


«ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» 

деген 2-бөлімге мынадай өзгерістер енгізілсін:  
 

1. 12-тармақ Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» кестеде келесі редакцияда баяндалған 

6-жолдың күші жойылсын: 

Акентьева Наталья 

Евгенийқызы 

 

Тәуелсіз директор 

1974ж. 

«Юг-Трейд» ЖШС 

19.07.2013 жылдан 

бастап қазіргі уақытқа 

дейін директор 

«Иволга - Холдинг» 

ЖШС 

01.03.2010 ж. - 

18.07.2013 ж. 

аралығында  бас 

директордың 

корпоративтік даму 

жөніндегі орынбасары 

«Қазақтелеком» АҚ 
 

12.03.2010 жылдан 

бастап қазіргі уақытқа 

дейін тәуелсіз 

директор, Аудит 

комитетінің мүшесі, 

Тағайындау және 

сыйақылау комитетінің 

мүшесі 

 

28.06.2013 жылдан 

бастап қазіргі уақытқа 

дейін  Әлеуметтік 

мәселелер жөніндегі 

комитеттің төрайымы. 

0,00 % 

 
Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген 

өзгерістердің себептері: 

 

25 ақпан 2015 жылы «Қазақтелеком» АҚ барлық Директорлар кеңесінің мүшелері тәуелсіз 

директор Наталья Евгенийқызы  Акентьевадан «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

ретінде өз еркі бойынша өкілеттігін тоқтату туралы жазбаша хабарлама алды. 

 

2. 13 – тармақ «Акционерлік қоғамның атқарушы органы» мынадай редакцияда жазылсын: 

 

13. «Акционерлік қоғамның атқарушы органы: 

 

Ф.И.О. 

Басқарма 

мүшелерінің 

аты-жөні, тегі 

Туған 

күні,айы,

жылы 

Қазіргі кездегі, соңғы үш жылдағы, сонымен 

қатар қосымша жұмыстары (хронологиялық 

тәртіпте)  

Қоғамның  дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының 

жалпы санына 

қатысты 
Басқарма мүшелеріне 

тиісті акциялардың 

пайыздық бағамы 



Қуанышбек 

Бақытбекұлы 

Есекеев 

 

1975ж. 
«Қазақтелеком» АҚ 
15.03.2010ж. бастап Басқарма Төрағасы 
 
 Қоғам миссиясын, мақсаттарын және жалпы 

даму стратегиясын айқындау; 
“Қазақтелеком” АҚ Жарғысымен берілген 

өкілеттіктер шегінде Қоғам қызметіне жалпы 

басшылық жасау;  
ҚР Парламентінде,  ҚР Президенті 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде және басқа да 

мемлекеттік  органдарда, «Самұрық-Қазына» 

АҚ, еншілес және тәуелді заңды тұлғаларда 

Қоғам атынан өкілдік  ету;  халықаралық  

ұйымдармен, шетелдік операторлармен, 

шаруашылық  жүргізетін субъектілермен, 

қоғамдық  және өзге  де  ұйымдармен өзара  

қарым-қатынастар барысында келіссөздер 

жүргізу; 
Экономикалық, ішкі ақпараттық қауіпсіздікті 

және объектілерді қорғауды қамтамасыз ету;   
Мемлекеттік құпиялардың сақталуын қорғау 

және оны қамтамасыз  ету, арнайы  

жұмыстарды ұйымдастыру; 
Тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша 

жұмысты үйлестіру; 
Ішкі бақылау жүйесін басқару; 
Қоғам бөлімшелерінің қаржы-шаруашылық 

қызметіне бақылау жасау; 
Қазақтелеком» АҚ корпоративтік 

хатшысының, Хатшылығының, Ішкі аудит 

қызметінің ағымдағы қызметін үйлестіру; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне тікелей 

жетекшілік ету: 
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор; 
Тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор; 
Мемлекеттік құпияларды қорғау және арнайы 

жұмыстар жөніндегі қызмет; 
Қауіпсіздік қызметі; 
Тәуекелдерді басқару қызметі;  
Ішкі бақылау қызметі; 
Қаржылық бақылау департаментіне 

жетекшілік ететін бас қаржы 

инспекторының қызметін операциялық 

басқару; 
"Қазақтелеком" АҚ еншілес компаниясы – 

"АЛТЕЛ" АҚ қызметін үйлестіру. 

0,00 % 

Марат 

Мұхтарұлы 

Әбділдәбеков 

 

1967г. 
«Казахтелеком» АҚ 
24.09.2007 бастап  Ақпараттық технологиялар 

жөніндегі Бас директор 
 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

алғаш сайланған күні: 08.06.2007 г.  

 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

ағымдағы сайланған күні: 08.06.2007 г.  

 
АТ бизнесін дамыту және жаңа ИКТ 

қызметтерді сатудың кірістер жоспарын 

орындау;  
Инфокоммуникациялық жүйелер және бұлтты 

0,00 % 



есептеулерді дамыту бойынша жобаларды іске 

асыру;  
Контент қызметтерінің және 

қосымшалардың нарығында алға жылжу;  
Операциялық қызмет пен бизнес-шешімдерді 

қолдау жүйесін, олардың тиімділігін 

арттыруды қоса алғанда, Қоғамның 

корпоративтік ақпараттық жүйелерін 

дамыту, жетілдіру және ықпалдастыру 

мәселелері;  
Корпоративтік ақпараттық жүйелердің 

үздіксіз және сапалы жұмыс істеуін, оларды 

техникалық қолдауды, олардың тиімділігін 

арттыруды ұйымдастыру;  
Инфокоммуникациялық жүйелерді ақпараттық 

қорғауды қамтамасыз ету;  
ИКТ өмірлік циклының барлық сатыларын 

қолдау және қамтамасыз ету функцияларын 

қамтамасыз ету; 
Жетекшілік ететін ЕК қызметін үйлестіру, 

мақсаттар мен міндеттерді, БҚК анықтау 

және олардың орындалуын мониторингілеу; 
ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 

АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың жұмысына тікелей жетекшілік 

ету:  
ИКТ-қызметтер жөніндегі басқарушы 

директор; 
АТ жобаларын жүйелік ықпалдастыру 

жөніндегі басқарушы директор; 
Бизнес-шешімдер және инфокоммуникациялар 

департаменті; 
Корпоративтік ақпараттық жүйелер 

департаменті; 
Ақпараттық жүйелерді қорғау қызметі;  
ИКТ қолдау және қамтамасыз ету қызметі. 
Мыналардың қызметін үйлестіру:  
"Қазақтелеком" АҚ филиалы – Ақпараттық 

жүйелер дирекциясы;  
жетекшілік ететін бағыт бойынша берілген 

өкілеттіктер шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ 

еншілес компаниясы –  
"АЛТЕЛ"  АҚ; 
"Қазақтелеком" АҚ еншілес компаниясы – «КТ 

Cloud Lab» ЖШС. 

 

 
Рафаэль 

Еламанұлы 

Абыханов 

 

1971г. 
«Қазақтелеком» АҚ: 
07.05.2009-08.09.2013жылдары Операторлармен 

жұмыс жөніндегі Басқарушы директор 
09.09.2013 ж. бастап Бас коммерциялық 

директор 
 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

0,00 % 



алғаш сайланған күні: 09.09.2013 г.  

 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

ағымдағы сайланған күні: 09.09.2014 г.  

 
Телекоммуникация нарығының абоненттік 

және операторлық сегменттерінде Қоғам 

бюджетінің кіріс бөлігін орындау жөніндегі 

Қоғам бөлімшелерінің жұмысын үйлестіру; 
"Қазақтелеком" АҚ сервис-менеджмент 

(немесе сервистік саясат) жүйесін енгізу және 

одан әрі жетілдіру; 
Телекоммуникация нарығының абоненттік 

және операторлық сегменттерінде 

телекоммуникация қызметтерін сатуды 

ұйымдастыру; 
Қоғам қызметтерін көрсету жөнінде байланыс 

операторларымен өзара іс-қимыл жасау; 
Телекоммуникация нарығының абоненттік 

және операторлық сегменттерінде Қоғам 

қызметтерін сату технологияларын әзірлеу; 
Қоғамның қызметтерін сату арналарын 

кеңейту; 
Қоғамның жылдық маркетингілік жоспарын 

әзірлеу және іске асыру; 
Телекоммуникация нарығының абоненттік 

және операторлық сегменттерінде 

телекоммуникация қызметтеріне баға белгілеу 

және тариф саясатын қалыптастыру мен іске 

асыру, қызметтердің реттелетін түрлеріне 

тарифтер бойынша уәкілетті мемлекеттік 

органдармен өзара іс-қимылға ықпал ету; 
Телекоммуникация қызметтері құнын 

(тарифтерін) қалыптастыру әдіснамасын 

әзірлеу; 
Жарнама қызметін жүзеге асыру;  
Телекоммуникация қызметтерін 

тұтынушылардың шағымдарымен жұмыс 

және қызмет көрсету жүйесін ұйымдастыру;   
Көрсетілетін қызметтер сапасын бақылау 

және бағалау үдерістерін әзірлеу және 

белгілеу; 
Ақылы телевидение қызметтерінің контентін, 

сондай-ақ жарнамалық кеңістікті құру және 

дамыту мәселелері бойынша ақылы 

телевидение операторларымен өзара есеп 

айырысуды және өзара іс-қимыл жасауды 

жүзеге асыру; 
Контенттік толықтыру және жарнамалық 

кеңістік мәселелерін қамтитын ақылы 

телевидение қызметтері бойынша бизнес-

үдерістерді ұйымдастыру, реттеу және 

бақылау; 
Жетекшілік ететін ЕК қызметін үйлестіру, 

мақсаттар мен міндеттерді, БҚК анықтау 

және олардың орындалуын мониторингілеу; 
ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 



АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне жетекшілік 

ету: 
Бөлшектеп сату жөніндегі басқарушы 

директор;  
Операторлармен жұмыс жөніндегі басқарушы 

директор; 
Қызметтердің өтімділігін арттыру және 

тариф жөніндегі басқарушы директор; 
Корпоративтік сату жөніндегі басқарушы 

директор;  
Сату департаменті; 
Байланыс операторларымен келісім 

департаменті; 
Халықаралық келісімдер департаменті; 
Қызметтердің өтімділігін арттыру 

департаменті; 
Тариф департаменті; 
Ақылы телевидение қызметі бойынша 

медиаконтентті дамыту департаменті; 
Сапа қызметі;  
Мыналардың қызметін үйлестіру: 
"Қазақтелеком" АҚ филиалы – Корпоративтік 

сату дирекциясы; 
жетекшілік ететін бағыт бойынша берілген 

өкілеттіктер шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ 

еншілес компаниясы –  
"АЛТЕЛ"  АҚ; 
"Қазақтелеком" АҚ еншілес компаниясы – 

"Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services" 

ЖШС. 
Александр 

Владимирович 
Лезговко 

 

1961г. 
«Қазақтелеком» АҚ 
24.09.2007 бастап Бас техникалық директор 
   

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

алғаш сайланған күні: 26.03.2007 г.  

 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

ағымдағы сайланған күні: 02.04.2013 г.  

