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«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының («Маңғыстаумұнайгаз» AҚ) 
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ 

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
 Проспекттің 3 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

    «3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет. 

Мемлекеттік қайта тіркеу күні  

және куәлігінің нөмері 

14.10.2004 жылы берілген № 338-1943-АҚ 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 

 

 

Акционерлік қөғамды мемлекеттік 

қайта тіркеуден өткізген органның 

атауы 

 

 

Маңғыстау облыстық әділет департаменті 

 

 ҚР ҚҚА Басқармасының 2007ж. 28 мамырдың № 155 Қаулысына сәйкес Проспекттің 4 тармағы 

алынып тасталынсын.  

 Проспекттің 5 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факстың нөмірі, 

электронды почтаның мекен-жайы туралы ақпарат.  
Акционерлік қоғамның орналасқан жері: 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,   

Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, № 1 үй. 

Байланыс телефондары: (8-7292) 215-246, 211-857 

Факс: (8-7292) 212-919 

Электрондық почтаның адресі: zh.kasymova@mmg.kz» 

 

 Проспекттің 6 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«6.  Акционерлік қоғамның банктік деректемелері: 

«Қазақстан халық банкі» АҚ 

Ақтау қаласы, Маңғыстау облыстық филиалы  

СТН  430100000245   

БСН 990140000483   14.10.2004ж. 

SWIFT BIC: HSBKKZKX 

ЖСК KZ636010231000040129 (тенге)» 

 

 Проспекттің 7 тармағынан «Акционерлiк қоғамның қызмет түрлері» 8) тармақша «Күзет қызметі» 

шығарылсын, «Күзет қызметі туралы» ҚР Заңының 5 бабының 4 тармағына сай «шетелдік үлестері 

бар заңды тұлғалар күзет қызметінің барлық түрлерін көрсете алмайды». 

 

 Проспекттің 9 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«9.  Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдерінің атауы, тіркелген күні, 

орналасқан жері, мен почталық мекен - жайлары: 

“Маңғыстаумұнайгаз” АҚ келесі Өкілдігі бар: 

Өкілдіктің атауы - “Маңғыстаумұнайгаз” АҚ Астана қаласындағы Өкілдігі. 

Тіркелген күні – 15 қыркүйек 2008ж. 

Орналасқан жері мен почталық мекен - жайлары: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 

қаласы, Алматы ауданы, Eсіл өзенінің сол жағасы, Тәуелсіздік көшесі, 33 үй.  

         

        Казіргі уақытта Қоғамда филиалдар жоқ.» 

 

 Проспекттің 10 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«10.  Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржы жылдың қаржылық есебіне аудитті 

жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті 

коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық 

ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - әкесінің аты). 
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Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, 

соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң 

және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы. 

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда, 

тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып, 

шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет. 

«Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Маңғыстамұнайгаз» АҚ-ның соңғы 

аяқталған үш (3) жылына (2010ж, 2011ж, 2012ж) қаржылық есептің аудитін жүргізді. Қазақстан 

қаржыгерлерінің Ассоциациясы, Қазақстанның салық төлеушілер Ассоциациясы, Қазақстан 

Республикасының тауарлы-өндірістік палатасы, Қазақстан  Петролеум Ассоциациясы, Британ-

қазақ қоғамы, Қазақстан-Канада Бизнес Ассоциациясы, Қазақстан аудиторларының Палатасы, 

Герман бизнес клубы және Халықаралық салық және инвестициялар орталығы Қазақстандағы 

Американ сауда палатасының мүшесі болып табылады.  

 

«Эрнст энд Янг» ЖШС серіктестерінің, кеңес берушілерінің Тегі, Аты, Әкесінің аты  (бар болған 

жағдайда) 

2010жыл 2011жыл 2012жыл 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Дина Шаяхметова 

4. Динара Баимбетова 

5. Самал Утешкалиева 

6. Уразаков Султан Куанович 

7. Баймаганбетов                     

Данияр Елубаевич 

8. Иденов Сакен Садуакасович 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Жолдаспаев                              

Павел Маратович 

4. Уразаков Султан Куанович 

5. Рамазанова                            

Малика Фархадовна 

6. Иденов Сакен Садуакасович 

7. Дуйсенбаева                          

Айнура Кайратовна 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Жолдаспаев                              

Павел Маратович 

4. Уразаков Султан Куанович 

5. Рамазанова                            

Малика Фархадовна 

6. Иденов Сакен Садуакасович 

Дуйсенбаева                          

Айнура Кайратовна 

 

Сәйкес қызмет көрсетулер үшін шартқа отырған қаржы консультанттары болып 

«PriceWaterHouse» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан аудиторларының 

палатасының, Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясының және  басқа да халықаралық 

ассоциациялардың мүшесі болып саналады), «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі (Қазақстан) (Қазақстан аудиторларының палатасының және  басқа да 

ассоциациялардың мүшесі болып саналады), «Olympex Advisers»(«Эксперт» дәрежесі бар 

«Қазақстан салықтөлеушілер Ассоциациясы» заңды тұлғалар бірлестігінің мүшесі) 

жауапкерілігі шеутеулі Серіктестігі. 

Қаржы мәселелері жөніндегі кеңес беру қызметтерін «КПМГ Аудит» жауапкершілігі 

шектеулі Серіктестігі атқарды, ол келесідей профессионалды ассоциациялардың мүшесі болып 

табылады: 

 ЖАҚ “Қазақстан Республикасы Аудиторларының Палатасы”; 

 Қазақстандағы Европалық Бизне Ассоциациясы; 

 Қазақстандағы Америка Сауда Палатасы; 

 Қазақстандағы қаржыгер Ассоциациясы; 

 Қазақстан Петролеум Ассоциациясы(КРА); 

 Салықтар мен инвестициялар бойынша Халықаралық орталық; 

 KAZENERGY Ассоциациясы; 

 Есепшілер және есептік мекемелер Одағы; 

 Бағалаушылардың Алматылық Палатасы.» 

 

 Проспекттің 11 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

     «11. Қоғам корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оның қабылдануы қоғам 

жарғысында көзделген жағдайда). 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Жарғысында корпоративтік басқару Кодексін қабылдау 

көзделмеген. Алайда, ҚР қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау 

Агенттігінің басқармасының2005жылдың 26 наурызындағы№106 Қаулысының талаптарына 

сәйкес «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Казахстанская Фондовая Биржа» АҚ-ның листингтік 

компаниясы ретінде өзінің ішкі құжаттарын 2006 жылдың 01 қазанына дейін осы Қаулымен 
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сәйкестендіруге  міндетті, яғни «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2005 жылдың 21 ақпанында 

эмитеннттер Кеңесінің отырысында мақұлданған корпоративтік басқару Кодексін ұстану 

көзделуге тиіс.  

Қоғамның 19.09.2006 жылғы №1/06 акционерінің шешімімен бекітілген 2002 жылдың 

қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы бағалы қағаздар нарығы 

мәселелері жөніндегі Эксперттер кеңесінің шешімімен бекітілген корпоративтік басқару және 

қазақстан акционерлер қоғамының корпоративтік басқару қағидаларын қолдану бойынша 

Ұсыныстар саласындағы халықаралық тәжірибені ескеру арқылы құрылған 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік басқару Кодексі әрекет етеді.» 

 

 Проспект 11-1 тармағымен келесі мәтінде толықтырылсын: 

«11-1.Акцияларды қоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесін 

акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн. 

          «Акцияларды Қоғам сатып алуы барысында олардың құнын анықтау тәсілдері» акционерлер 

жалпы жиналысының бекітілген уақыт мерзімі - 2007 жылдың 15 қарашасы.» 

 

 Проспекттің 12 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«12. «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамның директорлар кеңесі. 

Осы тармақта көрсетулуі қажет: 

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып); 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен 

берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса 

атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні; 

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс 

беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы; 

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың 

(жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының 

(жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы; 

 

Директорлар Кеңесі 

төрағасының және 

мүшелерінің аты-

жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған 

жылы (тәуелсіз 

директорды                  

(-ларды) көрсете 

отырып) 

Хронологиялық тәртіппен 

берілген соңғы үш жылда және 

қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымы, оның ішінде қоса 

атқаратын қызметі және олардың 

қызметтеріне кірісу күні 

Директорлар 

Кеңесі 

мүшелеріне 

тиесілі 

дауыс беретін 

акцияларының 

қоғамның дауыс 

беретін 

акцияларының 

жалпы санына 

пайыздық ара 

қатынасы 

Еншілес және 

тәуелді 

ұйымдардың 

директорлар 

кеңесі мүшелеріне 

тиесілі 

акциялардың 

(жарғылық 

капиталдағы 

үлесінің) осы 

ұйымдардың 

орналастырылған 

акцияларының 

(жарғылық 

капиталдағы 

үлесінің) жалпы 

санымен 

проценттік ара 

қатынасы 

1) 2) 3) 4) 
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Бимагамбетов 

Тимур 

Мустахиевич 

1954ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің төрағасы 

 01.2009 ж.- 02.2012ж.- Ақтау қ. 

«Н оперейтинг Компани» ЖШС 

бас директоры; 
 

 02.2012ж. бастап қазіргі уақытқа 

дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» AҚ 

игеру және техникалық даму 

Басқармасы төрағасының 

орынбасары; 
 

 19.03.2012ж. бастап 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

директорлар Кеңесінің 

құрамына сайланды; 
 

 15.11.2012ж. бастап 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

директорлар Кеңесінің Төрағасы 

болып сайланды. 

 

0,0002 

 

0,00 

Цао Ямин 

1962 ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі  

 

 09.2007 жылдан қазіргі уақытқа 

дейін - «Trans-Asia Gas Pipeline 

Company Limited» 

компаниясының бас 

директорының орынбасары;  

 09.2007 жылдан қазіргі уақытқа 

дейін - «Қазақстандағы КННК 

Интернационал» 

компаниясының бас 

директорының орынбасары; 

 30.12.2012ж. бастап 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

директорлар Кеңесінің 

құрамына сайланды. 

0,00 0,00 

Люй Гунсюнь 

1957ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі  

 09.2007ж. бастап - 01.2013ж. 

дейін – «Түрікменстандағы 

CNPC International» 

компаниясының бас директоры; 

 01.2013ж. осы уақытқа дейін - 

СNPC орталық Азия бойынша 

аймақтық дирекциясының 

басшысы; 

 05.02.2013ж. бастап қазіргі 

уақытқа дейін -  

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

директорлар Кеңесінің мүшесі. 

0,00 0,00 

Исказиев 

Курмангазы 

Орынгазиевич 

1965 ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі 

 06.2009 ж. - 02.2012 ж. – 

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның бас 

геологы; 

 15.02.2012ж. қазіргі уақытқа 

дейін - «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-

ның геология және перспективті 

жоспарлар Басқармасы 

төрағасының орынбасары; 

 01.11.2012ж. бастап 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

директорлар Кеңесінің құрамына 

сайланды. 

0,00 0,00 
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Елеманов Булат 

Далдаевич 

1950 ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі 

(тәуелсіз директор) 

 2005 жылдың мамырынан қазіргі 

уақытқа дейін – «Азимут 

Энерджи Сервисез» АҚ 

директорлар Кенесінің төрағасы; 

 

 25.11.2009ж. қазіргі уақытқа 

дейін - «Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ директорлар Кеңесінің 

мүшесі. 

0,00 0,00 

Тун Сяогуан 

1935 ж.т. 

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі 

(тәуелсіз директор) 

 2005 жылдан қазіргі уақытқа 

дейін – Қытайдың Инженерлік 

Академиясының мүшесі; 

 

 25.11.2009 ж. қазіргі уақытқа 

дейін - «Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ директорлар Кеңесінің 

мүшесі. 

0,00 0,00 

5)  соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің 

себептері. 

Қоғамның дауыс беру акцияларының иеленуші, акционердің 25.09.2009 жылғы №1/11-09  шешімі 

бойынша, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 100% жай акциялары «Central Asia Petroleum Ltd.» 

компаниясынан «Mangistau Investments B.V.» компаниясымен сатып алынуға байланысты, 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесінің жаңа құрамы тағайындалды: 

 Ван Чжунцай 

 Балжанов А.К. 

 Сюй Аньпин 

 Утеғалиев С.А. 

 Тун Сяогуан 

 Елеманов Б.Д. 

 

18.01.2010 ж. бастап «Mangistau Intestments B.V.» компаниясының шешімімен директорлар кеңесінің 

мүшесі Ван Чжунцайдың өкілеттілігі тоқтатылды және 18.01.2010 ж. бастап Сунь Бо - директорлар 

Кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.  

 

2011 жылдың сәурінде басқа қызметке ауысуына байланысты «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар 

Кеңесінің мүшесі – Балжанов Аскар Кумаровичтің өкілеттілігі уақытынан бұрын тоқтатылды және 

директорлар Кеңесінің құрамына Айдарбаев Алик Серикович тағайындалды 

 

2012 жылдың наурыз айында басқа қызметке ауысуына байланысты «Маңғыстаумұнайгаз»                      

АҚ директорлар Кеңесі мүшелерінің  – Айдарбаев Алик Сериковичтің және Утегалиев Сисенгали 

Ажгалиевичтің өкілеттіктері уақытынан бұрын тоқтатылып, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар 

Кеңесінің жаңа 2 (екі) мүшесі болып – Бимагамбетов Тимур Мустахиевич және Жубаниязов Косай 

Туркменбаевич тағайындалды 

 

2012 жылдың мамыр айында басқа қызметке ауысуына байланысты «Маңғыстаумұнайгаз»                       

АҚ директорлар Кеңесінің мүшесінің - Жубаниязов Косай Туркменбаевичтің өкілеттілігі уақытынан 

бұрын тоқтатылды және директорлар Кеңесінің құрамына -Аншибаев Амантай Муратович 

тағайындалды. 

