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ПРОСПЕКТ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Казахстанские коммунальные системы» 

(ТОО «ККС») 
 
 

на сумму 12 340 000 000 (двенадцать миллиардов триста сорок миллионов) тенге 

 

 

 

 
Дата, на которую составлен 

Проспект облигационной программы      31 октября 2015 г. 

 

Дата, на которую 

представлены финансовые показатели      30 сентября2015 г. 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 

облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и 

не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 

 

 

 

 
г. Астана 2015 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Полное и сокращенное наименование Эмитента. 

Язык наименования Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

На государственном языке «Қазақстан коммуналдық жүйелері» 

Жауапкершілiгi шектеулi серiктестiк 

«ККС» ЖШС 

На русском языке Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Казахстанские 

коммунальные системы» 

ТОО «ККС» 

На английском языке Limited liability partnership «Kazakhstan 

utility systems» 

LLP «KUS» 

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента отсутствуют.  

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 

юридических лиц и Эмитента. 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.  

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (далее «Эмитент», «Компания», 

«Товарищество») было образовано и впервые зарегистрировано в Департаменте юстиции г. 

Алматы под регистрационным номером 94881-1910-ТОО 3 ноября 2008 года. После этого 

Компания проходила процедуры перерегистрации 6 января 2009 года, 12 марта 2009 года и 13 мая 

2014 года. В свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица были внесены 

изменения и дополнения 26 апреля 2010 года, 3 июля 2012 года, 9 августа 2012 года, 14 ноября 

2012 года, 4 декабря 2012 года, 3 января 2013 года, 7 июня 2013 года, 13 декабря 2013 года, 27 

января 2014 года, 9 сентября 2015 года, 14 сентября 2015 года. 

Дата последней перерегистрации, осуществленной в Управлении юстиции Есильского района 

Департаменте юстиции г. Астаны - 26 декабря 2014 года. 

4. Бизнес-идентификационный номер. 

БИН Эмитента: 081 140 000 288 

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, 

адрес электронной почты. 

Юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 14/3 

Тел: +7 (7172) 27 94 72 

Факс: +7 (7172) 27 94 73 

E-mail: kks.priemnaya@kus.kz 

Веб-сайт: www.kus.kz 

6. Банковские реквизиты Эмитента. 

РНН 600700609212 

БИК SABRKZKA 

ИИК KZ55914398416BC10316 KZT 

ДБ АО «Сбербанк», г. Астана 

Кбе 17 

ОКПО 505 364 50 

7. Виды деятельности Эмитента. 

Целью создания и деятельности Товарищества является: удовлетворение общественных 

потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических 

интересов Учредителей и работников Товарищества на основе получаемого чистого дохода. 

Согласно уставу Товарищество осуществляет следующие виды деятельности: 
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1) оказание посреднических, коммерческих, юридических, консалтинговых, транспортных 

и иных услуг предприятиям и населению; 

2) предоставление услуг по управлению долей (имуществом) в Уставном капитале 

объектов тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения, операционное управление финансово-

хозяйственной деятельностью дочерних компаний и третьих лиц – объектов 

коммунальной системы на договорной основе, а также управление имущественными 

комплексами данных объектов; 

3) сдача в аренду и наем помещений и зданий предприятиям; 

4) предоставление услуг по проведению технико-инженерной, финансовой экспертизы для 

эксплуатации и техобслуживания объектов коммунальной системы, осуществление 

контроля за надлежащей эксплуатацией этих объектов, руководство бизнесом в 

соответствии с благоразумной коммунальной деятельностью; 

5) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по 

производству строительных материалов, изделий и конструкций; 

6) производство строительных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных и 

шефмонтажных работ; 

7) оказание сертификационных и метрологических услуг; 

8) торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная, организация 

коммерческих магазинов по торговле промышленными и продовольственными 

товарами, сельскохозяйственными продуктами, комиссионная деятельность; 

9) приобретение, продажа, управление и использование автотранспорта и иных 

защищенных прав; 

10) производство товаров народного потребления и продукции производственно-

технического назначения; 

11) проведение всех разрешенных действующим законодательством, операций с землей, 

недвижимостью, направленных на развитие объектов коммунальной системы; 

12) внедрение передовых технологий и изобретений на внутреннем и внешнем рынках; 

13) торговые операции по экспорту и импорту продукции, товаров, работ и услуг и 

проведение другой внешнеэкономической деятельности; 

14) ведение издательской и рекламно-информационной деятельности; 

15) транспортно-экспедиторские услуги, сопровождение и прокат транспортных средств; 

16) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан. 

8. Если эмитент является финансовым агентством, указываются следующие сведения: 1) 

документ, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию 

государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в 

качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 

Казахстан от 4 декабря 2008 года; 2) дата присвоения статуса финансового агентства 

(при наличии). 

Эмитент не является финансовым агентством. 

9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 

агентствами Республики Казахстан.  

10 августа 2015 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило ТОО 

«Казахстанские коммунальные системы долгосрочные кредитные рейтинги дефолта эмитента в 

иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-». Также агентство присвоило Компании 

национальный долгосрочный рейтинг «ВВВ+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». 

10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств Эмитента. 

Компания не имеет филиалов и представительств. 

11. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 

наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности Эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

jl:30364477.0%20
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Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2012-2014 годы, а также отчет по обзору 

промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2015 года, проводился 

Товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт».  

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» 

Лицензия: 
Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов 

Республики Казахстан серии МФЮ № 0000015 от 13 сентября 2006 г. 

Юридический и фактический 

адрес: 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36б 

Первый руководитель: Бекенов Н.К. 

Членство в организациях: 
Член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов 

Республики Казахстан» 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 

вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 

трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 

их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Консультанты по юридическим вопросам: 

№ 
Полное официальное 

наименование консультанта 

Заключенные договоры на 

оказание соответствующих 

услуг 

Принадлежность к 

соответствующим 

коллегиям (ассоциациям, 

палатам) 

1 ТОО «Уайт энд Кейс 

Казахстан» 

Договор о предоставлении 

юридических услуг от 26.11.2014 

года б/н 

- Член Европейской Бизнес 

Ассоциации в Казахстане 

- Член Американской 

торговой палаты в 

Казахстане 

2 ТОО «Уайт энд Кейс 

Казахстан» 

Договор о предоставлении 

юридических услуг от 22.12.2014 

года б/н 

Консультанты по финансовым вопросам: 

№ 
Полное официальное 

наименование консультанта 

Заключенные договоры на 

оказание соответствующих 

услуг 

Принадлежность к 

соответствующим 

коллегиям (ассоциациям, 

палатам) 

1 ТОО «КПМГ Такс энд 

Эдвайзори»  

Договор № C-KZT-14-00138 от 

03.12.2014 года об оказании услуг 

- Член сети независимых 

фирм KPMG, входящих в 

ассоциацию KPMG 

International Cooperative 

2 ТОО «КПМГ Такс энд 

Эдвайзори» 

Договор № C-KZT-15-00004 от 

12.01.2015 года об оказании услуг 

3 ТОО «КПМГ Такс энд 

Эдвайзори» 

Договор № C-KZT-15-00002 от 

13.01.2015 года об оказании услуг 

4 ТОО «КПМГ Такс энд 

Эдвайзори» 

Договор № C-KZT-15-00098 от 

24.06.2015 года об оказании услуг 

по ИТ аудиту 

5 ТОО «КПМГ Валюэйшн» Договор № C-KZT-14-00023 от 

10.12.2014 года об оказании услуг 

по оценке 

6 ТОО «КПМГ Валюэйшн» Договор № C-KZT-15-00003 от 

15.01.2015 года об оказании услуг 

по оценке 

7 ТОО «КПМГ Валюэйшн» Договор № C-KZT-15-00005 от 

13.01.2015 года об оказании услуг 

по оценке 

8 ТОО «Делойт ТСФ» Договор б/н от 02.09.2013 года об 

оказании консультационных 

- Участник «Делойт Туш 

Томацу Лимитед» 
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№ 
Полное официальное 

наименование консультанта 

Заключенные договоры на 

оказание соответствующих 

услуг 

Принадлежность к 

соответствующим 

коллегиям (ассоциациям, 

палатам) 

услуг в области налогообложения 

и права 

9 ТОО «Делойт ТСФ» Договор № CON/2013/19188 от 

30.04.2013 года об оказании 

консультационных услуг по 

разработке корпоративного 

управления и системы управления 

рисками 

10 ТОО «Делойт ТСФ» Договор № CON/2013/21891 от 

19.11.2013 года об оказании 

консультационных услуг по 

разработке корпоративной 

учетной политики 

11 The Boston Consulting Group 

(Moscow) Limited 

Договор № 332901-00/1 от 

28.09.2015 года об оказании 

консультационных услуг 

- Член «The Boston Consulting 

Group» 

12 ТОО «Angels Nika Advisory» Договор № 02/14/14 от 21.04.2014 

года об оказании 

консультационных услуг по 

вопросам налогообложения 

нерезидентов 

- Член Ассоциации 

Налогоплательщиков 

Казахстана 

13 ИП «Шанти» Договор б/н от 18.06.2013 года об 

оказании услуг по внедрению 

системы внутреннего контроля 

финансовой отчетности 

- Информация отсутствует 

14 АО «BCC Invest» Договор об оказании финансово-

консультационных и 

андеррайтинговых услуг №BCC-

I/2015-003 от 16.09.2015 года 

- Член Объединения 

юридических лиц 

«Ассоциация финансистов 

Казахстана» 

- Член Национальной Палаты 

предпринимателей 

Казахстана 

- Член АО «Казахстанская 

фондовая биржа» по 

категории «фондовая» 

Консультанты по присвоению международного кредитного рейтинга: 

№ 
Полное официальное 

наименование консультанта 

Заключенные договоры на 

оказание соответствующих 

услуг 

Принадлежность к 

соответствующим 

коллегиям (ассоциациям, 

палатам) 

1 Фитч Рейтингз Лтд Соглашение № б/н от 01.10.2014 

года - Присвоение рейтинга 

(оценка на определенный момент 

времени) 

- Член Группы Fitch 

2 Частный консультант – Бодаев 

К.К. 

Договор об оказании финансово-

консультационных услуг № б/н от 

13.03.2015 года 

- Отсутствует 

3 Фитч Рейтингз Лтд Соглашение № б/н от 07.08.2015 

г. – Присвоение международного 

и национального рейтингов для 

Эмитента и его ценных бумаг 

- Член Группы Fitch 
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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. 

С вышеуказанными консультантами по юридическим и финансовым вопросам договоры не 

расторгались. 

12. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 

принятие предусмотрено уставом общества). 

Кодекс корпоративного управления Эмитента принят на основании Протокола Общего 

собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» от 24.01.2014 г. (без номера). 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

13. Структура органов управления Эмитента. В данном пункте указываются структура 

органов управления Эмитента и их компетенция в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Эмитента. 

Структура органов управления Товарищества определена его Уставом. В соответствии с 

Уставом, органами управления ТОО «Казахстанские коммунальные системы» являются: 

1) Высший орган – Общее собрание участников; 

2) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; 

3) Контрольный орган - Наблюдательный совет и ревизионная комиссия*. 

Высшим органом Товарищества является Общее собрание его участников, которое собирается 

не реже одного раза в год. К исключительной компетенции высшего органа Товарищества, 

Общего собрания участников, относятся следующие вопросы: 

1) Изменение устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, места 

нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждения Устава в новой 

редакции; 

2) Образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества в доверительное 

управление и определение условий такой передачи, продажа Товарищества; 

3) Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) 

Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и 

заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

4) Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 

5) Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, в т.ч. штатного расписания, 

должностных инструкций Генерального директора и главного бухгалтера; 

6) Решение об участии Товарищества в иных юридических лицах, а также в некоммерческих 

организациях; 

7) Решение о ликвидации или реорганизации Товарищества; 

8) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

9) Решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества; 

10) Решение о залоге всего имущества Товарищества; 

11) Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 

12) Утверждение порядка и сроков предоставления участнику Товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности Товарищества. 

Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который 

подотчетен Участникам, действует от имени и в интересах Товарищества и решает все текущие 

вопросы деятельности Товарищества, кроме тех, которые относятся к компетенции Общего 

собрания Участников. Генеральный директор представляет интересы Товарищества, 

распоряжается имуществом Товарищества и финансовыми средствами, заключает договоры 

(контракты), в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках текущие и другие 

счета, утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников Товарищества. 

Наблюдательный совет Товарищества осуществляет общее руководство за деятельностью 

Товарищества, контроль над деятельностью исполнительного органа Товарищества, контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью. К исключительной компетенции Наблюдательного 

совета относятся следующие вопросы: 

1) Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 



8 

2) Принятие решения о совершении одной или нескольких последовательно заключаемых 

сделок по приобретению и/или отчуждению Товариществом имущества, суммарная 

стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от суммарной 

балансовой стоимости всех принадлежащих Товариществу основных средств; 

3) Определение производственной и финансовой политики Товарищества в форме 

утверждения определенных финансовых и производственных документов Товарищества, 

финансовых и производственных/технических норм и нормативов; 

4) Определение размера оплаты услуг аудитора; 

5) Иные вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества. 

* Ревизионная комиссия предусмотрена уставом Эмитента, но фактически не сформирована и не 

функционирует. Контрольную функцию осуществляет Наблюдательный совет. 

14. Члены Наблюдательного совета Эмитента. 

№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого из членов 

Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые каждым из членов 

Наблюдательного совета Эмитента за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в 

уставном 

капитале  

Эмитента 

(акции/доли) и 

в его дочерних 

и зависимых 

организациях 

1 Идрисов Динмухамет 

Аппазович 

29.12.1964 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Председатель Наблюдательного совета – с 

06.02.2014 г. по настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 

Председатель Наблюдательного совета – с 

01.04.2010 г. по настоящее время 

0% 

2 Канафин Аскар Ахилбекович 

27.11.1972 г. 
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Член Наблюдательного совета – с 06.02.2014 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 

Председатель Правления – с 01.11.2013 г. по 

настоящее время 

АО «Группа компаний «Resmi» 

Генеральный директор – с 09.2006 г. по 01.2012 г. 

ТОО «Innova Investment» 

Член Наблюдательного совета – с 01.08.2005 г. по 

31.08.2012 г. 

АО «Инвестиционный Финансовый Дом 

«Resmi» 

Член Совета директоров – с 03.05.2004 г. по 

31.08.2012 г. 

0% 

3 Салимова Асия Молдабаевна 

13.10.1970 г. 
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Член Наблюдательного совета – с 06.02.2014 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 

Заместитель Председателя Правления – Комплаенс 

директор – с 20.11.2013 г. по настоящее время 

ТОО «Казфарм» 

Финансовый директор – с 01.11.2006 г. по 

01.02.2013 г.  

0% 

4 Каримуллин Аскар 

Амангельдиевич 

27.12.1976 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Член Наблюдательного совета – с 09.10.2015 г. по 

настоящее время 

ТОО «Ordabasy Group» 

Заместитель Председателя Правления – 

Финансовый директор – с 07.09.2015 г. по 

настоящее время 

0% 
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№ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения каждого из членов 

Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые каждым из членов 

Наблюдательного совета Эмитента за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в 

уставном 

капитале  

Эмитента 

(акции/доли) и 

в его дочерних 

и зависимых 

организациях 

АО «Казына Капитал Менеджмент» 

Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления – с 28.02.14 г. по 29.09.15 г. 

АО «ФНБ «Самрук-Казына»  

Директор по управлению финансовыми активами с 

04.2011 г. по 01.2012 г. 

5 Идрисов Сабыргали 

Мухаметкалиевич 

15.03.1972 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Член Наблюдательного совета – с 06.02.2015 г. по 

настоящее время 

Акимат Карагандинской области Республики 

Казахстан 

Заместитель акима – с 08.09.2012 г. по 12.11.2014 

г. 

0% 

6 Бокенбаев Жакып 

Куттыбекович 

07.01.1969 г. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

Независимый член Наблюдательного совета – с 

06.02.2014 г. по настоящее время 

АО «Институт развития электроэнергетики и 

энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» 

Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

Председатель Правления – с 09.2013 г. по 

настоящее время 

Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан 

Директор Департамента электроэнергетики и 

угольной промышленности – с 06.2010 г. по 

09.2013 г. 

0% 

Изменения в составе Наблюдательного совета Эмитента в течение предыдущих двух лет. 

В составе Наблюдательного совета Эмитента в течение предыдущих двух лет происходили 

следующие изменения. 

Вошли в состав Наблюдательного Совета: 

 Протоколом внеочередного общего собрания участников от 06.02.2014 г. в состав 

Наблюдательного совета Эмитента вошли: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Салимова Асия Молдабаевна - Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - Независимый член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы». 

 Протоколом внеочередного общего собрания участников от 06.02.2015 г. в состав 

Наблюдательного совета Эмитента вошли: 
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- Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Салимова Асия Молдабаевна - Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - Независимый член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы». 

 Протоколом внеочередного общего собрания участников от 30.06.2015 г. в состав 

Наблюдательного совета Эмитента вошли: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Салимова Асия Молдабаевна - Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - Независимый член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы». 

 Протоколом внеочередного общего собрания участников от 09.10.2015 г. в состав 

Наблюдательного совета Эмитента вошли: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Салимова Асия Молдабаевна - Член Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

- Каримуллин Аскар Амангельдиевич - Член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - Независимый член Наблюдательного Совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»; 

Вышли из состава Наблюдательного Совета: 

- В соответствии с Протоколом внеочередного собрания участников ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы» 30.06.2015 г. прекращены полномочия Айдаркулова Асылбека 

Абдухалыковича, Члена Наблюдательного Совета ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы». 

15. Комитеты Наблюдательного совета Эмитента (при наличии таковых). В данном пункте 

необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) 

Наблюдательного совета Эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при наличии - 

отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) Наблюдательного совета 

Эмитента и даты вступления их в должности. 
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1. Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 

аудиту. Основной целью создания и деятельности комитета является оказание содействия 

эффективному выполнению Наблюдательным советом Компании функции контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Компании, наличием и функционированием в 

Компании адекватной систем внутреннего контроля и управления рисками, 

способствование укреплению внутреннего и внешнего аудита. 

В компетенцию комитета входят следующие вопросы: 

1) По вопросам финансовой отчетности: 

a. Контроль над полнотой и достоверностью финансовой отчетности Компании (в том 

числе промежуточной финансовой отчетности) и публикуемых финансовых 

результатов деятельности Компании, включая обзор существенных суждений, 

отраженных в финансовой отчетности; 

b. Обсуждение с руководством Компании (заместителем Генерального директора по 

финансовым вопросам) и внешним аудитором финансовой отчетности, а также 

обоснованность и приемлемость использования принципов финансовой отечности, 

существенных оценочных показателей и существенных корректировок в 

финансовой отчетности; 

c. Обсуждение с руководством Компании (заместителем Генерального директора по 

финансовым вопросам), внешним и внутренними аудиторами предлагаемых 

изменений в учетной политике Компании и влияние таких изменений на 

содержание финансовой отчетности Компании; 

d. Предварительное одобрение учетной политики Компании; 

e. Мониторинг за полнотой раскрытия информации в финансовой отчетности, в том 

числе и с учетом того, изложена ли раскрываемая информация в надлежащем 

контексте; 

f. Рассмотрение общей информации, которую раскрывает Компания в рамках 

финансовой отчетности, включая отчеты о финансовой и операционной 

деятельности Компании, корпоративном управлении, внутреннем контроле и 

управлении рисками; 

g. Рассмотрение любых существенных разногласий между внешним аудитором и 

руководством Компании, касающихся финансовой отчетности Компании; 

h. Обсуждение с Генеральным директором, а также с соответствующими 

структурными подразделениями Компании вопросов бухгалтерского и налогового 

учета, а также юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на 

финансовую отчетность Компании; 

i. Предварительное одобрение годовой финансовой отчетности (в том числе 

промежуточной финансовой отчетности) Компании. В случае выявления замечаний 

к финансовой отчетности мнение и соответствующие рекомендации Комитета 

доводятся до сведения Наблюдательного совета; 

j. Рассмотрение, по мере возможности, всех публикуемых документов Компании, 

содержащих финансовую информацию, до их утверждения Наблюдательным 

советом. 

2) По вопросам внутреннего контроля и управления рисками: 

a. Контроль надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего 

контроля и подготовка соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету; 

b. Анализ эффективности средств внутреннего контроля и систем управления 

рисками Компании и разработка предложений по этим вопросам; 

c. Анализ эффективности мер по обеспечению информационной безопасности и 

непрерывности деятельности информационных систем, в том числе систем 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности; 
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d. Анализ отчетов внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего 

контроля и управления рисками; 

e. Осуществление контроля за выполнением рекомендаций внешнего и внутренних 

аудиторов Компании в отношении систем внутреннего контроля и управления 

рисками; 

f. Проведение регулярных встреч с руководством Компании для рассмотрения 

существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Компании по 

управлению рисками и повышению эффективности контролей; 

g. Предварительное одобрение политик и процедур Компании по системам 

внутреннего контроля и управления рисками; 

h. Рассмотрение и согласование планов работ, необходимых ресурсов для 

эффективного исполнения поставленных перед ними задач для последующего 

утверждения Наблюдательным Советом; 

i. Анализ результатов и качества выполнения, разработанных руководством 

Компании мероприятий (корректирующих мер) по совершенствованию системы 

внутреннего контроля и управления рисками; 

j. Рассмотрение и утверждение отчетов о системе внутреннего контроля и 

управления рисками. 

3) По вопросам внешнего аудита: 

a. Разработка рекомендаций для Наблюдательного совета по кандидатуре внешнего 

аудитора Компании, который выбирается из числа международных аудиторских 

компаний, работающих в Республике Казахстан, обладающих высокой 

профессиональной репутацией, для последующего одобрения данной кандидатуры 

Наблюдательным советом. Комитет несет основную ответственность за разработку 

рекомендаций по назначению, переназначению и смене внешнего аудитора; 

b. Обеспечение получения от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих услуг, 

которые внешний аудитор планирует оказать Компании, и обсуждение данных 

услуг с внешним аудитором. Оценка совместимости предлагаемых услуг с 

принципом независимости аудитора. Разработка рекомендаций Наблюдательному 

совету о принятии мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора; 

c. Предварительное одобрение получения сопутствующих услуг от внешнего 

аудитора; 

d. Предварительное одобрение существенных условий договора, включая размер 

вознаграждения, с внешним аудитором, оценка того, что размер вознаграждения за 

аудиторские услуги является приемлемым и адекватным; 

e. Оценка степени объективности и независимости, квалификации, опыта, ресурсов 

внешнего аудитора, а также эффективности аудиторского процесса на ежегодной 

основе. При этом работа комитета не должна ограничивать свободу и 

независимость внешнего аудитора Компании и должна содействовать доведению 

до сведения Наблюдательного совета полной и объективной информации о 

выявленных проблемах; 

f. Обсуждение (до начала годового цикла аудита) с внешним аудитором плана и 

объема аудита на соответствие потребностям Общего собрания участников и 

Наблюдательного совета; 

g. Проведение анализа и обсуждение совместно с Аудитором Компании 

существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего 

аудита Компании (ежегодного и промежуточных аудитов). Комитет обязан 

доводить свое мнение по данным вопросам до сведения Наблюдательного совета, 

включая рекомендации. В частности, комитет должен: 

- Обсудить основные проблемы, выявленные в процессе аудита, как устраненные 

впоследствии, так и те, которые остались неразрешенными; 
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- Рассмотреть основные пункты аудиторского заключения; рассмотреть масштаб 

ошибок, обнаруженных в процессе аудита; 

- Получить пояснения от руководства Компании и, если необходимо, от внешних 

аудиторов относительно причин, по которым ошибки не могут быть 

скорректированы. 

h. Внедрение формальной политики, регламентирующей следующие виды 

неаудиторских услуг (если применимо): 

- Предварительно одобренные комитетом услуги (т.е. те, в отношении которых не 

нужно получать предварительное одобрение комитета); 

- Услуги, требующие предварительного одобрения комитета до заключения 

договора; 

- Услуги, в отношении которых исключается возможность привлечения внешнего 

аудитора; 

i. Проверка письма-представления, представляемого аудитору до того, как оно будет 

подписано руководством Компании, обращая особое внимание на нестандартные 

вопросы, по которым запрашивались дополнительные письменные заявления; 

j. Проверка письма руководству, подготовленного внешним аудитором по 

результатам ежегодного аудита и содержащего рекомендации руководству 

Компании: мониторинг действий, предпринимаемых руководством Компании, в 

ответ на выявленные отклонения и рекомендации аудитора; 

k. Обязательное проведение, не реже одного раза в полгода, встречи с внешним 

аудитором без участия руководства Компании; 

l. В случае отказа внешнего аудитора от продолжения работы с Компанией 

расследование причин, которые могли привести к отставке внешнего аудитора, и 

определение необходимости принятия мер. 

4) По вопросам внутреннего аудита и корпоративного управления: 

a. Предварительное одобрение Положения об Отделе внутреннего аудита Компании и 

обеспечение независимости Отдела внутреннего аудита от руководства Компании; 

b. Предварительное одобрение количественного состава, квалификационных 

требований к руководителю и другим работникам Отдела внутреннего аудита, 

срока полномочий Отдела внутреннего аудита, а также досрочного прекращения их 

полномочий; 

c. Предварительное одобрение размера и условий оплаты труда и премирования 

работников Отдела внутреннего аудита; 

d. Предварительное одобрение политики и процедуры внутреннего аудита, и других 

документов, регулирующих деятельность Отдела внутреннего аудита, а также 

изменений и дополнений к ним; 

e. Предварительное одобрение ежегодного плана работы и бюджета Отдела 

внутреннего аудита на соответствующий год; 

f. Осуществление контроля за тем, чтобы Отдел внутреннего аудита обладал 

ресурсами и доступом к информации, необходимыми для исполнения своих 

обязанностей, и в целом имел возможность осуществлять свою деятельность в 

соответствии с профессиональными стандартами внутреннего аудита; 

g. Оценка работы Отдела внутреннего аудита. Комитет, оценивая работу Отдела 

внутреннего аудита, принимает к сведению следующее: 

- Доступ к Председателю Наблюдательного совета и комитету; 

- Ежегодный план работы Отдела внутреннего аудита; 

- Реакция руководства Компании на выявленные нарушения и недостатки, 

рекомендации Отдела внутреннего аудита; 
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- Роль и эффективность Отдела внутреннего аудита в общем контексте системы 

управления рисками Компании. 

h. Предварительное одобрение отчетов Отдела внутреннего аудита; 

i. Рассмотрение вопросов существующих ограничений, препятствующих Отделу 

внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и 

способствование устранению таких ограничений; 

j. Проведение мониторинга реагирования руководства Компании на выявленные 

отклонения и рекомендации Отдела внутреннего аудита; 

k. Проведение не реже одного раза в квартал встречи с руководителем Отдела 

внутреннего аудита без участия руководства Компании; 

l. Рассмотрение письменных отчетов и сообщений Отдела внутреннего аудита о 

выявленных за соответствующий период деятельности Компании нарушениях и 

разработка рекомендаций Наблюдательному совету о способах предупреждения 

подобных нарушений в будущем; 

m. Инициирование проведения Отделом внутреннего аудита, в необходимых случаях, 

независимых проверок (оценок) по интересующим вопросам; 

n. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением документов в области 

корпоративного управления, и разработка рекомендаций Наблюдательному совету 

по данным вопросам, используя материалы, подготовленные Отделом внутреннего 

аудита. 

5) По вопросам соблюдения действующего законодательства и Кодекса деловой этики 

Компании: 

a. Оценка эффективности внутренних процедур Компании, призванных обеспечить 

соблюдение Компанией требований действующего законодательства, Кодекса 

деловой этики Компании, а также внутренних политик и правил Компании; 

b. Получение и изучение отчетов уполномоченных государственных органов (в том 

числе налоговых, антимонопольных и др.), внешних и внутренних аудиторов, 

руководства Компании по вопросам соблюдения действующего законодательства и 

Кодекса деловой этики Компании. 

6) По иным вопросам: 

a. Внесение предложений по процедуре «горячей линии», посредством которой 

работники Компании могут на конфиденциальной основе или анонимно 

обращаться с информацией о предполагаемых нарушениях действующего 

законодательства, Кодекса деловой этики Компании или злоупотребления, в том 

числе касающихся полноты и достоверности финансовой отчетности, а также 

разработка рекомендаций в отношении порядка рассмотрения и реагирования на 

такие обращения; 

b. Надзор за механизмами, позволяющими работникам Компании на условиях 

конфиденциальности сообщать о возможных нарушениях; 

c. Обзор процедур по обнаружению мошенничества; 

d. Обзор системы контролей по предотвращению взяточничества; 

e. Подготовка в устной и письменной форме заключений по требованию 

Наблюдательного совета или рекомендаций по своей инициативе по отдельным 

вопросам в рамках своей компетенции; 

f. Представление Наблюдательному совету ежегодного отчета о работе комитета; 

g. Подготовка информации о результатах работы комитета для раскрытия ее в отчете 

перед Общим собранием участников Компании; 

h. Иные вопросы по поручению Наблюдательного совета, относящиеся к 

компетенции комитета. 
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Члены Комитета: 

 Салимова Асия Молдабаевна (1970 года рождения), Член Наблюдательного совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - Председатель комитета, дата 

вступления в должность – 06.02.2014 г.; 

 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна (1973 года рождения), Заместитель 

Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы» – Член Комитета, дата вступления в должность - 

06.02.2014 г.; 

 Усенко Владимир Иванович (1960 года рождения), Заместитель Генерального 

директора по техническим вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 

- Член Комитета, дата вступления в должность - 06.02.2014 г.; 

 Байжанов Динмухамед Орынбасарович (1985 года рождения), Главный специалист 

Службы внутреннего аудита ТОО «Ordabasy Group» - Член Комитета, дата 

вступления в должность – 06.02.2014 г. 

2. Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 

стратегии. Основной целью создания комитета является разработка и предоставление 

рекомендаций Наблюдательному совету Компании по вопросам, касающимся: 

определения стратегических и приоритетных направлений развития Компании) стратегия 

развития Компании); оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и 

их влияния на увеличение стоимости Компании. 

В компетенцию комитета входят следующие вопросы: 

1) Рассмотрение и предварительное одобрение стратегии развития Компании, 

включая миссию, видение, стратегические цели и задачи; 

2) Рассмотрение и предварительное согласование планов мероприятий по реализации 

стратегии развития и среднесрочного плана развития (бизнес-плана) Компании; 

3) Оценка эффективности таких мероприятий по реализации стратегии развития и 

среднесрочного плана развития (бизнес-плана) Компании и разработка 

рекомендаций для достижения поставленных целей и задач; 

4) Периодический пересмотр стратегии развития и бизнес-плана Компании (и ее 

дочерних организаций) для обеспечения их соответствия миссии и стратегическим 

целям Компании; 

5) Анализ и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по выработке 

некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных 

направлений деятельности Компании; 

6) Иные вопросы по поручению Наблюдательного совета, относящиеся к 

компетенции комитета. 