 
Желілік инфрақұрылым саласында техникалық 

саясатты құру, желілерді және нөмірлеу 

ресурстарын ағымдағы жоспарлауды 

ұйымдастыру;  
Желілерді жаңғырту және дамыту жобаларын 

іске асыру, желілік инфрақұрылымды 

жетілдіру, техникалық шешімдерді, сондай-ақ 

жаңа телекоммуникациялық технологияларды 

таңдауды сараптамалық бағалауды енгізу;    
Қоғамның техникалық даму стратегиясын іске 

асыру;  
Жобалардың техникалық сараптамаларын 

жүргізу;  
Қоғамның жобаларын басқару және демеу 

үдерістерін жетілдіру;  

0,00 % 



Қоғамның телекоммуникация желілерінің 

күрделі құрылысы, күрделі жөндеу және қайта 

құру мәселелері, құрылыс объектілерін 

жобалауды және сараптауды ұйымдастыру;  
Қоғамның азаматтық құрылыстарының 

техникалық мақсаттағы алаңдарының 

құрылысы, қайта құру, ағымдағы және күрделі 

жөндеу мәселелері; 
Телекоммуникация құралдарына, энергиямен 

қамтамасыз ету жабдықтарына, 

телекоммуникация объектілерін технологиялық 

кондиционерлеу жүйелеріне  сервистік қызмет 

көрсетуді қоса алғанда, телекоммуникация 

желілерін жалпытехникалық қолдауды 

ұйымдастыру;  
Қоғамның өндірістік бөлімшелерін 

технологиялық автокөліктермен қамтамасыз 

ету мәселелері; 
Телекоммуникация желілері объектілерін 

ағымдағы және күрделі жөндеу бюджетін 

орындау бойынша жұмыстарды үйлестіру 
Қоғамның телекоммуникация желілеріне қосуға 

техникалық талаптарды ұсыну мәселелері;  
Телекоммуникация желілері жұмысының 

сапасы мен өзара қосу мәселелері бойынша 

байланыс операторларымен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру;  
Белгіленген техникалық нормаларға сай 

ұсынылатын телекоммуникация 

қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету;  
Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету 

және өлшеу құралдарын тексеруді 

ұйымдастыру мәселелері;  
Қоғамның Орталық аппаратында жұмылдыру 

дайындығы және азаматтық қорғаныс 

мәселелері бойынша жұмысты үйлестіру 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын 

ұйымдастыру мәселелері;  
Пайдалануды қолдаудың технологиялық 

үдерістерін әзірлеу, енгізу және жетілдіру 

мәселелері;  
Қоғамның телекоммуникация желілерін 

басқаруды орталықтандыру мәселелері; 

Телекоммуникация желісі ресурстарын 

техникалық есепке алу, қолданыстағы 

телекоммуникация желісі құрылымдарының 

техникалық құжаттамаға және төлқұжатқа 

сәйкестігін қамтамасыз ету;  
Телекоммуникация желілерін, оның ішінде 

радио, спутник және сымсыз байланыс 

жүйелерін үйлестіру және басқару;   
Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс 

істеуін, авариялық және төтенше 

жағдайларда желіні қалпына келтіруді  

қамтамасыз ету бойынша Қоғам 

бөлімшелерінің жұмысын үйлестіру; 
 ЕК қызметін қоса алғанда, техникалық 

бағыттағы бөлімшелердің қызметін үйлестіру, 

мақсаттар мен міндеттерді, БҚК анықтау 

және олардың орындалуын мониторингілеу; 



ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 

АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне жетекшілік 

ету: 
Желілік инфрақұрылымды жетілдіру жөніндегі 

басқарушы директор;  
Телекоммуникация желісін техникалық қолдау 

жөніндегі басқарушы директор;  
Технологиялық үдерістер жөніндегі басқарушы 

директор;  
Техникалық шешімдерді енгізу және желіні 

жетілдіру департаменті;  
Жобаларды басқару департаменті; 
Келісімшарттарды демеу департаменті; 
Пайдалану департаменті; 
Телекоммуникация желілерін техникалық 

қолдау департаменті; 
Технологиялық үдерістерді басқару 

департаменті; 
Желі ресурстарын есепке алу қызметі. 
Мыналардың қызметін үйлестіру: 
"Қазақтелеком" АҚ филиалы – «Алыспен 

байланыс» бірлестігі;  
"Қазақтелеком" АҚ филиалы  - 

Телекоммуникация объектілері және 

инфрақұрылым құрылыстары жөніндегі 

дирекция;  
"Қазақтелеком" АҚ филиалы   - 

Телекоммуникация желілерін басқару бас 

орталығы; 
 жетекшілік ететін бағыт бойынша берілген 

өкілеттіктер шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ 

еншілес компаниясы – "АЛТЕЛ"  АҚ; 
"Қазақтелеком" АҚ еншілес компаниясы – 

"ВОСТОКТЕЛЕКОМ" ЖШС; 
"Қазақтелеком" АҚ еншілес компаниясы – 

"Сигнум" АБҚ. 
Батыр Әпенович 
Маханбетәжиев 

 

1972г. 
 «Қазақтелеком» АҚ 
23.04.2010ж. бастап Бас әкімшілік директоры 
07.06.2010ж. бастап Стратегиялық басқару 

жөніндегі Бас директор 
 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

алғаш сайланған күні: 07.06.2010 г.  

 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

ағымдағы сайланған күні: 03.06.2014 г.  

 
Бизнес-инвестициялау мәселелері; 
Шетелдегі Қоғам өкілдіктері қызметінің 

мәселелері; 
Қоғам органдарымен өзара іс-қимыл 

0,00 % 



мәселелері; 
Қоғам Басқармасының жұмысын қамтамасыз 

ету; 
Қоғамда, оның еншілес және тәуелді 

ұйымдарында корпоративтік басқару 

мәселелері;  
ISO сериясының стандарттарына сәйкес СМЖ 

енгізуді, дамыту мен қолдауды қамтамасыз 

ету;  
Басты қызмет/тиімділік көрсеткіштерін 

әзірлеуді ұйымдастыру; енгізу және 

мониторингі, сондай-ақ оларға қол жеткізуді 

талдау; 
Маркетингіні басқару; 
Қоғамның коммерциялық стратегиясын әзірлеу 

және іске асыру; 
Қоғамның техникалық даму стратегиясын 

әзірлеу; 
Қызметтер әзірлеу, енгізу және жетілдіру 

мәселелері; 
Қоғамның бизнес-жоспарлау үдерістерін және 

Жобалау комитеті жұмыстарын басқару; 
Күрделі салымдарды инвестициялық 

жоспарлау; 
Қызметкерлерді басқару және дамыту,  еңбек 

қатынастарын реттеу, Қоғамның кадрлық 

және әлеуметтік саясатын іске асыру, 

хаттамалық іс-шараларды  ұйымдастыру; 
Оқу орындарымен, қоғамдық және өзге 

ұйымдармен берілген өкілеттіктер шегінде іс-

қимыл жасау; 
Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-

қимыл жасау;   
Қоғам қызметін ақпараттық жағынан 

жарыққа шығару; 
ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 

АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне жетекшілік 

ету: 
Корпоративтік даму жөніндегі басқарушы 

директор; 
Инновациялар жөніндегі басқарушы директор; 
Ақпараттық және кадр саясаты жөніндегі 