 

2012 жылдың қазан айында басқа қызметке ауысуына байланысты «Маңғыстаумұнайгаз»                         

АҚ директорлар Кеңесінің мүшесіАншибаев Амантай Муратовичтің өкілеттілігі уақытынан бұрын 

тоқтатылды және директорлар Кеңесінің құрамына 01.11.2012 жылдан бастап Исказиев Курмангазы 

Орынгазиевич тағайындалды. 

 

2012 жылдың 15 қарашасында «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы болып 

Бимагамбетов Тимур Мустахиевич тағайындалды. 
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2012 жылдың 08 желтоқсанда  «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Сунь Боның 

өліміне байланысты 2012 жылдың 30 желтоқсаннан  бастап «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар 

Кеңесінің құрамына – Цао Ямин тағайындалды. 

 

2013 жылдың 04 ақпанында басқа қызметке ауысуына байланысты «Маңғыстаумұнайгаз»                         

АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі - Сюй Аньпин өкілеттілігі уақытынан бұрын тоқтатылды және 

директорлар Кеңесінің құрамына 2013 жылдың 05 ақпаннан бастап - Люй  Гунсюнь тағайындалды. 

 

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда). 

Осы тармақта қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауы 

(атаулары), оның (олардың) құзыреті көрсетілуі тиіс. 

                «Маңғыстамұнайгаз» акционерлік қоғамында директорлар Кеңесінің комитеттері жоқ. 

 
     12-3. Ішкі аудит қызметі (егер ол бар болса). 

               Осы тармақта: 

1) акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының аты-жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған жылы не ішкі аудит қызметі әр қызметкерлерінің аты-жөні, бар 

болса -әкесінің аты, туған жылы; 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете 

отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу 

күні көрсетілу тиіс 

           «Маңғыстамұнайгаз» акционерлік қоғамда Ішкі аудит қызметі жоқ.» 

 Проспекттің 13 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

   «13. «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының алқалы (жеке дара) атқарушы органы. 

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның 

алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-

жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы; 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете 

отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу 

күні; 

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін 

акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара 

қатынасы. 

 
Акционерлік қоғамның 

алқалы атқару 

органының әрбір 

мүшесінің аты-жөні, бар 

болса - әкесінің аты, 

туған жылы 

 

 

Хронологиялық тәртіппен соңғы 

үш жылда және қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымы, оның 

ішінде қоса атқаратын қызметі 

және олардың өкілеттіліктері мен 

қызметтеріне кірісу күні 

Атқарушы органдардың 

мүшелеріне тиесілі дауыс 

беретін акциялардың 

қоғамның дауыс беретін 

акциялардың жалпы 

санына пайыздық ара 

қатынасы  

1)  2)  3)  

Сунь Синъюнь 

1967 ж.т. 

 

Бас директор 

24.12.2009ж.  бастап - 14.11.2012ж. 

дейін:  

«Маңғыстаумұнайгаз»  АҚ-ның бас 

директорының бірінші орынбасары   

/Басқармасының мүшесі; 

Өкілеттіліктері: 

Жарғыға сәйкес Басқара мүшелері 

тең бастамада  қызметтерін жүзеге 

асырады.  

 

 

0,00 
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Басқарма Қоғамның ағымдағы 

қызметін жалпы басқаруын жүзе 

асырады, соның ішінде:    

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымдарының операциялық және 

(немесе) ағымдағы қызметінің 

мәселелері бойынша 

мәмілелердің құны, не болмаса 

оларды жасау нәтижесінде 

туындап қалуы мүмкін нақты 

немесе әлеуетті міндеттемелер 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

соммадан аспайтын жағдайда 

шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның кез келген 

оның еншілес ұйымының 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

жалпы сомасына мәмілелер жасау 

туралы шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымының қатысуымен жалпы  

3 000 000 (үш миллион) АҚШ 

долларынан асқан жағдайда, кез 

келген шағымдарды, дауларды, 

немесе сот, немесе арбитражды 

істерді мәлім етуі, жүргізуі, 

реттеуі; 

 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа 

тағайындау және босату, басқа 

жұмысқа аудару туралы, 

қызметкерлерге сыйақы беру 

туралы, тәртіптік жазалау 

шараларын қолдану туралы 

бұйрықтарды шығару.   

 Қоғамның және оның еншілес 

ұйымдарының жылдық жұмыс 

бағдарламасы мен жылдық 

бюджетін дайындау;   

 еншілес ұйымдарының 

директорлар кеңесі мен атқарушы 

органына тағайындауларды 

алдын – ала бекіту және т.б. 

 

15.11.2012ж. бастап – қазіргі 

уақытта: «Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ-ның бас директоры/ 

Басқармасының мүшесі.  

Өкілеттіліктері: 

Жарғыға сәйкес Басқара мүшелері 

тең бастамада  қызметтерін жүзеге 

асырады.  

Басқарма Қоғамның ағымдағы 

қызметін жалпы басқаруын жүзе 

асырады, соның ішінде:    

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымдарының операциялық және 

(немесе) ағымдағы қызметінің 

мәселелері бойынша 
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мәмілелердің құны, не болмаса 

оларды жасау нәтижесінде 

туындап қалуы мүмкін нақты 

немесе әлеуетті міндеттемелер 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

соммадан аспайтын жағдайда 

шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның кез келген 

оның еншілес ұйымының 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

жалпы сомасына мәмілелер жасау 

туралы шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымының қатысуымен жалпы  

3 000 000 (үш миллион) АҚШ 

долларынан асқан жағдайда, кез 

келген шағымдарды, дауларды, 

немесе сот, немесе арбитражды 

істерді мәлім етуі, жүргізуі, 

реттеуі; 

 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа 

тағайындау және босату, басқа 

жұмысқа аудару туралы, 

қызметкерлерге сыйақы беру 

туралы, тәртіптік жазалау 

шараларын қолдану туралы 

бұйрықтарды шығару.   

 Қоғамның және оның еншілес 

ұйымдарының жылдық жұмыс 

бағдарламасы мен жылдық 

бюджетін дайындау;   

 еншілес ұйымдарының 

директорлар кеңесі мен атқарушы 

органына тағайындауларды 

алдын – ала бекіту және т.б. 

Досмухамбетов М.Д. 

1960 ж.т. 

 

Бас директордың  

бірінші орынбасары 

26.11.2009 ж.    бастап- 14.11.2012 

ж.дейін:  

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның бас 

директорының геология және 

өндіру бойынша орынбасары. 

Өкілеттіліктері: Шикізат қорының, 

мұнай және газ кен орындарын 

өңдеуді дамыту бойынша 

жұмыстардың барлық түрлеріне 

басшылық ету, іздеу, барлау және 

өңдеу (мұнай және газды) 

әдістерінің жетілдіру саласында 

ғылыми зерттеулердің негізгі және 

басым бағыттарын анықтау.    

 

15.11.2012ж.бастап – қазіргі 

уақытта:  
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ   бас       

директорының бірінші    

орынбасары/Басқарманың    мүшесі.  

Өкілеттіліктері: 

Жарғыға сәйкес Басқара мүшелері 

тең бастамада  қызметтерін жүзеге 

 

 

0,00 
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асырады.  

Басқарма Қоғамның ағымдағы 

қызметін жалпы басқаруын жүзе 

асырады, соның ішінде:    

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымдарының операциялық және 

(немесе) ағымдағы қызметінің 

мәселелері бойынша 

мәмілелердің құны, не болмаса 

оларды жасау нәтижесінде 

туындап қалуы мүмкін нақты 

немесе әлеуетті міндеттемелер 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

соммадан аспайтын жағдайда 

шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның кез келген 

оның еншілес ұйымының 

баламасы 7 000 000 (жеті 

миллион) АҚШ доллары болатын 

жалпы сомасына мәмілелер жасау 

туралы шешім қабылдау; 

 Қоғамның немесе оның еншілес 

ұйымының қатысуымен жалпы  

3 000 000 (үш миллион) АҚШ 

долларынан асқан жағдайда, кез 

келген шағымдарды, дауларды, 

немесе сот, немесе арбитражды 

істерді мәлім етуі, жүргізуі, 

реттеуі; 

 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа 

тағайындау және босату, басқа 

жұмысқа аудару туралы, 

қызметкерлерге сыйақы беру 

туралы, тәртіптік жазалау 

шараларын қолдану туралы 

бұйрықтарды шығару.   

 Қоғамның және оның еншілес 

ұйымдарының жылдық жұмыс 

бағдарламасы мен жылдық 

бюджетін дайындау;   

 еншілес ұйымдарының 

директорлар кеңесі мен атқарушы 

органына тағайындауларды 

алдын – ала бекіту және т.б. 

 

 Проспекттің 14 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«14. Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға соңғы  

қаржы жылында берілген және төленген сыйақы мен жалақының, сондай-ақ 

жеңілдіктердің жалпы сомасы. 
Соңғы 2012 жылы Қоғамның осы проспектісінің 12 және 13 бөлімшелерінде көрсетілген 

тұлғаларға берілген және төленген марапаттаулар және еңбек ақылардың, сонымен қатар 

льготтардың жалпы сомасы - 85 956 200  теңге.»  

 
 Проспекттің 15 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«15.Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.  

1)   акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері: 

 маркетинг және мұнай өңдіру департаменті; 

 сатып алу және материалды-техникалық жабдықтау депараменті; 
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 қаржы департаменті; 

 бизнес-жоспарлау және экономикалық талдау департаменті; 

 әкімшілік мәселелер және әлеуметтік даму департаменті; 

 адам ресурстарын басқару департаменті; 

 құқықтық қамту және корпоративтік басқару департаменті; 

 геология және кен орындарын игеру департаменті; 

 маркшейдерлік қызмет; 

 күрделі құрылыс департаменті; 

 көлік  департаменті; 

 өндірістік департамент; 

 ұңғыларды бұрғылау және күрделі жөндеу департаменті; 

 орталық инженерлік-технологиялық департамент; 

 техника қауіпсіздігі, еңбек және қоршаған ортаны қорғау департаменті; 

 автоматтандыру, ақпараттық технология және байланыс департаменті; 

 қауіпсіздік қызметі; 

 «Қаламқасмұнайгаз» өндірістік басқармасы; 

 «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасы; 

 Астана қаласындағы өкілдік. 

 

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен 

өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны: 

 «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам 

өкілеттігінің қызметкерлерінің жалпы саны - 5 920 адам. 

 

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің 

жалпы саны және олардың процентпен орналастырылған акциялардың жалпы 

санындағы жиынтық үлесі: 

 акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің 

жалпы саны - 813 адамды құрайды, және олардың процентпен орналастырылған 

акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі - 0,07 %. 

 
4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - 

әкесінің аты, туған жылы): 

 

             «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының жоғары шендегі басшылары: 

№ Лауазым атауы 
Жетекшінің фамилиясы,  

аты, әкесінің аты 
Туған жылы 

1 Бас директор Сунь Синъюнь 1967 

2 Бас директордың бірінші орынбасары Досмухамбетов Махамбет 

Джолдасгалиевич 

1960 

3 Бас директордың коммерциялық 

мәселелер жөніндегі орынбасары 

Чжен Чэнху 

 

1967 

4 Бас директордың заң және кадр 

мәселелері жөніндегі орынбасары 

Турикпенбаев Нурлан Ногаевич 1966 

5 Бас директордың әкімшілік және 

әлеуметтік мәселелер жөніндегі 

орынбасары 

Кулдасбаев Ибадулла 

Муратович 

1951 

6 Бас директордың геология және  

өндеу жөніндегі орынбасары 

Чэнь Цюань 1966 

7 Бас директордың экономика және 

қаржы жөніндегі орынбасары 

Бижанов Есен Башеевич 1976 

8 Бас директордың өндірістік мәселелер 

жөніндегі орынбасары 

Кийнов Казыбек Кетебаевич 1967 
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             «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының бөлімшелерінің басшылары:  

№ Лауазым атауы 
Жетекшінің фамилиясы, 

 аты, әкесінің аты 
Туған жылы 

1 Маркетинг және мұнай өндіру 

департаментінің директоры 

Цзян Дуньцян 1980 

2 Сатып алу және материалдық-

техникалық жабдықтау 

департаментінің директоры 

Назарбеков  

Марлен Даинович 

1975 

3 Қаржы департаментінің директоры Ван Сяохун 1980 

4 Бизнес-жоспарлау және 

экономикалық анализ 

департаментінің директоры 

Найзабекова  Айнур  

Найзабековна 

1976 

5 Әкімшілік мәселелер және 

әлеуметтік даму департаментінің 

директоры 

Илмуханбетов  

Нурлан Лазаревич 

1976 

6 Адам ресурстарын басқару 

департаментінің директоры 

Ши Чанфу 1963 

7 Құқықтық қамсыздандыру және 

корпоративтік басқару 

департаментінің директоры 

Чжан Цзюньпин 1977 

8 Геология және кен орындарын игеру 

департаментінің директоры 

Байпаков  

Саттибек Шаймурзаевич   

1979 

9 Маркшейдерлік қызмет бастығы Нуранов Бек Мырзабекович 1955 

10 Капиталды құрылыс 

департаментінің директоры 

Назарбек Нурлан Саинович 1969 

11 Транспорт департаментінің 

директоры 

Чжан Вэйхуа 1970 

12 Өндіріс департаментiнің директоры Юй Хунцзян 1967 

13 Орталық инженерлік-техникалық 

департаментінің директоры 

Юань Чжикунь 1983 

14 Техникалық қауіпсіздік, еңбек 

қорғау және қоршаған ортаны 

қорғау департаментінің директоры 

Лян Чуньюй 1977 

15 Автоматизация, ITжәне байланыс 

департаментінің директоры 

И Лун 1970 

16 Бұрғылау және ұңғымаларды 

курделі жөндеу департаментінің 

директоры 

Ян Юэхуа 1980 

17 Қауіпсіздік қызметінің бастығы Аккайсиев Арман Умбетович 1966 

18 «Қаламқасмұнайгаз» Өндірістік 

басқармасының бастығы 

Сәрсенбай Нұрпейіс 

Мизанбайұлы 

1972 

19 «Қаламқасмұнайгаз» Өндірістік 

басқармасының бастығы 

Цзун Шоуго 1966 

20 «Жетыбаймұнайгаз» Өндірістік 

басқармасының бастығы 

Бижанов Сагидолла Алимович 1950 

21 «Жетыбаймұнайгаз» Өндірістік 

басқармасының бастығы 

Сейтмаганбетов Болат 

Сулейменович 

1971 

 

5) Өкілдіктің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы): 

 

№ Лауазым атауы 
Жетекшінің фамилиясы,  

аты, әкесінің аты 
  Туған жылы 

1 "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ Астана 

қаласындағы өкілдігінің директоры 

Турбаев Нуркен Нурланович 1982ж. 
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 Проспекттің 16 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

   «16.  Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері). 

Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген акциялар саны 

және түрі (түрлері) немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да 

көп пайызын иеленетін акционерлерге тиесілі дауыс беретін акциялардың пайыздық ара 

қатынасы көрсетіледі. Егер акционер заңды тұлға болып табылған жағдайда, осы заңды 

тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын 

иеленетін ірі акционерлері не қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі. 

Мәліметтерде жеке тұлға - акционердің немесе құрылтайшының тегі, аты, бар болса 

- әкесінің аты, туған жылы және заңды тұлға - акционердің немесе құрылтайшының толық 

атауы, орналасқан жері, қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп 

пайызын иелену басталған күні болуы тиіс. 
 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ орналастырған акциялардың 10 және одан да көп пайызына ие болған 

акционері: 

 

№ Заңды тұлға-

акционерлердің толық 

атауы 

Заңды тұлға-

акционерлердің 

орналасқан мекен-

жайы 

Қоғамның 

орналастырылған 

акцияларының он 

және одан да көп 

пайызын иеленетін 

акционерлерге 

тиесілі дауыс 

беретін 

акциялардың 

пайыздық ара 

қатынасы (%) 

Акционер қоғамның 

орналастырылған 

акцияларының он 

және одан да көп 

пайызын иелену 

басталған күні 

1 «Mangistau 

Investments B.V.» 

Амстердам қ., 

Нидерланды 

Strawinskylaan 727 

(WTC, Tower B) 

 

99,005 

 

25.11.2009 ж. 

 

«Mangistau Investments B.V.» компаниясының жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және 

одан да көп пайызын иеленетін ірі акционерлері туралы мәліметтер: 

 

№  Заңды тұлға-акционерлердің толық 

атауы 
Заңды тұлға-

акционерлердің орналасқан 

мекен-жайы 

Пайыздық 

қатынасы 

1 Eurasian Energy Holdings GmbH Renngasse 1/Freyung, A-1010  

Вена, Австрия 

 

 

50% 

 

2 

 

Сooperative  KazMunaiGaz U.A. 

 

Strawinskylaan 807, 1077XX, 

Амстердам, Нидерланды 

 

50% 

 

 Проспекттің 17 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«17.  Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан 

да көп пайызымен үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер. 

Мәліметтерде заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, қоғамға, ұйымның 

орналастырылған акцияларының жалпы санына акциялардың (жарғылық капиталдағы 

үлесі) пайыздық ара қатынасы, қызмет түрі, қоғамның ірі акционер бола бастаған не 

ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайызы үлесімен иелене бастаған 

күні және бірінші басшысы туралы ақпарат болуға тиіс.  

 
Заңды түлғаның 

толық атауы 

Заңды тұлғаның 

орналасқан жері 

Қоғамға 

тиесілі 

акциялардың 

ұйымға 

орналасты- 

рылған 

Заңды тұлғаның қызмет  

түрлері 

Акционерлік  

қоғамның ірі 

акционер бола 

бастаған не 

ұйымның 

жарғылық 

Бірінші 

басшысы 

туралы 

ақпарат 
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жалпы 

акциялар 

көлеміне % 

қатынасы 

(жарғылық 

капиталға 

қатысу үлесі) 

капиталында 

он және одан 

да көп 

пайызы 

үлесімен 

иелене 

бастаған күні 

«Атыраумұнайгаз» 

акционерлік қоғамы 

ҚР, Маңғыстау облысы, 

Ақтау қ.,  6 ш.а., 1 үй, 

«Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ офисі  

 

100 
 Көмірсутекті 

шикізаттарды және 

олардың оңдеу 

өнімдерін сатуды қоса 

алғандағы маркетинг 

және өндіру, қайта 

өңдеу, бағалау, барлау 

жұмыстарын жүзеге 

асыру; 

 Көмірсутегі 

кенорындарын бағалау 

мен барлаудың жаңа 

тәсілдерін және 

технологияларын құру 

және алу; 

 Шартты аумақтардағы 

геологиялық 

құрылымдар, соның 

ішінде геологиялық, 

геофизикалқ, 

геохимиялық, 

инженерлік және басқа 

да зерттеулер жайлы 

барынша нақты ақпарат 

алу үшін қажетті 

зерттеулер жүргізу; 

 Кенорындарын 

жарақтандыру 

жұмыстарымен 

қамтамасыз ету; 

 және басқалары. 

 

2003ж. 

23 қазан 

 

Бас директор  

 

Чэнь Юнчэнь 

«Snow Leopard 

International Inc.» 

компаниясы 

Bayside Executive Park, 

Building No. 3, West Bay 

Street and Blake Road, 

Nassau, The Bahamas 

 

100 

 

Инвестициялық қызмет 

2006 ж.  

16 қаңтар 

Компанияның 

басқарылуы 

Директорлар  

Кенесінің  

құрамындағы 

Сунь Синъюнь 
Досмухамбетов М. 

Исказиев К.О. 
Чжан Цзюньпин 

мүшелерімен 

жүзеге асырылады 

 

«Спортивный  

  клуб Теннис» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

ҚР, Маңғыстау облысы, 

Ақтау қ., 3 ш.а., 119 үй. 

 

10 
 құрылыс және спорттық 

ғимараттарді 

пайдалану; 

 жаппай спорттық және 

мәдени сауықтыру 

шараларын 

ұйымдастыру; 

 халықтың бос 

уақытында спорттық 

қойылым түріндегі 

көңіл көтеру 

бағдарламалар арқылы 

шараларын 

ұйымдастыру; 

 сыртқы экономикалық 

қызмет және т.б. 

1996 ж.  

21 қазан 

Директор - 

Руденко Елена 

Александровна 

 

 Проспекттің 18 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

   «18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: 

     «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы:: 
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 Маңғыстау облысының жұмыс берушілер Ассоциациясының (орналасқан жері: 130 000, 

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 14 ш.а., 1 үй); 

 «KAZENERGY» (010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 109, 

В-15 блок) энергетикалық және мұнайгаз комплексін ұйымдастырудың Қазақстандық 

ассоциациясы» заңды тұлғаларының бірлестігің, 

     мүшесі болып табылады. 

 

 Проспекттің 19 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

  «19.   Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет. 

Осы тармақта осы акциялар шығарылымының проспектісіне 12-18-тармақтарында 

көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік 

қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын барлық тұлғалар туралы 

мәліметтерді оларды аффилиирленген тұлғаларға жатқызу үшін негіздерді көрсете 

отырып аффилиирленгендігі туындай бастаған күнін көрсету қажет. 

 
Жоғарыда атап көрсетілген шығарылымының проспектісіндегі басқа аффилиирленген өзге 

тұлғалар: 

 

Аффилиирленген  

тұлғаның атауы 

Оларды аффилиирленген тұлға ретінде 

тануға деген негіздеме 

Аффилиирлен- 

гендігі туындай 

бастаған күні 

«ҚазМұнайГаз  

  Барлау Өндіру» АҚ 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  4) және 7) т. 

25.11.2009ж. 

«ҚазМұнайТениз» ТМК АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің   4) және 7) т. 

25.11.2009ж. 

«Қазақ Ойл Ақтөбе» ЖШС ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің   4) т. 

25.11.2009ж. 

«ҚазМұнайГаз Ұлттық 

компаниясы» АҚ 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  8) т. 

25.11.2009ж. 

CNPC «Exploration 

Development Company Ltd» 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  8) т. 

25.11.2009ж. 

«Cooperative KazMnaiGaz PKI 

U.A.» компаниясы 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  9) т. 

25.11.2009ж. 

«Eurasian Energy Holdings 

GmgH»компаниясы 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  9) т. 

25.11.2009ж. 

«Snow Leopard Resources 

ltd»компаниясы 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  4) және 6-1)т. 

25.11.2009ж. 

«Степной Леопард Лтд» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі  

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  4) және 6-1) т. 

25.11.2009ж. 

«Ақтаунефтесервис» ЖШС ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) және 4) т.  

10.06.2011ж. 

«КМГ-Кұмкөл» ЖШС ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

25.11.2009ж. 

«КазТрансОйл» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

25.11.2009ж. 

«КазТрансГаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

25.11.2009ж. 

«Қазақстанның мұнай және 

газ институты» АҚ 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

25.11.2009ж. 

«Рауан Медиа Групп» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

25.11.2009ж. 

«Oil Services Company»ЖШС ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы  » Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

10.06.2011ж. 

«Мұнайтелеком» ЖШС ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.  

10.06.2011ж. 

«Ойл Транспорт ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 10.06.2011ж. 
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Корпорейшэн» ЖШС 64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

«Oil Construction Company» 

ЖШС 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы » Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

10.06.2011ж. 

«Маңғыстауэнергомұнай» 

ЖШС 

ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 

64 бабының 1 бөлімінің  7) т.   

10.06.2011ж. 

 

 Проспекттің 23 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«23. Қоғамның лицензиялары (патентері), олардың қолданыс мерзімі, зерттеу мен игеру 

шығындары, оның ішінде қоғам демеушілік еткен зерттеу шаралары туралы ақпарат. 
 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 15 (он бес) мұнай және мұнайгаз кен орындарында жер қойнауын 

пайдалану құқығы лицензияларының иегері. 

 

№ 

п/п 

Лицензияның 

берілген күні 

Мына қызметтерге Лицензияның 

қолданыс мерзімі 

Лицензия берген 

орган 

Ескертпе 

1 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, 

 одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі  Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Арантақыр кен орны 

2 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады.. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Ашыағар кен орны 

3 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы  

Атамбай-Сартөбе  

кен орны 

4 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Солтүстік Аққар  

кен орны 

5 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Придорожное  

кен орны 

6 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады.. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Қаламқас кен орны 

7 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Бектұрлы кен орны 

8 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы Қарақия 

Солтүстік кен орны 

9 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы Асар 

кен орны 

10 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

25жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Алатөбе кен орны 

11 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 
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аумағындағы Шығыс 

Жетібай кен орны 

12 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Жетібай кен орны 

13 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

25жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Оймаша кен орны 

14 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

25жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Оңтүстік Жетібай кен 

орны 

15 08.12.1997ж. ҚР жер қойнауын 

пайдалану құқығына 

31 жылға, одан әрі 

ұзартылады. 

ҚР Үкіметі Маңғыстау 

облысының 

аумағындағы 

Бұрмашы кен орны 

 
Сондай-ақ «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның басқа да жұмыстарға лицензиялары бар: 

№ 

п/п 

Лицензияның 

нөмірі және 

берілген күні 

Мына 

қызметтерге 

Лицензияның 

қолданыс мерзімі 

Лицензия 

берген орган 

Ескертпе 

1 АСЛ 

№0000146, 

берілген 

31.03.2005ж. 

Жүк көтеру 

құрылымдарын 

пайдалану (өзі 

жүретін жүк 

көтергіш кран) 

Бас лицензия Төтенше оқиға 

аумақтарында 

мемлекеттік 

бақылау және 

қадағалу 

комитеті 

 

 

2 Серия GDT 

№ 0000293, 

14.09.2005ж 

берілген 

. 

Темір жол 

көлігімен 

жолаушылар және 

жүк тасу 

құқығына. 

Қала маңында жүк 

тасымалдау 

Бас лицензия ҚР Көлік, 

коммуникация 

және туризм 

министрлігінің 

көлік бақылау 

комитеті 

Қосымша 

лицензиялық 

шарттар: төтенше 

оқиғалар 

салдарын жоюға 

қатысу 

3 Серия OGT 

№002555, 

14.09.2005ж 

берілген 

. 

Қауіпті жүк 

тасымалдау 

құқығына. 

Темір жол 

көлігімен қала 

маңына тасмалдау 

(3,4,5 класс) 

Бас лицензия ҚР Көлік, 

коммуникация 

және туризм 

министрлігінің 

көлік бақылау 

комитеті 

Қосымша 

лицензиялық 

шарттар:  төтенше 

оқиғалар 

салдарын жоюға 

қатысу 

4 ГЛА 

№0001012, 

15.09.2005ж 

берілген 

. 

