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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 09 маусымда
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысатын
Қазақстан Республикасының Президенттігінен үміткерлердің сайлауалды үгіт
материалдарын орналастыру үшін «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «Ел арна»
телеарналарында эфирлік уақыт беруінің жалпы шарттары
«Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамы (бұдан əрі –
Агенттік) – «Хабар», «Хабар
24», «Kazakh TV», «Ел арна»
теле арналарының (бұдан əрі
– Телеарналар) меншік иесі,
«Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық
заңына сəйкес, сайлауалды үгіт
материалдарын (бұдан əрі – Үгіт
материалдары) орналастыру үшін
Телеарналарда эфирлік уақыт
беру шарттары мен тəртібі, төлем
мөлшері туралы хабарлайды.
Телеарналар Агенттік пен
Президенттіктен үміткер (бұдан
əрі – Үміткер) арасында немесе
Үміткердің уəкілетті өкілімен
жасалатын жазбаша шарт негізінде
жəне Телеарна бекіткен монтаждау
парақтарына сəйкес эфирлік уақыт
береді. Сонымен қоса, монтаждау
парақтары жазбаша өтініш берілген күні Телеарналарда бар
техникалық мүмкіндіктерге сəйкес, яғни Телеарналардың эфирлік уақытының жоспарлы уақыт
аралығында жарнаманың болуына жəне/немесе болмауына
қарай, Үгіт материалдарының
эфирге жоспарлы шығуына дейін
күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын
əзірленеді.
Телеарнада эфирлік уа қыт
беру төмендегі Үгіт материалдарын орналастыру жолымен
жүзеге асырылады:
1 ) қазақ жə не о ры с ті л дерінде хронометражы 60 (алпыс) секундтан аспайтын бейнероликтер;
2) арнайы репортаждар;
3) өзге де Үгіт материалдары.
Үміткердің не болмаса оның
уəкілетті өкілінің Агенттік басшысының атына жазған жазбаша
өтініші эфирлік уақыт беру туралы
шарт жасау үшін негіздеме болып
табылады. Үгіт материалдарының
саны, хронометражы, эфирге орналастыру жоспарланған күн мен
уақыт Үміткердің не болмаса
оның уəкілетті өкілінің жазбаша
өтінішінде көрсетіледі, олар кейін
шарт талаптарымен бекітіледі.
Өтініш Үміткерлердің өтініштерін тіркеу журналында, кезектілік тəртібімен, əр жазбаша өтінішке реттік нөмір тағайындау
жəне өтініштің келіп түскен күнін
белгілеу жолымен тіркеледі.
Жазбаша өтінішке мынадай
құжаттар қоса берілуі керек:
1) Үміткердің тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
2) Үміткер өкілінің уəкілеттігін
растайтын құжаттың көшірмесі;
3) өтініш берген тұлғаның жеке
куəлігінің көшірмесі;
4) шарт жасау үшін тұлғаның
өкілеттігін растайтын құжаттар.
Телеарналар эфирінде Үміткерлердің Үгіт материалдарын
орналастыру кезектілігі жазбаша
өтініштердің келіп түсу ретімен
не болмаса, егер өтініштер бір
уақытта келіп түскен жағдайда,
жеребе бойынша белгіленеді.

Жеребе өткізу тəртібі мен шарттарын Агенттік белгілейді.
Ег ер жазбаша өтініш келіп
түскен сəтте, сұратылып отырған
уақыт ертерек жүгінген басқа
Үміткерге берілген жағдайда немесе техникалық мүмкіндіктерге
байланысты берілуі мүмкін
болмаса, Агенттік Телеарналардың
техникалық мүмкіндіктерін
ескере отырып Үміткерге үгіт
материалдарын орналастыру үшін
басқа уақыт ұсынады.
Үгіт материалдары Телеарнада
(Телеарналарда) эфирге жоспарлы
шығуына дейін кем дегенде күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын ұсынылуы тиіс.
Үгіт материалдары төмендегі
талаптарға сай болуы тиіс:
кодек MPEG2, Chroma 422,
битрэйт 50 МБит/сек, секундына
25 кадр, таралымы 1920x1080,
кескін жаймасы interlaced,
сызықтар құрылымының
жүйесі – үстіңгі сызық бірінші
(top ﬁeld ﬁrst), кадр арақатынасы
16:9;
аудио: форматы PCM, WAV,
24 бит, 48 kHz, деңгейі – 12
ДБ, материалдың соңғы нұсқасындағы дыбыс 1-стерео
арнаның сол жолағына қарай
түйістіріліп, оң жолаққа қайталануы керек (жалған стерео).
Видео жəне аудио MXF OP-1a
контейнерінде болуы керек.
Бейнематериалдар сыртқы
тасуыштарда (қатты диск, флеш
карта) беріледі.
Бейнетасуышпен бірге эфирлік уақыт беру туралы шартқа қол қоюға уəкілетті тұл ғаның қолы қойылған, Үгіт материалының мазмұны болып
табылатын мəтіннің түсіндірмесі,
суреттері Үгіт материалдарында
пайдаланылған тұлғалардың жазбаша рұқсаттары, ал олар қайтыс
болған жағдайда – мұрагерлерінің
жазбаша рұқсаттары, жарнамалық
материалдарда кəмелетке толмаған балалардың суреттері
пайдаланылған жағдайда – атааналарының, қамқоршыларының,
жанашырларының жазбаша
рұқсаттары беріледі.
Үгіт материалдарында олардың
төленуі, қаржыландыру көздері
туралы дыбыстық немесе визуалды
ақпарат болуы тиіс.
Үгіт материалдарын ұсынған
үміткерлер олардың мазмұнының
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, соның
ішінде авторлық жəне сабақтас
құқықтар саласындағы заңнамаға
сəйкес болуына дербес жауапты
болады.
Осы ақпараттық хабарламада
көрсетілген тəртіп пен талап
бұзылған жағдайда, сондай-ақ
тиісті шарт талаптары бұзылған
кезде Үгіт материалдарын эфирге
шығару жүргізілмейді не болмаса
бұзушылық жойылғанға дейін
тоқтатылады.
Егер Үгіт материалдарында
кон ституциялық құрылысты

күштеп өзгерту, республиканың
тұтас тығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру,
əлеу меттік, нəсілдік, ұлттық,
діни, топтық жəне тектік
араздықты қоздыру, қатыгездік
пен зорлық-зомбылыққа бас ұру,
сондай-ақ заңдарда көзделмеген
əскери лендірілген құрамалар
құру идея лары болса, Агенттік
оларды эфирге шығарудан бас
тартады.
Агенттік Үгіт материалдарында
Қазақстан Республикасының
Президенттігінен басқа да үміткерлердің арына, намысына немесе
іскерлік беделіне зиян келтіруі
мүмкін ақпарат болған жағдайда
оларды эфирге шығарудан бас
тартуға құқылы.
Осы ақпараттық хабарламада
көрсетілген эфирлік уақытты беру
тəртібі мен талаптары Қазақстан
Республикасы уəкілетті органдарының талаптарына сəйкес
түзетілуі мүмкін.
Үгіт материалдарын орналастыру құны төмендегіні құрайды:
1. «Хабар» телеарнасында
ҚҚС қоса есептегенде минутына
114 000 (бір жүз он төрт мың)
теңге;
2. «Хабар 24» телеарнасында
ҚҚС қоса есептегенде минутына 100 000 (бір жүз мың) теңге;
3. «Kazakh TV» телеарнасында
ҚҚС қоса есептегенде минутына
60 000 (алпыс мың) теңге;
4. «Ел арна» телеарнасында
ҚҚС қоса есептегенде минутына
40 000 (қырық мың) теңге.
Орналастыру құны Телеарналардың барлық қолжетімді
хабар тарату орталарында
(эфир лік аналогтық, эфирлік
цифрлық, спутниктік, сондай-ақ
кабельдік операторлар арқылы
жəне Интернет желісінде онлайн
хабар тарату) трансляциялауды жəне ретрансляциялауды
қамтиды.
Жасалған шарт бойынша
Телеарнада (Телеарналарда)
Үгіт материалдарын таратқаны
үшін төлем жасау Агенттік
ұсынған төлем шоты негізінде
шот берілген күннен бастап 5
(бес) жұмыс күні ішінде жүзеге
асырылады.
Телеарнаның меншік иесі
жазбаша өтініштерді 2019 жылғы
06 мамырдан бастап 2019 жылғы
03 маусымды қоса алғандағы
мерзімге дейінгі аралықта, демалыс жəне мереке күндерін есептемегенде, сағат 10:00-ден бастап
сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан
уақыты бойынша), (үзіліс уақыты –
сағат 13:00-ден бастап сағат 14:00ге дейін), Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев көшесі, 4, 8-қабат,
5-кеңсе мекенжайы бойынша
(телефондары: 8 (7172) 757556,
8 (7172) 757554) қабылдайды.
Жазбаша өтініштер факсимильді
жəне Интернет байланыс арқылы
қабылданбайды.
«Хабар» Агенттігі» АҚ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общие условия предоставления акционерным обществом «Агентство «Хабар» эфирного
времени на телевизионных каналах «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «Ел арна» для
размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов в Президенты
Республики Казахстан, участвующих во внеочередных выборах
Президента Республики Казахстан 09 июня 2019 года
Акционерное общество «Агентство «Хабар» (далее – Агентство) –
собственник телевизионных каналов
«Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV»,
«Ел арна» (далее – Телеканалы), в
соответствии с Конституционным
законом Республики Казахстан «О
выборах в Республике Казахстан
информирует о размере оплаты,
условиях и порядке предоставления
эфирного времени на Телеканалах
для размещения материалов
предвыборной агитации (далее –
Агитационные материалы).
Телеканалы предоставляют
эфирное время на основании письменного договора, заключаемого
между Агентством и кандидатом в
Президенты (далее – Кандидат) или
с уполномоченным представителем
Кандидата, и в соответствии с
утвержденными Телеканалом
монтажными листами. При этом,
монтажные листы разрабатываются
за 3 (три) календарных дня до
предполагаемого выхода в эфир
Агитационных материалов в
соответствии с имеющимися у Телеканалов техническими возможностями на дату подачи письменного обращения, т.е. наличие
и/или отсутствие рекламы в предполагаемый временной интервал
эфирного времени Телеканалов.
Предоставление эфирного времени на Телеканале осуществляется путем размещения нижес ледующих Агитационных
материалов:
1) видеороликов, хроно метражем не более 60 (шестидесяти)
секунд на казахском и русском
языках;
2) спецрепортажей;
3) иных Агитационных материалов.
Основанием для заключения
договора о предоставлении эфирного времени является письменное
заявление Кандидата либо его
уполномоченного представителя
на имя руководителя Агентства.
Количество, хронометраж, предполагаемые дата и время размещения в эфире Агитационных
материалов указываются в письменном заявлении Кандидата
либо его уполномоченного
представителя, которые затем
закрепляются условиями договора.
Заявление регистрируется в
журнале регистрации заявлений
Кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому
письменному заявлению порядкового номера и даты поступления
заявления.
К письменному заявлению
должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2) копия документа, потверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) копия удостоверения личности
лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие
полномочия лица, для заключения
договора.