басқарушы директор;  
Жаңғырту бағдарламасы жөніндегі басқарушы 

директор;    
Маркетинг департаменті; 
Желіні және қызметтерді стратегиялық 

дамыту департаменті; 
Қызметкерлерді басқару және дамыту 

департаменті; 
Стратегиялық даму қызметі; 



Корпоративтік басқару қызметі; 
Қоғаммен байланыс қызметі; 
Мыналардың қызметін үйлестіру:  
«Қазақтелеком» АҚ  шетелдегі өкілдіктері; 
«Қазақтелеком» АҚ   филиалы – 

«Инфокоммуникациялық технологиялар 

академиясы» дирекциясы; 
жетекшілік ететін бағыт бойынша берілген 

өкілеттіктер шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ 

еншілес компаниясы –"АЛТЕЛ"  АҚ. 
 

Алуа 

Нурланқызы 
Нүркеева 

 

 

1980г. 
01.10.2011 – 30.04.2014  жылдары  «AMUN 

Capital Advisors KZ» ЖШС –ның (Амун 

Капитал Адвайзорс КЗ) операциялық мәселелер 

жөніндегі директор, аға кеңесші, қаржылық 

институттар секторының директоры/басшысы. 
  
«Қазақтелеком» АҚ 
03.11.2014 - 01.03.2015 жылдар аралығында 

Басқарушы директор – Бас қаржы 

директорының орынбасары 
 
02.03.2015ж. бастап Бас қаржы директоры.  
 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

алғаш сайланған күні: 02.03.2015 ж.  

 
Қоғамның қаржы, кредит және инвестиция 

саясатын өз құзыреті шегінде құру және іске 

асыру; 
Мемлекеттік қаржы органдарымен, 

банктермен өзара тиімді іс-қимыл жасауды 

қамтамасыз ету; 
Қоғамның қаржы-экономикалық бюджеттік 

көрсеткіштерін әзірлеу және олардың 

орындалуын бақылау; 
Қоғамның материалдық және қаржылық 

ресурстарын тиімді басқару мәселелері; 
Қоғам қызметін ағымдағы қаржыландыруды 

жүзеге асыру;  
Қызметтердің өзіндік құнын белгілеу және 

есептеу әдістемесін әзірлеу; 
Басқару есебі мен статистика есептілігін 

жүргізу; 
Қоғам бөлімшелері жұмысының бухгалтерлік 

есебі мен есептілігін ұйымдастыру; 
Салық заңнамасының сақталуын қамтамасыз 

ету;  
Корпоративтік қаржыландыру мен 

сақтандыру, инвесторлармен және 

кредиторлармен өзара қарым-қатынас, бағалы 

қағаздармен операциялар бойынша мәселелер; 
Жобалық қаржыландыруды ұйымдастыру, 

Қоғам бөлімшелерінің ағымдағы және ұзақ 

мерзімді инвестициялық жоспарын құру 

жөніндегі жұмысын үйлестіру  (КСБ);  
Сатып алуды өткізу іс-жосықтарын сақтау, 

сатып алуда жергілікті қамтуды  қамтамасыз 

ету есептілігін мониторингілеу және ұсыну 

бойынша жұмысты үйлестіру; 

0,00 % 



Қоғамның сыртқы активтерін басқару 

мәселелері: "Қазақтелеком" АҚ еншілес 

компанияларында корпоративтік басқару іс-

жосықтарын ұйымдастыру және іске асыру, 

бизнес-инвестициялау мәселелері (10 млн. АҚШ 

долларынан аспайтын сомаға); 
ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 

АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне жетекшілік 

ету: 
Басқарушы директор - бас қаржы 

директорының орынбасары; 
Басқарушы директор - қаржы бақылаушысы;  
Басқарушы директор;  
Сыртқы активтерді басқару жөніндегі 

басқарушы директор; 
Қаржы департаменті; 
Экономика департаменті; 
Бухгалтерлік есеп және есеп беру 

департаменті; 
Жобалық қаржыландыру департаменті; 
Логистика және қазақстандық қамту 

қызметі; 
Сыртқы активтерді басқару қызметі; 
Мыналардың қызметін үйлестіру: 
"Қазақтелеком" АҚ филиалы - "Телеком 

Жинақтау" дирекциясы; 
жетекшілік ететін бағыт бойынша берілген 

өкілеттіктер шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ 

еншілес компаниясы -"АЛТЕЛ"  АҚ. 
Дарын 

Шылбыұлы 

Тұяқов 

 

1969г. 
 «Қазақтелеком» АҚ 
 22.05.2009 - 04.01.2012 жылдары Мемлекеттік 

органдармен жұмыс жөніндегі Басқарушы 

директор 
 
04.01.2012 ж. бастап Бас директор – Аппарат 

басшысы 
 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

алғаш сайланған күні: 24.07.2009 г.  

 

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы мүшелігіне 

ағымдағы сайланған күні: 20.07.2012 г.  

