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«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 

проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын 

ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған 

уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. 

Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 

проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген барлық 

ақпараттың шынайы жəне эмитент пен облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылысуға əкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».  

 
 

 
Қазақстан Республикасы, Алматы, 2009 жыл 

 



1. Эмитент туралы жалпы мəліметтер  
2. Эмитенттің атауы Мемлекеттік тілде Орыс тілінде  

Толық атауы «Имсталькон» акционерлік 
қоғамы 

Акционерное общество 
«Имсталькон» 

Қысқартылған атауы «Имсталькон» АҚ АО «Имсталькон» 

Эмитенттің орыс жəне қазақ тілінен басқа тілдердегі атауы қарастырылмаған. 
 
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер 
Тіркеу жəне 

қайта тіркеу 

күні, 

қоғамның 

мемлекеттік 

тіркеу куəлік 

№ 

Қоғамның 

құқықтық 

нысаны  

 

 

 

Қоғамның толық жəне 

қысқартылған атауы  

Тіркеуші орган Ескерту, өзгеру 

себептері  

10.07.92ж., 
№621 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» болат 
құрылымдарды əзірлеу жəне 
монтаждау жөніндегі жабық 
түрдегі акционерлік қоғамы 
(«Имсталькон» ЖТАҚ) 

Алматы қ. 
Совет аудандық 
əкімшілігі  

Құрылтайшылардың 
бастамасымен 
акционерлік қоғам 
құру  

30.03.93ж., 
№4349 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» болат 
құрылымдарды əзірлеу жəне 
монтаждау жөніндегі ашық 
акционерлік қоғамы 
(«Имсталькон» ААҚ) 

Алматы қ. 
Совет аудандық 
əкімшілігі  

Заңнаманың өзгеруіне 
байланысты 
акционерлік қоғамның 
түрі өзгерді  

25.05.95ж., 
№н/сіз 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» болат 
құрылымдарды əзірлеу жəне 
монтаждау жөніндегі 
акционерлік қоғамы 
(«Имсталькон» АҚ) 

Қазақстан 
Республикасын
ың Қаржы 
министрлігі  

Заңнаманың өзгеруіне 
байланысты 
акционерлік қоғамның 
түрі өзгерді  

31.12.98ж., 
№2664-1910-
ААҚ 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» болат 
құрылымдарды əзірлеу жəне 
монтаждау жөніндегі ашық 
акционерлік қоғамы 
(«Имсталькон» ААҚ) 

Алматы 
қаласының 
Əділет 
басқармасы  

Заңнаманың өзгеруіне 
байланысты 
акционерлік қоғамның 
түрі өзгерді  

19.12.03ж., 
№2664-1910-
АҚ 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» болат 
құрылымдарды əзірлеу жəне 
монтаждау жөніндегі 
акционерлік қоғамы 
(«Имсталькон» АҚ) 

Алматы 
қаласының 
Əділет 
басқармасы  

Заңнаманың өзгеруіне 
байланысты 
акционерлік қоғамның 
түрі өзгерді  

19.06.06ж., 
№2664-1910-
АҚ 

Акционерлі
к қоғам  

«Имсталькон» акционерлік 
қоғамы («Имсталькон» АҚ) 

Алматы 
қаласының 
Əділет 
департаменті  

Акционерлердің 
жалпы жиналысының 
бастамасы бойынша 
акционерлік қоғамның 
атауы өзгерді  

 

4. Салық төлеушінің тіркелген нөмірі 
Қоғам 2001 жылғы 13 қазаннан бері Алматы қаласының Алмалы ауданы бойынша салық 
комитетінде салық төлеуші ретінде тіркелген, СТН 600700021257. 
 

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің нөмірі, 

электронды поштасы туралы ақпарат  

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Абай д-лы, 10-а. 
Пошталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050063, Алматы қ., Жетісу-2 ықш.ауд., 71-Б 
℡ +7 (727) 376 89 35, � +7 (727) 376 89 45,  



E-mail: imstal@itte.kz, web-site: http://www.imstalcon.kz 
 
6. Эмитенттің банктік деректемелері 
Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ, Алматы қ. 
007 467 525 
003 070 547 $; 200 070 777 EURO; 002 160 238 RUB 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«ТұранƏлем Банкі» АҚ АФ, Алматы қ. 
918 467 846 
912 070 846 $; 915 160 135 RUB 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«Банк ЦентрКредит» АҚ АҚФ ЕКБ №20, Алматы қ. 
930 467 855 
930 070 543 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«Қазақстанның Халықтық Жинақ Банкі» АҚ 
082 467 365 
066 080 891 EURO; 066 070 590 $ 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ 
037 467 092 
094 070 930  EURO; 028 070 838 $; 008 160 221 RUB 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

 «Еуразиялық банк» АҚ №6 ф-лы, Алматы қ. 
601 467 708 
600 070 484 $; 600 070 785 EURO; 600 160 543 RUB 

Банктік деректемелері  
Есеп айырысу шоты  
Валюталық шоты 

«Казкоммерцбанк» АҚ, Алматы қ. 
101 467 989 
073 070 514 

 

7. Эмитенттің қызмет түрлері 

«Имсталькон» АҚ негізгі қызмет түрлері: 
• Құрылыс үшін жобалау жұмыстарын атқару.  
• өнеркəсіптік жəне азаматтық ғимараттардың, арнайы имараттардың құрылыс металл 
құрылымдарын (мұнаралар, көпірлер, градиренерлер, калереялар), қысыммен жұмыс 
істейтін ыдыстар, темір жол вагон-цистерналар, суға, химреагенттерге, мұнайға, кез 
келген сыйымдылықтағы мұнай өнімдеріне, т.б. арналған резервуарлар əзірлеу. 

• Құрал, жабдықтар, металл пішіндер əзірлеу. 
• Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын əзірлеу, оттегі өндіру.  
• Құрылыс-монтаждау жұмыстарын атқару. 
• өнеркəсіптік жəне азаматтық имараттарды, резервуарларды, қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстарды қайта құрылымдау, зерттеу жəне күрделі жөндеу.  

• Түрлі мəндегі құбырлар төсеп, мұнай-газ кенорындарын жабдықтау.  
• Көпірлер, байланыс объектілерін салу.  
• Объектілерді «соңғы нүктесіне дейін» кешенді салу. 
• Кадралр дайындау, қайта дайындау. 
• халық тұтыну тауарларын өндіру, халыққа қызмет көрсету. 
• Сыртқы экономикалық, сауда жəне инвестициялық қызмет. 
• Металл құрылыс саласындағы ғылыми-техникалық қызмет. 
• Тұрғын үйлер салу.  
• Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген басқа 
да қызмет түрлерін атқара алады. 

• Оффшор металл құрылымдардың алдыңғы фабрикациясы жəне ірілендіріп жинау. 
 

8. Эмитентке немесе онымен шығарылған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 

агенттіктермен жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерімен 

берілген рейтингтер туралы мəліметтер 

«Имсталькон» АҚ халықаралық немесе (немесе) отандық рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтері жоқ. Қоғам қаржы агенттігі емес.  



9. Эмитенттің барлық филиалдарының жəне өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 

орналасқан жерлері жəне пошталық мекенжайлары 
№  Филиалдар мен 

өкілдіктердің 

атауы 

Тіркеу (қайта 

тіркеу) күні  

Орналасқан жері (заңды 

мекенжайы) 

Пошталық мекенжайы 

1. №1 Алматы  
монтаждау фирмасы 

16.08.2006 ж. Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, 
Бекмаханов к-сі, 90 

050030, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., 
Бекмаханов к-сі, 90 

2. №2 Алматы  
монтаждау фирмасы 

04.08.2006 ж. Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Москвин 
к-сі, 11 

050061, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., 
Москвин к-сі, 11 

3. Ақмола  
монтаждау фирмасы  

26.09.2006 ж. 
 

Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Алматы 
ауданы, Угольная-2 к-сі, 
35 

010035, Қазақстан 
Республикасы, Астана қ., 
Алматы ауданы,  Жетіген к-
сі, 35, а/ж 1462 

4. Ақтөбе  
монтаждау фирмасы  

10.08.2006 ж. Ақтөбе қаласы, Өнеркəсіп 
аймағы, Вохра-6 г. 

030000, Қазақстан 
Республикасы, Ақтөбе 
қаласы, Өнеркəсіп аймағы, 
Вохра-6 г. 

5. Бішкек құрылыс – 
монтаждау фирмасы 

13.10.2006 ж. 720055, Қырғыз 
Республикасы, Бішкек қ., 
Абай к-сі, 79а 

720055, Қырғыз 
Республикасы, Бішкек қ., 
Абай к-сі, 79а 

6. Жамбыл металл 
құрылымдар зауыты  

05.09.2006 ж. 080007, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл 
облысы, Тараз қаласы, 
Төле би к-сі, 178 

080007, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл 
облысы, Тараз қаласы, Төле 
би к-сі, 178 

7. Жамбыл монтаждау 
фирмасы  

16.08.2006 ж. 080000, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл 
облысы, Тараз қаласы, 
Төле би к-сі, 230 

080000, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл 
облысы, Тараз қаласы, Төле 
би к-сі, 230 

8. Қарағанды металл 
құрылымдар зауыты 

20.07.2006 ж. 100011, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды 
қ., 13-ықшам аудан 

100011, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды 
қ., 13-ықшам аудан 

9. Қарағанды 
монтаждау фирмасы  

07.08.2006 ж. 100018, Қарағанды 
облысы, Қарағанды 
қаласы, Октябрь ауданы, 
Солтүстік өнеркəсіп 
аймағы 

100018, Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, Октябрь 
ауданы, Солтүстік өнеркəсіп 
аймағы 

10.Лисаков монтаждау 
фирмасы  

08.08.2006 ж. 111200, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай 
облысы,  Лисаков қаласы, 
Мир к-сі, 7 

111200, Қазақстан 
Республикасы, Лисаков 
қаласы, Мир к-сі, 7 

11.Павлодар 
монтаждау фирмасы 

03.08.2006 ж. 140000, Қазақстан 
Республикасы, Павлодар 
облысы,  Павлодар қ., 
Солтүстік өнеркəсіп 
аймағы, а/ж №32 

140000, Қазақстан 
Республикасы, Павлодар 
облысы,  Павлодар қ., 
Солтүстік өнеркəсіп аймағы, 
а/ж №32 

12. Рудный металл 
құрылымдар зауыты  

29.08.2006 ж. 111500, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай 
облысы, Рудный қаласы, 
ФЗО ауданы 

111500, Қазақстан 
Республикасы, Рудный 
қаласы, ФЗО ауданы 

13. Рудный монтаждау 
фирмасы  

16.08.2006 ж. 111500, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай 
облысы,  Рудный қаласы, 
Мир көшесі, 107-а 

111500, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай 
облысы,  Рудный қаласы, 
Мир көшесі, 107-а 

14.Семей монтаждау 
фирмасы  

02.08.2006 ж. 071412, Қазақстан 
Республикасы, Семей қ., 
Арматура зауыты ауданы 

071412, Қазақстан 
Республикасы, Семей қ., 
Арматура зауыты ауданы 

15.№2 Семей 
монтаждау фирмасы 

02.08.2006 ж. 071412, Қазақстан 
Республикасы, Семей қ., 
Арматура зауыты ауданы 

071412, Қазақстан 
Республикасы, Семей қ., 
Арматура зауыты ауданы 

16. Талдықорған 31.07.2006 ж. 040006, Қазақстан 040006, Қазақстан 



№  Филиалдар мен 

өкілдіктердің 

атауы 

Тіркеу (қайта 

тіркеу) күні  

Орналасқан жері (заңды 

мекенжайы) 

Пошталық мекенжайы 

монтаждау фирмасы Республикасы, 
Талдықорған қ.,  
Транспортная к-сі, 3-үй 

Республикасы, Талдықорған 
қ.,  Транспортная к-сі, 3-үй 

17.Өскемен металл 
құрылымдар зауыты 

28.08.2006 ж. 070006, Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., 
Загородная к-сі, 1-үй 

070006, Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., 
Загородная к-сі, 1-үй 

18.Өскемен монтаждау 
фирмасы  

20.09.2006 ж. 070008, Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., 
Базовая к-сі, 7-үй 

070008, Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., 
Базовая к-сі, 7-үй 

19.Орал монтаждау 
фирмасы  

13.09.2006 ж. Қазақстан Республикасы, 
Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қ., Дарьинская к-сі, 4 

090024, Қазақстан 
Республикасы, Орал қ., 
Дарьинская к-сі, 4 

 
10. Сəйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, 

эмитенттің қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық 

ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса, əкесінің аты) 

2005-2007 жылдардағы Эмитенттің қаржы есебінің аудитін «Фирма по оказанию аудиторских 
и консультационных услуг Алматыаудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды 
(мемлекеттік лицензия серия МФЮ № 0000042, 10.02.2000ж.), «Аудиторлар алқасының» 
мүшесі болып табылады, аудитор Решетина Валентина Петровна (Мемлекеттік лицензия серия 
МФ № 0000081). 
2007, 2008ж. қаржы есебінің аудитін «Almir Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
жүргізеді, ол Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасының мүшесі, NP IAS «RSM 
TOP AC» əріптестігінің толық мүшесі болып табылады. 
 

Сəйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, сəйкес 

қызметтер көрсетуге шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелері бойынша 

кеңесшілердің толық ресми атауы 
 

Заң мəселелері жөніндегі кеңесші: жоқ.  
 

Қаржы мəселелері жөніндегі кеңесші: «Zurich Invest Management» АҚ, Алматы қ., 050012, 
Төле би к-сі, 83, 4-қабат, тел. +7 727 244 92 83, 244 92 84, факс +7 727 244 92 82, e-mail: 
info@zim-kz.com. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының мүшесі. 
 
Егер жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шартты бұзу орын алған болса, 

тараптардың қайсысының бастама көтергендігі туралы көрсетіп, шартты бұзу себебі 

туралы ақпарат беру керек.  
Жоғарыда аталған шарттар бұзылған жоқ.  
 
11. Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (қабылдау қоғам 

жарғысымен қарастырылған жағдайда)  

«Имсталькон» АҚ Корпоративті басқару кодексі 2008 жылғы 02 желтоқсанда Акционерлердің 
жалпы жиналысымен қабылданды. Акционерлердің 2008 жылғы 02 желтоқсандағы кезектен 
тыс жалпы жиналысының №12 хаттамасы. 
 

2. Эмитенттің басқару органдары  
 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 
Эмитенттің басқару органдары: 

Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 
Басқару органы – Директорлар кеңесі; 
Атқарушы орган – Басқарма. 



Бақылаушы орган - Ішкі аудит. 
 

Эмитенттің басқару органдарының құзыреті 2009 жылғы 07 мамырда бекітілген Эмитенттің 
Жарғысымен, сондай-ақ өзгерістерімен жəне толықтыруларымен қоса «Акционерлік қоғамдар 
туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы заңға сəйкес анықталады. 
 
Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреті  

Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мəселелер жатады: 
1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

редакциясында бекіту; 
2) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын 

бекіту; 
3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның 

орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешiм қабылдау; 
5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тəртібін анықтау, сондай-ақ 

оларды өзгерту; 
6) есеп комиссиясының сан құрамын жəне өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау 

жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 
9) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тəртібін бекіту, жай 

акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне Қоғамның бір жай 
акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 

11) тоқсан не жарты жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары 
бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд 
мөлшерін анықтау; 

12) «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 21-бабының 5-тармағымен қарастырылған 
жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы 
шешім қабылдау; 

13) Қоғам акциясының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 
14) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес  жəне одан да көп пайызын 

құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды 
тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

15) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге 
хабарлау нысанын белгілеу жəне мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру 
туралы шешім қабылдау; 

16) заңға сəйкес қоғам акцияларын сатып алғанда олардың құнын айқындау 
əдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмесе, əдістемені 
бекіту); 

17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
18) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін анықтау, соның 

ішінде тəртіп Қоғам жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; 
19) директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет нəтижелерін бағалау; 
20) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» заңмен, Қоғам жарғысымен 

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мəселелер. 
 

Директорлар кеңесінің құзыреті 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мəселелер жатады: 
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 



2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы 
шешім қабылдау; 

3) акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде  жарияланған акциялардың саны 
шегiнде орналастырылған (таратылған) акциялар саны, орналастыру (тарату) əдісі мен 
бағасы туралы шешiм қабылдау; 

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып 
алуы  туралы шешім қабылдау; 

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 
6) акционерлердің жалпы жиналысына өткен қаржы жылындағы қоғамның таза кірісін 

бөлу тəртібі жəне қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін (тоқсан, 
жарты жыл, жыл) туралы ұсыныс жасау; 

7) қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын 
айқындау; 

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысын, 
бірінші орынбасарын, мүшелерін (атқарушы органның функцияларын дара атқаратын 
тұлғаны) сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) атқарушы орган басшысының, бірінші орынбасары мен мүшелерінің (атқарушы 
органның функцияларын дара атқаратын тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының 
мөлшерін жəне оларға еңбекақы жəне сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысын, 
мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит 
қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне еңбекақы жəне сыйлықақы 
төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 

11) аудиторлық ұйым жəне қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мəміленің 
мəні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы көрсеткен 
қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау; 

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру 
мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде 
аукциондар жəне қоғамның бағалы қағаздарына жазылу өткізу шарттары мен тəртібін 
белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 

13) қоғам филиалдарын, өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау жəне 
олар туралы ережелерді бекіту; 

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы 
қатысу үлестерінің) он жəне одан да көп пайызын  сатып алуы туралы шешім қабылдау; 

15) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он жəне одан да 
көп пайызы болатын шамаға көбейту; 

16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау; 
17) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 
18) ірі мəмілелер жəне жасалуына Қоғам мүдделі мəмілелер жасасу туралы шешімдер 

қабылдау; 
19) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін 
жəне оған сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 

20) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он жəне одан да көп 
пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысының құзыретіне жататын қызмет мəселелері бойынша шешім қабылдау; 

21) қоғамның өндірістік-шаруашылық жəне қаржы қызметінің нəтижелері туралы 
атқарушы органның есебін тоқсан сайын қарастырып отыру жəне бекіту, алдыңғы тоқсанға 
жоспарлы көрсеткіштерді бекіту; 

22) Директолар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің болатын отырысы туралы 
хабарлама жіберу тəртібін анықтау. 
 



Қоғам Басқармасының құзыреті 

 

Басқарма үш адамнан құралған. Басқарма басшысы – қоғамның Бас директоры. Қоғам 
басқармасының айрықша құзыретіне келесі мəселелер жатады: 

1) нəтижесінде қоғам құны қоғам  активтері құнының жалпы мөлшерінің 15%-ынан 25% 
дейін құрайтын мүлікке қоғам ие болатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынуы, 
шеттетілуі мүмкін) мəмілелер жасау; 

2) үстіміздегі жылы қоғамның орталықтандырылған қорының кірістер мен шығындар 
сметасын бекіту; 

3) қоғамның жылдық қаржы есебін директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну туралы шешім 
қабылдау; 

4) сметалық құны 1 000 000 асатын айлық есеп көрсеткішті объектілер бойынша 
жұмыстарды бөлу хаттамасын бекіту. 

5) Басқарма мен бас директордың қызметіне жатқызылған барлық мəселелер бойынша 
корпоративтік дауларды реттеу. 

 

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері  
01.06.2009ж.  

Директорлар кеңесі 

мүшесінің аты-жөні, 

туылған жылы 

Қазіргі кезде атқарып жүрген жəне 

жəне соңғы үш жылда атқарған 

қызметтері 

Қоғамның 

жарғылық 

капиталын

дағы үлесі, 

( %) 

Еншілес жəне тəуелді 

ұйымдарға қатысу үлесі,  

(%) 

«АЗОК» ЖШС 5,00 

«Имсталькон  
– Теміртау» ЖШС 

5,00 

«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 

1,49 

«Севимсталькон» 
ЖШС 

5,00 

Есмуканов Серик  
Газизович (директорлар 
кеңесінің төрағасы),  

1960 ж. 

27.07.2006ж. бас директордың құрылыс-
монтаждау өндірісі жөніндегі 
орынбасары 

11.2103 

ТОО «Юсталькон» 5,00 

Жахин Марат 
Сейтгалеевич, 1940 ж. 

 2005ж.  «Қарағанды металл құрылымдар 
зауыты» филиалының директоры  3.0447 жоқ 

«Ак Имсталькон» 
ЖШС 

15,00 

«Имсталькон – 
Темиртау» ЖШС 

11,62 

«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 

2,98 

«Севимсталькон» 
ЖШС 

7,00 

«Юсталькон» ЖШС 7,50 

Кананыхин Владимир 
Тимофеевич, 1940 ж. 

2003 ж. «Имсталькон» АҚ Бас директоры 13.1961 

«МаксДжордан - 
Имсталькон» ЖШС 

10,00 

Лабуков Михаил 
Семенович, 1946 ж. 

2003 ж. – «Өскемен металл құрылымдар 
зауыты» филиалының Директоры 5.8362 жоқ 

Извеков Валерий 
Владимирович (тəуелсіз 
директор), 1940 ж. 

 2005 ж. «Казэлектромонтаж» АҚ  
президенті, 2006-2007ж. 
«Казэлектромонтаж». АҚ бірінші вице-
президенті 
Қазіргі уақытта «Имсталькон» АҚ 
тəуелсіз директоры  

жоқ жоқ 

Поляков Николай 
Пантелеевич (тəуелсіз 
директор), 1939 ж. 

2004 ж - 2007 ж. сəуір – Павлодар 
монтаждау фирмасы филиалының 
директоры. Қазіргі уақытта 
«Имсталькон» АҚ тəуелсіз директоры  

0.8335 жоқ 



Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер  

27.04.2006ж. акционерлердің жалпы жиналысы (хаттама №8ОСА) директорлар кеңесінің 
құрамына сайланғандар: Байбаев Н.Н., Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Ермолович А.Т., Есмуканов 
С.Г., Жахин М.С., Исин Б.А., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Синицына Т.Н.  

Директорлар кеңесінің қайта сайлануына байланысты акционерлердің жалпы жиналысы 
12.04.2007 ж. (хаттама №9ОСА) Ермолович А.Т.директорлар кеңесінің құрамынан шықты, 
директорлар кеңесіне Поляков Н.П. сайланды.  

29.08.2007ж. (хаттама №10ОСА) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 64-бабы 3-тармағының негізінде директорлар 
кеңесінің құрамынан Байбаев Н.Н. шықты, Извеков В.В. директорлар кеңесіне сайланды.  

29.04.2008ж. акционерлердің жалпы жиналысына (хаттама №11ОСА) директорлар кеңесінің 
құрамына сайланғандар:  Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., 
Лабуков М.С., Поляков Н.П., директорлар кеңесінің құрамынан шыққандар: Ёжиков – 
Бабаханов Е.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н.  

Акционерлердің 07.05.2009ж. жылдық жалпы жиналысында (Хаттама №13ОСА) директорлар 
кеңесі мүшелерінің құрамы өзгерген жоқ. 

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер болған жоқ. 
 

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (болса) 

Директорлар кеңесінің комитеттері құрылған жоқ.  
 
13-2. Ішкі аудит қызметі 

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін қоғамда Іші аудит қызметі 
құрылуы мүмкін. 
1) Ішкі аудит қызметінің жұмыскері атқарушы органның, Директорлар кеңесінің құрамына 
сайлана алмайды. 
2) Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады жəне оның алдында өз жұмысы 
туралы есеп береді. 
 
14. Эмитенттің атқарушы органы 

                                                                                              01.06.2009ж. 

Атқарушы орган мүшесінің 

аты-жөні, туылған жылы 

Қазіргі кезде атқарып жүрген жəне 

жəне соңғы үш жылда атқарған 

қызметтері  

Қоғамның 

жарғылық 

капиталында

ғы үлесі (%) 

Еншілес жəне тəуелді 

ұйымдардың жарғылық 

капиталындағы үлесі (%) 

«Ақ Имсталькон» 
ЖШС 

15,00 

«Имсталькон – 
Теміртау» ЖШС 

11,62 

«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 

2,98 

«Севимсталькон» 
ЖШС 

7,00 

«Юсталькон» ЖШС 7,50 

Кананыхин Владимир 
Тимофеевич, 1940 ж. 

2003ж. «Имсталькон» АҚ Бас 
директоры 13.1961 

«МаксДжордан - 
Имсталькон» ЖШС 

10,00 

«Ақ Имсталькон» 
ЖШС 

15,00 

«Имсталькон – 
Теміртау» ЖШС 

10,71 

 «АЗОК» ЖШС 15,00 

Резунов Михаил 
Михайлович, 1947 ж. 

2003 ж. «Имсталькон» АҚ Бас 
инженері 

14.972 

«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 

2,98 



«Севимсталькон» 
ЖШС 

7,00 

«Юсталькон» ЖШС 7,50 

«МаксДжордан - 
Имсталькон» ЖШС 

10,00 
 

Задорожная Лариса 
Стефановна, 1953 ж. 

2003ж.  «Имсталькон» АҚ Бас 
бухгалтері 

0.2292 
 

жоқ 

 
15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда  
Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 
ұйымға) берілген жоқ. 
 
16. Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшелеріне жəне эмитенттің басқа 

басшы тұлғаларына төленетін сыйақы 

                                           01.06. 2009 жыл  (мың  теңге) 

Басқарушы 

орган 

Соңғы үш айдағы жалпы 

сыйақы мөлшері 

Келесі он екі ай ішінде 

төленуге тиісті сыйақының 

жоспарланған жалпы 

мөлшері 

Директорлар 
кеңесі 

3 487,03 13 948,12 

Атқарушы Орган 1 311,60 5 246,40 

 

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы 
 
 



 
 



«Имсталькон» акционерлік қоғамының басқарма құрылымы  

2009ж. 07 мамырда «Имсталькон» АҚ 
Директорлар кеңесінде бекітілген 

Хаттама №138-СД  
     Акционерле

рдің жалпы 
жиналысы 

      

     Директорла
р кеңесі 

Корпоративтік 
хатшы 

     

     Басқарма       

     Бас 
директор 

      

         БД бірінші 
орынбасар
ы, Бас 
инженер 

  

Бас директордың 
аймақтар жөніндегі 

орынбасары 

Бас 
директор
дың 

құрылыс-
монтажд
ау 

өндірісі 
жөніндег

і 
орынбаса
ры 

Бас 
директордың 
өнеркəсіп 
жөніндегі 
орынбасары 

БД 
жобалар
ды 

басқару 
жөнінде
гі 

орынбас
ары 

Бас 
директорд

ың 
экономик
а жəне 
қаржы 
жөніндегі 
орынбаса
ры 

Бас 
инженерді
ң құрылыс 
пен 

өнеркəсіпт
ік өндіріс 
технологи
ясы 

жөніндегі 
орынбасар

ы 

Сапа қызметі 

Маңғыст
ау 

облысын
дағы 
өкілі 

Заң бөлімі Қауіпсіздік 
жəне еңбекті 
қорғау бөлімі 

Астана 
қ. өкілі 

Кадрлар 
бөлімі 

  
 

Жобалар
ды 

басқару 
бөлімі 

  
 

Инженерлі
к-

технологи
ялық 
бөлім 

Атырау 
облысын
дағы 
өкілі 

Материалдық-
техникалық 
жабдықтау 
бөлімі 

Ақпараттық 
технологияла
р бөлімі 

Бас 
механиктің 
бөлімі 

Қарағанд
ы 

облысын
дағы 
өкілі 

Орта
лық 
қойм
а 

Уақы
тша 
сақта
у 

орны 

 
 
 

Құрылыс
-

монтажд
ау 

өндірісі 
бөлімі 

 
 
 

Ауд
ару 
бөлі
мі 

 
 
 

Өнеркəс
іптік 
өндіріс 
бөлімі 

  
 
 

Қаржы-
экономик
алық 
қызмет 

 
 
 

Өндірісті 
дайындау 
жөніндегі 
топ 

 Бас 
энергетиктің 
қызметі 

Шығыс 
Қазақста

н 
облысын
дағы 
өкілі 

Жобалар
ды 

басқару 
тобы 

Бухгалтер
ия 

 Дəнекерлеу 
жəне 

коррозияға 
қарсы қорғау 
бөлімі 

БҚО мен 
Теңіз к. 
өкілі 
Теңіз к. 
өндірісті
к база 

 

 

Т
ех
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ы
қ 
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п 

Ц
М
С
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К
ор
ро
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рғ
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«Имсталькон» АҚ қатысу үлесіне ие кəсіпорындар «Имсталькон» АҚ филиалдары 

«АЗОК» ЖШС «Севимсталькон» 
ЖШС 

«Имсталькон-
Атырау» ЖШС 

№1 Алматы 
монтаждау 
фирмасы 

Павлодар 
монтаждау 
фирмасы 

Жамбыл металл 
құрылымдар 
зауыты 

«Имсталькон-
Конструкция» 

ЖШС 

«Имсталькон-
Проект» ЖШС 

«Юсталькон» 
ЖШС 

№2 Алматы 
монтаждау 
фирмасы 

Руднев 
монтаждау 
фирмасы 

Қарағанды 
металл 

құрылымдар 
зауыты 

«ПЗМК-
Имсталькон» 

ЖШС 

«Компания 
Ақсай-Инвест» 

ЖШС 

 «Имстальстрой» 
ЖШС 

Ақмола 
монтаждау 
фирмасы 

Семей 
монтаждау 
фирмасы 

Руднев металл 
құрылымдар 
зауыты 

«ОЗНА-
Имсталькон» 

ЖШС 

«MAX JORDAN-
IMSTALCON» 

ЖШС 

«Имсталькон-
Ақтау» ЖШС 

Ақтөбе 
монтаждау 
фирмасы 

№2 Семей 
монтаждау 
фирмасы 

Өскемен металл 
құрылымдар 
зауыты 

«Имсталькон-
Бішкек» ЖШҚ 

«Розетти-
Имсталькон» 

ЖШС 

«ВестаЭкология» 
ЖШС 

Жамбыл 
монтаждау 
фирмасы 

Талдықорған 
монтаждау 
фирмасы 

«АқИмсталькон» 
ЖШС 

«Имсталькон-
Инвест» ЖШС 

«Имсталькон-
Капчагайстрой» 

ЖШС 

Қарағанды 
монтаждау 
фирмасы 

Өскемен 
монтаждау 
фирмасы 

«Маңғыстау-
Имсталькон» 

ЖШС 

«Имсталькон-
Теміртау» ЖШС 

«ИМСТАЛЬКОН-
УНИКОН» ЖШС 

Лисаков 
монтаждау 
фирмасы 

Орал 
монтаждау 
фирмасы 

 Бішкек 
құрылыс-
монтаждау 
фирмасы 

«Имсталькон-
Т» 

Түркменстан, 
Ашхабад қ. 

 

- ________ - желілік бағыну 
- ________ - функционалдық бағыну; 
- - - - - - - - - кəсіпорын жиналыстарының деңгейінде желілік бағыну 
 

2) эмитент жұмыскерлерінің, соның ішінде филиалдары мен өкілдіктері 

жұмыскерлерінің жалпы саны 

2009 жылғы 1 сəуірдегі жағдай бойынша «Имсталькон» АҚ жұмыскерлерінің жалпы саны -  
8 543 адам, соның ішінде филиалдары мен өкілдіктері жұмыскерлері -  2 035 адам. 
 

3) «Имсталькон» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер: аты-

жөні, туылған жылы, «Имсталькон» АҚ басқаратын құрылымдық бөлімшелердің 

атаулары)  
 

Қоғам атауы «Имсталькон» АҚ 

Қоғам басшысы 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Альбрехт Виктор Емельянович, 1954 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Исин Бакытжан Абдрахманович, 1944 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Кожемяко Иван Борисович, 1944 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Авязов Сергей Хайреттинович, 1955 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Матиенко Василий Николаевич, 1948 ж. 

Қоғам басшысының орынбасары 
(аты-жөні, туылған жылы) 

Солуянов Олег Николаевич, 1949 ж. 

Корпоративтік хатшы Милешина Наталья Александровна,1954 ж. 



Қоғам атауы «Имсталькон» АҚ 

Бас инженердің орынбасары 
(Аты-жөні, туылған жылы) 

Шикуло Валерий Максимович, 1951 ж. 

 
Бөлімше атауы Бөлімше басшысы (Аты-жөні, туылған жылы) 

Кадрлар бөлімі Шестакова Наталья Николаевна, 1961 ж. 

Бухгалтерия Задорожная Лариса Стефановна, 1953 ж. 

Заң бөлімі Виноградова Ольга Александровна, 1962 ж. 

Жобаларды басқару қызметі  Шыгабутдинов Тимур Мидхатович, 1976 ж. 

Сапа қызметі Илларионова Елена Леонидовна, 1967 ж. 

Құрылыс-монтаждау өнлірісі бөлімі  Бабкин Борис Петрович, 1948 ж. 

Өнеркəсіптік өндіріс бөлімі Волченкова Надежда Михайловна, 1946 ж. 

Қаржы-экономикалық қызмет Ковчегова Ирина Валентиновна, 1963 ж. 