Иондық сәуле 

көздерімен жұмыс 

жасау 

Көрсетілмеген ҚР Энергетика 

және минералды 

ресурстар 

министрлігінің 

атомдық 

энергетикалық 

комитеті 

3 (үш) 

қосымшаларымен 

5 ГСЛ 

№007902, 

10.01.2002ж 

берілген 

 

Тізім бойынша ҚР 

аумағында 

капиталды 

құрылыс үшін 

жобалық 

жұмыстарды 

жүргізу құқығы  

Көрсетілмеген ҚР Құрылыс 

және тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы 

қызметі Агенттігі 
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6 № 0003714, 

21.06.2005ж 

берілген 

 

Манғыстау облысы 

аумағында өртке 

қарсы 

техникаларды, 

өрттен қорғау 

құралдары мен 

құрылғыларын  

жасап шығару мен 

байланысты 

қызмет 

Бас лицензия Маңғыстау 

облысының 

ТЖ ТЖМ 

аумақтарындағы 

мемлекеттік 

бақылау және 

қадағалау 

басқармасы 

 

7 № 000364Р, 

берілген 

25.03.2005ж 

Шаруашылық 

қызметтің 

экологиялық 

қауіпті түрлерімен 

айналысу 

қызметіне  

Көрсетілмеген ҚР Қоршаған 

ортаны қорғау 

Министрлігі 

Жыл сайын  

есеп беру 

8 ЛП сериялары 

№ 00352DE, 

№ 0181367  

09.12.2011ж 

берілген 

Тізімге сәйкес 

медициналық 

қызметтерге 

Лицензия 

Маңғыстау 

облысының 

аумағында 

жарамды. Бас 

лицензияның 

қолданыс мерзімі 

шектелмеген. 

Маңғыстау 

облысының 

денсаулық 

қорғау 

басқармасы 

Қосымшалармен: 

№ 0129209 

№ 0129208 

№ 0129207 

9 тір. № 

000162/09, 

26.01.2009ж 

берілген 

 

Прекурсор 

айналымымен 

байланысты 

қызмет 

Лицензия ҚР 

аумағында 

жарамды. 

Лицезияның 

қолданыс мерзімі  

5 жыл. 

ҚР ІІҚ есірткі 

айналымына 

бақылау және 

есірткі 

бизнесімен күрес 

комитеті  

 

10 

 

 

 

№ 001184 

27.02.2007ж  

берілген 

 

Магистралды газ-

мұнай өнімдерін 

пайдалану 

Бас лицензия Энергетика және 

минералды 

ресурстар 

Министрлігі 

 

11 № 002871, 

15.05.2009ж 

берілген 

 

Химиялық 

өндірісті 

пайдалану 

Бас лицензия ҚР энергетика 

және минералды 

ресурстар 

Министрлігіне 

қарасты 

мемлекеттік 

энергетикалық 

комитет 

 

12 № 0000026, 

15.10.2010ж 

берілген 

 

 

Мұнай өндірісінде 

құрылғыларды 

жасау 

Бас лицензия ҚР мұнай жіне 

газ 

Министрлігінің 

мұнайгаз 

комплексіндегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитеті  

 

13 № 0003872 

6300469Р, 

27.05.2010ж 

берілген 

 

Жоспарлау, 

монтаж, 

энергетикалық, 

мұнай өндірісі 

құрылғыларын 

жөндеу 

Бас лицензия ҚР энергетика 

және минералды 

ресурстар 

Министрлігіне 

қарасты 

мемлекеттік 

энергетикалық 

комитет 
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«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның ғылыми-зерттеу және игеру саласындағы саясаты 

мамандандырылған ғылыми кәсіпорындар арқылы жүргізіледі. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның мүддесі 

мұнайгаз кен орындарының геологиясын игеруде, мұнай-газ өндіруде, ұңғымаларды жарақтандыру, 

экология және жер қойнауын қорғау жоспарында. 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның ғылыми зерттеу жұмыстарына және дайындамаларға, оның ішінде 

қоғам демеушілік ететін зерттеу дайындамаларына 2012 жылдың жоспары бойынша 1 808 711 000  (бір 

миллиард сегіз жүз сегіз миллион жеті жүз он бір мың) теңге құрайды.» 

 
 Проспекттің 24 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

    «24.  Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде сатылған     

өнімдердің  (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі. 

    Соңғы екі жыл ішіндегі немесе акционерлік қоғамның нақты жұмыс істеп отырған 

кезеңі ішіндегі шығарылған өнімдерінің (орындалған жұмыс, қызмет) көлемінің өзгеруін 

талдау (Мысалы, соңғы екі жыл ішінде өнімдерді шығару 1 %-ке өсті, ол - 30 миллион 

теңге). 

 

 

 
 

 

 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның   2012  жылы өткізген өнімі 2011 жылмен салыстырғанда 6% 

ұлғайды, бұл  41 155 788  мың теңгені құрайды.» 

 

 Проспекттің 25 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«25.  Өз өнімдерін (жұмыстар, қызмет) сатуды ұйымдастырудағы қоғамның қызметі. 

   Осы тармақта қоғамның тауарларын (жұмыстың, қызмет көрсетудің) жеткізушілері мен 

тұтынушылары туралы мәліметтерді, олар шығаратын немесе тұтынатын тауарлардың 

(жұмыстың, қызмет көрсетудің) жалпы құнының бес және одан астам процентін 

құрайтын көлемде көрсету қажет. 

 

1) Еншісіне барлық тасымалдың бес және одан да көп пайызы келетін жеткізушінің атауы, 

оның жалпы тасымалдағы үлесі: 
Қоғамға қажетті қызмет пен тауардың негізгі жеткізушісі- «ҚазТрансОйл» АҚ (Қазақстан 

Республикасы), оның жалпы тасымал көлеміндегі үлесі жобамен 28,07% тең. 

2) акционерлік қоғамының өткізетін өнімнен (жұмыс, қызмет) түсетін қаражаттың еншісіне 

бес және одан да көп пайызы тиетін тұтынушылардың атауы, олардың жалпы өткізу 

көлеміндегі үлесі - «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның негізгі мұнай тұтынушысы,  Қоғам сатқан 

мұнайдың жалпы көлемінен «Wimar S.A.» компаниясы (Швейцария) – 48,90 %, «Titan Oil 

Trading GmbH.» -51,10 %.» 

 
 Проспекттің 26 тармағының 2) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

     «2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызмет 

көрсетулердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі экспорттағы 

акционерлік қоғам сататын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) үлесі - 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ көрсететін қызмет пен жұмыстағы, шикізаттағы импорт үлесі 6,30 % 

құрайды. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ экспортқа өткізетін өнімдердің үлесі 93,70 %.» 

 
 Проспекттің 26 тармағының 3) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«3)  сот процестеріндегі акционерлік қоғамның қатысуы туралы мәлімет. Оның қатысуымен 

сот процестері мәнінің сипаттамасын ұсыну қажет, оның нәтижелері бойынша акционерлік 

қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге міндеттемелер 

өндіріліп алынуы мүмкін. 

  «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на қойылған талаптардың нәтижелері бойынша Қоғамнан ақшалай 

және өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы  туралы мәліметтер: 

 

 2011 2012 

Өткізілген өнімнің 

(атқарылған  жұмыстың, 

қызметтің) көлемі 

 

598 653 190 

мың теңге 

 

 

639 808 978 

мың теңге 
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№  Қуынушы  Талап мәні  Қосымша  

1    

 

 

 

 

 

«КazSteelAktau» 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

«КazSteelAktau» ЖШС-нан 

55 128 290,59  теңге 

мөлшерінде дебиторлық 

қарызды, сонымен қатар, 

3 343 333,71 теңге 

мөлшеріндегі айыппұл және 

1 754 148 теңге мөлшеріндегі 

мемлекеттік баж салығын 

өтеу шығындарын тәркілеу 

туралы талап арызымен сотқа 

шағым түсірді. 

 

«КazSteelAktau» ЖШС 

мүддесіне 79 332 500 теңге, 

2 379 975 теңге мөлшерінде 

мемлекеттік баж салығын 

өтеуге кеткен шығындарды 

тәркілеу туралы қарсы талап 

арызымен шықты   

2012 жылдың 02 қарашасында Маңғыстау 

облысының Маманданған аудандық 

экономикалық сотының шешімімен талап арыз 

біртіндеп қанағаттандырылды. 

Соттың шешіміне сай «КazSteelAktau» ЖШС-нен 

негізгі қарыздың 55 128 290,59 теңге сомасын, 

3 343 333,71 теңге мөлшерінде пения, сонымен 

қатар 1 754 148 теңге мөлшерінде мемлекеттік 

баж салығын өтеу шығындарын тәркілеу туралы 

шешім қабылданды. 

Шартты бұзу бөлігінде соттың тәртібінен бас 

тартылды. 

 

Қарсы арызда «КazSteelAktau» ЖШС-нің 

мүддесіне 79 332 500 теңге, 2 379 975 теңге 

мөлшерінде мемлекеттік баж салығын өтеуге 

кеткен шығындарды тәркілеу шешімі 

қабылданды. 

Соттың шешімі бойынша тәркіленген соманың 

есебін жүргізу және «КazSteelAktau» ЖШС-нің 

пайдасына 21 486 702 теңге мөлшеріндегі соманы 

«ММГ» АҚ-нан түпкілікті тәркілеу.   

11.07.2011 жылдың №695-10 шартының  

тоқтатылу үрдісін заңсыз деп мойындау. 

Жоғарыда аталған соттың шешімі заңды күшіне 

енген жоқ. 

2  М.Ж.Сагындык 393 874,61 теңге мөлшеріндегі 

пайдаланған ай сайынғы 

еңбек ақыны тәркілеу туралы  

Ақтау қ. №2 азаматтық сотынның 2012 жылдың 

16 қарашадағы анықтамасы бойынша 

М.Ж.Сагындыктың  талап арызы қаралмады.  

 

 Проспекттің 26 тармағының 4) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде уәкілетті 

мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар туралы 

мәліметтер: 

 01.06.2012ж.№В-033-221 қаулысымен лауазымды тұлға С.С.Мишеловке 323.600 теңге 

мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды, жер ластануы; 

 22.09.2012ж. №В-028-104 қаулыға сай лауазымды тұлға Ж.А.Екибаеваға 323.600 теңге 

мөлшерінде айыппұл салынды, жер ластануы; 

 04.05.2012ж.№ 61 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды; 

 04.05.2012ж.№ 62 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды; 

 04.05.2012ж.№ 63 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды; 

 04.05.2012ж.№ 64 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 65 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 66 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 67 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 68 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 69 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 70 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 
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мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 71 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды;  

 04.05.2012ж.№ 72 қаулысымен жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзғаны үшін 809.000 теңге 

мөлшерінде «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на әкімшілік айыппұл салынды.» 

 

 Проспекттің 27 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«27. Инвестициялар. 

     Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, сатып алынған күнін 

көрсете отырып, бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер, басқа 

инвестициялар ашылып көрсетіледі. 

     Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың атауы мен 

орналасқан жерін көрсете отырып, олардың капиталына қатысуы жөніндегі стратегияның 

қысқаша сипаттамасын келтіру қажет. 

 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялары: 

 

№ 

п/п 

Ұйымның атауы Орналасқан жері Ұйымның 

жарғылық 

капиталындағы 

үлесі (%) 

Инвестицияны 

алу мерзімі 

1 «Атыраумұнайгаз» АҚ ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 

6 ш.а., 1 үй, 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ офисі 

100 2003ж 

2 «Snow Leopard 

Resources Ltd» 

компаниясы 

Bahamas 100 2003ж 

 
 Проспекттің 28 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

    «28. Дебиторлық берешек. 
1) акционерлік қоғамның алдында ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қоғам активтерінің 

баланстық құнының бес және одан астам проценті мөлшерінде дебиторлық берешегі бар 

ұйымдардың атауы және олардың орналасқан жері: 

2013 жылдың  наурыздың 31 күніндегі жағдайы бойынша «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-на қоғам 

активінің баланстық құнының 5 және одан одан астам проценті мөлшерінде дебиторлық 

берешегі бар ұйым: 

 

№ 

п/п 

Дебиторлық берешегі бар 

ұйымдардың атауы 

 

Сомасы (теңге) 

 

 

Орналасқан жері 

1. компания  «Wimar S.A.»  41 215 413 674, 13 Швейцария 

 
2) дебиторлық берешекті өтеу мерзімдері жөніндегі ақпарат: 

№ 

пп 

Дебиторлық берешегі бар ұйымның атауы Дебиторлық берешекті 

өтеу мерзімі  

 

1. 

 

компания «Wimar S.A.» 

 

 

2013ж. сәуір – мамыр айлары 

3) жақын арадағы он екі ай ішінде өтелетін сомалар тоқсанға бөлінеді, қалған сомалар 

жылдарға бөлініп көрсетіледі. 

 

№ 

пп 

Дебиторлық берешекті өтеу мерзімдері Өтелетін сома (теңге) 

1. 2013 жылдың 2-тоқсаны (2013 жылдың  

31 мамырына дейін) 

 

 

41 215 413 674, 13 
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 Проспекттің 30 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

   «30.Қоғамның жарғылық және жеке меншік капиталы туралы мәлімет.  

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның жарғылық капиталы 108 946 000 000 (жүз сегіз миллиард тоғыз 

жүз қырық алты миллион) теңгеге тең. 

     «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2013 жылдың наурыздың 31 күніндегі жағдай бойынша жеке 

меншік капиталы  218 049 270 000  (екі жүз он сегіз миллиард қырық тоғыз миллион екі жүз 

жетпіс мың) теңгеге тең.» 