 
Қоғамның ОА бөлімшелерінің өзара іс-қимылын 

үйлестіру; 
Басқарушылық қызметті құжаттау, 

ақпараттық ағындарды басқару, 

атқарушылық тәртіпті мониторингілеу және 

бақылау; 
Қоғам филиалдарының ұйымдық басқару 

құрылымын құру және оған 

0,00 % 



өзгерістер/толықтырулар енгізу бойынша іс-

шараларды өткізу; 
Мемлекеттік тілді енгізу және дамыту 

мәселелері; 
Мемлекеттік бағдарламаларды және 

телекоммуникация саласын дамытудың басқа 

да құжаттарын іске асыру бойынша 

мәселелерді үйлестіру; 
Құқық қорғау және сот органдарымен өзара іс-

қимыл жасау; 
Қоғамның қызметін құқықтық жақтан 

қамтамасыз ету; 
Қоғам қызметін әкімшілік-шаруашылық 

жақтан қамтамасыз ету, Қоғамның 

азаматтық құрылыстарының әкімшілік 

мақсаттағы алаңдарының құрылысы, оларды 

қайта құру, ағымдағы және күрделі жөндеу, 

автокөлікпен қамтамасыз ету мәселелері 

(технологиялықтан өзге);   
Қоғамның ғимараттары мен құрылыстарының 

өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

мәселелерді үйлестіру; 
Қоғамның меншігіндегі жылжымайтын 

мүлікті басқару; 
Аутсорсингтің кешенді бағдарламасын іске 

асыру мәселелерін үйлестіру; 
Ұтқыр байланыс саласындағы нормативтік 

актілерді әзірлеуге қатысу; 
LTE жобасын іске асыру аясында 

"Қазақтелеком" АҚ мен "АЛТЕЛ" АҚ өзара іс-

қимыл жасау мәселелерін үйлестіру және 

мониторингілеу; 
Ұтқыр желілерді дамыту жобаларын іске 

асыру кезінде "Қазақтелеком" АҚ 

компаниялары тобына қаржы және 

коммерциялық пұрсаттылықтар ұсыну, 

сондай-ақ LTE жобаларын Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік даму 

бағдарламаларына қосу мәселелерін пысықтау; 
ҚР Парламентінде, ҚР Президентінің 

Әкімшілігінде, ҚР Үкіметінде Қоғамның 

атынан өкілдік ету, сондай-ақ басқа да 

мемлекеттік органдармен, "Самұрық-Қазына" 

АҚ-мен өзара іс-қимыл жасау; шетелдік және 

жергілікті байланыс операторларымен, 

халықаралық ұйымдармен, шаруашылық 

жүргізетін субъектілермен, қоғамдық және 

өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас 

кезінде келіссөздер жүргізу; 
Мыналардың ағымдағы қызметіне жетекшілік 

ету: 
Мемлекеттік органдармен жұмыс және 

әкімшілік мәселелер жөніндегі басқарушы 

директор; 
Ұтқыр сегментті дамыту жөніндегі 

басқарушы директор; 
Әкімшілік-шаруашылық департаменті; 
Ұйымдастыру-бақылау департаменті; 
Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 

департаменті; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 

 

 

ПРОСПЕКТ 

ВЫПУСКА АКЦИЙ 
Акционерного общества «Казахтелеком» 

 

(АО «Казахтелеком») 



В раздел 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 

внести следующие изменения и дополнения: 
 

1. В пункте 12 «Совет директоров акционерного общества» в таблице исключить строку 6, 

изложенную в следующей редакции: 

Акентьева Наталья 

Евгеньевна 

Независимый директор 

1974г. 

ТОО «Юг-Трейд» 

с 19.07.2013 г. по 

настоящее время 

Директор 

ТОО «Иволга - 

Холдинг» 

с 01.03.2010г. по 

18.07.2013 г. 

Заместитель 

Генерального 

Директора по 

корпоративному 

развитию 

 

АО «Казахтелеком» 

 

с 12.03.2010 г. по 

настоящее время 

Независимый директор, 

Член Комитета по 

аудиту, Член Комитета 

по назначениям и 

вознаграждениям  

 

с 28.06.2013 г. по 

настоящее время  

Председатель Комитета 

по социальным 

вопросам.  

0,00 % 

 

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений: 

 

25 февраля 2015 года все члены Совета Директоров АО «Казахтелеком» получили 

письменное уведомление независимого директора АО «Казахтелеком» Акентьевой Натальи 

Евгеньевны о прекращении по собственной инициативе полномочий в качестве члена Совета 

Директоров АО «Казахтелеком». 

 

2. Пункт 13 «Исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции: 

 

13. «Исполнительный орган акционерного общества: 

 

Ф.И.О. 

членов 

Правления 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время 

и за последние три года, в том числе по 

совместительству (в хронологическом 

порядке) 

Процентное 

соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих 

членам Правления, 

к общему 

количеству 



голосующих акций 

Общества 
Есекеев 

Куанышбек 

Бахытбекович 

 

1975г. 
АО «Казахтелеком» 
с 15.03.2010г. по настоящее время  

Председатель Правления 
 
Определение миссии, целей и общей стратегии 

развития Общества; 
Общее руководство деятельностью Общества, 

в пределах полномочий, предоставленных 

Уставом АО “Казахтелеком”;  
Представление интересов Общества в  

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК  и других 

государственных органах , АО "Самрук-

Казына", в дочерних и зависимых юридических 

лицах; ведение переговоров при 

взаимоотношениях с международными 

организациями, зарубежными операторами, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями; 
Обеспечение экономической, внутренней 

информационной безопасности и охраны 

объектов; 
Вопросы защиты и обеспечения сохранности 

государственных секретов, организации 

специальных работ; 
Координация работы по системе управления 

рисками; 
 Управление Системой внутренних контролей; 
Обеспечение контроля финансово - 

хозяйственной деятельности подразделений 

Общества; 
Координация  текущей деятельности 

Корпоративного секретаря, Секретариата АО 

"Казахтелеком", Службы внутреннего аудита; 
Непосредственное курирование текущей 

деятельности: 
Управляющего директора по безопасности; 
Управляющего директора по рискам; 
Службы по защите государственных секретов 

и специальных работ;  
Службы безопасности; 
Службы управления рисками; 
Службы внутренних контролей; 
 Операционное управление деятельностью 

Главного финансового инспектора, 

курирующего Департамент финансового 

контроля. 
Координация деятельности: 
АО "Алтел" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком". 