Аудармалар бөлімі Ардашева Анжелика Федоровна, 1968 ж. 

Инженерлік –  технологиялық бөлім Шикуло Максим Валерьевич, 1980 ж. 

Дəнекерлеу жəне коррозияға қарсы қорғау бөлімі  Голубев Владимир Никитович, 1938 ж. 

Бас механиктің бөлімі Кириченко Александр Михайлович, 1954 ж. 

Бас энергетиктің қызметі Голубев Евгений Анатольевич, 1947 ж. 

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі 
(МТЖБ) 

Хоренко Ольга Николаевна, 1949 ж. 

Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау бөлімі  Радионов Геннадий Васильевич, 1947 ж. 

Ақпараттық технологиялар бөлімі Лапина Елена Витольдовна, 1956 ж. 

 
Филиалдың атауы Филиал басшысы (Аты-жөні, туылған жылы) 

№1 Алматы монтаждау фирмасы  Ванин Сергей Николаевич, 1960 ж. 

№2 Алматы монтаждау фирмасы  Клочков Виктор Михайлович,1954ж. 

Ақмола монтаждау фирмасы Есенгельдин Валерий Толегенович, 1948 ж. 

Ақтөбе монтаждау фирмасы Ташанов Абилбек Туремуратович, 1946 ж. 

Бішкек құрылыс – монтаждау фирмасы Тин Глеб Павлович, 1959 ж. 

Жамбыл металл құрылымдар зауыты  Никулин Александр Николаевич, 1951 ж. 

Жамбыл монтаждау фирмасы Новосёлов Владимир Борисович, 1957 ж. 

Қарағанды металл құрылымдар зауыты Жахин Марат Сейтгалеевич, 1940 ж. 

Қарағанды монтаждау фирмасы Алимов Василий Николаевич, 1944 ж. 

Лисаков монтаждау фирмасы Миллер Артур Яковлевич, 1954 ж. 

Павлодар монтаждау фирмасы Смирнов Юрий Александрович, 1949 ж. 

Рудный металл құрылымдар зауыты Щербина Петр Петрович, 1942 ж. 

Рудный монтаждау фирмасы Гусев Сергей Александрович, 1952 ж. 

Семей монтаждау фирмасы Хайбулин Владимир Рауфович,1955 ж. 

№2 Семей монтаждау фирмасы Божко Владимир Аполлонович, 1951 ж. 

Талдықорған монтаждау фирмасы Мусабаев РишатМухаметнурович, 1964 ж. 

Өскемен металл құрылымдар зауыты Лабуков Михаил Семенович, 1946 ж. 

Өскемен монтаждау фирмасы Анашкин Михаил Николаевич, 1956 ж. 

Орал монтаждау фирмасы Осипов Николай Иванович, 1952 ж. 

 

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен аффилиирленген 

тұлғалары 
 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)  

2009 жылғы 31 мамырдағы акционерлердің жалпы саны - 4 001, оның ішінде жеке тұлғалар - 
3999 жəне заңды тұлғалар  - 2. 
 

Эмитент акцияларының 10 жəне одан көп % ие эмитент акционерлерінің тізімі  
                                                                                      01.06.2009ж.  

Акционерлердлің аты-жөні, атауы жəне орналасқан 

жері  
Акциялар саны (дана) 

Акционерлердің жарғылық 

капиталдағы үлесі ( %) 

Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж. 633413 13.1961 

Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж. 718656 14.972 

Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж. 538096 11,2103 



Эмитенттің акционерлері/қатысушылары болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы 
бақылайтын тұлғалар жоқ. 
 
19. Акциялардың (үлестердің) 10 жəне одан көп % ие ұйымдар туралы мəліметтер 

                                                                                                                         01.06.2009ж. 

Заңды тұлғаның толық 

атауы 
Орналасқан жері 

Заңды 

тұлғаның 

капиталына 

Эмитенттің 

қатысу үлесі  

( %) 

Қызмет түрі 
Бірінші басшысы 

туралы ақпарат 

«Имсталькон – 
Теміртау» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

101403, Қазақстан 
Республикасы, 
Теміртау қ., Мир д-
лы, 1а 

32,39 Құрылыс  
Малинин Алексей 
Анатольевич 

«Маңғыстау – 
Имсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

130000, Қазақстан 
Республикасы,  
Ақтау қ., 11-шағ.ауд., 
10-үй, 131-пəтер 

51,00 Құрылыс  
Касенов 
Сайлаубай 
Бекбосынович 

«Имсталькон Атырау» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

060005, Қазақстан 
Республикасы, 
Атырау қ., Говоров к-
сі, 50 

51,00 Құрылыс  
Аяганов Бауржан 
Капезович 
 

«Севимсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

150009, Қазақстан 
Республикасы, 
Петропавл қ.,  
Строительная к-сі, 23 
А. 

27,00 Құрылыс  
Газдиев Султан 
Мустафаевич 

«Юсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

160002, Қазақстан 
Республикасы, 
Шымкент қ., Громов 
к-сі, 19 

50,00 Құрылыс  
Толмачев 
Владимир 
Алексеевич 

«Имсталькон – 
Конструкция» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

050043, Алматы қ., 
Рысқұлбеков к-сі, д. 
28 

100,00 
Инжинирингтік 
қызметтер 

Ибраимов Нури 
Эмирович 

«Имсталькон-Проект» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

050013, Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қ., Абай д-
лы, 10а 

70,00 Жобалау  
Миллер Эдуард 
Моисеевич 

«Имстальстрой» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

101400, Қазақстан 
Республикасы 
Теміртау қ., Мичурин 
к-сі, 32 

100,00 Құрылыс  
Солуянов Олег 
Николаевич 

«АЗОК» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

040800, Қазақстан 
Республикасы, 
Қапшағай қ.,  
Индустриальная к-сі,  
д. 1 

 
44.90 

Құрылыс 
материалдарын 
əзірлеу 

Бирбичадзе 
Валери 
Амбросьевич 

«АкИмсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

090302, Қазақстан 
Республикасы, Батыс 
Қазақстан облысы, 
Бүрлі ауданы, 
Березовка к. 

23,75 Құрылыс  
Авязов Сергей 
Хайреттинович 

«ПЗМК-Имсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

140000, Қазақстан 
Республикасы,  
Павлодар қ., 
Солтүстік өнеркəсіп 
аймағы  

56,08 
Құрылыс 
материалдарын 
əзірлеу 

Туманшин Тимур 
Кахарманович 

«ОЗНА-Имсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 

060005, Қазақстан 
Республикасы, 

51,00 
Өнеркəсіптік 
өнімдер мен 

Тайбазаров 
Орынбасар 



Заңды тұлғаның толық 

атауы 
Орналасқан жері 

Заңды 

тұлғаның 

капиталына 

Эмитенттің 

қатысу үлесі  

( %) 

Қызмет түрі 
Бірінші басшысы 

туралы ақпарат 

серіктестігі Атырау қ., 11-ықшам 
аудан, 10-үй,  131/131 
пəтер 

бұйымдар өндіру 
жəне тарату  

Зарубекович  

«Компания «АҚСАЙ-
ИНВЕСТ» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

050060, Қазақстан 
Республикасы, 
Алматы қ.,  
Розыбакиев к-сі, 182, 
9-офис 

 
54,00 

Құрылыс  
Синицын Сергей 
Федорович 

«ИМСТАЛЬКОН-
АҚТАУ» ЖШС 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

ҚР, Маңғыстау 
облысы, Ақтау қ., 
өнеркəсіп аймағы  

100 

Машиналар, 
құрылыс бейіндер 
саудасы, жалға 
алу-беру  

Исин Бакытжан 
Абдрахманович 

«МаксДжордан - 
Имсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

ҚР, Астана қ.,  
Алматы ауданы, 
Промышленный 
кенті, Геологическая 
к-сі,  01 

20 

Машиналармен, 
механизмдермен, 
автокөлікпен 
қызметтер 
көрсету  

Тусупов Максут 
Амиргалиевич 

«ВестаЭкология» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

040800, ҚР, Алматы 
облысы, Қапшағай қ., 
Индустриальная к-сі, 
1/1 

51 

Құрылыс 
материалдары мен 
құрылымдарын 
өндіру жəне 
тарату  

Бирбичадзе 
Валери 
Амбросьевич 

«Розетти-Имсталькон» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

060005, Атырау 
облысы, Атырау қ.,  
Хакимов к-сі, 4 

30 

Металл 
құрылымдар 
жобалау, əзірлеу 
жəне монтаждау  

Оскар Гуэрра 

«Имсталькон 
Капчагайстрой» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

040800, Алматы 
облысы, Қапшағай қ., 
Индустриальная к-сі, 
1 

90 
Құрылыс жəне 
жөндеу 

Байбаев Николай 
Николаевич 

«Имсталькон-Инвест» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

050016, Алматы қ., 
Сүйінбай д-лы, 19 

40 

Құрылыс-
монтажддау, 
жобалау 
жұмыстарын 
атқару  

Боранбаев Саяхат 
Рахымұлы 

«Имсталькон-Бишкек» 
ЖШС 

Қырғыз 
Республикасы,  
Бішкек қ., Абай к-сі, 
79а 

80 Құрылыс  
Тин Глеб 
Павлович 

«ИМСТАЛЬКОН- 
УНИКОН» ЖШС 

040800, Алматы 
облысы, Қапшағай қ., 
Индустриальная к-сі, 
1 

25 
Жобалық 
қамтамасыз ету 

Забелин Виктор 
Иванович 

                 
20. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  

 
№ Атауы Орналасқан жері 

1 «Қазақстан құрылысшылар қауымдастығы» 
республикалық заңды тұлғалар бірлестігі  

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Фурманов к-сі, 65 

2 «Қазақстанның тауар өндірушілер мен 
экспорттаушылар одағы» республикалық заңды 
тұлғалар бірлестігі 

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Достық д-лы, 48, 317-оф. 

3 «Халықаралық кəсіпкерлер қауымдастығы» заңды 
тұлғалар бірлестігі 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Ермеков 
к-сі, 73а 



21. Эмитенттің басқа да аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер 

№ Аты-жөні  Туылған күні 

Аффилиирленген деп тану 

үшін негіз («Акционерлік 

қоғамдар туралы» заң)  

Аффилиирлігі 

туған күн  
Ескерту 

1 2 3 4 5 5 

1 
Кананыхин Владимир 
Тимофеевич 

13.04.40ж. 64-б. 1-т. 1), 3) т-шасы 04.08.98ж. Бас директор 

1.1 
Кананыхина Соня 
Ахмедовна 

14.01.45ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

1.2 
Кананыхин Владислав 
Владимирович 

02.12.62ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

1.3 
Гребенюк Наталья 
Владимировна 

29.08.69ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

1.4 
Кананыхин Тимофей 
Владимирович 

10.06.73ж. 64-б. 1-т. 2), 3) т-шасы 04.08.98ж.  

1.5 
Лунева Лидия 
Тимофеевна 

11.02.37ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

1.6 
Адли Мамед 
Ахмедович 

02.01.43ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2 
Резунов Михаил 
Михайлович 

01.08.47ж. 64-б. 1-т. 1), 3) т-шасы 04.08.98ж. Басқарма мүшесі 

2.1 
Резунова Любовь 
Павловна 

14.06.50ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.2 
Резунов Вадим 
Михайлович 

25.03.72ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.3 
Резунова Олеся 
Михайловна 

29.05.82ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.4 
Резунов Виктор 
Михайлович 

06.11.54ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.5 
Резунов Анатолий 
Михайлович 

25.10.59ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.6 
Сидорко Валентина 
Михайловна 

05.03.65ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

2.7 
Горная Татьяна 
Васильевна 

02.08.55ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 04.08.98ж.  

3 
Задорожная Лариса 
Стефановна 

07.06.53ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 27.11.03ж. Басқарма мүшесі 

3.1 
Гофман Надежда 
Стефановна 

08.10.49ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 27.11.03ж.  

3.2 
Щербаков Виктор 
Александрович 

20.03.78ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 27.11.03ж.  

4 
Жахин Марат 
Сейтгалеевич  

11.07.40ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 26.11.98ж. 
Директорлар 
кеңесінің мүшесі 

4.1 
Жахина Раиса 
Петровна 

12.02.39ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

4.2 
Николаева Гульнара 
Маратовна 

18.12.68ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

4.3 
Павлушкина Алия 
Маратовна 

27.06.70ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

4.4 
Жахин Рустам 
Маратович 

27.04.73ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

4.5 
Жахина Ляйля 
Сейтгалеевна 

27.11.36ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

4.6 
Жахин Амангельды 
Сейтгалеевич 

16.12.38ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5 
Есмуканов Серик 
Газизович 

22.12.60ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 26.11.98ж. 
Директорлар 
кеңесінің мүшесі 

5.1 
Есмуканов Газиз 
Есмуканович 

10.09.36ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.2 
Есмуканова Урамбасар 
Токушевна 

06.01.38ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.3 
Есмуканова Валентина 
Юрьевна 

22.02.61ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  



№ Аты-жөні  Туылған күні 
Аффилиирленген деп тану 

үшін негіз («Акционерлік 

қоғамдар туралы» заң)  

Аффилиирлігі 

туған күн  
Ескерту 

1 2 3 4 5 5 

5.4 
Есмуканов Руслан 
Серикович 

10.04.85ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.5 
Есмуканов Олжас 
Серикович 

05.06.92ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.6 
Есмуканов Жасулан 
Серикович 

21.12.90ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.7 
Есмуканова Гульнар 
Газизовна 

13.12.58ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.8 
Есмуканов Есильбек 
Газизович 

27.08.73ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.9 
Лисовский Петр 
Юрьевич 

19.02.58ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

5.10 
Половинкина Ольга 
Юрьевна 

09.04.63ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6 
Лабуков Михаил 
Семенович 

15.11.46ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 26.11.98ж. 
Директорлар 
кеңесінің мүшесі 

6.1 
Лабуков Николай 
Семенович 

06.04.53ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.2 
Лабуков Сергей 
Семенович 

18.02.57ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.3 
Акимова Наталья 
Семеновна 

31.07.54ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.4 
Лабукова Светлана 
Владимировна 

22.08.47ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.5 
Харламова Наталья 
Владимировна 

17.12.51ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.6 
Бурвин Сергей 
Владимирович 

15.07.46ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.7 
Бурвин Владимир 
Владимирович 

14.12.58ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.8 
Домрачева Галина 
Владимировна 

17.07.56ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.9 
Лабуков Алексей 
Михайлович 

25.01.71ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.10 
Медведева Елена 
Михайловна 

07.10.80ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.11 
Картавцова Ольга 
Семеновна 

03.05.63ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

6.12 
Чудакова Зоя 
Семеновна 

07.07.61ж. 64-б. 1-т. 2) т-шасы 26.11.98ж.  

7 
Малинин Алексей 
Анатольевич 

25.10.60ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 24.11.00ж. 
 «Имсталькон – 
Теміртау» ЖШС 
Директоры 

8 
Авязов Сергей 
Хайреттинович 

27.02.55ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 07.09.99ж. 
«АқИмсталькон» 
ЖШС Директоры 

9 
Касенов Сайлаубай 
Бекбосынович 

02.03.59ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 07.09.99ж. 
«Маңғыстау – 
Имсталькон» ЖШС 
Директоры 

10 
Аяганов Бауржан 
Капезович 

16.02.66ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 20.04.09ж. 
«Имсталькон-
Атырау» ЖШС 
Директоры 

11 
Газдиев Султан 
Мустафаевич 

02.03.61ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 30.05.01ж. 
«Севимсталькон» 
ЖШС Директоры 

12 
Толмачев Владимир 
Алексеевич 

03.02.48ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 16.11.01ж. 
«Юсталькон» 
ЖШС Директоры 

13 
Ибраимов Нури 
Эмирович 

07.12.37ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 04.08.98ж. 
«Имсталькон – 
Конструкция» 
ЖШС Директоры 



№ Аты-жөні  Туылған күні 
Аффилиирленген деп тану 

үшін негіз («Акционерлік 

қоғамдар туралы» заң)  

Аффилиирлігі 

туған күн  
Ескерту 

1 2 3 4 5 5 

14 
Миллер Эдуард 
Моисеевич 

25.07.39ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 30.09.04ж. 
«Имсталькон-
Проект» ЖШС 
Директоры 

15 
Солуянов Олег 
Николаевич 

28.08.49ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 14.05.09ж. 
 «Имстальстрой» 
ЖШС Директоры 

16 
Туманшин Тимур 
Кахарманович 

10.06.53ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 23.09.02ж. 
«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 
Директоры 

17 
Синицын Сергей 
Федорович 

25.07.40ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 01.08.05ж. 
«АҚСАЙ-
ИНВЕСТ» ЖШС 
Директоры 

18 
Тайбазаров Орынбасар 
Зарубекович 

01.12.60ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 15.09.08ж. 
«ОЗНА-
Имсталькон» ЖШС 
Директоры 

19 
Корнилов Игорь 
Николаевич 

24.02.63ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 23.09.08ж. 

«Имсталькон – 
Теміртау» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

20 
Притуляк Вера 
Николаевна 

15.06.48ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 15.06.04ж. 

«Имсталькон – 
Теміртау» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

21 
Оземова Нина 
Демьяновна 

16.06.46ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 20.01.05ж. 

 «ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

22 
Данильчук Светлана 
Николаевна 

20.07.66ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 20.05.04ж. 
«Севимсталькон» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 

23 
Новоселова Ирина 
Ивановна 

25.08.58ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 01.08.05ж. 

«Компания 
«АҚСАЙ-
ИНВЕСТ» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

24 
Лейно Евгений 
Игоревич 

25.02.47ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 30.09.04ж. 

«Имсталькон-
Проект» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

25 
Бирбичадзе Валери 
Амбросьевич 

08.08.51ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 19.10.06ж. 
«ПеноКомпозит» 
ЖШС Директоры 

26 
Ковчегова Ирина 
Валентиновна 

22.09.63ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 27.03.09ж. 
«АЗОК» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

27 
Новожилов Виталий 
Александрович 

06.02.47ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 19.10.06ж. 
«ПеноКомпозит» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 

28 
Забелин Виктор 
Иванович 

21.02.59ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 30.05.06ж. 
«АЗОК» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

29 
Тусупов Максут 
Амиргалиевич 

15.12.58ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.04.07ж. 
 «MAX  JORDAN - 
IMSTAHLCON» 
ЖШС Директоры 

30 
Хайбулин Владимир 
Рауфович 

04.08.55ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.04.07ж. 

«MAX  JORDAN - 
IMSTAHLCON» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 



№ Аты-жөні  Туылған күні 
Аффилиирленген деп тану 

үшін негіз («Акционерлік 

қоғамдар туралы» заң)  

Аффилиирлігі 

туған күн  
Ескерту 

1 2 3 4 5 5 

31 ДильАлександр  27.07.61ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.04.07ж. 

«MAX  JORDAN - 
IMSTAHLCON» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 

32 Штоц Александр 27.04.61ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.04.07ж. 

«MAX  JORDAN - 
IMSTAHLCON» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 

33 
Авазбаева Гульниса 
Азимжановна 

16.02.50ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.04.07ж. 
«ВестаЭкология» 
ЖШС бақылау 
кеңесінің мүшесі 

34 
Байбаев Николай 
Николаеевич 

25.12.55ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 26.07.07ж. 
 «Имсталькон 
Капчагайстрой» 
ЖШС Директоры 

35 Оскар Гуэрра 16.04.65ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 10.10.08ж. 
 «Розетти 
Имсталькон» ЖШС 
Директоры 

36 
Бабкин Борис 
Петрович 

13.04.48ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 01.02.07ж. 

«Маңғыстау – 
Имсталькон» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

37 Тин Глеб Павлович 16.02.59ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 31.10.07ж. 
 «Имсталькон-
Бішкек» ЖШҚ 
Директоры 

38 
Баранбаев Саяхат 
Рахымұлы 

01.06.61ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 02.11.07ж. 
 «Имсталькон-
Инвест» ЖШС 
Директоры 

39 
Альбрехт Витор 
Емельянович 

22.03.54ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 25.01.08ж. 

«ПЗМК-
Имсталькон» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

40 
Исин Бакытжан 
Абдрахманович 

14.09.44ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 21.07.08ж. 
 «ИМСТАЛЬКОН-
АҚТАУ» ЖШС 
Директоры 

41 
Катюшин Виктор 
Васильевич 

11.02.56ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 17.07.08ж. 

«ИМСТАЛЬКОН- 
УНИКОН» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

42 
Илларионова Елена  
Леонидовна 

06.10.67ж. 64-б. 1-т. 3) т-шасы 26.03.09ж. 

«Имсталькон-
Проект» ЖШС 
бақылау кеңесінің 
мүшесі 

 

22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған операциялар  
 

Мəміле туралы 

шешім қабылдаған 

орган  

Аффилиирленген тұлғаның 

атауы 

Мəміле мəні Мəміле 

сомасы, теңге 

Шарт №, күні 

Директорлар кеңесі 
(02.10.2008ж. хаттама 
№115а-СД) 

«Маңғыстау-Имсталькон» 
ЖШС 
130000, Қазақстан 
Республикасы, Ақтау қ., 11-

Қатысу үлесін сатып алу 

6 143 800  

№1-19-13596 
02.10.2008ж.,  
№1-19-13586 
02.10.2008ж. 



ықш.ауд., 10-үй, 131-пəтер 
Директорлар кеңесі 
(02.10.2008ж. хаттама 
№115а-СД) 

«Имсталькон-Атырау» 
ЖШС 
060005, Қазақстан 
Республикасы, Атырау қ., 
Говоров к-сі, 50-үй 

Қатысу үлесін сатып алу 

2 417 100  

№1-21-15049 
24.10.2008ж.  
 

Директорлар кеңесі 
(26.12.2008 ж. Хаттама 
№122-СД ) 

«Имсталькон-
Капчагайстрой» ЖШС 
040800, Алматы обл.,  
Қапшағай қ.,  
Индустриальная к-сі, 1 

Қатысу үлесін сату  

27 500  

№1-1-314, 
06.01.2009ж.  
 

Директорлар кеңесі 
(26.12.2008ж. хаттама 
№122-СД №122-СД) 

«Юсталькон» ЖШС 
160002, Қазақстан 
Республикасы, Шымкент қ., 
Громов к-сі, 19-үй 

Қатысу үлесін сату 

76 000  

№1-21-15049, 
05.02.2009ж.  
 

 

22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарғанда аффилиирленген 

деп тану үшін негіздерді жəне туындау күндерін көрсетіп, секьюритизация мəмілесі 

тараптарының аффилиирленгендігі туралы ақпарат ашылады. 

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.  
 

4. Эмитент қызметінің сипаттамасы  
 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі 

түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы  

«Имсталькон» АҚ – металл құрылымдарын жобалау жəне əзірлеу, өнеркəсіптік, азаматтық, 
тұрғын үй мəніндегі объектілерді, діңгек-мұнара, көпір, мұнай, мұнай өнімдерін сақтау үшін 
арналған резервуарлар, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар жасау бойынша жарты ғасырдан 
астам тəжірибесі бар Қазақстандағы жетекші компаниялардың бірі. Қоғамның құрамында 19 
филиал бар, олардың ішінде Қазақстан Республикасында металл құрылымдарын əзірлейтін 4 
зауыт жəне 14 монтаждау фирмасы, Қырғыз Республикасында 1 құрылыс-монтаждау фирмасы 
бар.  
«Имсталькон» АҚ 21 заңды тұлға – құрылыс құрылымдарын əзірлеп, монтаждайтын ЖШС 
құрылтайшысы болып табылады. 
Акционерлік қоғам заманауи жүк көтеру жабдықтарына, 16 тоннадан 150 тоннаға дейін жүк 
көтеретін крандарға, арнайы желдік сүйремелерге, ірі құрылымдарды тасымалдауға арналған 
трейлерге, жұмыс биіктігі 27,9 м дейін топса-білек көтергіштерге, 500-ден астам басқа да 
көлікке ие. 
Қара жəне түсті металлургия кəсіпорындары «Имсталькон» АҚ өнімінің негізгі тапсырыс 
берушілері болып табылады. Əйтсе де, Қазақстанның батыс аймақтарында геологиялық 
барлау мен көмірсутегі өндірісінің кеңюіне байланысты «Имсталькон» АҚ мұнай-газ кешеніне 
арналған құрылыс жұмыстары нарығына да шықты. Бүгін осы сектор үшін «Имсталькон» АҚ 
50 мың м3 дейін көлемді резервуарлар, негізгі жəне қосалқы өндіріске арналған ғимарат 
қаңқаларын, құбыр эстакадаларын, буфер сыйымдылықтарын, тұндырғыштар, газ 
сепараторларын, оқшаулану алдындағы құбырлар өндірісін, сондай-ақ вахталық елді 
мекендерге арналған жабдықталған үй-шағын вагондар ұсынады. «Имсталькон» АҚ 
клиенттерінің қатарында Қазмұнайгаз, ТШО, КИО, Аджип ККО, т.б. бар. 
2001 жылы компанияда ИСО-9001 халықаралық сапа жүйесі енгізілгеннен кейін жыл сайын 
қайталама аудит өткізіліп тұрады. Келесі қадам жобаларды басқару жүйесін енгізу бойынша 
халықаралық стандарт қызметкерінің зерттеуі жəне оны енгізумен айналысатын арнайы бөлім 
құру болды.  
Нəтижесі - «Имсталькон» АҚ отандық жəне шетелдік компанялар жариялаған ірі 
тендерлердегі табысты қызметі. Бұл орайда, «Имсталькон» АҚ профильді жұмыстар (металл 
құрылымдар əзірлеу, монтаждау) бойынша ғана емес, түрлі жұмыстар орындап, объектілерді 



тапсырыс берушінің пайдалануына тапсырып, құрылыс саласында да соңғы нүктесіне дейін 
қызметтер ұсынады. Алматы қаласының Əуежайында Терминал -1 ғимараты, Аджип ККО 
компаниясы үшін Баутино к. теңіз жұмыстарын қолдау базасы бойынша объектілер, Астана 
қаласында Бəйтерек кешені, Боингтерге арналған ангар, Қарағанды, Теміртау қалаларында 
сауда орталығы, т.б. көптеген объектілер салынды.  Қазіргі уақытта Баутино к. əкімшілік 
ғимараттар кешенінің, Өскемен қаласында  «Жаңа металлургия» жобасының, Алматы 
қаласында Халықаралық əуежайда Терминал -2 ғимаратының құрылысы аяқталуға жақын. 
«Имсталькон» АҚ көп жылдық қызметі барысында алты миллион тоннадан аса металл 
құрылымдар əзірлеп, жөндеді. Соның ішінде жақын шетел ел обектілерінде – Ресей, 
Түркменстан, Балтық жағалауы қалаларында.  
 
1) эмитенттің бəсекелестері болып талбылатын ұйымдар туралы мəліметтер  

«Алматыкультбытстрой» АҚ – Қазақстан Республикасындағы ірі құрылыс ұйымдарының бірі. 
Қызмет аясы: тұрғын үй, əкімшілік, өндірістік ғимараттар, əлеуметтік-мəдени мəні бар 
объектілер салу, жөндеу жəне қайта құрылымдау, құрылыс материалдары мен құрылымдарын 
өндіру, қаржы жəне коммерциялық қызмет. Жер телімін бөлуден бастап объектті толық аяқтап 
тапсырғанға дейінгі құрылыс жұмыстарының бүкіл кешенін орындайды. 

«Казхиммонтаж холдинг» АҚ 1976 жылдан бері қызмет атқарып келеді, Республика 
Үкіметінің, сондай-ақ ірі республикалық жəне шетелдік Тапсырыс берушілердің 
тапсырыстарын орындай отырып, Қазақстанның бүкіл аумағында табысты жұмыс атқарып 
келеді. 

«БЕЛКАМИТ» БК АҚ – зауыттың өндірістік қуаты – шамамен сыйымдылықты жабдықтың 
2 500 тоннасы, соның ішінде қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, стандартты емес жабдықтар, 
құрылыс жəне қойма резервуарларды полистік əзірлеу түріндегі шамамен 24 000 тонна металл 
құрылым. 

«КазCтройCервис» НГСК АҚ – мұнай-газ, энергетика, басқа да сала объектілерін жобалау, 
салу жəне пайдалану.  

«Промтехмонтаж» АҚ технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждайды, түрлі металл 
құрылымларды əзірлеу, монтаждау жұмыстарын атқарады, қазандықтарды монтаждап, 
жөндейді. 

«Компания «Монтажспецстрой» АҚ – монтаждау, арнайы құрылыс жəне іске қосу-жөндеу 
жұмыстары. Құрылыс металл құрылымдары мен бұйымдарын əзірлеу. 
 

2) Егер бұл мүмкін болса, Қазақстан Республикасының ішіндегі орта салалық 

көрсеткіштермен жəне ортаəлемдік көрсеткіштермен эмитент қызметінің салыстырмалы 

сипаттамасы;  

 2008 жылы «National Business» NB 100+ журналының рейтингісінде алғаш рет өңдеуші 
өнеркəсіп жəне өнеркəсіптік өндіріс кəсіпорындары жеке қарастырылды. Ел экономикасының 
жалпы құлдырау аясында секторда жоғары əлеуеті бар ірі нарық ойыншылары пайда болды. 
100 ірі компанияның қатарына металл құрылымдарын əзірлеуде жəне құрылыс-монтаждау 
қызметтерін ұсынуда жарты ғасырлық тəжірибесімен «Имсталькон» АҚ кірді. 
«National Business» журналының зерттеуі бойынша «Имсталькон» АҚ өнеркəсіптік өңдеу 
кəсіпорындарының арасында бірінші орын алады. Кромпанияның таза кірісі өткен жылмен 
салыстырғанда $9 млн, құрап, екі есе артты. Оның мақсаты – жолбалау жұмыстарын 
орындауда нөмірі бірінші мердігер болу. Кəсіпорынның басты бəсекелік артықшылықтары – 
болат құрылымдардың қуатты өндірісінің болуы, барлық кезеңдерде - өндірістен бастап 
тапсырғанға дейін жоғары білікті құрылыс-монтаждау қызметтерін ұсыну.  
3) Саланың келешек дамуына жəне эмитенттің осы саладағы жағдайына қатысты болжам 
Қазіргі сəтте «Имсталькон» АҚ 2009-2015 жылдарға бірнеше негізгі даму перспективалары байқалады: 



• Солтүстік Каспий Мұнай-газ шельфі үшін металл құрылымдар мен бұйымдар өндірісінің 
нарыққа кіруі. 

• «Байқоңыр» Ресей-Қазақстан ғарыштық ракеталық кешенінің құрылысы.  

• Түркменстанда қызметтің географиялық кеңеюі. 
• Теміртау қаласында 2012 жылға дейін Митлстил-Арчелор үшін болат шығару жөніндегі жаңа 

металлургиялық кешен құрылысы. 

• Павлодар облысының ГРЭС кентіндегі металлургиялық зауыт құрылысы. 

• Көкшетау, Қарағанды, Петропавл қалаларындағы үш мұнай өңдеу зауытының құрылысы. 
Осылайша, «Имсталькон» АҚ дағдарыс кезеңіне қарамастан, бірқатар құрылыс объектілері бар, бұл 
нарықтағы үлесін ұлғайтып, қаржы жағдайын күшейтуге көмектеседі. 
 

24. Кейіннен эмитенттің қызметіне қомақты əсер етуі мүмкін эмитент жасаған келісім-

шарттар, келісімдер туралы  мəліметтер 
 

Тапсырыс 

берушінің атауы 
Объекттің атауы Келісім-шарт №  

Келісім-шарт 

сомасы, мың теңге 

 

Карачаганак 
Петролиум 
Оперейтинг Б.В. 

Қарашығанақ болат 
құрылымдарды монтаждау.4 
технолог. Линия 

14.01.08ж. келісім-шарт 
№АР/М/07/2592/6-22  790 359 

Аджип ККО «Құрықтағы теңіз эстакадалары» 
объектісі бойынша əзірлік 
жұмыстары, жылдам қызмет  

28.01.08ж .шарт № 7-17  

1 176 000 

Аджип ККО Құрық к. құбыр эстакадалары 
арқылы бастапқы,  фабрикациялық 
алды жəне монтаждау жұмыстары 
туралы 

28.07.08ж. Шарт 
RIM.SUB2008.01/6-109 

3 304 302 

Аджип ККО Баутино к. жаңа əкімшілік кешен 
құрылысы  

21.02.07ж. №Аджип 
ККО/2004-0977  

969814 

«Казцинк» АҚ «Жаңа металлургия» жобасы Шарт НМ -С-16/2007-
135/ 6-110, 17.07.07ж. 

10 500 000 

 
25. Эмитент қызмет атқару үшін алған лицензиялар, патенттер  туралы мəліметтер  

 

«Имсталькон» АҚ алған мемлекеттік лицензиялардың  

ТІЗІМІ  
 

№ 

р/б 
Лицензия № жəне лицензиар 

Лицензия берілген қызмет 

(жұмыс) түрі  
Жарамдылық  мерзімі 

1 ГСЛ № 000167, 1995ж. 13 ақпан растау 
күнімен мемлекттік лицезия қосымшасы 
15.02.2008ж.) 
 
