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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2007 жылғы 22 маусымда тіркелген облигациялық 

бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 22 ақпанда, 2007 жылғы 22 маусымда, 2007 

жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 21 сәуірде, 2009 жылғы 19 наурызда,  

2009 жылғы 18 мамырда, 2009 жылғы 24 қарашада, 2010 жылғы 22 ақпанда,  

2010 жылғы 28 мамырда, 2010 жылғы 16 шілдеде, 2010 жылғы 25 тамызда, 2011 жылғы 04 

тамызда, 2011 жылғы 09 қарашада, 2012 жылғы 24 шілдеде, 2012 жылғы 26 желтоқсанда, 2013 

жылғы 10 маусымда, 2013 жылғы 28 тамызда, 2013 жылғы 08 қазанда, 2014 жылғы 27 

қаңтарда, 2014 жылғы 25 ақпанда, 2014 жылғы 22 мамырда, 2014 жылғы 12 маусымда, 2014 

жылғы 30 шілдедегі, 2014 жылғы 03 қазанда, 2014 жылғы 25 желтоқсанда, 2015 жылғы 11 

ақпанда, 2015 жылғы 02 наурызда және 2015 жылғы 15 шілдеде енгізілген өзгерістерімен 

қоса) (шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне №С59 нөмірмен енгізілген) (одан 

әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1. Проспектінің 14-тармағындағы кесте мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын: 

« 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары  

 

Талпаков Аслан 

Бактыгереевич 

 

1975 жылы туған 

 2015 жылғы 07 шілдеден қазіргі уақыт бойынша – 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары; 

 2013 жылғы 12 наурыздан қазіргі уақыт бойынша – 

«НБК-Банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Ресей 

Федерациясы); 

 2012 жылғы 12 шілдеден қазіргі уақыт бойынша – 

«Халық-Жоба» ЖШС  Қадағалау кеңесінің мүшесі; 

 2011 жылғы 11 шілдеден 2015 жылғы 06 шілде 

бойынша - №1 Корпоративтік клиенттермен жұмыс 

департаментінің директоры.  

Өкілеттіктері:  

- алқалы шешімдерді қабылдауда қатысады;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға 

қайшы келмейтін және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ басқа 

органдарының құзырына жатқызылмаған өзге 

функцияларды орындайды; 

- аталған лауазымға сәйкес қарастырылған өзге де 

функционалдық міндеттерді атқарады, оның ішінде:  

- Банктің маркетингтік және жарнама саясатын жасауды 

және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;  

- PR саласында Банктің беделді (имидждік) саясатын 

әзірлеуді қамтамасыз етеді; 

- Банктің шағын және орта бизнесін дамытудың негізгі 

бағыттарын анықтайды, оның ішінде:  

экономиканың басымды салаларында стратегиялық 

серіктестермен әріптестік қатынастар орнатуға жағдай 

жасайды; 

шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет 

көрсетудің сапалы деңгейінің ұсынылуын қамтамасыз 

етеді; 

Банк филиалдарының клиенттеріне – шағын және орта 

бизнес өкілдеріне «Халық» тобының қаржылық 

қызметтерін кешенді түрде сату есебінен Банктің 

табыстылығын ұлғайтуға ықпал етеді; 

шағын және орта бизнес өнімдерінің қозғалысына 

бақылау және үйлестіруді іске асырады; 

нарық үлесі мен шағын және орта бизнестің клиенттік 

базасын ұлғайтуға жағдай жасайды;  
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әр клиентке жеке көңіл бөліп, стандарттық банктік 

технологиялардың жиынтығында негізделген, Банктің 

клиенттерімен жұмыстың жаңа әдістерін енгізуді 

қамтамасыз етеді;  

- Банктің ішкі құжаттарына сәйкес құрылымдық 

бөлімшелер: Маркетинг және PR департаментінің, ШОБ 

сату департаментінің жұмысына жетекшілік етеді, оның 

ішінде: 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының алдына міндеттер қояды және олардың 