 

 Проспекттің 31 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

    «31.Заемдар. 

Осы тармақта қолданыстағы облигацияларды, банктік заемдарды және кредиттік 

желілерді шығару туралы ақпарат ашылады. Заемдар туралы ақпарат міндеттемелердің 

валюта бөлігінде және оларды орындау мерзімдері бойынша баяндалады. Валюта түрлері 

бойынша жылдық өлшемде орташа проценттік ставка, жақын арадағы он екі ай ішінде 

өтелетін сомалар тоқсанға бөлінеді, қалған сомалар жылдарға бөлініп көрсетіледі. 

        «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ облигация шығарған жоқ, банк және қаржы ұйымдарынан алған 

банктік заемдары, ашық несиелік желілері жоқ.» 

 

 Проспекттің 32 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«32.Коғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешекте 

(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар): 

1) қоғамның алдында қоғамның баланс активтері құнының бес және одан астам проценті 

мөлшерінде берешегі бар ұйымдардың атауы және орналасқан жері және берешек 

сомасы көрсетіледі. 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2013 жылдың 31 наурыз күніне қоғам активінің баланстық 

сомасынан бес және одан астам проценті мөлшерінде жеткізушілер алдында және аванс 

бойынша кредиторлық берешегі жоқ. 

 

 ҚР ҚҚА Басқармасының 2006ж. 25 наурыздың № 73 Қаулысына сәйкес Проспекттің 44 

тармағының 2) тармақшасы алынып тасталынсын.  

 Проспекттің 44 тармағының 4) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«4) Аукциондар немесе жазылымдар өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттарды  

қабылдау күні.  

Қоғамның акцияларды шығару және орналастыруының, сондай – ақ өз акцияларын сатып алу 

шарттарының негіздемесі-мемлекеттік мүлік жөніндегі Маңғыстау аумақтық комитеті 

алқасының 24.05.1995 №59/01-5 қаулысы және оған тіркелген компанияны жекешелендіру 

жоспары.  

 

 Проспекттің 44 тармағының 5) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«5)  қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамауы, 

облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеуі (төлемді кешіктіруі), жай және 

артықшылықты акциялар бойынша төлемеуі (төлемді кешіктіруі), орындалмаған 

міндеттемелердің мөлшері және оларды орындаудың мерзімі өткен күні туралы ақпаратты 

әрбір жыл және акциялар түрі бөлігінде орындауды көрсетуді қоса алғандағы фактілер 

туралы мәліметтер. Дивидендтерді есептеу және төлеу бойынша берешектер болған 

жағдайда қоғамның аталған берешекті өтеу үшін қабылдаған шараларын көрсету. 

       «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2012 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайда шығарылған қоғамның 

құнды қағаздары бойынша қоғам акционерлері алдында орындалмаған міндеттемелері бар. 

 

           Дивидендтер бойынша 31.12.2012ж. жағдайдағы берешектері: 

 

 Мерзімі 
есептік кезеңнің 

басындағы жағдайы 

бойынша 

Сомасы(теңге) 

1 1996 жыл 14 343 015 

2 1997 жыл 13 275 013 
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3 1998 жыл 252 314 

4 1999 жыл 10 285 

5 2000 жыл 910 690 

6 2001 жыл 8 877 400 

7 2002 жыл 8 969 795 

8 2003 жыл 10 041 645 

9 2004 жыл 108 946 000 

10 2005 жыл 239 398 000 

11 2006 жыл 25 571 259 266,31 

12 2007 жыл 483 623 588,81 

13 2008 жыл 514 803 233,09 

14 2009 жыл 393 839 260,67 

15 2010 жыл 510 899 607,55 

16 2011 жыл 30 736 338 515,36 

17 2012 жыл 29 254 303 138,07 

 

Дивидендтер бойынша осы берешектер (артықшылығы бар акциялар бойынша) кейбір 

акционерлердің 1996-2012 жылдарда есептелген дивидендтерін алмауының нәтижесінде пайда болды. 

 Жоғарыда аталған акционерлердің бір бөлігі тәуелсіз тіркеушіден жеке куәліктерін тапсырып, 

қажетті  пайда тіркеуден өтпеген. Ал қалғандары бірнеше жылдан бері дивиденд алу үшін қоғамның  

төлеуші агентіне және эмитенттің өзі ие («Маңғыстаумұнайгаз» АҚ) хабарласпаған.» 

 
 Проспекттің 44 тармағының 8) тармақшасы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«8)  Бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген және төленген дивидендтің сомасы және соңғы 

екі қаржы жылының ішіндегі әрбір жыл үшін әрбір акция түрі үшін дивидендтің жалпы 

сомасы.  
2011 жыл үшін Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша әрбір акцияға 1660,12 теңге 

есебінен жалпы 1 808 634 335,20 теңге көлемінде дивиденд есептелінді.Төленгені - 1 643 703 333,56  

теңге. 

2012 жыл үшін Қоғамның  артықшылығы бар акциялары бойынша әрбір акцияға 1433,90 теңге 

есебінен жалпы 1 562 183 850 теңге көлемінде дивиденд есептелінді. Төленгені - 1 386 300 755,85  

теңге. 

 

2011 жыл үшін Қоғамның жай акциялары бойынша әрбір акцияға 1660,12 теңге есебінен жалпы 

179 054 799 195,80 теңге көлемінде дивиденд есептелінді.Төленгені - 179 054 799 195,80 мың 

теңге.» 

2012 жыл үшін Қоғамның  жай акциялары бойынша әрбір акцияға 1433,90 теңге есебінен жалпы 

154 656 201 150 теңге көлемінде дивиденд есептелінді. Төленгені - 125 294 876 150 теңге. 

 

 Проспекттің 47 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«47.Төлем жасаушы агент туралы мәлімет.  

Төлем жасаушы агенттің атауын толық және қысқарған түрде беру, оның орналасқан 

жерін, байланыс телефонын, төлем жасаушы агентпен жасалған шарттың күні және 

нөмірін беру. 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлем жасаушы агенті арқылы 

есептеленеді– «Қазақстанның Халық Жинақтау Банкі» акционерлік қоғамы (қысқартылған 

атауы: «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ) .  

Төлем жасаушы агентінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9 шағын аудан, 6 үй. 

Телефоны: 8(7292) 700-115, 700 141 

Төлем агентімен жасалған шарттың нөмірі мен күні: Шарт № 521-22, 11.05.2012ж.»  

 

 Проспекттің 48 тармағы өзгертілсін және келесі мәтінде мазмұндалсын: 

«48.Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлемет.  

Тіркеушінің толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері, байланыс 

телефоны, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының тізілімін жүргізу бойынша қызметті 

жүзеге асыруға берілген лицензиясы (нөмірі, берілген күні, лицензияны берген орган) 

туралы деректерді көрсетеді. Тіркеушімен жасалған шарттың нөмірі мен күні. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» 

(АО «Мангистаумунайгаз») 

 

 Пункт 3 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

« 3.Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества. 

            Дата и номер государственной 

перерегистрации 

Свидетельство о государственной 

перерегистрации от 14.10.2004 года                           

за № 338-1943-АО 

 

Наименование органа, осуществляющего 

государственную перерегистрацию 

акционерного общества 

 

 

Департамент юстиции  

Мангистауской области 

 

 Пункт 4 Проспекта исключить в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. 

№ 155. 

 Пункт 5 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

« 5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и 

факса, адрес электронной почты.  

Место нахождения акционерного общества:  

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 6 микрорайон, дом 1.  

Контактные телефоны: 8 (7292)  215-246, 211-857 

Факс: 8 (7292)  212-919  

Адрес электронной почты: zh.kasymova@mmg.kz» 

 

 Пункт 6 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

« 6. Банковские реквизиты акционерного общества. 

АО «Народный Банк Казахстана» 

Мангистауский областной филиал в г.Актау 

РНН  430100000245   

БИН 990140000483 от 14.10.2004г. 

SWIFT BIC: HSBKKZKX 

ИИК KZ636010231000040129 (тенге)» 

 

 Из пункта 7 «Виды деятельности акционерного общества» исключить п.п 8) «Охранная 

деятельность», в связи с требованиями п.4 ст.5 Закона РК «Об охранной деятельности», 

предусматривающего, что «юридические лица с иностранным участием, не вправе осуществлять все 

виды охранной деятельности». 

 

 Пункт 9 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

« 9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и   

представительств акционерного общества.  

АО «Мангистаумунайгаз» имеет следующее Представительство:  

Наименование представительства - Представительство акционерного общества 

«Мангистаумунайгаз» в городе Астана. 

Дата регистрации – 15 сентября 2008 года 

     Место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район 

Алматы, Левый берег реки Ишим, улица  Тәуелсіздік, дом 33.  

             В настоящее время Общество филиалов не имеет.» 

 

   Пункт 10 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«10.Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с 

указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  
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Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за 

последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к 

соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 

необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 

информации кем из сторон оно было инициировано.» 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» осуществляло аудит финансовой 

отчетности  АО «Мангистаумунайгаз» за последние 3 (три) завершенных года  (2010г, 2011г, 2012г). 

Является членом Американской торговой палаты в Казахстане, Ассоциации финансистов 

Казахстана, Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, Торгово-промышленной палаты 

Республики Казахстан, Ассоциации Казахстан Петролеум, Британо-Казахского Общества, 

Казахстанско-Канадской Бизнес Ассоциации,  Палаты аудиторов Казахстана, Германским 

бизнес клуба и Международного налогового и инвестиционного центра.  

 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) партнёров по аудиту, консультантов                           

ТОО «Эрнст Энд Янг» 

2010год 2011год 2012 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Дина Шаяхметова 

4. Динара Баимбетова 

5. Самал Утешкалиева 

6. Уразаков Султан Куанович 

7. Баймаганбетов                     

Данияр Елубаевич 

8. Иденов Сакен Садуакасович 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Жолдаспаев                              

Павел Маратович 

4. Уразаков Султан Куанович 

5. Рамазанова                            

Малика Фархадовна 

6. Иденов Сакен Садуакасович 

7. Дуйсенбаева                          

Айнура Кайратовна 

1. Эльшад Алиев Низами оглу 

2. Жемалетдинов                    

Евгений Фидаильевич 

3. Жолдаспаев                              

Павел Маратович 

4. Уразаков Султан Куанович 

5. Рамазанова                            

Малика Фархадовна 

6. Иденов Сакен Садуакасович 

7. Дуйсенбаева                          

Айнура Кайратовна 
 

Консультантом по финансовым вопросам, с которым заключались договоры на оказание 

соответствующих услуг, являлись Товарищество с ограниченной ответственностью «Price water house 

Coopers» (является членом Палаты аудиторов Казахстана, Ассоциации финансистов Казахстана и др. 

международных ассоциаций), Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг 

Казахстан" (Казахстан) (является членом Палаты аудиторов Казахстана, и др. ассоциаций.), Товарищество 

с ограниченной ответственностью «Olympex Advisers» (является членом в объединении юридических лиц 

«Ассоциация налогоплательщиков Казахстана», со статусом «Эксперт».) 

Консультационные услуги по финансовым вопросам оказывало Товарищество с 

ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит», которое является членом следующих 

профессиональных ассоциаций: 

 ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан"; 

 Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане; 

 Американская Торговая Палата в Казахстане; 

 Ассоциация финансистов Казахстана; 

 Ассоциация Казахстан Петролеум(KPA); 

 Международный центр по налогам и инвестициям; 

 Ассоциация KAZENERGY; 

 Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана; 

 Алматинская Палата оценщиков. 

 

 Пункт 11 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«11.  Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом общества).  

Уставом АО «Мангистаумунайгаз» не предусмотрено принятие Кодекса корпоративного 

управления. Однако,  в соответствии с требованиями Постановления Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций от 26 марта 2005 года №106  АО «Мангистаумунайгаз» обязан, как листинговая 

компания АО «Казахстанская фондовая биржа», привести свои внутренние документы в 

http://www.pwc.kz/ru/index.jhtml
http://www.pwc.kz/ru/index.jhtml
http://www.audit.kz/
http://www.eurobak.kz/
http://www.amcham.kz/
http://www.afk.kz/
http://www.kpakz.kz/
http://www.iticnet.org/
http://www.kazenergy.com/
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соответствии с данным Постановлением, то есть предусмотреть соблюдение                                

АО «Мангистаумунайгаз» Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании 

Совета эмитентов 21 февраля 2005 года. 

  В Обществе действует утверждённый решением акционера Общества № 1/06 от 

19.09.2006г. Кодекс корпоративного управления АО «Мангистаумунайгаз», составленный с 

учётом международного опыта в области корпоративного управления и Рекомендаций по 

применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными 

обществами, утверждённых решением Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг 

при Национальном Банке Республики Казахстан в сентябре 2002 года.»  

 

 

 Дополнить Проспект пунктом 11-1 в следующей редакции: 

«11-1.Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием  

методики определения стоимости акций при их выкупе обществом. 

           Дата утверждения общим собранием акционеров «Методики определения стоимости акций 

при их выкупе Обществом» -  15 ноября 2007г.» 