 
Берген: Алматы қ. Мемлекеттік сəулет-
құрылыс бақылау басқармасы 

ҚР аумағында сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі 
саласында жұмыстар орындау 
құқығы 
 

Біліктілік талаптарына 
сəйкестігін растау: 
1. 13.02.2011ж. 1, 4-
бөлімдеріндеаталған жұмыстар; 
2. 13.02.2009ж. 2, 3 бөлімдерде 
аталған жұмыстар  

2 ГЛ №002293, 03.10.2008 ж. 
 
Берген: ҚР Энергетика жəне минералдық 
ресурстар мин. Мемлекеттік 
энергетикалық қадағалау жөніндегі 
комитеті  

Химиялық өнімдер пайдалану; 
көтеру имараттарын əзірлеу, 
монтаждау, жөндеу  

Бас. лицензия алынатын қызмет 
жөніндегі жылдық есеп  

3 АСЛ №0000148, 04.04.2005 
 
Берген: Төтенше жағдайлар саласындағы 
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау 

Көтеру имараттарын (өзі жүретін 
жүк көтеру крандары) 

Бас 



№ 

р/б 
Лицензия № жəне лицензиар 

Лицензия берілген қызмет 

(жұмыс) түрі  
Жарамдылық  мерзімі 

комитеті  
4 ГЛА №0001144, 06.05.2006ж. 

 
Берген: ҚР Энергетика жəне минералдық 
ресурстар мин. Атом энергетикасы 
жөніндегі комитет  

Иондық сəулелену көздерімен 
жұмыс (рентген дефектоскоптарын 
қолданып, бақылау əдістерін 
бұзбайтын əдістермен металл жəне 
дəнекерлеу жалғауларын бақылау 
бойынша жұмыс атқару) 

Жылдық есеп  31 қаңтарға 
дейін ҚР Атом энергертикасы 
жөніндегі комитетінде  

5 Серия OGT №014093,  19.01.2006 ж. 
 
Берген: ҚР Көлік жəне коммуникациялар 
министрлігінің Көлікті бақылау комитеті  

Қауіпті заттар тасымалдау құқығы 
(Автомобиль көлігімен тасымалдау 
(3-класс) Облыс аралық 

Мерзімі шектелмеген Бас  

6 Серия OGT №0011748, 06.07.2007 ж. 
 
Берген: ҚР Көлік жəне коммуникациялар 
министрлігінің Көлікті бақылау комитеті 

Қауіпті заттарды тасымалдау 
құқығы  
(автомобиль көлігімен жолаушылар, 
жүк тасымалдау құқығына (класс 2). 
Облыс аралық) 

Мерзімі шектелмеген Бас 

7 Серия AVT №042213, 19.01.2006 ж. 
 
Берген: ҚР Көлік жəне коммуникациялар 
министрлігінің Көлікті бақылау комитеті 

автомобиль көлігімен жолаушылар, 
жүк тасымалдау құқығына  
(халық аралық жүк тасымалдары) 

Мерзімі шектелмеген Бас 

 
 

«Имсталькон» АҚ алған патенттер (алдын ала берілетін патенттер) тізімі  

№ 

р/б 
Патенттің атауы 

Патент 

№  

 

Өтінім №, берілген 

күні 

Мемлекеттік 

ҚР ойлап 

табулардың 

мемлекеттік 

тізіліміне 

тіркеу күні 

Патенттің 

қолданылу 

мерзімі 

1. Гидровинттық пресс * №13010 
№2001/1307.1, 
18.10.2001ж. 

03.03.2003 ж. 18.10.2021 ж. 

2. 

Көлемді бұйымдарды 
пішіндеуге арналған 
əмбебап мөртаңба 
(нұсқалар)  

№12928 
№2002/0594.1, 
03.05.2002 ж. 

28.01.2003 ж. 03.05.2022 ж. 

3. Діңгек түріндегі имарат * №13688 
№2002/1080.1, 
15.08.2002 ж. 

09.09.2003 ж. 15.08.2022 ж. 

 
Барлық патенттер Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқықтары 
жөніндегі комитетпен берілген. 
 

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе акционерлік қоғам нақты қызмет атқарған кезең 

ішінде таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері  
 

Өнімді, қызметті, жұмысты сатудан түскен кіріс  

мың теңге Ұйым атауы 

  2005 2006 2007  2008 

1 2 3 4 5 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары 7 267 607 11 275 264 10 868 461 14 741 841 

Əзірленген металл құрылымдарды  7 416 156 8 182 485 9 725 159 11 015 108 

сату     

Атқарушы аппарат 8 253 145 5 926 226 5 587 379 6 582 712 

Басқа кіріс (ТМҚ, жал) 1 239 279 1 048 832 1 405 358 1 277 872 

     

«Имсталькон» АҚ бойынша жалпы 24 176 187 26 432 807 27 586 357 33 617 533 

 



Жыл өткен сайын «Имсталькон» АҚ сататын өнімінің көлемін ұлғайтуда. Осылайша, 2007 
жылғы көлемдер 2006 жылмен салыстырғанда 4% артты; 2008ж. таратылған өнім (орындалған 
жұмыс, қызмет) көлемі 2007 жылмен салыстырғанда 22 % артты. 
 

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 

кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар  

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша жұмыстардың, кірістердің кірістілігіне оң əсер 
ететін факторлар: 

1) Жоғары сауда маркасы. «Имсталькон» АҚ ИСО 9001:2000 сапа менеджменті жүйесін сəтті 
енгізді. 
2) Инженерлер мен жұмысшылардың жоғары кəсібилігі. Арнайы технологиялық жабдықтың 
болуы мұнара-діңгек, көпір, резервуар, қысыммен жұмыс істейтін ыдыс сияқты аса күрделі 
ғимараттар мен арнайы имараттарды əзірлеуге, монтаждауға, салуға мүмкіндік береді. 
3) Қазіргі заманғы дəнекерлеу-технологиялық жабдықтарды қолдану. 
4) Каспийде мұнай өндіруші кешенді дамыту. 
5) Қазақстанның жаңа астанасы – Астана қ. құрылысы бойынша жұмыстарды дамыту. 

 
Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша жұмыстардың, кірістердің кірістілігіне теріс əсер 
ететін факторлар: 

1) Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты Қазақстан экономикасы жағдайының 
нашарлауы. 
2) Клиенттердің төлем қабілетсіздігі. Кейбір жобалар қаржы жағдайының нашар болуына 
байланысты тоқтатылды. 
4) Шетелдік өндірушілердің тарапынан қатаң бəсекелестік. 
5) Қазақстандағы қатаң климаттық шарттар. 

 

28. Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 

қызметі  
 

Барлық жеткізілімдердің жалпы көлемінің 10 жəне одан да көп % келетін эмитенттің ірі 

жеткізушілерінің атаулары 
 

Эмитенттің жеткізушілермен жасаған ұзақ мерзімді келісім-шарттары бар, сондықтан осы 
жеткізу көздері болашақта қол жетімді болады. 
 

Үлесіне эмитент өнімін (жұмыстарын, қызметтерін  сатудан түскен жалпы түсімнің 10 

жəне одан да көп % келетін  ірі тұтынушының атауы 
Ірі тұтынушының атауы, орналасқан жері  Өнімнің атауы Үлес (%) 

Аджип ККО (Лондон) ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 10,0 

«Казцинк» АҚ (Қазақстан) ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 21,6 

ТНК «Казхром» АҚ ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 23 

«Розетти-Имсталькон» ЖШС ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 9,5 

«Международный аэропорт Алматы» АҚ ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 8,9 

Жеткізушінің атауы, орналасқан жері Жеткізу 

көлемі, тонна  

Жалпы жеткізу құны, 

мың теңге 

Жалпы сатып алу 

көлеміндегі үлесі,% 

1, Металл бейіні 

- «M&G Steel Company» ЖШС, 
Қарағанды қ.  
- «Зодиак-А» ЖШС, Алматы қ. 
- «Корпор. «Модуль» ЖШС, Алматы қ. 
«УралСталь Казахстан» ЖШС, Алматы 
қ. 
«Mercury Trade Com.» ЖШС, Алматы қ. 

6650 

1564,5 
420,86 
3998 

586,96 
79,62 

1 073 210,9 

258 040,4 
54 711,8 

666 061,2 
79 969,7 
14 427,8 

60 

2.  Құрылыс материалдар, бұйымдар  249 468,0 11,62 



«Құлагер» ЖШС ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 4,9 

«Вагостав» ЖШС ҚМЖ, металл құрылымдар əзірлеу 4,7 

Өнімді сатуға əсер ететін теріс факторлар жоқ. Сатылатын өнімге тұрақты сұраныс бар жəне 
тұтынушылармен қатынастар ұзақ мерзімді, тұрақты сипатта. 
 
29. Эмитент қызметіне əсер етуші негізгі факторлар  

 

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы 
 

Қазақстандағы қатаң климаттық шарттарға байланысты Эмитенттің қызметі маусымдық 
сипатқа ие. Əдетте, жылдың бірінші тоқсанын жұмыстар тұратын маусым деп атауға болады, 
себебі құрылыстың көптеген объектілері көктемнің басында салына бастайды. Жұмыстардың 
тұрып қалу маусымы мемлекеттік жобалардың бюджеттері жылдың екінші тоқсанына дейін 
Үкіметпен бекітілуімен де байланысты. Əдеттегідей, эмитент кірістерінің шамамен 70% 
екінші-төртінші тоқсанға келеді. 

 
2) эмитентке жеткізілетін шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі 

Импортёрдың атауы Ел Өнімнің атауы 

Жеткізілетін 

өнімнің жалпы 

көлеміндегі 

импорттың 

үлесі (%) 

IAF Dipl-Ing FH Diehl GmbH Германия 
Құрылыс ағашы, арнайы техника, жабдықтар, 
құрал, дəнекерлеу жəне бақылау жабдығы, 
құрылыс материалдары, қосалқы бөлшектер 

39% 

Алтек Наука ЖШҚ Ресей Дефектоскоптар 0,25% 

Газ сервис ЖШҚ Ресей Келте құбырлар 0,25% 

Helling Германия Магниттеуші құрылғы 0,25% 

JME 
Ұлыбритан

ия 
Дефектоскоп, магниттеуші құрылғы 0,25% 

 

Эмитент өндіретін өнім экспортқа шығарылмайды.  
 

3) Мəміленің (мəмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен 

бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мəмілелер туралы 

мəліметтер  

Облигациялар шығарылымынан кейінгі алты айдың ішінде сомасы активтердің баланстық 
құнының 10% асатын мəмілелер жасау жоспарда жоқ.  

 
4) келешектегі міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері жəне 

міндеттемелердің эмитент қызметіне тигізетін теріс əсері, соның ішінде үшінші 

тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген басқа эмитенттердің облигациялары 

бойынша эмитенттің кепілдіктері туралы, соның ішінде осындай эмитент, облигациялар 

саны, кепілдік шарттары, өтеу күні, кепіл берілген шығарылымның валютасы туралы 

ақпарат 

Эмитенттің осы критерийлерге жауап беретін міндеттемелері жоқ. 
5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Эмитент қатысқан, 

нəтижесінде эмитент қызметі тоқтауы мүмкін немесе шектеу қойылуы мүмкін, ақшалай 

жəне басқа міндеттемелер артылуы мүмкін сот процестері мəнінің сипатын беру керек. 
 

№ Сот процестері мəнінің сипаттамасы  Орындалу дəрежесі  

1 «Алматыпромстрой» ЖШС берешекті өндіріп алу 
жөніндегі талап -арыз  

«Алматыпромстрой» ЖШС банкрот болуы 
туралы істің қозғалуына байланысты іс 
тоқтатылды  

2 Козлова О.Г. Н-1 нысанда жазатайым оқиғаны рəсімдеу 2008ж. ақпандағы шешім, жазатайым оқиға 



№ Сот процестері мəнінің сипаттамасы  Орындалу дəрежесі  

туралы талап-арызы Н-1 нысандағы актпен рəсімделді 
3 Карыкпаев С.О. қарыз сомасын өндіріп алу ШҚО Зырянов аудандық сотының 

анықтамасы, іс №2-1569-07, 11.12.2007ж.  
берешек соманы өндіріп алу – орындау керек  

4 НИПКИ «Изумруд» ЖШС əзірленген металл 
құрылымдар үшін қарыз сомасын өндіріп алу 

ШҚО сотының шешімі, іс №2-284/2008ж. 
11.02.2008, қарыз 5 969 962 теңгені өндіріп 
алу 

5 «Астана Горкоммунхоз»  АҚ «Монумент «Қазақ Елi» 
объектісіне əзірленген металл құрылымдар үшін талап-
арыз 

2 354 274 теңге сомасындағы шешім-арыз 
қанағаттандырылды. 20.11.2008-
атқарушылық өндірісі жүруде 

6 «Торговый дом Экотон» ЖШС-ң «Компания Ақсай-
Инвест» ЖШС-не, «Имсталькон» АҚ-на (қосалқы жауап 
беруші) 37 711 360 теңге сомасына берген шағымы 

Бейбіт келісім жасалды, берешек өтелді  

7 «РемСтройКараганда» ЖШС-ң «Имсталькон» АҚ-на 
орындалған жұмыстарды қабылдау актінің күші бар деп 
тану туралы шағымы  

Бірінші инстанция сотында бас тартылды, 
2009ж. маусымдағы аппеляциялық сот 
бірінші инстанция сотының шешімін 
өзгеріссіз күшінде қалдырды 

8 «Пеноплекс» ЖШС-ң «Имсталькон» АҚ-на 19 934 999 
теңге берешекті өндіріп алу туралы шағымы 

Процесс жүріп жатыр 

 
6) соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот эмитентке жəне 

лауазымды тұлғаларына артқан барлық əкімшілік санкциялар туралы мəліметтер. 

Санкция қолданылған күнді, санкция қолданған органды, санкция себептерін, санкция 

түрі мен мөлшерін, сондай-ақ санкцияның орындалу дəрежесін көрсету керек. 

 
 Күні Санкция салған 

органның атауы  

Санкция түрі Санкция 

мөлшері 

(теңге) 

Орындалу дəрежесі, 

төлем күні 

Себептері  

1 06.2008ж. Қарағанды қ. Октябрь 
ауданы бойынша салық 
комитеті  

Əкімшілік 
айыппұл 

165 076 23.07.2008ж. төленді Қосымша құн 
салығына салық 
есептелмеген  

2 22.07.2008ж. Рудный қ. салық 
басқармасы  

Лауазымды 
тұлғаға айыппұл 

186 401 08.08.2008ж. төленді Тексеру нəтижелері 
бойынша филиал 
директорына 
салықты дұрыс 
есептемегені үшін 
айыппұл салынды  

3 29.07.2008ж. Салық комитеті МБ  ҚҚС бойынша 
айыппұл  

94 842 26.08.2008ж. төленді Тексеру нəтижелері 
бойынша ҚҚС 
қосымша есептеу  

4 29.07.2008ж. Өскемен қ. бойынша 
салық комитеті МБ  

Əлеуметтік салық 
бойынша айыппұл  

111 459 26.08.2008ж. төленді Əлеуметтік салықты 
дұрыс есептемеу  

5 25.07.2008ж. Өскемен қ. бойынша 
салық комитеті МБ  

Айыппұл  58 400 26.08.2008ж. төленді Тексеру нəтижелері 
бойынша филиал 
директорына 
айыппұл салынды  

6 21.07.2008ж. Лисаков қ. салық 
басқармасы МБ 

Айыппұл 96 688 28.07.2008ж. төленді Тексеру нəтижелері 
бойынша ҚҚС 
қосымша есептеу  

7 21.07.2008ж. Лисаков қ. салық 
басқармасы МБ 

Айыппұл 58 400 28.07.2008ж. төленді Тексеру нəтижелері 
бойынша филиал 
директорына 
айыппұл салынды  

8 03.06.2008ж. Қарағанды қ. Октябрь 
ауданы бойынша салық 
комитеті  

Заңды тұлғадан 
айыппұл 

24 928 05.06.2008ж. төленді Əлеуметтік салықты 
дұрыс есептемеу  

9 11.07.2008ж. Қарағанды облысы 
бойынша көлікті 
бақылау басқармасы  

Əкімшілік құқық 
бұзу туралы іс 
бойынша қаулы  

35 040 15.07.2008ж. төленді Темір жолдың 
техникалық 
параметрлерінің 
сəйкес келмегені 
үшін  

10 29.08.2008ж. Салық комитеті Əкімшілік 
айыппұл 

58 400 29.08.2008ж. төленді Көлік құралдарына 
салықтың дұрыс 
есептелмеуі  



 Күні Санкция салған 

органның атауы  

Санкция түрі Санкция 

мөлшері 

(теңге) 

Орындалу дəрежесі, 

төлем күні 

Себептері  

11 18.07.2008ж. Астана қ. Алматы 
ауданының салық 
комитеті  

Əкімшілік 
айыппұл 

58 400 29.08.2008ж. төленді Көлік құралдарына 
салықтың төмен 
есептелмеуі 

12 24.06.2008ж. Семей қ. өртке қарсы 
қызмет басқармасы  

Айыппұл 58 400 07.08.2008 ж. төленді Өндірістік базаны 
техникалық тексеру 
кезінде өртке қарсы 
қауіпсіздік 
талаптарының 
бұзылуы 
анықталды. 

13 23.06.2008ж. Семей қ. өртке қарсы 
қызмет басқармасы  

Айыппұл 58 400 07.08.2008ж. төленді Өндірістік базаны 
техникалық тексеру 
кезінде өртке қарсы 
қауіпсіздік 
талаптарының 
бұзылуы 
анықталды. 

14 23.06.2008ж. Семей қ. өртке қарсы 
қызмет басқармасы  

Айыппұл 58 400 07.08.2008ж. төленді Өндірістік базаны 
техникалық тексеру 
кезінде өртке қарсы 
қауіпсіздік 
талаптарының 
бұзылуы 
анықталды. 

15 25.07.2008ж. Семей қ. салық комитеті Əкімшілік 
айыппұл 

48 830 25.07.2008ж. төленді Кешенді тексеру 
нəтижелері 
бойынша 
декларациядағы 
əлеуметтік салықты 
төмендеткені үшін 

16 29.07.2008ж. Семей қ. өртке қарсы 
қызмет басқармасы  

Айыппұл 23 360 29.07.2008ж. төленді Өндірістік базаны 
техникалық тексеру 
кезінде өртке қарсы 
қауіпсіздік 
талаптарының 
бұзылуы 
анықталды. 

17 10.07.2008ж. Көлікті қадағалау 
инспекциясы  

Айыппұл 35 040 10.07.2008ж. төленді Тасымалданатын 
жүктің сəйкес 
келмегені үшін 
айыппұл  

18 06.2008ж. ГАСК Айыппұл 233 600 18.06.2008ж. Құрылыс 
нормаларын 
бұзғаны үшін 
айыппұл  

19 15.01.2009ж. Салық комитеті  Айыппұл 25 460 15.01.2009ж. Салық тексеру акті 
бойынша  

20 08.04.2009 ж. Салық комитеті  Əкімшілік 
айыппұл 

25 460 08.04.2009 ж Еңбек заңнамасын 
бұзғаны үшін 

 

7) тəуекел факторлары. Облигация ұстаушылары ұшырайтын тəуекел факторларының 

егжей-тегжейлі талдауын беру керек  

Эмитенттің қызметі келесі тəуекелдерге ұшырауы мүмкін: 
Экономикалық тəуекелдер  

Тəуекелдердің осы санаты Эмитенттің операциялық қызметіне əсер ететін Қазақстандағы 
экономикалық факторлардың ықтимал өзгеруімен байланысты. Қазақстанда, бүкіл 
дүниежүзінде экономикалық жағдайдың қиын болуына қарамастан, тұрақсыздықтың өсуі 
Эмитенттің өндірістік қызмет нəтижелеріне жəне қаржы жағдайына теріс əсер етуі мүмкін 
Өндірістік тəуекел  
Өндірістік қызметті реттеу жəне атқару процестерін дəл жоспарлау жəне бақылау, жоғары 
білікті қызметкерлерді таңдау. 
Егемен тəуекелдер  



Тəуекелдердің осы санаты Эмитенттің қаржы жағдайына, шаруашылық қызмет нəтижелеріне, 
Эмитент стратегиясын жүзеге асыруға қолайсыз əсер етуі мүмкін елдегі өзгерістермен 
байланысты. Эмитенттің осындай мүмкіндіктерді бақылау мүмкіндіктері шектеулі.  
Саяси тəуекелдер  

Елдегі саяси құрылымның өзгеруімен байланысты, бұл кəсіпорынды ұлттандыруға немесе 
инвестициялық ортаның нашарлауына əкелуі мүмкін. Эмитент осы тəуекелдерді өте аз деп 
санайды, себебі ел өкіметі  елдегі саяси тұрақтылықты қолайлы деңгейде ұстауда.  
Заңнамалық жəне реттеу тəуекелдері  

Тəуекелдердің осы санаты Республикада заңнамалық жəне норматтвтік базаның, жекелеп 
алғанда қоршаған ортаны қорғау мəмілелерін реттейтін заң актілерінің, сондай-ақ кеден  жəне 
салық заңнамаларының өзгеруімен байланысты.  
ҚР заңды тұлғалар қызметін реттейтін ҚР Заңнама талаптарын уақтылы орындау сақтау, 
мониторинг, талдау, Қоғамның құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, 
Қоғам міндеттемелерін уақтылы орындау, қоршаған ортаны қорғау ережелерін, объектілерде 
қауіпсіздікті сақтау сияқты Акционерлік қоғамдарға қатысты белгіленген талаптарды орындау 
эиттенттің тəуекелдерін азайтады.  
Индустриалдық тəуекелдер  

Тəуекелдердің осы санаты саланың қолайсыз дамуы жағдайында Эмитенттің қаржы 
жағдайының нашарлауына əкеледі, Эмитенттің осы тəуелді бақылау қабілеті шектелген, ол 
оны азайту үшін қолынан келген шараларды қолдана алады.  
Корпоративтік тəуекелдер  

Тəуекелдердің осы санаты қызмет нəтижесінде болатын теріс өзгерістердің нəтижесінде 
Эмитенттің, сондай-ақ аффилиирленген құрылымдардағы қаржы жағдайының нашарлау 
ықтималдылығымен байланысты. Эмитент осындай теріс əсерлердің туындау 
ықтималдылығына тікелей əсер етуге мүмкіндігі бар, сондай-ақ осы өзгерістердің 
нəтижесіндегі қаржы жағдайына теріс əсерді азайта алады.  
Лицензиялар күшінің тоқтау тəуекелдері  

Бүгінгі күні компания қызметін атқару үшін барлық қажетті лицензияларды алды. 
Лицензиялар бас, мерзімсіз. Лицензиялық нормалар мен ережелерді бұзбай алынған 
лицензияға сəйес Қызметті алынған лицензияға сəйкес атқару, тиісті органдарға есептерді 
уақтылы беру эмитентке осы тəуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді.  
Əлеуметтік тəуекелдер  

Өндірістік кəсіпорындардың көпшілігі сияқты Эмитент еңбек ресурстарының саны мен 
сапасына тəуелді. Осының нəтижесінде Эмитенттің қызметі мен қаржы жағдайына 
еңбеккерлердің ағымдағы еңбек жағдайларымен, жалақы мөлшерімен, түрлі əлеуметтік қолдау 
түрлерімен келіспеуі əсер етуі мүмкін.  
Эмитенттің ойынша, еңбек ұжымы жеткілікті қолайлы еңбек жағдайларымен қамтамасыз 
етіліп, жалақы тиісті төленіп тұруына байланысты осы тəуекел өте аз.  
Валюталық тəуекел активтер мен міндеттемелер, сондай-ақ компанияның ақша ағындары 
номиналданған валюта бағамының ауытқу нəтижесінде туындайды.  
Өтімділік тəуекелі өтеу мерзімдері бойынша активтер мен пассивтердің сəйкес келмеу 
нəтижесінде туындайды, бұл Эмитенттің қарыз қызметі бойынша уақытша қабілетсіздігіне 
əкелуі мүмкін.  
Бəсекенің əсер ету тəуекелдері  

Эмитент Қазақстан Республикасында құрылыс-монтаждау қызметтерін ұсынатын көшбасшы 
компаниялардың бірі болып табылады. Бəсеке тəуекелдерді өте аз, бұл орайда келесілерді 
есепке алған жөн:  
• компания  Бас мердігер немесе қосалқы мердігер ретінде жобалар бойынша жұмыстарды 
орындай отырып, өз бəсекелестерімен бəсекелеспейді, ынтымақтасады; 
• жергілікті нарықты тамаша білу;   
• тəжірибесі бар қызметкерлер;  
• кадрларды оқыту, үйрету, қайта дайындау бағдарламалары;  



• техника мен жабдық паркін үнемі жаңартып отыру;  
• букіл Қазақстан бойынша өндірістік базалары бар филиалдары;  
• бүкіл Қазақстан бойынша қатаң жаз жəне қыс  жағдайларында жұмыс істей білу тəжірибесі.  
Осының барлығы компанияға ұзақ уақыт бойы бəсекеге қабілетті болып қалуға көмектеседі.  
Индустриалдық тəуекелдер  

Тəуекелдердің осы санаты өнеркəсіп құрылысында қолайсыз даму нəтижесінде Эмитенттің 
қаржылық жағдайының нашарлауымен байланысты Эмитенттің осы тəуекелдердің туындауын 
ескерту мүмкіндігі шектеулі, əйтсе де, ол азайту үшін барлық шараларды қолданады. 
 
8) эмитенттің қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын рыноктар туралы басқа 

ақпарат 

Эмитент басқа қаржы нарықтарына шығуды жоспарламайды.  

 

5. Қаржы жағдайы  
 

30. Материалдық емес активтердің түрлері 
                                                                                                                                        01.04.2009 жыл  

Атауы  

Баланстық құны 5 % ,  

мың теңге 
Үлесі (%) 

Бағдарламалық қамтамасыз ету құралы 23 877 7.30% 

Лицензиялары 303 638 92.70% 

Жалпы материалдық емес активтер 327 515 100% 

 
31. Негізгі құралдардың түрлері 

                                                                                                                                         01.04.2009 жыл 

Атауы  

Баланстық құны 5 % ,  

мың теңге 
Үлесі (%) 

Жер  7 608 721 56.69% 

Ғимараттар мен имараттар 1 896 539 14.13% 

Машиналар мен жабдықтар 2 682 003 19.98% 

Көлік құралдары 1 081 027 8.05% 

Жалпы негізгі құралдар 13 421 381 100% 

 

 32. Инвестициялар                                                                                                                         
                                                                                                                                        01.04. 2009 жыл 

Инвестициялар түрі Мың теңге 

Басқа заңды тұлғалардағы ұзақ мерзімді инвестициялар  6 261 

Ұзақ мерзімді инвестициялар 0 

Инвестициялық портфель  0 

 

33. Дебиторлық берешек  

 

Дебиторлық берешектің құрылымы                                                                                                                                             
01.04.2009 жыл 

Бап атауы 
сома  

(мың теңге) 

Қысқа  мерзімді дебиторлық берешек, с.і.  11 242 641

Сауда дебиторлық берешек 9 169 308  

Жұмыскерлер мен басқа тұлғалардың берешегі  55 891  

Басқа дебиторлық берешек 2 154 273  

Күмəнді талаптар бойынша резерв  -136 831  

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек, с.і. 210 814



Бап атауы 
сома  

(мың теңге) 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді 
берешегі 322 734  

Жұмыскерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі  17 848  

Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 22 298  

Басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 688

Күмəнді талаптар бойынша резерв  -152 754  

Жалпы 11 453 455

 
Эмитенттің алдында жалпы  дебиторлық берешегі бар он ірі дебиторының тізімі 

01.04.2009 жыл (мың теңге) 

№ 

р/б  
Кəсіпорынның атауы Дебиторлық берешек сома 

1 Промжилстрой ЖШС                              98 179,00    

2 Тараз металлургиялық зауыты ЖШС                            106 715,00    

3 Құлагер БК ЖШС                            207 973,00    

4  «ТНК Казхром» АЗФ АҚ                              242 772,0    

5 Алматы халықаралық əуежайы                             357 069,00    

6 Аджип КСО                            209 611,00    

7 Имсталькон ЗМК (У-Ка қ.)                            396 000,00    

8 Несиелер бойынша жұмыскерлердің берешегі                             526 612,00    

9 Полимер металл-Т ЖШС                            558 836,00    

10 Вагостав ЖШС                            813 181,00    

 

33-1. Əрбір активтің құнын, тиісті шарттардың күші аяқталатын күндерді көрсетіп, 

эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ сенімді 

басқаруға берілген эмитенттің активтері туралы мəліметтер 

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ кепіліндегі мүлік  

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге 

Құқық белгілеуші 

құжаттардың атауы  

1 

Атқарушы аппараттың 

өндірістік базасы 

жалпы ауданы - 700,6 ш.м., 
жер телімі - 1,8524 га, тұрғын 
емес жайлар - 256,6 ш.м, 9,3 
ш.м, 434,7 ш.м, темір жол - 386 
м, кадастрлық нөмірі 20-314-
001-070 
Алматы қ., Ангарская к-сі, 97 

Жылжымайтын 
мүлік ипотекасына 
шарт № 12/11-01,  
12.11.2008 ж. 
 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 482 889 000 
USD 4 024 075 

1. Пайдалануға қабылдау туралы 
акт № 780, 08.06.2004ж. Тіркеу 
туралы куəлік № 2005/1/11, 
05.01.2005ж. 
2. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж., 
12.03.2008ж. тіркелген 
3. Жер телімін сатып алу-сату 
шарты № 1278, 26.04.2007 ж. 
4. Жер теліміне меншік құқығына 
акт № 0318680, 10.05.07 ж. 
25.06.07 ж. тіркелген 



2 

Павлодар Монтаждау 

Фирмасының өндірістік 

базасы: жалпы ауданы - 
9,2385 ш.м., жер телімі - 
5,2593 га , əкімшілік ғимарат - 
1 511,4 ш.м., өндірістік корпус 
- 3 622,6 ш.м, қойма - 424,1 
ш.м, суық қойма - 441,6 ш.м, 
гараж - 2074,4 ш.м, əкімшілік 
ғимарат - 943 ш.м. 
трансформаторлық будка -51,5 
ш.м, өтпе жол -21,4 ш.м, 
кадастрлық нөмірі 14-218-053-
047 
Павлодар қ., Солтүстік 
өнеркəсіп ауданы  

Жылжымайтын 
мүлік ипотекасына 
шарт № 12/11-02, 
12.11.2008 ж. 
 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 451 981 000 
USD 3 766 508.33 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж. 
2. Тіркеу туралы куəлік № СГРП 
99/16, 14.01.1999 ж. 
3. Жер теліміне меншік құқығына 
акт  № 0002550, 29.12.1997 ж. 