0,00 % 

Абдилдабеков 

Марат 

Мухтарович 

 

1967г. 
АО «Казахтелеком» 
 
с 24.09.2007г.  по настоящее время  Главный 

директор по информационным технологиям 
 

Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  08.06.2007г. 
Дата текущего избрания в состав Правления АО 

0,00 % 



«Казахтелеком»:  03.06.2014г. 
 
Разработка и реализация Коммерческой 

стратегии в части Развития ИТ бизнеса   
Разработка проектов развития 

информационного бизнеса; 
Реализация проектов по развитию 

инфокоммуникационных систем и облачных 

вычислений; 
Обеспечение активного участия Общества в 

формировании электронного Правительства; 
Вопросы внедрения электронных услуг 

населению и государственным органам; 
Организация непрерывного и качественного 

функционирования  корпоративной 

информационной системы (КИС); 
Обеспечение информационной защиты 

информационных систем Общества. 
Обеспечение функций поддержки и обеспечения 

всех фаз жизненного цикла ИКТ; 
Координация деятельности курируемых ДК, 

определение целей и задач, КПД и мониторинг 

их исполнения; 
Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  

взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 

переговоров при взаимоотношениях с 

зарубежными и местными операторами связи, 

международными организациями, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями;  
Непосредственное курирование деятельности: 
Управляющего директора по ИКТ-услугам;  
Управляющего директора по системной 

интеграции ИТ проектов; 
Департамента бизнес-решений и 

инфокоммуникаций; 
Департамента корпоративных 

информационных систем; 
Службы защиты инфокоммуникационных  

систем; 
Службы поддержки и обеспечения ИКТ 
Координация деятельности Дирекции 

информационных систем - филиала АО 

"Казахтелеком"; 
АО "Алтел" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком" в рамках предоставленных 

полномочий по  курируемому направлению; 
ТОО «КТ Cloud Lab» - дочерней компании АО 

"Казахтелеком". 

 

 
Абыханов 

Рафаэль 

Еламанович 

 

1971г. 
АО «Казахтелеком» 
 
с 07.05.2009г.  по 08.09.20013 г. 
Управляющий директор по работе с 

операторами 
с 09.09.2013г. по настоящее время Главный 

коммерческий директор 
 

0,00 % 



Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»: 09.09.2013г. 
Дата текущего избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  
09.09.2014г. 
 
 Координация деятельности подразделений 

Общества по исполнению доходной части 

бюджета Общества на абонентском и 

операторском сегментах рынка 

телекоммуникаций; 
Внедрение и дальнейшее   совершенствование 

системы сервис - менеджмента (или сервисной 

политики) Общества; 
Организация продаж услуг телекоммуникаций 

на абонентском и операторском сегментах 

рынка телекоммуникаций; 
Взаимодействие с операторами связи по 

предоставлению услуг Общества. 
Разработка технологий продаж услуг 

Общества на абонентском и операторском 

сегментах рынка телекоммуникаций; 
 Расширение каналов продаж услуг Общества; 
Разработка и реализация  годового 

маркетингового плана Общества; 
Формирование и реализация тарифной 

политики и ценообразование на  услуги 

телекоммуникаций на абонентском и 

операторском сегментах рынка 

телекоммуникаций, содействие во 

взаимодействии с уполномоченными 

государственными органами по тарифам на 

регулируемые виды услуг; 
 Разработка методологии формирования 

стоимости (тарифов) на  услуги 

телекоммуникаций; 
Осуществление рекламной деятельности;  
Организация системы обслуживания и работа 

с жалобами потребителей услуг 

телекоммуникаций;   
Разработка и установление процессов 

контроля и оценки качества предоставляемых 

услуг; 
Осуществление взаиморасчетов и 

взаимодействие с операторами платного 

телевидения по вопросам формирования и 

развития контента услуг платного 

телевидения, а также рекламного 

пространства; 
Организация, регламентирование и контроль 

бизнес-процессов по услугам платного 

телевидения, включающих вопросы 

контентного наполнения и рекламного 

пространства; 
Координация деятельности курируемых ДК, 

определение целей и задач, КПД и мониторинг 

их исполнения; 
Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  



взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 

переговоров при взаимоотношениях с 

зарубежными и местными операторами связи, 

международными организациями, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями; 
Курирование текущей деятельности:  
Управляющего директора по розничным 

продажам;  
Управляющего директора по работе с 

операторами; 
Управляющего директора по продвижению 

услуг и тарифам; 
Управляющего директора по корпоративным 

продажам;  
Департамента продаж; 
Департамента соглашений с операторами 

связи; 
Департамента международных соглашений; 
Департамента продвижения услуг; 
Департамента тарифов; 
Департамента по развитию медиаконтента 

по услуге платного телевидения; 
Службы качества; 
Координация деятельности: 
Дирекции корпоративных продаж - филиала АО 

"Казахтелеком"; 
АО "Алтел" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком" в рамках предоставленных 

полномочий по  курируемому направлению; 
ТОО "Kazakhtelecom Industrial Enterprises 

Services"- дочерней компании АО 

"Казахтелеком".  
Лезговко 

Александр 

Владимирович 

 

1961г. 
АО «Казахтелеком» 
 
с 24.09.2007г.  по настоящее время Главный 

технический директор 
 

Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  26.03.2007г. 
Дата текущего избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  02.04.2013г. 
 
