қызмет көрсету;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте
электр энергиясының теңгерімсіздігін қаржылық реттеуді жүзеге асыру;
7) энергия өндіруші ұйымдар арасында қуат резервтерін бөлу, олардың
көлемін, құрылымын айқындау жəне Қазақстан Республикасының біртұтас
электр энергетикалық жүйесіндегі қуат резервтерін іске қосу;
8) нақты уақыт режимінде электр энергиясының теңгерімделген нарығы
мен жүйелік жəне қосалқы қызметтер нарығының жұмысын ұйымдастыру;
9) қатарлас жұмыс режимдерін басқару жəне оның орнықтылығын
қамтамасыз ету жөнінде іргелес мемлекеттердің энергетикалыық жүйелерімен
өзара əрекет ету;
10) біртұтас ақпараттық жүйені, электр энергиясын коммерциялық
есепке алудың автоматтандырылған жүйесін, электр энергиясының көтерме
сауда нарығының барлық субъектілерінің ұштас релелік қорғау жəне аварияға
қарсы автоматика құрылғыларын құру жөнінде техникалық жəне əдістемелік
басшылықты жүзеге асыру;
11) электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық
электр торабына қол жеткізуі үшін теңдей жағдай жасауды қамтамасыз ету;
12) Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда
нарығына қатысушыларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен
қорғалатын коммерциялық жəне өзге де құпиядан тұратын мəліметті
қамтымайтын ақпаратпен қамтамасыз ету;
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13) электр станцияларының, қосалқы станциялардың, электр жеткізу
желілерінің негізгі жабдықтарын, релелік қорғау жəне аварияға қарсы
автоматика құрылғыларын, технологиялық басқару жүйелерін жөндеуге
шығаруды жəне олардың жұмысқа дайындығын қамтамасыз етуді келісу;
14) су-шаруашылығы баланстарын есепке ала отырып, су электр
станцияларының жұмыс режимдерін жəне Қазақстан Республикасының
біртұтас электр энергетикасы жүйесі жұмысының режимдерін əзірлеуге
қатысу;
15) электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімді болжамын əзірлеу;
16) өз технологиялық жəне өндірістік мұқтаждықтарын қамтамасыз ету,
іргелес мемлекеттердің энергетикалық жүйелерімен электр энергиясы
ағындарының уағдаласқан көлемін қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар электр
энергиясының теңгерімделген нарығында электр энергиясын сатып алу-сатуды
жүзеге асыру;
17) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесін
орталықтан жедел-диспетчерлік басқару;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге
де қызмет түрлері.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тағайындалған
мемлекеттік жүйелік оператор бола отырып, «KEGOC» АҚ-ның қосалқы
станцияларды,
тарату
құрылғыларын,
өңіраралық
жəне/немесе
мемлекетаралық электр жеткізу желілерін қамтитын Ұлттық Электр Торабы
арқылы электр энергиясын жеткізу бойынша эксклюзивті құқығы бар жəне
электр энергиясын өндіру-тұтынуды диспетчерлеу мен теңгерімдеу жөнінде
қызмет көрсетеді. «KEGOC» АҚ реттейтін «табиғи монополист» ретіндегі
жағдайы (Табиғи монополиялар мен реттелетін нарық туралы заңда
айқындалғандай) электр энергиясын жеткізу, диспетчерлеу, электр энергиясын
өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтердің негізгі
жеткізушісі болып табылады. Нəтижесінде қоғам жеке электр жеткізу
желілерінің операторлары тарапынан шектеулі бəсекелестікті кездестіреді.
22. Акционерлік қоғамның негізгі қызметінің түрлері бойынша сатудың
(жұмыстарды, қызметтерді) табыстылығына оң жəне теріс əсер ететін
факторлар
Табиғи монополиялар субъектісі болып табылатын «KEGOC» АҚ
Қазақстанның барлық аумағында қызмет көрсететіндігіне байланысты оның
саудаларының табыстылығына əсер ететін негізгі фактор дегеніміз бұл елдегі
жалпы экономикалық жағдай болып табылады.
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23 Қоғамда бар лицензиялар (патенттер) жəне олардың қолданылатын
кезеңі, зерттеу мен əзірлеуге, соның ішінде қоғам демеушілік ететін
зерттеу əзірлемелеріне жұмсалатын шығындар туралы ақпарат
Қазіргі уақытта «KEGOC» АҚ қызмет түрлерімен айналысуға мынадай
лицензиялары бар:
1) Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметтері саласындағы жұмыс
(қызмет) түрлерімен айналысуға берілген 2006ж.07.09. ГСЛ № 0001816
лицензия (лицензиар – Астана қ., Мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау
басқармасы, қызмет көлемі бойынша – негізгі, қолданылу мерзімі – қолданылу
мерзімі шектеусіз);
2) Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу
жөніндегі қызмет түрімен айналысуға берілген 2009ж.13.07. № 000495
лицензия (лицензиар – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу агенттігі, қызмет көлемі бойынша – негізгі, қолданылу мерзімі қолданылу мерзімі шектеусіз);
3) Прекурсорлар айналымына байланысты қызметке берілген
2011ж.10.02. Р № 576/11 сериялы лицензия (лицензиар – Қазақстан
Республикасы ІІМ Есірткі бизнесімен күрес жəне есірткі айналымын бақылау
жөніндегі комитеті, қызмет көлемі бойынша – бір реттік, қолданылу мерзімі –
2016ж.10.02. дейін).
24. Соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғамның нақты жұмыс
істеген кезеңінде сатылған өнімнің (орындалған жұмыстардың,
қызметтердің) көлемдері
31 желтоқсанмен аяқталған жыл
2011
2012
табыс
табыс
(мың
%
(мың
%
теңге)
есебімен
теңге)
есебімен
Электр энергиясын
жеткізу:
Электр энергиясын
жеткізу (жеңілдікке
дейін)
Жеңілдіктер
Электр энергиясын
жеткізу (жеңілдіктен
кейін)
Электр энергиясын
желіге босату мен

өзг.
%

38,765,735

67.7 43,378,751

65.9

(1,145,311)

(2.0)

(1.2) (33.6)

37,620,424

65.7 42,618,200

64.7

13.3

9,272,079

16.2 10,081,550

15.3

8.7
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(760,550)

11.9

тұтынуды
техникалық
диспетчерлеу
Электр энергиясын
өндіру-тұтынуды
теңгерімдеу
РФ-ҚР
шекарасындағы
нақты ағын
сальдосының
жоспардағыдан
сағаттық
ауытқуларын өтеу
мақсатында электр
энергиясын сатудан
түскен табыс
Сатымдық электр
энергиясын сатудан
түскен табыс
Басқалары
Негізгі қызметтен
түскен жалпы
табыстар

4,668,378

8.2

5,269,657

8.0

12.9

2,660,677

4.6

3,575,129

5.4

34.4

1,792,182

3.1

2,685,490

4.1

49.8

1,235,777

2.2

1,625,147

2.5

31.5

100.0 65,855,173

100.0

15.0

57,249,517

«KEGOC» АҚ-ның табыстары негізінен электр энергиясын жеткізу
жөніндегі қызметтен түскен табыстардың 13.3%-ға (немесе жеңілдіктерді
қоса алғанда 4,997,777 мың теңгеге) артуы; электр энергиясын желіге босату
мен тұтынуды техникалық диспетчерлеу қызметінен түскен табыстың 8.7% ға (немесе 809,471 мың теңгеге) артуы; Қазақстанда электр энергиясын
өндіру мен тұтынуды теңгерімдеуге қатысы бар табыстың 12.9%-ға (немесе
601,279 мың теңгеге) артуы; РФ-ҚР шекарасындағы нақты ағын сальдосының
жоспардағыдан сағаттық ауытуларын өтеу мақсатында электр энергиясын
сатудан түскен табыстың 34.4%-ға (немесе 914,452 мың теңгеге) артуы;
сатымдық электр энергиясын сатудан түскен табыстың 49.8%-ға (немесе
893,308 мың теңгеге) артуы жəне басқа да табыстардың 31.5%-ға (немесе
389,370 мың теңгеге) артуы арқасында 2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған
жылғы 57,249,517 мың теңгемен салыстырғанда 2012 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жылы 65,855,173 мың теңгеге дейін 15.0%-ға артты.
Төмендегі
кесте
тарифтер/көлемдер
табыстарының талдауын көрсетеді:

кесіндісінде

Компания

31 желтоқсанмен аяқталған жыл
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2011

2012

мың теңге

37,620,424

42,618,200

13.3

мың кВтсағ

41,042,197

43,487,097

6,0

теңге/кВтсағ

0.9531

1.1132

16.8

теңге/кВтсағ

0.9453

0.9984

5,6

Мың теңге

9,272,079

10,081,550

8.7

мың кВтсағ

80,812,246

83,511,655

3.3

теңге/кВтсағ

0.1181

0.1282

8.5

теңге/кВтсағ

0.1153

0.1214

5.2

мың теңге

4,668,378

5,269,657

12.9

мың теңге

2,660,677

3,575,129

34.4

бірл.
Электр энергиясын
жеткізу
Электр энергиясын
жеткізуден түскен табыс
Электр энергиясын
жеткізу көлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф
(жеңілдіктерді қоса
алғанда)
Электр энергиясын желіге
босату мен тұтынуды
техникалық диспетчерлеу
Электр энергиясын желіге
босату жəне тұтынуды
техникалық
диспетчерлеуден түскен
табыс
Электр энергиясын желіге
босату мен тұтынуды
техникалық диспетчерлеу
қызметінің көлемі
Бекітілген тариф
Орташа тариф (жеңілдікті
қоса алғанда)
Электр энергиясын
өндіру-тұтынуды
теңгерімдеу
Қазақстанда электр
энергиясын өндірутұтынуды теңгерімдеу
РФ-ҚР шекарасындағы
нақты ағын сальдосының
жоспардағыдан сағаттық
ауытқуларын өтеу
мақсатында электр
энергиясын сатудан
түскен табыс
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өзг.
%