Очередность размещения в
эфире Телеканалов Агитационных
материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления
письменных заявлений либо по
жребию в случае, если заявления
поступили одновременно. Порядок
и условия проведения жребия
определяются Агентством.
В случае, если к моменту поступления письменного заяв ления,
запрашиваемое время предоставлено другому Кандидату, обратившемуся раньше, либо по техническим возможностям не может
быть предоставлено, Агентство
предлагает Кандидату иное время
для размещения агитационных
материалов, с учетом технических
возможностей Телеканалов.
Агитационные материалы
должны быть представлены в
Агентство не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого
выхода в эфир на Телеканале)ах).
Агитационные материалы
должны соответствовать
следующим требованиям:
кодек MPEG2, Chroma 422,
битрэйт 50 МБит/сек, 25 кадров
в секунду, разрешение 1920x1080,
тип развертки interlaced, порядок
построения полей – верхнее поле
первое (top ﬁeld ﬁrst), соотношение кадра 16:9;
аудио: формат PCM, WAV,
24 бита, 48 kHz, уровень – 12
ДБ, звук в конечном варианте
материала должен быть сведен
в левую дорожку 1-го стерео
канала, допускается использование идентичной правой дорожки (псевдо стерео). Видео и
аудио должно быть в контейнере MXF OP-1a. Видеоматериалы
предоставляются на внешних
носителях (жесткий диск, флеш
карта).
Одновременно с видеоносителем
предоставляется расшифровка
текста, являющегося содер жанием Агитационного материала,
подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора о
предоставлении эфирного времени,
письменные разрешения лиц, чьи
изображения использованы в
Агитационных материалах, а в
случае их смерти – письменные
разрешения наследников, в случае
использования в рекламных материа лах изображения несовершеннолетних детей – письменные
разрешения от родителей, опекунов, попечителей.
Агитационные материалы должны содержать звуковую или визуальную информацию об их оплате,
источниках финансирования.
Кандидаты, предоставившие
Агитационные материалы, персонально несут ответственность за
соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в
области авторских и смежных прав.
В случае нарушения условий и
порядка, указанных в настоящем
информационном сообщении, а
также при нарушении условий

соответствующего договора
сообщение в эфир Агитационных
материалов не производится либо
приостанавливается до устранения
нарушения.
Агентство отказывает в выпуске в эфир Агитационных материалов, если они содержат идеи
насильственного изменения конституционного строя, нарушения
целостности республики, подрыва
безопасности государства, разжигания социальной, расовой,
национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа
жес токости и насилия, а также
создание непредусмотренных законодательством военизированных
формирований.
Агентство вправе отказать в
выходе в эфир Агитационных материалов в случае наличия в них
информации, способной нанести
ущерб чести, достоинству или
деловой репутации других кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Условия и порядок предоставления эфирного
времени, указанные в настоящем
информационном сообщении, могут
корректироваться в соответствии
с требованиями уполномоченных
органов Республики Казахстан.
Стоимость размещения Агитационных материалов на Телеканалах составляет:
1) на телеканале «Хабар»
114 000 (сто четырнадцать тысяч)
тенге за минуту с учетом НДС;
2) на телеканале «Хабар 24»
100 000 (сто тысяч) тенге за минуту с учетом НДС;
3) на телеканале «Kazakh TV»
60 000 (шестьдесят тысяч) тенге
за минуту с учетом НДС;
4) на телеканале «Ел арна»
40 000 (сорок тысяч) тенге за минуту с учетом НДС.
Стоимость размещения включает
в себя трансляцию и ретрансляцию
Телеканалов во всех доступных
средах распространения вещания
(эфирное аналоговое, эфирное
цифровое, спутниковое, а также посредством кабельных операторов и
онлайн вещания в сети Интернет).
Оплата по заключенному
договору за распространение
Агита ционных материалов на
Телеканале(ах) осуществляется
на основании выставленного
Агентством счета на оплату в
течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты выставления счета.
Письменные заявления принимаются собственником Телеканала с 06 мая 2019 года по 3 июня
2019 года включительно, кроме
выходных и праздничных дней с
10:00 до 18:00 часов (по времени
Нур-Султан), перерыв с 13:00 до
14:00 часов по адресу: город НурСултан, улица Д.Конаева, 4, 8 этаж,
офис 5, телефоны: 8 (7172) 757556,
8 (7172) 757554.
Письменные заявления посредством факсимильной и Интернет связи не принимаются.
АО «Агентство «Хабар»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ТЕНДЕР!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті «Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы акцияларының
мемлекеттік пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті жарғылық капиталдан 100% мөлшерінде кейіннен сатып алу құқығымен 5 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға беру бойынша
электрондық тендерді өткізу туралы хабарлайды
Мемлекеттік меншік объектілерін сенімгерлік басқаруға беру Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы
16 қаңтардағы №17 бұйрығымен бекітілген
Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға
беру қағидаларына (бұдан əрі – Қағида)
сəйкес жүзеге асырылады.
«Қаржы академиясы» акционерлік
қоғамы акцияларының мемлекеттік
пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті
жарғылық капиталдан 100% мөлшерінде
(бұдан əрі – Объект) сенімгерлік басқаруға
беру бойынша тендер шарттары:
1. қызметтің негізгі бейінін, сандық жəне
сапалық кадрлық əлеуетті сақтау мен дамыту,
«Қаржы академиясы» АҚ даму жоспарының
түйінді көрсеткіштеріне жəне жылына 959 500
мың теңгеден кем емес мөлшерде білім беру
қызметтерінің (колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура, қайта даярлау жəне
біліктілікті арттыру) жалпы көлеміне қол
жеткізу, сондай-ақ (2017 ж. – 578 794 мың
теңге, 2018 ж. – 201 686 мың теңге, 2019 ж. –
2 585 324 мың теңге, 2020 ж. – 136 692 мың
теңге, 2021 ж. – 131 374 мың теңге) 2017-2021
жылдарға арналған «Қаржы академиясы»
АҚ-тың инвестициялық бағдарламасын іске
асыруды қамтамасыз ететін инвестицияларды
(Сенімгерлік басқарушының) салуы;
2. заңнамаға сəйкес Акциялар пакетіне
дивидендтерді есептеу мен төлеудің уақытылылығын жəне толықтығын қамтамасыз
ету;
3. сенімгерлік басқару кезеңінде қашықтықтан оқытуды сақтау жəне дамыту;
4. қашықтықтан оқытуды қолдана отырып,
меморандумдар мен іс-шаралардың бірлескен
жоспарларына сəйкес желілік білім беру
шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты
сақтау жəне дамыту;
5. сенімгерлік басқару кезеңінде Сенімгерлік басқарушы «Қаржы академиясы» АҚ
жылжымайтын мүлкін иеліктен шығару мен
оның кепілі бойынша шешімдер қабылдауға
құқылы емес;
6. жасалған шарттар бойынша оқуға ақы
төлеудің мөлшерлері мен тəртібін ұлғайтуға
жол бермеу
Тендер жеңімпазын анықтау өлшемшарттары:
Осы хабарламадағы тендердің барлық
шарттарын орындауға келіскен жəне объект
үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушы
жеңімпаз болып танылады.
Тендер 2019 жылдың 15 мамырда

Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша
сағат 10.00-де www.gosreestr.kz Мемлекеттік
мүлік тізілімінің веб-порталында (бұдан əрі –
тізілім) өткізіледі.
Объектінің қысқаша сипаттамасы:
Объектінің орналасқан жері: 010000,
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есенберлин көшесі, 25-үй.
Мемлекеттік басқару органы: «Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі» ММ.
Қызметінің мəні:
Жалпы білім беру қызметін, қаржы жүйесі
органдары мамандарының біліктілігін арттыру, сондай-ақ бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау бойынша қызметті іске асыру болып
табылады.
Мемлекеттік пакет Қоғам акцияларының
жалпы санынан 100%-ды құрайтын 2 280 387
дананы құрайды.
Қоғамның жарғылық капиталы – 2 280 387
мың теңге мөлшерінде қалыптасқан жəне
белгіленген.
Меншікті капитал – 2 145 776 мың теңге
(2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша).
Кредиторлық берешек: 9 795 мың теңге
(2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша).
Дебиторлық берешек: 58 007 мың теңге
(2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша).
Бастапқы бағасы: 4 202 775 000 теңге
Кепілдік жарнасы: 630 416 250 теңге
Тендерді өткізу тəртібі:
Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды:
1) жеке тұлғалар мен жеке кəсіпкерлер
үшін: жеке сəйкестендіру нөмірін (бұдан
əрі – ЖСН), тегін, атын жəне əкесінің атын
(болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру нөмірін (бұдан əрі – БСН), толық
атауын, бірінші басшының тегін, атын жəне
əкесінің атын (болған жағдайда);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете отырып,
тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі
қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген
кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
т і з і л ім н ің в е б - п о р т а л ы н а е н г ізіл г е н
деректерді өзгертеді.

Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін
тізілімнің веб-порталында қатысу шының
ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу қажет.
Өтінімге:
1) тізілімнің веб-парағында арнайы
бөлінген электрондық конвертке салынған
тендерге қатысушы қол қойған баға ұсынысы;
2) құжаттардың «PDF (Portable Document
Format)» форматында сканерленген) электрондық көшірмелері:
тендер жарияланған күннен кейін берілген
анықтаманы берген күннің алдындағы үш
айдан астам созылатын тендерге қатысушы
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша
банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен
бере шектің жоқ екендігі туралы банктің
(банк филиалының) қол қойылған жəне мөр
басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. Егер əлеуетті
қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің
немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел
банкінің клиенті болып табылған жағдайда,
осындай банктердің əрқайсысынан анықтама
ұсынылады;
«Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабымен
міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды
тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебі;
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы куəлік не анықтама;
жарғы. Шетелдік заңды тұлғалар шетел
мемлекетінің консулдық мекеме заң дастырған құрылтай құжаттарын, мемлекеттік
жəне орыс тілдерінде нотариат куəландырған
аудармасымен, сондай-ақ Гаага қаласында
1961 жылғы 5 қазанда жасалған Шетелдік
ресми құжаттарды заңдастыруды талап
етудің күшін жоятын конвенцияға сəйкес
апостиль мөртаңбасы қойылған құжаттарды
ұсынады;
тендер жарияланған күннен кейін берілген
салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің (төлеу мерзімі Салық жəне
бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан
Республикасының кодексінің 6-тарауына
сəйкес кейінге қалдырылған жағдайларды
қоспағанда) жоқ (бар) екендігі туралы
мəліметтер.
Өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің
веб-порталы үш минут ішінде сенімгерлік
басқару шарттары бойынша электрондық
деректер базасында кепілдік жарнаның түсуі

туралы мəліметтердің болуын автоматты
түрде тексереді.
Бірыңғай оператордың шотына тендер
өткізу туралы хабарламада көр сетілген
кепілдік жарнаның тен дер басталғанға
дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім вебпорталының өтінімнен бас тартуы үшін негіз
болып табылады.
Сенімгерлік басқару шарттары бойынша
электрондық деректер базасында бірыңғай
оператордың шотына кепілдік жарнаның
түсуі туралы мəліметтер болған жағдайда,
тізілімнің веб-порталы қатысушының
өтінімін қабылдауды жүзеге асырады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты түрде
тексеру нəтижелері бойынша тізілімнің
веб-порталында көрсетілген қатысушының
электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау
не өтінімнен бас тарту себептері туралы
электрондық хабарлама жібереді.
Қазақстан Республикасының заңдарына
немесе құрылтай құжаттарына сəйкес жүзеге
асырылуы тендердің шарты болып табылатын
қызмет түрлерімен айналысуға мүмкіндігі
жоқ тұлға тендерге қатысушы болып табылмайды.
Өтінімдер, өтінімдерге қоса берілген баға
ұсыныстары, қатысушылар құжаттарының
электрондық (сканерленген) көшірмелері
тізілімнің веб-порталында сақталады жəне
тендер өткізу туралы хабарламада немесе жабық тендерге қатысуға шақыруда көрсетілген
күн мен уақытқа дейін жүктеу жəне қарау
үшін қолжетімсіз болады.
Өтінімдерді ашу тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген тендердің күні мен
уақыты келгенде тізілімнің веб-порталы
арқылы автоматты түрде жүргізіледі.
Құрылтайшы тізілімнің веб-порталында
тендерге жіб ерілген қаты су шыларды
айқындау мақсатында өтінімдерді, сондайақ оларға қоса бері летін құжаттардың
электрондық (сканерленген) көшірмелерін
қарайды.
Қатысушы хабарламада көрсетілген
талаптарға сəйкес келмеген кезде немесе осы
Қағидалардың 27-тармағында көрсетілген
құжаттардың біреуі болмаған жағдайда немесе созылмалы банктік қарыз немесе салықтық
қа рыз болған жағдайда құрылтайшы қатысушыны себебін көрсете отырып, тендерге
немесе жабық тендерге жібермейді.
Тізілімнің веб-порталы құрылтайшы тендерге жіберген тендерге қатысушылардың
баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу жəне