Члены Комитета: 

 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 года рождения), Председатель 

Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - 

Председатель комитета, дата вступления в должность - 06.02.2014 г.; 

 Канафин Аскар Ахилбекович (1972 года рождения), Член Наблюдательного совета 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» – Член Комитета, дата вступления в 

должность - 06.02.2014 г.; 

 Айтжанов Наби Еркинович (1980 года рождения), Генеральный директор 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - Член Комитета, дата вступления в 

должность - 06.02.2014 г.; 

 Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич (1972 года рождения), Член 

Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» – Член 

Комитета, дата вступления в должность - 06.02.2015 г.; 
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 Каримуллин Аскар Амангельдиевич (1976 года рождения), Член Наблюдательного 

совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» – Член Комитета, дата 

вступления в должность - 12.10.2015 г.; 

3. Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 

финансам и инвестициям. Основной целью создания комитета является разработка и 

предоставление рекомендаций Наблюдательному совету Компании для принятия решений 

по вопросам инвестирования, а также обеспечения контроля Наблюдательного совета 

Компании по вопросам, касающихся: 

1) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по результатам рассмотрения 

(оценки) инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации Исполнительным 

органом Компании; 

2) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам финансирования 

инвестиционных проектов (финансовая политика) за счет внутренних и внешних 

источников; 

3) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам изменения 

размера уставного капитала Компании, для последующего вынесения данного 

вопроса на обсуждение Общего собрания участников Компании; 

4) Анализа эффективности инвестиционной политики Компании; 

5) Анализа существенных аспектов финансовой деятельности Компании (и ее 

дочерних организаций), в том числе вопросов, связанных с движением денежных 

средств, привлечением финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств 

Компании. Такой анализ проводится в тесном сотрудничестве с Исполнительным 

органом Компании и комитетом по аудиту; 

6) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам распределения 

чистого дохода Компании, а также использованию резервного капитала Компании; 

7) Анализа эффективности взаимодействия с инвесторами Компании; 

8) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету относительно предполагаемой 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение 

организационно-правовой формы) Компании, включая порядок и сроки такой 

реорганизации, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение 

Общего собрания участников Компании; 

9) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету относительно участия 

Компании в иных юридических лицах и некоммерческих организациях, изменений 

долей участия и прекращении участия, для последующего вынесения данного 

вопроса на обсуждение Общего собрания участников Компании; 

10) Подготовки рекомендаций Наблюдательному совету относительно создания 

филиалов и представительств Компании в Республике Казахстан и иностранных 

государствах, а также их ликвидации, для последующего вынесения данного 

вопроса на обсуждение Общего собрания участников Компании; 

11) Представления Наблюдательному совету ежегодного отчета о работе комитета; 

12) Подготовки информации о результатах работы комитета для раскрытия ее в отчете 

перед Общим собранием участников Компании; 

13) Других вопросов в соответствии с положением о комитете. 

В компетенцию комитета входят следующие вопросы: 

1) Рассмотрение и последующее направление на утверждение Наблюдательного 

совета Компании заявки на финансирование на предстоящий период в рамках 

финансовых планов в пределах установленных лимитов; 

2) Проведение оценки структуры кредитного портфеля; 
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3) Проведение оценки структуры залогового обеспечения на предмет ее соответствия 

срокам, стоимости и прочим условиям представленных финансовых средств и 

выработка предложений и предписаний по устранению выявленных расхождений 

путем пересмотра условий кредитных соглашений и договоров, реструктуризации 

существующей задолженности, определения других источников финансирования 

или разработки новых схем финансирования; 

4) Рассмотрение и последующее направление на утверждение Наблюдательным 

советом Компании на ежеквартальной, полугодовой и ежегодной основе отчетов о 

состоянии долгового портфеля и его соответствия финансовым нормативам и 

политике Компании, а также отчетов по стоимости обслуживания за 

рассматриваемый период; 

5) Проведение анализа и направление на утверждение Наблюдательному совета 

Компании результатов по исполнению/неисполнению отчета о движении денег за 

предыдущий период, проведение оценки управления денежными потоками на 

предмет его эффективности; 

6) Проведение мониторинга соблюдения утвержденных нормативов в отношении 

дебиторской и кредиторской задолженности, товарно-материальных запасов, и 

прочих активов и пассивов в разрезе сроков, сумм и других категорий, при 

необходимости; 

7) Рассмотрение и последующее утверждение Наблюдательным советом Компании 

иных нормативных документов, касающихся финансовой политики Компании; 

8) Представление отчетов, предложений и рекомендаций Наблюдательному совету 

Компании по итогам заседания; 

9) Выполнение по поручению Наблюдательного совета Компании обязанностей, 

относящихся к компетенции комитета; 

10) Контроль за подготовкой бюджетов Компании в части целей, стратегий, политик, 

основных показателей и осуществления анализа исполнения бюджетов Компании; 

обеспечение соответствия планов стратегическому видению; 

11) Проведение анализа и направление на утверждение Наблюдательному совету 

Компании заявки на инвестиционные проекты Компании в пределах 

установленных лимитов. Иные вопросы по поручению Наблюдательного совета, 

относящиеся к компетенции комитета. 

Члены Комитета: 

 Каримуллин Аскар Амангельдиевич (1976 года рождения) – Председатель 

Комитета по финансам и инвестициям – Председатель комитета, дата вступления в 

должность - 12.10.2015 г. 

 Бокенбаев Жакып Куттыбекович (1969 года рождения), Независимый член 

Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - Член 

комитета, дата вступления в должность - 06.02.2014 г.; 

 Сужикова Жулдыз Бахытовна (1983 года рождения) – Руководитель службы 

бюджетирования и экономики ТОО «Ordabasy Group» – Член Комитета, дата 

вступления в должность - 12.10.2015 г. 

 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна (1973 года рождения), Заместитель 

Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы» – Член Комитета, дата вступления в должность - 

06.02.2014 г.; 

 Муратова Сауле Маликайдаровна (1974 года рождения), Заместитель Генерального 

директора по корпоративному развитию ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы» – Член Комитета, дата вступления в должность - 07.07.2015 г. 
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4. Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по 

назначениям и вознаграждениям. Основной целью создания Комитета является разработка 

и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающихся: 

1) Привлечения квалифицированных специалистов в состав Наблюдательного совета, 

Исполнительного органа, на должности руководителя Отдела внутреннего аудита, 

Секретаря Наблюдательного совета, руководящих работников дочерних 

организаций и других работников Компании, назначение или согласование 

назначения которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета; 

2) Разработки рекомендаций по вопросам политики и структуры вознаграждения 

членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, руководителя Отдела 

внутреннего аудита, Секретаря Наблюдательного совета, руководящих работников 

дочерних организаций и других работников, утверждение или согласование 

политики и структуры вознаграждения которых отнесено к компетенции 

Наблюдательного совета, в соответствии с целями, задачами и текущим 

положением Компании. 

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы: 

1) По вопросам назначений: 

a. Разработка рекомендаций по определению критериев независимости членов 

Наблюдательного совета; 

b. Разработка рекомендаций по квалификационным требованиям для кандидатов в 

независимые члены Наблюдательного совета, члены комитетов Наблюдательного 

совета (по согласованию с председателями комитетов), кандидатов на должности 

Генерального директора, руководителя Отдела внутреннего аудита (по 

согласованию с комитетом по аудиту), Секретаря Наблюдательного совета, 

руководящих работников дочерних организаций и других работников Компании, 

назначение или согласование назначения которых отнесено к компетенции 

Наблюдательного совета; 

c. Рассмотрение и разработка рекомендаций по квалификационным требованиям для 

кандидатов в состав Отдела внутреннего аудита, разработанных и представленных 

руководителем Отдела внутреннего аудита (по согласованию с Комитетом по 

аудиту); 

d. Предварительная оценка и разработка рекомендаций для Наблюдательного совета 

по кандидатам в независимые члены Наблюдательного совета, члены комитетов 

Наблюдательного совета (по согласованию с председателем комитетов), 

кандидатов на должности Генерального директора, руководителя Отдела 

внутреннего аудита (по согласованию с комитетом по аудиту), Секретаря 

Наблюдательного совета, руководящих работников дочерних организаций и других 

работников Компании, назначение или согласование назначения которых отнесено 

к компетенции Наблюдательного совета; 

e. Разработка рекомендаций по условиям договора, заключаемого с Генеральным 

директором, руководителем Отдела внутреннего аудита (по согласованию с 

Комитетом по аудиту), Секретарем Наблюдательного совета, руководящими 

работниками дочерних организаций и другими работниками Компании, назначение 

и согласование назначения которых отнесено к компетенции Наблюдательного 

совета; 

f. Разработка рекомендаций в отношении критериев и системы оценки работы 

Генерального директора, руководителя Отдела внутреннего аудита (по 

согласованию с комитетом по аудиту), Секретаря Наблюдательного совета, 

руководящих работников дочерних организаций и других работников Компании, 

назначение и согласование назначения которых отнесено к компетенции 

Наблюдательного совета; 

g. Регулярная оценка работы Генерального директора, руководителя Отдела 

внутреннего аудита (по согласованию с комитетом по аудиту), Секретаря 
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Наблюдательного совета, руководящих работников дочерних организаций, и 

других работников Компании, назначение и согласование назначения которых 

отнесено к компетенции Наблюдательного совета; 

h. Разработка политики планирования преемственности Генерального директора, 

руководящих работников Компании и ее дочерних организаций, назначение или 

согласование назначения которых отнесено к компетенции Наблюдательного 

совета; 

i. Оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового 

резерва; 

j. Разработка инструкции и ознакомительного тренинга для вновь избранных членов 

Наблюдательного совета (обзор деятельности Компании, права и обязанности 

членов Наблюдательного совета, ожидаемый объем времени, которое необходимо 

выделить для работы в Наблюдательном совете и его комитетах); 

k. Организация обучения Генерального директора, руководящих работников 

Компании и ее дочерних организаций, Секретаря Наблюдательного совета по 

вопросам корпоративного управления и деловой этики; 

l. Разработка рекомендаций в отношении оценки эффективности работы 

Наблюдательного совета и его комитетов, оценки работы членов Наблюдательного 

совета и комитетов Наблюдательного совета, а также координация работы по такой 

оценке. При этом член Наблюдательного совета не должен участвовать в процессе 

обобщения итогов своей деятельности. 

2) По вопросам вознаграждений: 

a. Разработка рекомендаций по политике и структуре вознаграждения для 

обеспечения стимулов эффективной работы Генерального директора, руководителя 

Отдела внутреннего аудита, Секретаря Наблюдательного совета, руководящих 

работников дочерних организаций и других работников Компании, утверждение 

или согласование политики и структуры вознаграждения которых отнесено к 

компетенции Наблюдательного совета: 

- По вопросам вознаграждения Генерального директора, руководителя Отдела 

внутреннего аудита, Секретаря Наблюдательного совета, руководящих 

работников дочерних организаций и других работников Компании, утверждение 

или согласование политики и структуры вознаграждения которых отнесено к 

компетенции Наблюдательного совета. Комитет разрабатывает и осуществляет 

периодический обзор критериев определения фиксированной (годовой) 

заработной платы, годовой премии, привязанной к выполнению ключевых 

финансовых и нефинансовых (операционных) показателей эффективности 

деятельности Компании, долгосрочную систему мотивации, призванную 

привести интересы Генерального директора и руководящих работников 

Компании в соответствие с интересами участников Компании, а также другие 

виды компенсаций; 

- Разработка рекомендаций по изменению размера вознаграждения руководителя 

Отдела внутреннего аудита, Секретаря Наблюдательного совета, руководящих 

работников дочерних организаций и других работников Компании, утверждение 

или согласование политики и структуры вознаграждения которых отнесено к 

компетенции Наблюдательного совета; 

b. Проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждений членов 

Наблюдательного совета, Генерального директора, руководителя Отдела 

внутреннего аудита и Секретаря Наблюдательного совета, руководящих 

работников дочерних организаций и других работников Компании, утверждение 

или согласование политики и структуры вознаграждения которых отнесено к 

компетенции Наблюдательного совета в компаниях, аналогичных по масштабу и 

виду деятельности; 
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c. Разработка рекомендаций по вопросам оплаты труда и премирования работников 

Компании и определения схемы должностных окладов Компании; 

d. Контроль соответствия политики вознаграждения Компании стратегии развития 

Компании, финансовому положению Компании, а также ситуации на рынке труда; 

e. Разработка рекомендаций для назначения внешнего консультанта по вопросам 

вознаграждения; 

f. Контроль за выполнением решений Общего собрания участников в части 

вознаграждения членов Наблюдательного совета, Генерального директора, 

руководителя Отдела внутреннего аудита и Секретаря Наблюдательного совета, 

руководящих работников дочерних организаций и других работников, утверждение 

или согласование политики и структуры вознаграждения которых отнесено к 

компетенции Наблюдательного совета; 

g. Контроль за раскрытием информации, касающейся выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Наблюдательного совета; 

h. Представление Наблюдательному совету ежегодного отчета о работе Комитета; 

i. Подготовка информации о результатах работы Комитета для раскрытия ее в отчете 

перед Общим собранием участников Компании; 

j. Иные вопросы по поручению Наблюдательного совета, относящиеся к 

компетенции Комитета. 

На текущую дату Комитет Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы» по назначениям и вознаграждениям не сформирован. 

16. Служба внутреннего аудита (при наличии). В данном пункте необходимо указать 

фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения руководителя службы 

внутреннего аудита общества и дату вступления его в должность. 

Контроль над деятельностью исполнительного органа и контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью Товарищества осуществляет Отдел внутреннего аудита. 

И.о. руководителя Отдела внутреннего аудита – Шотанов Нургали Балмагамбетович (1964 

года рождения), дата вступления в должность – 01.10.2015 г. 

17. Исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор. 

Фамилия, имя, при наличии 

- отчество и год рождения 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа 

Эмитента 

Должности, занимаемые лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Эмитента, за 

последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, дата вступления в 

должность и полномочия 

Участие лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа Эмитента, в 

оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

Айтжанов Наби Еркинович 

11.09.1980 г.  
- ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы» 

Генеральный директор - с 12.04.2010 г. по 

настоящее время 

 

Полномочия Генерального директора: 

- Генеральный директор решает все текущие 

вопросы деятельности Товарищества, кроме 

тех, которые относятся к компетенции Общего 

собрания участников; 

- Генеральный директор представляет интересы 

Товарищества, распоряжается имуществом 

- 
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Фамилия, имя, при наличии 

- отчество и год рождения 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа 

Эмитента 

Должности, занимаемые лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Эмитента, за 

последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, дата вступления в 

должность и полномочия 

Участие лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа Эмитента, в 

оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

Товарищества и финансовыми средствами, 

заключает договоры (контракты), в том числе 

трудовые, выдает доверенности, открывает в 

банках текущие и другие счета, утверждает 

штатное расписание, издает приказы и 

распоряжения, дает указания, обязательные для 

всех работников Товарищества. 

18. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: 

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации; 2) фамилию, имя, 

при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа этой организации, либо фамилию, имя, отчество и годы 

рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и членов ее совета 

директоров (наблюдательного совета); 3) все должности, занимаемые лицами, 

перечисленными в подпункте 2 настоящего пункта, за последние два года, в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий; 

4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2 настоящего пункта, в оплаченном 

уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей 

организации, том числе в зависимом акционерном обществе. 

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации 

(управляющей компании) не передавались. 

19. Вознаграждение, выплачиваемое членам Наблюдательного совета, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента. В данном пункте 

указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в 

какой-либо другой форме) членам Наблюдательного совета, членам комитетов 

Наблюдательного совета (при наличии таковых) и членам исполнительного органа 

Эмитента за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске 

облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате 

указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия 

решения о выпуске облигаций. 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не выплачивает вознаграждение членам 

Наблюдательного совета, но осуществляет выплату компенсаций командировочных расходов 

членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с 

исполнением функций членов Наблюдательного совета и членов Комитетов Наблюдательного 

совета Товарищества, в порядке, предусмотренном законодательством РК, на основании 

подтверждающих документов (утверждено Протоколом Общего собрания участников ТОО «ККС» 

от 06.02.2015 г.) 

Вознаграждение членам исполнительного органа в лице Генерального директора Эмитента за 

предыдущие 3 месяца 2015 года составило 11 573 тыс. тенге (в виде заработной платы). 

Планируемый общий размер вознаграждения на последующие 12 месяцев составляет 28 800 тыс. 

тенге. 

20. Организационная структура Эмитента приведена на следующей странице. 
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1) Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств.  

2) Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и 

представительств Эмитента. 

На дату написания настоящего проспекта облигационной программы общая 

численность работников Эмитента, включая дочерние организации, составляет 7 295, в 

том числе 55 человек в головном офисе Эмитента. 

3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента. 

№ ФИО Должность 
Дата 

рождения 

1 Айтжанов Наби Еркинович Генеральный директор 11.09.1980 

2 Усенко Владимир Иванович Заместитель Генерального директора по 

техническим вопросам 

07.06.1960 

3 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна Заместитель Генерального директора по 

финансовым вопросам 

28.02.1973 

4 Муратова Сауле Маликайдаровна Заместитель Генерального директора по 

корпоративному развитию 

27.05.1974 
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3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

21. Участники Эмитента.  

1) Общее количество участников Эмитента. Если участником Эмитента является 

юридическое лицо, указываются крупные участники, которые владеют десятью и 

более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, и 

информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического 

лица, либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об участниках, 

которые владеют десятью и более процентами долей Эмитента. 

По состоянию на 31.10.2015 г. в составе участников Эмитента присутствовало 2 

физических лица. 

№ ФИО физического лица 
Юридический и фактический адрес 

(место нахождения)  

Доля участия 

в уставном 

капитале 

1 Идрисова Магда Камаловна 

(13.03.1972 г.) 

Республика Казахстан, г. Алматы 99% 

2 Исмаилова Жазира Махамбетовна 

(24.10.1962 г.) 

Республика Казахстан, г. Алматы 1% 

 Итого  100% 

2) Сведения о лицах, не являющихся участниками Эмитента, но обладающие правом 

контролировать деятельность Эмитента через другие организации. 

Отсутствуют.  

22. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более 

процентами долей с указанием полного наименования юридического лица, его места 

нахождения, процентного соотношения доли Эмитента в его уставном капитале, вида 

деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя. 

Эмитент владеет 100% уставного капитала следующих компаний: 

№ Наименование Место нахождения Вид деятельности 
Первый 

руководитель 

1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда пр. Бухар 

Жырау, 22  

Производство тепловой, 

электрической энергии и 

химически очищенной воды в 

Карагандинской области 

Абишев Мади 

Вакасович 

2 ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда, ул. 

Сатпаева, 115 

Передача и распределение 

электрической энергии в 

Карагандинской области 

Иманов Нуржан 

Ибрагимович 

3 ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Республика 

Казахстан, г. 

Шымкент, ул. 

Энергетиков, 1 

Передача и распределение 

электрической энергии в 

Южно-Казахстанской области 

Ибрагимов Мурат 

Жумашевич 

4 ТОО 

«ҚарағандыЖылуСбыт» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда, ул. 

Лободы, 35а 

Снабжение тепловой энергией 

и электрической энергией 

потребителей в 

Карагандинской области 

Ахметов Рустам 

Болатович 

5 ТОО «Расчетный 

сервисный центр» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда, ул. 

Лободы, 5, кв. 34 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Карагандинской области 

Кругов Юрий 

Александрович 

6 ТОО «Оңтүстік Жарық» Республика 

Казахстан, г. 

Шымкент, ул. 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Южно-Казахстанской области 

Игисинова 

Салтанат 
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№ Наименование Место нахождения Вид деятельности 
Первый 

руководитель 

Энергетиков, 1 Жаналыковна 

7 ТОО «Энергопоток» Республика 

Казахстан, г. 

Шымкент, ул. 

Токаева, 27 

Снабжение электрической 

энергией потребителей в 

Южно-Казахстанской области 

Сарсенбаев Нурлан 

Мырзакасымович  

8 ТОО «Energy Center» Республика 

Казахстан, г. 

Караганда, ул. 

Сатпаева, 17 

Производство тепловой, 

электрической энергии в 

Карагандинской области 

Усенко Владимир 

Иванович 

9 ТОО «Ветропарк 

«Жузимдык» 

Республика 

Казахстан, Южно-

Казахстанская 

область, 

Байдибекский р-н, с. 

Шаян, ул. 

Жылкышиева, б/н 

Производство электроэнергии 

в Южно-Казахстанской 

области 

Мырзахметов 

Дамир 

Алтынханович 

23. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент. 

№ Наименование Описание Участники 

1 Объединение 

юридических лиц 

«Казахстанская 

электроэнергетическая 

ассоциация» 

(07.01.1999 г.) 

Неправительственная и некоммерческая 

организация, исполняющая связующую 

роль в диалоге между представителями 

отрасли и государственными органами, 

ведет работу по совершенствованию 

законодательства в сфере 

электроэнергетики  

Количество членов-

участников ассоциации 

составляет 42 компании, 

количество членов-

наблюдателей – 33 

2 Объединение 

юридических лиц 

«Казахстанская 

ассоциация организаций 

нефтегазового и 

энергетического 

комплекса 

«KAZENERGY 

(02.11.2005 г.) 

Независимое добровольное некоммерческое 

объединение юридических лиц, задачами 

которого являются защита прав и интересов 

членов ассоциации в государственных 

органах, гармонизация законодательной 

базы, а также развитие и поддержка 

проектов внутриотраслевого 

сотрудничества и предпринимательства на 

местном, региональном и международном 

уровне. Ассоциация ежегодно проводит 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY с 

участием авторитетных международных 

спикеров и политических деятелей в г. 

Астана 

Свыше 70 крупных игроков 

нефтегазового и 

энергетического комплекса  

 

3 Национальная палата 

предпринимателей РК 

«Атамекен» 

Некоммерческая организация, созданная 

для усиления переговорной силы бизнеса с 

Правительством РК и государственными 

органами. Главная задача НПП – защита 

прав и интересов бизнеса и обеспечение 

широкого охвата и вовлеченности всех 

предпринимателей в процесс формирования 

законодательных и иных нормативных 

правил работы бизнеса. НПП расширяет и 

укрепляет связи с бизнес сообществом 

зарубежных стран, а также выступает в 

поддержку казахстанского бизнеса в рамках 

интеграционных процессов 

- 

24. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента. 
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Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента приведена в 

Приложении №1. 

25. Сделки с участием аффилиированных лиц. В данном пункте раскрывается информация 

о сделках, проведенных Эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по 

отношению к Эмитенту аффилированными в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица 

и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии - отчества физического 

лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное 

решение.  

Реестр сделок с участием аффилированных лиц Эмитента приведен в Приложении №2. 

26. 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. 
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

27. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет 

свою деятельность, в т. ч. наиболее важных для Эмитента.  

Электроэнергетический комплекс, играющий важную роль в экономической и социальной 

сфере любого государства, определен как один их приоритетных секторов экономики Казахстана. 

Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Казахстана представляет собой совокупность 

электрических станций, линий электропередачи и подстанций, объединенных общим режимом 

работы, единым централизованным оперативно-диспетчерским и противоаварийным управлением, 

единой системой планирования развития, технической политикой, нормативно-технологическим и 

правовым регулированием. 

Рынок энергетики включает в себя следующие секторы: производство, передача и 

распределение, сбыт и потребление энергии. Сектор производства включает в себя электрические 

станции национального, промышленного и регионального значения, обеспечивающие выработку и 

продажу энергии. Эксклюзивным правом на передачу электроэнергии по сетям Национальной 

электрической сети (НЭС) обладает единственный системный оператор в лице АО «KEGOC», 

являющийся владельцем НЭС и подстанций. На балансе оператора находятся линии 

электропередачи напряжением 110-1150 кВ и протяженностью 24,5 тыс. км, а также 74 

электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов 33,6 ГВА, образующие 

НЭС. Компания является естественным монополистом в области передачи электроэнергии между 

региональными электросетевыми компаниями (РЭК). Распределением электроэнергии занимаются 

РЭК, на балансе которых находятся электрические сети регионального уровня, а также около 150 

малых передающих компаний. РЭК осуществляют распределение электроэнергии на основе 

договоров через собственные или используемые электрические сети потребителям оптового 

и розничного рынка или энергоснабжающим компаниям. На сегодняшний день в РК 

осуществляют деятельность около 20 РЭК. В среднем по стране, 1 км линий электропередачи 

обеспечивает электроэнергией 6,6 кв. км. территории, на 8,2 км линий электропередачи 

приходится 1 МВА мощности силовых трансформаторов и 13,2 тыс. кВт.ч потерь электрической 

энергии в электрических сетях на 1 км линий электропередачи. Сектор электроснабжения состоит 

из более 180 энергоснабжающих организаций (ЭСО), которые осуществляют покупку 

электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах 

и последующую ее продажу конечным розничным потребителям.  

Действующая модель рынка электрической энергии Казахстана 

СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА СФЕРА ПЕРЕДАЧИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СФЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭПО KEGOC

РЭК

Другие 
энергопередающие

организации

Крупные 
потребители

Розничные
потребители

ЭСО

двухсторонние договоры двухсторонние договоры

КОРЭМ – площадка централизованных торгов

 

Производство электроэнергии в Казахстане осуществляют 63 электростанции общей 

установленной мощностью 20,6 ГВт (располагаемая мощность – 17,1 ГВт). На долю 

теплоэлектростанций приходится 83% от общей установленной мощности в стране, на долю 
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гидроэлектростанций – 7%, газотурбинных станций – 9%, остальное приходится на 

возобновляемые источники энергии. Большая часть электроэнергии вырабатывается 

Павлодарским топливно-энергетическим комплексом, а также генерирующими предприятиями 

Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей ввиду развитой промышленной 

инфраструктуры. В северных регионах Казахстана выработка электроэнергии стабильно 

превышает потребление, в то время как в южных регионах наблюдается ее дефицит. Генерация 

электроэнергии в западных областях почти полностью покрывает потребление. 

Мощности выработки по зонам Расположение электросетей 

Южная зона 3,3 ГВт

Северная зона
14,6 ГВт

ТЭС ГЭС

Западная зона
2,7 ГВт

 ВЛ 1150 кВВЛ 500 кВ ВЛ 220 кВ  

Выработка электроэнергии за 2014 год составила 93,9 млрд. кВт.ч, что на 2,1% больше по 

сравнению с прошлым годом. В настоящее время Казахстан является нетто-экспортером 

электроэнергии. Сальдо-переток электроэнергии в Россию составил 1,5 млрд. кВт.ч. Сальдо-

переток в Кыргызстан составил 118,6 млн. кВт.ч. Потребление электроэнергии за 2014 год 

увеличилось на 2 млрд. кВт.ч и составило 92,0 млрд. кВт.ч, что на 2,3% больше аналогичного 

показателя 2013 года. Рост потребления произошел главным образом в западной и южной частях 

Казахстана. 

Выработка и потребление электроэнергии (млрд. кВт.ч) 

83
87

91 93 94

84 86
91 90 92

2010 2011 2012 2013 2014

Выработка Потребление

 

1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 

В секторе энергетики Казахстана основными игроками являются крупные энергетические 

управляющие компании, в состав которых входят генерирующие, транспортирующие и сбытовые 

предприятия, а также промышленные компании добывающей отрасли, производящие энергию в 

большей степени для собственных нужд.  

№ 
Наименование 

конкурента 
Виды деятельности 

Географическое 

покрытие 

Управление 

спросом 

1 АО «Самрук-

Энерго» 

- 15 генерирующих 

предприятий с суммарной 

установленной электрической 

мощностью 7 960 МВт, по 

тепловой энергии – 7 561 тыс. 

Гкал/ч 

- 3 транспортирующих 

предприятия с суммарной 

протяженностью линий 

электропередачи 70 тыс. км, 

тепловых сетей – 989 км 

- 2 сбытовых предприятия 

Актюбинская, 

Восточно-

Казахстанская, 

Павлодарская, 

Жамбылская, 

Алматинская, 

Мангистауская области, 

Акмолинская, Южно-

Казахстанская, 

Кызылординская, 

Северо-Казахстанская, 

Карагандинская области 

Оптовая 

реализация 

электроэнергии 

по РК 

 Источник: АРКС  

 Источник: АРКС  

Источник: АО «KEGOC» 
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№ 
Наименование 

конкурента 
Виды деятельности 

Географическое 

покрытие 

Управление 

спросом 

2 Eurasian Resources 

Group (ERG) 

- 1 электростанция с 

установленной электрической 

мощностью 3 202 МВт 

Павлодарская область Более 70% - 

внутригрупповое 

потребление 

3 AES Corporation - 4 генерирующих предприятия 

с суммарной установленной 

электрической мощностью 1 

347 МВт, по тепловой 

энергии – 1 234 Гкал/ч  

Восточно-

Казахстанская область 

Отсутствуют: 

собственные 

потребители, 

вертикальная 

интеграция 

4 АО «Центрально-

Азиатская 

Электроэнергетическ

ая Корпорация» 

- 4 генерирующих предприятия 

с суммарной установленной 

электрической мощностью 1 

076 МВт, по тепловой 

энергии – 2 932 Гкал/ч 

- 5 транспортирующих 

предприятия с суммарной 

протяженностью линий 

электропередачи 52 тыс. км, 

тепловых сетей – 989 км 

- 4 сбытовых предприятия 

Павлодарская, 

Карагандинская, 

Акмолинская, 

Восточно-

Казахстанская, Северо-

Казахстанская области 

Собственные 

РЭКи и сбытовые 

компании в 

регионах 

присутствия 

5 ТОО «Kazakhmys 

Energy»  

- 3 генерирующих предприятия 

с суммарной установленной 

электрической мощностью 

930 МВт, по тепловой 

энергии – 1 081 Гкал/ч 

Карагандинская область Более 70% - 

внутригрупповое 

потребление 

2) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли. Ключевые тенденции 

В настоящее время электроэнергетическая отрасль Казахстана находится на стадии подъема 

на фоне растущего спроса на электро- и теплоэнергию со стороны внутренних и внешних 

потребителей. Совокупный объем инвестиций в энергетический сектор за последние шесть лет 

составил 2,23 трлн. тенге. В целях обеспечения растущих потребностей в энергии, 

Правительством РК была утверждена концепция развития топливно-энергетического комплекса 

(далее – ТЭК) Республики Казахстан до 2030 года.  

Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в Казахстане продолжит расти в связи с 

дальнейшим развитием экономики. Так, даже с учетом достижения целевых показателей по 

снижению энергоемкости ВВП Казахстана, заложенных в Стратегическом плане развития 

Республики Казахстан до 2020 года, объем потребления электроэнергии к 2030 году составит от 

136 млрд. кВт.ч до 175 млрд. кВт.ч, в зависимости от прогнозного сценария. В долгосрочной 

перспективе потребуется не только реконструкция, но и ввод новых генерирующих мощностей, 

так как в настоящее время в Казахстане наблюдается региональный дисбаланс электрогенерации и 

недостаток балансирующих мощностей.  

Расчет перспективных уровней электропотребления основан на Мастер-плане развития 

электроэнергетической отрасли Казахстана до 2030 года (далее – Мастер-план), выполненного 

институтом КазНИПИИТЭС «Энергия» в 2011 году по заказу АО «KEGOC». Оценка данных 

уровней выполнена на основе метода оценки эластичности спроса на электроэнергию по 

отношению к росту ВВП. Прирост объема потребления электроэнергии по ЕЭС Казахстана в 2020 

году соответствует ежегодному приросту в среднем объеме на 3,5 млрд. кВт.ч (3,8% в год). В 

части производства электроэнергии, ввод новых генерирующих мощностей учтен с суммарным 

объемом установленной мощности 3 530 МВт.  
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Прогноз выработки и потребления электроэнергии (млрд. кВт.ч) 

100
104

108
110 110 111

101
104

107
110

113
116

2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П

Выработка Потребление  

В настоящее время рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и 

розничного. Структура оптового рынка включает в себя рынок децентрализованной купли-

продажи электроэнергии, рынок централизованной торговли электроэнергией, балансирующий 

рынок в режиме реального времени и рынок системных и вспомогательных услуг. Участниками 

розничного рынка электрической энергии являются все потребители электроэнергии с 

присоединенной мощностью менее 1 МВт и энергоснабжающие организации, осуществляющие 

им продажу электроэнергии в условиях конкуренции. 

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 

2030 года (утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 

года №724), начиная с 2019 года, запланирован запуск новой модели «рынка электрической 

мощности». В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-II «Об 

электроэнергетике», «рынок электрической мощности» - это система взаимоотношений между 

субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с поддержанием 

энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к 

выработке электрической энергии, обновлением, поддержкой, реконструкцией и техническим 

перевооружением существующих производственных активов, а также их созданием.  

Новая модель разделит рынок электроэнергии на два взаимодополняющих сегмента: рынок 

электроэнергии, покрывающий переменные издержки генерирующих компаний (в основном, 

топливо), и рынок мощности, покрывающий постоянные издержки и стоимость капитала для 

сооружения новой мощности. Данная модель призвана привести к появлению гарантированного 

механизма для финансирования модернизации существующих мощностей и строительства новых. 