Электр энергиясын
өндіру-тұтынуды
мың кВтсағ 145,886,823 152,908,895
4.8
теңгерімдеу көлемі
РФ-ҚР шекарасында
нақты ағын сальдосының
жоспардағыдан сағаттық
мың кВтсағ
983,464
1,201,141
22.1
ауытқуларын өтеу үшін
арналған электр
энергиясының көлемі
Бекітілген тариф
теңге/кВтсағ
0.0321
0.0412
28.1
Орташа тариф (жеңілдікті
теңге/кВтсағ
0.0323
0.0344
6.3
қоса алғанда)
1-ескерту: 2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданылатын бекітілген
тариф
2-ескерту: 2012ж. 1 қазаннан бастап қолданылатын бекітілген тариф
3-ескерту: жеңілдікті қоса алғанда 2011ж. барлық жеткізулерге қатысты
орташа тариф.
4-ескерту: Жеңілдікті қоса алғанда 2012ж. барлық жеткізулерге қатысты
орташа тариф.
Электр энергиясын жеткізу
«KEGOC» АҚ табыстарының 2011 жылмен салыстырғанда 2012ж.
электр энергиясын жеткізуден түскен табыстарының 13.3%-ға артуы
негізінен 2011ж. жеткізілген 41,042.2 млн. кВт.сағ бастап 2012ж. жеткізілген
43,487.1 млн.кВт.сағ дейін нақты көрсетілген қызмет көлемінің 6.0%-ға
артуы, сонымен қатар тарифтің өсуі себеп болды.
2012 жылы көрсетілетін қызмет көлемінің артуы мынадай
тұтынушылардың электр энергиясын жеткізу көлемдерінің артуынан
туындаған: (i) «ФСК ЕЭС» АҚ (Ресей Федерациясы) 2011ж. 5,296.4 млн.
кВт.сағ бастап 2012ж. 7,373.0 млн.кВтсағ дейін (39.2%); (ii)
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС 2011ж. 2,059.5 млн. кВтсағ бастап 2012ж.
2,470.2 млн. кВтсағ дейін (19.9%); (iii) «ТНК Казхром» АҚ 2011ж. 480.4 млн.
кВт.сағ. бастап 2012ж. 755.5 млн.кВт.сағ. дейін (57.2%) жəне (iv)
«Теміржолэнерго» ЖШС 2011ж. 3,218.6 млн.кВт.сағ. бастап 2012ж. 3,458.8
млн.кВт.сағ. дейін. Электр энергиясын жеткізу көлемінің артуы мына
тұтынушылардың электр энергиясын жеткізу көлемін қысқартуы арқылы
өтелді: «Узень» ЖШС 1 346.3 млн.кВт.сағатқа (64.2%), «Екібастұз ГРЭС-1»
ЖШС 489.3 млн.кВт.сағатқа (38.8%) жəне «Алматы Электр Станциялары»
АҚ 395.1 млн.кВт.сағатқа (26.9%).
Техникалық диспетчерлеу
«KEGOC» АҚ-ның электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды
техникалық
диспетчерлеуден
түскен
табысының
2011
жылмен
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салыстырғанда 2012 жылы артуы 2012 жылы көрсетілген техникалық
диспетчерлеу қызметі көлемінің 2011 жылмен салыстырғанда 3.3%-ға
(2,699.4 млн. кВт.сағ) артуы, сонымен қатар тарифтің артуы себепті болды.
2012ж. қызмет көлемінің негізгі артуы энергия өндіруші ұйымдардың
электр энергиясы өндірісінің артуына, сонымен қатар Қазақстанның көтерме
сауда нарығында электр энергиясы тұтынысының артуына байланысты
болды. 2012 жылы электр энергиясының өндірісі көлемдерінің негізгі артуы
«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-да - 1,671.8 млн. кВтсағ (13.2%-ға), «Караганда
Энергоцентр» ЖШС-да - 395.1 млн. кВтсағ (18.9%-ға) байқалады. Бұл арту
«Корпорация Казахмыс» ЖШС тарабынан электр энергиясы өндірісінің
935.2 млн. кВтсағатқа (18.8%) жəне «Казцинк» ЖШС тарабынан 227.4 млн.
кВтсағатқа (9%) қысқаруы арқылы ішінара өтелді.
Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеу
«KEGOC» АҚ табысының 2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы
электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыруға қатысты 12.9%ға артуы (i) негізінен 2011 жылы 145,886.8 млн.кВтсағ. бастап 2012 жылы
152,908.9 млн.кВтсағатқа дейін электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін
ұйымдастыру жөнінде көрсетілген қызметтің нақты көлемінің 4.8%-ға артуы
салдарынан, негізінен Қазақстанның көтерме сауда нарығындағы электр
энергиясын өндіру-тұтынудың жалпы артуы; (ii) тарифтің өсуі арқасында
болды.
Электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі
қызмет көлемі аталған қызметті тұтынушылар энергия өндіруші, энергия
жеткізуші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар жəне электр энергиясын
тұтынушылар болып табылатындықтан тиісті кезеңдегі жеткізілген электр
энергиясының көлеміне қарағанда жоғары. Сондықтан теңгерімделетін
электр энергиясының көлемі екі рет есепке алынады.
РФ-ҚР шекарасында нақты ағын сальдосының сағаттық
ауытқуларын өтеу мақсатында электр энергиясын сатудан болған табыс
2010ж. мамырдан бастап «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Ресей Федерациясы)
ААҚ-мен жасалған №01-398/2010-00003 шарт бойынша «KEGOC» АҚ РФҚР шекарасындағы электр энергиясының нақты сальдосының жоспардағыдан
сағаттық ауытқуларын өтеу үшін Ресей Федерациясына электр энергиясын
сата бастады.
«KEGOC» АҚ РФ-ҚР шекарасындағы электр энергиясы ағындарының
нақты сальдосының жоспардағыдан сағаттық ауытқуларын өтеу мақсатында
электр энергиясын сатудан түскен табыстарының 2012 жылы 34.4%-ға артуы
негізінен электр энергиясының нақты жеткізілімінің 2011 жылы 983.5 млн.
кВтсағаттан бастап 2012 жылы 1,201.1 млн. кВтсағатқа дейін 22.1%-дық
артуымен байланысты.
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«KEGOC» АҚ 2010ж. РФ-ҚР шекарасында электр энергиясы
ағындарының нақты сальдосының жоспардағыдан сағаттық ауытқуларын
өтеу мақсатында электр энергиясын сатып ала бастады. РФ-ҚР
шекарасындағы электр энергиясы ағындарының нақты сальдосының
жоспардағыдан сағаттық ауытқуларын өтеудің өзіндік құнын «KEGOC» АҚ
өз тұтынушыларына электр энергиясының тұрықты жеткізіліп тұруын
қамтамасыз етуге байланысты қажетті шығыстар жəне олардың сұрасытарын
қанағаттандыру ретінде қарастырады.
25. «KEGOC» АҚ өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды
ұйымдаастыру жөніндегі қызметі
1) Барлық жеткізілімнің бес жəне одан да көп пайызы тиесілі
жеткізушілердің атауы, олардың жалпы жеткізілім көлеміндегі үлесі:
Өндірістік қызмет үдерісінде «KEGOC» АҚ электр энергиясын сатып
алуды жүзеге асырады. 2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
көлемі 27 914 402,39 мың теңге сомасына 4 336 337,16 мың кВтсағ құрды,
оның ішінде:
- технологиялық ысыраптарды өтеу үшін, 16 654 768,03 мың теңге
сомасына 2 644 395,16 мың кВтсағ., соның ішінде:
• «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-дан: 10 674 621,69 мың теңге
сомасына 1 682 843,7 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр
энергиясының негізгі көлемінің 38,8%-ы);
• «ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ-дан 3 623 670,03 мың теңге сомасына
601 726,67 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр
энергиясының негізгі көлемінің 13,88%-ы);
• МАЭК-Казатомпромнан 688 729,84мың теңге сомасына 78 878,79 мың
кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының негізгі
көлемінің 1,82%-ы);
• «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-дан: 1 481 926,44 мың теңге сомасына 264
000 мың кВтсағ; (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
негізгі көлемінің 6,09 %-ы);
• «ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ-дан жəне «Интер РАО ЦА» ЖШС-дан
(Мыңкөл-Валиханово торабы үшін) 185 820,04 мың теңге сомасына 16
946 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
негізгі көлемінің 0,39 %-ы);
б) РФ шекарасы бойынша сағаттық тепе-теңсіздікті өтеу үшін 8 438 372
мың теңге сомасына 1 201 141 мың кВтсағ., оның ішінде:
• «ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ-дан 7 755 972 мың теңге сомасына 1 097 157
мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының негізгі
көлемінің 25,3%-ы);
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• «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-дан 657 155 мың теңге сомасына
101 101 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
негізгі көлемінің 2,33 %-ы).
• МАЭК-Казатомпромнан (сағаттыққа жұмсалған ысыраптардан) 25 245
мың теңге сомасына 2 883 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған
электр энергиясының 0,07%-ы);
- жоспардан тыс ағындарды реттеу үшін 2 611 281,2 мың теңге сомасына
457 801 мың кВтсағ., оның ішінде:
• «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-дан 2 611 281,2 мың теңге сомасына
457 801 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
негізгі көлемінің 10,56%-ы);
- шаруашылық мұқтаждықтары үшін 193 518,3 мың теңге сомасына
31 158,5 мың кВтсағ., оның ішінде:
• «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-дан 184 323,3 мың теңге сомасына
30 097,4 мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының
негізгі көлемінің 0,69 %-ы);
• МАЭК-Казатомпромнан 9 195 мың теңге сомасына 1 061,1 мың кВтсағ.
(2012 жылы сатып алынған электр энергиясының негізгі көлемінің
0,02%-ы);
- «Тенгизшевройл» ЖШС үшін жоспардан тыс электр энергиясын сату
мақсатында МАЭК-Казатомпромнан 16 462,86 мың теңге сомасына 1 790,6
мың кВтсағ. (2012 жылы сатып алынған электр энергиясының негізгі
көлемінің 0,04 %-ы).
2) Акционерлік қоғамның өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан
түсткен жалпы түсімнің бес пайыздан көбі үлесіне тиетін
тұтынушылардың атауы:
• «ФСК ЕЭС» ААҚ (117630, Москва қ., Академик Челомей көшесі,
5А) - 11,7 %;
• «Темиржолэнерго» ЖШС (010000, Астана, Қонаев көш., 10) - 6,35
%.
26. Акционерлік қоғамның қызметіне əсер ететін факторлар:
1) маусымдық сипаттағы қызмет түрі, олардың акционерлік қоғамның
жалпы табысындағы үлесі:
• Мұндай қызмет түрі жоқ.
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2) сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі акционерлік қоғамға
жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі)
импорт үлесі жəне акционерлік қоғам экспортқа өткізетін өнімнің
(жұмыстардың, қызметтердің) үлесі:
• 2012 жылы РФ-дан импортталатын электр энергиясының сатып алу
көлемі 11 440 298,5 мың теңге сомасына 1 704 346,87 мың кВтсағ.
(2012 жылы сатып алынған электр энергиясының негізгі көлемінің
39,3%-ы).
• 2012 жылы экспортталатын электр энергиясының сату көлемі
6 260 618,7 мың теңге сомасына 1 658 942,2 мың кВтсағ. құрады, оның
ішінде:
- РФ шекарасы бойынша сағаттық теңгерімсіздікті өтеу үшін 3 575 129
мың теңге сомасына 1 201 141,1 мың кВтсағ.
- «Узбекэнерго» МАК үшін РУз-дағы жоспардан тыс электр энергиясы
2 685 489,7 мың теңге сомасына 457 801,1 мың кВтсағ.
• «Узбекэнерго» МАК үшін қуатты реттеу жөніндегі қызметтерді сату
көлемі 2012 жылы 678 544,5 мың теңге сомасына 3 644 000 кВт.
• 2012 жылы «ФСК ЕЭС» АҚ Ресей-Қазақстан-Ресей бағыты бойынша
электр энергиясын трансшекаралық жеткізу жөніндегі қызметтерін
сату көлемі (Ресей Федерациясы) 7 373.0 млн. кВтсағатты құрады.
3) акционерлік қоғамның сот үдерістеріне қатысуы туралы мəліметтер.
Оның қатысуымен нəтижелері бойынша акционерлік қоғамның қызметі
тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай жəне өзге де міндеттелемер
өндіріліп алуы мүмкін сот үдерістері мəнінің сипаттамасын беру қажет:
•

«KEGOC» АҚ мұндай сот үдерістеріне қатыспайды.