орындалуын қадағалайды;  

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің  Банктің 

ішкі құжаттарын және /немесе өкімші құжаттарын, 

Банк  органдары мен өзге басшы қызметкерлерінің 

тапсырмаларын орындауын бақылайды; 

Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпке сәйкес 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

қызметкерлері еңбегінің нәтижесіне бағалау жасайды 

және қызмет нәтижелеріне қарай қызметкерлердің 

еңбегіне төленетін ақы мөлшерін анықтайды;  

құрылымдық бөлімшелерді құруға, қайта 

құрылымдауға және жоюға, олардың штаттық санын 

белгілеуге қатысады;  

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдауға және олардың еңбек шарттарын бұзуға  

келісім береді;  

- филиалдардың тиісті функционалдық бағыттарына 

жетекшілік етеді; 

- Банктің ішкі құжаттарына сәйкес төлем құжаттарына және 

басқа да құжаттарға қол қояды;  

- Банктің ішкі құжаттарына сәйкес алқалы органдарының 

жұмысына қатысады.  

»; 

 

2. Проспектінің 14-тармағындағы кестенің мынадай жолы келесі редакцияда берілсін: 

« 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқарма төрағасы 

 

Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

 

1969 жылы туған 

 

 2009 жылғы 22 қаңтардан қазіргі уақыт бойынша – 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы; 

 2015 жылғы 16 ақпаннан 2015 жылғы 17 шілде бойынша 

– «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 

 2009 жылғы 23 сәуірден қазіргі уақыт бойынша – 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  

 2009 жылғы 27 наурыздан 2014 жылғы 31 желтоқсан 

бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы, 

Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 

 

Өкілеттіктері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметіне 

күнделікті басқаруды іске асырады, оның ішінде: 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының жұмысын 

ұйымдастырады; 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы 

жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерінің 

орындалуын ұйымдастырады; 
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В Проспект выпуска облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», 

зарегистрированного 16 марта 2006 года (с внесенными изменениями от 22 февраля 2007 года, 22 

июня 2007 года, 02 ноября 2007 года, 21 апреля 2008 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 

ноября 2009 года, 22 февраля 2010 года, 28 мая 2010 года, 16 июля 2010 года, 25 августа 2010 года, 04 

августа 2011 года,  09 ноября 2011 года, 24 июля 2012 года,  26 декабря 2012 года, 10 июня 2013 года, 

28 августа 2013 года, 08 октября 2013 года, 27 января 2014 года, 25 февраля 2014 года, 22 мая 2014 

года, 12 июня 2014 года, 30 июля 2014 года, 03 октября 2014 года, 25 декабря 2014, 11 февраля 2015, 

02 марта 2015 года и 15 июля 2015 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 

№С59) (далее - Проспект) внести следующие изменения и дополнения: 

1. Таблицу пункта 14 Проспекта дополнить строкой следующего содержания: 

 « 

Заместитель Председателя 

Правления АО «Народный 

Банк Казахстана» 

 

Талпаков Аслан 

Бактыгереевич 

 

1975 года рождения 

 07 июля 2015 г. по настоящее время – Заместитель 

Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 

 12 марта 2013 г. по настоящее время – член Совета 

директоров ОАО «НБК-Банк» (Российская Федерация); 

 12 июля 2012 г. по настоящее время – член 

Наблюдательного совета ТОО «Халык-Проект»; 

 11 июля 2011 г. по 06 июля 2015 г. – Директор 

Департамента по работе с корпоративными клиентами № 1  

Полномочия:  

- участвует в принятии коллегиальных решений; 

- выполняет иные функции, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан, Уставу и не 

отнесенные к компетенции других органов АО «Народный 

Банк Казахстана»; 

- осуществляет  иные функциональные обязанности,  

предусмотренные данной должностью, в том числе: 