3 

Өскемен монтаждау 

фирмасының өндірістік 

базасы: жер телімінің ауданы 
- 6,0 га, кадастрлық нөмірі 05-
085-090-003, əкімшілік 
ғимарат - 1 319,8 ш.м, қойма - 
902,6 ш.м., өндірістік корпус - 
3 594,2 ш.м, негізгі құрылым - 
1 519,4 ш.м, қойма - 114,20 
ш.м, өтпе жол - 37 ш.м, өтпе 
жол - 21,6 ш.м, бүтін - 40 ш.м, 
сорғы станциясы - 34,5 ш.м, 
трансформаторлық - 52,4 ш.м 
Өскемен қ., Базовая к-сі, 7 

Жылжымайтын 
мүлік ипотекасына 
шарт № 06/11-01, 
06.11.2008 ж. 
 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 537 587 000 
USD 4 479 891.67 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж. –
27.01.1997 ж. тіркелген 
2. Тіркеу туралы куəлік 
№2003/9579, 27.03.2003 ж. 
3. Жер теліміне меншік құқығына 
акт ,  08.04.2003 ж., 15.04.2003 ж. 
тіркелген 
4. Тех. паспорт, 07.03.2006 ж. 
5. Жерді тұрақты пайдалану 
құқығын сатып алу-сату шарты 
№ 38 , 21.11.1995 ж.                                                 
6. Пайдалы ауданды өзгерту 
туралы қорытынды , 07.03.06 ж., 
Құрылымдардың болуы жəне 
бұзу туралы қорытынды , 
07.03.06 ж.                                           

Мүліктік құқық 
кепілі (талап ету) 
туралы шарт 
№22/09-02, 22.09.08 
ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 1954077907 
USD 16 283 
982.56 

 Мердігерлік шарты № 4/46, 
19/03/07, «Казхром» трансұлттық 
компаниясы» АҚ, Бас мердігерлік 
шарт № 4/55, 29/06/07, «Казхром» 
трансұлттық компаниясы» АҚ 

4 
Келісім-шарттар бойынша 

талап ету құқықтары Мүліктік құқық 
кепілі (талап ету) 
туралы шарт 
№12/09-01 , 
12.09.08 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 1 820 617 
818USD 15 171 
815.15 

1. Мердігерлік шарты 6-135, 
06/09/2007, «Вагостав» ЖШС;                                                                             
2. Қосалқы мердігерлік шарт 
№ЕРС/SC/0008/1-90 , 
15/06/2008г, Консолидейтед 
Контрактинг Инжиниринг 
Прокьюрмент С.А.Л.;                                                                          
3. Шарт 6-49/278 , 29/04/2008, 
«Найза-Құрылыс» ЖШС 

5 

Павлодар Монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі (16 бірлік) 

Жылжымалы мүлік 
кепілі туралы шарт 
№ 31/03-03, 
31.03.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 19 555 234 
USD 162 960.28 

* Банк қол қойды, 
келіспеушіліктер хаттамасы Банк 
тарапында  



6 

Өскемен монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі (97 бірлік) 

Жылжымалы мүлік 
кепілі туралы шарт 
№ 31/03-01, 
31.03.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
12.09.2009 

KZT 309 850 447 
USD 2 582 087.06 

* Банк қол қойды, 
келіспеушіліктер хаттамасы Банк 
тарапында  

 
 
№ 

р/б 
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ кепіліндегі мүлік  теңге USD 

1 Жылжымайтын мүлік 1 472 457 000 12 270 475 

2 Жылжымалы мүлік 329 405 681 2 745 047 

3 Келісім-шарттар бойынша талап ету құқықтары 3 774 695 725 31 455 798 

Жалпы 5 576 558 406 KZT 46 471 320 USD 

 

«Қазақстанның Халықтық жинақ банкі» АҚ кепіліндегі мүлік 

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге, АҚШ 

доллары 

Құқық белгілеуші 

құжаттардың атауы  

1 

Ақмола монтаждау 

фирмасының Өндірістік 

базасы: Жер телімі - 4.32890 
га, əкімш. ғимарат - 1 410,6 
ш.м., қойма - 1 869,3 ш.м, 946,3 
ш.м, гараж - 324 ш.м, ғимарат  
- 3 892,1 ш.м, қойма -209,4 
ш.м, өтпе жол - 11,4 ш.м, 
трансформаторлық - 55,6 ш.м 
Астана қ., Алматы ауданы, 
Угольная-2 к-сі, 35 (Өнеркəсіп 
аймағы, 25) 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 1160, 
19.09.08 ж. 
 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 424 838 
039 
USD 3 523 873 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021, 13.04.1995 ж. 
2. 08.07.04 ж. №3-1-1449 n  «Жеке 
жəне заңды тұлғаларға жерді 
уақытша ақылы пайдалануға беру 
жəне жер телімдеріне меншік 
құқығын беру туралы» Астана қ. 
əкімінің қаулысы. 
3. Пайдалануға қабылдау туралы 
акт № 3-1-138р , 02.12.2003 ж. 
4. 19.07.06 ж. № П-176 
«Астананың кейбір ғимараттары 
мен имараттарына реттік 
нөмірлер беру туралы» Сəулет 
жəне қала құрылысы 
департаментінің бұйрығы. 
5. Жерді уақытша ақылы 
пайдалану құқығына (жал) акт, 
05.02.2007 ж. 
6. Жер телімін жалға беру-алу 
шарты № 3174 , 05.02.2007 ж. 08. 
07.2053 ж. дейін 
7. 11.03.02 ж. жағдай б-ша 
тіркелетін жылжымайтын мүлік 
объектілеріне 5 Ф-2 тех.паспорты                                                                                                    
8. 06.01.04 ж. жағдай б-ша 
тіркелетін жылжымайтын мүлік 
объектілеріне 2 Ф-2 тех.паспорты 



2 

Жамбыл монтаждау 

фирмасының өндірістік 

базасы: əкімш.ғимарат (1 
325,15 ш.м), əкімш.ғимарат 
(688,80 ш.м), бес қойма, аспа, 
гараж, шеберхана, аспа, 3,77 га 
жер теліміне меншік құқығы 
ТП , с.і. өту үшін сервитут 
0,0655 га 
080000, Тараз қ., Төле би к-сі,  
230 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 1187, 
26.09.08 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 293 019 
409 
USD 2 430 486 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж. –
27.06.1996 ж. тіркелген 
2. Жер теліміне меншік құқығына 
акт ,  07.06.2007 ж. –12.06.2007 ж. 
тіркелген 
3. Архивная копия Решения 
Акима ж. Тараз қ. əкімінің 
22.06.1998 ж. № 544 шешімінің 
мұрағаттағы көшірмесі                      
4. 22.05.2007 ж. жағдай бойынша 
2 тех.паспорт 

3 

«Имсталькон Павлодар 

металл құрылымдар 

зауыты» ЖШС өндірістік 

базасы: өтпе жол - 11,6 ш.м, 
бояу қоймасы - 196,6 ш.м, 
қойма - 108 ш.м, гараж 403,6 
ш.м, өндірістік ғимарат - 2 
218,6 ш.м, өндірістік 
ғимараттың тұрғын емес 
жайлары - 7 559,2 ш.м, т/ж бір 
бөлігі № 55-431,3 п.м., т/ж бір 
бөлігі № 54 - 385,5 п.м, жер 
теліміне меншік құқығы - 
8,7438 га 
Павлодар қ., Солтүстік 
өнеркəсіп аймағы 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 49, 
28.01.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 456 179 
582 
USD 3 784 352 

1. 2 тапсыру акті , 20.01.05 ж.                                                                                            
2. тапсыру актісінің қосымшасы, 
20.01.05 ж.                                                                                                
3. жер теліміне меншік құқығы 
актісі № 0113257, 20.05.05 ж.                                                                                       
4.  24.05.05 ж. жағдай бойынша 6 
тех.паспорт (Ф-2)                                                                         
5. 02.06.08ж. жағдай бойынша  
т/ж тех.паспорт №54-55 (бір 
бөлігі)  

4 

Атқ. аппарат, 

жылжымайтын мүлік: Жер 
телімі - 0, 1994 га 
Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 
182 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 160, 
27.02.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 93 175 
800 
USD 775 341 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж. – 
тіркелген  
2. Сатып алу-сату шарты № 5-39 , 
23.04.2002 ж. 
3.Жер теліміне меншік құқығына 
акт , 13.08.2002 ж.-тіркелген 
20.12.2002 ж. Тіркеу туралы 
куəлік № 2002/1/8151, 20.12.2002 
ж. 
4. Алматы қ. əкімінің шешімі 
№430/29, 10.05.00 ж.                          
5. Жер телімін сатып алу-сату 
шарты № 577, 27.06.02 ж.                  
6. Жер теліміне меншік құқығына 
акт №0339183, 30.06.08 ж.                 
7. 22.01.09 ж. РМҚК берген 
жылжымайтын мүлік 
объектісінің жалпы ауданын 
өзгерту туралы қорытынды (А, Б, 
В, Г литерлері).                                                                                                    
8. Техникалық паспорт , 
22.01.09ж. (А, Б, В, Г литерлері) 



5 

Демалыс аймағы: Жер 
телімі1 - 8150 га, тұрғын үй -24 
ш.м, жазғы үй - 24, 24, 18,5, 
18,5 ш.м., қызметтік 
құрылымдар (суық там-22 ш.м, 
аспа - 11,7 жəне 20,4 ш.м, 
монша - 11,2 жəне 88 ш.м, 
сарай - 14 ш.м, бильярд - 155,8 
ш.м, тазалану бөлмесі - 1,2 
жəне 1,2 ш.м, шаруаш. алаңы -
279,8 ш.м, қоршау - 612,2 ш.м) 
Қапшағай қ., Қапшағай су 
қоймасының жағалауы, 
Туристы к-сі, 15 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 159, 
27.02.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 124 287 
000 
USD 1 034 346 

1. Тіркеу куəлігі №1528 , 
24.11.97ж. 
2. Жер теліміне меншік құқығына 
акт, 21.11.1997 ж., тіркеу  
30.06.03 ж.                                                                                                                                       
3. Тех.паспорт , 28.11.97ж.  (А, Б, 
В, Г, Д литері)                                                                
4. 03.11.1997 ж. Қапшағай қ. 
əкімінің шешімі №11-408                                                                                       
5. Жер телімін сатып алу-сату 
шарты, 18.11.1997 ж. 

6 

Қарағанды монтаждау 

фирмасының өндірістік 

базасы:  

Жер телімі - 4.4211 га. АБК 
ғимараты - 1 001,5 ш.м, металл 
қоймалар - 462,4 ш.м., 
шеберханалар -219 ш.м, гараж 
жəне гаражға қосымша 
құрылыс - 1 682,7 ш.м, цех - 
960,5 ш.м, учаскелік қоймалар 
- 140 ш.м, кран астынан жүру 
жолы - 104 м, т/ж тұйығы - 450 
м 
Қарағанды қ., Октябрь ауд., 
Солт. өнеркəсіп аймағы, уч. кв. 
018, 2-телім 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 343, 
06.04.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 216 185 
584 
USD 1 797 801 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021, 13.04.1995 ж.- 
Тіркелген құқықтар туралы 
анықтама № 07/3/34997, 
21.06.2007 ж. 
2. Жер теліміне меншік құқығына 
акт,  07.11.2006 ж. - тіркелген 
19.06.2007 ж. 
3. Тіркелген құқықтар туралы 
анықтама № 07/3/34997, 
21.06.2007 ж. 
4. Тех.паспорт , 06.02.2009 ж. А, 
А1, а, Б, Б1, В, Ж, Ж1, Д, Е  
литерлері                                             
5. Қарағанды қ. əкімінің шешімі 
№ 12/60, 21.12.1995 ж.                                                             
6. Жер телімін тұрақты пайдалану 
құқығын сатып алу-сату шарты 
№ 10 , 17.05.1996 ж., 
7. Жылжымайтын мүлік 
объектісінің жалпы ауданын 
өзгерту турлы қорытынды 09-
56/27-2 , 06.02.09 ж.,  
8. т/ж тұйығына тех. паспорт, 
06.02.08 ж. 

7 

Ақтөбе монтаждау 

фирмасының өндірістік 

базасы: Жер телімі - 2,5458 га, 
жер төлесі бар əкімшілік 
ғимарат - 1 716,5 ш.м., кеңсе - 
549,8 ш.м, механикалық 
шеберхана - 259,1 ш.м.,  
гаражы бар цех -560,7 ш.м, 
қосалқы құрылыс - 11,9 ш.м, 
гараж - 910,5 ш.м, гаражға 
қосымша құрылыс - 232,3 ш.м, 
материалдық қойма - 327,5 
ш.м, қойма-344 ш.м. 
Ақтөбе қ., ВОХР-6 өнеркəсіп 
аймағы, 27 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 450, 
05.05.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 178 861 
200 
USD 1 491 753 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021, 13.04.1995 ж.                                                                                                  
2. Жер телімін пайдалану/жалға 
беру құқығын сатып алу-сату 
шарты № 15, 11.09.1995 ж.                
3. Ақтөбе қ. əкімінің 23.04.04 ж. 
№ 831 қаулысы                                                                                                                              
4. Жер телімін сатып алу-сату 
шарты №253, 30.04.04 ж.                                                      
5. Хаттамадан үзіндіжазба № 8 
ОСА , 27.04.06ж.                                
6. Ақтөбе қ. əкімінің 02.02.07 ж. 
№ 209 қаулысы                                   



7. Құқық ҚР заңнамасына сəйкес 
рəсімделмеген Ақтөбе қ. 
аумағындағы жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру жөніндегі 
комиссия отырысының 
18.07.07ж. № 215 хаттамасынан 
үзінді жазба 

8. Əкімдіктің қаулысымен 
бекітілген құрылыстың 
заңдастырылған объектісін 
қабылдау туралы қабылдау 
комисиясының 28.09.07 № 2826 
акті                                                       
9. Жер телімініне жеке меншік 
құқыққа акт № 0045209, 
11.08.08ж. 
10. Тех.паспорт Ф-2 , 12.02.09 ж.-
литер А, газ құбырына тех. 
паспорт, 12.08.08ж., тех. паспорт, 
12.02.09 ж.-лит Б, Б1, Б2 жəне б, 
тех. паспорт , 12.020.9 ж.-лит В 
жəне В1, тех. паспорт , 12.02.09 
ж. - лит Г жəне Г1, тех. паспорт , 
12.02.09 ж. -лит. Д жəне Д1 

8 

Ақтөбе монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі (131 бірлік техн.) 

Ақтөбе қ., ВОХР-6 өнеркəсіп 

аймағы, 27 

Жылжымалы мүлік 
кепілі туралы 
(жабдық) шарт  
№ 451  
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 15 125 
974 
USD 126 155 

  

9 

Рудный металл құрылымдар 

зауытының өндірістік базасы 

өнеркəсіп корпусы - 9 511,5 
ш.м., қойма - 23,8 ш.м., темір 
жол - 635 м, жер телімі - 6,6773 
га  
Рудный қ., өнеркəсіп аймағы, 
н-сіз 

Жылжымайтын 
мүлік кепілі 
(ипотека) туралы 
шарт № 638, 
22.06.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 311 146 
000 
USD 1 448 040 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. актісінің 
телнұсқасы № КЧ № 000021,  
13.04.1995ж. – тіркелген 
26.09.1996ж.,                                                                                  
2. Əкімнің 24.02.09ж. № 297 
қаулысы                                                                                                                                            
3. Жер телімін жалға алу-беру 
туралы шарт № 65, 27.02.09 ж.                       
4. Жерді уақытша ақыға 
пайдалану құқығына акт № 
3295905, 11.03.09 ж.                                                             
5. Əкімнің 24.09.07 ж. №1224  
қаулысы                                                                                                                               
6. Заңдастырылған объектіні 
пайдалануға қабылдау туралы 
қабылдау комисиясының актісі 
№1224, 24.09.2007ж.(тұрмыстық 
үй-жайлар)  
7. Заңдастырылған объектіні 
пайдалануға қабылдау туралы 
қабылдау комисиясының актісі 
№1224, 24.09.2007ж. (бет 
балқыту машинасын келтіруге 
үй-жай) 
8. Заңдастырылған объектіні 
пайдалануға қабылдау туралы 
қабылдау комисиясының актісі 
№1224, 24.09.2007ж. (қойма) 
9. Тех. паспорт , 01.03.2007 ж., 



А1-А11 литері 
10. Тех. паспорт , 01.03.2007 ж., Б 
литері,  
11. т/ж тех. паспорт, 24.02.09 ж. 

10 

Рудный металл құрылымдар 

зауытының жылжымалы 

мүлкі (350 бірлік) 

Рудный қ., өнеркəсіп ауданы 

Жылжымалы мүлік 
кепілі туралы 
(жабдық) шарт 
№639 , 22.06.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 80 336 
550 
USD 537 577 

  

11 
Болашақта келіп түсетін 

ақша  

Аударылатын 
ақшаны (ағымдағы 
шотта) кепілге қою 
туралы шарт №457, 
24.04.08 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 976 003 
863 
USD 8 088 431 

1.   Шарт № 717, 28/01/2008 
(«Розетти-Имсталькон» ЖШС)- 
кепіл құны - 591 479 000 теңге  
(4 900 000 USD).                                                                                                    
2. Келісім-шарт 
№АР/М/07/2592/6-22 (Компания 
«Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В.») – кепіл құны - 
384 524 863 теңге (3 188 431) 

12 
Болашақта келіп түсетін 

ақша 

Аударылатын 
ақшаны (ағымдағы 
шотта) кепілге қою 
туралы шарт 
№1011, 22.08.08 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 1 653 252 
674 
USD 13 767 
927 

 № 6-109 құбыр эстакадалары 
бойынша фабрикация алды жəне 
монтаждау жұмыстары туралы  
(«Розетти-Имсталькон» ЖШС), 
28.07.08 ж. 

13 
Болашақта келіп түсетін 

ақша 

Аударылатын 
ақшаны (ағымдағы 
шотта) кепілге қою 
туралы шарт №220, 
13.03.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 179 497 
536 
USD 1 211 920 

Баутино қолдау негізінде сатып 
алу, жаңа əкімшілік кешенді салу, 
пайдалануға беру қызметтерін 
ұсыну келісім-шарты  
№ Аджип ККО/2004-0977 , 
21.02.07 ж.  

14 
Болашақта келіп түсетін 

ақша 

Аударылатын 
ақшаны (ағымдағы 
шотта) кепілге қою 
туралы шарт №282, 
27.03.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 512 032 
500 
USD 3 413 550 

Мердігерлік шарты № 213/3-44а-
СУБ/6-8а , 05.02.09 ж. «Векстрой-
1» 

15 
Болашақта келіп түсетін 

ақша 

Аударылатын 
ақшаны (ағымдағы 
шотта) кепілге қою 
туралы шарт № 
413, 23.04.09 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.04.2013 

KZT 997 853 
481 
USD 6 615 749 

1. «ЕвроХим-Удобрения» ЖШС 
жобалар жөнінде шекті шарт №6-
27, 24.03.09 ж.-642 725 000 тг (4 
261 254 $);                                                                                                                        
2. Жүк тасымалдауға арн. 330 
арнайы контейнерді сатып алуға 
келісім-шарт (КПГ) № Аджип 
ККО/2004-0947, 01.10.2006 ж. - 
216 498 365 тг  (1 435 380 $);                                                                                                              
3. Жүк тасымалдауға арн. 220 
арнайы контейнерді сатып алуға 
келісім-шарт (КПГ) № Аджип 
ККО/2005-0278, 01.10.2006 ж. - 
138 630 116  тг  (919 115 $)          

 



№ р/б 
«Қазақстанның Халықтық жинақ 

банкі» АҚ кепіліндегі мүлік 
теңге USD 

1 Жылжымайтын мүлік 2 097 692 614 KZT 16 286 082 USD 

2 Жылжымалы мүлік 95 462 524 KZT 661 732 USD 

3 
Келісім-шарттар бойынша талап 

ету құқықтары 
4 318 640 054 KZT 33 097 577 USD 

Жалпы 6 511 795 192 KZT 50 045 391 USD 

 
«Казкоммерцбанк» АҚ кепіліндегі мүлік 

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге, АҚШ 

доллары 

Құқық белгілеуші 

құжаттардың атауы  

1 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі – сақтандырылмаған 
арнайы техника (трактор, 
экскаваторлар)  
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 7.3.-6834 z , 
18.10.2006 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 7 036 100 
USD 57 400 

1 Трактор мен 3 Экскаваторға 
Техникалық паспорт 

2 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі – сақтандырылмаған 
(мобильдік имараттар, 
машиналар, жабдықтар, кеңсе 
жиһазы) 
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 7.3.-7359 z , 
26.12.2006 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 41 011 
100,28 
USD 334 566 

Кепіл нысанының айрықшалығы 
баланстық құн негізіндеалынған  

3 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі – сақтандырылмаған 
(мобильдік имараттар, 
машиналар, жабдықтар, кеңсе 
жиһазы) 
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 7.3.-7360 z , 
26.12.2006 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 5 544 
799,72 
USD 45 234 

Кепіл нысанының айрықшалығы 
баланстық құн негізіндеалынған  

4 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының автокөлігі: 21 
техника бірлігі 
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 7.3.-6833 z , 
18.10.2006 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 25 557 
900 
USD 208 500 

Кепіл нысанының айрықшалығы 
баланстық құн негізіндеалынған  



5 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының өндірістік 

базасы: Диспетчерлік, Жер 
телімі - 1.5432 га, Жер телімі - 
0.2574 га, Жер телімі - 0.1413 
га 
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 7.3.-7118 z , 
17.01.2007 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 341 495 
600 
USD 2 785 900 

1. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт № КЧ 
№000021,  13.04.1995 ж. 
2. Алматы қ. əкімінің 
31.12.1997ж. № 704/144 шешімі ,  
3. Пайдалануға қабылдау туралы 
акт № 3333 , 20.12.2005 ж. 
4. Жер телімін жалға беру туралы 
шарт № 16555 , 03.12.2003 ж.  
5. Жерді уақытша пайдалану 
құқығына (жал) акт , 23.11.2005ж. 
6. Алматы қ. əкімінің 
31.12.1997ж. № 704/180 шешімі,  
7. Жерді уақытша пайдалану 
құқығына (жал) акт , 25.11.2005 
ж. 
8. Жер телімін жалға беру-алу 
туралы шарт №16557 , 03.12.03ж.  
9. Салынған объектіні 
пайдалануға қабылдау туралы 
қабылдау комисиясының актісі 
№3333 , 20.12.05ж. 
10. Тех.паспорт, 06.01.2006ж., 
08.11.2000 ж. 

6 

Банк шотына келіп түсетін 

ақша  

Атқарушы аппарат 

№ 7.3.-7358 z , 
26.12.2006 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
31.12.2009 

KZT 5 832 000 
USD 38 880 

1. Ғимарат пен аспаларды жеткізу 
шарты № 12946-К-С-3008, 
21.03.06ж.  
2. Қосалқы имараттарды орнату, 
ғимараттар мен аспалар салу 
шарты № 12946-К-С-3007, 
19.01.06ж. 

 

№ р/б 
«Казкоммерцбанк» АҚ кепіліндегі 

мүлік 
теңге USD 

1 Жылжымайтын мүлік 341 495 600 KZT 2 785 900 USD 

2 Жылжымалы мүлік 79 149 900 KZT 645 700 USD 

3 
Келісім-шарттар бойынша талап ету 

құқықтары 
5 832 000 KZT 38 880 USD 

Жалпы 426 477 500 KZT 3 470 480 USD 

 
«БТА Банк» АҚ кепіліндегі мүлік 

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге, АҚШ 

доллары 

Құқық белгілеуші 

құжаттардың атауы  



1. Техпаспорт , 25.09.02ж.  
2. Меншік құқығының күшіне 
енуі туралы мем. акт №0034887 , 
1995ж.  
3. Жер теліміне меншік құқығына 
акт № 0024739, 10.01.2003ж. – 
тіркелген 20.01.03ж. 
4. Жер теліміне меншік құқығына 
акт №0024740, 10.01.2003ж. – 
тіркелген 20.01.03ж. 
5. Жер телімін жалға беру-алу 
шарты №14, 06.01.03ж. – бес 
жылға жасалған – тіркелген 
20.01.03ж., хаттама №1, 
12.03.02ж.  
6. Сатып алу-сату шарты , 
20.03.01 ж.  
7. Қабылдау-тапсыру акті, 
12.03.02ж. – тіркелген 16.07.02ж.  
8. Жер теліміне меншік құқығына 
акт №0021922, 14.08.2002ж. – 
тіркелген 20.01.03ж. 
9. Жер теліміне меншік құқығына 
акт №0021921, 14.08.2002ж. – 
тіркелген 20.01.03ж. 
10. Жер теліміне меншік 
құқығына акт № 0012527, 
14.03.2002ж. – тіркелген 
20.01.03ж. 
11. Жер телімін жалға беру-алу 
шарты №1216, 14.02.02ж. – бес 
жылға жасалған – тіркелген 
20.01.03ж.                                                                                                                      
12. Шымкент қ. əкімінің 
16.02.01ж. № 404 шешімі                  

1 

«Юсталькон» ЖШС 

жылжымайтын мүлкі: 

Əкімш. ғимараты бар 
өнеркəсіп базасы ауданы –  
3 790,8 ш.м, негізгі ауданы –  
2 599,90 ш.м, мекенжайы: 
Шымкент қ., Громов к-сі, 19; 
металл құрылымдар 
зауытының өндірістік кешені, 
жалпы ауданы - 10 480,20 ш.м, 
негізгі ауданы - 1 0054,70 ш.м, 
жер телімі - 1,1301 га, 
мекенжайы: Шымкент қ., 
Цемзауыт ауданы,  
Шымкент қ., Громов к-сі, 19  
Шымкент қ., Цемзауыт ауданы, 
н/сіз 

№ 474-4/ZK , 
13.03.2003 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.03.2011 

KZT 1 387 800 
000 
USD 9 252 000 

13. Инвентаризациялық іс №01-
2114, 17.01.03 ж.                                                            
14. «ОҚ өнеркəсіптік-құрылыс 
фирмасы» ААҚ заңдастырылған 
кəсіпорын мүлкін сатып алу-сату 
шарты, 12.03.2002 ж.                                                                                  
15. Шымкент қ. əкімінің 
01.11.2002ж. № 295 шешімі 

2 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының жылжымалы 

мүлкі: монтаждау краны 
Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 90 

№ 23-2/05/ZK , 
27.01.2005 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.03.2011 

KZT 19 500 
000 
USD 150 000 

Пневтожүру телекоспиялық 
монтаждау краны ТG-1000-R, 
1991 ж.ш., зау. № 440182, жүк 
көтергіштігі - 100 т., əзірлеген 
ТАДАНО Ко. ЛТД, Жапония 

3 

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

жылжымалы мүлкі  

бет майыстыру машинасы 
Тараз қ., Төле би к-сі, 178 

№ 23-1/05/ZK , 
27.01.2005 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.03.2011 

KZT 16 250 
000 
USD 125 000 

УББДА бет майыстыру 
машинасы 80 х 3150, 1985 ж.ш., 
тап. № 31-518-6246, əзірлеген 
СКЕТ ФЕВ Шверуашиненбау 
«Генрих Рау» Вильдау, Германия 



4 

Семей монтаждау 

фирмасының краны, Ақмола 

МЖ краны 

Астана қ., Алматы ауданы, 

Угольная-2 к-сі, 35 

№ 23-4/05/ZK , 
27.01.2005 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.03.2011 

KZT 22 464 
000 
USD 172 800 

1. МКГС-100 арнайы монтаждау 
краны, зауыт № 108, жүк 
көтергіштігі 100 т, əзірлеген 
Ульянов мех зауыты № 2, Ресей 
(СМФ).                                                        
2. МКГС-100.1 арнайы 
монтаждау краны, зауыт № 49, 
жүк көтергіштігі 100 т, əзірлеген 
Ульянов мех зауыты № 2, Ресей 
(АкмМФ).    

5 

Өскемен монтаждау 

фирмасының мұнара краны  

Өскемен қ., Базовая к-сі, 7 

№ 23-3/05/ZK , 
31.01.2005 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.03.2011 

KZT 8 125 800 
USD 62 506 

БК-1000-Б мұнара краны, 1988 
ж.ш., зауыт № 50, жүк 
көтергіштігі 63 т, əзірлеген Зуев 
энергомеханикалық зауыты 

 

№ р/б «БТА Банк» АҚ кепіліндегі мүлік теңге USD 

1 Жылжымайтын мүлік 1 387 800 000 KZT 9 252 000 USD 

2 Жылжымалы мүлік 66 339 800 KZT 510 306 USD 

3 
Келісім-шарттар бойынша талап ету 

құқықтары 
    

Жалпы 1 454 139 800 KZT 9 762 306 USD 

 
«Амстердамский ТБ Н.В.» АҚ кепіліндегі мүлік 

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге, АҚШ 

доллары 

Құқық белгілеуші құжаттардың 

атауы  

1 

Келісім-шарт бойынша 

келіп түсетін ақша  

Атқарушы аппарат 

№ 01-532/07 , 
12.10.07 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

KZT 9 491 899 
783 
USD 78 490 
861 

Бас мердігерлік шарт №НМ-С-
16/2007-135-6-110 , 17.017.07 ж. с 
«Казцинк» АҚ 

2 

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

өндірістік базасы: Жер 
телімі, ауданы - 20,0 га 
(кадастрлық нөмірі 06-097-
031-087), т/ж тұйығы, мини-
мақсатты əкімшілік-
тұрмыстық кешен, өндірістік 
база ауданында орналасқан  
Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№239/04-II , 
17.09.04 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

KZT 1 164 100 
276,5 
USD 9 290 505 

1. Меншік құқығының күшіне енуі 
туралы мем. акт № КЧ № 000021,  
13.04.1995ж. 
2. Тіркеу куəлігі № 542, 02.10.2001ж.  
3. Жер телімін жалға беру-алу 
туралы шарт  № 2794, 19.02.2002ж.  
4. Жерді уақытша ақылы пайдалану 
құқығына акт №0154236, 
29.10.2007ж.  
5. Меншік құқығының күшіне енуі 
туралы мем. акт № КЧ № 000021,  
13.04.1995 ж. 
6. Тіркеу туралы куəлік № 05/06558, 
11.07.2005ж.  
7. Заңдастырылған құрылыс 
объектісін пайдалануға қабылдау 
туралы акт – тіркелген 28.04.2008 ж.  
8. Жылжымайтын мүлікті 
заңдастыру туралы шешім №5521, 
10.04.2007ж. – тіркелген 28.04.2008 
ж.  
9. Тех. паспорт , 08.12.2007 ж. 
10. Тех.паспорт , 31.05.2005 ж. 



Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

жылжымалы мүлкі  

Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№239/04-Z1, 
17.09.04 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

KZT 1 050 460 
306,1 
USD 8 383 562 

машиналар/жабдықтар/беру 
құрылғылары/ т/ж көлігі, т.б. НҚ 

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

автокөлігі 

Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№239/04-Z5, 
03.05.07 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

KZT 15 466 
167,4 
USD 123 433 

16 бірлік 

3 
Түсімді талап ету құқығы 

Атқарушы аппарат 

Цессия шарты, 
03.05.07 ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

KZT 7 250 000 
000 
USD 48 
333 333 

«Век» корпорациясымен жасалған 
шекті шарт № 6-50, 20.03.07ж.  

 

№ р/б 
«Амстердамский ТБ Н.В.» АҚ кепіліндегі 

мүлік 
теңге USD 

1 Жылжымайтын мүлік 1 164 100 277 KZT 9 290 505 USD 

2 Жылжымалы мүлік 1 065 926 474 KZT 8 506 995 USD 

3 
Келісім-шарттар бойынша талап ету 

құқықтары 
16 741 899 783 KZT 126 824 194 USD 

Жалпы 18 971 926 533 KZT 144 621 694 USD 

 
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ кепіліндегі мүлік 

№ 

р/б 
Кепіл түрі, мекенжайы  Шарт  

Кепіл құны, 

теңге, АҚШ 

доллары 

Құқық белгілеуші құжаттардың 

атауы  

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

өндірістік базасы: жер 
телімі ауданы - 20,0 га 
(кадастрлық нөмірі 06-097-
031-087), т/ж, мини-
мақсатты əкімшілік-
тұрмыстық кешен, өндірістік 
база ауданында орналасқан  
Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№ 436 , 
16.06.05ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

1 164 100 276,5 
KZT 

1. Меншік құқығының күшіне енуі 
туралы мем. акт № КЧ № 000021,  
13.04.1995ж. 
2. Тіркеу куəлігі № 542 , 
02.10.2001ж.  
3. Жер телімін жалға беру-алу 
туралы шарт  № 2794, 19.02.2002ж.  
4. Жерді уақытша ақылы пайдалану 
құқығына акт №0154236, 
29.10.2007ж.  
5. Меншік құқығының күшіне енуі 
туралы мем. акт № КЧ № 000021,  
13.04.1995 ж. 
6. Тіркеу туралы куəлік № 05/06558, 
11.07.2005ж.  
7. Заңдастырылған құрылыс 
объектісін пайдалануға қабылдау 
туралы акт – тіркелген 28.04.2008 ж.  
8. Жылжымайтын мүлікті 
заңдастыру туралы шешім №5521, 
10.04.2007ж. – тіркелген 
28.04.2008ж.  
9. Тех. паспорт, 08.12.2007 ж. 
10. Тех.паспорт, 31.05.2005 ж. 

1 

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

жылжымалы мүлкі 

Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№ 663, 
17.09.04ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

1 050 460 306,1 
KZT 

машиналар/жабдықтар/беру 
құрылғылары/ т/ж көлігі, т.б. НҚ 



2 

«АЗОК» ЖШС өндірістік 

базасы: жер телімі, 5.6838га, 
қоршау құрылғылар зауыты  
Қапшағай қ.,  
Индустриальная к-сі, 1 

№ 492, 
09.09.04ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

340 377 450,0 
KZT 

1. Жер теліміне меншік құқығына 
акт, 20.04.2004 ж., тіркеу  23.08.04 ж.                                                                   
2. Пайдалануға қабылдау туралы акт, 
29.05.2001 ж., тіркеу  10.09.01 ж.           
3. Тех.паспорт, 06.10.2004 ж. 

3 

«АЗОК» ЖШС жабдығы 

Қапшағай қ.,  
Индустриальная к-сі, 1 

№ 333, 
14.04.04ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

230 501 880,0 
KZT 

1. Технологиялық жабдық (болаттан 
гофра бетті бейіндеу желісі)                                                              
2. Жабдық («Double Coat» бояуының 
желісі) 

4 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының автокраны  

Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 
90 

13 783 000,0 KZT 
«Тадано-TR-500 М-2» автокраны, 
1994 ж.ш. 

5 

№ 1 Алматы монтаждау 

фирмасының автокраны  

Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 
90 

№ 402, 
09.09.04ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 4 686 220,0 KZT 

«Тадано-250 М» автокраны, 
1995ж.ш. 