Запуск новой модели подразумевает переход с существующего единого тарифа на 

электроэнергию, который покрывает постоянные и переменные издержки и основную часть 

потребностей в капитальных вложениях, на двухставочный, который будет включать 

электроэнергетический компонент и компонент мощности.  

Положение Компании в данной отрасли 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - одна из крупнейших вертикально-

интегрированных энергетических управляющих компаний в Казахстане, дочерние организации 

которой являются основными поставщиками электрической и тепловой энергии в Южно-

Казахстанской и Карагандинской областях, где проживает более 4,9 млн. человек. Дочерние 

организации Эмитента осуществляют полный производственный цикл электрической и тепловой 

энергии – генерацию, транспортировку и сбыт. Доминирующее положение управляющей 

компании в регионах присутствия характеризуется следующими долями рынка: 

Карагандинская область Южно-Казахстанская область 

 27,4% рынка генерации электроэнергии 

 26,8% рынка транспорта электроэнергии 

 70% теплоснабжения (г. Караганды) 

 66,3% рынка транспорта электроэнергии 

 65% рынка сбыта электроэнергии 

 

Источник: АО «KEGOC» 
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В целях достижения наибольшей эффективности вертикально-интегрированной структуры 

Компании была создана следующая оптимальная структура управления дочерними 

организациями: 

 

Генерация 

электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Суммарная электрическая мощность: 

- установленная - 592 МВт, 

- располагаемая – 418 МВт 

Суммарная тепловая мощность: 

- установленная – 1 634 Гкал/час, 

- располагаемая – 1 005 Гкал/час 

 

 

 

 

 

 

Передача и 

распределение 

электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «Қарағанды Жарық» Эл. сети 0,4-110 кВ, предназначенные для 

электроснабжения городских, 

промышленных и сельскохозяйственных 

потребителей г. Караганды и 

Карагандинской области:  

- ВЛ 0,4-110 кВ – 4 835 км; 

- КЛ 0,4-35 кВ – 1 454 км; 

- Подстанции 220-110-35 кВ – 106 ед. 

- ТСН – 210 шт. 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 1 676 шт.  

2) ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

Эл. сети 110/35/6-10/0,4 кВ, 

предназначенные для электроснабжения:  

- ВЛ 0,4-110 кВ – 22 130 км; 

- КЛ 0,4-35 кВ – 681 км; 

- Подстанции 110-35 кВ – 243 ед.  

- ТСН – 338 шт. 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 5 367 шт. 

Сбыт электрической и 

тепловой энергии 

1) ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 2 районных и 2 городских участка сбыта. 

Структура абонентов:  

- 183 181 физических лиц 

- 4 814 юридических лиц 

2) ТОО «Оңтүстік Жарық» 18 районных и 1 городской участок сбыта. 

Структура абонентов:  

- 363 479 физических лиц 

- 13 346 юридических лиц 

3) ТОО «Расчетный сервисный 

центр» 

2 районных и 1 городской участок сбыта. 

Структура абонентов: 

- 50 914 физических лиц 

- 1 554 юридических лиц 

4) ТОО «Энергопоток» 1 городской участок сбыта  

- 162 653 физических лиц 

- 9 336 юридических лиц 

Ключевыми конкурентными преимуществами Эмитента по сравнению с другими 

участниками рынка являются следующие факторы: 

- Стратегическая важность для государства – Компания и ее дочерние организации 

охватывает услугами электроснабжения более 28% населения Казахстана (4,9 млн. 

человек), проживающего в густонаселенных энерго- и теплодефицитных районах. 

Компания также является участником государственной программы «Дорожная карта 

бизнеса 2020», поддерживающей приоритетные отрасли экономики страны; 

- Преимущества вертикальной интеграции, масштабности и диверсификации позволяют 

Компании достичь эффективности деятельности и предоставлять качественные и услуги 

своим клиентам, состоящим из более 800 тыс. абонентов и 28 тыс. юридических лиц; 

- Доминирующее положение в регионах присутствия. Дочерние организации Компании, 

осуществляющие выработку теплоэнергии, передачу и распределение электроэнергии, 

имеют статус региональных естественных монополистов; 
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- Социальная значимость – дочерние организации Компании предоставляют рабочие места 

для более 7 тыс. человек в регионах присутствия и поддерживают различные социальные 

инициативы. 

Стратегия развития Компании 

Основной стратегической целью развития Эмитента является вхождение в четверку 

крупнейших энергетических компаний Казахстана. С этой целью перед Компанией поставлены 

следующие задачи: 

- Развитие и расширение существующих генерирующих мощностей. Увеличение 

генерации электроэнергии в Карагандинской области посредством модернизации 

существующих мощностей ТЭЦ-3, ввода в эксплуатацию турбоустановки ст. №6 

электрической мощностью 110 МВт, тепловой мощностью 160 Гкал ч, а также парового 

котла с тепловой мощностью 400 Гкал ч.  

- Реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования 

Карагандинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. 

- Реконструкция и модернизация электрических сетей. В целях оптимизации транспорта 

и распределения электроэнергии, а также минимизации потерь в электрических сетях 

реализуются программы реконструкции и развития: 

a. по Карагандинскому энергоузлу: реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП; 

реконструкция ПС «Тихоновка» с переводом в класс напряжения 110 кВ; 

внедрение системы SCADA, как элемента последующего развития Smart 

Grid; строительство новых ПС 220/110/10 кВ «Жарык» и ПС 110/35/6 кВ 

«Сантехническая»; реконструкция и расширение мощностей существующих ПС 

35-110 кВ; введение АСКУЭ до конечного 4-го уровня учета; строительство ВЛ 35-

110 кВ; реконструкция и модернизация существующих сетей. 

b. по Южно-Казахстанской области: укрупнение трансформаторных мощностей в 

центрах нагрузок, в частности на ПС №5 - замена установленных трансформаторов 

мощностью 40 МВА на трансформаторы мощностью 63 МВА; на ПС 

«Полторацкое» - трансформатор мощностью 20 МВА на трансформатор 

мощностью 40 МВА; реконструкция ПС «Советская» с переводом в класс 

напряжения 110 кВ; реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП; дальнейшее 

развитие системы АСКУЭ; строительство ПС «Нурсат» 110/10 кВ; реконструкция и 

модернизация существующих сетей. 

В плане экстенсивного развития Компании предполагается приобретение электросетевых 

компаний в рамках второй волны приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

- Развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Казахстан имеет 

обязательства по выполнению программ, связанных со снижением выбросов в атмосферу 

«парниковых газов» (ПГ). Одним из путей снижения выбросов ПГ является замещение 

традиционных источников энергии в виде нефти, угля и газа, возобновляемыми 

источниками энергии, такими как гидро-, ветро- и солнечная энергия. 

Компания планирует диверсифицировать производство электроэнергии ветровыми 

электростанциями: ветровая электростанция в п. Жузимдык Южно-Казахстанской области, 

установленной мощностью 40 МВт. 

- Диверсификация деятельности вхождением в угледобывающую отрасль. Республика 

Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а среди 

стран СНГ занимает третье место по запасам и первое место по добыче угля на душу 

населения. Компания планирует добывать энергетический уголь для достижения полного 

цикла вертикальной интегрированности Компании. 

- Внедрение передовых методов корпоративного управления. Компания планирует 

внедрение зарекомендованных методов корпоративного развития для улучшения его 

качества и эффективности. Эффективное корпоративное управление повышает 

инвестиционную привлекательность и помогает привлечь долгосрочных инвесторов. 
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28. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии 

могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитенте. 

У Эмитента отсутствуют контракты, соглашения, которые могут оказать в будущем 

существенное влияние на его деятельность.   

29. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия 

и органа, выдавшего данный документ. 

Деятельность Эмитента не предусматривает получение лицензий, патентов, разрешений на 

осуществление деятельности. Однако у дочерних организаций Эмитента имеются следующие 

лицензии: 

1) ТОО «Караганда Энергоцентр» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

производство электрической и 

тепловой энергии, 

эксплуатация электрических 

станций 

22.12.2008 г. 

№000257 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

2 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

перевозка опасных грузов 

22.12.2008 г. 

№000255 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

3 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 

энергии в целях 

энергоснабжения 

27.07.2009 г. 

№000542 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

ремонт энергетического 

оборудования, подъемных 

сооружений, а также котлов с 

рабочим давлением выше 0,7 

кг/см
2
 и температурой 

теплоносителя выше 115
0
С, 

сосудов и трубопроводов, 

работающих под давлением 

выше 0,7 кг/см
2
 

29.12.2008 г. 

№002532 (дата 

первичной выдачи 

лицензии 08.05.2003 г. 

№0001558; 16.10.2003 

г. №0001994) 

бессрочная Комитет по 

государственному 

энергетическому надзору 

Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2) ТОО «Қарағанды Жарық» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений в соответствии с 

областью лицензирования 

20.05.2003 г. 

Серия МА №0001262 

бессрочная Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и 

торговли Республики 

Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие поверкой средств 

измерений 

29.01.2004 г. 

№0018325 

бессрочная Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и 

торговли Республики 

Казахстан 

3 Государственная лицензия на 

выполнение работ в области 

архитектурной, 

07.07.2003 г. 

11-ГСЛ №012231 

бессрочная Комитет по делам 

строительства Министерства 

индустрии и торговли 
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№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

градостроительной и 

строительной деятельности на 

территории Республики 

Казахстан 

Республики Казахстан 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

электрической энергии, 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

30.12.2003 г. 

№002217 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

3) ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 

энергии в целях 

энергосбережения 

01.07.2009 г. 

№000395 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

4) ТОО «Оңтүстік Жарық» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений 

27.05.2005 г. 

№000251 

бессрочная Комитет по техническому 

регулированию и 

метрологии Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

выполнение работ в области 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности на 

территории Республики 

Казахстан 

26.04.2004 г. 

ГСЛ №014771 

бессрочная Комитет по делам 

строительства Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

3 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка в целях перепродажи 

электрической энергии 

24.11.2003 г. 

№002080 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

4 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

электрической энергии, 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

13.12.2003 г. 

№002177 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

5) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом 

энергетического оборудования 

27.12.2005  г. 

№004818 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

передача и распределение 

20.08.2005 г. 

№004337 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 
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№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

электрической энергии; 

эксплуатация электрических 

сетей и подстанций 

3 Государственная лицензия на 

занятие ремонтом средств 

измерений 

23.06.2008 г. 

№000554 

бессрочная Комитет по техническому 

регулированию и 

метрологии Министерства 

индустрии и торговли 

Республики Казахстан 

6) ТОО «Расчетный сервисный центр» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка в целях перепродажи 

электрической энергии 

13.09.2004 г. 

№003083 

бессрочная Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

2 Государственная лицензия на 

занятие видами работ (услуг) в 

сфере архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности 

16.06.2005 г. 

№11 - ГСЛ – КР 

№00090 

бессрочная Государственное 

учреждение «Управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

Карагандинской области» 

7) ТОО «Энергопоток» 

№ Наименование лицензии 
Дата и номер 

лицензии 

Срок 

действия 

Орган, выдавший 

лицензию 

1 Государственная лицензия на 

занятие видом деятельности: 

покупка электрической 

энергии в целях 

энергоснабжения 

01.07.2009 г. 

№000397 

бессрочная Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

30. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние три года 

или за период фактического существования в принятых физических или 

количественных единицах измерения. 

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) дочерних организаций 

Эмитента приведены в таблице ниже: 

Наименование продукции 2012 2013 2014 31.10.2015 

Генерация электроэнергии 

ТОО «Караганда Энергоцентр», тыс. кВт.ч 2 957 555 3 287 424 3 519 287 2 864 329 

Генерация теплоэнергии 

ТОО «Караганда Энергоцентр», тыс. Гкал 3 553 3 212 3 475 2 244 

Передача и распределение электроэнергии 

ТОО «Қарағанды Жарық», тыс. кВт.ч 3 239 793 3 118 336 3 040 445 2 710 965 

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», тыс. кВт.ч 2 042 621 2 106 416 2 265 839 2 348 945 

Сбыт электро-, теплоэнергии и ХОВ 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»:     

сбыт электроэнергии, тыс. кВт.ч 1 020 171 1 025 395 1 067 294 839 079 

сбыт теплоэнергии, тыс. Гкал 2 112 2 068 2 211 1 619 

сбыт ХОВ, тн 4 764 657 4 466 903 4 466 827 3 159 218 

ТОО «Расчетный сервисный центр», тыс. кВт.ч 193 724 194 161 199 549 161 468 
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Наименование продукции 2012 2013 2014 31.10.2015 

ТОО «Оңтүстік Жарық», тыс. кВт.ч 1 101 906 1 127 087 1 235 265 1 022 936 

ТОО «Энергопоток», тыс. кВт.ч 788 629 802 713 850 230 694 854 

Услуги аренды 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы», 

тыс. тенге 

214 662 332 952 385 720 401 696 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Эмитента 

за последние три года или за период фактического существования. 

За период с 2012 по 2014 гг. дочерней организации Эмитента ТОО «Караганда Энергоцентр» 

удалось увеличить генерацию электроэнергии на 19,0% с 2,96 млрд. кВт.ч до 3,52 млрд. кВт.ч. 

Данное расширение стало возможным благодаря модернизации основного оборудования ТЭЦ-1 и 

расширению мощности ТЭЦ-3, которые являются частью энергокомплекса ТОО «Караганда 

Энергоцентр». 

Объем транспортировки электроэнергии, осуществляемый дочерней организацией Эмитента 

ТОО «Қарағанды Жарық», сократился на 6,2% за период с 2012 по 2014 гг. за счет снижения 

объемов транспортировки электроэнергии для АО «Central Asia Cement», на котором произошла 

остановка производства цемента мокрым способом. У дочерней организации Эмитента ТОО 

«Оңтүстік Жарық Транзит» данный показатель продемонстрировал прирост на 10,9% за 

аналогичный период за счет привлечения новых потребителей, а также за счет роста потребления 

электроэнергии среди юридических лиц и населения.  

За период с 2012 по 2014 гг. среди дочерних организаций Компании по сбыту наибольшее 

увеличение объема сбыта электроэнергии достигла дочерняя организация Эмитента ТОО 

«Оңтүстік Жарық», чей прирост составил 12,1%, на втором месте расположилась дочерняя 

организация Эмитента ТОО «Энергопоток» с 7,8% увеличением данного показателя. Умеренный 

рост объемов сбыта электроэнергии продемонстрировали дочерние организации Эмитента ТОО 

«ҚарағандыЖылуСбыт» с 4,6% прироста и ТОО «Расчетный сервисный центр» - 3,0%. 

31. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности. 

Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности дочерних организаций Эмитента приведены в таблице ниже: 

Вид деятельности Позитивные факторы Негативные факторы 

ГЕНЕРАЦИЯ  - Отсутствие аварийности оборудования 

и обеспечение стабильной 

электрической и тепловой мощности 

- Износ части оборудования, 

требующего модернизации и 

реконструкции 

ТРАНЗИТ  - Доминирующее положение в регионах 

присутствия; 

- Модернизация и ввод новых объектов 

генерации и транспортировки 

электроэнергии; 

- Подключение новых потребителей; 

- Законодательные инициативы 

правительства Республики Казахстан, 

направленные на поддержку и развитие 

электроэнергетической отрасли; 

- Высокие перспективы увеличения 

потребления электроэнергии; 

- Опытный управленческий персонал; 

- Увеличение электропотребления в 

осеннее - зимний период при более 

среднестатистических температурах 

наружного воздуха. 

- Выработанный ресурс и высокий 

износ многих основных объектов 

энергетической инфраструктуры, 

требующих обновления и/или 

замены оборудования; 

- Снижение объемов потребления 

электрической энергии в регионах, 

как со стороны юридических лиц, за 

счет уменьшения роста 

промышленного производства, так и 

со стороны физических лиц; 

- Несвоевременная оплата услуг; 

- Строительство шунтирующей ЛЭП; 

- Финансовый экономический кризис; 

- Аномально теплая погода в осеннее 

- зимний период. 

СБЫТ  - Снижение затрат (тарифы, цены 

поставщиков); 

- Изменение структуры потребителей 

(между юридическими и 
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Вид деятельности Позитивные факторы Негативные факторы 

- Увеличение объёма потребления 

юридическими и физическими лицами. 

физическими лицами); 

- Изменение структуры потребления в 

зависимости от дифференциации по 

зонам суток или нормам 

потребления 

- Рост затрат (тарифы, цены 

поставщиков); 

- Снижение объемов производства, 

покупательской способности 

населения, уменьшение объемов 

строительства и т.д. в связи с 

кризисом, которые приводят к 

снижению объемов 

электропотребления. 

32. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

Дочерние организации Компании организовывают продажу своей продукции и оказание 

услуг исходя из специфики бизнес-направления. 

Генерация электроэнергии, теплоэнергии и химически-очищенной воды: 

- Заключение договоров на отпуск электроэнергии; 

- Заключение договоров на отпуск теплоэнергии; 

- Заключение договора на оказание услуг по химической очистке воды. 

Передача и распределение электро- и теплоэнергии: 

- Заключение договоров с энергоснабжающими организациями и хозяйствующими 

субъектами на оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии 

по сетям компании; 

- Выполнение мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь электроэнергии; 

- Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Сбыт электро- и теплоэнергии: 

- Сбытовая деятельность по электроснабжению; 

- Сбытовая деятельность по теплоснабжению; 

- Сбытовая деятельность по ГВС; 

- С целью повышения объемов реализации предпринимаются меры по улучшению качества 

обслуживания потребителей. В двенадцати районных участках сбыта были приобретены 

контакт центры. Прием платежей за электроэнергию осуществляется посредством 

собственных касс, через расчетно-кассовые пункты АО «Казпочта» и банки второго 

уровня. 

Компания имеет свой сайт: www.kus.kz, на котором указаны контактные данные и обратная 

связь, по которым потенциальные потребители могут обратиться в Компанию.  

1) Наименования и местонахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится 

десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 

процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 

источников в будущем. 

Информация о поставщиках дочерних организаций Эмитента приведена в таблице ниже: 
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ГЕНЕРАЦИЯ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 

тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Богатырь Комир» 

(г. Экибастуз) 

4 042 847 с 01.01.2015 по 

31.12.2015 гг. 

43% 100% доступность 

2 ТОО «Таис Эк» 

(г. Караганда) 

1 224 048 с 01.05.2015 по 

31.12.2015 гг. 

13% 100% доступность 

3 Остальные 4 178 278 - 44% - 

 Итого 9 445 173  100%  

ТРАНЗИТ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 

тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Караганда-

Энергоцентр» (г. Караганда) 

2 613 409 декабрь 2015 г. 41% положительный 

2 Остальные 3 795 539 - 59% -- 

 Итого 6 408 948  100%  

СБЫТ 

№ Наименование 

Сумма 

закупа, 

тыс. тенге 

Срок 

погашения 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Прогноз по 

доступности 

источников в 

будущем 

1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» (г. Караганда) 

11 324 602 до 25 числа 

следующего 

месяца 

47% 100% доступность 

2 ТОО «Экибастузская ГРЭС-

1» (г. Экибастуз) 

7 167 284 действует до 

31.12.2015 г. 

30% доступный 

3 АО «Жамбылская ГРЭС» 

(г. Тараз) 

2 604 492 действует до 

31.12.2015 г. 

11% доступный 

4 Остальные 2 782 390 - 12% - 

 Итого 23 878 768  100%  

2) Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 

десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. 

Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию 

продукции (работ, услуг) эмитента. 

Информация о потребителях дочерних организаций Эмитента приведена в таблице ниже: 

ГЕНЕРАЦИЯ 

№ Наименование 

Доля в общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные негативные 

факторы 

1 ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

(г. Караганда) 

37% 7 199 297 Аварийность оборудования 

2 ТОО «Караганда Энергосбыт» 11% 2 071 220 Аварийность оборудования 
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№ Наименование 

Доля в общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные негативные 

факторы 

(г. Караганда) 

3 Остальные 52% 10 159 080 - 

 Итого 100% 19 429 598  

ТРАНЗИТ 

№ Наименование 

Доля в общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные негативные 

факторы 

1 ТОО «Оңтүстік Жарық» 

(г. Шымкент) 

25% 4 768 844 Невыполнение договорных 

объемов согласно договору на 

оказание услуг по передаче и / или 

распределению электроэнергии 

2 АО «АрселорМиттал 

Темиртау» (г. Темиртау) 

18% 3 378 485 Снижение объемов производства в 

связи с принятием интенсивных 

мер по энергоэффективности и 

энергосбережению 

3 ТОО «Энергопоток» 

(г. Шымкент) 

17% 3 321 831 Невыполнение договорных 

объемов согласно договору на 

оказание услуг по передаче и / или 

распределению электроэнергии 

4 ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

(г. Караганда) 

10% 1 906 868 Снижение объемов потребления 

электроэнергии в г. Караганда и 

Карагандинской области со 

стороны юридических лиц за счет 

уменьшения роста промышленного 

производства в регионе, так и за 

счет физических лиц 

5 Остальные 30% 5 121 631  

 Итого 100% 19 071 989  

СБЫТ 

№ Наименование 

Доля в общем 

объеме 

реализации 

Сумма, 

тыс. тенге 

Возможные негативные 

факторы 

1 Юридические лица 62% 26 711 578 Снижение объемов потребления 

электроэнергии в г. Караганда и 

Карагандинской области со 

стороны юридических лиц за счет 

уменьшения роста промышленного 

производства в регионе, так и за 

счет физических лиц 

2 Население  38% 16 218 404 

 Итого 100% 42 929 981  

33. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 

1) Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 

Деятельность дочерних организаций Компании подвержена сезонности. 
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Карагандинская область 

Вид деятельности, носящий 

сезонный характер 
Сезон активной деятельности 

Доля в общих 

доходах по 

состоянию на 

31.10.2015 г. 

ГЕНЕРАЦИЯ 

Производство электроэнергии - С января по апрель и с сентября по декабрь 84,7% 

Производство тепловой 

энергии 

- Основной доход от реализации тепловой энергии 

приходится на отопительный период (с октября 

по май), снижение объемов реализации 

приходится в межотопительный период, 

реализация в данный период осуществляется 

только на горячее водоснабжение 

15,1% 

Услуги по химической 

очистке воды 

- Основной доход от реализации тепловой энергии 

приходится на отопительный период (с октября 

по май), снижение объемов реализации 

приходится в межотопительный период, 

реализация в данный период осуществляется 

только на горячее водоснабжение 

0,3% 

ТРАНЗИТ 

Передача и распределение 

электроэнергии 

- С января по апрель и с сентября по декабрь 100,0% 

СБЫТ 

Электроэнергия - Круглый год 66,2% 

Теплоснабжение - Отопительный сезон – с октября по апрель 31,9% 

ГВС - Отопительный сезон – с октября по апрель 1,9% 

Южно-Казахстанская область 

Деятельность дочерних организаций Компании, осуществляющих услуги по транзиту и сбыту 

электроэнергии в Южно-Казахстанской области, не подвержена сезонности. 

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 

Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт в 

общем объеме реализуемой продукции. 

Среди дочерних организаций Компании единственной организацией, осуществляющей 

импорт товаров, работ, услуг является ТОО «Караганда Энергоцентр». По состоянию на 

31.10.2015 года, доля импорта в общем объем товаров, работ, услуг составила 1,3% или 189 089 

тыс. тенге. 

Компания и ее дочерние организации не реализуют продукцию или услуги 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. 

В течение 4 квартала 2015 г. - 1 квартала 2016 г. Эмитент планирует совершить сделку, сумма 

которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов Компании, по проекту 

строительства Ветропарка «Жузимдык» в Южно-Казахстанской области. 

4) Будущие обязательства. Раскрываются 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. 
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Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность Компании. Не ожидается заключение таких сделок до конца текущего года. 

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. 

Отсутствуют. 

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. 

Отсутствуют. 

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 

подвергаться держатели облигаций. 

Компания контролирует и управляет финансовыми рисками, имеющими отношение к 

деятельности Компании, посредством внутренних отчетов по рискам, которые анализируют 

вероятность возникновения риска и его предполагаемый объем. Эти риски включают рыночный 

риск (в том числе валютный риск, риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания 

процентной ставки и ценовой риск), риск ликвидности и риск изменения процентной ставки в 

отношении потоков денежных средств. Описание политики управления указанными рисками 

Компании приведено ниже. 

Управление кредитным риском 

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент своевременно не выполнит 

своих обязательств перед Компанией, что приведет к финансовому убытку для Компании. 

Компания приняла политику ведения бизнеса только с кредитоспособными контрагентами и 

получения достаточного обеспечения, где приемлемо, в целях снижения риска финансовых 

убытков в результате невыполнения обязательств. Подверженность Компании и 

кредитоспособность контрагентов постоянно контролируются. 

Кредитный риск, в основном, относится к торговой дебиторской задолженности. Компания не 

ожидает от своих контрагентов невыполнения обязательств, за исключением контрагентов, для 

которых Компания установила резерв по сомнительным долгам. Балансовая стоимость 

финансовых активов, указанных в консолидированной финансовой отчетности Эмитента 

отражают максимальную величину кредитного риска Компании. 

Управление рыночным риском 

Деятельность Компании подвержена риску возможных изменений в обменных курсах и 

процентных ставках. Компания не заключает соглашений по производным финансовым 

инструментам для управления подверженностью риску изменения процентной ставки и 

валютному риску, так как руководство считает, что такая подверженность не окажет 

значительного влияния на финансовую отчетность.  

Управление риском изменения процентных ставок 

Компания подвержена риску изменения процентной ставки, поскольку Компания привлекает 

займы. Риск управляется Компанией путем привлечения займов по фиксированным процентным 

ставкам. Компания рассматривает данный риск как незначительный. 
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Управление риском ликвидности 

Окончательная ответственность за управление риском ликвидности возложена на участников 

Компании, которые создали необходимую системы управления риском ликвидности для 

руководства Компании по управлению ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного финансирования. Компания управляет риском ликвидности через поддержание 

соответствующих резервов, посредством постоянного мониторинга предполагаемых и 

фактических денежных потоков и сравнения сроков погашения финансовых активов и 

обязательств. 

8) Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет 

свою деятельность Эмитент. 

Отсутствует. 
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Информация в данном разделе подготовлена на основании консолидированной финансовой 

отчетности за 2013-2014 гг., подтвержденной аудиторскими отчетами, и консолидированной 

неаудированной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2015 года. 

34. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 

По состоянию на 30.09.2015 года. 

тыс. тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 

Накопленный 

износ 

Балансовая 

стоимость 

Доля от 

общей 

балансовой 

стоимости 

основных 

средств 

Программное обеспечение 250 426 120 560 129 866 43% 

Прочие нематериальные 

активы 
202 776 31 026 171 750 57% 

Итого 453 202 151 586 301 616 100% 

35. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента. 

По состоянию на 30.09.2015 года. 

тыс.  тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 

Накопленный 

износ 

Балансовая 

стоимость 

Доля от 

общей 

балансовой 

стоимости 

основных 

средств 

Машины и оборудование 74 103 567 (22 231 718) 51 871 849 44% 

Незавершенное 

строительство 
43 739 905 (75 005) 43 664 900 37% 

Здания и сооружения 22 867 394 (5 432 354) 17 435 040 15% 

Прочие основные средства 5 186 408 (1 298 482) 3 887 926 3% 

Итого 145 897 274 (29 037 559) 116 859 715 100% 
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36. Инвестиции. Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные 

инвестиции и инвестиционный портфель. 

Прямые инвестиции Эмитента в капитал других юридических лиц: 

тыс. тенге 

Наименование Балансовая стоимость 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц - 

Инвестиционный портфель - 

Прочие долгосрочные финансовые инвестиции: 11 612 538 

ТОО «Караганда Энергоцентр» 11 088 403 

ТОО «Қарағанды Жарық» 1 000 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 20 000 

ТОО «Расчетный сервисный центр» 5 000 

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 474 859 

ТОО «Оңтүстік Жарық» 17 903 

ТОО «Энергопоток» 5 000 

ТОО «Energy Center» 173 

ТОО «Ветропарк Жузимдык» 200 

37. Дебиторская задолженность. В данном пункте раскрывается структура дебиторской 

задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед Эмитентом 

дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента. 

Организации, имеющие пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

по состоянию на 30 сентября 2015 года, тыс. тенге: 

№ Наименование 
Место 

нахождения 

Причина 

задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок

, % 

1 ТОО «Караганда 

ЭнергоСбыт» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда 

Покупка 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 368 714 7,7% 

2 ТОО 

«Теплотранзит 

Караганда» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда 

Покупка 

электроэнергии 

и теплоэнергии 

31.12.2015 г. 270 535 5,6% 

3 ТОО 

«Энергоуголь 

XXI» 

Республика 

Казахстан, г. 

Сарань 

Покупка 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 206 161 4,3% 

4 ТОО 

«Караганды Су» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 169 990 3,5% 

5 АО 

«АрселорМиттал 

Темиртау» 

Республика 

Казахстан, г. 

Темиртау 

Передача и 

распределение 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 109 377 2,3% 

6 Городское 

коммунальное 

хозяйство г. 

Караганды 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 95 922 2,0% 

7 ЛАД-КОМИР Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка 

электроэнергии 
31.12.2015 г. 87 955 1,8% 
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№ Наименование 
Место 

нахождения 

Причина 

задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок

, % 

8 Agat-service Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Покупка 

электроэнергии 
31.12.2015 г. 86 370 1,8% 

9 ТОО 

«Павлодарский 

котельный 

завод» 

Республика 

Казахстан, г. 

Павлодар 

Договоры по 

неосновной 

деятельности 

(Департамент 

перспективного 

развития) 

31.12.2015 г. 85 134 1,8% 

10 ТОО 

«ТЕМIРЖОЛ-

ЭНЕРГО» 

Республика 

Казахстан, г. 

Караганда 

Передача и 

распределение 

электроэнергии 

31.12.2015 г. 83 704 1,7% 

 Прочие - - - 3 238 789 67,4% 

 Итого    4 802 651 100,0% 
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38. Сведения об активах Эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением 

обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия 

соответствующих договоров. 

№ 
Наименование 

заимодателя 

Наименование 

заемщика 
Тип займа Срок действия 

Залоговый имущественный комплекс и 

оборудование 

Стоимость залогового 

имущества* 

1 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Кредитная линия 

№13/11-5с от 

23.09.2011 г. 

23.09.2011-23.09.2017 

гг. 

- Залог недвижимого и движимого имущества 

(производственные здания, жилые и нежилые 

помещения, земельные участки, 

производственное оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, 

ПС, машины, спецтехника), расположенного по 

адресу Заемщика; 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., 

Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

- Здания – 34 314,5 тыс. тенге,  

- Земельные участки - 42 

445,7тыс. тенге  

- Машины и оборудования - 

3 074 065,8 тыс. тенге; 

- Передаточные устройства – 

2 127 383,1 тыс. тенге;   

- Транспортные средства – 

241 547,2 тыс. тенге 

2 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Кредитная линия 

№12/11-5с от 

23.09.2011 г. 

23.09.2011-23.09.2017 

гг. 

- Залог недвижимого и движимого имущества 

(производственные здания, жилые и нежилые 

помещения, земельные участки, 

производственное оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, 

ПС, машины, спецтехника), расположенного по 

адресу Заемщика; 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., 

Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

3 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Кредитная линия 

№ 19/13-5С от 

20.03.2013 г. 

20.03.2013-20.03.2019 

гг. 

- Залог движимого имущества в виде 

оборудования, расположенного по адресу 

Заемщика  

- Машины и оборудованияt – 

4 931 886,8 тыс.тенге 

4 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды 

Жарық» 

Кредитная линия 

№ 15-09004-05-КЛ от 

29.06.2015 г. 

29.06.2015-29.06.2020 

гг. 