салыстыру нəтижелері бойынша жеңімпазды
анықтайды.
Тендерге қатысушылар ұсынған бағалар
сəйкес (тең) болған жағдайда өтінімді бұрын
тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.
Тендер тіркелген не тендерге жіберілген
қатысушылардың саны екеуден кем болса
өткізілмеді деп танылады.
Тендерге қатысуға өтінім беру мерзімі
осы хабарлама жарияланған күннен бастап 2019 жылғы 15 мамырда сағат 8.00-де
аяқталады.
Кепілдік жарна мынадай деректемелерге енгізіледі: «Қазақстан Халық Банкі»
АҚ-та ЖСК KZ946017111000000330, БСК
HSBKKZKX, ТМК 171, бенефициар коды
16, төлем алушы: «Ақпараттық-есептеу
орталығы» АҚ, БСН 050540004455.
Ескертпе:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен
бекітілген Жекешелендіру объектілерін
сату қағидасына сай, сенімгерлік басқару
шартын жасасу сəтінде айқындалған
Объектінің құны сенімгерлік басқару
мерзімінің ішінде Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының
ресми мөлшерлемесіне сəйкес индекстеуге
жатады.
«Қаржы академиясы» АҚ-ның даму жоспарымен www.gosreestr.kz веб-сайты арқылы
танысуға болады ˃ «Мемлекеттік мекемелер
мен кəсіпорындардың жарғылық капиталына
мемлекет қатынасатын заңды тұлғалардың
тізілімі» бөлімі ˃ БСН 131140007534
бойынша іздеу ˃ «Қаржы академиясы»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ˃ Есептер 249
– План развития для госпредприятий, АО и
ТОО с гос.участием (с 06.07.2015) / ранее:
шаблон «140 - План...»
Арнайы транзиттік шотқа кепілдік
жарнаның уақтылы түсуі мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемле кеттік мүлік жəне жеке шелендіру
комитеті өтінім бергенге дейін бір жұмыс
күнінен кешіктірмей кепілдік жарнаны
төлеуді ұсынады.
Тендер ұйымдастырушысының орналасқан
жері: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы,
11, 903-каб.
Тендер өткізу туралы қосымша
ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан
қарауға немесе 8 (7172) 718665, 717558 телефондары арқылы алуға болады.
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«МҰНАЙТАС» ЖШС
ТАБИҒИ МОНОПОЛИЯ СУБЪЕКТІСІНІҢ 2018 ЖЫЛ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
1. Жалпы ақпарат.
«МұнайТас» СБҚК» АҚ (бұдан əрі
– Қоғам) 2001 жылғы 11 желтоқсанда
«Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбырын салу
жəне пайдалануға беру жобасын іске асыру мақсатында құрылған.
2004 жылғы қаңтар айынан бастап
Қоғам Қазақстан Республикасының табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.
«Кеңқияқ-Атырау» магистральды
мұнай құбырының параметрлері:
Мұнай құбырының ұзындығы – 448,85
км.
Құбыр диаметрі – 610 мм.
Ағымдағы өткізу қабілеті – 6 млн. т/ж
Қысым – 6,4 МПа.
2018 жылы 24 шілдеден бастап
«Солтүстік-Батыс «МұнайТас» құбыр желісі» компаниясы акционерлік қоғамынан
«Солтүстік-Батыс «МұнайТас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құбыр
желісі» болып тіркеуден өтті (бұдан əрі
– «МұнайТас» ЖШС, Серіктестік).
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне
тұтынушылардың құқықтарын қорғау
комитеті төрағасының 2018 жылғы 3
қыркүйектегі №201-НҚ бұйрығымен
«табиғи монополиялар субъектілерінің
мемлекеттік тіркелімінің республикалық
бөлімі туралы» Қазақстан Республикасы
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы
№16-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізілді.
Серіктестіктің орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, А15E0G0,
Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29.
Серіктестіктің жарғылық капиталының
мөлшері 48 600 мың теңге.
Серіктестік қызметінің негізгі бағыты
– «Кеңқияқ-Атырау» магистральды
мұнай құбыры арқылы мұнай тасымалдау
қызметтерін ұсыну.
2011 жылы ТМРА 2011 жылғы 7
қарашадағы №351-ОД бұйрығымен 2012
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізу мерзімі 1000 шақырым үшін 1
тоннаға 5 912 теңге мөлшерінде үлес тариф бекітілді.
Алайда, жоғарыда көрсетілген үлес
тарифі ТМРА 2012 жылғы 19 қаңтардағы №8-ОД бұйрығымен 2012 жылғы
1 сəуірден бастап қолданысқа енгізілді.
ТМРА 07.09.2011 ж. №351-ОД бұйрығымен бекітілген тарифтік сметаға
ТМРА 2013 жылғы 24 қыркүйектегі
№289-ОД бұйрығымен өзгерістер
енгізілді. Алайда, үлес тарифіне əсер
еткен жоқ.
ТМРК 2017 жылғы 11 тамыздағы №199ОД бұйрығымен «Кеңқияқ-Атырау» МҚ
(ішкі нарыққа) арқылы мұнай айдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге
2017 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2018
жылғы 31 тамызды қоса есептегендегі
аралықта қолданылатын 1000 шақырым
үшін 1 тоннаға 5 697,79 теңге мөлшерінде
уақытша өтемдік тариф бекітілді.
ТМРК 2018 жылғы 19 маусымдағы
№150-ОД бұйрығымен «КеңқияқАтырау» МҚ (ішкі нарыққа) арқылы мұнай айдау бойынша реттеліп көрсетілетін
қызметтерге 2018 жылғы 1 шілдеден
бастап 2019 жылғы 30 маусымды қоса
есептегендегі аралықта қолданылатын
1000 шақырым үшін 1 тоннаға 5 724,19
теңге мөлшерінде уақытша өтемдік тариф бекітілді.
2. Серіктестіктің инвестициялық
бағдарламасын орындау туралы.
Қазақстан Республикасы Энергетика

министрлігінің 2016 жылғы 29 сəуір дегі жəне ТМРК 2016 жылғы 14
сəуірдегі бірлескен бұйрығымен Серіктес тіктің 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Серіктестіктің инвестициялық
бағдарламасына жалпы сомасы 22 536
млн теңге болатын «Қазақстан-Қытай
мұнай құбыры құрылысының екінші
сатысының екінші кезеңі. Мұнай өнімділігін жылына 20 млн тоннаға дейін арттыру» жобасының шеңберінде өнімділігі
жылына 6 млн тоннаға дейін «КеңқияқАтырау» мұнай құбыры учаскесі реверсі
жобасын іске асыру кірді.
Инвестициялық бағдарламаны іске
асырудың негізгі шарты – Батыс Қазақстан
мұнайын ішкі мұнай өңдеу зауыттарына
жəне экспортқа жеткізу мақсатында
ресурстық базамен қамтамасыз ету.
2018 жылға дейін өнімділігі жылына
6 млн тоннаға дейін «Кеңқияқ-Атырау»
мұнай құбыры учаскесі реверсі жобасын іске асыруды бастау «ҚазақстанҚытай мұнай құбыры құрылысының
екінші сатысының екінші кезеңі. Мұнай
өнімділігін жылына 20 млн тоннаға
дейін арттыру» жобасының шеңберінде
Серіктестікке қатысушылардың жобаны
іске асыруды мақұлдау туралы шешімінің
болмауына байланысты тоқтатылды.
Жоба 2018 жылы ғана «ҚазТрансОйл»
АҚ (2018 жылғы 25 сəуірдегі №2 хаттамадан үзінді), «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
(2018 жылғы 12 маусымдағы №11-18 хаттамадан үзінді) жəне «Самұрық-Қазына»
АҚ (2018 жылғы 10 шілдедегі №14/18
хаттамадан үзінді) инвестициялық комитеттерінің шешімдерімен ма құлданды.
Қазіргі уақытта «Қазақстан-Қытай
мұнай құбыры құрылысының екінші
сатысының екінші кезеңі. Мұнай өнімділігін жылына 20 млн тоннаға дейін
арттыру» жобасының шеңберінде «Өнімділігі жылына 6 млн тоннаға дейін
«Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбыры учаскесі реверсінің бірінші кезеңі» жобасы
іске асырылуда.
2018 жылдың аяғындағы жағдай бойынша келісімшарттар негізінде мынадай
жұмыстар жүргізілді:
– EPC-2 келісімшарт шеңберінде
объектілерді жобалау, салу, материалдықтехникалық жабдықтау жəне пайдалануға
беру бойынша жұмыстарды сатып алу
жөнінде жабық конкурс жарияланды,
конкурсқа қатысуға алдын ала іріктеуден
өткен 5 компанияға шақыру-хаттар жолданды;
– Сорғы жабдығын сатып алу бойынша жабық конкурс өткізілді, қатысу шылардың техникалық жəне коммерциялық өтінімдері қаралды, конкурс
қорытындысы бойынша «Рурпумпен
ГмбХ» атынан жеңімпаз жарияланды
(Қазақстан Республикасы аумағындағы
дилер «Ақтау машина жасау зауыты»
ЖШС (бұдан əрі – АМЗ)»;
– 40 дана жапқыш арматураны сатып
алу бойынша жабық конкурс өткізілді,
қазіргі уақытта қатысушылардың
техникалық өтінімдері, сондай-ақ Қытай
тарапынан мамандардың біліктілік талаптарына сəйкестігі қарастырылуда,
бұл бастапқы жоспарланған мерзімнен
көбірек уақыт алады.
3. Есепті кезеңдегі Серіктестік
қызметінің негізгі
қаржы-экономикалық көрсеткіштері
туралы.
Есепті кезеңде Серіктестіктің табысы
10,2 млрд теңгеге жетті, оның ішінде:

- негізгі қызмет бойынша мұнай тасымалдаудан – 8,9 млрд теңге;
негізгі емес қызметтен түсетін табыстар бойынша – 1,3 млрд теңге;
Негізгі емес қызметтен түскен табыс
мыналардан қалыптасты:
- екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған депозиттер бойынша есептелген сыйақыдан (1,2. млрд теңге);
- басқалары бойынша (0,1 млрд теңге).
Шығыстар 2018 жыл қорытындысы
бойынша қаржылық есептілікке сəйкес
6,16 млрд теңге көлемінде қалыптасты,
оның ішінде:
- өндіріске жұмсалған шығындар бойынша (өзіндік құны) – 4,3 млрд теңге;
- əкімшілік шығыстар – 1,23 млрд
теңге;
- қаржыландыруға арналған шығыстар
– 0,93 млрд теңге;
- өзге де шығыстар 0,48 млрд теңге.
Мұнай құбырына техникалық қызмет
көрсету жəне ұстау жөніндегі жұмыстар
мен қызметтер жасалған шарттарға
сəйкес жүргізілді.
Есепті кезеңде корпоративтік табыс
салығы бойынша шығыстар 825 млн
теңгені құрады.
Есепті кезеңдегі қорытынды пайда 3, 2
млрд теңгеге жетті.
2018 жылдың соңында ақшалай
қаражат сальдосы 18,6 млрд теңге болды.
2018 жылғы баланстың негізгі
көрсеткіштері
Есепті кезеңдегі баланс валютасы 46,49
млрд теңге мөлшерінде қалыптасты, басым бөлігі ұзақ мерзімді активтерде 27,49
млрд теңге, сондай-ақ қысқа мерзімді
активтерде 18,6 млрд теңге көлемінде
ақшалай қаражат түрінде.
Негізінен Серіктестіктің меншікті капиталымен қалыптасқан баланс пассивтері
38, 21 млрд теңге мөлшерінде.
Қысқа мерзімді кредиторлық берешектен, магистральдық мұнай құбырын
жоюға арналған резервтер мен кейінге
қалдырылған салық міндеттемелерінен
тұратын қысқа мерзімді жəне ұзақ
мерзімді міндеттемелердің жалпы сомасы
8, 28 млрд теңгені құрады.
Яғни, қарыздардың болмауы себепті,
ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
бойынша Серіктестіктің берешегі жоқ
екендігін атап өтеміз.
4. Есепті кезең ішінде ұсынылған
реттеліп көрсетілетін қызметтердің
көлемі туралы
Есепті кезеңде 3,881 млн тонна мұнай
тасымалданды.
Есепті кезеңде Серіктестіктің мұнай тасымалдау жөніндегі қызметтерін 15 жүк
жөнелтуші компания пайдаланды.
2018 жылы 2017 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда мұнай тасымалдау
көлемі 5, 6%-ға, уəкілетті орган бекіткен
көлемдерге қатысты 1%-ға артты.
Есепті кезеңде жалпы жүк айналымы
1,5 млрд т/км құрады.
Мұнай тасымалының ең үлкен
үлесі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚға 32%, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
23%, «Ембімұнайгаз» АҚ 8%,
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС 6,6%,
«Қазақойл – Ақтөбе» ЖШС 5% тиесілі.
5. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді
тұтынушылармен жүргізілетін
жұмыс туралы
Реттеліп көрсетілетін қызметтерді
тұтынушылармен негізгі жұмыс жасалған
шарттарға сəйкес «Кеңқияқ-Атырау»
магистральды мұнай құбыры арқылы

мұнай тасымалдау мүмкіндігін жүк
жөнелтушілерге тең құқықты түрде беру.
Көрсетілетін қызметтердің сапасы
қамтиды:
• жұмыста мұнай мөлшерін өлшеудің
заманауи əдістерін қолдану (Мұнайды
есепке алу торабы – массалық əдіс, яғни
көлемі бойынша емес, массасы бойынша
мұнай есебін жүргізу);
• магистральдық мұнай құбыры нысандарын ведомстводан тыс жəне өрттен
қорғау;
• мұнай құбырының жұмысын жедел
бақылау (SCADA, ұңғымаларды жууға
арналған жабдықтар жүйесі);
• магистральдық мұнай құбыры
нысандарының диагностикасын кезеңкезеңімен жүргізу, бұл табылған
ақаулардың координаттарын 0,5 метрге
дейінгі дəлдікпен байланыстыра отырып, құбырдың кеңістіктегі жағдайын
анықтауға мүмкіндік береді.
6. 2018 жылғы бекітілген тарифтік
сметаны орындау туралы
Бекітілген тарифтік сметаға сəйкес
есепті кезеңдегі жалпы шығындар бойынша орындалуы 121% құрады, оның
ішінде:
- өндірістік шығындар бойынша 115 %;
- кезең шығыстары бойынша 147 %.
Пайда бойынша орындау 84% құрады.
Кірістер бойынша – 101%. Тасымалдау
көлемі бойынша – 101% (тарифтік сметада бекітілген көлемі 3,828 млн тонна,
іс жүзінде 3,881 млн тонна).
Орындаудың бекітілген тарифтік сметадан өзіндік құны бойынша ауытқу мынадай баптар бойынша болды:
«Жөндеу» – орындау 29%. Осы бап
бойынша 66,6 млн теңге көлемінде
бекітілген мəн сол жылы жоспарланған
бір жолғы жұмыстар негізінде 2013 жылы
бекітілді. 2018 жылғы нақты шығындар
19,5 млн теңгені құрады.
«Спутниктік байланыс қызметтері»
– орындау 5%.
ТОБЖ қызметі бұзылған кезде спутник
байланыс желісі сақтық көшірме ретінде
пайдаланылады. «Кеңқияқ-Атырау»
МҚ бойынша спутниктік байланыс
қызметтерін ұсыну бойынша бекітілген
2018 жылғы 30 мамырдағы №93-2018
шартқа сəйкес, байланыс қызметтері
бойынша үнемдеу (бекітілген – 1044
мың теңге, нақты 54 мың теңге, орындалуы 5%) трафикті нақты пайдалануға
байланысты қалыптасты. Төлем FW
жабдығы арқылы телефонды нақты пайдалану жəне ұсынылған шоттар негізінде
жоғарыда көрсетілген шартта белгіленген
тарифтер бойынша FW жабдығы арқылы
SCADA деректерін нақты беру үшін
жүргізілді.
VSAT жүйесі (спутниктік байланыс жүйесі) «Кеңқияқ-Атырау» мұнай
құбыры нысанының паспортына сəйкес
талшықты-оптикалық байланыс желісінің
(ТОБЖ) жұмысы бұзылған кезде SCADA
жүйесінен жəне «Кеңқияқ-Атырау» МҚ
жедел-өндірістік байланыстан деректерді
беру үшін резервтік байланыс ретінде
қолданылады əрі «Кеңқияқ-Атырау» МҚ
біріктірілген қауіпсіздік жүйесінің ажырамас бөлігі. Осылайша, қалыптасқан
үнемдеу Серіктестіктің қызметіне байланысты емес жəне аталған спутниктік
байланыс қолайсыз ауа райы жағдайында
негізгі байланысты ажыратқан кезде
қорғаныс жүйесі екендігін ескере отырып
дəл болжау мүмкін емес.
«Əуе қызметтері» – орындау 80%.
Атырау мен Ақтөбе облыстарында ауа райының қолайсыздығынан

«Кеңқияқ-Атырау» МҚ нысандарының
əуе тасымалы санының азаюы себепті
2018 жылы осы бап бойынша нақты
шығындар қысқарды.
«Мұнайды есепке алу тораптарына
техникалық қызмет көрсету» – орындау
81%.
Осы бап бойынша өткізілген конкурстық
(тендерлік) рəсімдер нəтижелері бойынша шығындар үнемделген («Табиғи
монополиялар туралы» ҚР Заңының 33бабы, 2-тармағы, 4-тармақшасы 3-абзац).
«Диагностикалық жұмыстар» –
орындау 28%.
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап магистральдық мұнай құбыры мен резервуарлардың желілік бөлігін (16 ХҚЕС)
диагностикалау бойынша шығындарды
тану тəсілі өзгерді, атап айтқанда 16
ХҚЕС бойынша шығындарды капиталдандыру (КС). Яғни, магистральдық
құбырлардың құбырішілік диагностикасы жəне мұнай резервуарларының диагностикасы бойынша шығыстар (қаржы
есептілігінің маңыздылығына байланысты) диагностиканың кезеңділігіне
тең амортизациялау мерзімімен негізгі
құралдың компоненті ретінде танылады.
Нəтижесінде магистральдық мұнай
құбырының құбырішілік диагностикасына жəне резервуарлардың диагностикасына байланысты шығыстар капиталдандырылады. Осы бап бойынша шығындарды
үнемдеу мұнай құбырлары мен резервуарларды диагностикалау шығындарын
есепке алудың неғұрлым тиімді əдістерін
қолдануға байланысты пайда болды.
«Мүлік салығы» – орындау 87%.
Мүлік салығы бабы бойынша бекітілген
тарифтік смета сомасы 391 275 мың
теңгеге сəйкес келеді, нақты орындалуы
341 397 мың теңгені құрады немесе 87%.
Шығыстардың туындау фактісі есептелген амортизацияны шегергендегі 1,5%
мөлшеріндегі мүлік салығы ставкасы бойынша 2018 жылғы 31 желтоқсандағы
активтердің орташа жылдық құны негізге алына отырып қалыптасты. Негізгі
құралдар мен материалдық емес активтерді пайдалану мерзімінің аяқталуына
байланысты активтердің бір бөлігінің
істен шығуы орташа жылдық құнның
азаюының себебі болып табылады.
Шығыстардың осы түрі бойынша
Факт Негізгі құралдар мен материалдық
емес активтерді пайдалану мерзімінің
аяқталуына байланысты активтердің бір
бөлігінің істен шығуы орташа жылдық
құнының азаюының себебі болып табылады.
«Банк қызметтері мен комиссиялары» – орындау 48%.
Шығындардың осы бабы бойынша
шығыстарды оңтайландыру жөніндегі
жұмыстарды жүргізуге байланысты
үнемдеу қалыптасты (төлем тапсырмаларын жүргізу жөніндегі Банк комиссиялары төмендетілді).
Өндірістің басқа баптары мен кезең
шығыстары бойынша өсу жасалған
шарттардың фактісімен жəне қызметтер
құнының артуымен байланысты. Бекітілген
мəндерден асып кеткен шығыстар Серіктестіктің пайдасы есебінен жұмсалған.
7. Серіктестік қызметінің перспективалары (даму жоспарлары),
оның ішінде реттеліп көрсетілетін
қызметтерге арналған тарифтердің
ықтимал өзгерістері туралы
2019-ға арналған негізгі міндеттер:
- Ұзақ мерзімді кезеңге тарифті бекіту
үшін ТМРК өтінім беру (5 жыл);
- Реверс жобасын іске асыру.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, САУДА-САТТЫҚ!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті республикалық меншік объектілерін сату бойынша сауда-саттықтарды өткізу туралы хабарлайды
Жекешелендіру объектілерін сату
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен
бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату
қағидасына (бұдан əрі – Қағида) сəйкес жүзеге
асырылады.
Аукцион 2019 жылғы 14 мамырда
Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша
сағат 10.00-ден бастап 17.00-ге дейін www.
gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің
веб-порталында (бұдан əрі – тізілім) өткізіледі.
Сауда-саттықтың бағаны төмендету
əдiсiмен аукционға мына төмендегі объекті
қойылады:
1. Ұйымның атауы: «Алматы энергетика
жəне байланыс университеті» комерциялық
емес акционерлік қоғамы.
Ұйымның орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Байтұрсынов
көшесі, 126.
Қызмет түрі: Жоғары білімді мамандарды дайындау, қайта дайындау, олардың
біліктілігін көтеру, екінші жоғары білім алатын мамандарды дайындау; ЖОО-дан кейінгі
білімі бар жоғары біліктілікті кадрларды магистратура жəне докторантура арқылы дайындау.
Сатылатын акциялардың мемлекеттік
пакетінің мөлшері, жарғылық капиталдан
% жəне акциялар саны: 33,65%, 72 697 жай
акциялар.
Бастапқы бағасы: 1 401 617 089 теңге.
Ең төменгі баға белгіленбейді.
Кепілдік жарнасы: 75 750 000 теңге.
2. Ұйымның атауы: «Ө.А.Байқоңыров
атындағы Жезқазған университеті» акционерлік қоғамы.
Ұйымның орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы, Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Алашахан даңғылы, 1Б.
Қызмет түрі: «бакалавр», «магистр»
академиялық дəрежені берумен бакалаврлар
мен магистрлерді дайындау, олардың кəсіби
дайындығының деңгейін жүйелі көтеру.
Сатылатын акциялардың мемлекеттік
пакетінің мөлшері, жарғылық капиталдан
% жəне акциялар саны: 35%, 53 440 жай
акциялар.
Бастапқы бағасы: 336 396 978 теңге.
Ең төменгі баға белгіленбейді.
Кепілдік жарнасы: 50 459 547 теңге.
Сауда-саттықтың бағаны төмендету
əдiсiмен аукцион өткізудің тəртібі:

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің
веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша
аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.
Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен
аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион
залына кіреді. Аукцион жекешелендіру
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының уақыты
бойынша басталады.
1) егер аукцион басталған сəттен бастап
екі минут ішінде қатысушылардың бірдебіреуі аукционда жекешелендіру объектісін
сатып алу ниетін растамайтын болса,
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы
Қағиданың 46-тармағына сəйкес белгіленген
қадамға азаяды;
2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде
қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін растамайтын
болса, жекешелендіру объектісінің соңғы
жарияланған бағасы белгіленген қадаммен
азаяды.
Жарияланған баға бойынша жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету
аукционының жеңімпазы болып танылады
жəне осы жекешелендіру объектісі бойынша
аукцион өткізілген болып танылады;
3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы
белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе жəне
қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда
аукцион өткізілмеген болып танылады.
Аукционды өткiзу кезiнде жекешелендiру
объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру
объектісінің алғашқы бағасына тең болады.
Егер сауда-саттықтың аукционға бағаны
төмендету əдiсiмен қолдана отырып өткізілген
аукцион аяқталатын сəтте сағат 17.00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы
жекешелендіру объектісі бойынша аукцион
өткізілмеген болып танылады.
Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион нəтижелері аукцион
нəтижелері туралы электрондық хаттамамен
ресімделеді, оған сатушы жəне жеңімпаз
ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-саттық
өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында
қол қояды.

Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттама аукцион нəтижелерін жəне жеңімпаз бен
сатушының жекешелендіру объектісін сату
бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол
қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып
табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық
форматта тізілімнің веб-порталында жасалады жəне сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ
пайдалана отырып сауда-саттық нəтижелері
туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап
күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған
қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға
сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол
қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен
аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату
шартының жобасын ұсынады.
Жеңімпаз сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына
осы Қағиданың 49 жəне 50-тармақтарында
көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған
жағ дайда, сатушы тізілім веб-порталында
қалыптастыратын аукцион нəтижелерінің
күшін жою туралы актіге қол қояды жəне осы
жекешелендіру объектісі күшін жойған саудасаттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан
шығарылады.
Аукционға қатысушыларды тіркеу
хабарлама жарияланған күннен бастап
2019 жылғы 14 мамырда сағат 08.00-де
аяқталады.
Тендерге жəне аукционға қатысу үшін
мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру
нөмірін (бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру
нөмірін (бұдан əрі – БСН), толық атауын,
бірінші басшының тегін, атын, əкесінің атын
(бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail)
көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында
алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген
кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді
өзгертеді.
Тендерге жəне аукционға қатысушы ретінде
тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған

объект бойынша сауда-саттыққа қатысуға
өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу
қажет.
Тендерге қатысушылар сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді жəне
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада
көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға)
қойылатын қосымша талаптарға сəйкестігін
растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып,
тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында
электрондық конвертке жүктелетін баға
ұсынысын тіркейді (соның ішінде акциялардың
мемлекеттік пакетінің немесе мемлекеттік
қатысу үлесінің меншік құқығының сатып
алушыға өту күніне дейін 2018 жылдың жəне
2019 жылдың (жылдық қаржылық есептілік
бекітілгеннен кейін) нəтижесі бойынша таза
табыстың 50% (елу пайызынан) кем емес
дивидендтерді сатушыға кезеңге пара-пар
төлеуге келісім туралы бекітілген үлгідегі
кепіл хаттың сканерленген көшірмесі (қоса
беріледі).
Тендердің жəне аукционның жеңімпазы
сатып алу-сату шартына қол қойған кезде
сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе
жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын
құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куəліктің не анықтаманың;
заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куəландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның
өкілі паспортының немесе оның жеке басын
куəландыратын құжаттың түпнұсқаларын
міндетті түрде көрсете отырып, олардың
көшір мелерін не нотариат куəландырған
көшірмелерін ұсынады.
Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып
алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге
тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не
нотариатта куəландырылған көшiрмелерін
ұсынады.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып
тексерілгеннен кейін, бір жұмыс сағаты ішінде
қайтарылады.
Кепілдік жарна мынадай деректемелерге енгізіледі: «Қазақстан Халық банкі» АҚта, ЖСК KZ946017111000000330, БСК
HSBKKZKX, төлем мақсатының коды