6 

Түсімді талап ету құқығы 
№ 1 Алматы монтаждау 
фирмасы 

Цессия шарты  
№ 173, 
02.04.07ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

143 819 695,0 
KZT 

Құрылыс мердігерлік шарты №37/3-
СУБ, 27.10.06 ж. жəне Д/с № 01, 
23.11.06 ж., «ПСО «ВЕК-1» ЖШС 
жасалған 

7 

Түсімді талап ету құқығы 
№ 1 Алматы монтаждау 
фирмасы 

Цессия шарты  
№ 172, 
02.04.07ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

365 655 000,0 
KZT 

Шарт № 1-2007 п , 01.03.07 ж., «IC-
GROUP» ЖШС жасалған 

8 

Түсімді талап ету құқығы 
№ 1 Алматы монтаждау 
фирмасы 

Цессия шарты  
№ 171, 
02.04.07ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

403 099 000,0 
KZT 

Шарт № 15-2006 п/16/14-1670 , 
28.11.06 ж., «Алматы қ. 
Халықаралық əуежайы» АҚ 
жасалған 

9 

Жамбыл металл 

құрылымдар зауытының 

автокөлігі  

Тараз қ., Төле би к-сі, 178  

№ 119, 
14.03.07ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

15 466 167,4 KZT 16 бірлік 

10 
Түсімді талап ету құқығы 

Атқарушы аппарат 

Цессия шарты  
№ 170, 
02.04.07ж. 
Шарт күшінің 
аяқталу күні – 
01.05.2010 

7 200 000 000,0 
KZT 

Шекті шарт № 6-50 , 20.03.07 ж., 
«Век» корпорациясымен жасалған 

 

№ р/б «Альфа-Банк» ЕБ АҚ кепіліндегі мүлік теңге 

1 Жылжымайтын мүлік 1 504 477 727 KZT 

2 Жылжымалы мүлік 1 314 897 574 KZT 

3 Келісім-шарттар бойынша талап ету құқықтары 8 112 573 695 KZT 

Жалпы 10 931 948 995 KZT 

 

34. Жарғылық жəне меншікті капиталының мөлшері 

2009ж. 31 наурыздағы Эмитенттің жарғылық капиталының мөлшері -  928 300 000 теңге. 
Қоғамның меншікті капиталының мөлшері - 7 346 097 000 теңге. 



35. Қарыздары 
01.04. 2009 жыл 

Өтеу кестесі (мың) Несие 

берушінің 

атауы, пайыз 

мөлшерлемес

і  

Қамтам

асыз ету 

түрі 

31.03.09ж. 

берешек 

сома  (мың 

теңге) 

2009  

2-тқ. 

2009  

3-тқ. 

2009  

4-тқ. 

2010  

1-тқ. 

2010ж. 

2-4-тқ. 

 

 2011 2012 

Қарыз 

валюта

сы 

«Ресей Жнақ 
банкі» АҚ ЕБ, 
несие желісін 
ашу (беру) 
туралы 
келісім № 

12/09, 
12.09.2008 
ж.,13,5 % 

өндірістік 
базалар, 
келісім-
шарттар 
бойынша 
талап ету 
құқығы, 
жылжыма
лы мүлік 

2 399 914  1 499 014 900 900     KZT 

Амстердамск
ий ТБ Н.В. 
№КС-239/04 
17.09.04ж., 
Д/с №1 

07.06.05ж.,  10 
%,  ДС№2 

03.05.07 ж. 09 
несие желісін 
ашу (беру) 
туралы  

өндірістік 
база, 

жылжыма
лы мүлік, 
келісім-
шарттар 
бойынша 
талап ету 
құқығы 

32 117 1 417 5 500 2 700 12 500 10 000   USD 

Альфа-Банк  
КД 

№49.1000/200
7, 02.04.07ж.  

16% 

өндірістік 
база, 

жылжыма
лы мүлік, 
келісім-
шарттар 
бойынша 
талап ету 
құқығы 

887 730   670 230 217 500    KZT 

Казкоммерц 
Банк келісім 
№ 654 

11.08.05 ж., 16 
% несие 

желісін ашу 
(беру) туралы  

өндірістік 
база, 

жылжыма
лы мүлік, 
келісім-
шарттар 
бойынша 
талап ету 
құқығы 

1 701 100   495 100 1 206 000     KZT 

«Қазақстанны
ң халықтық 
жинақ банкі», 
№ KD 02-08-

31-01, 
03.04.08 ж., 
несие желісін 
ашу (беру) 
туралы; 14% 

өндірістік 
база, 

жылжыма
лы мүлік, 
келісім-
шарттар 
бойынша 
талап ету 
құқығы 

31 354 8 000 11 998 5 762 5 594    USD 

«БТА Банк» 
АҚ Жамбыл 
филиалы; 
Шарт №04 
VR-2008ж., 

01.07.08 несие 
желісін ашу 

(беру) 
туралы; 16% 

Ш, 
бойынша 
айналымда
р  

49 987   49 987     KZT 



Өтеу кестесі (мың) Несие 

берушінің 

атауы, пайыз 

мөлшерлемес

і  

Қамтам

асыз ету 

түрі 

31.03.09ж. 

берешек 

сома  (мың 

теңге) 

2009  

2-тқ. 

2009  

3-тқ. 

2009  

4-тқ. 

2010  

1-тқ. 

2010ж. 

2-4-тқ. 

 

 2011 2012 

Қарыз 

валюта

сы 

«Центр 
Лизинг» 

ЖШС; №167 
26.05.06ж.; 

10 % 

Лизингтік 
жабдық 1 460 162 162 162 162 487 325  EUR 

 

36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты несиелік берешегі 

Несиелік берешек құрылымы 
01.04.2009 жыл 

Берешектің атауы Сома (мың теңге) 

Қысқа мерзімді несиелік берешек, соның ішінде 5 863 792 

Сауда несиелік берешек 3 273 765  

Жалақы төлеу бойынша несиелік берешек  579 484  

Жал төлемін төлеу бойынша несиелік берешек 1 090  

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақы  212 738  

Басқа несиелік берешек 1 796 715  

Ұзақ мерзімді несиелік берешек, соның ішінде  206 564 

Жеткізушілер мен тапсырыс берушілерге берілген ұзақ мерзімді 
несиелік берешек  80 976  

Жал бойынша ұзақ мерзімді несиелік берешек  124 243  

Төленуге тиісті ұзақ мерзімді сыйақы  0 

Басқа ұзақ мерзімді несиелік берешек  1 345  

Жалпы  6 070 356 
 

Он ірі несие берушінің тізімі  
01.04.2009 жыл (мың теңге) 

№ р/б Кəсіпорынның атауы Несиелік берешек сома  

1 Имсталькон Алматы                              81 000,00    

2 Квадрат Сервис ЖШС                              81 567,00    

3 «Сплав-Комлект» ЖШС                            105 595,00    

4 Имсталькон УК МФ                            106 720,00    

5 Промстрой                            129 678,00    

6 Ошер ЖШҚ                            186 789,00    

7 Модуль Корпорация ЖШС                            280 729,00    

8 Европолис ЖШС                            347 837,00    

9 Истра ЖШС                            490 200,00    

10 Казцинк                            242 254,00    
 

36-1. Соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішінде (үш жылдың əрқайсысының нəтижелері 

бойынша бөліп) эмитент алған (көтерген) таза кіріс (шығын) мөлшері 
 Өлшем бірлігі 2006 2007 2008 

Таза кіріс   мың теңге 519 427 804 016 2 035 056 
 

36-2. Левередж 
 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.04.2009 

Жиынтықты міндеттемелер (мың теңге) 10 782 946 24 731 395 28 458 630 33 572 664 

Меншікті капитал (мың теңге) 3 384 192 4 852 163  6 839 415   7 346 097   

Левередж көлемі  (Жиынтықты 
міндеттемелер/Меншікті капитал) 

3.19 5.10 4.16 4.57 



6. Бағалы қағаз шығарылымдары туралы мəліметтер 
37. Бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары 
 

1) Эмитент осыған дейін облигациялар шығарған емес.   
 

2) Шығарылған акциялар туралы мəліметтер 

 

Акциялар шығарылымы  – 1 360 796 (бір миллион үш жүз  алпыс  мың жеті жүз тоқсан 
алты) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы.  
Шығарылым тіркелген күн – 2000 жылғы  18 мамыр 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: А0116-5 
 
Акциялар шығарылымы  – 338 294 (үш жүз ,ыз сегіз мың екі жүз тоқсан төрт) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі.  
Шығарылым тіркелген күн – 2002 жылғы  17 қыркүйек 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А0116-6 
 

Акциялар шығарылымы  – 150 910 (бір жүз елу мың тоғыз жүз он) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі 
Шығарылым тіркелген күн – 2002 жылғы  25 желтоқсан 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А0116-7 
 

Акциялар шығарылымы  – 300 000 (үш жүз мың) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі.  
Шығарылым тіркелген күн – 2003 жылғы  21 мамыр 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А0116-8 
 
Акциялар шығарылымы  – 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
Шығарылым тіркелген күн – 2005 жылғы  20 сəуір 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А0116 
 



Акциялар шығарылымы  – 4 000 000 (төрт миллион) акция.  
Акция түрі, санаты: жай акциялар. 
Акциялар бір акция үшін 200 (екі жүз) теңгеге орналастырылды - 2 500 000 (екі миллион бес 
жүз мың) акция, 242 (екі жүз қырық екі) теңгеден - 1 346 119 (Бір миллион үш жүз қырық алты 
мың бір жүз он тоғыз) акция, 280 (Екі жүз сексен) теңгеден 153 881 (бір жүз елу үш мың сегіз 
жүз сексн бір) дана. 
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
Шығарылым тіркелген күн – 2006 жылғы 21 шілде  
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: А0116 
 

Акциялар шығарылымы   

Акциялардың жалпы саны: 4 800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) жарияланған акция, оның 
ішінде 4 000 000 (төрт  миллион) акция орналастырылды.  
Акциялардың шығарылым нысаны: құжатсыз. 
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган – Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
Шығарылым тіркелген күн – 2007 жылғы  16 қазан 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А0116. 
 

Артықшылықты акциялар жоқ. 
Акцияларды сатып алу əдістемесі бекітілген күн – 2006 жылғы 27сəуір, 2009 жылғы 07 
мамыр. 
 

3) Эмитенттің бағалы қағаз ұстаушыларының алдындағы (облигациялар бойынша 

сыйақы төлемеу, төлеуді кешіктіру), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер 

төлемеу (төлеуді кешіктіру) өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мəліметтер, 

соның ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне орындау мерзімін 

кешіктіру туралы ақпарат,  бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген 

сыйақы сомасы (түрлері жəне шығарылымдары бойынша жеке-жеке) 

Эмитенттің бағалы қағаз ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері 
жоқ. 
 

4) Эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымдары тоқтатылған жоқ немесе күші жоқ 

танылған жоқ, жойылған жоқ.  

 

5) Облигациялар бойынша өтеу күндері жəне төлемдердің жалпы мөлшері  

Эмитент осыған дейін облигациялар шығарған емес.   
 

6) жай акциялар бойынша дивидендтер:  
Кезең 1 акция үшін есептелгені  1 акция үшін төленгені 

2007 жыл 60 теңге 54.16 теңге 
2008 жыл 2008 жыл қорытындылары бойынша дивидендтер есептелген жоқ  
 

7) Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда жүргізілген негізгі рыноктар, соның ішінде 

сауда ұйымдастырушысының атауы 

Эмитент ұйымдастырылған жəне басқа рыноктарда жай акцияларымен сауда жасамайды. 
 

8) Эмитент ертеректе шығарған əрбір бағалы қағаз түрімен ұстаушыларына берілетін 

құқықтар, соның ішінде шектеулерді бұзғанда жүзеге асырылған (ковенант) жəне 

ұстаушылардың құқықтарды жүзеге асыру тəртібін көрсете отырып, ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар 

Құқықтар ҚР қолданыстағы заңнамасымен анықталған.  



7. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер 
 

38. Облигациялар туралы мəліметтер 

(Осы бөлім облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген кезде толтырылмайды) 
 

8. Қосымша ақпарат 
41-1. Облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелгенде келесілер көрсетіледі: 

1. Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін туындаған оқиғалар 

жəне қандай жағдайларда облигация ұстаушылары облигацияны мерзімінен бұрын 

өтеуді талап ету құқығына ие болатындығы; 

� Облигациялар бойынша дефолт – сыйақы мен негізгі қарыз төленеді деп белгіленген 
мерзім аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде 
купонды сыйақыны, номиналды құнын жəне соңғы купонды сыйақыны төлемеу немесе 
толық төлемеу. Осы мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам өз міндеттерін орындамаса, 
облигация ұстаушыларының барлық құқықтары жəне олардың мүдделерін қорғау 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.  

� Осы Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау белгісіз күш 
жағдайының салдары болса, Компания осы Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара 
немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Басталуын алдын ала 
көруге немесе білуге болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, əскери əрекеттер, т.б.) 
белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісіз күш жағдайлары туындаған жағдайда 
Компанияның осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осы жағдайлар 
мен салдарлары болатын уақытқа сəйкесінше кейінге шегеріледі. 

� Мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. 
2. Облигациялар бойынша дефолт болғанда эмитент қолданатын шаралар, 

облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамағанда немесе тиісті 

түрде орындамағанда облигация ұстаушыларының құқықтарын қорғау процедуралары 

Эмитент облигация ұстаушыларының алдындағы сыйақыны жəне/немесе негізгі қарызды 
төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жəне/немесе уақтылы орындамаған жағдайда 
міндетті: 

� сыйақыны жəне/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеген, уақтылы 
төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде 
облигациялар шығарылымының проспектімен белгіленген шарттарда жəне мерзімде 
оларды өтегенде дефолт күнгі жағдай бойынша тіркеушісінен облигация 
ұстаушыларының тізілімінде тіркеуші тіркеген облигация ұстаушыларының 
тізілімін (тізімін) алуға; 

� тізілімді алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына 
басылымдар арқылы немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы осы проспектпен 
қарастырылған шарттарда міндеттемелерін орындай алмайтындығы туралы 
хабарлауға. 

3. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылғанда концессиялық шарттың жəне 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілдемесін беру туралы қаулысының 

деректемелері көрсетіледі: 

Компания облигациялары инфрақұрылымдық емес. 
4. Тіркеушінің атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарт жасалған күн, шарт 

нөмірі 

Облигация ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізетін тұлға - «Регистратор «Зерде» АҚ 
(Лицензия № 0406200451, 2006 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасының Қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген), 
орналасқан мекенжайы: Манас/Жандосов, 34А/8А. 
5. Эмитенттің дефолт фактілері туралы ақпаратты облигация ұстаушыларына беру 

тəртібі, мерзімі мен əдістері 
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«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 
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Республика Казахстан, Алматы, 2009 год 



1. Общие сведения об эмитенте: 
 

2. Наименование эмитента На государственном языке На русском языке  

Полное наименование «Имсталькон» Акционерлық 
қоғамы 

Акционерное общество 
«Имсталькон» 

Сокращенное наименование «Имсталькон» АҚ АО «Имсталькон» 

Наименования Эмитента на иных, кроме русского и казахского языка, не предусмотрены. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

Дата 
регистрации и 
перерегистрац

ии, № 
свидетельств

а 
государственн

ой 
регистрации 
общества 

Правовая 
форма 

общества 
 
 
 
 
 
 

Полное и сокращенное 
наименование общества 

Регистрирующ
ий орган 

Примечание, 
причина изменения 

10.07.92г., 
№621 

Акционерно
е общество 

Акционерное общество 
закрытого типа по 
изготовлению и монтажу 
стальных конструкций - 
«Имсталькон» (АОЗТ 
«Имсталькон») 

Советской 
районной 
администрацие
й г.Алматы 

Создание 
акционерного 
общества по 
инициативе 
учредителей  

30.03.93г., 
№4349 

Акционерно
е общество 

Открытое акционерное 
общество по изготовлению и 
монтажу стальных конструкций 
«Имсталькон» (ОАО 
«Имсталькон»); 

Советской 
районной 
администрацие
й г.Алматы 

Изменился тип 
акционерного 
общества в связи с 
изменением 
законодательства 

25.05.95г., 
№б/н 

Акционерно
е общество 

Акционерное общество по 
изготовлению и монтажу 
стальных конструкций 
«Имсталькон» (АО 
«Имсталькон») 

Министерством 
Финансов 
Республики 
Казахстан 

Изменился тип 
акционерного 
общества в связи с 
изменением 
законодательства 

31.12.98г., 
№2664-1910-
ОАО 

Акционерно
е общество 

Открытое акционерное 
общество “По изготовлению и 
монтажу стальных конструкций 
«Имсталькон» (ОАО 
«Имсталькон» 

Управление 
Юстиции города 
Алматы 

Изменился тип 
акционерного 
общества в связи с 
изменением 
законодательства 

19.12.03г., 
№2664-1910-
АО 

Акционерно
е общество  

Акционерное общество “По 
изготовлению и монтажу 
стальных конструкций 
«Имсталькон» (АО 
«Имсталькон») 

Управление 
Юстиции города 
Алматы 

Изменился тип 
акционерного 
общества в связи с 
изменением 
законодательства 

19.06.06г., 
№2664-1910-
АО 

Акционерно
е общество  

Акционерное общество 
«Имсталькон» (АО 
«Имсталькон») 

Департамент 
Юстиции города 
Алматы 

Изменилось 
наименованием 
акционерное 
общество по 
инициативе общего 
собрания акционеров 

 



4. Регистрационный номер налогоплательщика 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Налоговом комитете по Алмалинскому району 
г. Алматы с 13 октября 2001 года, РНН 600700021257. 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты.  
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, проспект Абая, 10-а. 
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы, мкр-н Жетысу-2, дом 71-Б 
℡ +7 (727) 376 89 35, � +7 (727) 376 89 45, E-mail: imstal@itte.kz, web-site: http://www.imstalcon.kz 
 
6. Банковские реквизиты эмитента 
Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

АО ДБ «Альфа-Банк, г. Алматы 
190 501 947  
KZT 007 467 525  
USD 003 070 547; RUB 002 160 238; EURO 200 070 777  
600 500 041 430 

Банковские реквизиты 
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

АФ АО «Банк Туран Алеем», г. Алматы 
190 501 306 
KZT 918 467 846 
USD 912 070 846 ; RUB 915 160 135  
600 900 513 079 

Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

АГФ АО «Банк ЦентрКредит» РКО №20, г. Алматы 
190 501 719 
KZT 930 467 855 
USD 930 070 543 
600 300 022 316 

Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» 
190 551 601 
KZT 082 467 365 
USD 066 070 590; EURO 066 080 891  
600 200 091 051 

Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

ДБ АО «СберБанк России» 
190 501 914 
KZT 037 467 092 
USD 028 070 838; RUB 008 160 221; EURO 094 070 930   
600 900 050 984 

Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Валютный счет 
РНН 

Ф-л № 6 АО «Евразийский банк», г. Алматы 
190 501 993 
KZT 601 467 708 
USD 600 070 484; RUB 600 160 543; 600 070 785 EURO 
600 500 531 776 

Банковские реквизиты  
БИК (МФО) 
Расчетный счет  
Мультивалютный счет 
РНН 

АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы 
190 501 724 
KZT 101 467 989 
073 070 514; 
600 400 055 239 

 
7. Виды деятельности эмитента. 
Основными видами деятельности АО «Имсталькон» являются: 

• Производство проектных работ для строительства.  
• Изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий, 

спецсооружений (мачт, башен, мостов, градирен, галерей), сосудов, работающих под давлением, 
железнодорожных вагон-цистерн, резервуаров для воды, химреагентов, нефти и нефтепродуктов 
любой емкости и др. 

• Изготовление инструмента и оборудования, оснастки, металлоформ. 
• Изготовление строительных материалов, изделий и конструкций, производство кислорода.  
• Производство строительно-монтажных работ. 



• Реконструкция, обследование и капитальный ремонт промышленных и гражданских зданий и 
сооружений, резервуаров и сосудов, работающих под давлением.  

• Обустройство нефтегазовых месторождений с прокладкой трубопроводов различного 
назначения.  

• Сооружение мостов, объектов связи.  
• Комплексное строительство объектов «под ключ». 
• Подготовка и переподготовка кадров. 
• Выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению. 
• Внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная  деятельность. 
• Научно-техническая деятельность в области металлостроительства. 
• Строительство жилых зданий.  
• Общество также может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 
• Предфабрикация и укрупнительная сборка оффшорных металлических конструкций. 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан. 
АО «Имсталькон» не имеет рейтингов международных и(или) отечественных рейтинговых агентств. 
Общество не является финансовым агентством.  
 
9. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента. 
№  Наименование филиалов и 

представительств 
Даты регистрации 
(перерегистрации) 

Местонахождение (юридический 
адрес) 

Почтовый адрес 

20. Алматинская  
монтажная фирма №1  

16.08.2006 г. Республика Казахстан, 
город Алматы, ул. 
Бекмаханова, 90 

050030, Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. 
Бекмаханова, д. 90 

21. Алматинская  
монтажная фирма №2 

04.08.2006 г. Республика Казахстан, 
город Алматы, ул. 
Москвина, 11 

050061, Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. 
Москвина, д.11 

22. Акмолинская  
монтажная фирма  

26.09.2006 г. 
 

Республика Казахстан, 
город Астана, район 
Алматы, улица Угольная-
2, 35 

010035, Республика 
Казахстан, г. Астана, р-н 
Алматы, ул. Жетыген, 35, а/я 
1462 

23. Актюбинская  
монтажная фирма  

10.08.2006 г. город Актобе, Промзона, 
Вохра-6 г. 

030000, Республика 
Казахстан, город Актобе, 
Промзона, Вохра-6 г. 

24. Бишкекская 
строительно – 
монтажная фирма 

13.10.2006 г. 720055, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. 
Абая, 79а 

720055, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. 
Абая, 79а 

25. Жамбылский завод 
металлоконструкций  

05.09.2006 г. 080007, Республика 
Казахстан, Жамбылская 
область, город Тараз, 
улица Толе би, 178 

080007, Республика 
Казахстан, Жамбылская 
область, город Тараз, улица 
Толе би, 178 

26. Жамбылская 
монтажная фирма  

16.08.2006 г. 080000, Республика 
Казахстан, Жамбылская 
область, город Тараз, 
улица Толе би, 230 

080000, Республика 
Казахстан, Жамбылская 
область, город Тараз, улица 
Толе би, 230 

27. Карагандинский завод 
металлоконструкций  

20.07.2006 г. 100011, Республика 
Казахстан, г. Караганда, 
микрорайон 13 

100011, Республика 
Казахстан, г. Караганда, 
микрорайон 13 

28. Карагандинская 
монтажная фирма  

07.08.2006 г. 100018, Карагандинская 
область, город Караганда, 
Октябрьский район, 

100018, Карагандинская 
область, город Караганда, 
Октябрьский район, 



№  Наименование филиалов и 
представительств 

Даты регистрации 
(перерегистрации) 

Местонахождение (юридический 
адрес) 

Почтовый адрес 

Северная промзона Северная промзона 
29. Лисаковская 

монтажная фирма  
08.08.2006 г. 111200, Республика 

Казахстан, Костанайская 
область, город Лисаковск, 
ул. Мира, 7 

111200, Республика 
Казахстан, г. Лисаковск, ул. 
Мира, д. 7 

30. Павлодарская 
монтажная фирма  

03.08.2006 г. 140000, Республика 
Казахстан, Павлодарская 
область, г. Павлодар, 
Северная промзона, а/я 
№32 

140000, Республика 
Казахстан, Павлодарская 
область, г. Павлодар, 
Северная промзона, а/я №32 

31. Рудненский завод 
металлоконструкций  

29.08.2006 г. 111500, Республика 
Казахстан, Костанайская 
область, город Рудный, 
район ФЗО 

111500, Республика 
Казахстан, г. Рудный, район 
ФЗО 

32. Рудненская 
монтажная фирма  

16.08.2006 г. 111500, Республика 
Казахстан, Костанайская 
область, город Рудный, 
улица. Мира, 107-а 

111500, Республика 
Казахстан, Костанайская 
область, город Рудный, 
улица. Мира, 107-а 

33. Семипалатинская 
монтажная фирма  

02.08.2006 г. 071412, Республика 
Казахстан, г. Семей, район 
Арматурного завода 

071412, Республика 
Казахстан, г. Семей, район 
Арматурного завода 

34. Семипалатинская 
монтажная фирма №2 

02.08.2006 г. 071412, Республика 
Казахстан, г. Семей, район 
Арматурного завода 

071412, Республика 
Казахстан, г. Семей, район 
Арматурного завода 

35. Талдыкорганская 
монтажная фирма  

31.07.2006 г. 040006, Республика 
Казахстан, г. Талдыкорган, 
ул. Транспортная, д. 3 

040006, Республика 
Казахстан, г. Талдыкорган, 
ул. Транспортная, д. 3 

36. Усть-Каменогорский 
завод 
металлоконструкций  

28.08.2006 г. 070006, Республика 
Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Загородная, д. 1 

070006, Республика 
Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Загородная, д. 1 

37. Усть-Каменогорская 
монтажная фирма  

20.09.2006 г. 070008, Республика 
Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, ул. Базовая, 
д. 7 

070008, Республика 
Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, ул. Базовая, д. 
7 

38. Уральская монтажная 
фирма  

13.09.2006 г. Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, ул. 
Дарьинская, 4 

090024, Республика 
Казахстан, г. Уральск, ул. 
Дарьинская, д. 14 

 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - 
отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента 
с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  
В 2005-2007 годы аудит финансовой отчетности Эмитента осуществляло Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Фирма по оказанию аудиторских и консультационных услуг Алматыаудит» 
(Государственная лицензия серия МФЮ № 0000042 от 10.02.2000г.), являющееся членом “Коллегии 
аудиторов”, аудитор Решетина Валентина Петровна (Государственная лицензия серия МФ № 0000081).  
Аудит финансовой отчетности за 2007, 2008 годы проведен Товариществом с ограниченной 
ответственностью ««Almir Consulting», член Палаты аудиторов Республики Казахстан, ассоциированный 
член партнерства NP IAS «RSM TOP AC». 
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с 
которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  



 
консультант по юридическим вопросам: не имеется  
 
консультант по финансовым вопросам: АО «Zurich Invest Management» , г. Алматы, 050012, ул. Толе 
би, 83, 4 этаж, тел. +7 727 244 92 83, 244 92 84, факс +7 727 244 92 82, e-mail: info@zim-kz.com. Член 
Ассоциации Финансистов Казахстана. 
 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из 
сторон оно было инициировано.  
Расторжение вышеуказанных договоров не происходило.  
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие 
предусмотрено уставом общества).  
Кодекс корпоративного управления АО «Имсталькон» принят 02 декабря 2008 года Общим Собранием 
акционеров. Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 12 от 02 декабря 2008 года. 
 

 
 

2. Органы управления эмитента  
 
12. Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Эмитента являются: 

Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет Директоров; 
Исполнительный орган – Правление. 

 

Компетенция органов управления Эмитента определена Уставом Эмитента, утвержденного 07 мая 2009 
года, а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и 
дополнениями. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в 

случае его принятия; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам совета директоров; 

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
9) утверждение годовой финансовой отчетности; 
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества; 



11) решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала 
или полугодия и определения размера дивиденда на одну акцию;  
12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении 

случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона «Об акционерных обществах»; 
13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 
14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 

путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме, составляющей двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

15) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; 

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием), определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с 
Законом; 

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в 

том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом 
Общества; 

19) оценка результатов деятельности членов совета директоров; 
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных 

обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 
Компетенция Совета директоров. 
К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене 
их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) предложение общему собранию акционеров порядка распределения чистого дохода Общества 

за истекший финансовый год и размер дивиденда (за квартал, полугодие, год) в расчете на одну 
простую акцию Общества; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание 

его руководителя, первого заместителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя, первого заместителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа); 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося 
предметом крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности Общества); в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 



13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более 
процентов размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 
Общества; 

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность; 

19) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря; 

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) которого принадлежит Обществу; 

21) ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа о результатах 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества и утверждение плановых 
показателей на следующий квартал; 

22) определение порядка направления уведомления членам совета директоров о проведении 
заседания совета директоров. 
 
 

Компетенция Правления Общества 
Правление состоит из трех человек. Руководитель Правления - Генеральный директор общества. К 
исключительной компетенции правления общества относятся следующие вопросы: 

6) совершение сделок, в результате которых обществом приобретается или отчуждается (может 
быть приобретено и отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 15% до 25% от 
общего размера от общества стоимости активов общества; 

7) утверждение сметы доходов и расходов централизованного фонда общества на текущий год; 
8) принятие решения о представлении на утверждение совету директоров годовой финансовой 

отчетности обществу; 
9) утверждение протокола распределения работ по объектам сметной стоимостью более 1 000 000 

месячных расчетных показателей. 
10) Урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, отнесенным к деятельности 

правления и генерального директора. 
 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

на 01.06.2009г.  

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена Совета директоров 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Доля в уставном капитале 
дочерних и зависимых 

организаций,  
(в %) 

ТОО «АЗОК» 5,00 
ТОО «Имсталькон  
– Темиртау» 

5,00 

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон»  

1,49 

ТОО «Севимсталькон»  5,00 

Есмуканов Серик 
Газизович 
(председатель Совета 
директоров), 1960 г.  

с 27.07.2005г. заместитель генерального 
директора по строительно-монтажному 
производству 

11.2103 

ТОО «Юсталькон» 5,00 



Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена Совета директоров 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние три года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Доля в уставном капитале 
дочерних и зависимых 

организаций,  
(в %) 

Жахин Марат 
Сейтгалеевич, 1940 г. 

 с 2005 г.  Директор филиала 
«Карагандинский завод 
металлоконструкций» 

3.0447 нет 

ТОО «Ак Имсталькон» 15,00 
ТОО «Имсталькон – 
Темиртау» 

11,62 

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон» 

2,98 

ТОО «Севимсталькон» 7,00 

ТОО «Юсталькон» 7,50 

Кананыхин Владимир 
Тимофеевич, 1940 г. 

С 2003 года Генеральный директор 
АО «Имсталькон» 13.1961 

ТОО «МаксДжордан - 
Имсталькон» 

10,00 

Лабуков Михаил 
Семенович, 1946 г. 

с 2003 г. - Директор филиала «Усть-
Каменогорский завод 
металлоконструкций» 

5.8362 нет 

Извеков Валерий 
Владимирович 
(независимый 
директор), 1940 г. 

 2005 г. президент АО 
«Казэлектромонтаж», 2006-2007 г. 
первый вице-президент АО 
«Казэлектромонтаж». 

В настоящее время независимый 
директор АО «Имсталькон» 

нет нет 

Поляков Николай 
Пантелеевич 
(независимый 
директор), 1939 г. 

2004 г по апрель 2007 г. директор 
филиала Павлодарская монтажная 
фирма. В настоящее время 
независимый директор АО 
«Имсталькон» 

0.8335 нет 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.  
Общим собранием акционеров 27.04.2006 г. (Протокол №8ОСА) в совет директоров избраны Байбаев 
Н.Н., Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Ермолович А.Т., Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Исин Б.А., Кананыхин В.Т., 
Лабуков М.С., Синицына Т.Н.  

В связи с перевыборами совета директоров общим собранием акционеров 12.04.2007 г. (Протокол 
№9ОСА) из совета директоров вышел Ермолович А.Т., в совет директоров избран Поляков Н.П.  

29.08.2007 г. (Протокол №10ОСА) на внеочередном общим собранием акционеров на основании пункта 3 
статьи 64 закона «Об акционерных обществах» из совета директоров вышел Байбаев Н.Н., в совет 
директоров избран Извеков В.В.  

На общем собранием акционеров 29.04.2008 г. (Протокол №11ОСА) в совет директоров избраны  
Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П., из совета 
директоров вышли: Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н.  

На общем собранием акционеров 07.05.2009 г. (Протокол №13ОСА) состав членов совета директоров не 
изменился. 

Других изменений в составе совета директоров в течение прошедших двух лет не было. 
 
13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых) 
Комитеты Совета директоров не создавались.  



 
13-2. Служба внутреннего аудита 
Служба внутреннего аудита не сформирована. 
 
14. Исполнительный орган эмитента 

 
                                                                                              на 01.06.2009 г. 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена исполнительного 
органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

 и за последние три года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Общества, 

(в %) 

Доля в уставном 
капитале дочерних и 

зависимых организаций, 
(в %) 

ТОО «Ак Имсталькон» 15,00 

ТОО «Имсталькон – 
Темиртау» 

11,62 

ТОО «ПЗМК-
Имсталькон» 

2,98 

ТОО «Севимсталькон» 7,00 

ТОО «Юсталькон» 7,50 

Кананыхин Владимир 
Тимофеевич, 1940 г. 

С 2003 года Генеральный 
директор АО «Имсталькон» 13.1961 

ТОО «МаксДжордан - 
Имсталькон» 

10,00 

ТОО «АкИмсталькон» 15,00 

ТОО «Имсталькон – 
Темиртау» 

10,71 

ТОО «АЗОК» 15,00 
ТОО «ПЗМК-
Имсталькон» 

2,98 

ТОО «Севимсталькон» 7,00 

ТОО «Юсталькон» 7,50 

Резунов Михаил 
Михайлович, 1947 г. 