- Залог недвижимого и движимого имущества 

(производственные здания, жилые и нежилые 

помещения, земельные участки, 

производственное оборудование, ТП, ВЛ, КЛ, 

ПС, машины, спецтехника), расположенного по 

адресу Заемщика; 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., 

Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

- Здания - 1 249 561,1 тыс. тенге 

- Здания жилые - 7 307,1 тыс. 

тенге 

- Земельные участки -224 504,5 

тыс. тенге 

- Машины и оборудование – 

8 731 973,8 тыс. тенге 

- Передаточные устройства – 

2 604 002,1 тыс. тенге 

- Сооружения – 2 484,7 тыс. 

тенге 

- Транспортные средства – 

241 547,2 тыс. тенге 

5 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Кредитная линия 

№ СМ115-М/05-02 

19.06.2012-15.08.2022 

гг. 

- Залог недвижимого и движимого имущества 

(земельные участки, здания и сооружения, 

автомобили и спецтехника, производственное 

оборудование), расположенного по адресу 

Заемщика; 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., 

Идрисовой М.К. 

- Здания – 1 264 530 тыс. тенге; 

- Земельные участки – 

1 632 760,7 тыс. тенге; 

- Машины и оборудование- 

17 105 331,6 тыс. тенге; 

- Сооружения- 1 199 471,3 тыс. 

тенге; 
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№ 
Наименование 

заимодателя 

Наименование 

заемщика 
Тип займа Срок действия 

Залоговый имущественный комплекс и 

оборудование 

Стоимость залогового 

имущества* 

- Передаточные устройства – 

1 492 881,8 тыс. тенге; 

- Транспортные средства – 1 224 

тыс. тенге; 

- Гарантии - на сумму основного 

долга, процентов и неустоек 

6 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Кредитная линия 

№ 15-13089-05 КЛ от 

30.07.15 

30.07.2015-30.07.2020 

гг. 

- Неустойка 

- Гарантия юридического лица – АО «Банк 

Развития Казахстана» 

- Гарантия юридического лица – ТОО 

«Қарағанды Жарық» 

- Гарантия юридического лица – ТОО «ККС» 

- Гарантии физических лиц: Идрисов Д.А., 

Идрисова М.К. 

- Удержание 

- Гарантия юридического лица - 

АО «Банк Развития Казахстана» 

на сумму 9 500 000 тыс.тенге 

- Гарантия юридического лица -

ТОО «Қарағанды Жарық» на 

сумму 9 500 000 тыс. тенге 

- Гарантия юридического лица - 

ТОО «ККС» на сумму 9 500 000 

тыс.тенге 

- Гарантии физических лиц: 

Идрисов Д.А. на сумму 9 500 

000 тыс. тенге, Идрисова М.К. 

на сумму 9 500 000 тыс. тенге 

*Указана балансовая стоимость залогового имущества 

39. Размер уставного и собственного капитала Эмитента по состоянию на 30.09.2015 года. 

Уставный капитал: 11 636 403 966 тенге. 

Собственный капитал: 70 174 065 722 тенге.  

40. Займы. В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, 

ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 

поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам. 

№ Наименование заимодателя Наименование заемщика 

Сумма займа, 

тыс. (в валюте 

займа) 

Валюта 

займа 
Тип займа 

Дата 

погашения  

Ставка 

вознаг-

раждения 

Остаток по 

состоянию на 

30.09.2015 г., 

тыс. тенге* 

1 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды Жарық» 5 755 678 KZT Кредитная линия №13/11-5с от 23.09.2011 

г. 

23.09.2017 г. 12,00% 4 188 795    

2 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды Жарық» 4 215 887 KZT Кредитная линия №12/11-5с от 23.09.2011 

г. 

23.09.2017 г. 9,00% 2 369 617    

3 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды Жарық» 4 028 000 KZT Кредитная линия №19/13-5С от 20.03.2013 

г. 

20.03.2019 г. 9,00% 3 317 176    
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№ Наименование заимодателя Наименование заемщика 

Сумма займа, 

тыс. (в валюте 

займа) 

Валюта 

займа 
Тип займа 

Дата 

погашения  

Ставка 

вознаг-

раждения 

Остаток по 

состоянию на 

30.09.2015 г., 

тыс. тенге* 

4 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Қарағанды Жарық» 1 500 000 KZT Кредитная линия №15-09004-05-КЛ от 

29.06.2015 г. 

29.06.2020 г. 13,75% 1 500 000    

5 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

135 000 USD Кредитная линия № СМ115-М/05-02 от 

19.06.2012 

15.08.2022 г. 7,00% 19 937 436    

6 ДБ АО «Сбербанк» ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

9 384 500 KZT Договор 15-13089-05 КЛ/1 от 05.08.15 30.07.2020 г. 13,75% 9 384 500    

7 АО «Цеснабанк» ТОО «Оңтүстік Жарық 

Транзит» 

1 300 000 KZT Кредитная линия №950/0120-14 от 

08.10.2014 г. 

09.10.2017 г. 11,00% 984 848**    

 Итого       41 682 374** 

* Сумма основного долга не включает в себя проценты по займам 

** Не включает суммы основного долга по договорам овердрафт 
 

№ Наименование заимодателя 

Суммы к погашению 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3-4 кв. 

2016 г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ДБ АО «Сбербанк» 523 599    523 599    523 599    1 047 199    1 570 798    -  -  -  -  -  

2 ДБ АО «Сбербанк» 296 202    296 202    296 202    592 404    888 606    -  -  -  -  -  

3 ДБ АО «Сбербанк» 236 941    236 941    236 941    473 882    947 765    947 765    236 941    -  -  -  

4 ДБ АО «Сбербанк» -  81 818    81 818    163 636    327 273    327 273    327 273    190 909    -  -  

5 АО «Банк Развития Казахстана» 712 051    712 051    712 051    1 424 103    2 848 205    2 848 205    2 848 205    2 848 205   2 848 205    2 136 154    

6 ДБ АО «Сбербанк» -  511 882    511 882    1 023 764    2 047 527    2 047 527    2 047 527    1 194 391   -  -  

7 АО «Цеснабанк» 118 182    118 182    118 182    236 364    393 939    -  -  -  -  -  

 Итого 1 886 976    2 480 676    2 480 676    4 961 352    9 024 114    6 170 770    5 459 946    4 233 505    2 848 205    2 136 154    

Целевое назначение и характер обеспечения по займам: 

№ Наименование 

заимодателя 
Целевое назначение Описание обеспечения 

1 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и 

развития электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, жилые и 

нежилые помещения, земельные участки, производственное оборудование, ТП, 

ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по адресу Заемщика (ТОО 
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№ Наименование 

заимодателя 
Целевое назначение Описание обеспечения 

2015 гг. для выполнения работ по Строительству линии ГРЭС-1 

ТЭЦ-2, по Автоматизированной системе коммерческого учета 

электрической мощности и энергии (АСКУЭ), по Строительству 

ПС Жарык 

«Қарағанды Жарық») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

2 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и 

развития электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-

2015 гг. для выполнения работ по Реконструкции ПС Юго-восток, 

ПС Ботаническая, ПС Мелькомбинат и Выполнение работ по 

реконструкции и техническому перевооружению электросетей 10-

0,4кВ  

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, жилые и 

нежилые помещения, земельные участки, производственное оборудование, ТП, 

ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по адресу Заемщика (ТОО 

«Қарағанды Жарық») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

3 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и 

развития электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-

2015 гг. для выполнения работ по Реконструкции ПС 110/35/6 

«Сантехническая» и Реконструкция ПС 110/35/6 «Новый Город». 

Код по ОКЭД проекта -35.1. Производство, передача и 

распределение электрической энергии 

- Залог движимого имущества в виде оборудования, расположенного по адресу 

Заемщика (ТОО «Қарағанды Жарық») 

4 ДБ АО «Сбербанк» - Финансирование инвестиционной программы первоочередных 

мероприятий реконструкций, технического перевооружения и 

развития электрических сетей ТОО «Қарағанды Жарық» на 2011-

2015 гг. для выполнения работ по реконструкции и техническому 

перевооружению электросетей 10-0,4кВ  

- Залог недвижимого и движимого имущества (производственные здания, жилые и 

нежилые помещения, земельные участки, производственное оборудование, ТП, 

ВЛ, КЛ, ПС, машины, спецтехника), расположенного по адресу Заемщика (ТОО 

«Қарағанды Жарық») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К., Иманова Н.И. 

5 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

- Заем привлекается для расширения Карагандинской ТЭЦ-3 путем 

установки 6-го энергоблока: Турбина №6 и Котел №8. 30.04.2012 

года был заключен ЕРС-Контракт с Китайской компанией СМЕС - 

China Machinery Engineering Corporation 

- Залог недвижимого и движимого имущества (земельные участки, здания и 

сооружения, автомобили и спецтехника, производственное оборудование), 

расположенного по адресу Заемщика (ТОО «Караганда Энергоцентр») 

- Гарантии физических лиц: Идрисова Д.А., Идрисовой М.К. 

6 ДБ АО «Сбербанк» - Возмещение инвестиционных затрат ТОО «Караганда 

Энергоцентр» в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Расширение Карагандинской ТЭЦ-3» в т.ч. возмещение 

денежных средств учредителю ТОО «Караганда Энергоцентр» - 

Falah Invesment B.V. 

- Неустойка 

- Гарантия юридического лица - АО «Банк Развития Казахстана» 

- Гарантия юридического лица - ТОО «Қарағанды Жарық» 

- Гарантия юридического лица - ТОО «ККС» 

- Гарантии физических лиц: Идрисов Д.А.; Идрисова М.К. 

- Удержание 

7 АО «Цеснабанк» - Проведение реконструкции воздушных линий электропередач и 

модернизация оборудования 

- Административные здания с земельными участками ТОО «Энергопоток» и ТОО 

«Оңтүстік Жарық» 

- Земельный участок ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на праве временного 

землепользования 

- Деньги, поступающие в будущем 

- Гарантии ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік Жарық» 
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41. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 

деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). В данном 

пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы 

задолженности и наименования организаций, перед которыми Эмитент имеет 

задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента. 

№ Наименование 
Место 

нахождения 

Причина 

задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок

, % 

1 China Machinery 

Engineering 

Corporation 

Китай Услуги по 

строительству 

энергоблока 

2016 г. 3 708 574 49,7% 

2 ТОО «Техторг» Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по 

ремонту 

подрядным 

способом 

(ремонт ТП, ВЛ, 

ПС), работы по 

выполнению 

мероприятий ИП 

(работы по 

проектированию, 

реконструкции, 

строительству 

ВЛ, ПС) 

31.12.2015 г. 1 091 443 14,6% 

3 ТОО «Богатырь 

Комир» 

Республика 

Казахстан, 

г. Экибастуз 

Уголь Октябрь 2015 г. 450 995 6,0% 

4 ТОО «Караганды 

Су» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Вода Октябрь 2015 г. 189 734 2,5% 

5 ТОО 

«Казтехнология» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по 

разработке 

проектно-

сметной 

документации 

31.12.2015 г. 136 000 1,8% 

6 ТОО «Омега XXI» Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент 

Биллинговые 

услуги 

31.12.2015 г. 124 775 1,7% 

7 ТОО «АРЫС-

COMPANY» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Работы по 

ремонту 

подрядным 

способом 

(ремонт ТП, ВЛ, 

ПС), работы по 

выполнению 

мероприятий ИП 

(работы по 

проектированию, 

реконструкции, 

строительству 

ВЛ, ПС) 

31.12.2015 г. 123 278 1,7% 

8 ТОО «Ер-Ай и К Республика 

Казахстан, 

г. Астана 

Товарно-

материальные 

запасы 

31.12.2015 г. 108 436 1,5% 
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№ Наименование 
Место 

нахождения 

Причина 

задолженности  

Сроки 

погашения 

Задолжен-

ность, 

тыс. тенге 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок

, % 

9 ТОО «Арыстан 

Building 

Company» 

Республика 

Казахстан, 

г. Караганда 

Подрядные 

работы, 

модернизация и 

капитальные 

ремонты 

31.12.2015 г. 105 148 1,4% 

10 ТОО «Umbrella 

GPS» 

Республика 

Казахстан, 

г. Шымкент 

Товарно-

материальные 

запасы 

31.10.2015 г. 97 957 1,3% 

 Прочие - - - 1 326 491 17,8% 

 Итого    7 462 831 100,0% 

42. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три последних 

завершенных финансовых года (в разрезе каждого из трех лет). 

тыс. тенге 

Год Чистый доход 

31.12.2012 г. (ауд.) 7 515 913 

31.12.2013 г. (ауд.) 7 661 158 

31.12.2014 г. (ауд.) 8 406 171 

30.09.2015 г. (неауд.) 8 542 947 

43. Левередж. В данном пункте указывается величина левереджа Эмитента по состоянию на 

первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец 

последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной 

программы). 

тыс. тенге 

Наименование 
01.01.2013 г. 

(ауд.) 

01.01.2014 г. 

(ауд.) 

01.01.2015 г. 

(ауд.) 

30.09.2015 г. 

(не ауд.) 

Обязательства 46 114 642 51 349 892 73 496 474 66 864 036 

Собственный 

капитал 

38 587 841 46 348 999 54 755 170 70 174 066 

Величина 

левереджа 

1,20 1,11 1,34 0,95 

44. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за один из 

двух последних завершенных финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторским отчетом. 

тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.09.2015 г. 

(не ауд.) 

Чистая сумма денежных средств 

от операционной деятельности 

15 054 525 12 467 304 20 466 500 15 788 368 

Чистая сумма денежных средств 

от инвестиционной деятельности 

(24 542 364) (15 877 527) (29 002 121) (15 200 648) 

Чистая сумма денежных средств 

от финансовой деятельности 

10 527 954 3 152 919 9 061 068 1 042 971 
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Наименование 
31.12.2012 г. 

(ауд.) 

31.12.2013 г. 

(ауд.) 

31.12.2014 г. 

(ауд.) 

30.09.2015 г. 

(не ауд.) 

Чистое изменение денежных 

средств и их эквивалентов 

1 040 115 (257 304) 525 447 1 630 691 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало периода 

669 746 1 709 861 1 452 557 1 978 003 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 

1 709 861 1 452 557 1 978 003 3 608 666 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

45. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Эмитента: 

1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 

количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем 

денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и 

выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных 

облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации такого выпуска. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

2) Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, 

а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество 

акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на 

последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации такого выпуска.  

Эмитент не осуществлял выпуск акций. 

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 

ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 

невыплата (задержка в выплате) дивидендов по 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). 

Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных 

бумаг.  

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 

несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 

такие решения, основания и дату их принятия. 

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 

подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому 

выпуску. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 

6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 

двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 

указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов. 

За период фактического существования Эмитента дивиденды не выплачивались. 

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 

эмитента, включая наименования организаторов торгов; 

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

8) Права, представляемые 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. 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 
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Приложение №1: Список аффилированных лиц Эмитента 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ 
Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

и место нахождения 
Дата рождения 

Дата появления 

связанности 
Примечание 

1 Идрисова Магда Камаловна (г. Алматы) 1972 03.11.2008 Крупный участник 

2 Идрисов Динмухамет Аппазович (г. Алматы) 1964 03.11.2008 Супруг крупного участника 

3 Аппаз Жармухамед Динмухаметович (г. Алматы) 1994 03.11.2008 Сын Идрисовой М.К. 

4 Идрисов Камал Динмухаметович (г. Алматы) 2004 03.11.2008 Сын Идрисова М.К. 

5 Идрисов Карим Динмухаметович (г. Алматы) 2006 03.11.2008 Сын Идрисовой М.К. 

6 Идрисова Мадина Динмухаметовна (г. Алматы) 1996 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

7 Идрисова Алина Динмухаметовна (г. Алматы) 1999 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

8 Идрисова Луиза Динмухаметовна (г. Алматы) 2001 03.11.2008 Дочь Идрисовой М.К. 

9 Идрисова Таира Динмухаметовна (г. Алматы) 2013 18.01.2013 Дочь Идрисовой М.К. 

10 Нурлаков Инаят Камалович (г. Алматы) 1973 03.11.2008 Брат Идрисовой М.К. 

11 Нурлаков Сайд-Бурхан Камалович (г. Шымкент) 1980 03.11.2008 Брат Идрисовой М.К. 

12 Нурлакова Зерафшан Ахметовна (г. Шымкент) 1949 03.11.2008 Мать Идрисовой М.К. 

13 Исмаилова Бибимария (г. Шымкент) 1932 03.11.2008 Мать Идрисова Д.А. 

14 Идрисов Кулмухамед Аппазович (г. Шымкент) 1968 03.11.2008 Брат Идрисова Д.А. 

15 Идрисов Жандарбек Аппазович (г. Шымкент) 1962 03.11.2008 Брат Идрисова Д.А. 

16 Ахметова Баян Аппазовна (г. Шымкент) 1957 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

17 Идрисова Раушан Аппазовна (г. Шымкент) 1960 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

18 Бекжанова Гульнар Аппазовна (г. Шымкент) 1972 03.11.2008 Сестра Идрисова Д.А. 

19 Исмаилова Жазира Махамбетовна (г. Алматы) 1962 30.12.2008 Участник   

20 Джолжиев Бейсенбай Тажиханович 1954 30.12.2008 Супруг Исмаиловой Ж.М. 

21 Тәжіхан Айнұр Бейсенбайқызы  1985 30.12.2008 Дочь Исмаиловой Ж.М. 

22 Тәжіхан Әйгерім Бейсенбайқызы  1986 30.12.2008 Дочь Исмаиловой Ж.М. 

23 Аденова Амантай  1937 30.12.2008 Мать Исмаиловой Ж.М. 

24 Айтжанов Наби Еркинович (г. Астана) 11.09.1980 18.03.2010 Генеральный директор ТОО 

"Казахстанские коммунальные системы" 

25 Абишев Мади Вакасович (г. Караганда) 23.01.1959 08.01.2014 Генеральный директор ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

26 Иманов Нуржан Ибрагимович (г. Караганда) 30.11.1980 26.01.2009 Генеральный директор ТОО «Қарағанды 

Жарық» 
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27 Ахметов Рустам Болатович (г. Караганда) 15.08.1973 16.05.2012 Директор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

28 Кругов Юрий Александрович (г. Караганда) 09.01.1951 20.02.2014 Директор ТОО «Расчетный сервисный 

центр» 

29 Ибрагимов Мурат Жумашевич (г. Шымкент) 10.05.1970 26.01.2009 Генеральный директор ТОО «Оңтүстік 

Жарық Транзит» 

30 Игисинова Салтанат Жаналыковна (г. Шымкент) 08.06.1973 11.03.2012 Генеральный директор ТОО «Оңтүстік 

жарық» 

31 Сарсенбаев Нурлан Мырзакасымович (г. Шымкент) 06.12.1966 11.03.2012 Генеральный директор ТОО 

«Энергопоток» 

32 Мырзахметов Дамир Алтынханович 25.12.1979 15.07.2015 Директор ТОО «Ветропарк «Жузимдык» 

33 Маманбаев Алтай Мухамбетбаки улы (г. Алматы) 02.12.1976 22.06.2012 Представитель Компании «Falah 

Investment B.V.», действующего на 

основании доверенности от 17 апреля 2012 

г. 

34 Усенко Владимир Иванович (г. Астана) 07.06.1960 05.09.13 Генеральный директор ТОО «Energy 

Center» 

35 Сейтбеков Нуржан Жандарович (г. Алматы) 17.02.1969 01.02.2012 Директор ТОО "Ордабасы Коммерц", ТОО 

Актюбинский завод по производству 

запорно-пломбировочных устройств 

"Аманат - ЗПУ 1" 

36 Садыков Абай Шынжирбекович (г. Алматы) 26.04.1975 01.02.2012 Директор ТОО "Orda Mining", Директор 

ТОО «Aktobe Mining»  

37 Достыбаев Ержан Нурбекович (г. Алматы) 15.12.1973 15.12.2010 Член Совета директоров АО 

"Актюбинский завод нефтяного 

оборудования", уполномоченный 

представитель АО "Ансаган Петролеум" 

38 Баешов Каныш Абдуалиевич 10.07.1976 06.08.2012 Директор ТОО "Man Group" 

39 Канафин Аскар Ахилбекович (г. Алматы) 27.11.1972 01.02.2014 Председатель Совета Директоров АО "СК 

"AMANAT INSURANCE" 

40 Бегимбетов Ергали Нурланович (г. Алматы) 23.04.1972 12.03.2015 "Председатель Правления/Член Совета 

Директоров АО "СК "AMANAT 

INSURANCE" 

41 Батыргожын Нурлан Кабашович (г. Алматы)  01.02.2014 Член Совета Директоров, независимый 

директор АО "СК "AMANAT 

INSURANCE" 

42 Худайбергенов Олжас Абдумаликович (г. Алматы)  22.05.2015 Член Совета Директоров, независимый 

директор АО "СК "AMANAT 
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INSURANCE" 

43 Сложеникина Лариса Александровна (г. Алматы) 03.10.1956 10.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

44 Прманшаева Гульмира Мамаевна (г. Алматы) 17.12.1979 02.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

45 Гаврилов Сергей Павлович (г. Алматы) 03.01.1981 02.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

46 Мохнаткин Алексей Игоревич (г. Алматы) 14.04.1985 12.01.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

47 Некрюкова Анна Алексеевна (г. Алматы) 18.04.1983 12.01.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

48 Колдасов Алмас Искендерович (г. Алматы) 03.11.1982 13.03.2015 Заместитель Председателя Правления АО 

"СК "AMANAT INSURANCE" 

49 Айтуов Ербол Абдыашимович (г. Алматы) 21.03.1977 01.02.2012 Генеральный директор АО "Акюбинский 

Завод Нефтяного Оборудования" 

50 Салимова Асия Молдабаевна (г. Алматы) 13.10.1970 18.12.2013 Директор ТОО "Carpet Plaza" 

51 Жанасов Карим Габитханович (г. Алматы) 03.11.1981 23.12.2014 Президент АО "Ай Карааул" 

52 Рахымбаев Малик Мыркасымович (г. Алматы) 10.09.1949 09.10.2013 Директор ТОО "Горнорудная компания 

"Керегетас" 

53 Ертаев Жомарт Жадыгерулы (г. Алматы) 06.12.1967 20.05.2014 Генеральный директор ТОО "Алма ТВ" 

54 Ташметов Мирлан Жапарбекович (г. Алматы) 19.05.1975 29.11.2012 Председателя Правления АО «Qazaq 

Banki» 

55 Келимбетов Ерлан Мухамедович (г. Алматы) 05.12.1980 29.11.2012 Заместитель Председателя Правления АО 

«Qazaq Banki» 

56 Сулейманова Гульнар Ашимовна (г. Алматы) 11.11.1965  29.11.2012 Заместитель Председателя Правления АО 

«Qazaq Banki» 

57 Ибрагим Бахыт Жасузакулы (г. Алматы)  29.11.2012 Председатель Совета директоров АО 

«Qazaq Banki» 

58 Алпысов Болат Кенесович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров, Независимый 

директор АО «Qazaq Banki» 

59 Ташметов Мирлан Жапарбекович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров АО «Qazaq 

Banki» 

60 Султангазиев Канат Елеусизович (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров АО «Qazaq 

Banki» 

61 Токсанбаев Гани Берекетевич (г. Алматы)  29.11.2012 Член Совета директоров, Независимый 

директор АО "Qazaq Banki" 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ 
Полное наименование 

юридического лица 

Дата и номер государственной регистрации 

юридического лица, почтовый адрес и 

фактическое место нахождения юридического 

лица 

Дата появления 

связанности 
Примечания / Вид деятельности 

1 ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 24017-1958 -ТОО от 27.04.09 

 РК, 160050, г. Шымкент, ул. Энергетиков 1. 

26.11.2008 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Передача и распределение электрической 

энергии в Южно-Казахстанской области. 

2 ТОО "Караганды Жарық" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 14175-1930 -ТОО от 27.07.2007 г. 

 РК, 100000, г. Караганда, район имени Казбек би, ул. 

Сатпаева, 115. 

25.11.2008 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Передача и распределение электрической 

энергии в Карагандинской области. 

3 ТОО «Караганда Энергоцентр» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 535-1930-01-ТОО от 04.07.12 г.  РК, г.Караганда, 

пр. Бухар Жырау, 22. 

19.04.2010 г. - ТОО «ККС» является крупным 

участником. 

- Производство тепловой, электрической 

энергии и химически очищенной воды в 

Карагандинской области. 

4 ТОО "Энергопоток" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 2673-1958-01-ТОО от 05.10.2012 г. г. Шымкент, 

Аль-фарабийский район, ул. Токаева, 27 

29.12.2011 г. - ТОО «ККС» является крупным 

участником. 

- Снабжение электрической энергией 

потребителей в Южно-Казахстанской 

области. 

5 ТОО "Расчетный сервисный 

центр" 

Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 3317-1930-01-ТОО от 24.09.2012 г. г. Караганда, 

район им. Казыбек би, ул. Лободы, 35 А. 

29.12.2011 г. - ТОО «ККС» является крупным 

участником. 

- Снабжение электрической энергией 

потребителей в Карагандинской области. 

6 ТОО «Оңтүстік Жарық» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 2672-1958-01-ТОО от 05.10.2012 г. г. Шымкент, 

мкрн "Сауле", ул. Ынтымак, 30 

 

29.12.2011 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Снабжение электрической энергией 

потребителей в Южно-Казахстанской 

области. 

7 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 3278-1930-01-ТОО от 17.09.2012 г. г. Караганда, 

район им. Казыбек би, ул. Лободы, 35 А. 

 

29.12.2011 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Снабжение тепловой энергией и 

электрической энергией потребителей в 

Карагандинской области. 

8 ТОО «Energy Center» Регистрационный номер №5072-1930-01-ТОО от 05.09.2013 г. - ТОО "ККС" является крупным 
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05.09.2013 г., г Караганда, район им. Казыбек би, ул. 

Сатпаева, 17 

участником. 

- Производство тепловой, электрической 

энергии в Карагандинской области. 

9 ТОО «Ветропарк «Жузимдык» Свидетельство о государственной перерегистрации 

от 02.09.2015 г., дата первичной государственной 

регистрации 15.07.2015 г., № 768-1958-02-ТОО 

Южно-Казахстанская область, Байдибекский р-н, с. 

Шаян, ул. Жылкышиева, б/н. 

15.07.2015 г. - ТОО "ККС" является крупным 

участником. 

- Производство электроэнергии в Южно-

Казахстанской области. 

10 Компания «ScotBoard 

Management Ltd.» 

20.02.2007, Британские Виргинские острова   03.11.2008 г. - Акционер Идрисова М.К. 

- Целями компании являются любые виды 

деятельности, не запрещенные Актом о 

компаниях Британских Виргинских 

Островов, 2004 или пересмотренной ее 

версией или другим законом Британских 

Виргинских Островов 

11 Компания "Falah Investment B.V." регистрационный номер 34360581, юридический 

адрес Paasheuvelweg 39, 1105BG Amsterdam Zuidoost, 

the Netherlands (королевство Нидерландов) 

22.06.2012 г. - Участник имеет долю в имуществе ТОО 

«Караганда Энергоцентр», 

контролируется крупным участником. 

- Инвестиционный фонд. 

12 ТОО "Ордабасы Коммерц" 29.05.2008, 92429-1910-ТОО, 050000, г.Алматы, 

ул.Толе би, 63 

03.11.2008 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании 

- Торгово-посредническая деятельность 

13 ТОО «Orda Mining»  Свидетельство о государственной регистрации № 

107029-1910-ТОО от 30.11.2011г., г. Алматы, ул. 

Толе би, 63 

30.11.2010 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- Горнодобывающая компания. 

14 ТОО "Carpet Plaza" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 6123-1910-02-ТОО от 19.12.2013 г.  г. Алматы, пр. 

Абылай хана, 145, пом. 77-78 

19.12.2013 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Продажа товаров. 

15 ТОО "Ансаган Петролеум" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 1032 -1910-02 -ТОО от 15.06.2012 г. 

 РК, г. Алматы, ул Толе би, 63.  

20.12.2010 г. - Супруг крупного участника является 

акционером компании. 

- Разведка и добыча углеводородного 

сырья. 

16 ТОО "Man Group" Свидетельство о государственной перерегистрациии 

№ 1566-1910-02-ТОО от 06.08.2012г. Г. Алматы ул. 

Карасай батыра, д. 111, кв. 21. 

06.08.2012 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- Продажа товаров. 

17 АО "Страховая компания 

"Amanat Insurance"  

Свидетельство о государственной регистрации № 

35347-1910-АО от 03.12.2004 г. Г. Алматы, ул. Толе 

Би, 63 

28.04.2011 г.  - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Страховая деятельность. 

18 АО «Актюбинский завод Свидетельство о государственной регистрации 25.06.2009 г. - Контролируется супругом крупного 
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нефтяного оборудования» №10625-1904-АО от 07.06.2004 г., г. Актобе, пр. 312 

Стрелковой дивизии, дом 42 ж. 

участника. 

- Машиностроительное предприятие. 

19 ТОО «Актюбинский завод по 

производству запорно-

пломбировочных устройств 

«Аманат – ЗПУ 1» 

Свидетельство о государственной перерегистрации 

№65258-1910-ТОО от 12.08.2008 г, г. Алматы, ул. 

Майлина, 54 а.  

04.04.2011 г.  - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании 

- Машиностроительное предприятие. 

20 АО «Qazaq Banki» Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 4867-1900-АО от 01.12.2004 г. Республика 

Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 

ул. 10 лет независимости Республики Казахстан 

(Набережная), 58. 

29.11.2012 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Банковская деятельность. 

21 ТОО "Алма ТВ" Справка о гос.регистрации № 112566-1910-ТОО, 

БИН 940540000499, Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Айтиева, д. 23 

16.05.2014 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Оператор кабельного телевидения и 

передачи данных. 

22 АО "Ай Карааул" Свидетельство о государственной регистрации № 

4885-1910-06-АО(ИУ) от 13.02.2014 г.  г. Алматы, ул. 

Жибек жолы, угол ул. Валиханова д.64/47 офис 620 

13.02.2014 г. - Контролируется супругом крупного 

участника. 

- Горнодобывающая компания. 

23 ТОО "Горнорудная компания 

"Керегетас"  

Свидетельство о государственной регистрации № 

91349-1910-ТОО (ИУ) от 06.03.2009 г.  г. Алматы, ул. 

Жибек жолы, угол ул. Валиханова д.64/47 офис 620 

09.10.2013 г. - Супруг крупного участника имеет долю 

в уставном капитале компании. 

- ТОО "Горнорудная компания 

"Керегетас". 

24 ТОО "Europharma" Свидетельство о государственной перерегистрации 

№ 2052-1958-ТОО от 25.05.2012 г.  Южно-

Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Байтулы 

баба, б/н 

25.05.2012 г.  - Контролируется сыном крупного 

участника. 

- Сеть аптек. 
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Приложение №2: Реестр сделок с участием аффилированных лиц Эмитента 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического / физического 

лица 

№ и дата решения уполномоченного органа о принятии решения /  

Наименование и дата договора 
Сумма сделки, тенге 

1 Аппаз Жармухамед Динмухаметулы (1994 г.р.) Договор купли-продажи от 31.12.14 г. 38 558 406 

2 ТОО «Қарағанды Жарық» (г. Караганда) Договор аренды №2-юр от 06.01.14 г. 9 053 296 

3 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор аренды №3-юр от 06.01.2014 г. 5 651 520 

4 ТОО «КарагандаЭнергоцентр» (г. Караганда) Договор аренды №6-юр от 06.01.14 г. 909 440 

5 ТОО «Расчетный Сервисный Центр» (г. 

