
 

 

 

 

 

«Досжан темір жолы (ДТЖ)» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІНЕ 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 

 

 

 

 

«Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi 
жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы 
проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды». 
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«Досжан темір жолы (ДТЖ )» АҚ Қазақстан Республикасының қаржы нарығын 
жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігінде 2005 
жылғы 28 шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен облигациялар шығарымының 
анықтамалығына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

 
1. «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлер)» атты 2 – бөлімнің 
15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
 
15. «Акционерлік қоғамның алқа (жалғыз) атқарушы органы 

 
Қоғамның аткарушы органы - Басқарма. 

1) Қокаев Мұрат Бекбергенович, 1968 жылы туған (Басқарма Төрағасы); 
Құрманов Асқар Қайыртайұлы, 1970 жылы туған (Басқарма мүшесі); 
Искаков Асхат Айтымбетұлы, 1960 жылы туған (Басқарма мүшесі) 
Мендыбаев Сержан Хайруллайұлы, 1950 жылы туған (Басқарма мүшесі) 
Исламов Султан Мухтарович, 1976 жылы туған (Басқарма мүшесі). 

2) Қокаев Мұрат Бекбергенович, 2008 жылдаң бастап 2014 жылдың наурыз айына 
дейін «Əскерилендірілген теміржол күзеті»АҚ-ң, Алматы қ., Филиал директоры; 
2014ж.наурыз айынаң 2014ж.қыркүйек айына дейін «Əскерилендірілген теміржол 
күзеті» АҚ-ң Вице –президенті; 12/02/15ж. бастап «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, 
Басқарманың төрағасы. 
Басқарманың төрағасы Қокаев Мұрат Бекбергеновичтың өкілеттіліктері Қоғамның 
жарғысына бағына отырып - Қоғамның жалпы басқару жұмысын жүзеге асырады, 
жəне тікелей қызметтерін тексереді: 

 Қоғам Басқармасының мүшелерінің; 

 Басқарма Төрағасының Кеңесшісінің; 

 Қауіпсіздік Бас ревизорының; 

 Кадрлар бөлімінің; 

 Техникалық бөлімінің. 
Қызмет кезінде орталықтырылған мемлекеттік ұжымдармен өкілеттілік жəне 
атқарушы билік, мемлекеттік құқыққорғаушы,сот жəне қадағалау-бақылаушы 
ұжымдарымен,қаржы нарығында жəне қаржы ұжымдарының саласында 
реттеу,мемлекеттік ұжымдармен ведомстволармен жəне басқа ұйымдармен өз ара 
қарым –қатынас  қамсыздандырады. 
Құрманов Асқар Қаиртайұлы, 08/06/09ж. бастап «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, 
Басқарманың мүшесі. 
Басқарманың мүшесі Құрманов Асқар Қаиртайұлының өкілеттіліктері – қаржы-
экономикалық жəне заң сұрақтар жөніндегі жұмыстарға жетекшілік 
жасайды,информациялық жүйелер енгізу жəне тікелей қызметтерін тексереді: 

 Қаржы директорының; 

 Экономика-қаржы бөлімінің; 

 Бухгалтерлік есеп бөлімінің; 

 Ақпарат технологиялар бөлімінің. 
Қызмет кезінде мемлекеттік ұжымдармен жəне ведомстволармен, жергілікті 
өкілеттілік жəне атқарушы мекемелермен, жобалаушы жəне мердігерлік 
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мекемелермен,жергілікті қадағалау-бақылаушы ұжымдармен, қаржы нарығында 
жəне қаржы ұжымдарының саласында реттеу, өзінің құзыреттілігі бойынша қарым –
қатынасты  қамтиды. 
Искаков Асхат Айтымбетұлы, 2011 жылдаң бастап 2014 жылдың наурыз айына 
дейін «Қамқор Локомотив» ЖШС «Аякөз локомотив жөндеу депосы» филиал 
директоры; 20/03/15ж. бастап «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Басқарманың 
мүшесі. 
Басқарманың мүшесі Искаков Асхат Айтымбетұлының өкілеттіліктері – 
бөлімшелерге басшылық жасайды күнделікті ағымды теміржол желісін пайдалану 
жəне үстау сұрақтар бойынша , еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасы тікелей 
қызметтерін тексереді: 