- обеспечивает разработку и реализацию маркетинговой и 

рекламной политики Банка; 

- обеспечивает разработку имиджевой политики Банка в 

области PR; 

- осуществляет определение основных направлений 

развития малого и среднего бизнеса Банка, в том числе: 

способствует установлению партнерских отношений со 

стратегическими партнерами в приоритетных отраслях 

экономики; 

обеспечивает предоставление качественного уровня 

обслуживания клиентам малого и среднего бизнеса; 

способствует увеличению доходности Банка за счет 

комплексной продажи финансовых услуг Группы Халык 

клиентам филиалов Банка — представителям малого и 

среднего бизнеса; 

осуществляет контроль и координацию продвижения 

продуктов малого и среднего бизнеса; 

способствует увеличению доли рынка и клиентской базы 

малого и среднего бизнеса; 

обеспечивает внедрение новых методов работы с 

клиентами Банка, основанных на совокупности 

стандартных банковских технологий с индивидуальным 

подходом к каждому клиенту; 

- курирует структурные подразделения в соответствии с 

внутренними документами Банка: Департамент маркетинга 

и PR, Департамент продаж МСБ, в том числе осуществляет: 

  постановку задач перед руководителями курируемых 

структурных подразделений и контроль их исполнения; 
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контроль исполнения курируемыми структурными 

подразделениями внутренних документов и/или 

распорядительных документов Банка, поручений органов 

и иных руководящих работников Банка; 

оценку результатов деятельности и определение размера 

оплаты труда работников курируемых структурных 

подразделений, исходя из результатов их деятельности, в 

соответствии с порядком, установленным внутренними 

документами Банка; 

участие в формировании, реструктуризации и 

упразднении структурных подразделений, установлении 

штатной численности; 

согласование приема на работу и расторжения трудовых 

договоров с работниками курируемых структурных 

подразделений в соответствии с внутренними 

документами Банка; 

- осуществляет кураторство соответствующих 

функциональных направлений филиалов; 

- осуществляет подписание платежных и иных документов в 

соответствии с внутренними документами Банка; 

- принимает участие в работе коллегиальных органов в 

соответствии с внутренними документами Банка. 

»; 

 

2. В таблице пункта 14 Проспекта следующую строку изложить в редакции: 

« 

Председатель Правления  

АО «Народный Банк 

Казахстана» 

 

Шаяхметова Умут  

Болатхановна 

 

1969 года рождения 

 22 января 2009 г. по настоящее время – Председатель 

Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 

 16 февраля 2015 г. по 17 июля 2015 г. – член Совета 

директоров АО «Казахинстрах»; 

 23 апреля 2009 г. по настоящее время – член Совета 

Директоров АО «Народный Банк Казахстана»; 

 27 марта 2009 г. по 31 декабря 2014 г. – член Совета 

директоров АО «Накопительный пенсионный фонд Народного 

Банка Казахстана, дочерняя организация  

АО «Народный Банк Казахстана»; 

 

Полномочия: осуществляет оперативное руководство 

деятельностью АО «Народный Банк Казахстана», в том числе: 

- организует работу Правления АО «Народный Банк 

Казахстана»; 

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

АО «Народный Банк Казахстана» и Совета директоров; 

- без доверенности действует от имени АО «Народный Банк 

Казахстана» в отношениях с третьими лицами; 

- выдает доверенности на право представления  

АО «Народный Банк Казахстана» в его отношениях с третьими 

лицами; 

- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 

АО «Народный Банк Казахстана», за исключением случаев, 

установленных Законом РК «Об акционерных обществах» от  13 

мая 2003 г. № 415, применяет к ним меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 

должностных окладов работников АО «Народный Банк 

Казахстана» и персональных надбавок к окладам  в 

соответствии со штатным расписанием АО «Народный Банк 

Казахстана», определяет размеры премий работников АО 