Караганда) 

Договор аренды №81 от 19.11.13 г. 1 176 000 

6 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент) Договор аренды №14-юр от 06.01.14 г. 448 000 

7 ТОО «Караганда Энергоцентр» (г. Караганда) Договор №582-14 об оказании консультационных услуг от 07.10.14 г. 33 600 000 

8 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент) Договор № 242 от 22.12.14 г. об оказании финансовой помощи 200 000 000 

9 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор от 24.12.14 г. об оказании финансовой помощи 200 000 000 

10 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 г.р.) Договор № б/н от 23.12.14 г. об оказании финансовой помощи 380 000 000 

11 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 г.р.) Договор № б/н от 19.05.15 г. об оказании финансовой помощи 200 000 000 

12 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 г.р.) Договор № 22/15-юр от 04.09.15 г. об оказании финансовой помощи 200 000 000 

13 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 г.р.) Договор №23/15-юр от 20.10.15 г. об оказании финансовой помощи 130 000 000 

14 Идрисова Магда Камаловна (1972 г.р.) Взнос в уставный капитал ТОО «ККС» согласно Протокола.№б/н от 21.08.15 г. 6 834 100 000 

15 ТОО «Оңтүстік Жарық» (г. Шымкент) Договор № б/н от 29.06.15 г. об оказании финансовой помощи 500 000 000 

16 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент) Договор № 159 от 29.06.15 г. об оказании финансовой помощи 500 000 000 

17 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор №105 от 08.01.15г. г. об оказании финансовой помощи 650 000 000 

18 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор №134 от 20.05.15 г. об оказании финансовой помощи 200 000 000 

19 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор №142 от 29.06.15 г. об оказании финансовой помощи 350 000 000 

20 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор №143 от 30.06.15 г. об оказании финансовой помощи 50 000 000 

21 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор от 23.12.14 г. об оказании финансовой помощи 380 000 000 

22 ТОО «Ветропарк Жузимдык» (Южно-

Казахстанская область) 

Договор №б/н от 02.09.15 г. об оказании финансовой помощи 1 500 000 
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№ 

п/п 

Наименование юридического / физического 

лица 

№ и дата решения уполномоченного органа о принятии решения /  

Наименование и дата договора 
Сумма сделки, тенге 

23 ТОО «Караганды Жарық» (г. Караганда) Договор аренды №30-2-юр от 30.01.15 г. 9 053 296 

24 ТОО «КарагандаЭнергоцентр» (г. Караганда) Договор аренды №5/15-юр от 31.12.14 г. 1 000 384 

25 ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» (г. Караганда) Договор аренды №01/15-юр/76 от 01.01.2015 г. 6 216 672 

26 ТОО «Расчетный Сервисный Центр» (г. 

Караганда) 

Договор аренды №36 от 29.10.14 г. 1 176 000 

27 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент) Договор аренды №07/15-юр от 31.12.14 г. 492 800 

28 ТОО «Караганда Энергоцентр» (г. Караганда) Договор №б/н об оказании консультационных услуг от 02.07.15 г. 33 600 000 

29 ТОО «Ветропарк Жузимдык» (Южно-

Казахстанская область) 

Взнос в уставный капитал согласно Решения единственного участника от 09.07.15 г. 200 000 

30 ТОО «Караганда Энергоцентр» (г. Караганда) Пополнение уставного капитала согласно Протокола собрания участников ТОО 

«ККС» от 08.07.15 г. 

6 834 100 000 
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ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ 

АНЫҚТАМАЛЫҒЫ  

«Қазақстан коммуналдық жүйелері»  

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(ЖШС «ККС») 
 
 

12 340 000 000 (он екі миллиард үш жүз қырық миллион) теңге сомаға 

 

 

 

 
Облигациялық бағдарламаның анықтамалығы 

жасалған күн                                       2015 жылдың 31 қазаны. 

 

Қаржылық көрсеткіштер  

көрсетілген күн                                        2015 жылдың 30 қыркүйегі. 

 

 

 

Уәкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға анықтамалықта 

суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс болып табылмайды. 

Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы 

ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болмайды. Облигациялар шығарылымы анықтамалығының 

тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 

осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болады және онда көрсетілген барлық 

ақпарат шынайы екендігін, инвесторларды Эмитентке және оның облигацияларына қатысты 

жаңылыстырмайтындығын растайды. 

 

 

 
Астана қ.  2015 ж. 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

2. Эмитенттің толық және қысқартылған аталымы. 

Аталымның тілі Толық аталымы Қысқартылған аталымы 

Мемлекеттік тілде «Қазақстан коммуналдық жүйелері» 

жауапкершілiгi шектеулi серiктестiгі 

«ҚКЖ» ЖШС 

Орыс тілінде Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Казахстанские 

коммунальные системы» 

ЖШС «ККС» 

Ағылшын тілінде Limited liability partnership «Kazakhstan 

utility systems» 

LLP «KUS» 

Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған аталымдары жоқ.  

Егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде 

құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және Эмитентке қатысты 

құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтерді көрсету қажет.  

Эмитент заңды тұлғаны қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ.  

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС (бұдан әрі – «Эмитент», «Компания», 

«Серіктестік») 2008 жылдың 3 қарашасында құрылып, алғаш рет Алматы қаласының Әділет 

департаментінде 94881-1910-ЖШС тіркеу нөмірімен тіркелді. Компания одан соң 2009 жылдың               

6 қаңтарында, 2009 жылдың 12 наурызында және 2014 жылдың 13 мамырында қайта тіркеу 

рәсімдерінен өтті. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікке 2010 жылдың                 

26 сәуірінде, 2012 жылдың 3 шілдесінде, 2012 жылдың 9 тамызында, 2012  жылдың                                   

14 қарашасында, 2012 жылдың 4 желтоқсанында, 2013 жылдың 3 қаңтарында, 2013 жылдың                    

7 маусымында, 2013 жылдың 13 желтоқсанында, 2014 жылдың 27 қаңтарында, 2015 жылдың                           

9 қыркүйегінде, 2015 жылдың 14 қыркүйегінде өзгертулер және толықтырулар енгізілді. 

Серіктестіктің Астана қалысының Есіл ауданының Әділет басқармасында соңғы рет қайта 

тіркелген күні 2014 жылдың 26 желтоқсаны.  

4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі. 

Эмитенттің БСН: 081 140 000 288 

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының және 

факсының нөмірлері, электрондық почтасының мекен-жайы. 

Эмитенттің заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (орналасқан жері): 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Д. Қонаев к., 14/3 

Тел: +7 (7172) 27 94 72 

Факс: +7 (7172) 27 94 73 

E-mail: kks.priemnaya@kus.kz 

Веб-сайт: www.kus.kz 

6. Эмитенттің банктік деректемелері. 

СТН 600700609212 

БСК SABRKZKA 

ЖСК KZ55914398416BC10316 KZT 

«Сбербанк» АҚ ЕБ, Астана қ. 

Кбе 17 

ОКПО 505 364 50 

7. Эмитент қызметінің түрлері. 

Серіктестікті құрудың мақсаты өнімдерге (жұмыстарға, қызметтерге) қоғамдық сұраныстарды 

қанағаттандыру және алынатын таза табыстың негізінде Құрылтайшылардың және Серіктестік 
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қызметкерлерінің әлеуметтік және экономикалық мүдделерін жүзеге асыру. Серіктестік жарғыға 

сәйкес қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:  

1) кәсіпорындарға және тұрғындарға делдалдық, коммерциялық, заңгерлік, консалтингтік, 

көліктік және өзге де қызметтер көрсету; 

2) жылумен, электр энергиясымен, газбен және сумен жабдықтау нысандарының 

Жарғылық капиталындағы үлесті (мүлікті) басқару қызметтерін көрсету, еншілес 

компаниялардың және үшінші тұлғалардың – коммуналдық жүйе нысандарының 

қаржылық-шаруашылық қызметін келісім-шарттың негізінде операциялық басқару, 

сондай-ақ осы нысандардың мүліктік кешендерін басқару;    

3) кәсіпорындарға жайлар мен ғимараттарды жалға беру; 

4) коммуналдық жүйенің нысандарын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету 

үшін техникалық-инженерлік, қаржылық сараптама жүргізу қызметтерін ұсыну, осы 

нысандарды тиісті түрде пайдалануды бақылау, бизнеске коммуналдық қызметті дұрыс 

жүргізуге сәйкес басшылық жасау;  

5) жобалау-зерттеу, сараптамалық, құрылыс-монтаждау жұмыстары, құрылыс 

материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру;  

6) құрылыс, жөндеу-құрылыс, іске қосу-бапқа келтіру және шефмонтаждық жұмыстарды 

жүргізу; 

7) сертификаттау қызметтерін және метрологиялық қызметтер көрсету; 

8) сауда-сатып алу қызметі, оның ішінде көтерме және бөлшек сауда, өнеркәсіптік және 

азық-түлік тауарларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін сату дүкендерін ашу, 

комиссиялық қызмет; 

9) автокөліктерді және өзге де қорғалған құқықтарды сатып алу, сату, басқару және 

пайдалану; 

10) тұтыну тауарларын және өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді өндіру;  

11) жермен, жылжымайтын мүлікпен коммуналдық жүйенің нысандарын дамытуға 

бағытталған,  қолданыстағы заңнамамен рұқсат берілген барлық операцияларды 

жүргізу;  

12) сыртқы және ішкі рыноктардағы алдыңғы қатарлы технологиялар мен өнертабыстарды 

енгізу;  

13) өнімдерді, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді  экспорттау және импорттау 

бойынша сауда операцияларын жүргізу, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;  

14) баспагерлік және жарнамалық-ақпараттық қызмет жүргізу; 

15) көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсету, көлік құралдарын алып жүру және жалға 

беру;  

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызметтер. 

8. Егер эмитент қаржылық агенттік болып табылса, келесі мәліметтер көрсетіледі: 

1) эмитент оған сәйкес Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсанындағы 

Бюджеттік кодексіне сәйкес экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік 

инвестициялық саясатты жүзеге асыруға қаржылық агенттік ретінде өкілетті құжат; 

2) қаржылық агенттік мәртебесі (егер бар болса) берілген күн. 

Эмитент қаржылық агентттік емес. 

9. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 

агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген 

рейтингтер туралы мәліметтер. 

2015 жылдың 10 тамызында «Fitch Ratings» халықаралық рейтингтік агенттігі «Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» ЖШС-не эмитенттің шет елдік және ұлттық валютадағы дефолтының 

«ВВ-» деңгейіндегі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтерін берді. Агенттік Компанияға  

«ВВВ+(kaz)» ұлттық ұзақ мерзімді рейтингін берді. Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты».  

10. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің аталымдары, тіркелген күндері, 

орналасқан жерлері және почталық мекен-жайлары. 

Компанияның филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
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11. Эмитенттің соңғы үш қаржылық жылының қаржылық есеп-қисабына аудит жүргізген 

аудиторлық ұйымдардың (аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) толық ресми 

аталымы (олар кіретін тиісті алқалар (қауымдастықтар, палаталар) көрсетіліп.    

Эмитенттің  2012-2014 жылдарғы қаржылық есеп-қисабының аудитін, 2015 жылдың                           

30.06-дағы жағдай бойынша аралық қаржылық есеп-қисапты шолу бойынша есеп-қисапты 

«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді.  

Толық аталымы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Лицензия: 

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 2006 ж.                                  

13 қыркүйегіндегі сериясы МФЮ № 0000015 бас мемлекеттік 

лицензиясы 

Заңды және іс жүзіндегі мекен-

жайы: 

Алматы қ., Әл Фараби д-лы, 36 «б» 

Бірінші басшысы: Бекенов Н.К. 

Ұйымдардағы мүшелігі: 
«Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы» кәсіби 

аудиторлық ұйымының мүшесі 

Анықтамалықты уәкілетті органға ұсынардың алдындағы үш жылдың ішінде тиісті 

қызметтер көрсетуге келісім-шарт жасалған заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша 

кеңесшілердің толық ресми аталымы (олар кіретін тиісті алқалар (қауымдастықтар, 

палаталар) көрсетіліп.    

Заңгерлік мәселелер бойынша кеңесшілер: 

№ 
Кеңесшінің толық ресми 

аталымы 

Тиісті қызметтер көрсетуге 

жасалған келісім-шарттар  

Олар кіретін тиісті алқалар 

(қауымдастықтар, 

палаталар) 

1 «Уайт энд Кейс Казахстан» 

ЖШС 

Заңгерлік қызметтер көрсету 

туралы 2014 ж. 26.11-дағы 

нөмірсіз келісім-шарт 

- Қазақстандағы Еуропа 

бизнес қауымдастықтың 

мүшесі 

- Қазақстандағы Америка 

сауда палатасының мүшесі 

2 «Уайт энд Кейс Казахстан» 

ЖШС 

Заңгерлік қызметтер көрсету 

туралы 2014 ж. 22.12-дағы 

нөмірсіз келісім-шарт   

Қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілер: 

№ 
Кеңесшінің толық ресми 

аталымы 

Тиісті қызметтер көрсетуге 

жасалған келісім-шарттар  

Олар кіретін тиісті 

алқалар (қауымдастықтар, 

палаталар) 

1 «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 

ЖШС 

Қызметтер көрсету туралы                   

2014 ж.03.12-дағы  

№ C-KZT-14-00138 келісім-шарт 

- KPMG International 

Cooperative 

қауымдастығына кіретін 

KPMG тәуелсіз 

фирмалары желісінің 

мүшесі 

2 «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 

ЖШС 

Қызметтер көрсету туралы                    

2015 ж.12.01-дағы  

№ C-KZT-15-00004 келісім-шарт 

3 «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 

ЖШС 

Қызметтер көрсету туралы                   

2015 ж.13.01-дағы 

 № C-KZT-15-00002 келісім-шарт  

4 «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 

ЖШС 

Аудит бойынша қызметтер көрсету 

туралы 2015 ж.24.06-дағы                   

№ C-KZT-15-00098 келісім-шарт  

5 «КПМГ Валюэйшн» ЖШС Бағалау бойынша қызметтер 

көрсету туралы 2014 ж.10.12-дағы                   

№ C-KZT-14-00023 келісім-шарт  

6 «КПМГ Валюэйшн» ЖШС Бағалау бойынша қызметтер 

көрсету туралы 2015 ж.15.01-дағы                   

№ C-KZT-15-00003 келісім-шарт  



5 

№ 
Кеңесшінің толық ресми 

аталымы 

Тиісті қызметтер көрсетуге 

жасалған келісім-шарттар  

Олар кіретін тиісті 

алқалар (қауымдастықтар, 

палаталар) 

7 «КПМГ Валюэйшн» ЖШС Бағалау бойынша қызметтер 

көрсету туралы 2015 ж.13.01-дағы                   

№ C-KZT-15-00005 келісім-шарт  

8 «Делойт ТСФ» ЖШС Салық салу және құқық саласында 

кеңес беру қызметтерін көрсету 

туралы 2013 ж.02.09-тегі нөмірсіз 

келісім-шарт   

- «Делойт Туш Томацу 

Лимитед» мүшесі 

9 «Делойт ТСФ» ЖШС Корпоративтік басқару және 

тәуекелдерді басқару жүйесін 

дайындау бойынша кеңес беру 

қызметтерін көрсету туралы                 

2013 ж.30.04-дегі 

№ CON/2013/19188  келісім-шарт   

10 «Делойт ТСФ» ЖШС Корпоративтік есептік саясатты 

дайындау бойынша кеңес беру 

қызметтерін көрсету туралы                

2013 ж.19.11-дағы 

№ CON/2013/21891 келісім-шарт  

11 The Boston Consulting Group 

(Moscow) Limited 

Кеңес беру қызметтерін көрсету 

туралы 2015 ж.28.09-тегі 

 № 332901-00/1 келісім-шарт  

- «The Boston Consulting 

Group» мүшесі 

12 «Angels Nika Advisory» ЖШС Резидент емес тұлғаларға салық 

салу мәселелері бойынша кеңес 

беру қызметтерін көрсету туралы 

2014 ж.21.04-дегі  

№ 02/14/14 келісім-шарт   

- Қазақстан Салық 

төлеушілері 

қауымдастығының мүшесі  

 

13 «Шанти» ЖК Қаржылық есеп-қисапты ішкі 

бақылау жүйесін енгізу бойынша 

қызметтер көрсету туралы                    

2013 ж.18.06-дағы нөмірсіз келісім-

шарт   

- Ақпарат жоқ  

14 «BCC Invest» АҚ Қаржылық кеңес беру және 

андеррайтингтік қызметтер көрсету 

туралы 2015 ж.16.09-дегі  

№BCC-I/2015-003 келісім-шарт 

- «Қазақстан 

қаржыгерлерінің 

қауымдастығы» заңды 

тұлғалар бірлестігінің 

мүшесі 

- Қазақстан Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының 

мүшесі 

- «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ «қор» санаты бойынша 

мүшесі 

Халықаралық кредиттік рейтинг беру бойынша кеңесшілер: 

№ 
Кеңесшінің толық ресми 

аталымы 

Тиісті қызметтер көрсетуге 

жасалған келісім-шарттар  

Олар кіретін тиісті алқалар 

(қауымдастықтар, 

палаталар) 

1 Фитч Рейтингз Лтд 2014 ж.01.10-дағы нөмірсіз келісім – 

Рейтинг беру (уақыттың белгілі бір 

сәтіне бағалау) 

- Fitch тобының мүшесі 

2 Жеке кеңесші – Бодаев К.К. Қаржылық кеңес беру қызметтерін 

көрсету туралы 2015 ж.13.03-дағы 

нөмірсіз келісім-шарт 

- Ақпарат жоқ 

3 Фитч Рейтингз Лтд 2015 ж.07.08-дағы нөмірсіз келісім – - Fitch тобының мүшесі 
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№ 
Кеңесшінің толық ресми 

аталымы 

Тиісті қызметтер көрсетуге 

жасалған келісім-шарттар  

Олар кіретін тиісті алқалар 

(қауымдастықтар, 

палаталар) 

Эмитентке және оның бағалы 

қағаздарына халықаралық және 

ұлттық рейтингтер беру 

Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен келісім-шартттар бұзылған жағдайда оған тараптардың 

қайсысы бастама жасағанын көрсетіп, келісім-шарттың бұзылу себебі туралы ақпарат беру 

қажет.  

Жоғарыда көрсетілген заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілермен жасалған 

келісім-шарттар бұзылған жоқ. 

12. Эмитент корпоративтік  басқару кодексін қабылдаған күн (оны қабылдау қоғамның 

жарғысында қарастырылған жағдайда). 

Эмитенттің корпоративтік  басқару кодексі «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

қатысушыларының Жалпы жиналасының 2014 ж. 24.01-дағы хаттамасының (нөмірсіз) негізінде 

қабылданды. 
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2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  

13. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. Осы тармақта Эмитенттің басқару 

органдарының құрылымы және олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына, 

Эмитенттің жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес құзырлары көрсетіледі.  

Серіктестіктің басқару органдарының құрылымы оның Жарғысында белгіленген. Жарғыға 

сәйкес «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС басқару органдары:  

1) Жоғарғы орган – Қатысушылардың Жалпы жиналысы; 

2) Жеке атқарушы орган – Бас директор; 

3) Бақылаушы орган – Бақылаушы кеңес және ревизиялық комиссия*. 

Серіктестіктің Жоғарғы органы  жылына кемінде бір рет жиналатын Қатысушылардың Жалпы 

жиналысы болып табылады. Серіктестіктің Жоғарғы органы – Қатысушылардың жалпы 

жиналысының ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:    

1) Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгертуді қоса, Серіктестіктің Жарғысын, орналасқан 

жерін және фирмалық аталымын өзгерту немесе Жарғының жаңа редакциясын бекіту;  

2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ Серіктестікті сенім білдірілген басқаруға беру туралы шешім қабылдау және 

Серіктестікті ондай берудің, сатудың шарттарын белгілеу; 

3) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесін және (немесе) Ревизиялық комиссиясын (ревизорын) 

сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің 

Ревизиялық комиссиясының есеп-қисаптарын бекіту; 

4) Жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту және таза табысты үлестіру; 

5) Ішкі ережелерді, оларды және Серіктестіктің қызметін реттейтін басқа да құжаттарды 

қабылдау рәсімдерін, оның ішінде штаттық кестені, Бас директордың және бас 

бухгалтердің лауазымдық нұсқауларын бекіту; 

6) Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға, сондай-ақ коммерциялық ұйымдарға қатысуы 

туралы шешімдер қабылдау; 

7) Серіктестікті тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау; 

8) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту; 

9) Серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлеп өтеп алу туралы шешім қабылдау; 

10) Серіктестіктің бүкіл мүлігін кепілге қою туралы шешім қабылдау; 

11) Серіктестіктің мүлігіне қосымша жарналар салу туралы шешім қабылдау; 

12) Серіктестіктің мүшелеріне және үлестер алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы 

ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту. 

Серіктестіктің атқарушы органы Бас директор, ол Қатысушыларға есеп береді, Серіктестіктің 

атынан және мүддесінде іс-әрекет жасайды және Серіктестік қызметінің Қатысушылардың Жалпы 

жиналасының құзырына жататын мәселелерден басқа барлық ағымдағы мәселелерін шешеді. Бас 

директор Серіктестіктің мүдделерін қорғайды, Серіктестіктің мүлігіне және қаржысына билік 

жүргізеді, келісім-шарттар, оның ішінде еңбек келісім-шарттарын жасасады, сенімхаттар береді, 

банктерде ағымдағы және басқа шоттар ашады, штаттық кестені бекітеді, Серіктестіктің барлық 

қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады, нұсқаулар береді.   

Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі Серіктестіктің қызметіне жалпы басшылық жасайды, 

Серіктестіктің атқарушы органының қызметін, қаржылық-шаруашылық қызметін бақылайды. 

Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:  

1) Серіктестік қызметінің басымдылықты бағыттарын анықтау;  

2) Серіктестіктің мүлік сатып алу және/немесе иеліктен шығару бойынша жиынтық құны 

Серіктестіктің барлық негізгі қорларының теңгерімдік құнының 25 (жиырма бес) және 

одан көп пайызы болатын бір немесе бірнеше мәмілелер жасауы туралы шешім қабылдау; 
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3) Серіктестіктің белгілі бір өндірістік және қаржылық құжаттарын, өндірістік-техникалық 

және қаржылық нормалары мен нормативтерін бекіту түрінде Серіктестіктің өндірістік 

және қаржылық саясатын белгілеу; 

4) Аудитордың қызметі үшін төлем мөлшерін белгілеу; 

5) Серіктестіктің ішкі ережелерінде қарастырылған өзге де мәселелер. 

* Ревизиялық комиссия Эмитенттің Жарғысында қарастырылған, бірақ іс жүзінде құрылмаған 

және жұмыс істемейді. Бақылау қызметін Бақылаушы кеңес жүзеге асырады. 

14. Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің мүшелері. 

№ 

Бақылаушы кеңес 

мүшелерінің тегі, аты, 

әкесінің аты, туылған жылы  

Бақылаушы кеңес мүшелерінің соңғы үш 

жылдағы және қазіргі лауазымдары, оның 

ішінде қос қызметтілік бойынша лауазымдары,  

хронологиялық тәртіпте  

 

Эмитенттің 

және оның 

еншілес 

ұйымдарының 

жарғылық 

капиталына 

қатысу 

(акциялар / 

үлестер)  

1 Идрисов Динмухамет 

Аппазович 

29.12.1964 ж. 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2014 ж.06.04-нен қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің төрағасы 

«Ordabasy Group» ЖШС 

2010 ж. 01.04-нен қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің төрағасы 

0% 

2 Канафин Аскар Ахилбекович 

27.11.1972 ж. 
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2014 ж.06.02-нан қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің мүшесі 

«Ordabasy Group» ЖШС 

2013 ж. 01.11-нан қазірге дейін Басқарма төрағасы  

«Resmi» компаниялар тобы» АҚ 

2006 ж. 09-нан 01.2012 ж.01-на дейін Бас директор 

«Innova Investment» ЖШС 

2005 ж. 01.08-нан 2012 ж. 31.08-на дейін 

Бақылаушы кеңестің мүшесі 

«Resmi» инвестициялық қаржылық үйі» АҚ 

2004 ж. 03.05-нан 2012 ж.31.08-на дейін 

Директорлар кеңесінің мүшесі 

0% 

3 Салимова Асия Молдабаевна 

13.10.1970 ж. 
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2014 ж.06.02-нан қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің мүшесі 

«Ordabasy Group» ЖШС 

2013 ж. 20.11-нан қазірге дейін Басқарма 

төрағасының орынбасары – Комплаенс директор 

«Қазфарм» ЖШС 

2006 ж. 01.11-нан  2013 ж. 01.02-на дейін 

Қаржылық директор 

0% 

4 Каримуллин Аскар 

Амангельдиевич 

27.12.1976 ж. 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2015 ж.09.10-нан қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің мүшесі 

«Ordabasy Group» ЖШС  
2015 ж. 07.09-нен қазірге дейін Басқарма 

төрағасының орынбасары – Қаржылық директор 

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 

2014 ж.28.02-нан 2015 ж. 29.09-не дейін Басқарма 

төрағасының орынбасары, басқарма мүшесі 

 «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  

2011 ж. 04-нен 2012 ж. 01-на дейін Қаржылық 

активтерді басқару бойынша директор 

0% 
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№ 

Бақылаушы кеңес 

мүшелерінің тегі, аты, 

әкесінің аты, туылған жылы  

Бақылаушы кеңес мүшелерінің соңғы үш 

жылдағы және қазіргі лауазымдары, оның 

ішінде қос қызметтілік бойынша лауазымдары,  

хронологиялық тәртіпте  

 

Эмитенттің 

және оның 

еншілес 

ұйымдарының 

жарғылық 

капиталына 

қатысу 

(акциялар / 

үлестер)  

5 Идрисов Сабыргали 

Мухаметкалиевич 

15.03.1972 ж. 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2015 ж.06.02-нан қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің мүшесі 

Қазақстан Республикасы Қарағанды 

облысының әкімдігі 

2012 ж. 08.09-нен 2014 ж. 02.11-на дейін Әкімнің 

орынбасары 

0% 

6 Бокенбаев Жакып 

Куттыбекович 

07.01.1969 ж. 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

2014 ж.06.02-нан қазірге дейін Бақылаушы 

кеңестің тәуелсіз мүшесі 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму Министрлігінің «Электр энергетикасын 

және энергиямен жабдықтауды дамыту 

институты (Қазақэнергосараптама)» АҚ  

2013 ж. 09-нен қазірге дейін Басқарма төрағасы 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа 

технологиялар Министрлігі  

2010 ж. 06-нан 2013 ж. 09-не дейін Электр 

энергетикасы және көмір өнеркәсібі 

департаментінің директоры  

0% 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамында соңғы екі жыл ішінде болған өзгерістер. 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамында соңғы екі жыл ішінде келесі өзгерістер болды. 

Бақылаушы кеңестің құрамына кірді: 

 Қатысушылардың 2014 ж.06.02-дағы кезектен тыс жиналысының хаттамасына сәйкес 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кірді: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің төрағасы; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 

- Салимова Асия Молдабаевна - «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі. 

 Қатысушылардың 2015 ж.06.02-дағы кезектен тыс жиналысының хаттамасына сәйкес 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кірді: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің төрағасы; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Айдаркулов Асылбек Абдухалыкович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 
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- Салимова Асия Молдабаевна – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі. 

 Қатысушылардың 2015 ж.30.06-дағы кезектен тыс жиналысының хаттамасына сәйкес 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кірді:  

- Идрисов Динмухамет Аппазович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің төрағасы; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 

- Салимова Асия Молдабаевна – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі. 

 Қатысушылардың 2015 ж.09.10-дағы кезектен тыс жиналысының хаттамасына сәйкес 

Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кірді: 

- Идрисов Динмухамет Аппазович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің төрағасы; 

- Канафин Аскар Ахилбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 

- Салимова Асия Молдабаевна – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы 

кеңесінің мүшесі; 

- Каримуллин Аскар Амангельдиевич - «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің мүшесі; 

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 

Бақылаушы кеңестің құрамынан шықты: 

- Қатысушылардың 2015 ж.30.06-дағы кезектен тыс жиналысының хаттамасына сәйкес 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі Айдарқұлов 

Асылбек Абдухалықұлының өкілеттіктері тоқтатылды. 

15. Эмитент қатысушыларының Бақылаушы кеңесінің комитеттері (олар бар болса). Осы 

тармақта Эмитент қатысушыларының Бақылаушы кеңесі комитетінің (комитеттерінің) 

аталымын (аталымдарын), оның (олардың) құзырын, Эмитент қатысушыларының 

Бақылаушы кеңесі комитетінің (комитеттерінің) әрбір мүшесінің тегін, атын, бар болса 

әкесінің атын, туылған жылын және лауазымға тағайындалған күнін көрсету қажет 

1. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің  Аудит бойынша 

комитеті. Комитетті құрудың және оның қызметінің негізгі мақсаты Бақылаушы 

кеңестің Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін, Компанияда ішкі бақылау 

және тәуекелдерді басқару жүйесінің болуын және жұмыс істеуін бақылау қызметтерін 

тиімді орындауына, ішкі және сыртқы аудитті нығайтуға көмектесу.   

 

Комитеттің құзырына келесі мәселелер кіреді: 
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1) Қаржылық есептілік мәселелері бойынша: 

a. Қаржылық есептілікте көрсетілген маңызды пікірлерді қоса, Компанияның 

қаржылық есептілігінің (оның ішінде аралық қаржылық есептілігінің)  және 

Компания қызметінің жарияланатын қаржылық нәтижелерінің толықтығы мен 

шынайылығын бақылау; 

b. Компания басшылығымен (Бас директордың қаржылық мәселелер бойынша 

орынбасарымен) және сыртқы аудитормен қаржылық есептілікті, сондай-ақ 

қаржылық есептіліктің қағидаларын, қаржылық есептілікте маңызды бағалау 

көрсеткіштер мен едәуір түзетулерді пайдаланудың негізделгендігін және 

қабылдауға болатындығын талқылау; 

c. Компания басшылығымен (Бас директордың қаржылық мәселелер бойынша 

орынбасарымен),  сыртқы және ішкі аудиторлармен Компанияның есептік 

саясатына ұсынылған өзгертулерді және ондай өзгертулердің Компанияның 

қаржылық есептілігінің мазмұнына әсерін талқылау; 

d. Компанияның есептік саясатын алдын ала мақұлдау; 

e. Қаржылық есептіліктегі ақпараттың толық ашылуына, оның ішінде ашылатын 

ақпараттың тиісті контекстте мазмұндалғанын есепке ала отырып мониторинг 

жүргізу; 

f. Компанияның қаржылық және операциялық қызметі туралы, корпоративтік 

басқару, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару туралы есеп-қисаптарды қоса, 

Компания қаржылық есептіліктің шеңберінде ашатын жалпы ақпаратты қарау; 

g. Сыртқы аудитор мен Компания басшылығының арасындағы Компанияның 

қаржылық есептілігіне қатысты кез-келген айтарлықтай келіспеушіліктерді қарау; 

h. Бас директормен және Компанияның тиісті құрылымдық бөлімшелерімен 

бухалтерлік және салықтық есеп мәселелерін, сондай-ақ Компанияның  қаржылық 

есептілігіне теріс әсер етуі мүмкін заңгерлік мәселелерді талқылау; 

i. Компанияның қаржылық есептілігін (оның ішінде аралық қаржылық есептілігін) 

алдын ала мақұлдау. Қаржылық есептілікте  кемшіліктер анықталған жағдайда 

Комитеттің пікірі мен тиісті ұсыныстары Бақылаушы кеңеске жеткізіледі; 

j. Компанияның қаржылық ақпарат бар барлық жарияланатын құжаттарын 

мүмкіндігінше, оларды Бақылаушы кеңес бекіткенге дейін қарау. 

2) Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша: 

a. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін 

бақылау және Бақылаушы кеңеске тиісті ұсыныстар дайындау;  

b. Компанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау құралдарының тиімділігін 

талдау және осы мәселелер бойынша ұсыныстар дайындау; 

c. Ақпараттық қауіпсіздікті және ақпарттық жүйелердің үздіксіздігін қамтамасыз ету 

шараларының, оның ішінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті дайындау 

жүйелерінің тиімділігін талдау; 

d. Сыртқы және ішкі аудиторлардың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

жүйелерінің жағдайы туралы есеп-қисаптарын талдау; 

e. Компанияның сыртқы және ішкі аудиторларының тәуекелдерді басқару және ішкі 

бақылау жүйелеріне қатысты ұсыныстарының орындалуын бақылау; 

f. Айтарлықтай тәуекелдер мен бақылау проблемаларын және Компанияның 

тәуекелдерді басқару және бақылаулардың тиімділігін жоғарылату бойынша тиісті 

жоспарларын қарау үшін Компания басшылығымен тұрақты кездесулер өткізу; 

g. Компанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері бойынша саясаты 

мен рәсімдерін алдын ала мақұлдау; 
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h. Бақылаушы кеңес бекітуі үшін жұмыс жоспарларын, оларға қойылған міндеттерді 

тиімді орындау үшін қажетті ресурстарды қарау және келісу; 

i. Компания басшылығы дайындаған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

жүйелерін жетілдіру шараларының (түзетуші шаралардың) нәтижелерін және 

орындалу сапасын талдау; 

j. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері туралы есеп-қисаптарды қарау 

және бекіту.  

3) Сыртқы аудит мәселелері бойынша: 

a. Бақылаушы кеңес одан соң осы кандитураны мақұлдауы үшін Бақылаушы кеңеске 

Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін, кәсіби беделі жоғары халықаралық 

аудиторлық компаниялардың қатарынан Компанияның сыртқы аудиторының 

кандидатурасы бойынша ұсыныстар дайындау. Комитет сыртқы аудиторды 

тағайындау, қайта тағайындау және ауыстыру бойынша ұсыныстар дайындауға 

жауапты.  

b. Сыртқы аудитордан ол Компанияға көрсетуді жоспарлаған барлық іліспе 

қызметтер тізілімін алуды қамтамасыз ету және сыртқы аудитормен осы 

қызметтерді талқылау. Ұсынылатын қызметтердің аудитордың тәуелсіздігі 

қағидасымен үйлесуін бағалау. Бақылаушы кеңеске аудитордың тәуелсіздігін 

қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы ұсыныстар дайындау; 

c. Сыртқы аудитордан іліспе қызметтер алуды алдын ала мақұлдау; 

d. Сыртқы аудитор сыйақысының мөлшерін қоса, онымен келісім-шарттың маңызды 

шарттарын алдын ала мақұлдау, аудиторлық қызметтер үшін сыйақы мөлшерінің 

қабылдауға болатындығын және барабарлығын бағалау;  

e. Сыртқы аудитордың шынайылық және тәуелсіздік дәрежесін, біліктілігін, 

тәжіибесін, ресурстарын, сондай-ақ жыл сайынғы жұмыс нәтижелерінің негізінде 

аудиторлық қызметтің тиімділігін бағалау. Ол ретте Комитеттің жұмысы 

Компанияның сыртқы аудиторының еркіндігі мен тәуелсіздігін шектемеуі тиіс 

және анықталған проблемалар туралы толық және шынайы ақпараттың Бақылаушы 

кеңеске жеткізілуіне көмектесуі тиіс; 

f. Сыртқы аудитормен аудит көлемінің Қатысушылардың Жалпы жиналысы мен 

Бақылаушы кеңестің сұраныстарына сәйкестігін жылдық аудит басталғанға дейін 

талқылау; 

g. Компанияға тәуелсіз сыртқы аудит (жыл сайынғы және аралық аудиттер) жүргізу 

барысында туындаған маңызды мәселелерді Компанияның сыртқы аудиторымен 

бірге талдау және талқылау. Комитет ұсыныстарды қоса, осы мәселелер бойынша 

өз пікірін Бақылаушы кеңеске жеткізуге міндетті. Комитет:  

- аудит барысында анықталған, кейін шешілген де, шешілмей қалған да негізгі 

проблемаларды талқылауы; 

- аудиторлық қорытындының негізгі тармақтарын қарауы, аудит барысында 

анықталған қателіктердің ауқымдарын қарауы; 

- Компания басшылығынан және егер қажет болса сыртқы аудиторлардан 

қателіктердің түзетілмеу себептеріне қатысты түсініктер алуы тиіс. 

h. Аудиторлық емес қызметтердің келесі түрлерін регламенттейтін ресми саясат 

енгізу (егер қолдануға болатын болса): 

- Комитеттің қызметін (Комитетттің алдын ала мақұлдауы керек емес 

қызметтерге қатысты) алдын ала мақұлдауы; 

- Келісім-шарт жасалғанға дейін Комитетттің алдын ала мақұлдауы қажет 

қызметтер; 

- Сыртқы аудиторды тарту мүмкіндігі жоқ қызметтер; 
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i. Олар бойынша қосымша жазбаша мәлімдемелер сұралған, стандартты емес 

сұрақтарға ерекше назар аудара отырып, аудиторға ұсынылатын хатты Компания 

басшылығы қол қойғанға дейін тексеру; 

j. Сыртқы аудитор жыл сайынғы аудиттің нәтижелері бойынша дайындаған және  

Компания басшылығы аудитор анықтаған кемшіліктерге және ұсыныстарға жауап 

ретінде қабылдайтын іс-әрекеттердің мониторингі бар хатты тексеру; 

k. Аудитормен Компания басшылығының қатысуынсыз кездесулерді жарты жылда 

бір реттен сиретпей өткізу; 

l. Сыртқы аудитор Компаниямен жұмыс істеуден бас тартқан жағдайда оның 

себептерін тексеру және шаралар қабылдау қажеттігін анықтау. 

4) Ішкі аудит және корпоративтік басқару мәселелері бойынша: 

a. Компанияның Ішкі аудит бөлімі туралы ережені алдын ала мақұлдау және Ішкі 

аудит бөлімінің Компания басшылығынан тәуелсіздігін қамтамасыз ету; 

b. Ішкі аудит бөлімінің құрамын, оның басшысына және басқа қызметкерлеріне 

біліктілік талаптарын, Ішкі аудит бөлімінің өкілеттік мерзімін, сондай-ақ 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды алдын ала мақұлдау; 

c. Ішкі аудит бөлімі қызметкерлері еңбекақысының мөлшерін, оны төлеу және 

сыйлықақы төлеу шарттарын алдын ала мақұлдау; 

d. Ішкі аудиттің саясаты мен рәсімдерін және Ішкі аудит бөлімінің қызметін реттейтін 

басқа да құжаттарды, сондай-ақ оларға жасалатын өзгертулер мен толықтыруларды  

алдын ала мақұлдау; 

e. Ішкі аудит бөлімінің тиісті жылға жұмыс жоспары мен бюджетін алдын ала 

мақұлдау; 

f. Ішкі аудит бөлімінің өз міндеттерін орындау үшін қажетті ресурстарының болуын 

және ақпаратқа қол жеткізе алуын және жалпы өз қызметін ішкі аудиттің кәсіби 

стандарттарына сәйкес жүзеге асыру мүмкіндігінің болуын бақылау; 

g. Ішкі аудит бөлімінің жұмысын бағалау. Комитет Ішкі аудит бөлімінің бағалай 

отырып келесі мәліметтерді ескереді: 

- Бақылау кеңесінің төрғасына және комитетке жүгіне алу мүмкіндігі; 

- Ішкі аудит бөлімінің жылдық жұмыс жоспары; 

- Компания басшылығының Ішкі аудит бөлімі  анықтаған кемшіліктерді жоюға 

және оның ұсыныстарын орындауға бағытталған іс-әрекеті; 

- Ішкі аудит бөлімінің Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі рөлі мен 

тиімділігі. 

h. Ішкі аудит бөлімінің есеп-қисаптарын алдын ала мақұлдау; 

i. Ішкі аудит бөліміне қойылған міндеттерді тиімді орындауына кедергі келтіретін 

шектеулер мәселелерін қарау және ондай шектеулерді жоюға көмектесу;  

j. Компания басшылығының Ішкі аудит бөлімі анықтаған кемшіліктерді жоюға және 

оның ұсыныстарын орындауға бағытталған іс-әрекеттеріне мониторинг жүргізу; 

k. Ішкі аудит бөлімінің басшылығымен Компания басшылығының қатысуынсыз 

кездесулерді тоқсанда бір реттен сиретпей өткізу; 

l. Ішкі аудит бөлімінің Компания қызметінің тиісті кезеңінде анықтаған кемшіліктер 

туралы есептері мен хабарларын қарау және Бақылау кеңесіне осындай 

кемшіліктердің алдын алу  тәсілдері туралы ұсыныстар дайындау; 

m. Ішкі аудит бөлімінің қажетті жағдайларда тәуелсіз тексерулер (бағалаулар) 

жүргізуіне бастама жасау;  
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n. Корпоративтік басқару мәселелері саласындағы құжаттардың орындалуымен 

байланысты мәселелерді қарау және Ішкі аудит бөлімі дайындаған материалдарды 

пайдаланып, Бақылау кеңесіне ұсыныстар дайындау;   

5) Қолданыстағы  заңнаманы және Компанияның іскерлік этика кодексін сақтау 

мәселелері бойынша: 

a. Компанияның қолданыстағы заңнаманың және Компанияның іскерлік этика 

кодексінің, сондай-ақ Компанияның ішкі саясаттары мен ережелерінің талаптарын 

сақтауға бағытталған ішкі рәсімдерінің тиімділігін бағалау; 

b. Уәкілетті мемлекеттік органдардың (салықтық, монополияға қарсы және басқа), 

сыртқы және ішкі аудиторлардың, Компания басшылығының қолданыстағы  

заңнаманы және Компанияның іскерлік этика кодексін сақтау мәселелері бойынша 

есеп-қисаптарын алу және зерттеу.  

6) Өзге де мәселелер бойынша: 

a. Компания қызметкерлері қолданыстағы  заңнаманы және Компанияның іскерлік 

этика кодексін бұзу, қаржылық есептіліктің толықтығы мен шынайылығына 

қатысты құқық бұзулар туралы құпия түрде хабарласа алатын «шұғыл байланыс» 

желісі туралы ұсыныстар жасау, сондай-ақ ондай хабарлар бойынша шаралар 

қабылдау тәртібіне қатысты ұсыныстар дайындау;  

b. Компания қызметкерлерінің құқық бұзулар туралы құпия түрде хабарлай алу 

мүмкіндігін қадағалау; 

c. Алаяқтықты анықтау рәсімдерін шолу; 

d. Парақорлықты болдырмау жүйесін шолу; 

e. Бақылау кеңесінің талап етуі бойынша ауызша және жазбаша қорытындылар 

немесе өз құзырының шеңберінде жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар 

дайындау; 

f. Бақылау кеңесіне Комитеттің жұмысы туралы жылдық есеп-қисап ұсыну; 

g. Компания қатысушыларының Жалпы жиналысындағы есепте көрсету үшін 

Комитеттің жұмысының нәтижелері туралы ақпарат дайындау; 

h. Бақылау кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырына жататын өзге де 

мәселелер. 

Комитеттің мүшелері: 

 Салимова Асия Молдабаевна (1970 жылы туылған), «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі – Комитет төрағасы, лауазымға 

тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна (1973 жылы туылған), «Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» Бас директорының қаржылық мәселелер бойынша 

орынбасары – Комитет мүшесі, лауазымға тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Усенко Владимир Иванович (1960 жылы туылған), «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» Бас директорының техникалық мәселелер бойынша орынбасары – 

Комитет мүшесі, лауазымға тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Байжанов Динмухамед Орынбасарович (1985 жылы туылған), «Ordabasy Group» 

ЖШС сыртқы аудит қызметінің бас маманы – Комитет мүшесі, лауазымға 

тағайындалған күн – 06.02.2014 ж. 

2. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің Стратегия бойынша 

комитеті. Комитетті құрудың негізгі мақсаты Бақылаушы кеңеске Компанияның 

дамуының стратегиялық және басымдылықты бағыттарын анықтау, болашағы бар 

инвестициялық жобалардың тиімділігін және олардың Компания құнының артуына 

әсерін бағалау бойынша ұсыныстар дайындау және ұсыну.       
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Комитеттің құзырына келесі мәселелер кіреді: 

1) Компанияның миссиясын, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін қоса, даму 

стратегиясын қарау және алдын ала мақұлдау; 

2) Компанияның даму стратегиясы мен орта мерзімді даму жоспарын (бизнес-

жоспарын) жүзеге асыру шараларын  қарау және алдын ала келісілу; 

3) Компанияның даму стратегиясы мен орта мерзімді даму жоспарын (бизнес-

жоспарын) жүзеге асыру шараларының тиімділігін бағалау және қойылған 

мақсаттар мен міндеттерге жету үшін ұсыныстар дайындау; 

4) Компания мен оның еншілес ұйымдарының даму стратегиясы мен бизнес-

жоспарының Компанияның миссиясы мен стратегиялық мақсаттарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету үшін оларды үнемі қайта қарап отыру; 

5) Бақылаушы кеңеске Компания қызметінің басымдылықты бағыттарын анықтауға 

қатысты стратегиялық шешімдер дайындау бойынша ұсыныстарды талдау және 

дайындау; 

6) Бақылаушы кеңестің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырына жататын өзге де 

мәселелер. 

Комитеттің мүшелері: 

 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 жылы туылған), «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің төрағасы – Комитет төрағасы, лауазымға 

тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Канафин Аскар Ахилбекович (1972 жылы туылған), «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі – Комитет мүшесі, лауазымға 

тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Айтжанов Наби Еркинович (1980 жылы туылған), «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» Бас директоры – Комитет мүшесі, лауазымға тағайындалған күн –

06.02.2014 ж.; 

 Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич (1972 жылы туылған), «Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі – Комитет мүшесі, 

лауазымға тағайындалған күн – 06.02.2015 ж.; 

 Каримуллин Аскар Амангельдиевич (1976 жылы туылған), «Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесі – Комитет мүшесі, 

лауазымға тағайындалған күн – 12.10.2015 ж. 

3. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің Қаржы және 

инвестициялар бойынша комитеті. Комитетті құрудың негізгі мақсаты Компанияның 

Бақылаушы кеңесіне инвестициялау мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау, сондай-

ақ Бақылаушы кеңестің келесі мәселелерге қатысты бақылау жүргізуін қамтамасыз ету: 

1) Бақылаушы кеңеске Компанияның атқарушы органы жүзеге асыруға ұсынған 

инвестициялық жобаларды қарау (бағалау) нәтижелері бойынша ұсыныстар 

дайындау; 

2) Бақылаушы кеңеске инвестициялық жобаларды ішкі және сыртқы көздерден 

қаржыландыру мәселелері (қаржылық саясат) бойынша ұсыныстар дайындау; 

3) Бақылаушы кеңеске Компания қатысушыларының Жалпы жиналысында талқылау 

үшін Компанияның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту мәселелері  

бойынша ұсыныстар дайындау; 

4) Компанияның инвестициялық саясатының тиімділігін талдау; 

5) Компания мен оның еншілес ұйымдарының қаржылық қызметінің айтарлықтай 

жақтарын, оның ішінде Компанияның бос қаражаты тартылып инвестицияланған 

қаражаттардың қозғаласымен байланысты мәселелерді талдау. Осындай талдау 
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Компанияның атқарушы органымен және Аудит бойынша комитетімен тығыз 

ынтымақтастықта жүргізіледі;   

6) Бақылаушы кеңеске Компанияның таза табысын бөлу, сондай-ақ Компанияның 

резервтік капиталын пайдалану мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;  

7) Компанияның өз инвесторларымен өзара әрекеттесуінің тиімділігін талдау; 

8) Бақылаушы кеңеске осы мәселені Компания қатысушыларының жалпы 

жиналысында талқылау үшін, қайта ұйымдастырудың тәртібі мен мерзімдерін қоса, 

Компанияны қайта ұйымдастыруға (бірігу, қосып алу, бөліну, бөлініп шығу, 

ұйымдық-құқықтық формасын өзгерту) қатысты ұсыныстар дайындау; 

9) Бақылаушы кеңеске осы мәселені Компания қатысушыларының Жалпы 

жиналысында талқылау үшін, Компанияның өзге заңды тұлғаларға және 

коммерциялық емес ұйымдарға қатысуына, қатысу үлестерін өзгертуге және 

қатысуды тоқтатуға қатысты ұсыныстар дайындау; 

10) Бақылаушы кеңеске осы мәселені Компания қатысушыларының Жалпы 

жиналысында талқылау үшін, Компанияның Қазақстан Республикасында және шет 

мемлекеттерде филиалдар мен өкілдіктер құруына, сондай-ақ оларды таратуына 

қатысты ұсыныстар дайындау; 

11) Бақылаушы кеңеске Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есеп-қисап беру; 

12) Компания қатысушыларының жалпы жиналысындағы есепте көрсету үшін Комитет 

жұмысының нәтижелері туралы ақпарат дайындау; 

13) Комитет туралы ережеге сәйкес басқа да мәселелер. 

Комитеттің құзырына келесі мәселелер кіреді: 

1) Белгіленген лимиттердің шегінде, қаржылық жоспарлардың шеңберінде алдағы 

кезеңге қаржыландыруға өтінімдерді қарау және бекіту үшін Бақылаушы кеңеске 

жолдау; 

2) Кредиттік қоржынның құрылымын бағалау; 

3) Кепілзат құрылымының алынған қаржының мерзімдеріне, құнына және басқа да 

шарттарына сәйкестігін бағалау және кредиттік келісім-шарттар мен келісімдердің 

шарттарын қайта қарау, берешекті қайта құрылымдау, қаржыландырудың басқа 

көздерін анықтау немесе жаңа сұлбаларын дайындау арқылы анықталған 

айырмашылықтарды жою бойынша ұсыныстар мен нұсқамалар дайындау; 

4) Кредиттік қоржынның жағдайы және оның Компанияны қаржылық нормативтері 

мен саясатына сәйкестігі туралы тоқсандық, жарты жылдық және жылдық есеп-

қисаптарды, сондай-ақ қарастырылған кезеңдегі қызмет көрсету құны бойынша 

есеп-қисаптарды қарау және бекіту үшін Бақылаушы кеңеске жолдау; 

5) Алдыңғы кезең үшін ақшаның қозғалысы туралы есеп-қисаптың орындалу немесе 

орындалмау нәтижелерін талдау және бекіту үшін Бақылаушы кеңеске жолдау, 

ақша ағындарын оның тиімділігіне қатысты басқаруды бағалау; 

6) Бекітілген нормативтердің дебиторлық және кредиторлық берешекке, тауарлық-

материалдық қорларға және мерзімдері, сомалары, қажет болса басқа санаттары 

бойынша басқа да активтер мен пассивтерге қатысты сақталуына мониторинг 

жүргізу; 

7) Компанияның қаржылық саясатына қатысты өзге де нормативтік құжаттарды қарау 

және бекіту үшін Бақылаушы кеңеске жолдау; 

8) Мәжілістердің қорытындылары бойынша Бақылаушы кеңеске есеп-қисаптар,  

ұсыныстар мен ұсынымдар ұсыну; 

9) Бақылаушы кеңестің тапсырмасы бойынша Комитетттің құзырына жататын 

міндеттерді орындау; 
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10) Компания бюджеттерінің мақсаттарға, стратегияларға, саясаттарға, негізгі 

көрсеткіштерге қатысты дайындалуын бақылау және Компания бюджеттерінің 

орындалуларын талдау, жоспарлардың стратегияларға сәйкестігін қамтамасыз ету; 

11) Белгіленген лимиттердің шегінде Компанияның инвестициялық жобаларына 

өтінімдерді талдау және бекіту үшін Бақылаушы кеңеске жолдау. Бақылаушы 

кеңестің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырына жататын өзге де мәселелер.  

Комитеттің мүшелері: 

 Каримуллин Аскар Амангельдиевич (1976 жылы туылған) – Қаржы және 

инвестициялар бойынша комитетттің төрағасы, лауазымға тағайындалған күн – 

12.10.2015 ж. 

 Бокенбаев Жакып Куттыбекович (1969 жылы туылған) – «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі – Комитет мүшесі, 

лауазымға тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Сужикова Жулдыз Бахытовна (1983 жылы туылған) – «Ordabasy Group» ЖШС 

бюджеттеу және экономика қызметінің басшысы – Комитет мүшесі, лауазымға 

тағайындалған күн – 12.10.2015 ж. 

 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна (1973 жылы туылған), «Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» ЖШС Бас директорының қаржылық мәселелер бойынша 

орынбасары – Комитет мүшесі, лауазымға тағайындалған күн – 06.02.2014 ж.; 

 Муратова Сауле Маликайдаровна (1974 жылы туылған) – «Қазақстан коммуналдық 

жүйелері» ЖШС Бас директорының корпоративтік даму бойынша орынбасары – 

Комитет мүшесі, лауазымға тағайындалған күн – 07.07.2015 ж. 

4. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің Тағайындаулар және 

сыйақылар бойынша комитеті. Комитетті құрудың негізгі мақсаты Бақылаушы кеңеске 

келесі мәселелерге қатысты ұсыныстар дайындау және ұсыну: 

1) Бақылаушы кеңестің, Атқарушы органның құрамдарына, Ішкі аудит қызметі 

басшысының, Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы 

қызметкерлерінің және Компанияның оларды тағайындау немесе тағайындауды 

келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің 

лауазымдарына білікті мамандарды тарту;   

2) Бақылаушы кеңестің, Атқарушы органның мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің 

басшысына, Бақылаушы кеңестің хатшысына, еншілес ұйымдардың басшы 

қызметкерлеріне және Компанияның оларға сыйақы төлеудің саясаты мен 

құрылымдарын  бекіту немесе келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген 

басқа қызметкерлеріне сыйақы төлеудің саясаты мен құрылымдары бойынша 

ұсыныстар Компанияның мақсаттарына, міндеттеріне және ағымдағы жағдайына 

сәйкес дайындау. 

Комитеттің құзырына келесі мәселелер кіреді: 

1) Тағайындау мәселелері бойынша: 

a. Бақылаушы кеңес мүшелері тәуелсіздігінің өлшемдерін белгілеу бойынша 

ұсыныстар дайындау; 

b. Бақылаушы кеңестің тәуелсіз мүшелерінің, Бақылаушы кеңес комитеттері 

мүшелерінің (комитеттердің төрағаларымен келісілім бойынша), Бас директордың, 

Ішкі аудит қызметі басшысының (аудит бойынша комитетпен келісілім бойынша), 

Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы қызметкерлерінің 

және Компанияның оларды тағайындау немесе тағайындауды келісілу Бақылаушы 

кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің лауазымдарына кандидаттар 

үшін біліктілік талаптары бойынша ұсыныстар дайындау; 

c. Ішкі аудит қызметінің құрамына кандидаттар үшін Ішкі аудит қызметінің басшысы 

дайындаған және ұсынған (аудит бойынша комитетпен келісілім бойынша) 

біліктілік талаптары бойынша ұсыныстарды қарау және дайындау; 
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d. Бақылаушы кеңеске Бақылаушы кеңестің тәуелсіз мүшелерінің, Бақылаушы кеңес 

комитеттері мүшелерінің (комитеттердің төрағаларымен келісілім бойынша), Бас 

директордың, Ішкі аудит қызметі басшысының (аудит бойынша комитетпен 

келісілім бойынша), Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы 

қызметкерлерінің және Компанияның оларды тағайындау немесе тағайындауды 

келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің 

лауазымдарына кандидаттар бойынша ұсыныстарды алдын ала бағалау және 

дайындау; 

e. Бас директормен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен (аудит бойынша комитетпен 

келісілім бойынша), Бақылаушы кеңестің хатшысымен, еншілес ұйымдардың 

басшы қызметкерлерімен және Компанияның оларды тағайындау немесе 

тағайындауды келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа 

қызметкерлерімен жасалатын келісім-шарттардың шарттары бойынша ұсыныстар 

дайындау; 

f. Бас директордың, Ішкі аудит қызметі басшысының (аудит бойынша комитетпен 

келісілім бойынша), Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы 

қызметкерлерінің және Компанияның оларды тағайындау немесе тағайындауды 

келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің 

жұмыстарын бағалау өлшемдері мен жүйелері бойынша ұсыныстар дайындау; 

g. Бас директордың, Ішкі аудит қызметі басшысының (аудит бойынша комитетпен 

келісілім бойынша), Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы 

қызметкерлерінің және Компанияның оларды тағайындау немесе тағайындауды 

келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің 

жұмыстарын үнемі бағалап отыру; 

h. Бас директордың, Компанияның және оның еншілес ұйымдарының оларды 

тағайындау немесе тағайындауды келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген 

басшы қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау саясатын дайындау; 

i. Сабақтастықты жоспарлау бағдарламаларын және кадрлық резерв қалыптастыруды 

бағалау;  

j. Бақылаушы кеңестің жаңадан тағайындалған мүшелері үшін нұсқаулар және 

таныстыру жаттығуын (Компанияның қызметін шолу, Бақылаушы кеңес 

мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, Бақылаушы кеңестегі және оның 

комитеттеріндегі жұмысқа бөлу қажет уақыттың болжанған көлемі) дайындау; 

k. Бас директорды, Компанияның және оның еншілес ұйымдарының басшы 

қызметкерлерін, Бақылаушы кеңестің хатшысын корпоративтік басқару және 

іскерлік этика мәселелері бойынша оқытуды ұйымдастыру; 

l. Бақылаушы кеңестің және оның комитеттерінің жұмыстарының тиімділігін, 

Бақылаушы кеңес және оның комитеттері мүшелерінің жұмыстарын бағалау 

бойынша ұсыныстар дайындау, сондай-ақ осындай бағалау жұмыстарын үйлестіру. 

Ол ретте Бақылаушы кеңестің мүшесі өз қызметінің нәтижелерін қортындылауға 

қатыспауы тиіс.  

2) Сыйақылар мәселелері бойынша: 

a. Бас директордың, Ішкі аудит қызметі басшысының, Бақылаушы кеңес 

хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы қызметкерлерінің және Компанияның 

оларға  сыйақылар төлеудің саясаты мен құрылымын бекіту немесе келісілу 

Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің тиімді 

жұмыстарын қамтамасыз ету үшін сыйақылар төлеудің саясаты мен құрылымы 

бойынша ұсыныстар дайындау: 

- Бас директорға, Ішкі аудит қызметі басшысына, Бақылаушы кеңес хатшысына, 

еншілес ұйымдардың басшы қызметкерлеріне және Компанияның оларға  

сыйақылар төлеудің саясаты мен құрылымын бекіту немесе келісілу Бақылаушы 

кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлеріне сыйақы төлеу мәселелері 

бойынша. Комитет тіркелген (жылдық) еңбекақыны, Компания қызметі 
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тиімділігінің негізгі қаржылық және қаржылық емес (операциялық) 

көрсеткіштерін орындаумен байланыстырылған жылдық сыйлықақыны  

анықтаудың өлшемдерін, Бас директордың және Компанияның басшы 

қызметкерлерінің мүдделерін Компания қатысушыларының мүдделерімен 

сәйкестендіруге бағытталған ынталандырудың ұзақ мерзімді жүйесін, сондай-ақ 

өтемақылардың басқа да түрлерін дайындайды және үнемі шолып отырады; 

- Ішкі аудит қызметі басшысының, Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес 

ұйымдардың басшы қызметкерлерінің және Компанияның оларға  сыйақылар 

төлеудің саясаты мен құрылымын бекіту немесе келісілу Бақылаушы кеңестің 

құзырына берілген басқа қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерін өзгерту 

бойынша ұсыныстар дайындау; 

b. Бақылаушы кеңес мүшелерінің, Бас директордың, Ішкі аудит қызметі басшысының, 

Бақылаушы кеңес хатшысының, еншілес ұйымдардың басшы қызметкерлерінің 

және Компанияның оларға  сыйақылар төлеудің саясаты мен құрылымын бекіту 

немесе келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген басқа қызметкерлерінің 

сыйақыларының деңгейі мен саясатын ауқымы мен қызметінің түрі ұқсас басқа 

компаниялармен салыстырып талдау; 

c. Компания қызметкерлерінің еңбекақылары мен сыйақыларын және Компанияның 

лауазымдық қызметақыларының сұлбасын белгілеу мәселелері бойынша 

ұсыныстар дайындау; 

d. Компанияның сыйақы саясатының Компанияның даму стратегиясына, қаржылық 

жағдайына, сондай-ақ еңбек рыногындағы ахуалға сәйкестігін бақылау; 

e. Сыйақы мәселелері бойынша сыртқы кеңесші тағайындау бойынша ұсыныстар 

дайындау; 

f. Жалпы жиналыстың Бақылаушы кеңестің мүшелеріне, Бас директорға, Ішкі аудит 

қызметінің басшысына, Бақылаушы кеңестің хатшысына, еншілес ұйымдардың 

басшы қызметкерлеріне және Компанияның оларға  сыйақылар төлеудің саясаты 

мен құрылымын бекіту немесе келісілу Бақылаушы кеңестің құзырына берілген 

басқа қызметкерлеріне сыйақы төлеуге қатысты шешімдерінің орындалуын 

бақылау; 

g. Бақылаушы кеңестің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар төлеуге қатысты 

ақпараттың ашылуын бақылау; 

h. Бақылаушы кеңеске Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есеп-қисапты 

ұсыну; 

i. Компания қатысушыларының Жалпы жиналасында жариялау үшін Комитеттің 

жұмысының нәтижелері туралы ақпарат дайындау; 

j. Бақылаушы кеңестің тапсырмасы бойынша Комитетттің құзырына жататын өзге де 

мәселелер. 

Қазіргі кезде «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңесінің 

Тағайындаулар және сыйақылар бойынша комитеті құрылмаған. 

16. Ішкі аудит қызметі (бар болса). Осы тармақта Ішкі аудит қызметі басшысының тегін, 

атын, бар болса әкесінің атын, туылған жылын және лауазымға тағайындалған күнін 

көрсету қажет.   

Атқарушы органның қызметін және Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін Ішкі 

аудит бөлімі бақылайды.  

Шотанов Нургали Балмагамбетович (1964 жылы туылған) – Ішкі аудит бөлімі басшысының 

міндетін атқарушы, лауазымға тағайындалған күн – 01.10.2015 ж. 
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17. Эмитенттің атқарушы органы – Бас директор. 

Эмитенттің жеке атқарушы 

органының қызметтерін 

орындайтын тұлғаның тегі, 

аты, бар болса әкесінің аты 

және туылған жылы  

 

 

Эмитенттің жеке атқарушы органының 

қызметтерін орындайтын тұлғаның соңғы үш 

жылдағы және қазіргі кездегі, оның ішінде қос 

қызметтілік бойынша лауазымдары, 

лауазымға тағайындалған күндері және 

өкілеттіктері 

 

 

Эмитенттің жеке 

атқарушы 

органының 

қызметтерін 

орындайтын 

тұлғаның 

Эмитенттің 

төленген 

жарғылық 

капиталындағы 

және оның 

еншілес, тәуелді 

ұйымдарындағы 

қатысу үлесі  

Айтжанов Наби Еркинович 

11.09.1980 ж.  
- «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

Бас директор - 2010 ж. 12.04-нен қазірге дейін 

Бас директордың өкілеттіктері: 

- Бас директор Серіктестік қызметінің 

Қатысушылардың Жалпы жиналасының 

құзырына жатқызылғандарынан басқа, 

ағымдағы барлық мәселелерін шешеді;  

- Бас директор Серіктестіктің мүдделерін 

қорғайды, Серіктестіктің мүлігіне және 

қаржысына билік жүргізеді, келісім-шарттар, 

оның ішінде еңбек келісім-шарттарын 

жасасады, сенімхаттар береді, банктерде 

ағымдағы және басқа шоттар ашады, штаттық 

кестені бекітеді, Серіктестіктің барлық 

қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар мен 

өкімдер шығарады, нұсқаулар береді.   