 

 
 Пункт 12 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«12.  Совет директоров акционерного общества «Мангистаумунайгаз»:  

                  В данном пункте необходимо указать: 

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 

директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора 

(директоров); 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, и дату вступления их в должности; 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета 

директоров, к общему количеству голосующих акций общества; 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 

совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 

размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций; 

 

ФИО, год рождения 

председателя и 

членов Совета 

директоров  

(с указанием 

независимого 

(независимых) 

 директора  

(директоров) 

Должности, занимаемые  за 

последние 3 года и в настоящее 

время, в хронологическом 

порядке, в том числе - по 

совместительству, и дату 

вступления их в должности 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

членам совета 

директора к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций Общества 

Процентное 

соотношение 

акций (долей в 

уставном 

капитале), 

принадлежащих 

членам совета 

директоров в  

дочерних и 

зависимых 

организациях, к 

общему 

количеству 

размещённых 

акций (долей в 

уставном 

капитале) 

данных 

организаций 

  

1) 2) 3) 4) 
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Бимагамбетов  

Тимур  

Мустахиевич 

1954г.р. 

 

Председатель  

Совета директоров 

 01.2009г.-02.2012г.- генеральный 

директор ТОО  «Н Оперейтинг 

Компани» г.Актау; 
 

 02.2012 г. – по  настоящее время 

- заместитель председателя 

Правления по добыче и 

техническому развитию                        

АО «НК «КазМунайГаз»; 
 

 с 19.03.2012г избран в состав 

Совета директоров                                

АО «Мангистаумунайгаз»; 
 

 с 15.11.2012г. избран 

Председателем Совета 

директоров АО 

«Мангистаумунайгаз».    

 

 

0,0002 

 

 

0,00 

Цао Ямин 

1962г.р. 

 

Член  

Совета директоров 

 

 

 09.2007г. -   по настоящее время 

- заместитель генерального 

директора компании «Trans-Asia 

Gas Pipeline Company Limited»;  

 09.2007г.- по настоящее время - 

заместитель генерального 

директора ТОО «КННК 

Интернационал в Казахстан»; 

 с 30.12.2012г избран в состав 

Совета директоров                                

АО «Мангистаумунайгаз». 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

Люй Гунсюнь 

1957г.р. 

 

Член  

Совета директоров 

 

 09.2007г. - 01.2013г. - 

генеральный директор CNPC 

International в Туркменистане; 

 01.2013г. -  по настоящее время - 

Глава региональной дирекции по 

Центральной Азии СNPC; 

 с 05.02.2013г избран в состав 

Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз». 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

Исказиев  

Курмангазы  

Орынгазиевич 

1965 г.р. 

 

Член  

Совета директоров 

 

 с 06.2009г. - 02.2012г. - главный 

геолог АО «НК «КазМунайГаз»; 
 

 с 15.02.2012г. по настоящее время 

- заместитель председателя 

Правления по геологии и 

перспективных проектам                        

АО «НК «КазМунайГаз»; 
 

 с 01.11.2012г избран в состав 

Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз». 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

Елеманов  

Булат  Далдаевич 

1950г.р. 

Член  

Совета директоров 

(независимый 

директор) 

 с мая 2005 года по настоящее 

время - председатель совета 

директоров АО «Азимут Энерджи 

Сервисез»; 

 с 25.11.2009г. по настоящее время 

- член Совета директоров                   

АО «Мангистаумунайгаз»  

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 
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Тун Сяогуан 

1935г.р. 

 

Член  

Совета директоров 

(независимый 

директор) 

 с 2005 года по настоящее время - 

член Инженерной Академии 

Китая; 
 

 с 25.11.2009г. по настоящее время 

- член совета директоров                   

АО «Мангистаумунайгаз». 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных 

изменений. 

     В связи с приобретением  25 ноября 2009 года  компанией «Mangistau Investments B.V.»  100% 

простых акций АО "Мангистаумунайгаз» " у компании «Central Asia Petroleum Ltd.», решением 

Акционера, владеющего голосующими акциями Общества № 1/11-09 от 25.11.2009г. был избран 

новый состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»: 

 Ван Чжунцай  

 Балжанов А.К. 

 Сюй Аньпин 

 Утегалиев С.А. 

 Тун Сяогуан 

 Елеманов Б.Д. 

 

Решением компании «Mangistau Investments B.V.» от 18.01.2010г. прекращены полномочия 

председателя совета директоров Ван Чжунцая и избран с 18.01.2010г. членом Совета директоров - 

Сунь Бо. 
 

В апреле 2011года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров                                       

АО «Мангистаумунайгаз» - Балжанова Аскара Кумаровича  в связи с переходом его на другую 

работу, и избран в состав Совета директоров Айдарбаев Алик Серикович. 
 

В марте 2012года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров                                   

АО «Мангистаумунайгаз» - Айдарбаева Алика Сериковича и Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича в 

связи с переходом на другую работу, и избраны 2 (двое) новых членов Совета директоров  АО 

«Мангистаумунайгаз» - Бимагамбетов Тимур Мустахиевич и Жубаниязов Косай Туркменбаевич. 
 

В мае месяце 2012года досрочно прекращены  полномочия члена Совета директоров                          

АО «Мангистаумунайгаз» - Жубаниязова Косай Туркменбаевича в связи с переходом его на другую 

работу и  избран в состав Совета директоров - Аншибаев Амантай Муратович. 
 

В октябре месяце 2012года досрочно прекращены  полномочия члена Совета директоров                 

АО «Мангистаумунайгаз» - Аншибаева Амантая Муратовича в связи с переходом его на другую 

работу  и избран с 01.11.2012г. в  состав Совета директоров - Исказиев Курмангазы Орынгазиевич.  
 

С 15 ноября 2012г. Председателем Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» избран 

Бимагамбетов Тимур Мустахиевич. 
 

В связи со смертью члена Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» - Сунь Бо 08.12.2012г.                         

в состав Совета директоров  АО «Мангистаумунайгаз» избран  - Цао Ямин с 30 декабря 2012г.   
 

04  февраля 2013г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров                                        

АО «Мангистаумунайгаз» -  Сюй Аньпин  в связи с переходом его на другую работу и избран                             

с 05 февраля 2013г. в  состав Совета директоров - Люй  Гунсюнь.  
 

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии). 

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета 

(комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию. 

В АО «Мангистаумунайгаз» Комитеты Совета директоров отсутствуют. 
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     12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии). 

        В данном пункте необходимо указать: 

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения руководителя службы 

внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения 

каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества; 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности. 

    В АО «Мангистаумунайгаз» Служба внутреннего аудита отсутствует.» 
 

 Пункт 13 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«13.Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

«Мангистаумунайгаз».  

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при 

наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества, в том числе председателя правления; 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 

совместительству, и дату вступления их в должности; 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 

подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества. 
 

ФИО, год рождения члена 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Должности, занимаемые  за последние 

3 года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

- по совместительству, с указанием 

полномочий и даты вступления их в 

должности. 

 

Процентное соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих членам 

исполнительного органа к 

общему количеству 

голосующих акций 

Общества 

1) 2) 3) 

Сунь Синъюнь 
1967 г.р. 

 

Генеральный директор 

с 24.12.2009г. - по 14.11.2012г.: 

Первый заместитель генерального 

директора/член Правления                                    

АО «Мангистаумунайгаз».  

Полномочия:  

В соответствии с Уставом члены 

Правления осуществляют свою 

деятельность на равных началах.                                      

Правление осуществляет общее 

руководство текущей деятельностью 

Общества, в том числе: 

 принимает решения по всем вопросам 

операционной и текущей деятельности 

общества или его дочерних организаций, 

если стоимость предусматриваемых 

сделок либо фактические или 

потенциальные  обязательства, которые 

могут возникнуть в результате их 

заключения не превышают суммы, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 принимает решения о заключении 

сделок Обществом или любой из его 

дочерних организаций на общую сумму, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 заявление, ведение и урегулирование 

любых претензий, споров или судебных 

или арбитражных разбирательств 

Обществом или его дочерней 

организацией, в случаях, когда сумма 

иска не превышает сумму, 

 

 

0,00 
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эквивалентную 3 млн.долларов США.; 

 назначение на должность и увольнение 

работников Общества, издание приказов 

о переводе на другую должность, о 

поощрении работников, о наложении 

дисциплинарных взысканий; 

 подготовка годовых рабочих программ и 

годовых бюджетов Общества и его 

дочерних организаций; 

 предварительное утверждение 

назначений в советы директоров и  

кандидатур исполнительных органов 

дочерних организаций Общества и др. 

 

с 15.11.2012г. - по настоящее время: 

Генеральный директор/член Правления                                     

АО «Мангистаумунайгаз» 

Полномочия:  

В соответствии с Уставом члены 

Правления осуществляют свою 

деятельность на равных началах.                                      

Правление осуществляет общее 

руководство текущей деятельностью 

Общества, в том числе: 

 принимает решения по всем вопросам 

операционной и текущей деятельности 

общества или его дочерних организаций, 

если стоимость предусматриваемых 

сделок либо фактические или 

потенциальные  обязательства, которые 

могут возникнуть в результате их 

заключения не превышают суммы, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 принимает решения о заключении 

сделок Обществом или любой из его 

дочерних организаций на общую сумму, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 заявление, ведение и урегулирование 

любых претензий, споров или судебных 

или арбитражных разбирательств 

Обществом или его дочерней 

организацией, в случаях, когда сумма 

иска не превышает сумму, 

эквивалентную 3 млн.долларов США.; 

 назначение на должность и увольнение 

работников Общества, издание приказов 

о переводе на другую должность, о 

поощрении работников, о наложении 

дисциплинарных взысканий; 

 подготовка годовых рабочих программ и 

годовых бюджетов Общества и его 

дочерних организаций; 

 предварительное утверждение 

назначений в советы директоров и  

кандидатур исполнительных органов 
 дочерних организаций Общества и др. 

Досмухамбетов М.Д. 

 

Первый заместитель 

генерального директора 

1960 г.р. 

с 26.11.2009г. - по 14.11.2012г.: 

Заместитель генерального директора по 

геологии и разработке                                  

АО «Мангистаумунайгаз» 

Полномочия: руководство всеми видами 

 

0,00 
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работ в области развития сырьевой базы и 

разработки  месторождений нефти и газа,   

определение основных и приоритетных 

направлений научных исследований в 

области совершенствования методов 

поисков, разведки и разработки нефти и 

газа) 

с 15.11.2012г. - по настоящее время:  

Первый заместитель генерального 

директора АО «Мангистаумунайгаз» 

Полномочия:  

В соответствии с Уставом члены 

Правления осуществляют свою 

деятельность на равных началах.                                      

Правление осуществляет общее 

руководство текущей деятельностью 

Общества, в том числе: 

 принимает решения по всем вопросам 

операционной и текущей деятельности 

общества или его дочерних организаций, 

если стоимость предусматриваемых 

сделок либо фактические или 

потенциальные  обязательства, которые 

могут возникнуть в результате их 

заключения не превышают суммы, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 принимает решения о заключении 

сделок Обществом или любой из его 

дочерних организаций на общую сумму, 

эквивалентной 7 млн.долларов США; 

 заявление, ведение и урегулирование 

любых претензий, споров или судебных 

или арбитражных разбирательств 

Обществом или его дочерней 

организацией, в случаях, когда сумма 

иска не превышает сумму, 

эквивалентную 3 млн.долларов США.; 

 назначение на должность и увольнение 

работников Общества, издание приказов 

о переводе на другую должность, о 

поощрении работников, о наложении 

дисциплинарных взысканий; 

 подготовка годовых рабочих программ и 

годовых бюджетов Общества и его 

дочерних организаций; 

 предварительное утверждение 

назначений в советы директоров и  

кандидатур исполнительных органов 

дочерних организаций Общества и др. 

 

 Пункт 14 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«14.Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за 

последний финансовый год.  

Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за 

последний 2012 финансовый год составляет - 85 956 200 тенге.» 

 

 Пункт 15 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«15. Организационная структура акционерного общества «Мангистаумунайгаз». 

  1) структурные подразделения акционерного общества «Мангистаумунайгаз»: 



32 
 

- департамент маркетинга и сбыта нефти; 

- департамент закупок и материально-технического снабжения; 

- финансовый департамент; 

- департамент бизнес-планирования и экономического анализа; 

- департамент административных вопросов и социального развития; 

- департамент управления человеческими ресурсами; 

- департамент правового обеспечения и корпоративного управления; 

- департамент геологии и разработки месторождения; 

- маркшейдерская служба; 

- департамент капитального строительства; 

- транспортный департамент; 

- производственный департамент; 

- департамент бурения и капитального ремонта скважин; 

- центральный инженерно-технологический департамент; 

- департамент техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды; 

- департамент автоматизации, IT  и связи; 

- служба безопасности; 

- производственное управление «Каламкасмунайгаз»; 

- производственное управление «Жетыбаймунайгаз»; 

- Представительство в г. Астане. 
 

2)  общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и 

представительств акционерного общества: 

 общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 

представительства акционерного общества составляет -  5 920 человек. 
 

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного 

общества, и их суммарная доля от общего количества размещённых акций в процентах: 

 общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного 

общества, составляет 813 человек,  их суммарная доля от общего количества размещённых 

акций в процентах составляет - 0,07 %. 
 