4) уəкілетті мемлекеттік органдар жəне (немесе) сот соңғы жыл ішінде
акционерлік қоғамға жəне оның лауазымды тұлғаларына қатысты
қолданған барлық əкімшілік жазалар туралы мəліметтер:
•
KEGOC» АҚ-ға жəне оның лауазымды тұлғаларына əкімшілік жазалар
қолданылған жоқ.
6) тəуекел факторлары:
Қоғамдағы инвестициялар Қоғамның жəне оның аффилирленген
тұлғаларының (бұдан əрі – Топ) бизнесіне байланысты тəуекелдермен,
Қазақстанға байланысты өнеркəсіптік, саяси, əлеуметтік, экономикалық жəне
жəне құқықтық тəуекелдермен, сонымен қатар басқаларының арасындағы
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мынадай мəселелермен байланысты тəуекелдерді қоса алғанда акциялардың
табиғатымен байланысты тəуекелдермен қатар жүреді:
• Топ объект болып табылады жəне жағымсыз норма шығармашылығы
өзгерістерінің объектісі болуды жалғастыруы мүмкін жəне қатаң
реттелетін операциялық орта жағдайында тұр;
• Топтың табысы мен тиімділігі ағымдағы тарифтік саясатқа байланысты,
ол өз кезегінде заңнамалық нормаларға, соның ішінде реттеуші органдар
қабылдаған нормаларға, олардың тарифтік реттеу мен тарифтерді
есептеу жүйелерін түсінуіне байланысты;
• Топтың бизнесі мен перспективалары Топтың оның тарифтері
құрылымын жақсарту туралы уағдаласу қабілетіне байланысты;
• Қазақстанның заңнамасы Ұлттық Электр Торабын жекешелендіруге
тыйым салады;
• Қоғам дəрежесінің жүйелік оператор ретінде өзгеруі Қоғамның жұмысы
мен перспективаларына біршама теріс əсер етуі мүмкін;
• «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ – Қоғамның негізгі акционерінің
мүдделері Қоғамның мүдделерінен жəне Акцияны ұстаушылардың
мүдделерінен ерекшеленуі мүмкін;
• Қоғам Өзара қарым-қатынастар туралы шарт пен Қызмет көрсету туралы
шарт бойынша өз құқықтарының еріксіз орындалуына қол жеткізе
алмауы мүмкін;
• Қордың өз еншілес компаниялары қызметкерлерін қысқарту саясатын
бекіткені Қоғамға мəлім болды;
• Топтың кейбір активтерінің жай-күйі оның операциялық стандарттары
деңгейін шектеуге жəне/немесе жаңғырту мен кеңейту бойынша
маңызды жұмыстар жүргізуді талап етуге əкеліп соқтыруы мүмкін;
• Қоғам өз басшылығының білімі мен тəжірибесіне тəуелді жəне құзыретті
басшылықты жоғалту Топтың бизнесіне, оның қаржылық жағдайына
жəне нəтижелеріне теріс əсер етуі мүмкін;
• Топ қарыз капиталын тарту немесе өз акцияларын шығару есебінен
күрделі қаржы салымдарын қаржыландыруға байланысты қиындықты
сезінуі мүмкін;
• Топқа өз жұмысына əсер ететін табиғатты қорғау жөніндегі талаптар
қолданылады. Топ елеулі шығындар көтеруі мүмкін, оған табиғатты
қорғау заңнамасына сəйкес жауапкершілік, міндеттемелер немесе
шектеулер қолданылуы мүмкін;
• Топтың барлық жұмысы Қазақстанда жүзеге асырылады. Сəйкесінше,
Топ Қазақстанның экономикалық, саяси жəне əлеуметтік жағдайына
тəуелді;
• Қоғамға қолданылатын рұқсаттарды алу жөніндегі талаптардағы
өзгерістерді қоса алғанда заңнамадағы кез келген өзгерістер шығындарға
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немесе Қоғамға міндеттемелер немесе басқа да санкциялар қолдануға
əкелуі мүмкін;
• Қазақстандағы қаржы нарығы батыс елдеріне қарағанда аз дамыған;
• Нарықтық экономикалық реформаларды іске асыру нəтижелеріне
қатысты көместік бар;
• Қоғам дамыған нарықтағы жұмыспен байланысты жалпы тəуекелдерге
бейім;
• Топ Қазақстан Үкіметінің қажетсіз шешімдері тəуекелдерін қоса алғанда
Қазақстанға байланысты белгілі тəуекелдерге бейім;
• Қазақстандағы салық салу жүйесі дамудың аса ерте сатысында тұр.
Салық заңнамасын түсіндіру жəне қолдану дамып келеді, бұл Қоғамның
жұмысына жəне Қазақстандағы инвестицияларға қатысты тəуекелдерді
елеулі түрде арттырады;
• Акциялар үшін активтік сауда нарығының болмау ықтималдығы бар.
Дамып келе жатқан елдердегі қаржылық күйзелістер Акциялардың
тұрақсыз бағаларының пайда болуына əкеліп соқтыруы мүмкін.
4. Қоғамның қаржылық жағдайы
27. Инвестициялар
60 000 000 теңге мөлшеріндегі инвестициялар 2005 жылы «Батыс
транзит» АҚ жарғылық капиталын құрған кезде жүзеге асырылды, «KEGOC»
АҚ қатысу үлесі 20% құрайды.
2012 жылғы қазанда Топ жəне «East Industry Company Ltd» ЖШС, үшінші
тарап, «КазЭнергоПровод» ЖШС құрды. Топтың «КазЭнергоПровод» ЖШСдағы иелік үлесі 49,9% құрайды. «КазЭнергоПровод» ЖШС негізгі қызметі
кабелді жəне өткізгіш өнімдерді өндіру жəне сату болып табылады.
Инвестициялардың сомасы 2013 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 100
530 000 теңгені құрады.
2009 ж. сəуірде, 2008 ж. сəуірде жəне 2007 ж. қазанда «KEGOC» АҚ
«Батыс-транзит» АҚ-ның 636 375 дана, 3 000 000 дана жəне 6 720 000 дана
мөлшерінде купондық облигацияларын сатып алды. Инвестицияның жалпы
көлемі 1 035 637 500 теңге. Осы купондарды сатып алу кезінде олардың
табыстылығы 10%, 18.39% жəне 9.081% құрады. Есептелген купондарды
өтеу əрбір күнтізбелік жылдың 30 наурызында жүзеге асырылады. 2013
жылдың 31 желтоқсанына дейін «KEGOC» АҚ-ның аталған облигацияларды
сату құқығы жəне «Батыс-транзит» АҚ-ның «KEGOC» АҚ-ның алғаш талап
етуі бойынша сатып алу міндеттемесі туралы уағдаластық бар.
«Барлық дауыс беруші акциялары (қатысу үлесі) «Самұрық-Қазына»
Ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-на тиесілі заңды тұлғалардың ақшаларын басқару
жөніндегі бірыңғай саясатқа» жəне «Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат
қоры» АҚ Қазынашылық операциялары жөніндегі корпоративтік стандартқа
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сəйкес «KEGOC» АҚ Қазынашылық инвестициялық портфелінің негізгі
параметрлері бекітілетін болады, бұлар уақытша бос ақшалай қаражатты
басқаруға негіз болатын түрлі қаржылық құралдардың жиынтығын құрайды.
28. Дебиторлық берешек
Аталған тармақта:
1) акционерлік қоғамның алдында қоғамның активтерінің баланстық
құнынан бес жəне одан да көп пайыз мөлшеріндегі ұзақ мерзімді жəне
қысқа мерзімді дебиторлық берешегі бар ұйымдардың атауы жəне оның
орналасқан жері:
• Қоғам активтерінің баланстық құнынан бес жəне одан да көп
пайыздары мөлшерінде дебиторлық берешегі бар қоғамның аса ірі
дебиторы KEC International Ltd болып табылады (жұмысы үшін
берілген аванстар жəне қарыз қаражаттары есебінен қызметтер).
Дебитордың атауы

Дебиторлық Активтерді
берешектің ң баланстық
құнының
жалпы
үлесі
сомасындағы
үлесі

1. KEC International
Ltd

42%

5%

2) көрсетілген кəсіпорын бойынша
мерзімдері жөніндегі ақпарат:

Дебитордың орналасқан
жері

Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Алматы
қ., Алматы қ., Бəйшешек
көш., 31

дебиторлық

берешекті

өтеу

(мың теңге)

KEC International Ltd

2013ж. 4-т.

2014ж.