С 2003 года Главный инженер АО 
«Имсталькон» 14.972 

ТОО «МаксДжордан - 
Имсталькон» 

10,00 
 

Задорожная Лариса 
Стефановна, 1953 г. 

С 2003 года Главный бухгалтер 
АО «Имсталькон» 

0.2292 
 

нет 

 
15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации)  
Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации (управляющей 
организации) не передавались. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа 
и другим руководящим лицам эмитента 

 
                                            на 01.06.2009 года (тыс. тенге) 

Органы 
управления 

Общий размер 
вознаграждения за 
последние три месяца 

Планируемый общий 
размер вознаграждения, 
подлежащий выплате в 
течение последующих 
двенадцати месяцев 

Совет 
Директоров 

3 487,03 13 948,12 

Исполнительный 
Орган 

1 311,60 5 246,40 

 



17. Организационная структура  эмитента 
 
 

 
 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
По состоянию на 1 апреля 2009 года общее количество работников АО «Имсталькон» составляет 8 543 
чел., в том числе работников филиалов и представительств 2 035 человек. 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений АО «Имсталькон», ФИО, даты рождения 
и наименования возглавляемых структурных подразделений АО «Имсталькон»:  

Наименование общества АО «Имсталькон» 
Руководитель общества  
(ФИО, год рождения) 

Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Резунов Михаил Михайлович, 1947 г. 

Заместитель руководителя общества 
(ФИО, год рождения) 

Есмуканов Серик Газизович, 1960 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Альбрехт Виктор Емельянович, 1954 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Исин Бакытжан Абдрахманович, 1944 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Кожемяко Иван Борисович, 1944 г. 



Наименование общества АО «Имсталькон» 
Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Авязов Сергей Хайреттинович, 1955 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Матиенко Василий Николаевич, 1948 г. 

Заместитель руководителя общества  
(ФИО, год рождения) 

Солуянов Олег Николаевич, 1949 г. 

Корпоративный секретарь Милешина Наталья Александровна,1954 г. 
Заместитель главного инженера  
(ФИО, год рождения) 

Шикуло Валерий Максимович, 1951 г. 

 
Наименование подразделений Руководитель подразделений  

(ФИО, год рождения) 

Отдел кадров Шестакова Наталья Николаевна, 1961 г. 
Бухгалтерия Задорожная Лариса Стефановна, 1953 г. 
Юридический отдел Виноградова Ольга Александровна, 1962 г. 
Служба управления проектами Шыгабутдинов Тимур Мидхатович, 1976 г. 
Служба качества Илларионова Елена Леонидовна, 1967 г. 
Отдел строительно-монтажного производства Бабкин Борис Петрович, 1948 г. 
Отдел промышленного производства Волченкова Надежда Михайловна, 1946 г. 
Финансово-экономическая служба Ковчегова Ирина Валентиновна, 1963 г. 
Отдел переводов Ардашева Анжелика Федоровна, 1968 г. 
Инженерно –  техноло-гический отдел Шикуло Максим Валерьевич, 1980 г. 
Отдел сварки и антикоррозийной защиты Голубев Владимир Никитович, 1938 г. 
Отдел главного механика Кириченко Александр Михайлович, 1954 г. 
Служба главного энергетика Голубев Евгений Анатольевич, 1947 г. 
Отдел материально – технического снабжения (ОМТС) Хоренко Ольга Николаевна, 1949 г. 
Отдел безопасности и охраны труда Радионов Геннадий Васильевич, 1947 г. 
Отдел информационных технологий Лапина Елена Витольдовна, 1956 г. 
 

Наименование филиала Руководитель филиала (ФИО, год рождения) 
Алматинская монтажная фирма №1 Ванин Сергей Николаевич, 1960 г. 
Алматинская монтажная фирма №2 Клочков Виктор Михайлович,1954г. 
Акмолинская монтажная фирма Есенгельдин Валерий Толегенович, 1948 г. 
Актюбинская монтажная фирма Ташанов Абилбек Туремуратович, 1946 г. 
Бишкекская строительно – монтажная фирма Тин Глеб Павлович, 1959 г. 

Жамбылский завод металлоконструкций Никулин Александр Николаевич, 1951 г. 
Жамбылская монтажная фирма Новосёлов Владимир Борисович, 1957 г. 
Карагандинский завод металлоконструкций Жахин Марат Сейтгалеевич, 1940 г. 
Карагандинская монтажная фирма Алимов Василий Николаевич, 1944 г. 
Лисаковская монтажная фирма Миллер Артур Яковлевич, 1954 г. 
Павлодарская монтажная фирма Смирнов Юрий Александрович, 1949 г. 
Рудненский завод металлоконструкций Щербина Петр Петрович, 1942 г. 
Рудненская монтажная фирма Гусев Сергей Александрович, 1952 г. 
Семипалатинская монтажная фирма Хайбулин Владимир Рауфович,1955 г. 
Семипалатинская монтажная фирма №2 Божко Владимир Аполлонович, 1951 г. 
Талдыкорганская монтажная фирма Мусабаев РишатМухаметнурович, 1964 г. 
Усть-Каменогорский завод металлоконструкций Лабуков Михаил Семенович, 1946 г. 
Усть-Каменогорская монтажная фирма Анашкин Михаил Николаевич, 1956 г. 
Уральская монтажная фирма Осипов Николай Иванович, 1952 г. 
 

 
 
 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 
 

18. Акционеры (участники) эмитента.  



Общее количество акционеров на 31 мая 2009 года – 4 001, из них физических лиц - 3999 и юридических 
лиц  - 2. 
 
Список акционеров эмитента, которые владеют 10 и более %  акций эмитента 

                                                                                       на 01.06.2009г. 

Ф.И.О. акционеров, наименование и 
местонахождение юридических лиц  

Количество акций 
(шт.) 

Доля акционеров 
в уставном 

капитале (в %) 

Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г. 633413 13.1961 
Резунов Михаил Михайлович, 1947 г. 718656 14.972 
Есмуканов Серик Газизович, 1960 г. 538096 11,2103 

 
Лица, не являющиеся акционерами/участниками Эмитента, но контролирующие через другие 
организации, отсутствуют. 
 
19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей) 

                                                                                                                                          на 01.06.2009г. 

Полное наименование 
юридического лица 

Место нахождения 

Доля участия 
Эмитента  в 
капитале юр. 

лица 
(в %) 

Вид 
деятельности 

Информация 
о первом 

руководителе 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имсталькон – 
Темиртау» 

101403, Республика 
Казахстан г. 
Темиртау, пр. Мира, 
д. 1а 

32,39 
Строительство 
 

Малинин Алексей 
Анатольевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мангыстау – 
Имсталькон» 

130000, Республика 
Казахстан г. Актау, 
мкр.11, д.10, кв.131 

51,00 Строительство 
Касенов 
Сайлаубай 
Бекбосынович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имсталькон Атырау» 

060005, Республика 
Казахстан г. Атырау, 
ул. Говорова, д. 50 

51,00 Строительство 
Аяганов Бауржан 
Капезович 
 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Севимсталькон» 

150009, Республика 
Казахстан г. 
Петропавловск, ул. 
Строительная, д. 23 
А. 

27,00 Строительство 
Газдиев Султан 
Мустафаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юсталькон» 

160002, Республика 
Казахстан г. 
Шымкент, ул. 
Громова, д. 19 

50,00 Строительство 
Толмачев 
Владимир 
Алексеевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имсталькон – 
Конструкция» 

050043, г. Алматы, ул. 
Рыскулбекова, д. 28 

100,00 
Инжиниринговые 
услуги 

Ибраимов Нури 
Эмирович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 

050013, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
пр. Абая, д. 10а 

70,00 Проектирование 
Миллер Эдуард 
Моисеевич 



Полное наименование 
юридического лица 

Место нахождения 

Доля участия 
Эмитента  в 
капитале юр. 

лица 
(в %) 

Вид 
деятельности 

Информация 
о первом 

руководителе 

«Имсталькон-Проект» 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имстальстрой»* 

101400, Республика 
Казахстан г. 
Темиртау, ул. 
Мичурина, д. 32 

100,00 Строительство 
Солуянов Олег 
Николаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АЗОК» 

040800, Республика 
Казахстан, г. 
Капчагай, ул. 
Индустриальная,  
д. 1 

44.90 
Изготовление 
строительных 
материалов 

Бирбичадзе 
Валери 
Амбросьевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АкИмсталькон» 

090302, Республика 
Казахстан, Западно-
Казахстанская 
область, Бурлиннский 
район, п.Березовка 

23,75 Строительство 
Авязов Сергей 
Хайреттинович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПЗМК-Имсталькон» 

140000, Республика 
Казахстан, г. 
Павлодар, Северная 
промзона 

56,08 
Изготовление 
строительных 
материалов 

Туманшин Тимур 
Кахарманович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОЗНА-Имсталькон» 

060005, Республика 
Казахстан г. Атырау, 
микрорайон 11, д.10, 
кв. 131/131 

51,00 

Производство и 
реализация 
промышленной 
продукции и 
изделий 

Тайбазаров 
Орынбасар 
Зарубекович  

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания «АКСАЙ-
ИНВЕСТ» 

050060, Республика 
Казахстан, г. Алматы,  
ул. Розыбакиева, 182, 
офис 9 

54,00 Строительство 
Синицын Сергей 
Федорович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью ТОО 
«ИМСТАЛЬКОН-АКТАУ» 

РК, Мангистауская 
область, г. Актау, 
промзона 

100 

Торговля и аренда 
машинами, 
строительными 
профилями 

Исин Бакытжан 
Абдрахманович 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МаксДжордан - 
Имсталькон»  

РК, г.Астана, район 
Алматы, пос. 
Промышленный, ул. 
Геологическая, д. 01 

20 

Оказание услуг 
машинами, 
механизмами, 
автотранспортом 

Тусупов Максут 
Амиргалиевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВестаЭкология» 

040800, РК, 
Алматинская область, 
г. Капшагай, ул. 
Индустриальная, 1/1 

51 

Производство и 
реализация 
строительных 
материалов и 
изделий 

Бирбичадзе 
Валери 
Амбросьевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Розетти-Имсталькон» 

060005, Атырауская 
область, г. Атырау,  
ул. Хакимова, 4 

30 

Проектирование 
изготовление и 
монтаж 
металлоконструкц
ий 

Оскар Гуэрра 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имсталькон 

040800, Алматинская 
обл., г. Капшагай, ул. 
Индустриальная, 1 

90 
Строительство и 
ремонт 

Байбаев Николай 
Николаевич 



Полное наименование 
юридического лица 

Место нахождения 

Доля участия 
Эмитента  в 
капитале юр. 

лица 
(в %) 

Вид 
деятельности 

Информация 
о первом 

руководителе 

Капчагайстрой» 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Имсталькон-Инвест»* 

050016, г. Алматы, 
пр.Суюнбая, 19 

40 

Производство 
строительно-
монтажных, 
проектных работ 

Боранбаев Саяхат 
Рахымулы 

ОсОО «Имсталькон-
Бишкек» 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, ул.Абая,79а 

80 Строительство 
Тин Глеб 
Павлович 

ТОО «ИМСТАЛЬКОН- 
УНИКОН» 

040800, Алматинская 
обл., г. Капшагай, ул. 
Индустриальная, 1 

25 
Проектное 
обеспечение 

Забелин Виктор 
Иванович 

                 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.  
 

№ Наименование Местонахождение 
1 Республиканское объединение юридических лиц 

«Ассоциация строителей Казахстана» 
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Фурманова, д.65 

2 Республиканское объединение юридических лиц «Союз 
товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр.Достык, 48,оф.317 

3 Объединение юридических лиц «Международная 
ассоциация предпринимателей» 

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. 
Ермекова, д.73а 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 
 

№ 
Фамилия Имя 
Отчество  

Дата рождения 

Основание для признания 
аффилированности 

(Закон «Об Акционерных 
обществах) 

Дата появления 
аффилированнос

ти 
Примечание 

1 2 3 4 5 5 

1 
Кананыхин Владимир 
Тимофеевич 

13.04.40г. ст.64, п.1, пп.1),3) 04.08.98г. 
Генеральный 
директор 

1.1 
Кананыхина Соня 
Ахмедовна 

14.01.45г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

1.2 
Кананыхин 
Владислав 
Владимирович 

02.12.62г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

1.3 
Гребенюк Наталья 
Владимировна 

29.08.69г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

1.4 
Кананыхин Тимофей 
Владимирович 

10.06.73г. ст.64,п.1,пп.2),3) 04.08.98г.  

1.5 
Лунева Лидия 
Тимофеевна 

11.02.37г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

1.6 
Адли Мамед 
Ахмедович 

02.01.43г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2 
Резунов Михаил 
Михайлович 

01.08.47г. ст.64,п.1,пп.1),3) 04.08.98г. Член правления 

2.1 
Резунова Любовь 
Павловна 

14.06.50г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  



№ 
Фамилия Имя 
Отчество  

Дата рождения 

Основание для признания 
аффилированности 

(Закон «Об Акционерных 
обществах) 

Дата появления 
аффилированнос

ти 
Примечание 

1 2 3 4 5 5 

2.2 
Резунов Вадим 
Михайлович 

25.03.72г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2.3 
Резунова Олеся 
Михайловна 

29.05.82г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2.4 
Резунов Виктор 
Михайлович 

06.11.54г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2.5 
Резунов Анатолий 
Михайлович 

25.10.59г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2.6 
Сидорко Валентина 
Михайловна 

05.03.65г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

2.7 
Горная Татьяна 
Васильевна 

02.08.55г. ст.64, п.1, пп.2) 04.08.98г.  

3 
Задорожная Лариса 
Стефановна 

07.06.53г. ст.64, п.1, пп. 3) 27.11.03г. Член правления 

3.1 
Гофман Надежда 
Стефановна 

08.10.49г. ст.64, п.1, пп.2) 27.11.03г.  

3.2 
Щербаков Виктор 
Александрович 

20.03.78г. ст.64, п.1, пп.2) 27.11.03г.  

4 
Жахин Марат 
Сейтгалеевич  

11.07.40г. ст.64, п.1, пп. 3) 26.11.98г. 
Член совета 
директоров 

4.1 
Жахина Раиса 
Петровна 

12.02.39г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

4.2 
Николаева Гульнара 
Маратовна 

18.12.68г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

4.3 
Павлушкина Алия 
Маратовна 

27.06.70г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

4.4 
Жахин Рустам 
Маратович 

27.04.73г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

4.5 
Жахина Ляйля 
Сейтгалеевна 

27.11.36г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

4.6 
Жахин Амангельды 
Сейтгалеевич 

16.12.38г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5 
Есмуканов Серик 
Газизович 

22.12.60г. ст.64, п.1, пп.3) 26.11.98г. 
Член совета 
директоров 

5.1 
Есмуканов Газиз 
Есмуканович 

10.09.36г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.2 
Есмуканова 
Урамбасар 
Токушевна 

06.01.38г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.3 
Есмуканова 
Валентина Юрьевна 

22.02.61г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.4 
Есмуканов Руслан 
Серикович 

10.04.85г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.5 
Есмуканов Олжас 
Серикович 

05.06.92г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.6 
Есмуканов Жасулан 
Серикович 

21.12.90г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.7 
Есмуканова Гульнар 
Газизовна 

13.12.58г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  
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5.8 
Есмуканов Есильбек 
Газизович 

27.08.73г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.9 
Лисовский Петр 
Юрьевич 

19.02.58г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

5.10 
Половинкина Ольга 
Юрьевна 

09.04.63г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6 
Лабуков Михаил 
Семенович 

15.11.46г. ст.64, п.1, пп.3) 26.11.98г. 
Член совета 
директоров 

6.1 
Лабуков Николай 
Семенович 

06.04.53г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.2 
Лабуков Сергей 
Семенович 

18.02.57г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.3 
Акимова Наталья 
Семеновна 

31.07.54г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.4 
Лабукова Светлана 
Владимировна 

22.08.47г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.5 
Харламова Наталья 
Владимировна 

17.12.51г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.6 
Бурвин Сергей 
Владимирович 

15.07.46г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.7 
Бурвин Владимир 
Владимирович 

14.12.58г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.8 
Домрачева Галина 
Владимировна 

17.07.56г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.9 
Лабуков Алексей 
Михайлович 

25.01.71г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.10 
Медведева Елена 
Михайловна 

07.10.80г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.11 
Картавцова Ольга 
Семеновна 

03.05.63г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

6.12 
Чудакова Зоя 
Семеновна 

07.07.61г. ст.64, п.1, пп.2) 26.11.98г.  

7 
Малинин Алексей 
Анатольевич 

25.10.60г. ст.64, п.1, пп.3) 24.11.00г. 
Директор ТОО 
«Имсталькон – 
Темиртау» 

8 
Авязов Сергей 
Хайреттинович 

27.02.55г. ст.64, п.1, пп.3) 07.09.99г. 
Директор ТОО 
«АкИмсталькон» 

9 
Касенов Сайлаубай 
Бекбосынович 

02.03.59г. ст.64, п.1, пп.3) 07.09.99г. 
Директор ТОО  
«Мангыстау – 
Имсталькон» 

10 
Аяганов Бауржан 
Капезович 

16.02.66г. ст.64, п.1, пп.3) 20.04.09г. 
Директор ТОО 
«Имсталькон-
Атырау» 

11 
Газдиев Султан 
Мустафаевич 

02.03.61г. ст.64, п.1, пп.3) 30.05.01г. 
Директор ТОО 
«Севимсталькон» 

12 
Толмачев Владимир 
Алексеевич 

03.02.48г. ст.64, п.1, пп.3) 16.11.01г. 
Директор ТОО 
«Юсталькон» 

13 
Ибраимов Нури 
Эмирович 

07.12.37г. ст.64, п.1, пп.3) 04.08.98г. 
Директор ДОТОО 
«Имсталькон – 
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Конструкция» 

14 
Миллер Эдуард 
Моисеевич 

25.07.39г. ст.64, п.1, пп.3) 30.09.04г. 
Директор ТОО 
«Имсталькон-
Проект» 

15 
Солуянов Олег 
Николаевич 

28.08.49г. ст.64, п.1, пп.3) 14.05.09г. 
Директор ТОО  
«Имстальстрой» 

16 
Туманшин Тимур 
Кахарманович 

10.06.53г. ст.64, п.1, пп.3) 23.09.02г. 
Директор ТОО 
«ПЗМК-
Имсталькон» 

17 
Синицын Сергей 
Федорович 

25.07.40г. ст.64, п.1, пп.3) 01.08.05г. 
Директор ТОО  
«АКСАЙ-
ИНВЕСТ» 

18 
Тайбазаров 
Орынбасар 
Зарубекович 

01.12.60г. ст.64, п.1, пп.3) 15.09.08г. 
Директор ТОО 
«ОЗНА-
Имсталькон» 

19 
Корнилов Игорь 
Николаевич 

24.02.63г. ст.64, п.1, пп.3) 23.09.08г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«Имсталькон – 
Темиртау» 

20 
Притуляк Вера 
Николаевна 

15.06.48г. ст.64, п.1, пп.3) 15.06.04г. 

Член наб 
людательного 
совета ТОО 
«Имсталькон – 
Темиртау» 

21 
Оземова Нина 
Демьяновна 

16.06.46г. ст.64, п.1, пп.3) 20.01.05г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«ПЗМК-
Имсталькон» 

22 
Данильчук Светлана 
Николаевна 

20.07.66г. ст.64, п.1, пп.3) 20.05.04г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«Севимсталькон» 

23 
Новоселова Ирина 
Ивановна 

25.08.58г. ст.64, п.1, пп.3) 01.08.05г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«Компания 
«АКСАЙ-
ИНВЕСТ» 

24 
Лейно Евгений 
Игоревич 

25.02.47г. ст.64, п.1, пп.3) 30.09.04г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«Имсталькон-
Проект» 

25 
Бирбичадзе Валери 
Амбросьевич 

08.08.51г. ст.64, п.1, пп.3) 19.10.06г. 
Директор ТОО 
«ПеноКомпозит» 

26 
Ковчегова Ирина 
Валентиновна 

22.09.63г. ст.64, п.1, пп.3) 27.03.09г. 
Член 
наблюдательного 
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совета ТОО 
«АЗОК» 

27 
Новожилов Виталий 
Александрович 

06.02.47г. ст.64, п.1, пп.3) 19.10.06г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«ПеноКомпозит» 

28 
Забелин Виктор 
Иванович 

21.02.59г. ст.64, п.1, пп.3) 30.05.06г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«АЗОК» 

29 
Тусупов Максут 
Амиргалиевич 

15.12.58г. ст.64, п.1, пп.3) 02.04.07г. 
Директор ТОО 
«MAX  JORDAN - 
IMSTAHLCON» 

30 
Хайбулин Владимир 
Рауфович 

04.08.55г. ст.64, п.1, пп.3) 02.04.07г. 

Член 
наблюдательного 
советаОО «MAX  
JORDAN - 
IMSTAHLCON» 

31 ДильАлександр  27.07.61г. ст.64, п.1, пп.3) 02.04.07г. 

Член 
наблюдательного 
советаТОО «MAX  
JORDAN - 
IMSTAHLCON» 

32 Штоц Александр 27.04.61г. ст.64, п.1, пп.3) 02.04.07г. 

Член 
наблюдательного 
советаТОО «MAX  
JORDAN - 
IMSTAHLCON» 

33 
Авазбаева Гульниса 
Азимжановна 

16.02.50г. ст.64, п.1, пп.3) 02.04.07г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«ВестаЭкология» 

34 
Байбаев Николай 
Николаеевич 

25.12.55г. ст.64, п.1, пп.3) 26.07.07г. 
Директор ТОО 
«Имсталькон 
Капчагайстрой» 

35 Оскар Гуэрра 16.04.65г. ст.64, п.1, пп.3) 10.10.08г. 
Директор ТОО 
«Розетти 
Имсталькон» 

36 
Бабкин Борис 
Петрович 

13.04.48г. ст.64, п.1, пп.3) 01.02.07г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО  
«Мангыстау – 
Имсталькон» 

37 Тин Глеб Павлович 16.02.59г. ст.64, п.1, пп.3) 31.10.07г. 
Директор ООО 
«Имсталькон-
Бишкек» 

38 
Баранбаев Саяхат 
Рахымулы 

01.06.61г. ст.64, п.1, пп.3) 02.11.07г. 
Директор ТОО 
«Имсталькон-
Инвест» 
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39 
Альбрехт Витор 
Емельянович 

22.03.54г. ст.64, п.1, пп.3) 25.01.08г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«ПЗМК-
Имсталькон» 

40 
Исин Бакытжан 
Абдрахманович 

14.09.44г. ст.64, п.1, пп.3) 21.07.08г. 
Директор ТОО 
«ИМСТАЛЬКОН-
АКТАУ» 

41 
Катюшин Виктор 
Васильевич 

11.02.56г. ст.64, п.1, пп.3) 17.07.08г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО 
«ИМСТАЛЬКОН- 
УНИКОН» 

42 
Илларионова Елена  
Леонидовна 06.10.67г. ст.64, п.1, пп.3) 26.03.09г. 

Член 
наблюдательного 
совета ТОО  
«Имсталькон-
Проект» 

 
22.Операции с участием аффилиированных лиц 
 
Орган принявший 
решение о сделки 

Наименование и 
местонахождение 

аффилиированного лица 

Суть сделки Сумма 
сделки 
тенге 

№ и дата 
договора 

Совет директоров 
(Протокол №115а-
СД от 02.10.2008г.) 

ТОО «Мангистау-
Имсталькон» 
 
130000, Республика 
Казахстан г. Актау, мкр.11, 
д.10, кв.131 

Покупка доли участия  

6 143 800  

№1-19-13596 от 
02.10.2008г.,  
№1-19-13586 от 
02.10.2008г. 

Совет директоров 
(Протокол №115а-
СД от 02.10.2008г.) 

ТОО «Имсталькон-Атырау» 
 
060005, Республика 
Казахстан г. Атырау, ул. 
Говорова, д. 50 

Покупка доли участия  

2 417 100  

№1-21-15049 от 
24.10.2008г.,  
 

Совет директоров 
(Протокол №122-СД 
от 26.12.2008г.) 

ТОО «Имсталькон-
Капчагайстрой» 
 
040800, Алматинская обл., 
г. Капшагай, ул. 
Индустриальная, 1 

Продажа доли участия  

27 500  

№1-1-314 от 
06.01.2009г.,  
 

Совет директоров 
(Протокол №122-СД 
от 26.12.2008г.) 

ТОО «Юсталькон» 
 
160002, Республика 
Казахстан г. Шымкент, ул. 
Громова, д. 19 

Продажа доли участия  

76 000  

№1-21-15049 от 
05.02.2009г.,  
 

 
22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об 
аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания 
аффилиированности и даты ее возникновения. 
Эмитент не является специальной финансовой компанией.  



 
 

4. Описание деятельности эмитента  
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам 
деятельности эмитента.  
АО «Имсталькон» - одна из ведущих строительных компаний Казахстана, имеющая более чем 
полувековой опыт работы по проектированию и изготовлению металлических конструкций, строительству 
объектов промышленного, гражданского, жилого назначения, специальных сооружений мачто-башенного 
типа, мостов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов, работающих под давлением. 
В составе Общества 19 филиалов, из них: в Республике Казахстан 4 завода- изготовителя 
металлоконструкций и 14 монтажных фирм, в Кыргызской Республике – 1 строительно-монтажная 
фирма.  
АО «Имсталькон» также является учредителем 21-го юридических лиц - ТОО, осуществляющих 
изготовление и монтаж строительных конструкций. 
Акционерное общество располагает современным грузоподъемным оборудованием, кранами 
грузоподъемностью от 16 до 150 тонн, специальными седельными тягачами, трейлерами для перевозки 
крупногабаритных конструкций, шарнирно-локтевыми подъемниками с рабочей высотой до 27,9 м и 
другим транспортом в количестве более 500 единиц. 
Основными заказчиками продукции АО «Имсталькон» традиционно являются предприятия черной и 
цветной металлургии. Однако в связи с интенсивным расширением геологоразведки и добычи 
углеводородов в западных регионах Казахстана АО «Имсталькон» также вышли на рынок строительных 
работ для нефтегазового комплекса. Сегодня для этого сектора АО «Имсталькон» предлагает 
резервуары объемом до 50 тыс. м3, каркасы зданий для основного и вспомогательного производства, 
эстакады трубопроводов, буферные емкости, отстойники и газосепараторы, производство 
предизолированных труб, а также благоустроенные здания-вагончики для вахтовых поселков. В число 
клиентов АО «Имсталькон» входят такие компании, как Казмунайгаз, ТШО, КИО, Аджип ККО и др. 
После того как в 2001 году в компании была внедрена международная система качества ИСО-9001, она 
каждый год проходит повторный аудит. Следующим шагом стало изучение персоналом международного 
стандарта по внедрению Системы управления проектами и создание специального отдела, 
занимающегося его внедрением.  
Как результат – успешная деятельность АО «Имсталькон» в крупных тендерах как отечественных, так и 
объявленных иностранными компаниями. При этом АО «Имсталькон» предлагает свои услуги не только 
по профильным работам (изготовление и монтаж металлоконструкций) но и строительство под ключ с 
выполнением комплекса работ и сдачей объектов заказчику в эксплуатацию. Было построено здание  
Терминала -1 в Аэропорту г. Алматы,  объекты по базе поддержки морских работ в п. Баутино для 
компании Аджип ККО, комплекс Байтерек и Ангар для Боингов в г.Астане, торговый центр в г. Караганде, 
Темиртау и другие объекты. В настоящее время под ключ выполняются: Комплекс административных  
зданий в п. Баутино, Проект «Новая металлургия» в г. Усть- Каменогорске, здание  Терминала -2 в 
Международном  Аэропорту г. Алматы . 
За долгие годы своей деятельности АО «Имсталькон» изготовило и смонтировало свыше шести 
миллионов тонн металлоконструкций. В том числе и на объектах ближнего зарубежья – в городах 
России, Туркменистана, Прибалтики.  
 
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;  
 
АО «Алматыкультбытстрой» - одно из крупнейших строительных организаций в Республике Казахстан. 
Сфера деятельности: строительство, ремонт и реконструкция жилых, административных и 
производственных зданий, объектов социально-культурного назначения, производство строительных 
материалов и конструкций, финансовая и коммерческая деятельность. Выполняет весь комплекс 
строительных работ от отвода земельного участка до сдачи объекта «под ключ». 



АО «Казхиммонтаж холдинг» существует с 1976 года и успешно работает практически на всей 
территории Казахстана, выполняя заказы Правительства Республики, а также крупных республиканских 
и иностранных Заказчиков. 

АО СП «БЕЛКАМИТ» - производственная мощность завода составляет около 2 500 тонн емкостного 
оборудования, включая сосуды под давлением и нестандартное оборудование, и около 24 000 тонн 
металлоконструкций, как строительных, так и в виде полистного изготовления резервуаров-хранилищ. 

АО НГСК «КазCтройCервис» – проектирование, строительство и эксплуатация объектов нефтегазовой, 
энергетической и других отраслей.  

АО «Промтехмонтаж» монтирует технологическое оборудование и трубопроводы, выполняет работы по 
изготовлению и монтажу различных металлоконструкций, производит монтаж и ремонт котельных. 

АО «Компания «Монтажспецстрой» - монтажные, специальные строительные и пусконаладочные 
работы. Изготовление строительных металлических конструкций и изделий. 
 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;  
 В 2008 году впервые в рейтинге журнала «National Business» NB 100+ отдельно рассматриваются 
предприятия обрабатывающей промышленности и промышленного производства. На фоне общего 
спада экономики страны в секторе появились достаточно крупные рыночные игроки с высоким 
потенциалом. В число 100 крупнейших компаний попало и АО «Имсталькон» с более чем полувековым 
опытом изготовления металлических конструкций и предоставления строительно-монтажных услуг. 
По итогам исследования журнала «National Business», первое место среди предприятий промышленной 
обработки заняло АО «Имсталькон». Чистый доход компании по сравнению с прошлым годом почти 
удвоился, составив $9 млн. Ее цель - стать подрядчиком номер один в выполнении проектных работ. 
Главные конкурентные преимущества предприятия - наличие мощного производства стальных 
конструкции и предоставление высококвалифицированных строительно-монтажных услуг на всех этапах 
- от производства до монтажа под ключ.  
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 
В настоящий момент, наблюдаются несколько основных перспектив развития АО «Имсталькон» на 2009-2015 
годы: 

• Вхождение в рынок производства металлоконструкций и изделий для Северокаспийского Нефтегазового 
шельфа.  

• Строительство Российско-Казахстанского космического ракетного комплекса «Байконур» 
• Географическое расширение деятельности в Туркменистане. 
• Строительство нового металлургического комплекса по выпуску стали для Митлстил-Арчелор в 

г.Темиртау до 2012 года. 
• Строительство металлургического завода в пос. ГРЭС Павлодарской области. 
• Строительство 3-х нефтеперерабатывающих заводов в г. Кокчетаве, Караганде и Петрапавловске. 

Таким образом, АО «Имсталькон», несмотря на кризисный период, имеет ряд объектов строительства, что 
позволит ей увеличить долю рынка и укрепить свое финансовое положение.   
 
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента 
 

Наименование 
Заказчика 

Наименование объекта № Контракта 
Сумма Контракта, 

тыс.тенге 
 

Карачаганак 
Петролиум 
Оперейтинг Б.В. 

Карашыганак.Монтаж стальных 
конструкций.4 технолог. Линия 

Контракт 
№АР/М/07/2592/6-22 от 

14.01.08 
790 359 



Аджип ККО «Подготовительные работы и 
мобилизационная деятельность по 
объекту «Морские эстакады в 
Курык» 

Договор № 7-17 от 
28.01.08 г. 

1 176 000 

Аджип ККО О начальных и 
предфабрикационных и монтажных 
работах по трубным эстакадам в 
п.Курык 

ДогRIM.SUB2008.01/6-109 
от 28.07.08г. 

3 304 302 

Аджип ККО Строительство нового 
административного комплекса в 
п.Баутино 

№Аджип ККО/2004-0977 
от 21.02.07г. 969814 

АО «Казцинк» Проект «Новая металлургия» Дог.НМ -С-16/2007-135/ 6-
110 от 17.07.07г 

10 500 000 

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 
деятельности.  

ПЕРЕЧЕНЬ 
Государственных лицензий, полученных АО «Имсталькон 

 

№ 
п/п 

Номер лицензии и лицензиар 

Вид деятельности (работ), 
на какую (какие) выдана 

лицензия 
 

Срок действия 

1 ГСЛ № 000167 от 13 февраля 1995 г. 
(приложение к Государственной 
лицензии с датой подтверждения 
15.02.2008 г.) 
 
Выдано: Управлением 
Государственного Архитектурно-
строительного контроля г. 

Алматы 

Право выполнения работ в 
области  архитектурной, 
градостроительной и 
строительной  деятельности на 
территории РК 

Подтверждение на 
соответствие 
квалификационным 
требованиям: 
1. Работы, указанные в 
разделах 1 и 4- до 
13.02.2011г.; 
2. Работы, указанные в 
разделах 2 и 3- до 02.2009г. 