 еңбек қорғау жəне қауіпсіздік техникасың; 

 инфрақұрылым департаменттін пайдалану бөлімнің; 

 инфрақұрылым департаменттін жол дистанциясын; 

 тасымалдау үдеріс департаменттін жылжымалы құрамның жағдайын бақылау 
бөлімнін; 

 тасымалдау үдеріс департаменттін тасымалдау үйымдастыру бөлімнің; 

 тасымалдау үдеріс департаменттін техникалық кеңсесін. 
Қызмет кезінде мемлекеттік ұжымдармен жəне ведомстволармен, жергіліктік 
өкілеттілік жəне атқарушы мекемелермен,жобалаушы жəне мердігерлік 
мекемелермен,жергілікті қадағалау-бақылаушы ұжымдармен өзінің құзыреттілігі 
бойынша қарым –қатынасты қамтиды. 
Меңдыбаев Сержан Хайруллаұлы, 2006 жылдан 2012 жылдың 28 мамырына дейін 
«Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Құрылыс дирекциясының директоры; 28/05/12ж. 
бастап «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Басқарманың мүшесі. 
Басқарманың мүшесі Меңдыбаев Сержан Хайруллаұлының өкілеттіліктері – күрделі 
құрылыс жəне теміржол инфрақұрылымның жөндеу объектілерінің жұмысын 
үйымдастыру мен жетекшілік жасайды,көлік базасы,сатып алу бөлімі жəне тікелей 
қызметтерін тексереді: 

 күрделі құрылыс жəне жөндеу департаменттін; 

 көлік базасы; 

 сатып алу бөлімінің. 
Қызмет кезінде Қоғамнын мемлекеттік ұжымдармен жəне ведомстволармен, 
жергіліктік өкілеттілік жəне атқарушы мекемелермен , қадағалау-бақылаушы 
ұжымдармен, жобалаушы жəне мердігерлік мекемелермен,басқа да ұжымдармен 
өзінің құзыреттілігі бойынша қарым –қатынасты қамтиды. 
Исламов Султан Мухтарович, 2012ж. бастап 2013ж. дейін Қазақстан 
Республикасы қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитеті, департамент 
бастығының орынбасары, мемлекеттік көтере сатып алу жəне ұйымдастыру 
жұмыстар басқармасының бастығы, 2014 ж. ақпан айынан бастап 2015 ж. ақпан 
дейін «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ, №1 инвестиция жобаларының 
Дирекциясының Бас менеджері; 27/02/15 жылдан бастап осы уақытқа дейін «Досжан 
темир жолы (ДТЖ)»АҚ, Басқарманың мүшесі. 





 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Досжан темир жолы (ДТЖ)» 

 

 

 

 

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».  

 

2015 год 
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Внести в Проспект выпуска облигаций АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», 
прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 
2005 года, следующие изменения: 

1. Пункт 15 раздела 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в 
следующей редакции: 

 
15. «Исполнительный орган эмитента 

Исполнительный орган Общества – Правление. 
1) Кокаев Мурат Бекбергенович, 1968 года рождения (Председатель Правления); 

Курманов Аскар Каиртаевич, 1970 года рождения (Член Правления); 
Искаков Асхат Айтымбетович, 1960 года рождения (Член Правления); 
Мендыбаев Сержан Хайруллаевич, 1950 года рождения (Член Правления). 
Исламов Султан Мухтарович, 1976 года рождения (Член Правления); 