8 936 333, 2

3 811 758,5

3) өтеу сомасы жуық арадағы он екі ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді,
қалған сомалары жылдар бойынша бөліп көрсетіледі.
• Барлық дебиторлық берешекті өтеу мерзімдері бойынша
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(мың теңге)
2013ж. 2-т.

2 936 410,6

2013ж. 3-т.

1 977 363,9

2013ж. 4-т.

11 491 628,2

2014ж.
2016ж.
2020ж.
2035ж.

11 136 191,5
63 233,5
111 858,8
0,8

мерзімі айқындалмаған

1 863 410,1

29. Активтер.
«KEGOC» АҚ-ның мүлік құны қоғам активтерінің баланстық құнынан бес
жəне одан да көп пайызын құрайтын мүлігінің тізбесі.
«KEGOC» АҚ мүлігінің қысқаша сипаттамасы:
Мүлік түрі

Баланстық құны
(өтемақыны алып
тастағандағы құны)
мың теңге

Активтердің
жалпы
құнындағы
үлесі (%)

234 841 593

100,00

127 305 035

54,2

жер

1 168 998

0,5

ғимараттар мен
құрылыстар

9 986 589

4,3

113 648 295

48,4

2 501 153

1,1

35 418 598

15,1

Активтер
1. Негізгі құралдар
Соның ішінде:

машиналар мен жеткізу
құрылғылары
көлік құралдары
аяқталмаған құрылыс
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Қоғамның өндірістік мақсат үшін пайдаланатын негізгі құралдарының
құрамына өндірістік мақсаттағы ғимараттар, көлік жəне технологиялық
жабдықтар кіреді.
Технологиялық жабдықтарға көлемі мен техникалық деңгейінен қарай
Қоғамның техникалық жарақтандырылуы байланысты болатын негізгі
құралдар жатады:
1) Кернеуі 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ электр
жеткізу желілері;
2) Қосалқы станциялардың жабдықтары:
кернеуі 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ шунттаушы реакторлар, 6-10
кВ доға сөндіруші жəне ток шектеуші реакторлар;
кернеуі 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ
автотрансформаторлар мен трансформаторлар;
кернеуі 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ ажыратқыштар;
кернеуі 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ айырғыштар;
ауалық ажыратқыштарға арналған сығымдауыш қондырғылар;
аккумулятор батареялары;
кернеуі 110 кВ бөлгіштер мен қысқаша тұйықтауыштар;
ток трансформаторлары;
кернеу трансформаторлары;
разрядниктер мен асқын кернеу шектеуіштері (АКШ);
кернеуі 10-0,4 кВ толымды тарату құрылғылары;
тұрақты жəне айнымалы ток қалқандары;
күштік жəне бақылау кабельдері;
3) Релелік қорғау, автоматика жəне өлшеу құралдары, диспетчерлік жəне
технологиялық басқару құралдары.
30. Қоғамның жарғылық жəне меншік капиталы туралы мəлімет
«KEGOC» АҚ төленген Жарғылық капиталы 2013ж.01.04. жағдай
бойынша 106 842 972 мың теңгені, меншік капиталы 128 265 808 мың теңгені
құрайды.
31. Қарыздар
1. «KEGOC» АҚ «Қазақстанның Ұлттық Электр Торабын жаңғырту»
жобасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кепілдігімен Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкінен 140 млн. АҚШ
доллары мөлшерінде жəне Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкінен 45 млн.
АҚШ доллары мөлшерінде кредит алды.
1) Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкі «Қазақстанның Ұлттық
Электр Торабын жаңғырту» жобасы үшін 140 млн.АҚШ доллары мөлшеріндегі
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кредитті 20 жыл мерзімге берді (1999ж.21.12. № 4526KZ кредиттік келісім).
Кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме 6 айға тең LIBOR плюс Жалпы
Спрэд.
КРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ
Төлеу мерзімі (жыл)
2013 жылғы 2-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Барлығы

Төлем сомасы, $
4 725 000,00
4 860 000,00
10 145 000,00
10 730 000,00
11 360 000,00
12 010 000,00
12 710 000,00
13 460 000,00
140 000 000,00

2) Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкінен «Қазақстанның Ұлттық
Электр Торабын жңғырту» жобасы үшін 45 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі
кредитті 15 жылға берді (1999ж.03.12. № 794 кредиттік келісім). Кредит
бойынша пайыздық мөлшерлеме 6 айға тең. LIBOR плюс маржа 1%.
КРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ
Төлеу мерзімі (жыл)
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 3-тоқсан
2015
Барлығы

Төлем сомасы, $
1 961 000,00
3 922 000,00
3 905 000,00
45 000 000,00

2. «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кв екінші электр
жеткізу желісін салу жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы
9 сəуірдегі № 384 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының электр
энергетикасын 2030 жылға дейін дамыту бағдарламасына енгізілді жəне
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 ақпандағы № 125
қаулысына сəйкес орындалуда.
Аталған Жобаны іске асыру мақсатында Қоғам Еуропалық Қайта құру
жəне Даму Банкінен 140.8 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі жалпы сомаға,
Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкінен 98,1 млн. АҚШ доллары
мөлшеріндегі сомаға, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-дан 21 млн. АҚШ
доллары жəне 6 970,1 млн. теңге мөлшеріндегі сомасына қарызалды.
2011 жылы Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкінен жəне
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-дан аталған жоба шеңберінде 2004-2005 жж.
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алынған қарыздарды Қоғам Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкінен
«220кВ ОБТҚ-Осакаровка ƏЖ қайта құру» жобасы шеңберінде алған қарыз
қаражаты есебінен мерзімінен бұрын өтеді (Транш I «Қайта қаржыландыру»).
Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкінің 98,1 млн. АҚШ доллары
сомасындағы кредиттік желісі 17 жылға берілді, олардың алғашқы бес жылы
жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Қазақстан Республикасының
кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарызбойынша пайыздар ЛИБОР плюс
жалпы спрэд мөлшерлемесі бойынша 6 ай бойынша есептеледі.
НЕСИЕНІ ЖАБУ КЕСТЕСІ
Төлеу күні (жыл)

Төлеу, $

2 тоқсан 2013
4 тоқсан 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Барлығы

4 077 855,83
4 077 855,83
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 155 711,66
8 194 874,78
98 081 991,38

3. «Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасының II
кезеңі «ҚР электр энергетикалық саласын дамыту жөніндегі 2007-2015
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» ҚР ПремьерМинистрінің 31.05.07ж. №147 өкіміне сəйкес іске асырылады жəне ЭМРМ-нің
26.06.07 жылғы №153 бұйрығымен бекітілген «Қайта құруға, жаңғыртуға жəне
кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің, сондай–ақ 2007-2015
жылдары салынатын жаңа энергетикалық объектілер тізбесіне» кіреді.
«Самұрық» Холдинг» АҚ Инвестициялық комитетінің 2008ж. 26 мамырдағы
№10 хаттамасы. «Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту»
жобасының ІІ кезеңі үшін Еуропалық Қайта құру жəне даму Банкі
ұйымдастырған 255 млн. евро мөлшеріндегі синдицирлік коммерциялық несие
15 жыл мерзімге берілген (2008ж.05.06. № 38647 Несиелік келісім). Несие
сомасы 127,5 млн. евро мөлшеріндегі Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі
несиесінен жəне Банктер синдикатының
127,5 млн.евро мөлшеріндегі
несиесінен тұрады.
(а) Еуропалық Қайта құру жəне даму Банкі 15 жыл мезгілге берген 127,5
млн. евро жəне 75 млн. евро сомаларына екі несиелік желі, олардың төрт жылы
80

жеңілдік мезгіл болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар банкаралық 6
айлық ЕВРОБОР плюс маржа 3,85% бойынша есептеледі.
(б) Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі 12 жыл мезгілге берген 47,5
млн. евро жəне 75 млн. евро сомаларына несиелік желі, олардың төрт жылы
жеңілдік мезгіл болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар банкаралық 6
айлық ЕВРОБОР плюс маржа 3,55% бойынша есептеледі.
(в) Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі 9 жыл мезгілге берген 5 млн.
евро жəне 75 млн. евро сомаларына несиелік желі, олардың төрт жылы
жеңілдік мезгіл болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар банкаралық 6
айлық ЕВРОБОР плюс маржа 2,75% бойынша есептеледі.
НЕСИЕНІ ЖАБУ КЕСТЕСІ