2 ГЛ №002293 от 03.10.2008 г. 
 
Выдано: Комитетом по 
государственному энергетическому 
надзору Мин.Энергетики и 
Минер.Ресурсов РК 

Эксплуатация химических 
производств; изготовление, 
монтаж, ремонт  подъемных 
сооружений 

Генеральная. Ежегодный 
отчет по лицензируемой 
деятельности 

3 АСЛ №0000148 от 04.04.2005 
 
Выдано: Комитетом по гос.контролю и 
надзору в области чрезвычайных 
ситуаций 

Эксплуатация подъемных 
сооружений (самоходных 
грузоподъемных кранов) 

Генеральная 

4 ГЛА №0001144 от 06.05.2006 г. 
 
Выдано: Комитетом по атомной 
энергетики Мин.Энергетики и 
Минер.Ресурсов РК 

Обращение с источниками 
ионизирующего излучения 
(проведение работ по контролю 
металла и сварных соединений 
неразрушающими методами 
контроля с использованием 
рентгеновских дефектоскопов) 

Ежегодный отчет до 31 
января в Комитет по 
атомной энергетике РК 

5 Серия OGT №014093 от  19.01.2006 г. 
 
Выдано: Комитетом транспортного 
контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций РК 

На право перевозки опасных 
грузов. 
 
(Перевозка автомобильным 
транспортом (класс 3). 
Межобластная) 

Генеральная без 
ограничения срока 



№ 
п/п 

Номер лицензии и лицензиар 

Вид деятельности (работ), 
на какую (какие) выдана 

лицензия 
 

Срок действия 

6 Серия OGT №0011748 от  06.07.2007 г. 
 
Выдано: Комитетом транспортного 
контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций РК 

На право перевозки опасных 
грузов. 
 
(Перевозка автомобильным 
транспортом (класс 2). 
Межобластная) 

Генеральная без 
ограничения срока 

7 Серия AVT №042213 от   
19.01.2006 г. 
 
Выдано: Комитетом транспортного 
контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций РК 

На право перевозки пассажиров 
и грузов на автомобильном 
транспорте 
 
(Грузовые перевозки. 
Международная) 

Генеральная без 
ограничения срока 

 
 

Перечень патентов (предварительных патентов),  
полученных АО «Имсталькон»  

№ 
п/п 

Наименование патента 
№  

патента 
№ и дата подачи 

заявки  

Дата 
регистрации в 
Госуд. Реестре 
изобретений РК  

Срок действия 
патента 

4. Гидровинтовой пресс * №13010 
№2001/1307.1 от 
18.10.2001 г. 

03.03.2003 г. 18.10.2021 г. 

5. 
Универсальный штамп для 
формовки объемных 
изделий (варианты) 

№12928 
№2002/0594.1 от 
03.05.2002 г. 

28.01.2003 г. 03.05.2022 г. 

6. 
Сооружение башенного типа 
* 

№13688 
№2002/1080.1 от 
15.08.2002 г. 

09.09.2003 г. 15.08.2022 г. 

 
Все патенты выданы Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан. 
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за 
период фактического существования  
 

Доход от реализации продукции,  работ, услуг 
тысяч тенге Наименование организаций 

  2005 2006 2007  2008 

1 2 3 4 5 
Строительно-монтажные работы 7 267 607 11 275 264 10 868 461 14 741 841 

Реализация изготовленных  7 416 156 8 182 485 9 725 159 11 015 108 
металлоконструкций     

Исполнительный аппарат 8 253 145 5 926 226 5 587 379 6 582 712 
Прочий доход (реализ.ТМЦ,аренда) 1 239 279 1 048 832 1 405 358 1 277 872 

     
Всего по АО «Имсталькон» 24 176 187 26 432 807 27 586 357 33 617 533 

 

Из года в год  АО «Имсталькон» увеличивает объем реализованной продукции. Так за 2007 г. рост 
объемов по сравнению с 2006 годом составил 4%; за 2008 г. объемы реализованной продукции 
(выполненных работ, услуг) выросли по сравнению с 2007 годом на 22%.  



27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным 
видам деятельности эмитента  
Факторы, позитивно влияющие на доходность работ, услуг по основным видам деятельности Эмитента: 
1) Высокая торговая марка. АО «Имсталькон» успешно внедрил систему менеджмента качества ИСО 
9001:2000 
2) Высокий профессионализм инженеров и рабочих. Наличие специальной технологической оснастки 
позволяет осуществлять изготовление, монтаж и строительство особо сложных зданий и специальных 
сооружений башенно-мачтового типа, мостов, резервуаров, сосудов, работающих под давлением; 
3) Использование современного сварочно-технологического оборудования; 
4) Развитие нефтедобывающего комплекса на Каспии; 
5) Дальнейшее развитие работ по строительству новой столицы Казахстана г.Астана 
 

Факторы, негативно влияющие на доходность работ, услуг по основным видам деятельности Эмитента: 
1) Ухудшение состояния экономики Казахстана, в связи с глобальным финансовым кризисом;  
2) Неплатежеспособность клиентов. Некоторые проекты были приостановлены из-за плохого 
финансового состояния заказщиков; 
4) Жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей; 
5) Тяжелые климатические условия в Казахстане; 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).  
 

Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего 
объема всех поставок 
 

Эмитент имеет долгосрочные контракты с поставщиками, поэтому данные источники поставки будут 
доступны в будущем. 
 
Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более %  общей выручки 
от реализации продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Наименование крупного потребителя, 
местонахождение 

Наименование продукции Доля (%) 

Аджип ККО (Лондон) СМР, изготовление металлоконструкций 10,0 

АО «Казцинк» (Казахстан) СМР, изготовление металлоконструкций 21,6 

АО ТНК «Казхром»  СМР, изготовление металлоконструкций 23 

ТОО «Розетти-Имсталькон»  СМР, изготовление металлоконструкций 9,5 

АО «Международный аэропорт Алматы»  СМР, изготовление металлоконструкций 8,9 

ТОО «Кулагер»  СМР, изготовление металлоконструкций 4,9 

ТОО «Вагостав»  СМР, изготовление металлоконструкций 4,7 

 

Наименование 
Поставщика, местонахождение 

Объем 
поставки 
тонн 

Общая стоимость 
поставки, 
 тыс. тенге 

Доля в общем 
объеме закупок, 

% 

1, Металлопрокат 
-ТОО «M&G Steel Company», г. 
Караганда  
-ТОО «Зодиак-А», г. Алматы 
-ТОО «Корпор. «Модуль», г. Алматы 
ТОО «УралСталь Казахстан», г. Алматы 
ТОО «Mercury Trade Com.», г. Алматы 

6650 
1564,5 
420,86 
3998 
586,96 
79,62 

1 073 210,9 
258 040,4 
54 711,8 
666 061,2 
79 969,7 
14 427,8 

60 

2.Строительные материалы и 
изделия 

 
249 468,0 11,62 



Негативные факторы, влияющие на реализацию продукции, отсутствуют. Так как на реализуемую 
продукцию существует устойчивый спрос, и отношения с потребителями имеют долгосрочный 
постоянный характер. 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:  
 
1) сезонность деятельности эмитента. 
 

Строительные виды деятельности Эмитента носят сезонный характер, впервую очередь, из-за тяжелых 
климатических условий в Казахстане. Зачастую, первый квартал года можно назвать сезоном снижения 
объемов строительства, так как многие объекты строительства закладываются к началу весны. 
Снижение объемов строительства также связано с тем, что бюджеты государственных проектов не 
утверждаются Правительством не ранее второго квартала года. Как правило, около 70% доходов 
эмитента приходится на второй-четвертый кварталы.      

 
2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту 
  

Наименование импортёра Страна Наименование продукции 

Доля импорта 
в общем 
объеме 

поставляемой 
продукции (%) 

IAF Dipl-Ing FH Diehl GmbH Германия 

Строительные леса, спецтехника, оснастка, 
инструмент, сварочное и контрольное 

оборудование, строительные материалы, 
запчасти 

39% 

ООО Алтек Наука Россия Дефектоскопы 0,25% 
ООО Газ сервис Россия Патрубки 0,25% 
Helling Германия Намагничивающее устройство 0,25% 

JME 
Великобри

тания 
Дефектоскоп, намагничивающее 

устройство 
0,25% 

 
Производимая продукция эмитентом не реализуется на экспорт.  
 
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) 
или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске 
облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов эмитента.  
Сделок, сумма которых превышает 10% от балансовой стоимости активов в течении шести месяцев 
после выпуска облигаций, совершать не планируется.  

 
4) Будущие обязательства. Основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, 
которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях 
эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая 
информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и 
валюте гарантируемого выпуска. 
Эмитент не имеет обязательств, отвечающих данным критериям 
 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных 
процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или 
ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств. 
 
№ Описание сути судебных процессов Степень исполнения  



№ Описание сути судебных процессов Степень исполнения  
1 Иск к ТОО «Алматыпромстрой» о взыскании 

задолженности 
Дело прекращено в связи с возбуждением 
дела о банкротстве ТОО 
«Алматыпромстрой» 

2 Иск истицы Козловой О.Г. об оформлении несчастного 
случая актом формы Н-1 

Решение от февраля 2008г. несчастный 
случай, оформлен  актом формы Н-1 

3 Взыскание суммы долга с Карыкпаева С.О. Определение Зыряновского районного суда 
ВКО дело №2-1569-07 от 11.12.2007г.  
взыскать сумму задолженности – на 
исполнение 

4 Взыскание суммы долга с ТОО НИПКИ «Изумруд» за 
изготовленные металлоконструкции 

Решение суда по ВКО дело №2-284/2008г. 
11.02.2008 взыскать долг 5 969 962 тенге 

5 Иск к АО «Астана Горкоммунхоз»  объект “Монумент 
«Казак Елi» за изготовленные металлоконструкции 

Решение-иск на сумму 2 354 274 тенге 
удовлетворен 20.11.2008-идет 
исполнительное производство 

6 Иск ТОО «Торговый дом Экотон» к ТОО «Компания 
Аксай-Инвест», АО «Имсталькон» (соответчик) на сумму 
37 711 360 тенге 

Заключено мировое соглашение, проведена 
оплата задолженности 

7 Иск ТОО «РемСтройКараганда» к  АО «Имсталькон» о 
признании действительным акта приемки выполненных 
работ 

Отказано в суде первой инстанции, 
аппеляционный суд в июне 2009 г. оставил 
решение суда первой инстанции без 
изменения 

8 Иск ТОО «Пеноплекс» к  АО «Имсталькон» о взыскании 
задолженности 19 934 999 тенге 

Идет процесс 

 
 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных 
лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. 
Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер 
санкции, а также степень исполнения санкции; 
 
 Дата Наименование 

органа, 
наложившего 
санкцию 

Вид санкции Размер 
санкции 
(тенге) 

Степень 
исполнения, дата 

платежа 

Причины 

1 06.2008г. Налоговый комитет по 
Октябрьскому району 
г.Караганды 

Административн
ый штраф 

165 076 Оплачено 
23.07.2008г. 

не начислен налог 
на добавочную 
стоимость 

2 22.07.2008г. Налоговое 
управление по 
г.Рудному 

Штраф на 
должностное 
лицо 

186 401 Оплачено 
08.08.2008г. 

По результатам 
проверки штраф 
на директора 
филиала за 
неверное 
начисление 
налога 

3 29.07.2008г. ГУ Налоговый 
комитет 

Штраф по НДС 94 842 Оплачено 
26.08.2008г. 

По результатам 
проверки 
доначисление 
суммы НДС 

4 29.07.2008г. ГУ Налоговый 
комитет по г.Усть-
Каменогорску 

Штраф по 
соц.налогу 

111 459 Оплачено 
26.08.2008г. 

Неверно начислен 
социальный налог 

5 25.07.2008г. ГУ Налоговый 
комитет по г.Усть-
Каменогорску 

Штраф  58 400 Оплачено 
26.08.2008г. 

По результатам 
проверки штраф 
на директора 
филиала 



 Дата Наименование 
органа, 

наложившего 
санкцию 

Вид санкции Размер 
санкции 
(тенге) 

Степень 
исполнения, дата 

платежа 

Причины 

6 21.07.2008г. ГУ “Налоговое 
Управление” по 
г.Лисаковску 

Штраф 96 688 Оплачено 
28.07.2008г. 

По результатам 
проверки 
доначисление 
суммы НДС 

7 21.07.2008г. ГУ “Налоговое 
Управление” по 
г.Лисаковску 

Штраф 58 400 Оплачено 
28.07.2008г. 

По результатам 
проверки штраф 
на директора 
филиала 

8 03.06.2008г. Налоговый комитет по 
Октябрьскому району 
г.Караганды 

Штраф с 
юридического 
лица 

24 928 Оплачено 
05.06.2008г. 

Неверно начислен 
социальный налог 

9 11.07.2008г. Управление 
транспортного 
контроля по 
Карагандинской 
области 

Постановление 
по делу об 
административно
м 
правонарушении 

35 040 Оплачено 
15.07.2008г. 

За несоответствие 
технических 
параметров 
железнодорожных 
путей 

10 29.08.2008г. Налоговый комитет  Административн
ый Штраф 

58 400 Оплачено 
29.08.2008г. 

Неправильное 
исчисление 
налога на 
транспортные 
средства 

11 18.07.2008г. Налоговый комитет 
Алматинского района 
г.Астана 

Административн
ый Штраф 

58 400 Оплачено 
29.08.2008г. 

За занижение 
налога на 
транспортные 
средства 

12 24.06.2008г. Управление 
противопожарной 
службы г.Семей 

Штраф 58 400 Оплачено 
07.08.2008г. 

При технической 
проверке 
производственной 
базы выявлены 
нарушения 
требований 
противопожарной 
безопасности 

13 23.06.2008г. Управление 
противопожарной 
службы г.Семей 

Штраф 58 400 Оплачено 
07.08.2008г. 

При технической 
проверке 
производственной 
базы выявлены 
нарушения 
требований 
противопожарной 
безопасности 

14 23.06.2008г. Управление 
противопожарной 
службы г.Семей 

Штраф 58 400 Оплачено 
07.08.2008г. 

При технической 
проверке 
производственной 
базы выявлены 
нарушения 
требований 
противопожарной 
безопасности 

15 25.07.2008г. Налоговый комитет 
г.Семей 

Административн
ый штраф 

48 830 Оплачено 
25.07.2008г. 

По результатам 
комплексной 
проверки за 
занижение 



 Дата Наименование 
органа, 

наложившего 
санкцию 

Вид санкции Размер 
санкции 
(тенге) 

Степень 
исполнения, дата 

платежа 

Причины 

социального 
налога в 
декларации 

16 29.07.2008г. Управление 
противопожарной 
службы г.Семей 

Штраф 23 360 Оплачено 
29.07.2008г. 

При технической 
проверке 
производственной 
базы выявлены 
нарушения 
требований 
противопожарной 
безопасности 

17 10.07.2008г. Инспекция 
транспортного 
надзора  

Штраф 35 040 Оплачено 
10.07.2008г. 

Штраф за не 
соответствие 
тоннажа 
перевозимого 
груза  

18 06.2008г. ГАСК Штраф 233 600 18.06.2008г. Штраф за 
нарушение норм 
строительства 

19 15.01.2009г. Налоговый комитет  Штраф 25 460 15.01.2009г. По акту налоговой 
проверки 

20 08.04.2009 г. Налоговый комитет  Административн
ый Штраф 

25 460 08.04.2009 г Нарушение 
трудового 
законодательства 

 
7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться 
держатели облигаций:  
Деятельность Эмитента подвержена следующим рискам: 
Экономические риски  
Данная категория рисков связана с возможными изменениями экономических факторов в Казахстане, 
которые могут влиять на операционную деятельность Эмитента. Несмотря на довольно трудное 
экономическое положение, как в Казахстане, так и во всем мире, возможный рост нестабильности может 
негативно отразиться на результатах производственной деятельности и финансовом состоянии 
Эмитента.  
Производственный риск  
Четкое планирование и контроль процессов налаживания и осуществления производственной 
деятельности, подбор высококвалифицированного персонала. 
Суверенные риски  
Данная категория рисков связана с возможными изменениями в стране, которые могут неблагоприятно 
повлиять на финансовое положение Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности, а так же на 
осуществление Эмитентом своей стратегии. Возможности Эмитента контролировать, такого рода, риски 
ограничены.  
Политические риски  
Связаны с возможностью изменения политического строя в стране, что может привести либо к 
национализации предприятий, либо к ухудшению инвестиционного климата. Эмитент расценивает 
данные риски как незначительные, так как правительству страны удается поддерживать политическую 
стабильность на приемлемом уровне.  
Законодательные и регулятивные риски  



Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в 
Республике, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а 
так же таможенного и налогового законодательств.  
Своевременное выполнение требований Законодательства РК регулирующих деятельность юридических 
лиц в части соблюдения, мониторинга, анализа и исполнения требований, установленных в отношении 
Акционерных обществ, таких как внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
Общества, своевременное исполнение обязательств Общества, соблюдение правил охраны 
окружающей среды и безопасности на объектах, все это минимизирует риски эмитента.  
Индустриальные риски  
Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения Эмитента, в 
случае неблагоприятного развития в отрасли. Способность Эмитента контролировать подобного рода 
риски ограничена, но он может принимать максимально возможные меры по их минимизации.  
Корпоративные риски  
Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния Эмитента в 
результате негативных изменений, которые могут произойти в результате его деятельности, а также в 
аффилиированных с ним структурах. Эмитент имеет все возможности напрямую влиять на вероятность 
возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать возможное отрицательное 
воздействие на свое финансовое состояние в результате этих изменений.  
Риски прекращения действия лицензий  
На сегодняшний день компанией получены все необходимые лицензии на осуществление своей 
деятельности. Лицензии генеральные, бессрочные. Занятие деятельностью в соответствии с полученной 
лицензией, без нарушения лицензионных норм и правил, своевременное предоставление отчетов в 
соответствующие органы позволяет эмитенту минимизировать данные риски.  
Социальные риски  
Как и многие производственные предприятия, Эмитент в значительной степени зависит от количества и 
качества трудовых ресурсов. В результате на деятельность и финансовое состояние Эмитента может 
повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, размером заработной платы, различных 
видов социальной поддержки.  
По мнению Эмитента, данный риск представляется незначительным ввиду обеспечения достаточно 
приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы трудовому коллективу.  
Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы активы и 
обязательства, а также денежные потоки компании.  
Риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам 
погашения, что может привести к временной несостоятельности Эмитента по обслуживанию долга.  
Риски влияния конкуренции  
Эмитент является одной из лидирующих компаний, представляющей строительно-монтажные услуги в 
Республики Казахстан. Риски конкуренции минимальны, при этом следует учесть:  
• компания не соперничает, а сотрудничает со своими конкурентами, совместно выполняя работы по 
проектам, в качестве Генерального подрядчика или субподрядчика;  
• Прекрасное знание местного рынка;   
• Имеющийся опытный персонал;  
• Программы обучения и переподготовки кадров;  
• Постоянное обновление парка техники и оборудования;  
• Имеющиеся филиалы с производственными базами по всему Казахстану;  
• Опыт работы в суровых летних и зимних условиях по всему Казахстану.  
Все это позволит компании оставаться конкурентоспособной на протяжении долгого времени.  
Индустриальные риски  
Данная категория рисков связана с ухудшением финансового состояния Эмитента в результате 
неблагоприятного развития в промышленном строительстве. Эмитент ограничен в своей возможности 
предупреждать возникновение данных рисков, но, тем не менее, он принимает максимально возможные 
меры по их минимизации. 
 



8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент. 
Эмитент не планирует выход на другие финансовые рынки.  

5. Финансовое состояние  
 

30. Виды нематериальных активов 
                                                                                                                                         на 01.04.2009 года 

Наименование 

Балансовая стоимость 
более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

Программное обеспечение 25 524 7.80% 
Лицензии 301 991 92.20% 
Итого нематериальных активов 327 515 100% 
 
31. Виды основных средств 

                                                                                                                                         на 01.04.2009 года 

Наименование 

Балансовая стоимость 
более 5 % 
тыс. тенге 

Доля (%) 

земля 7 608 721 56.69% 
здания и сооружения 1 896 539 14.13% 
машины и оборудование  2 682 003 19.98% 
транспортные средства  1 081 027 8.05% 
Итого основных средств 13 421 381 100% 
 
 32. Инвестиции                                                                                                                         

                                                                                                                                         на 01.04.2009 года 

Вид инвестиций 
тыс тенге 

Долгосрочные инвестиции в капитал  других юридических лиц 6 261 

Долгосрочные инвестиции  0 
Инвестиционный портфель  0 
 
33. Дебиторская задолженность  
Структура дебиторской задолженности                                                                                                                                        

на 01.04. 2009  года 

Наименование статьи 
Сумма  

(тыс. тенге) 

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 11 242 641
Торговая дебиторская задолженность 9 169 308
задолженность работников и других лиц 55 891  
прочая дебиторская задолженность 2 154 273
резерв по сомнительным требованиям -136 831  
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 210 814

долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков 322 734  
долгосрочная задолженность работников 17 848  
долгосрочная задолженность по аренде 22 298  
прочая долгосрочная дебиторская задолженность 688
резерв по сомнительным требованиям -152 754
Итого 11 453 455



Список десяти крупнейших дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую 
задолженность  

на 01.04. 2009  года (тыс. тенге) 

№ 
п/п  

Наименование предприятий 
Сумма дебиторской  
задолженности 

1 Промжилстрой ТОО                              98 179,00    
2 ТОО Таразский металлургический завод                            106 715,00    
3 Кулагер СК ТОО                            207 973,00    
4  АО"ТНК Казхром" АЗФ                               242 772,0    
5 Международный аэропотр Алматы                            357 069,00    
6 Аджип КСО                            209 611,00    
7 Имсталькон ЗМК (г.У-Ка)                            396 000,00    
8 Задолженость работников  по ссудам                            526 612,00    
9 Полимер металл-Т ТОО                            558 836,00    
10 Вагостав ТОО                            813 181,00    
 
33-1. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а 
также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты 
завершения действия соответствующих договоров. 
Имущества, находящееся в залоге в ДБ АО "Сбербанк" 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 
Залоговая 
стоимость в 

тенге 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 

1 

Производственная база 
Исполнительного аппарата: 
общей площадью 700,6 кв.м. с зем 
участком 1,8524 га, нежилые 
помещения - 256,6 кв.м, 9,3 кв.м, 
434,7 кв.м, с железнодорожным 
путем в 386 м, кадастровый номер 
20-314-001-070 
г. Алматы, ул. Ангарская, 97 

Договор № 12/11-01 
Ипотеки недвижимого 
имущества от 
12.11.2008 г. 
 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 482 889 000 
USD 4 024 075 

1. Акт о приемке в эксплуатацию № 
780 от 08.06.2004 г. Свидетельство о 
регистрации № 2005/1/11 от 
05.01.2005 г. 
2. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г., зарегистрирован 
12.03.2008г. 
3. Договор купли-продажи земельного 
участка № 1278 от 26.04.2007 г. 
4. Акт на право частной 
собственности на зем.участок № 
0318680 от 10.05.07 г. 
зарегистрирован 25.06.07 г. 

2 

Производственная база 
Павлодарской Монтажной 
Фирмы: общей площадью 9,2385 
кв.м.с зем участком 5,2593 га , 
админ. здание 1 511,4 кв.м., 
производственный корпус - 3 
622,6 кв.м, склад - 424,1 кв.м, 
холодный склад - 441,6 кв.м, 
гараж - 2074,4 кв.м, админ. здание 
- 943 кв.м. трансформаторная 
будка -51,5 кв.м, проходная -21,4 
кв.м, кадастровый номер 14-218-
053-047 
г. Павлодар, Северный промрайон 

Договор № 12/11-02 
Ипотеки недвижимого 
имущества от 
12.11.2008 г. 
 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 451 981 000 
USD 3 766 508.33 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
2. Свидетельство о регистрации № 
СГРП 99/16 от 14.01.1999 г. 
3. Акт на право частной 
собственности на зем.участок  № 
0002550 от 29.12.1997 г. 



3 

Производственная база Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы: с зем участком 
площадью 6,0 га, кадастровый 
номер 05-085-090-003, админ. 
корпус 1 319,8 кв.м, склад 902,6 
кв.м., производ. корпус 3 594,2 
кв.м, осн. строение 1 519,4 кв.м, 
склад 114,20 кв.м, переход 37 
кв.м, проходная 21,6 кв.м, 
котельная 40 кв.м, насосная 
станция 34,5 кв.м, 
трансформаторная 52,4 кв.м 
г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 
7 

Договор № 06/11-01 
Ипотеки недвижимого 
имущества от 
06.11.2008 г. 
 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 537 587 000 
USD 4 479 891.67 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. – зарегистрирован 
27.01.1997 г. 
2. Свидетельство о регистрации № 
2003/9579 от 27.03.2003 г. 
3. Акт на право частной 
собственности на зем.участок от  
08.04.2003 г. –зарегистрирован 
15.04.2003 г. 
4. Тех. паспорт от 07.03.2006 г. 
5. Договор купли продажи права 
постоянного землепользования № 38 
от 21.11.1995 г.                                                 
6. Заключение об изменении 
полезной площади от 07.03.06 г., 
заключение о наличии и сносе 
строений от 07.03.06 г.                                                                          

Договор № 22/09-02 о 
залоге 
имущественного 
права (требования) от 
22.09.08 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 1954077907 
USD 16 283 982.56 

 Договор подряда № 4/46 от 19/03/07 
с АО "Транснациональная компания 
"Казхром", Договор генподряда № 
4/55 от 29/06/07 с АО 
"Транснациональная компания 
"Казхром" 

4 
Права требования по 
контрактам Договор № 12/09-01 о 

залоге 
имущественного 
права (требования) от 
12.09.08 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 1 820 617 
818USD 15 171 

815.15 

1. Договор подряда 6-135 от 
06/09/2007, заключенный с ТОО 
"Вагостав";                                                                             
2. Субподрядный Договор № 
ЕРС/SC/0008/1-90 от 15/06/2008г, 
заключен с Консолидейтед 
Контрактинг Инжиниринг 
Прокьюрмент С.А.Л.;                                                                       
3. Договор 6-49/278 от 29/04/2008, 
заключен с ТОО "Найза-Курылыс" 

5 
 Движимое имущество 
Павлодарской Монтажной 
Фирмы ( 16 единиц) 

Договор № 31/03-03 о 
залоге движимого 
имущества от 
31.03.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 19 555 234 
USD 162 960.28 

* подписан Банком, протокол 
разногласий находится на стороне 
Банка 

6 
 Движимое имущество Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы (97 единиц) 

Договор № 31/03-01 о 
залоге движимого 
имущества от 
31.03.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
12.09.2009 

KZT 309 850 447 
USD 2 582 087.06 

* подписан Банком, протокол 
разногласий находится на стороне 
Банка 

 
 
№ 
п/п 

Имущество, находящееся в залоге в ДБ АО "Сбербанк" в тенге в USD 

1 Недвижимое имущество 1 472 457 000 12 270 475 
2 Движимое имущество 329 405 681 2 745 047 
3 Права требования по контрактам 3 774 695 725 31 455 798 

Итого: 5 576 558 406 KZT 46 471 320 USD 



 
Имущества, находящееся в залоге в АО "Народный Сберегательный банк Казахстана" 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 

Залоговая 
стоимость в 

тенге и 
долларах США 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 

1 

Производственная база 
Акмолинской Монтажной 
Фирмы: Земельный участок 
4.32890 га, админ здание- 1 410,6 
кв.м.,склад - 1 869,3 кв.м, 946,3 
кв.м, гараж - 324 кв.м, здание - 3 
892,1 кв.м, склад -209,4 кв.м, 
проходная - 11,4 кв.м, 
трансформаторная - 55,6 кв.м 
г. Астана, район "Алматы", ул. 
Угольная-2, д. 35 (Промзона, д. 25) 

договор № 1160 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 19.09.08 г. 
 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 424 838 039 
USD 3 523 873 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995 г. 
2. Постановление Акима г. Астаны № 
3-1-1449 n  от 08.07.04 г. "О пред-нии 
права временного возмездного 
землепользования и права 
собственности на зем. участки физ и 
юр лицам". 
3. Акт о приемке в эксплуатацию № 3-
1-138р от 02.12.2003 г. 
4. Приказ Департамента архитектуры 
и градостроительства № П-176 от 
19.07.06 г. "О присвоении порядковых 
номеров некоторым зданиям и 
сооружениям Астаны". 
5. Акт на право временного 
возмездного землепользования 
(аренды) от 05.02.2007 г. 
6. Договор аренды земельного 
участка № 3174 от 05.02.2007 г. до 
08.07.2053 г. 
7. 5 Тех паспортов Ф-2 на 
регистрируемые объекты нед-ти по 
состоянию на 11.03.02 г.                               
8. 2 Тех паспорта Ф-2 на 
регистрируемые объекты нед-ти по 
состоянию на 06.01.04 г.  

2 

Производственная база 
Жамбыльской Монтажной 
Фирмы: адм. здание (1 325,15 
кв.м), адм. здание (688,80 кв.м), 
пять складов, навес, гараж, 
мастерская, навес, ТП  с правом 
соб. на зем участок 3,77 га, в т.ч. 
сервитут для проезда 0,0655 га 
080000, г. Тараз, ул. Толе би, д. 
230 

договор № 1187 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 26.09.08 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 293 019 409 
USD 2 430 486 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. – зарегистрирован 
27.06.1996 г. 
2. Акт на право частной 
собственности на зем.участок от  
07.06.2007 г. – зарегистрирован 
12.06.2007 г. 
3. Архивная копия Решения Акима г. 
Тараз № 544 от 22.06.1998 г.   
4. 2 Тех.паспорта по состоянию на 
22.05.2007 г. 



3 

Производственная база ТОО 
"Павлодарского Завода 
Металлоконструкций 
Имсталькон": проходная - 11,6 
кв.м, склад красок - 196,6 кв.м, 
склад 108 кв.м, гараж 403,6 кв.м, 
произв. здание - 2 218,6 кв.м, 
нежилые помещения прои-ого 
здания - 7 559,2 кв.м, часть ж/д 
пути № 55-431,3 п.м., ж/д путь № 
54 - 385,5 п.м, с правом соб. на 
зем участок 8,7438 га 
г. Павлодар, Северный 
промышленный район 

договор № 49 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 28.01.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 456 179 582 
USD 3 784 352 

1. 2 Передаточных акта от 20.01.05 г.                                                                                            
2. Дополнение к передаточному акту 
от 20.01.05 г.     
3. Акт на право частной соб-ти на зем 
уч-ок № 0113257 от 20.05.05 г.                                                                                       
4.  6 Тех паспортов (Ф-2) по 
состоянию на 24.05.05 г.                                                                            
5. Тех. паспорт на ж/д путь №54-55 
(часть) по состоянию на 02.06.08 г. 

4 
Исп. Аппарат , недвж. имущ.: 
Земельный участок 0, 1994 га 
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 182 

договор № 160 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 27.02.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 93 175 800 
USD 775 341 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. – зарегистрирован  
2. Договор купли-продажи № 5-39 от 
23.04.2002 г. 
3.Акт на право собственности на 
зем.участок от 13.08.2002 г.-
зарегистрировано 20.12.2002 г. 
Свидетельство о регистрации № 
2002/1/8151 от 20.12.2002 г. 
4. Решение Акима г. Алматы № 
430/29 от 10.05.00 г.   
5. Договор купли-продажи 
земельного участка № 577 от 
27.06.02 г.                   
6. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0339183 от 30.06.08 г.                                              
7. Заключение об изменении общей 
площади объекта недвижимости, 
выданным РГКП 22.01.09 г. (Литеры 
А, Б, В, Г).                                                     
8. Технический паспорт от 22.01.09 г. 
(Литеры А, Б, В, Г) 

5 

Зона отдыха: Земельный участок 
1.8150 га, жилой дом -24 кв.м, 
летний дом - 24, 24, 18,5, 18,5 
кв.м., а также служебные строения 
(холодная пристройка-22 кв.м, 
навес - 11,7 и 20,4 кв.м, баня - 11,2 
и 88 кв.м, сарай - 14 кв.м, 
бильярдная - 155,8 кв.м, уборная 
1,2 и 1,2 кв.м, хоз. двор -279,8 
кв.м, ограждение - 612,2 кв.м) 
г. Капчагай, побережье 
Капчагайского водохранилища, ул. 
Туристов, 15 

договор № 159 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 27.02.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 124 287 000 
USD 1 034 346 

1. Регистрационное удостоверение 
№1528 от 24.11.97г. 
2. Акт на право частной 
собственности на зем.участок от 
21.11.1997 г., регистрация 30.06.03 г.   
3. Тех.паспорт от 28.11.97 г.  (Литер 
А, Б, В, Г, Д)                                             
4. Решение Акима г. Капчагай №11-
408 от 03.11.1997 г.                                                                   
5. Договор купли-продажи зем. 
участка от 18.11.1997 г. 