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при 

наличии - отчество, год рождения):  
 

Руководители высшего звена акционерного общества «Мангистаумунайгаз»: 

 

№ Наименование должности Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

1 Генеральный директор   Сунь Синъюнь 1967 

2 Первый заместитель  

генерального директора 

Досмухамбетов  

Махамбет Джолдасгалиевич 

1960 

3 Заместитель генерального директора  

по коммерческим вопросам 

Чжен Чэнху 

 

1967 

4 Заместитель генерального директора 

по юридическим и кадровым вопросам 

Турикпенбаев  

Нурлан Ногаевич 

1966 

5 Заместитель генерального директора  

по административным и социальным 

вопросам 

Кулдасбаев 

Ибадулла Муратович 

1951 

6 Заместитель генерального директора  

по геологии и разработке 

Чэнь Цюань 1966 

7 Заместитель генерального директора  

по экономике и финансам 

Бижанов Есен  

Башеевич 

1976 

8 Заместитель генерального директора 

производственным вопросам 

Кийнов  

Казыбек Кетебаевич 

1967 

 

 

 

 



33 
 

Руководители подразделений акционерного общества «Мангистаумунайгаз»: 

 

№ наименование должности фамилия, имя, отчество год рождения 

1 Директор департамента маркетинга                 

и сбыта нефти 
Цзян Дуньцян  1980 

2 Директор департамента закупок и 

материально-технического снабжения 
Назарбеков  

Марлен Даинович 

1975 

3 Директор финансового департамента Ван Сяохун 1980 

4 Директор департамента бизнес-

планирования и экономического анализа 

Найзабекова  Айнур  

Найзабековна 

1976 

5 Директор департамента 

административных вопросов и 

социального развития 

Илмуханбетов  

Нурлан Лазаревич 

1976 

6 Директор департамента  

управления человеческими ресурсами 

 

Ши Чанфу 1963 

7 Директор департамента  

правового обеспечения  

и корпоративного управления 

Чжан  Цзюньпин 1977 

8 Директор департамента 

геологии и разработки месторождения 

Байпаков Саттибек 

Шаймурзаевич   

1979 

9 Начальник  

маркшейдерской службы 

Нуранов Бек 

Мырзабекович 

1955 

10 Директор департамента  

капитального строительства 

Назарбек  

Нурлан Саинович 

1969 

11 Директор  

транспортного департамента 

Чжан Вэйхуа 1970 

12 Директор  

производственного департамента 

Юй Хунцзян                                                                  

 

1967 

13 Директор центрального инженерно-

технологического департамента 

Юань Чжикунь 1983 

14 Директор департамента техники 

безопасности, охраны труда и охраны 

окружающей среды 

Лян Чуньюй 1977 

15 Директор 

департамента автоматизации, IT  и связи 

И Лун 1970 

16 Директор 

департамента бурения и капитального 

ремонта скважин 

 

Ян  Юэхуа 

 

1980 

 

17 Начальник службы безопасности Аккайсиев  

Арман Умбетович 

1966 

18 Начальник Производственного 

управления «Каламкасмунайгаз» 

Цзун Шоуго 1966 

19 Начальник Производственного 

управления «Каламкасмунайгаз» 

Сәрсенбай Нұрпейіс 

Мизанбайұлы 

1972 

20 Начальник Производственного 

управления «Жетыбаймунайгаз» 

Бижанов Сагидолла 

Алимович 

1950 

21 Начальник Производственного 

управления «Жетыбаймунайгаз» 

Сейтмаганбетов Болат 

Сулейменович 

1971 

 

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии -

отчество, год рождения): 

 

наименование должности фамилия, имя, отчество год рождения 

Директор Представительства  

АО «Мангистаумунайгаз» в г. Астана 

Турбаев  

Нуркен Нурланович 

1982г. 
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 Пункт 16 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

 

«16.Учредители (акционеры) акционерного общества.  

В данном пункте необходимо указать количество и вид (виды) акций, предварительно 

оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, 

принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных 

акций общества. В случае если акционером является юридическое лицо, указываются 

сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более 

процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица. 

Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения 

учредителя или акционера - физического лица, полное наименование, место нахождения 

учредителя или акционера - юридического лица, дату с которой акционер стал владеть 

десятью и более процентами размещённых акций общества.  

 Акционером АО «Мангистаумунайгаз», который владеет  10  и более процентами размещённых 

акций общества является: 

 

№ Полное наименование 

акционеров - юридических лиц  

Место нахождения 

акционеров - 

юридических лиц 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

акционерам, 

которые 

владеют 

десятью и более 

процентами 

размещенных 

акций общества 

Дата, 

с которой 

акционер  

стал владеть 

десятью и 

более 

процентами 

размещённых 

акций 

общества 

 

1 

 

«Mangistau Investments B.V.» 

 

 

г.Амстердам, 

Нидерланды 

Strawinskylaan 727 

(WTC, Tower В) 

 

 

99,005 

 

 

25.11.2009г. 

 

 

Сведения о крупных акционерах, которые владеют десятью и более процентами долей участия                     

в уставном капитале компании «Mangistau Investments B.V.»: 

 

№ Полное наименование 

акционеров - юридических лиц  

Место нахождения 

акционеров - юридических 

лиц 

Процентное 

соотношение  

1 Eurasian Energy Holdings GmbH Renngasse 1/Freyung, A-1010  

Вена, Австрия 

 

 

50% 

 

2 

 

Сooperative  KazMunaiGaz U.A. 

 

Strawinskylaan 807, 1077XX, 

Амстердам, Нидерланды 

 

50% 

 

 Пункт 17 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«17.Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным 

акционером либо  владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале 

организации.  

         Сведения должны содержать полное именование юридического лица, место 

нахождения, процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 

принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, виде 

деятельности, дату, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть 

десятью и более процентами в уставном капитале организации, и информацию первом 

руководителе.  
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Полное  

наименование  

юридического  

лица 

Место  

нахождения  

юридического лица 

% соотношение  

акций (долей 

участия в 

уставном 

капитале)  

принадлежащих 

обществу,  

к общему 

количеству 

размещённых 

акций 

организации 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, с которой 

общество стало 

крупным 

акционером 

либо стало 

владеть 

десятью и более 

процентами 

долей в 

уставном 

капитале 

организации 

Информация  

о первом 

руководителе 

Акционерное 

общество 

«Атыраумунайгаз» 

РК, Мангистауская 

область, г.Актау,  

6 мкрн.,  здание 1, 

офис АО 

Мангистаумунайгаз 

 

 

100 
 Осуществление работ 

по разведке, оценке, 

добыче, переработке, 

маркетингу и сбыту, 

включая продажу, 

углеводородного сырья 

и продуктов их 

переработки; 

 Приобретение или 

разработка новых 

методов и технологий 

оценки и разработки 

месторождений 

углеводородов; 

 Проведение 

необходимых 

исследований для 

получения более точной 

информации  

о геологическом 

строении контрактных 

территорий, в т.ч. 

геологические, 

геофизические, 

геохимические, 

инженерные и другие 

исследования; 

 Осуществление работ 

по обустройству 

месторождений; 

 Строительство                       

и эксплуатация 

подземного                             

и надземного 

промышленного 

оборудования                          

и сооружений; 

 и другие. 

 

23 октября 

2003г. 

Генеральный 

директор 

 

Чэнь Юнчэнь 

Компания  

«Snow Leopard  

International Inc.»  

Bayside Executive 

Park,Building No. 3, 

West Bay Street and 

Blake Road, Nassau, 

The Bahamas 

 

100 

Инвестиционная 

деятельность 
 

16 января  

2006г. 

Руководство  

деятельностью 

компании 

осуществляется 

Советом директоров 

в составе: 
Сунь Синъюнь 

Досмухамбетов М. 

Исказиев К.О. 

Чжан Цзюньпин 

 

 

Товарищество  

с ограниченной 

ответственностью  

«Спортивный  

клуб Теннис» 

РК, Мангистауская 

область,  

г.Актау,  

мкрн.3, д.119 
 

 

10 
 строительство и 

эксплуатация 

спортивных зданий и 

сооружений; 

 организация спортивно-

массовых и культурно 

оздоровительных 

мероприятий; 

 организация досуга 

населения средствами 

спортивно-зрелищных 

 

21 октября 

1996г. 

Директор- 

Руденко Елена 

Александровна 
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развлекательных 

программ; 

 внешнеэкономическая 

деятельность; и др. 

   Пункт 18 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«18.  Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.  

  АО «Мангистаумунайгаз» является членом: 

 Ассоциации работодателей Мангистауской области  (место нахождения: 130 000, 

Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 14 мкр-н, дом 1); 

 Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и 

энергетического комплекса «КAZENERGY» (010000, Республика Казахстан, г. Астана, 

проспект Кабанбай батыра, 19, блок В-15)» 

 

 Пункт 19 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«19.  Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.  

В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах  

12-18 настоящего проспекта выпуска акций, но являющихся в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного 

общества с указанием основания для отнесения их к аффилиированным лицам и даты, с 

которой появилась аффилиированность.  

 
       Другие аффилиированные лица, кроме указанных выше в проспекте выпуска:  

Наименование 

аффилиированного лица 

 

Основание для отнесения  

их к аффилиированным лицам 

Дата, с которой 

появилась  

аффилированность 

АО «Разведка Добыча 

«КазМунайГаз» 

пп.4) и 7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г. 

АО МНК "КазМунайТениз" пп.4) и 7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г. 

ТОО "КазахОйл Актобе" п.п.4) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г. 

АО "Национальная компания 

"КазМунайГаз" 

пп.8) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г. 

CNPC «Exploration and Development 

Company Ltd» 

пп.8) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г. 

Компания «Cooperative 

KazMunaiGaz PKI U.A.» 

пп.9) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

 

25.11.2009г 

Компания «Eurasian Energy Holdings 

GmbH» 

пп.9) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г 

Компания «Snow Leopard Resources 

Ltd» 

п.п. 4) и 6-1) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Совместное 

предприятие "Степной Леопард, 

ЛТД"  

п.п. 4) и 6-1) п.1 статьи 64 Закона РК 

«Об акционерных обществах» 

25.11.2009г 

ТОО "Актаунефтесервис" пп.4) и 7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

ТОО "КМГ-Кумколь" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г 

АО «КазТрансОйл» пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г 

АО «КазТрансГаз» пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г 

АО «Казахский институт 

нефти и газа» 

пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г 
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АО "Рауан Медиа Групп" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

25.11.2009г 

ТОО "Oil Services Company" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

ТОО "Мунайтелеком" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

ТОО "Ойл Транспорт 

Корпорейшэн" 

пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

ТОО "Oil Construction Company" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

ТОО "Мангистауэнергомунай" пп.7) п.1 статьи 64 Закона РК  

«Об акционерных обществах 

10.06.2011г. 

 
 Пункт 23 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«23.  Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые обществом.  

    АО «Мангистаумунайгаз» является держателем лицензий на право пользования недрами                  

на 15 нефтяных и нефтегазовых месторождений.  

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

лицензии 

На деятельность Срок действия 

лицензии 

Орган, 

выдавший 

лицензию 

Примечание 

1 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение 

Айрантакыр  

на территории 

Мангистауской 

области  

2 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение 

Ащиагар                   

на территории  

Мангистауской 

области 

3 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение 

Атамбай-Сартюбе                      

на территории  

Мангистауской 

области 

4 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение 

Аккар Северный 

на территории  

Мангистауской 

области 

5 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Придорожное 

на территории  

Мангистауской 

области 

6 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Каламкас 

на территории  

Мангистауской 

области 

7 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Бектурлы  

на территории  

Мангистауской 

области 

8 08.12.1997г. На право 

пользования 

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Месторождение  

Северное Карагие  
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недрами в 

Республике 

Казахстан  

Казахстан на территории  

Мангистауской 

области 

9 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Асар 

на территории  

Мангистауской 

области 

10 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

25 лет  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Алатюбе 

на территории  

Мангистауской 

области 

11 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Жетыбай 

Восточный 

на территории  

Мангистауской 

области 

12 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Жетыбай на 

территории  

Мангистауской 

области 

13 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

25 лет  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Оймаша на 

территории  

Мангистауской 

области 

14 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

25 лет  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Жетыбай Южный 

на территории  

Мангистауской 

области 

15 08.12.1997г. На право 

пользования 

недрами в 

Республике 

Казахстан  

31 год  

с продлениями 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

Месторождение  

Бурмаша 

на территории  

Мангистауской 

области 

 Также АО «Мангистаумунайгаз» имеет лицензии на другие виды работ:  

№ 

п/п 

Номер 

и дата 

выдачи 

лицензии 

На деятельность Срок действия 

лицензии 

Орган, выдавший 

лицензию 

Примечание 

1 АСЛ  

№0000146,  

выдан 

31.03.2005г. 

Эксплуатация  

подъемных  

сооружений  

(самоходных 

грузоподъемных  

кранов) 

Генеральная  Комитет  по 

государственному  

контролю и  

надзору в области 

чрезвычайных  

ситуаций 

 

2 Серия GDT 

№0000293, 

выдан 

14.09.2005г. 

На право перевозки 

пассажиров и грузов 

на 

железнодорожном 

транспорте. 

Грузовые перевозки  

в пригороде 

Генеральная Комитет 

транспортного 

контроля 

Министерства 

транспорта, 

коммуникаций и  

туризма РК 

Дополнительные 

лицензионные 

условия: 

Принимать 

участие в 

ликвидации  

последствий ЧС  

3 Серия  

OGT  

№002555, 

выдан 

На право перевозки  

опасных грузов.  

Перевозка  

железнодорожным 

Генеральная Комитет  

транспортного  

контроля  

Министерства 

Дополнительные  

лицензионные 

условия:  

Принимать 
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14.09.2005г. транспортом (класс 

3,4,5) в пригороде 

транспорта, 

коммуникаций и  

туризма РК 

участие в 

ликвидации  

последствий ЧС 

4 ГЛА 

№0001012, 

выдан 

15.09.2005г. 

Обращение с 

источниками 

ионизирующего  

излучения  

Не указан Комитет по 

атомной 

энергетике 

Министерства 

энергетики и  

минеральных  

ресурсов РК 

С 3-мя 

приложениями 

5 ГСЛ №007902, 

выдан 

10.01.2002г. 

 

 

Право на 

выполнение 

проектных работ для 

капитального 

строительства на 

территории РК  

по перечню  

 

Не указан  Агентство 

Республики 

Казахстан по делам 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

6 №0003714, 

выдан 

21.06.05г.  