Формирование технической политики в  

области  сетевой   инфраструктуры,  

организация текущего планирования сетей и  

ресурсов нумерации; 
Реализация проектов модернизации и развития 

сети,  усовершенствование  сетевой 

инфраструктуры,  внедрение  технических 

решений, а также экспертной оценки выбора 

новых телекоммуникационных технологий; 
Реализация стратегии технического развития  

Общества; 
Проведение технических экспертиз проектов; 
Организация  процесса  закупок  для  

бесперебойного обеспечения товарами, 

работами и  услугами технических 

подразделений Общества; 

0,00 % 



Совершенствование  процедур  сопровождения 

и управления  проектами Общества. 
 Вопросы капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции сетей 

телекоммуникаций Общества, организация 

проектирования и экспертизы объектов 

строительства; 
 Вопросы строительства, реконструкции, 

текущего и капитального  ремонта  площадей 

технологического назначения гражданских 

сооружений Общества; 
Организация общетехнической поддержки 

сетей телекоммуникаций, включая сервисное 

обслуживание средств телекоммуникаций,  

оборудования  энергообеспечения, систем 

технологического кондиционирования  

объектов телекоммуникаций; 
Вопросы   обеспечения производственных 

подразделений Общества  технологическим 

автотранспортом; 
Координация  работ  по исполнению бюджета  

на текущий и капитальный ремонты объектов 

сетей телекоммуникаций; 
Вопросы  предоставления  технических  

условий  на  присоединение к сети 

телекоммуникаций  Общества 
Организация  взаимодействия  с операторами   

связи  по  вопросам   взаимного  подключения и  

качества работы сетей телекоммуникаций 
Обеспечение   качества  предоставляемых услуг 

телекоммуникаций установленным 

техническим  нормам;  
Вопросы метрологического обеспечения 

производства  и организация  поверки средств 

измерений; 
Координация работ по вопросам 

мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны в Центральном аппарате Общества;  
Вопросы организации охраны труда и техники 

безопасности;  
Вопросы   разработки, внедрения  и 

совершенствования  технологических процессов 

поддержки эксплуатации; 
Вопросы  централизации управления  сетями 

телекоммуникаций  Общества; 
Организация   технического учета ресурсов 

сети телекоммуникаций, обеспечение 

соответствия состояния  действующих 

сооружений сети телекоммуникаций 

технической документации и паспортизации; 
Координация и управление сетями 

телекоммуникаций, в том числе радио, 

спутниковыми и беспроводными системами 

связи; 
Координация работ подразделений Общества 

по обеспечению   непрерывного  

функционирования сети телекоммуникаций, 

восстановлению  сети в  аварийной и 

чрезвычайной ситуациях; 
Координация деятельности подразделений 



технического направления, включая 

деятельность ДК, определение целей и задач, 

КПД и мониторинг их исполнения; 
 Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  

взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 

переговоров при взаимоотношениях с 

зарубежными и местными операторами связи, 

международными организациями, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями; 
Курирование текущей деятельности: 
Управляющего директора по 

усовершенствованию сетевой 

инфраструктуры;  
Управляющего директора по технической 

поддержке сети телекоммуникаций;   
Управляющего директора по технологическим 

процессам;  
Департамента внедрения технических решений 

и усовершенствования сети;  
Департамента управления проектами; 
Департамента сопровождения контрактов;  
Департамента эксплуатации; 
Департамента технической поддержки сетей 

телекоммуникаций; 
Департамента управления технологическими 

процессами; 
Службы учета ресурсов сети 
Координация деятельности: 
Объединения "Дальняя связь" - филиала АО 

"Казахтелеком";  
Дирекции по строительству объектов 

телекоммуникаций и инфраструктуры - 

филиала АО "Казахтелеком";  
Главного центра управления сетями 

телекоммуникаций  -  филиала АО 

"Казахтелеком"; 
АО "Алтел" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком" в рамках предоставленных 

полномочий по  курируемому направлению; 
ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" - дочерней 

компании АО "Казахтелеком"; 
ООО "Сигнум" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком". 
Маханбетажиев 

Батыр Апенович 

 

1972г. 
АО «Казахтелеком» 
 
с 23.04.2010г. по 06.06.2010г. Главный 

административный директор 
 
с 07.06.2010г. по настоящее время Главный 

директор по стратегическому управлению 
 

Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  07.06.2010г. 
Дата текущего избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  03.06.2014г. 
 

0,00 % 



Вопросы бизнес-инвестирования; 
Вопросы  деятельности Представительств 

Общества за рубежом; 
Вопросы взаимодействия с органами 

Общества; 
Обеспечение деятельности Правления 

Общества; 
Вопросы корпоративного управления в 

Обществе и его дочерних и зависимых 

организациях; 
Обеспечение внедрения, развития и поддержки 

СМК в соответствии со стандартами серии 

ISO; 
Организация разработки ключевых 

показателей эффективности/деятельности; 

внедрение и мониторинг, а также анализ их 

достижения; 
Управление маркетингом; 
Разработка и реализация коммерческой 

стратегии Общества; 
Разработка стратегии  технического  

развития Общества; 
Вопросы разработки, внедрения и 

усовершенствования услуг; 
Управление процессами бизнес-планирования 

Общества  и работы Проектного комитета; 
Инвестиционное планирование капитальных 

вложений; 
Организация процессного управления в 

компании и формирование предложений по 

совершенствованию организационной 

структуры Центрального аппарата 

Общества; 
Управление и развитие персонала, 

регулирование трудовых отношений, 

реализация  кадровой и социальной политики 

Общества, организации протокольных 

мероприятий; 
Взаимодействие с учебными заведениями, 

общественными и иными организациями, в 

пределах предоставленных полномочий; 
Взаимодействие со средствами массовой 

информации;   
Информационное освещение деятельности 

Общества. 
Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  

взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 

переговоров при взаимоотношениях с 

зарубежными и местными операторами связи, 

международными организациями, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями; 
Курирование текущей деятельности: 
Управляющего директора по корпоративному 

развитию; 
Управляющего директора по инновациям;  
Управляющего директора по информационной 