- 

 

18. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, осы тармақта келесі мәліметтер көрсетілсін: 

1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған аталымы; 

2) осы ұйымның жеке атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, 

аты, бар болса әкесінің аты, туылған жылы, не оның алқалық атқарушы органы 

мүшелерінің және оның директорлары кеңесі (бақылаушы кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, 

бар болса әкесінің аты, туылған жылы;  

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы екі жылда істеген, 

оның ішінде қос қызметтілік бойынша барлық лауазымдары өкілеттіктері көрсетіліп 

(хронологиялық тәртіпте);  

4) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың Эмитенттің төленген 

капиталына (акциялар/үлестер), оның еншілес ұйымдарына және басқарушы ұйымына, 

оның ішінде тәуелді акционерлік қоғамына қатысуы. 

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 

компанияға) берілген емес. 

19. Қатысушылардың Бақылаушы кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органының 

мүшелеріне және Эмитенттің басқа да басшы тұлғаларына төленетін сыйақы. Осы 

тармақта Эмитенттің Бақылаушы кеңесінің мүшелеріне,  Бақылаушы кеңес 

комитеттерінің мүшелеріне (ондайлар бар болса) және Эмитенттің атқарушы 

органының мүшелеріне облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннің 

алдындағы соңғы үш айда төленген сыйақының (ақшалай, бағалы қағаздармен немесе 

қандай да бір басқа формада) жалпы көлемі, сондай-ақ көрсетілген тұлғаларға 

облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен кейінгі он екі айда төленуі 

тиіс сыйақының  жалпы көлемі көрсетіледі. 
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«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылаушы кеңестің мүшелеріне сыйақы 

төлемейді, бірақ оларға Бақылаушы кеңес мүшелерінің және Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі 

комитеті мүшелерінің міндеттерін орындауларымен байланысты іссапар шығындарын Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте, растаушы құжаттардың («Қазақстан 

коммуналдық жүйелері» ЖШС Қатысушыларының Жалпы жиналысының 2015 ж.06.02-дағы 

хаттамасымен бекітілген) негізінде төлейді.  

Эмитенттің атқарушы органы – Бас директорға 2015 жылдың 3 айында төленген сыйақы 

(еңбекақы түрінде) 11 573 мың теңге болды. Кейінгі 12 айда төленетін сыйақының жоспарланған 

жалпы көлемі 28 800 мың теңге. 

20. Эмитенттің ұйымдық құрылымы келесі бетте көрсетілген. 
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«ҚКС» ЖШС

Бас директордың 

қаржылық сұрақтар 

жөніндегі орынбасары 

Бас директордың 

техникалық сұрақтар 

жөніндегі орынбасары 

Бас директордың 

корпоративтік даму 

жөніндегі орынбасары  

Бақылау кеңесі 

Қаржылық-

экономикалық бөлім 
Техникалық бөлім 

Корпоративтік даму 

бөлімі 

Бухгалтерлік есеп 

қызметі 

Еңбекті қорғау және 

қоршаған ортаны қорғау 

сенімділігі қызметі  
PR менеджер

Тәуекелділіктерді 

басқару қызметі 
Жобалық менеджер

Ішкі бақылау қызметі 

Әкімшіліктік бөлім

HR-менеджер

Заңдық қызмет 

Ақпараттық 

технологиялар қызметі 

Комитеттер

Стратегия жөніндегі

Қаржы және 

инвестициялар жөніндегі 

Тағайындаулар және  

сыйақылар жөніндегі 

Аудит жөніндегі

Ішкі аудит бөлімі 

Қатысушылар

Бас директордың кеңесшісі

Бас директор
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1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілдіктері. 

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.  

2) Эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде  Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері 

қызметкерлерінің жалпы саны. 

Осы облигациялық бағдарламаның анықтамалығына қол қойылған күні еншілес 

ұйымдарды қоса, Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 7 295 адам, оның ішінде 

Эмитенттің бас кеңсесінде 55 адам.  

3) Эмитенттің құрылым бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер. 

№ Аты-жөні Лауазымы  
Туылған 

күні 

1 Айтжанов Наби Еркинович Бас директор 11.09.1980 

2 Усенко Владимир Иванович Бас директордың техникалық мәселелер 

бойынша орынбасары 

07.06.1960 

3 Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна Бас директордың қаржылық мәселелер 

бойынша орынбасары 

28.02.1973 

4 Муратова Сауле Маликайдаровна Бас директордың корпоративтік даму 

бойынша орынбасары  

27.05.1974 
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3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ 

21. Эмитенттің қатысушылары.  

1) Эмитент қатысушыларының жалпы саны. Егер Эмитенттің қатысушысы заңды 

тұлға болса, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталында он және одан көп пайыз 

үлестері бар ірі қатысушылар және Эмитенттің жарғылық капиталында он және 

одан көп пайыз үлестері бар қатысушылар туралы ақпарат (ұйымның толық және 

қысқартылған аталымы, заңды тұлғаның орналасқан жері немесе жеке тұлғаның 

тегі, аты, бар болса әкесінің аты) көрсетіледі. 

2015 ж.31.10-дағы жағдай бойынша Эмитент қатысушыларының құрамында 2 жеке тұлға 

болды. 

№ Жеке тұлғаның аты-жөні 
Заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы 

(орналасқан жері)  

Жарғылық  

капиталдағы 

үлесі 

1 Идрисова Магда Камаловна 

(13.03.1972 ж.) 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 99% 

2 Исмаилова Жазира Махамбетовна 

(24.10.1962 ж.) 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 1% 

 Қорытындысы  100% 

2) Эмитенттің қатысушылары емес, бірақ Эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы 

бақылау құқы бар тұлғалар туралы мәліметтер. 

Ондай тұлғалар жоқ.  

22. Эмитенттің оларда он және одан көп пайыз үлестері бар тұлғалар туралы, заңды 

тұлғаның толық аталымы, орналасқан жері, Эмитенттің оның жарғылық 

капиталындағы үлесінің пайыздық қатынасы, қызметінің түрі, бірінші басшысының 

тегі, аты, бар болса әкесінің аты көрсетілген мәліметтер. 

Эмитент келесі компаниялардың жарғылық капиталының 100% иемденген: 

№ Аталымы  Орналасқан жері Қызметінің түрі Бірінші басшысы 

1 «Караганда 

Энергоцентр» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ., Бұхар 

Жырау д-лы, 22  

Қарағанды облысында жылу, 

электр энергиясын және 

химиялық тазартылған су 

өндіру  

Абишев Мади 

Вакасович 

2 «Қарағанды Жарық» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды 

қ., Сәтбаев к., 115 

Қарағанды облысында электр 

энергиясын беру және 

үлестіру 

Иманов Нуржан 

Ибрагимович 

3 «Оңтүстік Жарық 

Транзит» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Шымкент қ.,  

Энергетиктер к., 1 

Оңтүстік Қазақстан 

облысында электр энергиясын 

беру және үлестіру 

Ибрагимов Мурат 

Жумашевич 

4 «ҚарағандыЖылуСбыт» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ., 

Лобода к., 35а 

Қарағанды облысындағы 

тұтынушыларды жылу және 

электр энергиясымен 

жабдықтау  

Ахметов Рустам 

Болатович 

5 «Расчетный сервисный 

центр» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ., 

Лобода к., 5-34 

Қарағанды облысындағы 

тұтынушыларды электр 

энергиясымен жабдықтау 

Кругов Юрий 

Александрович 

6 «Оңтүстік Жарық» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Шымкент қ., 

Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы тұтынушыларды 

электр энергиясымен 

Игисинова 

Салтанат 
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№ Аталымы  Орналасқан жері Қызметінің түрі Бірінші басшысы 

Энергетиктер к., 1 жабдықтау Жаналыковна 

7 «Энергопоток» ЖШС Қазақстан 

Республикасы, 

Шымкент қ.,   

Тоқаев к., 27 

Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы тұтынушыларды 

электр энергиясымен 

жабдықтау 

Сарсенбаев Нурлан 

Мырзакасымович  

8 «Energy Center» ЖШС Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ., 

Сәтбаев к., 17 

Қарағанды облысында жылу 

және электр энергиясын 

өндіру 

Усенко Владимир 

Иванович 

9 «Ветропарк «Жүзімдік» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек  

ауданы, Шаян 

ауылы, Жылқышиев 

к., н-з үй 

Оңтүстік Қазақстан 

облысында электр энергиясын 

өндіру 

Мырзахметов 

Дамир 

Алтынханович 

23. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 

№ Аталымы  Суреттемесі  Қатысушылары  

1 «Қазақстан электр 

энергетикалық 

қауымдастығы» заңды 

тұлғалар бірлестігі 

(07.01.1999 ж.) 

Саланың өкілдері мен мемлекеттік 

органдардың арасында байланыстырушы 

рөл атқаратын үкіметтік емес және 

коммерциялық емес ұйым, электр 

энергетикасы саласындағы заңнаманы 

жетілдіру жұмыстарын жүргізеді 

Қауымдастыққа мүше 

қатысушалыр саны 42 

компания, бақылаушы 

мүшелер саны – 33 

2 «KAZENERGY» 

Қазақстан мұнай-газ және 

энергетикалық кешен 

ұйымдарының 

қауымдастығы» заңды 

тұлғалар бірлестігі 

(02.11.2005 ж.) 

Заңды тұлғалардың мемлекеттік органдарда 

қауымдастық мүшелерінің мүдделерін 

қорғайтын, заңнамалық базаны 

жетілдіретін, сондай-ақ сала ішіндегі 

ынтымақтастық жобаларын жергілікті, 

өңірлік және халықаралық деңгейлерде 

дамытатын тәуелсіз, ерікті және 

коммерциялық емес бірлестігі. 

Қауымдастық жыл сайын Астана қаласында 

беделді халықаралық спикерлер мен саяси 

қайраткерлердің қатысуымен KAZENERGY 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ФОРУМЫН өткізеді. 

Мұнай-газ және 

энергетикалық кешеннің  

70 аса ірі ұйымы 

3 Қазақстан Республикасы 

кәсіпкерлерінің 

«Атамекен» ұлттық 

палатасы 

Бизнестің Үкіметпен және мемлекеттік 

органдармен келіссөздердегі мүдделерін 

қорғау үшін құрылған үкіметтік емес және 

коммерциялық емес ұйым. Ұлттық 

палатаның негізгі міндеті бизнестің 

мүдделері мен құқықтарын қорғау және 

бизнес жұмысының заңнамалық және өзге 

нормативтік ережелерін қалыптастыру 

үдерісіне барлық кәсіпкерлердің кеңінен 

тартылуын қамтамасыз ету. Ұлттық палата 

шет елдердің бизнес қауымдастықтарымен 

байланысты кеңейтуде және нығайтуда, 

сондай-ақ интеграциялық үдерістер 

шеңберінде Қазақстан бизнесін қолдайды.  

- 

24. Эмитенттің басқа да үлестес тұлғалары туралы мәліметтер. 

Эмитенттің үлестес тұлағалары (байланысты тараптары) туралы ақпарат №1 қосымшада 

берілген. 
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25. Үлестес тұлғалардың қатысумен жасалған мәмілелер. Осы тармақта Эмитенттің соңғы 

жылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитентке қатысты үлестес 

болып табылатын тұлғалардың қатысумен жасалған мәмілелер туралы ақпарат 

жасалған күні, заңды тұлғаның аталымы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, 

аты, бар болса әкесінің аты, туылған жылы, мәміленің сомасы және шешімді 

Эмитенттің қандай органы қабылдағаны көрсетеліп беріледі.  

Эмитенттің үлестес тұлғаларының қатысумен жасалған мәмілелердің тізілімі №2 қосымшада 

берілген. 

26. Облигацияларды арнайы қаржылық компания шығарған кезде секьюритизация 

мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпарат, үлестестікті танудың негізі және 

оның пайда болған күні көрсетіліп беріледі.  

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды. 
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4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУРЕТТЕМЕСІ 

27. Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын, оның ішінде Эмитент үшін маңызды саладағы 

жалпы беталыстардың қысқаша суреттемесі.  

Кез-келген мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саласында маңызды рөл атқаратын 

электр энергетикалық кешені Қазақстан экономикасының басымдылықты секторларының бірі. 

Қазақстанның бірыңғай электр энергетикалық жүйесі (БЭЖ) электр стансаларының, электр 

желілері мен қосалқы стансалардың жұмыстың ортақ тәртіптемесімен, орталықтандырылған 

бірыңғай операторлық-диспетчерлік және апатқа қарсы басқарумен, дамуды жоспарлаудың 

бірыңғай жүйесімен, техникалық саясатпен, нормативтік-технологиялық және құқықтық 

реттеумен біріктірілген жиынтығы болып табылады. 

Энергетика рыногына энергияны өндіру, беру және үлестіру, өткізу және тұтыну секторлары 

кіреді. Өндіріс секторына электр энергиясын өндіретін және сататын ұлттық, өнеркәсіптік және 

өңірлік электр стансалары кіреді. Электр энергиясын Ұлттық электр желілерінің (ҰЭЖ) 

желілерімен беру құқына ҰЭЖ мен қосалқы стансалардың иесі болып табылатын «KEGOC» АҚ 

жүйелік операторы ие. Ұлттық электр желілерін құрайтын кернеуі 110-1150 кВ  және ұзындығы 

24,5 мың км электр линиялары, трансформаторларының қуаты 33,6 ГВА болатын 74 қосалқы  

станса осы оператордың меншігінде. Компания өңірлік электр желілік компаниялар (ӨЭК) 

арасында электр энергиясын беру саласындағы жалғыз монополист. Электр энергиясын 

үлестірумен теңгерімінде өңірлік деңгейдегі электр желілері және 150 жуық шағын компаниялар 

бар өңірлік электр желілік компаниялар айналысады. Өңірлік электр желілік компаниялар электр 

энергиясын келісім-шарттардың негізінде өздерінің немесе пайдаланатын электр желілері арқылы 

көтерме және бөлшек рыноктың тұтынушыларына немесе электр энергиясымен жабдықтаушы 

компанияларға таратады. Қазіргі кезде Қазақстанда 20 жуық ӨЭК жұмыс істейді. Елімізде орташа 

1 км электр линиясы ауданы 6,6 шаршы км аумақты электр энергиясымен қамтамасыз етеді, 8,2 км 

электр линиясына күштік транформаторлардың 1 МВА қуаты келеді және 1 км электр линиясында 

13,2 мың кВт.сағ электр энергиясы ысырып болады.  Электр энергиясымен жабдықтау секторы 

180 аса электр энергиясымен жабдықтау ұйымдарынан  (ЭЖҰ) тұрады, олар электр энергиясын 

энергия өндіруші кәсіпорындардан немесе орталықтандырылған сауда-саттықтарда сатып алып, 

түпкілікті тұтынушыларға сатады.  

Қазақстанның электр энергиясы рыногының 

моделі

 

Қазақстанда  электр энергиясын жалпы қуаты 20,6 ГВт (іс жүзіндегі қуаты – 17,1 ГВт) 63 

электр стансасы өндіреді. Елде өндірлетін электр қуатының жалпы көлемінде жылу электр 

стансаларының үлесі 83%, су электр стансаларының үлесі 7%, газ-турбиналық стансалардың үлесі 

9%, қалғаны энергияның жаңартылатын көздерінің үлесінде. Электр энергиясының көп бөлігін 

ӨНДІРУ САЛАСЫ  БЕРУ ЖӘНЕ ҮЛЕСТІРУ САЛАСЫ ТҰТЫНУ САЛАСЫ 

ЭТҰ КЕГОК 

ӨЭК 

 
 

Энергия беруші 

басқа ұйымдар 

Ірі тұтынушылар 

 

 

 
Бөлшек 

тұтынушылар   

ТТтұтынушылар 

тұтынушылар 

ЭЖҰ 

Екіжақты келісім-шарттар 
Екіжақты келісім-шарттар 

 ҚЭҚНО– – орталықтандырылған сауда-саттық алаңшасы 
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Павлодар отын-энергеткалық кешені, сондай-ақ Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының 

кәсіпорындары өндіреді. Қазақстанның солтүстік өңірлерінде электр энергиясын өндіру 

сұраныстан артық, оңтүстік өңірлерінде оның тапшылығы байқалады, ал батыс өңірлерінде электр 

энергиясын өндіру сұранысты толық қанағаттандырады. 

Аймақтар бойынша электр энергиясын 

өндіру қуаттары 
Электр желілерінің орналасуы 

Южная зона 3,3 ГВт

Северная зона
14,6 ГВт

ТЭС ГЭС

Западная зона
2,7 ГВт

 ВЛ 1150 кВВЛ 500 кВ ВЛ 220 кВ  

2014 жылы электр энергиясын өндіру 93,9 млрд. кВт.сағ. болды, бұл өткен жылғыдан 2,1% 

артық. Қазіргі кезде Қазақстан электр энергиясын нетто-экспорттаушы болып табылады. Электр 

энергиясының Ресейге сальдо-өтуі 1,5 млрд. кВт.сағ., Қырғызстанға сальдо-өтуі  118,6 млн. 

кВт.сағ. 2014 жылы электр энергиясын тұтыну 2 млрд. кВт.сағ. өсіп, 92,0 млрд. кВт.сағ, болды, 

бұл 2013 жылғы көрсеткіштен 2,3% артық. Тұтыну негізінен Қазақстанның батыс және оңтүстік 

өңірлерінде өсті. 

Электр энергиясын өндіру және тұтыну (млрд. кВт.сағ) 

83

87

91
93 94

84
86

91 90
92

2010 2011 2012 2013 2014

Электр қуатын өндіріп шығару Электр қуатын тұтыну

 

1) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер  

Қазақстанның энергетика секторындағы негізгі  ойыншылар ірі  энергетикалық басқарушы 

компаниялар. Олардың құрамына өндіруші, тасымалдаушы және өткізуші кәсіпорындар, сондай-

ақ энергияны көбінесе өз мұқтажы үшін өндіретін өндірістік компаниялар кіреді.  

№ 
Бәскелестің 

аталымы 
Қызметінің түрлері 

Географиялық 

қамтуы 

Сұранысты 

басқаруы 

1 «Самрұқ-Энерго» 

АҚ 

- 15 өндіруші кәсіпорын, 

жиынтық электр қуаты 7 960 

МВт, жылу энергиясы – 7 561 

мың Гкал/сағ.; 

- 3 тасымалдаушы кәсіпорын,  

электр желілерінің ұзындығы 

70 мың км, жылу желілерінің 

ұзындығы 989 км; 

- 2 өткізуші кәсіорын. 

Ақтөбе, Шығыс 

Қазақстан, Павлодар, 

Жамбыл, Алматы, 

Маңғыстау,  Ақмола, 

Оңтүстік Қазақастан, 

Қызылорда, Солтүстік 

Қазақстан, Қарағанды 

облыстары 

Электр 

энергиясын ҚР 

бойынша 

көтерме сату 

2 Eurasian Resources 

Group (ERG) 

- 1 электр стансасы, электр 

қуаты 3 202 МВт. 

Павлодар облысы 70% артығы ішкі 

тұтыну 

3 AES Corporation - 4 өндіруші кәсіпорын, электр 

қуаты 1 347 МВт, жылу 

энергиясы 1 234 Гкал/сағ.  

Шығыс Қазақстан 

облысы 

Өз 

тұтынушылары 

жоқ, 

вертикальдық 

Дереккөз: Статистика комитеті 

 

Дереккөз: «KEGOC» 
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№ 
Бәскелестің 

аталымы 
Қызметінің түрлері 

Географиялық 

қамтуы 

Сұранысты 

басқаруы 

интеграция 

 

4 «Орталық Азия 

Электр 

энергетикалық 

Корпорациясы» АҚ 

- 4 өндіруші кәсіпорын, электр 

қуаты 1 076 МВт, жылу 

энергиясы 2 932 Гкал/сағ.; 

- 5 тасымалдаушы кәсіпорын,  

электр желілерінің ұзындығы 

52 мың км, жылу желілерінің 

ұзындығы 989 км; 

- 4 өткізуші кәсіорын. 

Павлодар, Қарағанды, 

Ақмола, Шығыс 

Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан облыстары 

Өзінің ӨЭК және 

өңірлерде өткізу 

компаниялары 

жоқ 

5 «Kazakhmys Energy» 

ЖШС 

- 3 өндіруші кәсіпорын, электр 

қуаты 930 МВт, жылу 

энергиясы 1 081 Гкал/сағ. 

 

Қарағанды облысы 70% артығы ішкі 

тұтыну 

2) Саланың болашақта дамуына және эмитенттің осы саладағы орнына қатысты 

болжам. Негізгі беталыстар 

Қазіргі кезде Қазақстанның электр энергетикасы саласы ішкі және сыртқы тұтынушылар 

тарабынан сұраныстың артуына байланысты өсу кезеңінде. Соңғы алты жылда энергетика 

саласына салынған инвестициялардың жиынтық көлемі 2,23 трлн. теңге болды. ҚР Үкіметі 

энергияға сұранысты қанағаттандыру мақсатымен Қазақстан Республикасының отын-

энергетикалық кешенінің 2030 жылға дайінгі даму тұжырымдамасын бекітті.  

Болжамдарға сәйкес Қазақстанда экономиканың дамуына байланысты электр тэнергиясын 

тұтыну өсе береді. Тіпті Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарына кірігізлген  Қазақстан ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету бойынша мақсаттық 

көрсеткіштерге жетуде есепке алғанда да,  2030 жылы электр энергиясын тұтыну көлемі 136 млрд. 

кВт.сағ. - 175 млрд. кВт.сағ. болады. Қазіргі кезде Қазақстанда электр энергиясын өндіруде өңірлік 

тепе-теңдіктің және теңгерімдеуші өндірушілердің жоқтығына байланысты,  болашақта электр 

энергиясын өндіруші кәсіпорындарды реконструкциялау ғана емес, жаңа кәсіпорындар салу қажет 

болады. 

Электр энергиясын тұтынудың болашақ деңгейлерін есептеу 2011 жылы «KEGOC» АҚ 

тапсырысы бойынша «Энергия» Қазақстан отын-энергтеикалық жүйелерінің ғылыми-зерттеу және 

жобалау-іздестіру институты орындаған Қазақстанның электр энергетика саласының 2030 жылға 

дейінгі даму жоспарына негізделген. Осы деңгейлерді бағалау электр энергиясына сұраныстың 

ЖШӨ өсуіне қатысты эластикалығын бағалау әдісіне негізделген. Қазақстанда 2020 жылы электр 

энергиясын тұтыну көлемінің өсуі жыл айын орташа 3,5 млрд. кВт.сағ. (жылына 3,8%) көлемде 

өсуге сәйкес келеді. Электр энергиясын өндіру саласында жиынтық қуаты 3530 МВт жаңа 

өндіруші кәсіпорындарды іске қосу жоспарланған. 

Электр энергиясын өндірудің және тұтынудың болжамы  

(млрд. кВт.сағ) 
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Электр қуатын өндіріп шығару Электр қуатын тұтыну  

Қазіргі кезде электр энергиясының рыногы көтерме және бөлшек деңгейлерден тұрады. 

Көтерме рыноктың құрылымына электр энергиясын орталықтандырылмаған сатып алу-сату 

рыногы, электр энергиясының орталықтандырылған сауда рыногы, нақты уақыт тәртіптемесіндегі 

Дереккөз: «KEGOC» 
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теңгерімдеуші рынок, жүйелік және жәрдемші қызметтер рыногы кіреді.  Электр энергиясының 

бөлшек рыногының қатысушылары қуаты 1 МВт аз барлық тұтынушылар және оларға электр 

энергиясын бәскелестік жағдайында сататын энергиямен жабдықтаушы ұйымдар болып табылады.   

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылдың 28 маусымындағы №724 Қаулысымен 

бектілген Қазақстан Республикасының отын-энергетика кешенінің 2030 жылға дайінгі даму 

тұжырымдамасына сәйкес 2019 жылдан бастап «электр қуаты рыногының» жаңа моделін іске қосу 

жоспарланған. 

Қазақстан Респбуликасының 2004 жылдың 9 шілдесіндегі №588-II «Электр энергетикасы 

туралы» Заңына сәйкес  «электр қуатының рыногы – энергия өндіруші ұйымдардың өндіруші 

жабдықты электр энергиясын өндіруге әзір жағдайда ұстап тұруға, бұрыннан бар өндірістік 

активтерді жаңартуға, ұстап тұруға, реконструкциялауға және техникалық қайта жарақтандыруға, 

сондай-ақ оларды құруға байланысты электр энергиясының көтерме сауда рыногы субъектілері 

арасындағы өзара қарым-қатынастар жүйесі».    

Жаңа модель электр энергиясының рыногын бірін бірі өзара толықтыратын екі сегментке:  

өндіруші компаниялардың айнымалы шығындарын (негізінен отын) өтейтін электр энергиясының 

рыногына және тұрақты шығындарды және өндіруші жаңа кәсіпорын салуға жұмсалатын 

капиталдың құнын өтейтін қуат рыногына бөледі. Осы модель қазір бар энергетика 

кәсіпорындарын жаңартуды және жаңаларын салуды қаржыландырудың кепілдікті тетігінің 

пайда болуын алып келуі тиіс. Жаңа модельде электр энергиясын қазіргі бірыңғай тарифтен 

тұрақты және айнымалы шығындарды, капиталдық салымдарға сұраныстың негізгі бөлігін 

өтейтін, электр энергетикалық құрамдас бөлік және қуат құрамдас бөлігі кіретін екі 

мөлшерлемелі тарифке өту ұйғарылған. 

Компанияның осы саладағы орны 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС – Қазақстандағы вертикальды біріктірілген ірі 

басқарушы компаниялардың бірі. Оның еншілес ұйымдары 4,9 миллионнан артық адам тұратын 

Оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарында электр және жылу энергиясының негізгі 

жеткізушілер. Эмитенттің еншілес кәсіпорындары электр және жылу энергиясының толық 

өндірістік циклін – өндіруді, тасымалдауды және өткізуді жүзеге асырады. Басқарушы 

компанияның өңірлердегі үстем жағдайы оның рыноктағы келесі үлестерімен сипатталады: 

Қарағанды облысы Оңтүстік Қазақстан облысы 

 электр энергиясын өндіру рыногының 

27,4% 

 электр энергиясын тасымалдау рыногының 

26,8%  

 жылумен жабдықтау рыногының 70%  

(Қарағанды қ.) 

 электр энергиясын тасымалдау 

рыногының 66,3%  

 электр энергиясын өткізу рыногының 

65%   

Компанияның вертикальды біріктірілген құрылымының барынша тиімді болуына қол жеткізу 

мақсатында еншілес ұйымдарды басқарудың келесі оңтайлы құрылымы құрылды: 

 

 

Электр және жылу  

энергиясын өндіру 

1) «Қарағанда Энергоцентр» 

ЖШС 

Жиынтық электр қуаты: 

- белгіленген – 592 МВт, 

- іс жүзінде – 418 МВт 

Жиынтық жылу қуаты: 

- белгіленген – 1 634 Гкал/сағ., 

- іс жүзінде – 1 005 Гкал/сағ. 

 

 

 

 

 

 

Электр және жылу  

1) «Қарағанды Жарық» ЖШС 0,4-110 кВ электр желілері Қарағанды 

қаласы мен Қарағанды облысының қалалық, 

өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық 

тұтынушыларын электр энергиясымен 

жабдықтауға арналған:  

- ЖВЛ 0,4-110 кВ – 4 835 км; 

- КЛ 0,4-35 кВ – 1 454 км; 
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энергиясын беру және 

үлестіру  

- Қосалқы стансалар 220-110-35 кВ – 106 

бірлік; 

- ТСН – 210 дана; 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 1 676 дана  

2) «Оңтүстік Жарық Транзит» 

ЖШС 

110/35/6-10/0,4 кВ электр желілері электр 

энергиясымен жабдықтауға арналған: 

- ЖВЛ 0,4-110 кВ – 22 130 км; 

- КЛ 0,4-35 кВ – 681 км; 

- Қосалқы стансалар 110-35 кВ – 243 

бірлік;  

- ТСН – 338 дана; 

- ТП, КТП, РП 6-10/0,4 кВ – 5 367 дана 

Электр және жылу  

энергиясын өткізу  

1) «ҚарағандыЖылуСбыт» 

ЖШС 

2 аудандық және 2 қалалық өткізу учаскесі. 

Абоненттердің құрылымы:  

- 183 181 жеке тұлға 

- 4 814 заңды тұлға 

2) «Оңтүстік Жарық» ЖШС 18 аудандық және 1 қалалық өткізу учаскесі. 

Абоненттердің құрылымы: 

- 363 479 жеке тұлға 

- 13 346 заңды тұлға 

3) «Расчетный сервисный центр» 

ЖШС 

2 аудандық және 1 қалалық өткізу учаскесі. 

Абоненттердің құрылымы: 

- 50 914 жеке тұлға 

- 1 554 заңды тұлға 

4) «Энергопоток» ЖШС - 1 қалалық өткізу учаскесі.  

- 162 653 жеке тұлға 

- 9 336 заңды тұлға 

Эмитенттің басқа компаниялармен салыстырғанда негізгі бәскелестік артықшылықтары 

келесі факторлар: 

- Мемлекет үшін стратегиялық маңыздылық – Компания мен оның еншілес ұйымдары 

электр энергиясымен жабдықтау қызметімен Қазақстан халқының 28% артығын  (4,9 млн. 

адам) қамтиды. Компания ел экономикасының басымдылықты салаларын қолдайтын 

«Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасына қатысушы;   

- Вертикалдық бірігудің, ауқымдылықтың және әртараптандырудың артықшылықтары 

Компанияға қызметтің тиімділігіне қол жеткізуге және  800 мыңнан артық абоненттен 

және 28 мың заңды тұлғалардан тұратын өз клиенттеріне сапалы қызметтер ұсынуға 

мүмкіндік береді; 

- Компанияның осы өңірлерде үстем жағдайда болуы. Компанияның жылу энергиясын 

өндіретін, электр энергиясын беретін және үлестіретін еншілес ұйымдарының өңірлік 

табиғи монополист мәртебесі бар; 

- Әлеуметтің маңыздылық –   Компанияның еншілес ұйымдары осы өңірлерде 7 мыңнан 

астам адамға жұмыс беруде және түрлі әлеуметтік бастамаларды қолдауда. 

Компанияның даму стратегиясы 

Эмитенттің дамуының негізгі стратегиялық мақсаты Қазақстанның ірі энергетикалық 

компанияларының төрттігіне кіру. Компания осы мақсатпен өзіне келесі міндеттер қойған: 

- Қазір бар өндіруші қуаттарды дамыту және кеңейту. ТЭЦ-3 жаңарту, электр қуаты 110 

МВт, жылу қуаты 160 Гкал.сағ. №6 турбоқондырғыны, сондай-ақ жылу қуаты                     

400 Гкал.сағ. бу қазанын  іске қосу арқылы Қарағанды облысында электр энергиясын 

өндіруді көбейту.  

- Қарағанды ТЭЦ-1 және ТЭЦ-3 негізгі және жәрдемші қондырғыларын реконструкциялау 

және жаңарту. 
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- Электр желілерін реконструкциялау және жаңарту. Электр энергиясын тасымалдауды 

және үлестіруді оңтайландыру, сондай-ақ электр желілеріндегі ысыраптарды барынша 

азайту мақсатында реконструкциялау және дамыту бағдарламалары жүзеге асырылады: 

a. Қарағанды облысы бойынша: 0,4 кВ желілерін реконструкциялау; «Тихоновка» ҚС  

110 кВ кернеу класына өткізіп реконструкциялау;  Smart Grid даму элементі 

ретінде SCADA жүйесін енгізу; жаңа «Жарық» 220/110/10 кВ ҚС және 

«Сантехническая» 110/35/6 кВ ҚС салу; қазір бар 35-110 кВ ҚС реконструкциялау 

және кеңейту; есепке алудың соңғы 4-деңгейіне дейін Электр энергиясын 

бақылаудың және есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу; 35-110 кВ 

ЖВЛ салу; қазір бар электр желілерін реконструкциялау және жаңарту. 

b. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша: жүктеме орталықтарындағы  

трансформаторлық қуаттарды көбейту, атап айтқанда №5 ҚС-дағы  қуаты 40 МВА 

трансформаторларды  қуаты 63 МВА трансформаторға ауыстыру; «Полторацкое» 

ҚС-дағы  қуаты 40 МВА трансформаторларды  қуаты 40 МВА трансформаторға 

ауыстыру; «Советская» ҚС  110 кВ кернеу класына ауыстырып реконструкциялау; 

0,4 кВ желілерін реконструкциялау; Электр энергиясын бақылаудың және есепке 

алудың автоматтандырылған жүйесін одан әрі дамыту; «Нұрсат» 110/10 кВ ҚС 

салу; қазір бар электр желілерін реконструкциялау және жаңарту. 