171, бенефициар коды 16, төлем алушы:
«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, БСН
050540004455.
Тендерге жəне аукционға қатысуға өтінім
тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш
минут ішінде өтінім берілген сату объектісі
бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы
мəліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру
жүргізеді.
Қатысушының Қағиданың 28 жəне
29-тармақтарында көрсетілген талаптарды
сақтамауы, сондай-ақ арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның саудасаттықтар басталғанға дейін екі сағат бұрын
түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді
қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
Тізілімнің дерекқорында арнайы транзиттік
шотқа кепілдік жарнаның түскені туралы мəліметтер болған жағдайда, тізілімнің
веб-порталы өтінімді қабылдауды жəне
қатысушыны тендерге жəне аукционға жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқо рында бірыңғай оператордың арнайы
транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені
туралы мəлімет болмаған жағдайда, тізілім
веб-порталы қатысушының өтінімін кері
қайтарады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру
нəтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында
көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдауды не өтінімді
қабылдаудан бас тарту себептері туралы
электрондық хабарлама жібереді.
Осыған байланысты, арнайы транзиттік
шотқа кепілдік жарнаның уақтылы түсуі
мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитеті өтінім бергенге дейін
бір жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік
жарнаны төлеу ұсынымын жасайды.
Қазақстан Республикасы Қаржы минис трлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің орналасқан жері:
Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11, 905-кабинет.
Тендер жəне аукцион өткізу туралы
қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан қарауға болады немесе 8 (7172)717184,
717189 телефондары арқылы алуға болады.
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ЖК «Габдуллин К.Г.»
ЖСН 650905300420, жеке
кəсіпкерлік куəлік нөмірі
0063496 серия 06914
05.02.2008 ж.
Төмендегі бақылау кассалық аппараттарының жоғалғандығын хабарлайды:
1) марка ЭКР 2102 Ф зауыт
нөмірі 1271403, шыққан
жылы 2002; 2) марка ЭКР
2102 Ф зауыт нөмірі 1266557,
шыққан жылы 2002; 3) марка
Элит Мини Ф зауыт нөмірі
1837, шыққан жылы 1998.
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті аумақтық
департаментінің республикалық меншік объектілерін сату бойынша www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің
веб-порталында аукцион өткізетіндігін хабарлайды
Республикалық меншік объектілерін сату
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен
бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату
қағидасына сəйкес жүзеге асырылады.
Аукционның өткізілу күні мен уақыты:
2019 жылғы 14 мамырда
Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
Жамбыл мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру департаменті бойынша
(Тараз қаласы, əл-Фараби к-сі, 11
(5 шағын аудан) 3-бөлме):
Сауда-саттықтың бағаны көтеру əдісімен аукционға қойылады:
Теңгерім ұстаушысы – «ҚР Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті» ММ (Тараз қ.,
Көшек батыр к-сі, 7). Тел. 8(7262) 940-167.
1. «Санг Енг Муссо» автокөлігіне қосалқы
бөлшектер: а/м тікенекті қ/б автодөңгелектер
– 4 бірлік; алдыңғы амортизатор – 1 бірлік,
пештің басқару шығыршығы – 1 бірлік, отын
сүзгіші бұрандасы – 1 бірлік; желдеткіш
– 1 бірлік, дөңгелекке бұранда – 4 бірлік,
генератор – 1 бірлік, алдыңғы кардан – 1
бірлік, отын сүзгішін бекіткіш – 1 бірлік,
меңгерік ұштығы – 2 бірлік, шарлы тірегіш
– 3 бірлік, артқы жəне алдыңғы күпшектің
ішпегі – 3 бірлік, помпа – 1 дана, алдыңғы
көпірдің инелі ішпегі – 2 бірлік, радиатор –
1 бірлік, меңгерік төрткілдегіші – 1 бірлік,
қақпақ тұтқасы – 1 бірлік, алдыңғы күпшек
тығыздамасы – 1 бірлік, стартер – 1 бірлік,
жиналған суппорт – 1 бірлік, термостат – 1
бірлік, тежегіш қалып – 8 бірлік, алдыңғы
тежегіш қалып – 2 бірлік, тұманға қарсы
фара – 2 бірлік, ауа сүзгіші – 9 бірлік, май
сүзгіші – 24 бірлік. КИА Прайд автомашинасына қосалқы бөлшектер: жүгіргіш – 1
бірлік, вакумды тежегіш – 1 бірлік, түбірлік
жапсырмалар – 1 бірлік, əздекті жапсырмалар – 1 бірлік, генератор – 1 бірлік, ішкі
граната – 4 бірлік, сыртқы бүйірлік айна – 2
бірлік, шығыршық – 1 жұп, алдыңғы сол
қанаты – 1 бірлік, трамблёр қақпағы – 1
бірлік, қалақшасы бар мотор желдеткіші – 2
бірлік, меңгерік ұшы – 5 бірлік, сығылмалы
ішпек – 1 бірлік, спидометр жетегі – 8
бірлік, қақпағына төсемелер – 1 бірлік,
тісті белбеу – 5 бірлік, тетік – 2 бірлік,
қақпақшалы тығыздама –2 бірлік, артқы
иінді білік тығыздамасы – 1 бірлік, иінді білік
тығыздамасы – 2 бірлік, алдыңғы иінді білік
тығыздамасы – 2 бірлік, КП тығыздамасы
– 4 бірлік, алдыңғы күпшек тығыздамасы
– 2 бірлік, таратушы тығыздама – 1 бірлік,
стартер – 3 бірлік, алдыңғы күпшек – 3
бірлік, термостат – 2 бірлік, алдыңғы фара –
2 бірлік, ауа сүзгіші – 2 бірлік, май сүзгіші
– 13 бірлік, артқы шам – 3 бірлік, тежегіш
түтікшелері – 5 бірлік, КИА Карнавалға
тежегіш қалып – 1 бірлік. ГАЗ автомашинаға
қосалқы бөлшектер: ГАЗ-24 бүйіршесі – 1
бірлік, түбірлі жапсырмалар ГАЗ-24 – 3
бірлік, алдыңғы оң жақ есік ГАЗ-24 – 1
бірлік, тұрқы КП ГАЗ-24 – 1 бірлік, артқы
оң жақ қанат ГАЗ-24 – 1 бірлік, артқы айна
ГАЗ-24 – 1 бірлік, маңдайлық айна ГАЗ24 – 2 бірлік, артқы көпір шұлығы ГАЗ24 – 1 бірлік, тежеуіш тетіктер – 4 бірлік.
Серіппелі тірек ГАЗ – 5 бірлік, бастапқы
білік – 1 бірлік, артқы көпір редукторы – 1
бірлік, тежеуіш түтіктері – 4 бірлік. Тежеуіш
бұғаулары ГАЗ-3102 – 165 бірлік. Хундай
Соната автомашинаға қосалқы бөлшектер:
алдыңғы тескіш – 4 бірлік, генератор
белбеуі – 1 бірлік. Москвич-412 а/м КПП
ұзарғышпен қоса тұрқы – 1 бірлік, артқы
қанат а/м ВАЗ-2104 – 2 бірлік. Фрикционды
бастырма а/м ЗИЛ – 25 бірлік. Түрлі қосалқы
бөлшектер: автодөңгелектер 205/70-14 – 5
бірлік, автодөңгелектер 314 «195/70R14» –
2 бірлік, вулканизатор – 1 бірлік, поршень
сақиналары – 13 бірлік, лампа А12*45*40
– 51 бірлік, бензин сорғыш иінтіректері
– 3 бірлік, тікенектер – 1 бума. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 1 559 600 теңге. Кепілдік
жарнасы – 233 940 теңге.
Теңгерім ұстаушысы – «Жамбыл облысының Əділет департаменті» ММ (Жамбыл
облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, Жібек жолы к-сі, 395А). Тел.8(7262) 43-39-76.
2. Əкімшілік ғимарат қосымша

құрылысымен, 1972 ж.с., жалпы алаңы 123,3
ш.м., асылма кіре-беріс – 15,0 ш.м., əжетхана
-3,9 ш.м. Бастапқы (алғашқы) бағасы –
10 382 000 теңге. Кепілдік жарнасы – 1 557
300 теңге.
Теңгерім ұстаушысы – «Жамбыл мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» ММ (Тараз қ., əл-Фараби жолы к-сі,
11). Тел.8(7262) 34-99-85.
3. Skoda Octavia A4 автокөлігі, 2006 ж..ш.,
мемлекеттік нөмірі 218АL08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 806 400 теңге. Кепілдік
жарнасы – 120 960 теңге.
Теңгерім ұстаушысы – «ҚР ІІМ ТЖК
Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар
департаментінің Өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Тараз
қаласы)» ММ (Тараз қ., Қаратау шағын ауданы, 42). Тел.8(7262) 34-86-09.
4. М-2140 автокөлігі, 1988 ж.ш., мемлекеттік нөмірі Н008KS. Бастапқы (алғашқы)
бағасы – 161 400 теңге. Кепілдік жарнасы –
24 210 теңге;
5. УАЗ-452 автокөлігі, 1984 ж.ш., мемлекеттік нөмірі 349KР08. Бастапқы (алғашқы)
бағасы – 275 700 теңге. Кепілдік жарнасы –
41 355 теңге;
6. КАВЗ-3270 автокөлігі, 1990 ж.ш.,
мемле кеттік нөмірі 350KР08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 266 100 теңге. Кепілдік
жарнасы – 39 915 теңге.
Теңгерім ұстаушы – ҚР ҰЭМ СК «Жамбыл
облысының статистика департаменті» РММ
(Тараз қ., Сүлейменов к-сі, 18). Тел. 8 (7262)
45-65-16.
7. ВАЗ-21214 109 автокөлігі, 2008 ж.ш.,
мемле кеттік нөмірі 188AF08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 438 800 теңге. Кепілдік
жарнасы – 65 820 теңге;
8. ВАЗ-21214 109 автокөлігі, 2008 ж.ш.,
мемлекеттік нөмірі 195AF08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 438 800 теңге. Кепілдік
жарнасы – 65 820 теңге;
9. ВАЗ-21214 109 автокөлігі, 2008 ж.ш.,
мемлекеттік нөмірі 224AF08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 447 500 теңге. Кепілдік
жарнасы – 67 125 теңге;
10. ВАЗ-21214 109 автокөлігі, 2008 ж.ш.,
мемлекеттік нөмірі 225AF08. Бастапқы
(алғашқы) бағасы – 438 800 теңге. Кепілдік
жарнасы – 65 820 теңге.
Анықтама үшін телефон:
8 (7262) 34-99-85 (факс).
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу
хабарлама жарияланған күннен бастап
жүргізіледі жəне аукцион басталғанға
дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан
соң қатысушылар берген өтінімдерін кері
қайтара алмайды.
Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік
жарналар мемлекеттік мүлікті есепке
алу саласындағы бірыңғай оператордың
шотына төленеді: Төлемді алушы
«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ;
БСН:050540004455; ТТК: 171; Кбе:16.
«Қазақстан Халық банкі»
АҚ есеп-айырысу шоты (IBAN/
ИИК) КZ946017111000000330; БСК:
HSBKKZKX;
Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы,
сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы
транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу
туралы хабарламада көрсетілген кепілдік
жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының
өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз
болып табылады.
Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру
нөмірін (бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру нөмірін (бұдан əрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, əкесінің
атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете
отырып, тізілімнің веб-порталында алдын
ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген

кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу
үшін нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ
қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді
тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нəтижелері бойынша тізілімнің вебпорталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не
өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері
туралы электрондық хабарлама жібереді.
Аукционға жіберілген қатысушыға
тізілімнің веб-порталы беретін аукцион
нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.
Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен
аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион
залына кіреді. Аукцион жекешелендіру
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада
көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақыты
бойынша басталады.
Аукционды өткiзу кезiнде жекешелендiру
объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру
объектісінің алғашқы бағасына тең болады.
Бағаны көтеру əдісін қолдана отырып
аукционды өткізу тəртібі:
1) егер аукцион залында аукцион басталған
сəттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі қағидаға сəйкес
белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін
растамайтын болса, онда осы жекешелендіру
объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;
2) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен бастап жиырма минут ішінде
қатысушылардың біреуі қағидаға сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу
ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға
белгіленген қадамға артады;
3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі
жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын
арттыру жолымен жекешелендіру объектісін
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін
соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып
танылады, ал осы жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион өткізілді деп танылады.
Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны
көтеру аукционы қатысушылардың бірі
ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.
Жекешелендіру объектісінің бастапқы
бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру
объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы
өткізілді деп танылады, бұл ретте бастапқы
бағаның екі қадамға көтеруді кемінде екі
қатысушы жүзеге асырады.
Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион нəтижелері сауда-саттық
нəтижелері туралы электрондық хаттамамен
ресімделеді, оған сатушы жəне жеңімпаз ЭЦҚ
пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген
күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.
Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттама аукцион нəтижелерін жəне жеңімпаз
бен сатушының жекешелендіру объектісін
сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін
құжат болып табылады. Сатып алу-сату
шарты электрондық форматта тізілімнің
веб-порталында жасалады жəне сатушы
мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып
сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға
қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он
күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды.
Бұл ретте сатушы сатып алушыға саудасаттық нəтижелері туралы хаттамаға қол
қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен
аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату
шартының жобасын ұсынады.
Назар аударыныз! Жер учаскесінің
кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы
Қазақстан Республикасының Жер кодексіне
сəйкес жеке төлейді.

ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр
даңғылы, 17-үй мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау
Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Қоғам) осымен өз акционерлерін
Қоғам Директорлар кеңесінің акционерлердің жылдық жалпы жиналысын
(бұдан əрі – Жиналыс) шақыру жөніндегі қабылданған шешімі туралы
хабардар етеді, ол Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай
батыр даңғылы, 17-үй, мəжіліс залы, 3-қабат (Қоғам атқарушы органының
орналасқан жері) мекенжайы бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 2019 жылғы
27 мамырда 10 сағат 00 минутта келесі күн тəртібімен өткізіледі:
1) 2018 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;
2) Есептік қаржы жылына Қоғамның
таза табысын үлестіру тəртібін бекіту, жай
жəне артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім
қабылдау жəне Қоғамның 1 (бір) жай жəне
1 (бір) артықшылықты акциясы есебінен
дивидендтің көлемін бекіту;
3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқарманың жұмысы туралы жылдық есепті бекіту;
4) Қоғамның жəне оның лауазымды
тұлғаларының əрекетіне акционерлердің
өтініштері жəне оларды 2018 жылы қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;
5) 2018 жылы Қоғамның Директорлар
кеңесі мен басқармасы мүшелеріне арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы
ақпарат;
6) Қоғам Директорлар кеңесінің сандық
құрамын анықтау;
7) Қоғам Директорлар кеңесінің уəкілеттік мерзімін анықтау;
8) Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз
міндеттерін орындағаны үшін сыйақының
жəне шығындарына өтемақының мөлшері
мен шарттарын анықтау.
Жиналысты шақырудың бастамашысы Қоғамның Директорлар кеңесі болып
табылады (2019 жылғы 26 сəуірдегі №8
хаттама).
Жиналыс қатысушыларын тіркеуді
бастау уақыты – 2019 жылғы 27 мамыр,
09 сағат 00 минут.
Жиналыс қатысушыларын тіркеуді
аяқтау уақыты – 2019 жылғы 27 мамыр,
09 сағат 45 минут.
Кворум болмаған жағдайда қайталама
Жиналыс 2019 жылғы 28 мамырда 10 сағат
00 минутта сол күн тəртібімен сол мекенжай бойынша өткізіледі.
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні – 2019 жылғы 29
сəуір 00 сағат 00 минут.
Жиналыс күн тəртібінің мəселесі
бойынша материалдар Жиналысты өткізу
күніне дейін 10 күн бұрын Нұр-Сұлтан
қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй,
12-қабат, 1212-кабинет мекенжайы бойынша орналасқан Қоғамның ғимаратында,

жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап
18.30-ға дейін, сондай-ақ www.kmgep.
kz сайтында акционерлер танысу үшін
қолжетімді болады. Қоғам акционерінің
сұранысы болған жағдайда, Жиналыс күн
тəртібінің мəселелері бойынша материалдар сұранысты алған күннен бастап 3 күн
ішінде сол акционерге жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау
жəне құжаттарды жеткізу шығындарын
акционер төлейді.
Жиналысты өткізу тəртібі:
- Жиналысқа келген акционерлерді
(олардың өкілдерін) тіркегеннен
кейін ашылады. Акционердің өкілі
Жиналысқа қатысуға жəне дауыс беруге уəкілеттігін растайтын сенімхат
ұсынуы тиіс. Тір кеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды
анықтауда ескерілмейді жəне дауыс
беруге құқығы жоқ;
- артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционер
Жиналысқа қатысып, онда қаралатын
мəселелерді талқылауда қатысуға құқылы;
- Жиналысқа шақырылған тұлғалар
қатыса алады, бұл ретте ондай тұлғалар
Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;
- Жиналыс, кворум болған жағдайда,
жарияланған уақытта ашылады;
- Жиналыс төрағасын сайлауды
өткізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыстың хатшысы болып табылады;
- Жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы жəне жұмысының мерзімін
ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыс күн
тəртібінің мəселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға
құқылы;
- Жиналыс күн тəртібінің мəселесі
қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.
Жиналысты өткізудің өзге мəселелері
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен жəне
Қоғамның жарғысымен белгіленеді.
Күн тəртібінің мəселесі бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.
Жиналыс Қазақстан Республикасының
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының
35-52-баптарына сəйкес өткізіледі.

«Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-тың Директорлар кеңесі
(бұдан əрі – «Қоғам»), мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ақбақай кенті, Қуанышбаев к-сі, 1,
28.05.2019 жылы сағат 11.00-де мына мекенжайда Жамбыл облысы,
Мойынқұм ауданы, Ақбақай кенті, Қуанышбаев к-сі, 1, акционерлердің
жылдық жалпы жиналысы шақырылатындығы туралы хабарлайды
Қоғам акционерлерін тіркеу 28.05.2019
жылы сағат 10.00-де басталады. Кворум
болмаған жайдайды қайтылама жиналыс
өткізу мерзімі: 29.05.2019 жылы сағат 11.00де сол мекенжайда.
Жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 25.05.2019 жыл.
Күн тəртібі:
1. Акционерлердің жылдық жалпы
жиналысының күн тəртібін бекіту;
2. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту;
3. 2018 жылғы таза пайданы бөлу тəртібін
бекіту. Акция бойынша дивидендтер төлеу
туралы шешім қабылдау жəне Қоғамның бір
акциясына есептегендегі дивидендтердің
мөлшерін бекіту;

4. Қоғамның жəне оның лауаз ымды тұлғаларының қызметіне байланысты
акционерлердің талап-шағымдары жөніндегі
мəселені қарау жəне оның қорытындысын
қарау;
5. Қоғамның атқарушы органының
жəне Директорлар кеңесі мүшелеріне
берілетін сыйақылардың құрамын жəне
мөлшері туралы Қоғам акционерлерін
ақпараттандыру.
Акционерлер жəне олардың өкілдері
күн тəртібінің материалдарымен мына
мекен жайда таныса алады: Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ақбақай кенті,
Қуанышбаев к-сі, 1. Өзімен бірге мынадай
құжаттар: жеке куəлігі немесе сенімхаты болуы керек.