и кадровой политике;  
Управляющего директора по программе 

модернизации;  
Департамента маркетинга; 
Департамента стратегического развития 

сети и услуг; 
Департамента управления и развития 

персонала; 
Службы стратегического развития; 
Службы корпоративного управления; 
Службы по связям с общественностью; 
Координация деятельности:  
Представительств АО "Казахтелеком" за 

рубежом; 
Дирекции "Академия инфокоммуникационных 
технологий" - филиала АО "Казахтелеком";  
АО "Алтел" - дочерней компании 

АО"Казахтелеком" в рамках предоставленных 

полномочий по курируемому направлению. 
Нуркеева Алуа 

Нурлановна 

 

1980г. 
с 01.10.2011 – 30.04.2014 – Директор по 

операционным вопросам, Старший советник, 

Директор/Руководитель сектора финансовых 

институтов ТОО «AMUN Capital Advisors KZ» 

(Амун Капитал Адвайзорс КЗ). 
АО «Казахтелеком» 
с 03.11.2014г. по 01.03.2015г. Управляющий 

директор – заместитель Главного финансового 

директора  
 
с 02.03.2015г. Главный финансовый директор  
 

Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  02.03.2015г. 
 
Формирование и реализация финансовой, 

кредитной и инвестиционной политики 

Общества, в пределах своей компетенции; 
Обеспечение эффективного взаимодействия с 

государственными финансовыми органами, 

банками; 
Разработка финансово-экономических 

бюджетных показателей Общества и 

контроль их исполнения; 
Вопросы эффективного управления 

материальными и финансовыми ресурсами 

Общества; 
Осуществление текущего финансирования 

деятельности Общества; 
Разработка методологии формирования и 

расчета  себестоимости услуг; 
Ведение управленческого учета и 

статистической отчетности; 
Организация бухгалтерского учета и 

отчетности деятельности подразделений 

Общества, 
Обеспечение соблюдения налогового 

законодательства; 
Вопросы корпоративного финансирования и 

страхования, взаимоотношений с инвесторами 

и кредиторами, по операциям с ценными 

0,00 % 



бумагами; 
Организация проектного финансирования, 

координация деятельности подразделений 

Общества по формированию текущего и 

долгосрочного инвестиционного плана (БКВ): 
Координация работы по соблюдению процедур 

проведения закупок, по мониторингу и 

представлению отчетности обеспечения 

местного содержания в закупках; 
Вопросы управления внешними активами 

Общества: организация и реализация процедур 

корпоративного управления в дочерних 

компаниях АО "Казахтелеком", вопросы 

бизнес-инвестирования (на сумму свыше 10 

млн. долларов США); 
Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  

взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 

переговоров при взаимоотношениях с 

зарубежными и местными операторами связи, 

международными организациями, 

хозяйствующими субъектами, общественными 

и иными организациями; 
Курирование текущей деятельности: 
Управляющего директора - Заместителя 

Главного финансового директора; 
Управляющего директора - Финансового 

контролера;  
Управляющего директора;  
Управляющего директора по управлению 

внешними активами;  
Финансового департамента; 
Экономического департамента; 
Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности;   
Департамента проектного финансирования; 
Департамента логистики и казахстанского 

содержания; 
Службы управления внешними активами; 
 Координация деятельности:  
 Дирекции "Телеком Комплект" - филиала АО 

"Казахтелеком";  
АО "Алтел" - дочерней компании АО 

"Казахтелеком" в рамках предоставленных 

полномочий по  курируемому направлению. 
 

Туяков Дарын 

Шылбынович 

 

1969г. 
АО «Казахтелеком» 
 
с 22.05.2009г. по 04.01.2012 г. Управляющий 

директор по работе с государственными 

органами 
 
с 04.01.2012 г. по настоящее время Главный 

директор – Руководитель аппарата 

 

Дата первого избрания в состав Правления АО 

«Казахтелеком»:  24.07.2009г. 
Дата текущего избрания в состав Правления 

0,00 % 



АО «Казахтелеком»:  20.07.2012г. 

 
Координация взаимодействия подразделений 

ЦА Общества;  
Документирование управленческой 

деятельности, управление  информационными 

потоками, мониторинг и контроль 

исполнительской дисциплины; 
Проведение мероприятий по формированию и 

внесению изменений/дополнений в 

организационную структуру управления 

филиалов Общества; 
Вопросы внедрения и развития 

государственного языка;  
Взаимодействие в пределах предоставленных 

полномочий  с Парламентом РК, 

Администрацией Президента РК, Канцелярией 

Премьер–Министра РК, государственными 

органами РК, АО "Самрук-Казына"; 
Координация вопросов по реализации 

государственных программ и других 

документов развития отрасли 

телекоммуникаций; 
Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами, общественными и иными 

организациями, в пределах предоставленных 

полномочий; 
Правовое обеспечение деятельности 

Общества. 
Административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности Общества, строительства, 

реконструкции, текущего и капитального 

ремонта площадей административного 

назначения гражданских сооружений 

Общества, вопросы обеспечения  

автотранспортом (кроме технологического); 
Координация вопросов по обеспечению  

пожарной безопасности зданий и сооружений 

Общества; 
Управление недвижимостью, находящейся в 

собственности Общества; 
Координация вопросов по реализации 

комплексной программы аутсорсинга; 
Участие в разработке нормативных актов в 

сфере мобильной связи; 
Координация и мониторинг вопросов 

взаимодействия АО «Казахтелеком» и АО 

«АЛТЕЛ» в рамках реализации проекта LTE; 
Проработка вопросов по предоставлению 

Группе компаний АО «Казахтелеком» 

финансовых и коммерческих преференций при 

реализации проектов по развитию мобильных 

сетей, а также  включению проектов LTE в 

Государственные программы развития 

Республики Казахстан; 
Представление интересов Общества  в 

Парламенте РК, Администрации Президента 

РК, Правительстве РК, а также  

взаимодействие с другими государственными 

органами, АО "Самрук-Казына"; ведение 