Төлеу күні (жыл)

Төлеу сомасы, евро

3 тоқсан 2013

7 687 323,89

2014

23 553 228,03

2015

25 020 025,01

2016

25 020 025,01

2017

24 472 976,43

2018

23 925 927,86

2019

23 925 927,86

2020

20 941 720,15

2021

17 957 512,43

2022

17 957 512,43

2023

8 978 756,22

Барлығы

231 880 606,76*

* 23,1 млн. еуро мөлшеріндегі таратылмаған қалдық жойылады.
4. «Мойнақ ГЭС қуатын беру схемасы» жобасы «ҚР электр
энергетикалық саласын дамыту жөніндегі 2007-2015 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын бекіту туралы» ҚР Премьер-Министрінің 31.05.07ж. №147
өкіміне сəйкес іске асырылады жəне ЭМРМ-нің 26.06.07 жылғы №153
бұйрығымен бекітілген «Қайта құруға, жаңғыртуға жəне кеңейтуге жататын
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электр энергетикасы объектілерінің, сондай–ақ 2007-2015 жылдары салынатын
жаңа энергетикалық объектілер тізбесіне» кіреді.
Осы жобаны іске асыру мақсатында Қоғам Халықаралық Қайта құру
жəне Даму Банкісінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен 48
млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі жалпы сомада қарыз алды (12.11.2009ж.
№7738 Несиелік келісім). Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 6 айлық
LIBOR мөлшерлемесі плюс кесімді спрэд 0,85%. бойынша есептеледі.
Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкісімен несиелік желі 25 жылға
берілді, олардың алғашқы бес жылы жеңілдік мезгіл болып табылады.
НЕСИЕНІ ЖАБУ КЕСТЕСІ

Төлеу күні (жыл)

Төлеу сомасы, $

2015

2 400 000,00

2016

2 400 000,00

2017

2 400 000,00

2018

2 400 000,00

2019

2 400 000,00

2020

2 400 000,00

2021

2 400 000,00

2022

2 400 000,00

2023

2 400 000,00

2024

2 400 000,00

2025

2 400 000,00

2026

2 400 000,00

2027

2 400 000,00

2028

2 400 000,00

2029

2 400 000,00

2030

2 400 000,00
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2031

2 400 000,00

2032

2 400 000,00

2033

2 400 000,00

2034

2 400 000,00

Барлығы

48 000 000,00

5. «500,220 кВ кернеулі желілермен Қазақстан ҰЭТ-на жалғаумен бірге
500кВ-тық Алма ҚС құрылысы» жобасы «ҚР электр энергетикалық саласын
дамыту жөніндегі 2007-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту
туралы» ҚР Премьер-Министрінің 31.05.07ж. №147 өкіміне сəйкес іске
асырылады жəне ЭМРМ-нің 26.06.07 жылғы №153 бұйрығымен бекітілген
«Қайта құруға, жаңғыртуға жəне кеңейтуге жататын электр энергетикасы
объектілерінің, сондай–ақ 2007-2015 жылдары салынатын жаңа энергетикалық
объектілер тізбесіне» кіреді.
Осы жобаны іске асыру мақсатында Қоғам Халықаралық Қайта құру
жəне Даму Банкінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен 78 млн.
АҚШ доллары мөлшеріндегі жалпы сомаға қарыз алды. (25.12.2010ж. №7965
Несиелік келісім). Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 6 айлық LIBOR
мөлшерлемесі плюс кесімді спрэд 1,15%. бойынша есептеледі. Халықаралық
Қайта құру жəне даму Банкімен несиелік желі 25 жылға берілді, олардың
алғашқы бес жылы жеңілдік мезгіл болып табылады.
НЕСИЕНІ ЖАБУ КЕСТЕСІ

Төлеу күні (жыл)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Төлеу сомасы, $
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
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2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Барлығы

3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
78 000 000,00

6. «220кВ-тық ОБТҚ-Осакаровка ƏЖ-н қайта құру» жобасы «Қазақстан
Республикасындағы электр энергетикасын дамыту жөніндегі 2010-2014
жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1129 қаулысына сəйкес іске
асырылады.
«220кВ-тық ОБТҚ-Осакаровка ƏЖ-н қайта құру» жобасы үшін
Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі ұйымдастырған 156 млн. АҚШ
доллары мөлшеріндегі синдицирлік коммерциялық несие 15 жыл мерзімге
берілген (2011ж.21.05. № 42039 Несиелік келісім). Несие сомасы 86 млн. АҚШ
доллары мөлшеріндегі Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі несиесінен
жəне Банктер синдикатының 70 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі несиесінен
тұрады.
«Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кВ-тық екінші
электр жеткізу желісінің құрылысы» 1-2-3-кезеңдерінің жобасы шеңберінде
2004-2005 жж. алынған Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі мен
«Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның қарыздарын қайта қаржыландыру үшін
мынадай несиелік желілері ашылды:
(а) Еуропалық Қайта құру жəне даму Банкі 15 жыл мезгілге берген 77,84
млн. АҚШ доллары жəне 45,26 млн. АҚШ доллары сомалары мөлшеріндегі екі
несиелік желі. Қарыз бойынша пайыздар банкаралық 6 айлық ЛИБОР плюс
маржа 3,95% бойынша есептеледі.
(б) Еуропалық Қайта құру жəне Даму Банкі 12 жыл мезгілге берген 18,10
млн. АҚШ доллары сомалары мөлшеріндегі несиелік желі. Қарыз бойынша
пайыздар банкаралық 6 айлық ЛИБОР плюс маржа 3,95% (А2, B1b) жəне
3,70% (B2b) бойынша есептеледі.
«220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ƏЖ-ны қайта құру» жобасын іске асыру
үшін Еуропа Қайта құру жəне Даму Банкі 12 жылдық кезеңге берген, оның
алғашқы үш жылы жеңілдік кезеңі болып табылады, 12,90 млн. АҚШ
доллары (А2, B1b) жəне 1, 90 млн. АҚШ доллары (B2b) сомасындағы
кредиттік желілер ашылған болатын. Қарыз қаражаттары бойынша пайыздар
банк аралық 6 ай ЛИБОР ставкасы плюс маржа 3,95% (А2, B1b) жəне 3,70%
(B2b) бойынша анықталды.
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НЕСИЕНІ ЖАБУ КЕСТЕСІ

Төлеу күні (жыл)
Төлеу сомасы, $
2 тоқсан 2013
4 893 682,55
4 тоқсан 2013
4 893 682,55
2014
10 430 420,65
2015
11 073 476,20
2016
11 073 476,20
2017
11 073 476,20
2018
11 073 476,21
2019
11 073 476,22
2020
11 073 476,22
2021
11 073 476,22
2022
11 073 476,22
2023
10 205 825,00
2024
9 338 173,77
2025
9 338 173,77
2026
4 669 086,88
Барлығы
155 008 475,80*
* 991 524,20 АҚШ долларындағы сома «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік
транзитіндегі 500 кВ-тық екінші электр жеткізу желісінің құрылысы»
жобасының шеңберінде ЕҚДБ мен ҚДБ несиелерін мерзімінен бұрын жабу
үшін арналған қайта қаржыландыруға Транш бойынша туындаған үнемге
байланысты жойылды.
Қоғам облигациялар шығарылымын жүзеге асырған жоқ.
32.Қоғамның негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық
берешек (жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар):
Қоғамның негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық
берешек (жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар):
1) қоғамның қоғам активтерінің баланыстық құнының бес жəне одан
аса пайыз мөлшеріндегі берешегі бар ұйымдардың берешек сомасы,
атауы мен олардың орналасқан жері,
«KEGOC» АҚ-тың өз активтерінің баланстық құнының бес пайызы жəне
одан жоғары мөлшерінде берешегі бар ұйымдар жоқ.
2) несиелік берешекті жабу мерзімдері бойынша; жабу сомалары жақын
арадағы он екі ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар
жылдар бойынша бөлініп ұсынылады.
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Несиелік берешекті жабу мерзімдері бойынша:
(мың теңге)