6 

Производственная база 
Карагандинской Монтажная 
Фирма:  
Земельный участок 4.4211 га. 
Здание АБК- 1 001,5 кв.м, 
металлические склады - 462,4 
кв.м., мастерские -219 кв.м, гараж 
и пристройка к гаражу - 1 682,7 
кв.м, цех - 960,5 кв.м, участковые 
склады - 140 кв.м, подкрановый 
путь - 104 м, ж/д тупик - 450 м 
г. Караганда, Октябрьский р-он, 
Сев.промзона, уч. кв. 018, ст-е 2 
участок 

договор № 343 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 06.04.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 216 185 584 
USD 1 797 801 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995 г.- Справка о   
зарегистрированных  правах № 
07/3/34997 от 21.06.2007 г. 
2. Акт на право частной 
собственности на зем.участок от  
07.11.2006 г. - зарегистрирован 
19.06.2007 г. 
3. Справка о   зарегистрированных  
правах № 07/3/34997 от 21.06.2007 г. 
4. Тех.паспорт от 06.02.2009 г. на 
литеры А, А1, а, Б, Б1, В, Ж, Ж1, Д, Е   
5. Решение Акима г. Караганды № 
12/60 от 21.12.1995 г.   
6. Договор купли-продажи права 
постоянного пользования на зем. 
участок № 10 от 17.05.1996 г., 7. 
Заключение 09-56/27-2 от 06.02.09 г. 
об изменении общей площади 
объекта недвижимости, 8. Тех. 
паспорт на ж/д тупик от 06.02.08 г. 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от 
13.04.1995 г.   
2. договор купли-продажи права 
пользования/аренды на зем. участок 
№ 15 от 11.09.1995 г.                                                       
3. Постановление Акимата г. Актобе 
№ 831 от 23.04.04 г.   
4. Договор купли-продажи зем. 
участка № 253 от 30.04.04 г.   
5. Выписка из протокола № 8 ОСА от 
27.04.06 г.                     
6. Постановление Акимата г. Актобе 
№ 209 от 02.02.07 г.                                                                         

7 

Производственная база 
Актюбинской Монтажная Фирма: 
Земельный участок 2,5458 га, 
админ. Здание с подвалом- 1 716,5 
кв.м., контора - 549,8 кв.м, 
механическая мастерская - 259,1 
кв.м., моторный цех с гаражом-
560,7 кв.м, пристройка - 11,9 кв.м, 
гараж - 910,5 кв.м, пристройка к 
гаражу - 232,3 кв.м, материальный 
склад - 327,5 кв.м, склад-344 кв.м. 
г. Актобе, промзона ВОХР-6, д. 27 

договор № 450 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 05.05.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 178 861 200 
USD 1 491 753 

7. Выписка из протокола заседания 
комиссии по проведению 
легализации недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории г. Актобе, права на 
которое не оформлены в 
соответствии с законодательством 
РК № 215 от 18.07.07 г.                                                                                       



8. Акт приемочной комиссии о приеме 
легализованного объекта 
строительства в эксплуатации, 
утвержденный постановлением 
Акимата от 28.09.07 № 2826   
9. Акт на право частной 
собственности на зем. участок № 
0045209 от 11.08.08 г. 
10. Тех.паспорт Ф-2 от 12.02.09 г.-
литер А, тех. паспорт на газопровод  
от 12.08.08 г., тех. паспорт от 
12.02.09 г.-лит Б, Б1, Б2 и б, тех. 
паспорт от 12.020.9 г.-лит В и В1, тех. 
паспорт от 12.02.09 г. - лит Г и Г1, 
тех. паспорт от 12.02.09 г. -лит. Д и 
Д1 

8 

Движимое имущество 
Актюбинской Монтажной 
Фирмы (131 единицы техники). 
г. Актобе, промзона ВОХР-6, д. 
27 

договор № 451 о 
залоге движимого 
имущества 
(оборудование) 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 15 125 974 
USD 126 155 

  

9 

Производственная база 
Рудненского Завода 
Металлоконструкций: 
промышленный корпус - 9 511,5 
кв.м., склад - 23,8 кв.м., 
железнодорожный путь - 635 м, 
земельный участок 6,6773 га  
г. Рудный, промыш. Район, д. б/н 

договор № 638 о 
залоге недвижимого 
имущества (ипотека) 
от 22.06.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 311 146 000 
USD 1 448 040 

1. Дубликат Гос. Акта о вступлении в 
права собственность № КЧ № 000021 
от  13.04.1995 г. – зарегистрирован 
26.09.1996 г.,                                                                                  
2. Постановление Акима от 24.02.09 
г. № 297.   
3. Договор об аренде зем. участка № 
65 от 27.02.09 г.   
4. Акт на право временного 
возмезного землепользования № 
3295905 от 11.03.09 г.   
5. Постановление Акимата №1224 от 
24.09.07 г.              
6. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта в 
эксплуатацию №1224 от 
24.09.2007г.(бытовые помещения)  
7. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта в 
эксплуатацию №1224 от 24.09.2007г. 
(помещения для привода 
листоплавильной машины). 
8. Акт приемочной комиссии о 
приемке легализованного объекта в 
эксплуатацию №1224 от 24.09.2007г. 
(склад) 
9. Тех. паспорт от 01.03.2007 г., 
литеры А1-А11 
10. Тех. паспорт от 01.03.2007 г., 
литер Б, 11. Тех. паспорт на ж/д пути 
от 24.02.09 г. 

10 

Движимое имущество 
Рудненского Завода 
Металлоконструкций (350 
единиц). 
г. Рудный, промыш. Район 

договор № 639 о 
залоге движимого 
имущества 
(оборудование) от 
22.06.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 80 336 550 
USD 537 577 

  



11 
Деньги, поступающие в 
будущем 

договор № 457 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 24.04.08 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 976 003 863 
USD 8 088 431 

1.   Договор № 717от 28/01/2008 
(ТОО "Розетти-Имсталькон")- 
залоговая стоимость 591 479 000 
тенге (4 900 000 USD).                                                                                                    
2. Контракт № АР/М/07/2592/6-22 
(Компания "Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В.") - залоговая 
стоимость 384 524 863 тенге (3 188 
431) 

12 
Деньги, поступающие в 
будущем 

договор № 1011 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 22.08.08 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 1 653 252 
674 

USD 13 767 927 

 № 6-109 О Начальных пред-
фабрикационных и монтажных 
работах по трубным эстакадам (ТОО 
"Розетти-Имсталькон") от 28.07.08 г. 

13 
Деньги, поступающие в 
будущем 

договор № 220 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 13.03.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 179 497 536 
USD 1 211 920 

Контракт на предоставление услуг по 
закупке, строительству и вводу в 
эксплуатацию нового 
административного комплекса на 
базе поддержки Баутино № Аджип 
ККО/2004-0977 от 21.02.07 г.  

14 
Деньги, поступающие в 
будущем 

договор № 282 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 27.03.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 512 032 500 
USD 3 413 550 

Договор Подряда № 213/3-44а-СУБ/6-
8а от 05.02.09 г. "Векстрой-1" 

15 
Деньги, поступающие в 
будущем 

договор № 413 о 
залоге безналичных 
денег (на текущем 
счете) от 23.04.09 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.04.2013 

KZT 997 853 481 
USD 6 615 749 

1. Рамочный договор № 6-27 о сотр-
ве по проектам ТОО "ЕвроХим-
Удобрения" от 24.03.09 г.-642 725 000 
тг (4 261 254 $);   
2. Контракт на закупку 330 
сертифицированных контейнеров для 
перевозки грузов (КПГ) № Аджип 
ККО/2004-0947 от 01.10.2006 г. - 216 
498 365 тг  (1 435 380 $);                                                                                                              
3. Контракт на закупку 220 
сертифицированных контейнеров для 
перевозки грузов (КПГ) № Аджип 
ККО/2005-0278 от 01.10.2006 г. - 138 
630 116  тг  (919 115 $)          

 

№ п/п 
Имущество, находящееся в залоге в 
АО "Народный Сберегательный банк 
Казахстана" 

в тенге в USD 

1 Недвижимое имущество 2 097 692 614 KZT 16 286 082 USD 
2 Движимое имущество 95 462 524 KZT 661 732 USD 
3 Права требования по контрактам 4 318 640 054 KZT 33 097 577 USD 

Итого: 6 511 795 192 KZT 50 045 391 USD 
 
Имущества, находящееся в залоге в АО "Казкоммерцбанк" 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 

Залоговая 
стоимость в 

тенге и 
долларах США 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 



1 

Движимое имущество 
Алматинская Монтажная Фирма 
№ 1- спец. Техника без 
страхования (трактор, 
экскаваторы)  
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 7.3.-6834 z от 
18.10.2006 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 7 036 100 
USD 57 400 

Технические паспорта на 1 Трактор и 
3 Экскаватора 

2 

Движимое имущество 
Алматинская Монтажная Фирма 
№ 1- без страхования (мобильные 
сооружения, машины 
оборудование, офисная мебель) 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 7.3.-7359 z от 
26.12.2006 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 41 011 
100,28 

USD 334 566 

Спецификация предмета залога взята 
на основании балансовой стоимости 

3 

Движимое имущество 
Алматинская Монтажная Фирма 
№ 1- без страхования (мобильные 
сооружения, машины 
оборудование, офисная мебель) 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 7.3.-7360 z от 
26.12.2006 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 5 544 
799,72 

USD 45 234 

Спецификация предмета залога взята 
на основании балансовой стоимости 

4 

Автотранспорт Алматинская 
Монтажная Фирма № 1: 21 
единица техники 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 7.3.-6833 z от 
18.10.2006 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 25 557 900 
USD 208 500 

Спецификация предмета залога взята 
на основании балансовой стоимости 

5 

Производственная база 
Алматинская Монтажная Фирма 
№ 1: Диспетчерская, Земельный 
участок 1.5432 га, Земельный 
участок 0.2574 га, Земельный 
участок 0.1413 га 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 7.3.-7118 z от 
17.01.2007 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 341 495 600 
USD 2 785 900 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
2. Решение Акимата г. Алматы № 
704/144 от 31.12.1997 г. 
3. Акт о приемке в эксплуатацию № 
3333 от 20.12.2005 г. 
4. Договор об аренде земельного 
участка № 16555 от 03.12.2003 г.  
5. Акт на право временного 
землепользования (аренда) от 
23.11.2005 г. 
6. Решение Акимата г. Алматы № 
704/180 от 31.12.1997 г.  
7. Акт на право временного 
землепользования (аренда) от 
25.11.2005 г. 
8. Договор об аренде земельного 
участка № 16557 от 03.12.03 г.  
9. Акт приемочной комиссии о 
приемке построенного объекта в 
эксплуатацию № 3333 от 20.12.05 г. 
10. Тех.паспорт от 06.01.2006 г., 
08.11.2000 г. 

6 
Деньги, поступающие на 
банковский счет 
Исполнительный аппарат 

№ 7.3.-7358 z от 
26.12.2006 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
31.12.2009 

KZT 5 832 000 
USD 38 880 

1. Договор поставки зданий и навесов 
№ 12946-К-С-3008 от 21.03.06 г.  
2. Договор установки 
вспомогательных сооружений, 
строительства зданий и навесов № 
12946-К-С-3007 от 19.01.06 г. 

 



№ п/п Имущество, находящееся в залоге в АО 
"Казкоммерцбанк" 

в тенге в USD 

1 Недвижимое имущество 341 495 600 KZT 2 785 900 USD 
2 Движимое имущество 79 149 900 KZT 645 700 USD 
3 Права требования по контрактам 5 832 000 KZT 38 880 USD 

Итого: 426 477 500 KZT 3 470 480 USD 
 
Имущества, находящееся в залоге в АО "БТА Банк" 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 

Залоговая 
стоимость в 

тенге и 
долларах США 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 

1. Техпаспорт от 25.09.02г.  
2. Гос.акт о вступлении в права 
собственности №0034887 от 1995г.  
3. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0024739  от 10.01.2003г. – 
зарегистрирован 20.01.03г. 
4. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0024740  от 10.01.2003г. – 
зарегистрирован 20.01.03г. 
5. Договор аренды земельного 
участка №14 от 06.01.03г. – на пять 
лет заключен – зарегистрирован 
20.01.03г., Протокол №1 от 12.03.02 г. 
6. Договор купли-продажи от 20.03.01 
г.  
7. Акт приема-передачи от 12.03.02г. 
– зарегистрирован 16.07.02г.  
8. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0021922  от 14.08.2002г. – 
зарегистрирован 20.01.03г. 
9. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0021921  от 14.08.2002г. – 
зарегистрирован 20.01.03г. 
10. Акт на право частной 
собственности на земельный участок 
№ 0012527  от 14.03.2002г. – 
зарегистрирован 20.01.03г. 
11. Договор аренды земельного 
участка №1216 от 14.02.02г. – на пять 
лет заключен – зарегистрирован 
20.01.03г.                                                                                                                      
12. Решение акима г. Шымкент № 404  
от 16.02.01 г.                                                                                                                                      

1 

Недвижимое имущество ТОО 
"Юсталькон": Промбаза с адм. 
зданием площадью- 3 790,8 кв.м, 
основной площадью- 2 599,90 кв.м 
по адресу г. Шымкент, ул. 
Громова, 19; производственный 
комплекс завода металлоконстр., 
общей площадью - 10 480,20 кв.м, 
основной площадью - 1 0054,70 
кв.м, и зем.участок под ним 
площадью- 1,1301 га, по адресу: г. 
Шымкент, площадка Цемзавода 
г. Шымкент, ул. Громова, дом, 19  
г. Шымкент, пл.цемзавода, дом б/н 

№ 474-4/ZK от 
13.03.2003 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.03.2011 

KZT 1 387 800 
000 

USD 9 252 000 

13. Инвентаризационное дело № 01-
2114 от 17.01.03 г.                                                                                                 
14. Договор купли-продажи 
имущества ликвидируемого 
предприятия ОАО "ЮК 
промышленно-строительная фирма" 
от 12.03.2002 г.         
15. Решение акима г. Шымкент № 295 
от 01.11.2002 г. 



2 

Движимое имущество 
Алматинская Монтажная Фирма 
№ 1: кран монтажный 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 23-2/05/ZK от 
27.01.2005 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.03.2011 

KZT 19 500 000 
USD 150 000 

Кран монтажный телескопический на 
пневмоходу ТG-1000-R, 1991 г.в., зав. 
Номер № 440182, грузоподъемность 
100 т., изготовитель ТАДАНО Ко. 
ЛТД, Япония 

3 

Движимое имущество 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций: 
листогибочная машина 
г. Тараз, ул. Толе би, 178 

№ 23-1/05/ZK от 
27.01.2005 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.03.2011 

KZT 16 250 000 
USD 125 000 

Листогибочная машина УББДА 80 х 
3150, 1985 г.в., номер заказа № 31-
518-6246, изготовитель СКЕТ ФЕВ 
Шверуашиненбау "Генрих Рау" 
Вильдау, Германия 

4 

Кран Семипалатинской 
Монтажной Фирмы, Кран 
Акмолинской МФ 
г. Астана, район «Алматы», ул. 
Угольная-2, д. 35 

№ 23-4/05/ZK от 
27.01.2005 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.03.2011 

KZT 22 464 000 
USD 172 800 

1. Кран монтажный специальный 
МКГС-100, заводской № 108, 
грузоподъемость 100 т, изготовитель 
Ульяновский мех завод № 2, Россия 
(СМФ).                                                        
2. Кран монтажный специальный 
МКГС-100.1, заводской № 49, 
грузоподъемость 100 т, изготовитель 
Ульяновский мех завод № 2, Россия 
(АкмМФ).    

5 

Кран башенный Усть-
Каменогорской Монтажной 
Фирмы 
г. Усть-Каменогорск, ул. 
Базовая, 7 

№ 23-3/05/ZK от 
31.01.2005 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.03.2011 

KZT 8 125 800 
USD 62 506 

Кран башенный БК-1000-Б, 1988 г.в., 
заводской № 50, грузоподъемность 
63 т, изготовитель Зуевский 
энергомеханический завод 

 

№ п/п Имущество, находящееся в залоге в АО "БТА Банк" в тенге в USD 

1 Недвижимое имущество 1 387 800 000 KZT 9 252 000 USD 
2 Движимое имущество 66 339 800 KZT 510 306 USD 
3 Права требования по контрактам     

Итого: 1 454 139 800 KZT 9 762 306 USD 
 
Имущества, находящееся в залоге в АО "Амстердамский ТБ Н.В." 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 

Залоговая 
стоимость в 

тенге и 
долларах США 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 

1 
Деньги, поступающие по 
контракту 
Исполнительный аппарат 

№ 01-532/07 от 
12.10.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

KZT 9 491 899 
783 

USD 78 490 861 

Договор Генерального подряда №НМ-
С-16/2007-135-6-110 от 17.017.07 г. с 
АО "Казцинк" 



Производственная база 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций: 
Земельный участок, площадью 
20,0 га (кадастровый номер 06-
097-031-087), Ж/д пути, мини-
котельная  административно-
бытового комплекса, 
расположенная в районе 
производственной базы  
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№239/04-II от 
17.09.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

KZT 1 164 100 
276,5 

USD 9 290 505 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
2. Регистрационное удостоверение № 
542 от 02.10.2001 г.  
3. Договор об аренде земельного 
участка  № 2794 от 19.02.2002г.  
4. Акт на право временного 
возмездного землепользования 
№0154236 от 29.10.2007 г.  
5. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
6. Свидетельство о регистрации № 
05/06558 от 11.07.2005 г.  
7. Акт о приемке легализованного 
объекта строительства в 
эксплуатацию – зарегистрирован 
28.04.2008 г.  
8. Решение о легализации 
недвижимого имущества №5521 от 
10.04.2007г. – зарегистрирован 
28.04.2008 г.  
9. Тех. паспорт от 08.12.2007 г. 
10. Тех.паспорт от 31.05.2005 г. 

Движимое имущество 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№239/04-Z1 от 
17.09.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

KZT 1 050 460 
306,1 

USD 8 383 562 

машины/оборудование/передаточные 
устройства/ ж/д транспорт и прочие 
ОС 

2 

Автотранспорт Жамбыльского 
Завода Металлоконструкций 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№239/04-Z5 от 
03.05.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

KZT 15 466 167,4 
USD 123 433 

16 единиц 

3 
Право требования выручки 
Исполнительный аппарат 

Договор цессии от 
03.05.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

KZT 7 250 000 
000 

USD 48 333 333 

Рамочный договор № 6-50 от 20.03.07 
г., заключенный с Корпорацией "Век" 

 

№ п/п 
Имущество, находящееся в залоге в АО 
"Амстердамский ТБ Н.В." 

в тенге в USD 

1 Недвижимое имущество 1 164 100 277 KZT 9 290 505 USD 
2 Движимое имущество 1 065 926 474 KZT 8 506 995 USD 
3 Права требования по контрактам 16 741 899 783 KZT 126 824 194 USD 

Итого: 18 971 926 533 KZT 144 621 694 USD 
 
Имущества, находящееся в залоге в АО ДБ"Альфа-Банк" 

№ 
п/п 

Вид залога и адрес Договор 
Залоговая 

стоимость в тенге 
и долларах США 

Наименование 
правоустанавливающих 

документов 



Производственная база 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций: 
Земельный участок, площадью 
20,0 га (кадастровый номер 06-
097-031-087), Ж/д пути, мини-
котельная  административно-
бытового комплекса, 
расположенная в районе 
производственной базы  
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№ 436 от 16.06.05 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

1 164 100 276,5 KZT 

1. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
2. Регистрационное удостоверение № 
542 от 02.10.2001 г.  
3. Договор об аренде земельного 
участка  № 2794 от 19.02.2002г.  
4. Акт на право временного 
возмездного землепользования 
№0154236 от 29.10.2007 г.  
5. Гос. Акт о вступлении в права 
собственность № КЧ № 000021 от  
13.04.1995 г. 
6. Свидетельство о регистрации № 
05/06558 от 11.07.2005 г.  
7. Акт о приемке легализованного 
объекта строительства в 
эксплуатацию – зарегистрирован 
28.04.2008 г.  
8. Решение о легализации 
недвижимого имущества №5521 от 
10.04.2007г. – зарегистрирован 
28.04.2008 г.  
9. Тех. паспорт от 08.12.2007 г. 
10. Тех.паспорт от 31.05.2005 г. 

1 

Движимое имущество 
Жамбыльского Завода 
Металлоконструкций 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№ 663 от 17.09.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

1 050 460 306,1 KZT 
машины/оборудование/передаточные 
устройства/ ж/д транспорт и прочие 
ОС 

2 

Производственная база ТОО 
"АЗОК": Земельный участок, 
5.6838 га, Завод ограждающих 
конструкций 
г. Капчагай, ул. Индустриальная, 
1 

№ 492 от 09.09.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

340 377 450,0 KZT 

1. Акт на право частной собственности 
на зем.участок от 20.04.2004 г. , 
регистрация 23.08.04 г.                                                                                                           
2. Акт о приемке в эксплуатацию от 
29.05.2001 г., регистрация 10.09.01 г.                                                               
3. Тех.паспорт  от 06.10.2004 г. 

3 
Оборудование ТОО "АЗОК" 
г. Капчагай, ул. Индустриальная, 
1 

№ 333 от 14.04.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

230 501 880,0 KZT 

1. Технологическое оборудование 
(линия профилирования гофролиста 
из стали).    
2. Оборудование (поточная линия 
окраски "Double Coat". 

4 
Автокран Алматинской 
Монтажной Фирмы № 1 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

13 783 000,0 KZT 
Автокран "Тадано-TR-500 М-2", 1994 
г.в. 

5 
Автокран Алматинской 
Монтажной Фирмы № 1 
г. Алматы, ул. Бекмаханова 90 

№ 402 от 09.09.04 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 4 686 220,0 KZT Автокран "Тадано-250 М", 1995 г.в. 

6 
Право требования выручки 
Алматинская Монтажная фирма 
№ 1 

Договор цессии № 
173 от 02.04.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

143 819 695,0 KZT 

Договор строительного подряда 
№37/3-СУБ от 27.10.06 г. и Д/с № 01 от 
23.11.06 г., заключенный с ТОО "ПСО 
"ВЕК-1" 

7 
Право требования выручки 
Алматинская Монтажная фирма 
№ 1 

Договор цессии № 
172 от 02.04.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

365 655 000,0 KZT 
Договор № 1-2007 п от 01.03.07 г., 
заключенного с ТОО "IC-GROUP" 



8 
Право требования выручки 
Алматинская Монтажная фирма 
№ 1 

Договор цессии № 
171 от 02.04.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

403 099 000,0 KZT 
Договор № 15-2006 п/16/14-1670 от 
28.11.06 г., заключенного с АО 
"Международный аэропорт г. Алматы" 

9 
Автотранспорт Жамбыльского 
Завода Металлоконструкций 
г. Тараз, ул. Толе би, д. 178  

№ 119 от 14.03.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

15 466 167,4 KZT 16 единиц 

10 
Право требования выручки 
Исполнительный аппарат 

Договор цессии № 
170 от 02.04.07 г. 
Дата завершения 
действия договора – 
01.05.2010 

7 200 000 000,0 KZT 
Рамочный договор № 6-50 от 20.03.07 
г., заключенный с Корпорацией "Век" 

 

№ п/п Имущество, находящееся в залоге в АО ДБ"Альфа-Банк" в тенге 

1 Недвижимое имущество 1 504 477 727 KZT 
2 Движимое имущество 1 314 897 574 KZT 
3 Права требования по контрактам 8 112 573 695 KZT 

Итого: 10 931 948 995 KZT 
 
34. Размер уставного  и собственного капитала 
На 31 марта 2009 г. размер уставного капитала Эмитента составляет 928 300 000 тенге. Размер 
собственного капитала Общества составил 7 346 097 000 тенге. 
 
35. Займы 

на 01.04.2009 года 
График погашения (в тыс.) 

Наименовани

е кредитора, 

процентная 

ставка 

Вид 

обеспече

ния 

Сумма 

задолженн

ости на 

31.03.09 г. 

(тыс. 

тенге) 

2 кв. 

2009 

3кв.  

2009 

4 кв. 

2009 
1кв. 2010 

2кв.-

4кв. 

2010 

 2011 2012 
Валюта 

займа 

ДБ АО 
«Сбербанк 
России», 
Соглашение 
№ 12/09 об 
открытии 

(предоставлен
ии) кредитной 
линии от 

12.09.2008 
г.,13,5 % 

производс
твенные 
базы, 
права 

требовани
я по 

контракта
м, 

движимое 
имущество 

2 399 914  1 499 014 900 900     KZT 

Амстердамск
ий ТБ Н.В. 
№КС-239/04 
от 17.09.04г., 
Д/с №1 от 

07.06.05 г.,  10 
%,  ДС№2 от 
03.05.07 г. в 

09 об 
открытии 

(предоставлен
ии) кредитной 

линии 

производс
твенная 
база, 

движимое 
имущество

, права 
требовани
я по 

контракта
м  

32 117 1 417 5 500 2 700 12 500 10 000   USD 

Альфа-Банк  
КД 

производс
твенная 
база, 

887 730   670 230 217 500    KZT 



График погашения (в тыс.) 

Наименовани

е кредитора, 

процентная 

ставка 

Вид 

обеспече

ния 

Сумма 

задолженн

ости на 

31.03.09 г. 

(тыс. 

тенге) 

2 кв. 

2009 

3кв.  

2009 

4 кв. 

2009 
1кв. 2010 

2кв.-

4кв. 

2010 

 2011 2012 
Валюта 

займа 

№49.1000/200
7 от 02.04.07 

г.  
16% 

движимое 
имущество

, права 
требовани
я по 

контракта
м 

Казкоммерц 
Банк 

соглашение 
№ 654 от 

11.08.05 г., об 
открытии 

(предоставлен
ии) кредитной 
линии 16 % 

производс
твенная 
база, 

движимое 
имущество

, права 
требовани
я по 

контракту 

1 701 100   495 100 1 206 000     KZT 

АО 
"Народный 
сберегательн
ый банк 

Казахстана", 
№ KD 02-08-

31-01 от 
03.04.08 г., об 
открытии 

(предоставлен
ии) кредитной 
линии; 14% 

производс
твенные 
базы, 
права 

требовани
я по 

контракта
м, 

движимое 
имущество 

31 354 8 000 11 998 5 762 5 594    USD 

Жамбыльский 
филиал АО 

«БТА Банк»; 
Договор №04 
VR-2008 от 
01.07.08 об 
открытии 

(предоставлен
ии) кредитной 
линии; 16% 

обороты 
по счету 49 987   49 987     KZT 

ТОО «Центр 
Лизинг»; 
№167 от 

26.05.06г.; 
10 % 

лизингово
е 

оборудова
ние 

1 460 162 162 162 162 487 325  EUR 

 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности 
Структура кредиторской задолженности 

на 01.04.2009 года 

Наименование задолженности Сумма (тыс. тенге) 

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 5 863 792 
Торговая кредиторская задолженность 3 273 765  
кредиторская задолженность по оплате труда 579 484  
кредиторская задолженность по аренде 1 090  
Краткосрочная вознаграждение к выплате  212 738  



Прочая кредиторская задолженность 1 796 715  
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 206 564 
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 
заказчикам 80 976  
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде 124 243  
Долгосрочные вознаграждения к выплате 0 
прочая долгосрочная кредиторская задолженность 1 345  
Итого 6 070 356 
 
Список десяти крупнейших кредиторов  

на 01.04.2009 года (тыс. тенге) 

№ 
п/п  

Наименование предприятий 
Сумма кредиторской  

задолженности 

1 Имсталькон Алматы                              81 000,00    
2 Квадрат Сервис ТОО                              81 567,00    
3 ТОО «Сплав-Комлект»                            105 595,00    
4 Имсталькон УК МФ                            106 720,00    
5 Промстрой                            129 678,00    
6 ОсОО Ошер                            186 789,00    
7 Модуль Корпорация ТОО                            280 729,00    
8 Европолис ТОО                            347 837,00    
9 Истра ТОО                            490 200,00    
10 Казцинк                            242 254,00    
 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

 Ед. изм. 2006 2007 2008 
Чистый доход  тыс. тенге 519 427 724 315 1 809 404 

 
36-2. Левередж 

 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.04.2009 
Совокупные обязательства (тыс.тенге) 10 782 946 24 731 395 28 458 630 33 572 664 
Собственный капитал (тыс.тенге) 3 384 192 4 852 163  6 839 415   7 346 097   
Левередж (Совокупные 
обязательства/Собственный капитал) 

3.19 5.10 4.16 4.57 

      

 
6. Сведения о выпусках ценных бумаг  

 
37. Зарегистрированные выпуски  ценных бумаг. 
 
1) Ранее Эмитентом не осуществлялись выпуски облигаций   

 
2) Сведения о выпущенных акциях 
 
Выпуск акций – 1 360 796 (один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяноста шесть) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены по цене 200 (двести) тенге за одну акцию.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 



Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумагам.  
Дата регистрации выпуска – 18 мая 2000 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116-5 
 
Выпуск акций – 338 294 (триста тридцать восемь тысяч двести девяноста четыре) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены по цене 200 (двести) тенге за одну акцию.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк 
Республики Казахстан.  
Дата регистрации выпуска – 17 сентября 2002 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116-6 
 
Выпуск акций – 150 910 (сто пятьдесят тысяч девятьсот десять) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены по цене 200 (двести) тенге за одну акцию.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк 
Республики Казахстан.  
Дата регистрации выпуска – 25 декабря 2002 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116-7 
 
Выпуск акций – 300 000 (триста тысяч) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены по цене 200 (двести) тенге за одну акцию.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк 
Республики Казахстан.  
Дата регистрации выпуска – 21 мая 2003 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116-8 
 
Выпуск акций – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены по цене 200 (двести) тенге за одну акцию.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
Дата регистрации выпуска – 20 апреля 2005 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116 
 
Выпуск акций – 4 000 000 (четыре миллиона) акций.  
Вид, категория акций: простые акции. 
Акции размещены: по цене 200 (двести) тенге за одну акцию – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) 
акций, по цене 242 (Двести сорок две) тенге размещено 1 346 119 (Один миллион триста сорок шесть 
тысяч сто девятнадцать) акций, по цене 280 (Двести восемьдесят) тенге размещено 153 881 (Сто 
пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) экземпляр. 
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
Дата регистрации выпуска – 21 июля 2006 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116 



 
Выпуск акций 
Общее количество акций: 4 800 000 (четыре миллионов восемьсот тысяч) объявленных акций, из них 
размещены 4 000 000 (четыре миллионов) акций.  
Форма выпуска акций: бездокументарная. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
Дата регистрации выпуска – 16 октября 2007 года.  
Государственный регистрационный номер: А0116. 
 
Привилегированных акций нет. 
Даты утверждения методики выкупа акций – 27 апреля 2006 года, .  07 мая 2009 года, 
 
3) Сведений о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в 
выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах 
неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не 
выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам). 
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг нет. 
 
4) Выпуски ценных бумаг Эмитента не были приостановлены или признаны несостоявшимся и не 
аннулировались.  
 
5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие 
выплате, даты погашения и суммы подлежащие погашению по каждому выпуску. 
Ранее Эмитентом не осуществлялись выпуски облигаций   
 
6) дивиденды по простым акциям: 
 

Период Начислено на 1 акцию Выплачено на 1 акцию 
2007 год 60 тенге 54.16 тенге 
2008 год По итогам 2008 дивиденды не начислялись 
 
 
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов  
Эмитент не осуществляет торговлю простыми акциями на организованных и иных рынках. 
 
8) Права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 
числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные 
договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка 
реализации данных прав держателей. 
Права определены действующим законодательством РК.  
 

7. Сведения о выпуске облигаций 
38. Сведения об облигациях: 
(Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется) 

 

8. Дополнительная информация 
41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 



1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и 
при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения 
облигаций: 

• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным 
проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока 
эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их 
интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

• Компания освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Компанией своих обязательств по 
настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.  

• Досрочное погашение не предусмотрено. 
 

2. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения по облигациям: 

В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед держателями 
облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга эмитент должен: 

� в течение 10 (десяти) рабочих дней в случае невыплаты, несвоевременной или неполной 
выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении на 
условиях и в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций, получить у своего 
регистратора реестр (список) держателей облигаций, зафиксированный регистратором в 
реестре держателей облигаций по состоянию на дату дефолта; 

� в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения реестра известить держателей облигаций 
путем публикации в печатных изданиях или через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» о 
невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным в данном 
проспекте. 

 
3. При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора 
и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства 
государства: 
Облигации Компании не являются инфраструктурными. 
 
4. Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора. 
Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Регистратор «Зерде» (Лицензия 
№ 0406200451 от 24 января 2006 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций), расположенное по адресу: ул. 
Манаса/Джандосова, д. 34А/8А. 
 
5. Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций 
информации о фактах дефолта: 
в случае наступления дефолта, эмитент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней запросить у своего 
регистратора реестр держателей облигаций, зафиксированный регистратором в реестре по состоянию 
на дату дефолта и в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения реестра известить держателей 
облигаций путем публикации в печатных изданиях или через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» о 
невозможности выполнять  



 



 