2) Кокаев Мурат Бекбергенович, с 2008 год по март 2014 года  
АО «Военизированная железнодорожная охрана», Директор филиала г.Алматы; с 
марта 2014 года по сентябрь 2014 года АО «Военизированная железнодорожная 
охрана», Вице-президент; с 12/02/15г. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», 
Председатель Правления. 
Полномочия Председателя Правления Кокаева Мурата Бекбергеновича – 
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также 
непосредственно курирует деятельность: 

 членов Правления Общества; 

 Советника Председателя Правления; 

 Главного ревизора по безопасности; 

 Отдела кадров; 

 Технического отдела. 
В ходе своей деятельности обеспечивает взаимодействие с центральными 
государственными органами представительной и исполнительной власти, 
государственными правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными 
органами, государственными организациями в сфере регулирования финансового 
рынка и финансовых организаций, государственными ведомствами и 
учреждениями и другими организациями. 
Курманов Аскар Каиртаевич, с 08/06/09г. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», 
Член Правления. 
Полномочия Члена Правления Курманова Аскара Каиртаевича – осуществляет 
руководство работой по финансово-экономическим вопросам, внедрению 
информационных систем и непосредственно курирует деятельность: 

 Финансового директора; 

 Финансово-экономического отдела; 

 Отдела бухгалтерского учета; 

 Отдела информационных технологий. 
В ходе своей деятельности обеспечивает взаимодействие с государственными 
органами и ведомствами, местными исполнительными и представительными 
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органами, проектными и подрядными организациями, местными государственными 
контрольно-надзорными органами, государственными организациями в сфере 
регулирования финансового рынка и финансовых организаций в пределах своей 
компетенции. 
Искаков Асхат Айтымбетович, с 2011 года по март 2015 года ТОО «Камкор 
Локомотив», Директор филиала «Аякозское локомативное депо»; с 20/03/15г.  
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член Правления. 
Полномочия Члена Правления Искакова Асхата Айтымбетовича – осуществляет 
руководство подразделениями по вопросам текущего содержания и эксплуатации 
железнодорожной линии, вопросам охраны труда и техники безопасности, и 
непосредственно курирует деятельность: 

 Отдела охраны труда и техники безопасности; 

 Отдела эксплуатации Департамента инфраструктуры; 

 дистанции пути Департамента инфраструктуры; 

 Отдела контроля за состоянием подвижного состава Департамента 
перевозочного процесса; 

 Отдела по организации перевозок Департамента перевозочного процесса; 

 технической конторы Департамента перевозочного процесса. 
Обеспечивает взаимодействие с государственными органами и ведомствами, 
местными исполнительными и представительными органами, проектными и 
подрядными организациями, местными государственными контрольно-надзорными 
органами в пределах своей компетенции. 
Мендыбаев Сержан Хайруллаевич, с 2006 года по 28 мая 2012 года АО «Досжан 
темир жолы (ДТЖ)», Директор Дирекции по строительству; с 28/05/12г. 
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член Правления. 
Полномочия Члена Правления Мендыбаева Сержана Хайруллаевича – 
осуществляет организацию и руководство работой по капитальному строительству 
и ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры, автобазы, отдела закупок и 
непосредственно курирует деятельность: 

 Департамента по капитальному строительству и ремонту; 

 Автобазы; 

 Отдела закупок. 
В ходе своей деятельности обеспечивает взаимодействие Общества с 
государственными органами, ведомствами и организациями, местными 
исполнительными и представительными органами, государственными контрольно-
надзорными органами, проектными и подрядными организациями, а также другими 
организациями в пределах своей компетенции. 
Исламов Султан Мухтарович с 2012 года по 2013 год Комитет Казначейства 
Министерства финансов Республик Казахстан, заместитель начальника 
департамента и начальник управления организационной работы и государственных 
закупок; с февраля 2014 года по февраль 2015 года АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», Главный менеджер Дирекции инвестиционных проектов №1, с 
27/02/15г. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член Правления. 
 