2 тоқс.2013
3 тоқс.2013
4 тоқс.2013
2014
2015
2017
2019
2020
2022
2023
2026
2034
2035

10 686 508,9
2 900 238,1
17 253 921,1
2 533 202,2
884 827,4
38 666,0
10 621 398,6
401 763,9
11 077 775,3
25 060 107,2
15 580 214,2
6 508 824,2
4 016 019,6

5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жай-күйі
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды
реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30
шілдедегі № 268 қаулысымен бекітілген «Жарияланған акциялардың
шығарылымын мемлекетті тіркеу туралы, акцияларды орналастыру жəне
акциялардың шығарылымын жою жөніндегі есеп беруді бекіту қағидаларына»
№1 қосымшаның 33-43 тармақтары толтырылмайды, өйткені «KEGOC» АҚ
қаржылық ұйым болып табылмайды.
6. Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мəліметтер (Акциялар
шығарылымы «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасының,
2003 жылғы шілдедегі заңын қабылдағанға дейін тіркелген қоғамдар
үшін)
44. Барлық тіркелген бағалы қағаздар шығарылымы қатысында
мыналар көрсетіледі:
1-шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент - «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 7 406 963 дана;
• түрі – жай акциялар;
86

• бір жай акцияның атаулы құны – 10 000 тенге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған
орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық
Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- 02-2-19/4177;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 1998
жылдың 27 тамызы;
• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
2) алынып тасталды;
3) бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталған жəне аяқталған
күндері:
• 1998 ж. 27 тамыз – 1998 ж. 02 қараша;
4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күндер:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжат қабылданбаған. «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының 10.07.1998 ж. Заңындағы 26-баптың 2тармағына сəйкес қоғамның акцияларын бастапқы орналастыру оның
құрылтайшылары арасында жабық тəсілмен олардың
эмиссиясын
мемлекеттік тіркеусіз жүзеге асырылды. Акциялар басымдылық сатып алу
құқысы бойынша жалғыз акционер – Қазақстан Республикасының
Үкіметімен Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік
мүлік жəне жекешелендіру департаменті тұлғасында орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды төлемеу (төлемақыдағы іркіліс), жəй жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат
қосылады. Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек
болған жағдайда аталған берешекті жабу үшін себептер мен
қоғамның қолданған шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;
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6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы тоқтылса
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, күні мен
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ, сондай-ақ бағалы
қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ.
2- шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент - «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 155 625 дана;
• түрі – жай акциялар;
• бір жай акцияның атаулы құны – 10 000 тенге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
асырған орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
жөніндегі Ұлттық Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- А3493;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 2005
жылдың 09 маусымы;
• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
2) алынып тасталды;
3) бағалы қағаздарды орналастыру мезгілінің басталған жəне аяқталған
күндері:
• 09 маусым 2005 ж. – 21 наурыз 2006 ж. (155 624 жəй акция);
• 22 қыркүйек 2007 ж. – 24 желтосқан 2007 ж. (1 жəй акция);
4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күндер:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжат қабылданбады. Акциялар «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. Заңындағы 26-бапқа
сай басымдылық сатып алу құқысы бойынша қоғамның жалғыз
акционерімен орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды
төлемеу
(төлемақыдағы
іркіліс),
жəй
жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
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(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат қосылады.
Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек болған жағдайда
аталған берешекті жабу үшін себептер мен қоғамның қолданған
шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;
6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган,
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ,
бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ..

тоқтылса
танылған
күні мен
сондай-ақ

3-шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент – «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 935 000 дана;
• түрі – жай акциялар;
• жай акциялардың атаулы құны – 10 000 теңге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
асырған орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
жөніндегі Ұлттық Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- А3493;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 2008
жылдың 18 шілдесі;
• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
• жайғастырылмаған акциялар саны – 83 000 дана;
2) алынып тасталды;
3) бағалы қағаздарды орналастыру мезгілі басталған жəне аяқталған
күндері:
• 18 шілде 2008 ж. – 27 қаңтар 2009 ж. (423 000 жəй акция);
• 28 қаңтар 2009 ж. – 27 шілде 2009 г. (269 000 жəй акция);
• 28 қаңтар 2011 ж. – 27 шілде 2011 г. (60 000 жəй акция);
• 28 шілде 2012 ж. – 27 қаңтар 2013 г. (100 000 жəй акция);
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4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күндер:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжат қабылданбады. Акциялар «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. Заңындағы 26-бапқа
сай басымдылық сатып алу құқысы бойынша қоғамның жалғыз
акционерімен орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды төлемеу (төлемақыдағы іркіліс), жəй жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат
қосылады. Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек
болған жағдайда аталған берешекті жабу үшін себептер мен
қоғамның қолданған шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;
6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы тоқтылса
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, күні мен
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ, сондай-ақ бағалы
қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ..
4-шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент – «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 300 000 дана;
• түрі – жай акциялар;
• жай акциялардың атаулы құны – 10 000 теңге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
асырған орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
жөніндегі Ұлттық Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- А3493;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 2008
жылдың 24 қарашасы;
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• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
2) алынып тасталды;
3) бағалы қағаздарды орналастыру мезгілі басталған жəне аяқталған
күндер:
• 18 шілде 2008 ж. – 27 қаңтар 2009 ж.
4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күндер:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі туралы
ішкі құжат қабылданбады. Акциялар «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. Заңындағы 26-бапқа сай
басымдылық сатып алу құқысы бойынша қоғамның жалғыз акционерімен
орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды
төлемеу
(төлемақыдағы
іркіліс),
жəй
жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат қосылады.
Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек болған жағдайда
аталған берешекті жабу үшін себептер мен қоғамның қолданған
шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;
6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы тоқтылса
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, күні мен
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ, сондай-ақ бағалы
қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ..
5-шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент – «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 1 969 709 дана;
• түрі – жай акциялар;
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• жай акциялардың атаулы құны – 10 000 тенге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
асырған орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
жөніндегі Ұлттық Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- А3493;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 2008
жылдың 25 қарашасы;
• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
2)

алынып тасталды;

3)

бағалы қағаздарды орналастыру мезгілі басталған жəне аяқталған
күндер:
• 18 шілде 2008 ж. – 27 қаңтар 2009 ж.