Занятие 

деятельностью               

по производству 

противопожарной 

техники, 

оборудования                  

и средств 

противопожарной 

защиты на 

территории 

Мангистауской 

области  

Генеральная  Управление по 

государственному 

контролю и 

надзору в области 

ЧС МЧС 

Мангистауской 

области  

 

7 №00364Р, 

выдан 

25.03.05г.  

На занятие 

экологически 

опасными видами 

хозяйственной 

деятельности  

Не указан  Министерство 

охраны 

окружающей 

среды РК  

Ежегодное 

представление 

отчетности  

8 Серия ЛП 

№00352DE, 

№ 0181367 

выдан 

09.12.11г. 

 

На занятие 

медицинской 

деятельностью 

согласно перечню  

Лицензия 

действительна  

на территории 

Мангистауской 

области. 

Лицензия 

генеральная, 

срок действия 

не ограничен 

 

Управление 

здравоохранения 

Мангистауской 

области 

С приложениями 

№ 0129209 

№ 0129208, 

№ 0129207 

9 рег. № 

000162/09 

выдан 

26.01.2009г.  

На занятие 

деятельностью, 

связанную  

с оборотом 

прекурсоров 

Лицензия 

действительна 

на территории 

РК. Срок 

действия 

лицензии 5 лет  

Комитет по борьбе 

с наркобизнесом и 

контролю за 

оборотом 

наркотиков  

МВД РК 

 

10 №  001184 

выдан 

27.02.2007г. 

Эксплуатация 

магистральных газо- 

нефтепродуктов 

Генеральная Министерство 

энергетики и 

минеральных 

ресурсов 

 

11 № 002871 

выдан 

15.05.2009г. 

Эксплуатация 

химических 

производств 

Генеральная Комитет по 

государственному 

энергетическому 

надзору 

Министерства 

энергетики и 
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минеральных 

ресурсов РК 

12 № 0000026 

выдан  

15.10.2010г. 

Изготовление 

нефтепромыслового 

оборудования 

Генеральная  Комитет 

государственной 

инспекции в 

нефтегазовом 

комплексе 

Министерства 

нефти и газа РК 

 

13 № 0003872 

выдан 

27.05.2010г. 

Проектирование, 

монтаж, ремонт 

нефтепромыслового, 

энергетического 

оборудования 

Генеральная Комитет по 

государственному 

энергетическому 

надзору 

Министерства 

энергетики и 

минеральных 

ресурсов РК  

 

 
Политика АО «Мангистаумунайгаз» в области научных исследований и разработок 

осуществляется через специализированные научные предприятия. Интересы                                      

АО «Мангистаумунайгаз» относятся к области геологии и разработки нефтегазовых 

месторождений, добычи нефти и газа, планов по обустройству скважин, защите экологии и недр.  

Затраты АО «Мангистаумунайгаз» на научные исследования и разработки, в том числе 

исследовательские разработки, спонсируемые обществом по плану на 2012год составляет 

1 808 711 000 (один миллиард восемьсот восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч) тенге.»  

 Пункт 24 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«24.Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или 

за период фактического существования акционерного общества.  

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) 

акционерного общества за последние два года или за период фактического существования 

акционерного общества. (Например, за последние два года реализация продукции 

увеличилась на 1%, что составляет - 30 миллионов тенге).  

 2011 2012 

Объемы реализованной 

продукции  (услуг, 

выполненных работ) 

 

598 653 190 

тыс. тенге 

 

639 808 978 

тыс. тенге 

 
За 2012 год реализация продукции  АО «Мангистаумунайгаз» увеличилась по сравнению                      

с 2011 годом на 6 %, что составляет – 41 155 788 тыс. тенге 

 Пункт 25 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«25.Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции                        

(работ, услуг).  

   В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров 

(работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей 

стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).  

1) наименования поставщиков, на которых приходится пять и более процентов всех 

поставок, их доля в общем объеме поставок -  

Основным поставщиком необходимых обществу услуг и товаров является акционерное 

общество «КазТрансОйл» (Республика Казахстан) - примерно  28,07 % доля в общем объеме 

поставок.  

2) наименования потребителей, на долю которых приходится пять и более процентов 

общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) акционерного общества, их 
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доля в общем объеме реализации - основным потребителем нефти                                          

АО «Мангистаумунайгаз» является компания «Wimar S.A.» (Швейцария) - 48, 90%, 

компания «Titan Oil Trading GmbH» - 51,10 % от всего объема реализованной обществом 

нефти.»  

 
 Подпункт 2) пункта 26 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному 

обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на 

экспорт, в общем объеме реализуемой продукции - доля импорта в сырье, работах и услугах, 

предоставляемых АО «Мангистаумунайгаз» составляет 6,30 %. Доля продукции, реализуемая 

АО «Мангистаумунайгаз» на экспорт составляет  93,70%.»  

 Подпункт 3) пункта 26 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых 

может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 

взыскания с него денежных и иных обязательств - 
Сведения по искам, предъявленным к АО «Мангистаумунайгаз», по результатам которых 

может произойти взыскание с Общества денежных и иных обязательств:  

№  Истец  Предмет иска  Примечание  

1   

Товарищество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Кaz Steel Aktau» 

АО «Мангистаумунайгаз» 

обратилось в суд с исковым 

заявлением о взыскании 

дебиторской задолженности с 

ТОО «Кaz Steel Aktau» в 

размере 55 128 290,59 тенге, а 

так же пени 3 343 333,71 тенге 

и расходов по оплате 

государственной пошлины в 

размере 1 754 148 тенге. 

 

 

ТОО «Кaz Steel Aktau» подало 

встречное исковое заявление о 

взыскании в пользу ТОО «Кaz 

Steel Aktau» суммы в размере 

79 332 500 тенге, расходы по 

оплате                   

государственной пошлины в 

размере 2 379 975 тенге. 

 

Решением Специализированного 

межрайонного экономического суда 

Мангистауской области суда от 02 ноября 

2012 года, исковое заявление 

удовлетворено частично. 

Согласно решению суда, было принято 

взыскать с ТОО «Кaz Steel Aktau» сумму 

основного долга в размере 55 128 290,59 

тенге, пени в размере 3 343 333,71 тенге, а 

также расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 1 754 148 тенге. 

 

В части расторжения договора в судебном 

порядке было отказано. 

По встречному заявлению, были приняты 

решения: 

 взыскать в пользу ТОО «Кaz Steel Aktau» 

79 332 500 тенге, расходы по оплате гос. 

пошлины в размере 2 379 975 тенге. 

 произвести зачет взысканных сумм по 

решению суда и окончательно взыскать с 

АО «ММГ» в пользу ТОО «Кaz Steel 

Aktau»  сумму в размере 21 486 702 тенге. 

 признать процедуру расторжения 

договора №695-10 от 11.07.2011 года 

незаконной. 

Вышеуказанное решение суда не вступило                  

в законную силу. 

2  Сагындык М.Ж.   О взыскании ежемесячной 

выплаты по утраченной 

заработной плате в размере 

393 874,61 тенге. 

Определением от 16 ноября 2012 года 

гражданского суда №2 г.Актау исковое 

заявление Сагындык М.Ж. оставлено без 

рассмотрения. 

 
 Подпункт 4) пункта 26 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«4)  сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и 

его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение 

последнего года  

 постановлением № В-033-221 от 01.06.2012г. наложен административный штраф на должностное лицо 

– на Мишелова С.С., в размере 323.600 тенге, порча земли; 

 постановлением № В-028-104 от 22.09.2012г. наложен административный штраф на должностное лицо 
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- Екибаеву Ж.А., в размере 323.600 тенге, порча земли; 

 постановлением № 61 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,  

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 62 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз», 

размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 63 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,  

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 64 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,              

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 65 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,            

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 66 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,              

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 67 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,             

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 68 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,             

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением №69 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на  АО «Мангистаумунайгаз»,                

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 70 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,            

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 71 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,           

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю; 

 постановлением № 72 от 04.05.2012г. наложен административный штраф на АО «Мангистаумунайгаз»,             

в размере 809.000 тенге за нарушение права государственной собственности на землю.» 

 

 Пункт 27 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«27.Инвестиции. 

Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций, 

структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции.  

Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению 

инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их 

наименования и места нахождения.  

       Долгосрочные инвестиции  АО «Мангистаумунайгаз» в капитал других организаций:  

№ 

п/п  

Наименование 

организации  

Место нахождения  Доля в 

уставном 

капитале 

организации 

(%)  

Дата 

приобретения 

инвестиций  

1  АО «Атыраумунайгаз»  РК, Мангистауская область, 

г.Актау, 6 мкрн.,  здание 1, 

офис АО «Мангистаумунайгаз» 

100 2003г.  

2 Компания   

«Snow Leopard 

International Inc.» 

Bahamas   100 2003г.  

 

 Пункт 28 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«28.Дебиторская задолженность. 

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным 

обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и 

более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества.  

Организация, имеющая перед АО «Мангистаумунайгаз» дебиторскую задолженность в размере 

пяти и более процентов от балансовой суммы активов общества по состоянию на 31 марта                 

2013 года:  
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

имеющей дебиторскую 

задолженность 

Сумма  (тенге) Место нахождения 

1 компания  «Wimar S.A.»  41 215 413 674, 13 Швейцария 

 
2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности.  

№ 

п/п 

Наименование организации, имеющей 

дебиторскую задолженность 

Сроки погашения 

дебиторской 

задолженности 

 

1 

 

компания «Wimar S.A.» 

 

 

апрель-май 2013г. 

 
3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, 

остальные суммы указываются с разбивкой по годам.  

№ 

п/п 

Сроки погашения 

дебиторской задолженности 

Сумма к погашению 

(тенге) 

 

1 

  2 квартал 2013г. 

 (до 31 мая 2013 года) 

 

41 215 413 674, 13 

 

 Пункт 30 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«30. Сведения об уставном и собственном капитале Общества. 

   Уставный капитал АО «Мангистаумунайгаз» составляет 108 946 000 000 (сто восемь миллиардов 

девятьсот сорок шесть миллионов) тенге.  

   Собственный капитал АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 31 марта 2013 года составляет  

218 049 270 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч) 

тенге.»  

  

 Пункт 31 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«31. Займы. 

В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах и 

кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по 

срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом 

измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются 

поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.  

АО «Мангистаумунайгаз» не осуществлял выпуск облигаций, не имеет банковских займов и не 

имеет открытых кредитных линий  от банковских и финансовых организацией.»  

 
 Пункт 32 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«32.Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной  

деятельности  (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):  

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, 

перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от 

балансовой суммы активов общества.  

Кредиторская задолженность перед поставщиками, по авансам и т.п. в размере пяти и более 

процентов от балансовой суммы активов общества по состоянию на 31 марта 2013 года                                    

у  АО «Мангистаумунайгаз» не имеется.» 

 Подпункт 2) пункта 44 Проспекта исключить в соответствии с постановлением Правления АФН 

РК от 25.03.06 г. № 73. 

 Подпункт 4) пункта 44 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«4)  Дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или 

подписки. 

jl:30054218.10
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 Основанием для выпуска и размещения акций, а также условий выкупа обществом своих акций 

являлось Постановление коллегии Мангистауского территориального комитета по государственному 

имуществу № 59/01-5 от 24 мая 1995года и приложенный к нему план приватизации компании. 

 

 Подпункт 5) пункта 44 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«5)  сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных 

бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке 

в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о 

размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого 

года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов 

необходимо указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной 

задолженности.  

По состоянию на 31 декабря 2012 года АО «Мангистаумунайгаз» имеет неисполненные 

обязательства перед акционерами общества по выпущенным ценным бумагам общества.  

Задолженность по дивидендам по состоянию на 31.12.2012 года  

 За период 
 по состоянию на начало 

отчётного периода 

Сумма (тенге)  

1  1996 год  14 343 015  

2  1997 год  13 275 013  

3  1998 год  252 314  

4  1999 год  10 285  

5  2000 год  910 690  

6  2001 год  8 877 400  

7  2002 год  8 969 795  

8  2003 год  10 041 645  

9  2004 год 108 946 000  

10 2005 год 239 398 000 

11 2006 год 25 571 259 266,31 

12 2007 год 483 623 588,81 

13 2008 год 514 803 233,09 

14 2009 год 393 839 260,67 

15 2010 год 510 899 607,55 

16 2011 год 30 736 338 515,36 

17 2012 год 29 254 303 138,07 

Данная задолженность по дивидендам (по привилегированным акциям) образовалась в связи             

с неполучением части акционеров, начисленных им дивидендов за период 1996-2012 г.г.  

Часть из вышеуказанных акционеров не прошли необходимые процедуры по 

перерегистрации документов, удостоверяющих личность акционеров, у независимого 

регистратора. Другая часть  акционеров  несколько  лет  не обращается к платежному агенту 

общества и к самому эмитенту (АО «Мангистаумунайгаз») за получением дивидендов.»  

 Подпункт 8) пункта 44 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: 

«8) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, 

привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из 

двух последних финансовых лет.  

За 2011 год - общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям Общества 

составила 1 808 634 335,20 тенге из расчета 1 660,12 тенге дивидендов на одну 

привилегированную акцию общества. Было выплачено 1 643 703 333,56 тенге. 

За 2012 год - общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям Общества 

составила 1 562 183 850,00 тенге из расчета 1 433,90 тенге дивидендов на одну 

привилегированную акцию общества. Было выплачено 1 386 300 755,85 тенге. 