4)

аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күн:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжат қабылданбады. Акциялар «Акционерлік қоғамдар
туралы» Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. Заңындағы 26-бапқа
сай басымдылық сатып алу құқысы бойынша қоғамның жалғыз
акционерімен орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды төлемеу (төлемақыдағы іркіліс), жəй жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат
қосылады. Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек
болған жағдайда аталған берешекті жабу үшін себептер мен
қоғамның қолданған шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;

6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы тоқтылса
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, күні мен
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
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• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ, сондай-ақ
бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ..
2013 жылы жарияланған акциялар саны көбейтілді.
6- шығарылым
1) шығарылым құрылымы:
• эмитент – «KEGOC» АҚ;
• жалпы саны – 22 978 437 дана;
• түрі – жай акциялар;
• жай акциялардың атаулы құны – 500 теңге;
• шығарылым нысаны – құжаттамасыз;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
асырған орган - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
жөніндегі Ұлттық Комиссиясы;
• мемлекеттік тіркеу нөмірі- А3493;
• бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні - 2013
жылдың 13 наурызы;
• акциялар шығарылымын жою – жоқ;
2) алынып тасталды;
3) бағалы қағаздарды орналастыру мезгілі басталған жəне аяқталған
күндер:
• акциялар жайғастырылмады;
4) аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі
туралы ішкі құжаттар қабылданған күндер:
• Аукциондарды немесе жазылымдарды өткізу талаптары мен тəртібі туралы
ішкі құжат қабылданбады. Акциялар «Акционерлік қоғамдар туралы»
Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. Заңындағы 26-бапқа сай
басымдылық сатып алу құқысы бойынша қоғамның жалғыз акционерімен
орналастырылды;
5) Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындамау жəйттері, облигациялар бойынша
сыйақыларды
төлемеу
(төлемақыдағы
іркіліс),
жəй
жəне
артықшылықты
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу
(төлемақыдағы іркіліс) туралы мəліметтер, бұларға орындалмаған
міндеттемелер мөлшерлері жəне олардың əрбір жыл қимасы мен
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акциялар түрінде орындалуын ұзарту күні туралы ақпарат қосылады.
Дивидендтерді есептеу жəне төлеу жөніндегі берешек болған жағдайда
аталған берешекті жабу үшін себептер мен қоғамның қолданған
шаралары:
• «KEGOC» АҚ тарапынан бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы
орындалмаған міндеттемелері жоқ;
6) егер де бағалы қағаздардың орналастырылуы не айналуы тоқтылса
немесе бағалы қағаздар шығарылымы болмады деп танылған
жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, күні мен
шешім қабылдау негіздемесін көрсету қажет:
• Бағалы қағаздардың орналастырылуы тоқтатылған жоқ, сондай-ақ бағалы
қағаздар шығарылымы болмады деп танылған жоқ..
7) облигацияларды орналастыру нəтижесінде тартылған ақша сомасы
көрсетіле отырып, жабу даталары жəне
облигациялар бойынша
төлемақылардың жалпы мөлшері:
• Облигациялар шығарылымы жүзеге асырылған жоқ;
8) бір акцияға (жəй, артықшылықты) есептелген жəне төленген
үлеспайдалар сомасы мен соңғы қаржылық жылдардан əрбір жыл үшін
əрбір акция түріне жалпы дивидендтер сомасы:
2010 жылы
Жалпы
дивидендтер
сомасы
Əр акцияға
дивиденд сомасы

2011 жылы

теңге
2012 жылы

869 403 000

2 346 674 000

2 082 309 000

82,61

221,71

9,74

«KEGOC» АҚ-да артықшылықты акциялар жоқ.
9) қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі
нарықтар, бұларға ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған
нарықта орналастырылған бағалы қағаздардың саны көрсетіле отырып
сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары қосылады:
• Акциялармен сауда жүргізілмейді.
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44-1. Қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар
нарығында айналған жағдайда акциялардың ең жоғарғы жəне ең
төменгі нарықтық бағасы туралы мəліметті көрсету қажет: соңғы
аяқталған үш жыл үшін – жылдар бойынша бөлумен, соңғы аяқталған
екі жыл үшін – тоқсандар бойынша бөлумен, соңғы алты ай үшін –
акцияларды шығару проспектісінің күнінен бастап.
•

«KEGOC» АҚ акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында
айналған жоқ. Соған байланысты акциялардың нарықтық құны
анықталмады.

Акциялардың теңгерімдік құнының тарихы туралы ақпарат соңғы
аяқталған үш жыл үшін жылдар бойғы бөлумен, соңғы аяқталған екі
жыл үшін тоқсандар бойынша бөлумен, соңғы алты ай үшін
акцияларды орналастыруды аяқтау күніне дейін (айдың 1-не дейін)
акциялардың теңгерімдік құны жөніндегі мəліметтен тұруы тиіс.
Акциялардың теңгерімдік құны соңғы аяқталған үш жыл үшін мыналарды
құрайды:
Жыл
2010
2011
2012
2011

2012

2012

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
2012ж.01.07.
2012ж.01.08.
2012ж.01.09.
2012ж.01.10.
2012ж.01.11.
2012ж.01.12.

Акциялардың теңгерімдік құны (теңге 1 акция
үшін)
10637,08
11139,07
11664,31
10982,22
11102,25
11148,17
11323,64
11565,18
11670,04
11607,39
11814,64
11568,43
11623,12
11630,63
11734,89
11863,65
11845,37

7. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мəлімет
45. Акциялар туралы мəлімет:
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1) Жарияланған акциялар саны - 238 324 377 (екі жүз отыз сегіз миллион үш
жүз жиырма төрт мың үш жүз жетпіс жеті) дана;
Акциялар түрі – жай.
2) Құрылтайшылар арасында орналаастырылған акциялар саны - 7 406 963
(жеті миллион төрт жүз алты мың тоғыз жүз алпыс үш) дана;
Акциялар түрі – жай.
3) Бір жай акцияның атаулы құны – 10 000 (он мың) теңге.
4) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері –
қолданылмайды, себебі Қоғам артықшылықты акциялар шығармайды.
45-1. Тұрақтандыратын банктің жарияланған акцияларының саны,
түрлері, атаулы құны туралы мəлімет (тұрақтандыратын банк
толтырады).
Тармақ толтырылмайды, себебі «KEGOC» АҚ тұрақтандыру банкі
санатына жатпайды.

46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары.
Айырбасталатын акциялар жоқ.
46-1. Орналастырылған акциялардың санын өсiру (қоғам сатып алған
акцияларды шегергенде) қоғамның орналастырылған акцияларын бiр
түрiнен осы қоғам акцияларының басқа түрiне айырбастау.
Бұрын орналастырылған жай
10
684
297
жəй
акция
акциялардың жалпы саны
орналастырылды жəне «СамұрықҚазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» АҚмен толығымен төленді
Бұрын
шығарылған
жай
1:20
акцияларды ұсақтау пропорциясы
Ұсақтау нəтижесіндегі жай
213 685 940 орналастырылды
акциялар саны
жəне «Самұрық-Қазына» Ұлттық əлауқат қоры» АҚ-мен толығымен
төленді

47. Төлем агенті туралы мəлімет.
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Төлем агенті жоқ.
48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мəлімет.
• Тіркеушінің толық жəне қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздардың
бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы жəне «Бағалы қағаздардың
бірыңғай тіркеушісі» АҚ.
• Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы
қ., Абылай хан даңғ., 141-үй.
• Байланыс телефоны: 8/727/ 272-47-80.
• Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті
жүзеге асыруға арналған лицензия туралы деректер (нөмірі, берілген
күні, лицензия берген орган): «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»
АҚ-ның қызметі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының 64-1бабы 1-тармағының ережелеріне сəйкес лицензияланбайды.
• Қоғамның акцияларды ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шартының
күні мен нөмірі.
• 2013 жылғы 14 қаңтардағы № 00725 – АО шарт.
48-1. Акционерлік инвестициялық қор мыналарды нұсқайды:
1) акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінім
беру жəне оны толтыру шарттары мен тəртібі;
2) орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері
көрсетілген акционерлік инвестициялық қордың акцияларын (егер
болса) орналастыру жəне (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдардың
тізбесі.
Тармақ толтырылмайды, себебі «KEGOC» АҚ инвестициялық қоры санатына
жатпайды.
8. Қосымша ережелер
49. Алынып тасталды.
50. Инвесторларға арналған ақпарат.
Инвесторлар «KEGOC» АҚ Жарғысының көшірмесімен жəне акциялар
шығарылымы проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістермен жəне
толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы
есептермен 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Бейбітшілік көш., 37-үй мекенжайында таныса алады.
Қоғамның жарғысына сəйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты
жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары:
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• «Казахстанская правда» республикалық газеті;
• «Егемен Қазақстан» республикалық газеті.
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