Компанияны дамыту жоспарына «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ жекешелендіру шеңберінде 

электр желілері компанияларын сатып алу кіргізілген. 

- Энергияның баламалы және жаңартылатын көздерін дамыту. Қазақстанның 

атмосфераға «жылыжайлық газдарды» бөлуді азайтумен байланысты бағдарламаларды 

орындау бойынша міндеттемелері бар. Атмосфераға «жылыжайлық газдарды» бөлуді 

азайту жолдарының бірі мұнай, газ, көмір сияқты дәсүрлі энергия көздерін су, жел, күн 

энергиясы сияқты жаңартылатын энергия көздерімен алмастыру.  

Компания электр энергиясын өндіруді жел электр стансаларын салу арқылы 

әртараптандыруды жоспарлап отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында қуаты 40 МВт 

«Жүзімдік»  жел электр стансасы салынды. 

- Көмір өндіру саласына кіріп, қызметті әртараптандыру. Қазақстан Республикасы 

әлемде ірі көмір өндірушілердің ондығына кіреді, ал ТМД елдерінде көмір қоры бойынша 

үшінші және жан басына шаққанда көмір өндіру көлемі бойынша бірінші орында.   

Компания вертикальдық бірігудің толық цикліне жету үшін энергетикалық көмір өндіруді 

жоспарлап отыр. 

- Корпоративтік басқарудың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу. Компания корпоративтік 

басқарудың сапасы мен тиімділігін жақсарту үшін оның ұсынылған әдістерін енгізуді 

жоспарлап отыр. Тиімді корпоративтік басқару инвестициялық тартымдылықты 

жоғарылатады және ұзақ мерзімді инвесторларды тартуға көмектеседі. 

28. Эмитент жасасқан және болшақта оның қызметіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін 

келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер. 

Эмитенттің болшақта оның қызметіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін келісім-шарттары жоқ.   

29. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы, 

құжаттың күні мен нөмірі, күшінде болу мерзімі және осы құжатты берген орган 

көрсетілген мәліметтер. 

Эмитенттің қызметін жүзеге асыру үшін лицензиялар, патенттер, рұқсаттар алу 

қарастырылмаған. Бірақ,  Эмитенттің еншілес кәсіпорындарының келесі лицензиялары бар: 

1) «Караганда Энергоцентр» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

22.12.2008 ж. 

№000257 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының 

Табиғи монополияларды 
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№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

лицензия: электр және жылу 

энергиясын өндіру, электр 

стансаларын пайдалану 

реттеу бойынша Агенттігі 

  

2 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: қауіпті жүктерді 

тасымалдау 

22.12.2008 ж. 

№000255 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының 

Табиғи монополияларды 

реттеу бойынша Агенттігі 

3 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: энергиямен 

жабдықтау мақсатында электр 

энергиясын сатып алу 

27.07.2009 ж. 

№000542 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының 

Табиғи монополияларды 

реттеу бойынша Агенттігі 

 

4 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: энергетикалық 

қондырғыларды, көтеру 

құрылыстарын, сондай-ақ 

жұмыс қысымы  0,7 кг/см
2 

жоғары және жылу 

тасығыштың температурасы   

115
0
С жоғары қазандарды,           

0,7 кг/см
2
 жоғары қысымда 

жұмыс істейтін ыдыстар мен 

құбарларды жөндеу 

29.12.2008 ж. 

№002532 (бастапқы 

лицензия берілген күн 

08.05.2003 ж. 

№0001558; 16.10.2003 

ж. №0001994) 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігінің Мемлекеттік 

энергетикалық қадағалау 

бойынша комитеті  

2) «Қарағанды Жарық» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: өлшеу құралдарын  

лицензиялау саласына сәйкес 

жөндеу 

20.05.2003 ж. 

сериясы МА 

№0001262 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Стандарттау, метрология 

және сертификаттау 

бойынша Комитеті 

2 Өлшеу құралдарын 

тексерумен айналасуға 

мемлекеттік лицензия  

29.01.2004 ж. 

№0018325 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Стандарттау, метрология 

және сертификаттау 

бойынша Комитеті 

3 Қазақстан Республикасының 

аумағында сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс 

салаларында жұмыстар 

орындауға мемлекеттік 

лицензия 

07.07.2003 ж. 

11-ГСЛ №012231 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Құрылыс істері бойынша 

Комитеті 

4 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: электр энергиясын 

беру және үлестіру, электр 

желілерін және қосалқы 

стансаларды пайдалану 

30.12.2003 ж. 

№002217 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі  

3) «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС 
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№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: энергиямен 

жабдықтау мақсатында электр 

энергиясын сатып алу 

01.07.2009 ж. 

№000395 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының 

Табиғи монополияларды 

реттеу бойынша Агенттігі 

 

4) «Оңтүстік Жарық» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Өлшеу құралдарын жөндеумен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия  

27.05.2005 ж. 

№000251 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Стандарттау, метрология 

және сертификаттау 

бойынша Комитеті 

2 Қазақстан Республикасының 

аумағында сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс 

салаларында жұмыстар 

орындауға мемлекеттік 

лицензия  

26.04.2004 ж. 

ГСЛ №014771 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Құрылыс істері бойынша 

Комитеті 

3 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: сату мақсатында 

электр энергиясын сатып алу  

24.11.2003 ж. 

№002080 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі  

4 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: электр энергиясын 

беру және үлестіру, электр 

желілерін және қосалқы 

стансаларды пайдалану 

13.12.2003 ж. 

№002177 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі  

5) «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Энергетикалық 

қондырғыларды жөндеумен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия  

27.12.2005  ж. 

№004818 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі 

2 Қызметтің келесі түрлерімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: электр энергиясын 

беру және үлестіру, электр 

желілерін және қосалқы 

стансаларды пайдалану 

20.08.2005 ж. 

№004337 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі 

3 Өлшеу құралдарын жөндеумен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия 

23.06.2008 ж. 

№000554 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Индустрия және сауда 

Министрлігінің   

Техникалық реттеу және 

метрология бойынша 

Комитеті 
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6) «Расчетный сервисный центр» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: электр энергиясын 

қайта сату мақсатында сатып 

алу  

13.09.2004 ж. 

№003083 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының  

Энергетика және 

минералдық ресурстар 

Министрлігі 

2 Сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс салаларындағы 

жұмыстардың (қызметтердің) 

түрлерімен айналасуға 

мемлекеттік лицензия  

16.06.2005 ж. 

№11 - ГСЛ – КР 

№00090 

мерзімсіз «Қарағанды облысының  

сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі 

7) «Энергопоток» ЖШС 

№ Лицензияның аталымы 
Лицензияның күні 

мен нөмірі 

Күшінде 

болу 

мерзімі 

Лицензияны берген орган 

1 Қызметтің келесі түрімен 

айналасуға мемлекеттік 

лицензия: электр энергиясын 

энергиямен жабдықтау 

мақсатында сатып алу 

01.07.2009 ж. 

№000397 

мерзімсіз Қазақстан Республикасының 

Табиғи монополияларды 

реттеу бойынша Агенттігі 

 

30. Соңғы үш жылда немесе іс жүзінде жұмыс істеген кезеңде сатылған өнімнің 

(орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) қабылданған өлшем 

бірліктерінде көрсетілген көлемдері. 

Эмитенттің еншілес ұйымдары сатқан өнімнің (орындаған жұмыстардың, көрсеткен 

қызметтердің) көлемі төмендегі кестеде көрсетілген: 

Өнімнің аталымы 2012 2013 2014 31.10.2015 

Электр энергиясын өндіру 

«Караганда Энергоцентр» ЖШС, мың кВт.сағ. 2 957 555 3 287 424 3 519 287 2 864 329 

Жылу энергиясын өндіру 

«Караганда Энергоцентр» ЖШС, мың Гкал 3 553 3 212 3 475 2 244 

Электр энергиясын беру және үлестіру 

«Қарағанды Жарық» ЖШС, мың кВт.сағ. 3 239 793 3 118 336 3 040 445 2 710 965 

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС, мың кВт.сағ. 2 042 621 2 106 416 2 265 839 2 348 945 

Электр энергиясын, жылу энергиясын және ХТС өткізу 

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС:     

электр энергиясын өткізу, мың кВт.сағ. 1 020 171 1 025 395 1 067 294 839 079 

жылу энергиясын өткізу, мың Гкал 2 112 2 068 2 211 1 619 

ХТС өткізу, тн 4 764 657 4 466 903 4 466 827 3 159 218 

«Расчетный сервисный центр» ЖШС, мың 

кВт.сағ. 
193 724 194 161 199 549 161 468 

«Оңтүстік Жарық» ЖШС, мың кВт.сағ. 1 101 906 1 127 087 1 235 265 1 022 936 

«Энергопоток» ЖШС, мың кВт.сағ. 788 629 802 713 850 230 694 854 

Жалға беру қызметтері 

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС, мың 

теңге 

214 662 332 952 385 720 401 696 

Эмитенттің соңғы үш жылда немесе іс жүзінде жұмыс істеген кезеңде сатқан өнімнің 

(орындаған жұмыстардың, көрсеткен қызметтердің) көлемдеріндегі өзгерістерді талдау. 
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Эмитенттің еншілес ұйымы «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2012 жылдан 2014 жылға дейінгі 

кезеңде электр энергиясын өндіруді 19,0%-ға, 2,96 млрд. кВт.сағ. көлемнен 3,52 млрд. кВт.сағ. дейін 

көбейте алды. Бұл «Караганда Энергоцентр» ЖШС энергия кешенінің бір бөлігі болып табылатын ТЭЦ-1 

негізгі қондырғыларын жаңартудың және ТЭЦ-3 қуатын арттырудың арқасында мүмкін болды.  

Эмитенттің еншілес ұйымы «Қарағанды Жарық» ЖШС электр энергиясын тасымалдауының көлемі 

«Central Asia Cement» АҚ үшін электр энергиясын тасымалдау көлемі қысқаруының есебінен                         

2012 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде 6,2%-ға қысқарды. 

Эмитенттің еншілес ұйымы «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-да жаңа тұтынушыларды 

тартудың және заңды тұлғалар мен тұрғындардың электр энергиясын тұтынуының өсуінің 

есебінен осы көрсеткіш 10,9%-ға өсті.  

Эмитенттің еншілес ұйымдарының арасында 2012 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде электр 

энергиясын өткізудің барынша өсуіне «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС қол жеткізді, ондағы өсім 

12,1%-ға жетті. Екінші орында Эмитенттің 7,8% өсімге жеткізген еншілес ұйымы «Энергопоток» 

ЖШС.  

Эмитенттің еншілес ұйымдары «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС-да (4,6%) және «Расчетный 

сервисный центр» ЖШС-да (3,0%) электр энергиясын өткізу көлемі орташа деңгейде өсті. 

31. Қызметтің негізгі түрлері бойынша өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудың 

табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар. 

Эмитенттің еншілес ұйымдарының өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатуының 

табыстылығына оң және теріс әсер ететін  факторлар төмендегі кестеде көрсетілген: 

Қызметтің түрі Оң факторлар Теріс факторлар 

ӨНДІРУ  - Қондырғыларда апаттардың болмауы 

және электр энергиясын, жылу 

энергиясын тұрақты өндіруді 

қамтамасыз ету. 

- Қондырғылардың жаңартуды және 

реконструкциялауды қажет ететін 

бөлігінің тозуы. 

ТРАНЗИТ  - Өңірлерде үстем жағдайда болу; 

- Электр энергиясын өндіру және 

тасымалдау нысандарын жаңарту және 

жаңаларын іске қосу; 

- Жаңа тұтынушыларды тарту; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

электр энергетикасы саласын қолдауға 

және дамытуға бағытталған 

заңнамалық бастамалары; 

- Болашақта электр энергиясын 

тұтынудың өсуі; 

- Тәжірибелі басшы қызметкерлер;  

- Күз-қыс кезеңінде ауаның орташа 

статистикалық температурасы 

төменірек кезде энергияны тұтынудың 

өсуі. 

- Энергеткалық инфрақұрылымның 

жаңартуды және/немесе 

алмастыруды қажет ететін негізгі 

нысандарының көбісінің 

ресурсының таусылуы және қатты 

тозуы;   

- Өңірлерде заңды және жеке 

тұлғалардың энергияны тұтыну 

көлемінің төмендеуі; 

- Қызметтер үшін төлемнің уақтылы 

жасалмауы; 

- Шунттаушы  ЭБЛ салу; 

- Қаржылық экономикалық дағдарыс; 

- Күз-қыс кезеңінде күннің ерекше 

жылы болуы. 

ӨТКІЗУ  - Шығындардың (тарифтер, тауар 

жеткізушілердің бағалары) төмендеуі; 

- Заңды және жеке тұлғалардың 

энергияны тұтыну көлемінің өсуі.  

 

- Тұтынушылар (заңды және жеке 

тұлғалар) құрылымының өзгеруі 

- Тәуліктік аймақтар немесе тұтыну 

нормалары бойынша жіктеуге 

байланысты тұтыну құрылымының 

өзгеруі; 

- Шығындардың (тарифтер, тауар 

жеткізушілердің бағалары) өсуі; 

- Дағдарысқа байланысты өндіріс 

көлемінің, тұрғындардың сатып алу 

қабілетінің, құрылыс көлемдерінің 

төмендеуі.  

32. Эмитенттің өз  өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 

қызметі. 
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Компанияның еншілес ұйымдары өз өнімдерін сатуды және қызметтер көрсетуді бизнес 

бағытының өзіндік ерекшелігіне байланысты ұйымдастырады. 

Электр энергиясын, жылу энергиясын және химиялық тазартылған су өндіру: 

- Электр энергиясын беруге келісім-шарттар жасасу; 

- Жылу энергиясын беруге келісім-шарттар жасасу; 

- Суды химиялық тазарту қызметтерін көрсетуге келісім-шарттар жасасу. 

Электр энергиясын, жылу энергиясын беру және үлестіру: 

- Энергиямен жабдықтаушы ұйымдармен және шаруашылық субъектілерімен электр 

энергиясын Компанияның желілері арқылы беру және (немесе) үлестіру қызметтерін 

көрсетуге келісім-шарттар жасасу; 

- Электр энергиясының нормативтен тыс ысыраптарына жол бермеу шараларын орындау; 

- Электр энергиясын бақылаудың және есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. 

Электр энергиясын, жылу энергиясын өткізу: 

- Электр энергиясымен жабдықтау бойынша өткізу қызметі; 

- Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша өткізу қызметі; 

- Ыстық сумен жабдықтау бойынша өткізу қызметі; 

- Өнімдерді сату көлемін арттыру мақсатымен тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын 

жақсарту шаралары қабылдануда. 12 өткізу учаскелерінде байланыс орталықтары ашылды. 

Электр энергиясы үшін төлемдер өз кассалары, «Қазпочта» АҚ және екінші деңгейдегі 

банктердің есептеу-кассалық пункттері арқылы қабылданады.   

Компанияның www.kus.kz  өз сайты бар,  онда  тұтынушылар Компаниямен хабарласа алатын 

байланыс деректері көрсетілген.  

1) Эмитенттің олардың үлесіне тауар жеткізулер көлемінің он және одан көп пайызы 

келетін тауар жеткізушілерінің аталымы және орналасқан жерлері, пайызбен 

көрсетілген үлестері. Олардың болшақта қол жетімділігіне қатысты болжамдар 

жасалуы тиіс. 

Эмитенттің еншілес ұйымдарының тауар жеткізушілері туралы ақпарат төмендегі кестеде 

көрсетілген: 

ӨНДІРУ 

№ Аталымы  

Сатып алу 

сомасы, 

мың теңге 

Өтеу мерзімі 

Сатып 

алулардың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Болашақтағы 

қол жетімділік 

бойынша 

болжам 

1 «Богатырь Көмір» ЖШС 

(Екібастұз қ.) 

4 042 847  01.01.2015 - 

31.12.2015  

43% 100% қол 

жетімділік 

2 «Таис Эк» ЖШС 

(Қарағанды қ.) 

1 224 048 01.05.2015 - 

31.12.2015  

13% 100% қол 

жетімділік 

3 Қалғандары 4 178 278 - 44% - 

 Қорытындысы 9 445 173  100%  

 

http://www.kus.kz/
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ТРАНЗИТ 

№ Аталымы  

Сатып алу 

сомасы, 

мың теңге 

Өтеу мерзімі 

Сатып 

алулардың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Болашақтағы 

қол жетімділік 

бойынша 

болжам 

1 «Караганда Энергоцентр» 

ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

2 613 409 2015 ж. 

желтоқсан 

41% оң 

2 Қалғандары 3 795 539 - 59% -- 

 Қорытындысы 6 408 948  100%  

ӨТКІЗУ 

№ Аталымы  

Сатып алу 

сомасы, 

мың теңге 

Өтеу мерзімі 

Сатып 

алулардың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Болашақтағы 

қол жетімділік 

бойынша 

болжам 

1 «Караганда Энергоцентр» 

ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

11 324 602 Келесі айдың  

25-не дейін 

47% 100% қол 

жетімділік 

2 «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС 

(Екібастұз қ.) 

7 167 284 31.12.2015 ж. 

дейін 

30% қол жетімді 

3 «Жамбылс ГРЭС» АҚ 

(Тараз қ.) 

2 604 492 31.12.2015 ж. 

дейін 

11% қол жетімді 

4 Қалғандары 2 782 390 - 12% - 

 Қорытындысы 23 878 768  100%  

2) Эмитенттің олардың үлесіне өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсімнің 

жалпы көлемінің он және одан көп пайызы келетін тұтынушыларының аталымы 

және орналасқан жерлері, пайызбен көрсетілген үлестері. Өнімдерді  (жұмыстарды, 

қызметтерді) сатуға теріс әсер етуі мүмкін факторлар көрсетіледі. 

Эмитенттің еншілес ұйымдарының тұтынушылары туралы ақпарат төмендегі кестеде 

көрсетілген: 

ӨНДІРУ 

№ Аталымы  

Сатудың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Сома, 

мың теңге 
Болуы мүмкін теріс факторлар 

1 «ҚарағандыЖылуСбыт» 

ЖШС (Қарағанды қ.) 

37% 7 199 297 Қондырғының апаттылығы 

2 «Караганда Энергоцентр» 

ЖШС (Қарағанды қ.) 

11% 2 071 220 Қондырғының апаттылығы 

3 Қалғандары 52% 10 159 080 - 

 Қорытындысы 100% 19 429 598  
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ТРАНЗИТ 

№ Аталымы  

Сатудың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Сома, 

мың теңге 
Болуы мүмкін теріс факторлар 

1 «Оңтүстік Жарық» ЖШС 

(Шымкент қ.) 

25% 4 768 844 Тұтыну көлемдерін электр энергиясын 

беру және/немесе үлестіру қызметтерін 

көрсету келісім-шартына сәйкес 

орындамау 

2 «Арселор Миттал 

Теміртау» АҚ (Темиртау 

қ.) 

18% 3 378 485 Тұтыну көлемдерінің энергияның 

тиімділігі және энергияны үнемдеу 

бойынша қарқынды шаралар 

қабылдануына байланысты азаюы 

3 «Энергопоток» ЖШС 

(Шымкент қ.) 

17% 3 321 831 Тұтыну көлемдерін электр энергиясын 

беру және/немесе үлестіру қызметтерін 

көрсету келісім-шартына сәйкес 

орындамау 

4 «ҚарағандыЖылуСбыт» 

ЖШС (Қарағанды қ.) 

10% 1 906 868 Өнеркәсіптік өндірістің өсуінің 

төмендеуіне байланысты Қарағанды 

облысында заңды тұлғалардың және жеке 

тұлғалардың  электр энергиясын тұтыну 

көлемдерінің азаюы   

5 Қалғандары 30% 5 121 631  

 Қорытындысы 100% 19 071 989  

ӨТКІЗУ 

№ Аталымы  

Сатудың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлес 

Сома, 

мың теңге 
Болуы мүмкін теріс фактолары 

1 Заңды тұлғалар 62% 26 711 578 Өнеркәсіптік өндірістің өсуінің 

төмендеуіне байланысты Қарағанды 

облысында заңды тұлғалардың және жеке 

тұлғалардың  электр энергиясын тұтыну 

көлемдерінің азаюы   
2 Тұрғындар  38% 16 218 404 

 Қорытындысы 100% 42 929 981  

33. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар: 

1) Эмитенттің маусымдық қызметі, Эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы 

түрлері, олардың Эмитенттің жалпы табысындағы үлесі. 

Компанияның еншілес ұйымдарының қызметі маусымдық сипатта. 

Қарағанды облысы 

Қызметтің маусымдық 

сипаты бар түрі 
Белсенді қызмет маусымы 

31.10.2015 ж. 

жағдай бойынша 

жалпы 

табыстардағы 

үлес 

ӨНДІРУ 

Электр энергиясын өндіру - Қаңтардан сәуірге және қыркүйектен желтоқсанға 

дейін 

84,7% 

Жылу энергиясын өндіру - Жылу энергиясын сатудан негізгі табыс жылу 

беру маусымында (қазан-сәуір) түседі, көктем-

жаз кезеңінде сату көлемі төмендейді, осы 

15,1% 
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Қызметтің маусымдық 

сипаты бар түрі 
Белсенді қызмет маусымы 

31.10.2015 ж. 

жағдай бойынша 

жалпы 

табыстардағы 

үлес 

кезеңде тек ыстық сумен жабдықтау қызметі 

көрсетіледі  

Суды химиялық тазарту - Жылу энергиясын сатудан негізгі табыс жылу 

беру маусымында (қазан-сәуір) түседі, көктем-

жаз кезеңінде сату көлемі төмендейді, осы 

кезеңде тек ыстық сумен жабдықтау қызметі 

көрсетіледі 

0,3% 

ТРАНЗИТ 

Электр энергиясын беру және 

үлестіру 

- Жыл бойы 100,0% 

ӨТКІЗУ 

Электр энергиясы - Жыл бойы 66,2% 

Жылумен жабдықтау - Жылу беру маусымы (қазан-сәуір) 31,9% 

Ыстық сумен жабдықтау - Жылу беру маусымы (қазан-сәуір) 1,9% 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

Компанияның Оңтүстік Қазақстан облысында электр энергиясын беру және үлестіруді жүзеге 

асыратын еншілес ұйымдарының қызметі маусымдық сипатта емес. 

2) Эмитентке жеткізілетін шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 

көлеміндегі импорттың үлесі және Эмитент сататын өнімдердің жалпы көлемінде 

экспортқа шығарылатын өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) үлесі. 

Компанияның еншілес ұйымдарының арасында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді 

импорттайтын жалғыз кәсіпорын «Караганда Энергоцентр» ЖШС. 2015 ж.31.10-дағы жағдай 

бойынша тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің жалпы көлемінде импорттың үлесі 1,3% 

немесе 189 089 мың теңге болды. 

Компанияның еншілес ұйымдары тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді экспорттамайды. 

3) Егер осы мәміленің (мәмілелердің) сомасы Эмитент активтерінің теңгерімдік 

құнының он пайызынан асатын болса, облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған күннен алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мәміле 

(мәмілелер) туралы мәліметтер. 

Эмитент 2015 ж. 4-тоқсаны мен 2016 ж. 1-тоқсанында Оңтүстік Қазақстан облысында 

«Жүзімдік» жел электр стансасын салу бойынша, сомасы Компания активтерінің теңгерімдік 

құнының 10 (он) пайзынан асатын мәміле жасауды жоспарлауда.  

4) Болашақ міндеттемелер. Эмитенттің болашақ міндеттемелері және олардың 

Эмитенттің қызметіне жасауы мүмкін теріс әсерлері, оның ішінде Эмитенттің басқа 

Эмитенттің облигациялары бойынша кепілдіктері, ондай Эмитент, облигациялардың 

саны, өтелу күні және валютасы туралы ақпарат көрсетіледі. 

Эмитенттің қызметіне теріс әсері болуы мүмкін болашақ міндеттемелері жоқ және ағымдағы 

жылдың соңына дейін ондай мәмілелер жасалмайды.  

5) Эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысумен 

өткен, олардың нәтижелері бойынша Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе 

шектелуі, оған ақшалай немесе өзге де міндеттемелер жүктелуі мүмкін сот 

процесстерінің мәні суреттеледі 

Жоқ. 

6) Эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде мемлекеттік 

уәкілетті органдар және/немесе сот тағайындаған барлық әкімшілік санкциялар 
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туралы мәліметтер. Санкция қолданылған күн, санкцияны қолданған орган, 

санкцияның себептері, түрі және мөлшері, сондай-ақ санкцияның орындалу дәрежесі 

көрсетілсін. 

Жоқ. 

7) Тәуекел факторлары. Облигацияларды ұстаушылар ұшырасатын тәуекел 

факторларына толық талдау ұсынылсын. 

Компания өз қызметіне қатысы бар қаржылық тәуекелдерді олардың пайда болу 

ықтималдығы және оның жорамалданған көлемі талданатын, тәуекелдер бойынша ішкі есеп-

қисаптар арқылы бақылайды және басқарады. Осы тәуекелге рыноктық тәуекел (оның ішінде 

валюталық тәуекел, пайыздық мөлшерлеменің ауытқуының салдарынан әділ құнның өзгеру 

тәуекелі және бағалық тәуекел), өтімділік тәуекелі және ақша ағындарының пайыздық 

мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі кіреді. Компанияның аталған тәуекелдерді басқару саясаты 

төменде мазмұндалған  

Кредиттік тәуекелді басқару 

Кредиттік тәуекел контрагенттің  Компанияның алдындағы міндеттемелерін уақтылы 

орындамау тәуекелі болып табылады, бұл Компанияға қаржылық залал алып келеді. Компания 

бизнесті тек кредитке қабілетті контрагенттермен жүргізу және қаржылық залал тәуекелін 

төмендету мақсатында жеткілікті кепілзат алу саясатын қабылдады. Компанияның тәуекелдері 

және контрагенттердің кредитке қабілеттілігі үнемі бақыланып отырады.  

Кредиттік тәуекел негізінен саудалық дебиторлық берешекке жатады. Компания оларға 

күмәнді қарыздар бойынша резерв белгілеген контрагенттерден басқа контрагенттерінің өз 

міндеттемелерін орындамайтыны туралы күмәнданбайды. Эмитенттің шоғырландырылған 

қаржылық есеп-қисабында көрсетілген қаржылық активтердің теңгерімдік құны Компанияның 

кредиттік тәуекелінің ең жоғары шамасын көрсетеді. 

Нарықтық тәуекелді басқару 

Компанияның қызметіне айырбастау бағамдарының және пайыздық мөлшерлеменің өзгеру 

тәуекелі әсер етеді. Компания пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелін және валюталық 

тәуекелді басқару үшін туынды қаржылық құралдар бойынша келісімдер жасамайды. Себебі, 

Компания олар қаржылық есеп-қисапқа айтарлықтай әсер етпейді деп санайды.  

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелін басқару  

Компания қарыздар алатын болғандықтан оның қызметіне пайыздық мөлшерлеменің өзгеру 

тәуекелі әсер етеді. Компания осы тәуекелді қарыздарды тіркелген пайыздық мөлшерлемелер 

бойынша алу арқылы басқарады. Компания осы тәуекелді болмашы деп санайды. 

Өтімділік тәуекелін басқару 

Өтімділік тәуекелін басқару бойынша түпкілікті жауапкершілік Компанияның 

қатысушыларына жүктелген. Олар Компания басшылығы үшін өтімділікті және қысқа мерзімді, 

орта мерзімді, ұзақ мерзімді қаржыландыруды басқару бойынша өтімділік тәуекелін басқарудың 

қажетті жүйесін құрды. Компания өтімділік тәуекелін тиісті резервтерді қолдау, жорамалданған 

және іс жүзіндегі ақша ағындарын үнемі бақылау және қаржылық активтер мен міндеттемелердің 

өтеу мерзімдерін салыстыру арқылы басқарады.  

8) Эмитенттің қызметі туралы, Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын рыноктар 

туралы басқа ақпарат. 

Ондай ақпарат жоқ  
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5. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

Осы тараудағы ақпарат 2013-2014 жылдар үшін аудиторлық есеп-қисаптармен расталған 

шоғырландырылған қаржылық есептіліктің және 2015 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай 

бойынша аудит жүргізілмеген аралық қаржылық есептіліктің негізінде дайындалды.   

34. Материалдық емес активтердің теңгерімдік құны материалдық емес активтердің жалпы 

теңгерімдік құнының бес және одан көп пайызын құрайтын түрлері. 

2015.30.09-дегі жағдай бойынша. 

мың теңге 

Аталымы  Бастапқы құны 
Жинақталған 

тозу 

Теңгерімдік 

құны 

Негізігі 

қорлардың 

теңгерімдік 

құнындағы 

үлес 

Бағдарламалық жасақтама 250 426 120 560 129 866 43% 

Басқа материалдық емес 

активтер 
202 776 31 026 171 750 57% 

Қорытындысы 453 202 151 586 301 616 100% 

35. Негізгі қорлардың теңгерімдік құны Эмитенттің негізгі қорларының жалпы теңгерімдік 

құнының бес және одан көп пайызын құрайтын түрлері. 

30.09.2015.30.09-дегі жағдай бойынша. 

мың  теңге 

Аталымы  Бастапқы құны 
Жинақталған 

тозу 

Теңгерімдік 

құны 

Негізігі 

қорлардың 

теңгерімдік 

құнындағы 

үлес 

Машиналар және 

қондырғылар 
74 103 567 (22 231 718) 51 871 849 44% 

Аяқталмаған құрылыс 43 739 905 (75 005) 43 664 900 37% 

Ғимараттар мен құрылыстар 22 867 394 (5 432 354) 17 435 040 15% 

Басқа негізгі қорлар 5 186 408 (1 298 482) 3 887 926 3% 

Қорытындысы 145 897 274 (29 037 559) 116 859 715 100% 

36. Инвестициялар. Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ұзақ 

мерзімді инвестициялар және инвестициялық қоржын. 

Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялары: 

мың теңге 

Аталымы  Теңгерімдік құны 

Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар - 

Инвестициялық қоржын - 

Басқа ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар: 11 612 538 

«Караганда Энергоцентр» ЖШС 11 088 403 

«Қарағанды Жарық» ЖШС 1 000 

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС 20 000 

«Расчетный сервисный центр» ЖШС 5 000 

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 474 859 

«Оңтүстік Жарық» ЖШС 17 903 

«Энергопоток» ЖШС 5 000 

«Energy Center» ЖШС 173 

«Ветропарк «Жүзімдік» ЖШС 200 
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37. Дебиторлық берешек. Осы тармақта Эмитенттің алдындағы дебиторлық берешегі 

дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан көп пайызы мөлшерінде 

болатын ұйымдардың аталымы, не Эмитенттің он ірі дебиторының тізімі көрсетіліп, 

дебиторлық берешектің құрылымы ашылады. 

Дебиторлық берешегі дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан көп пайызы 

мөлшерінде болатын ұйымдар, 2015 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша: 

№ Аталымы  
Орналасқан 

жері 

Берешектің 

себебі  

Өтеу 

мерзімдері 

Берешек, 

мың 

теңге 

Сатып 

алуларды

ң жалпы 

көлемінде

гі үлес, % 

1 «Каранада 

Энергоцентр» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 368 714 7,7% 

2 «ҚарағандыЖыл

уСбыт» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын және 

жылу 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 270 535 5,6% 

3 «Энергокөмір 

XXI» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Сарань қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 206 161 4,3% 

4 «Қарағанды Су» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 169 990 3,5% 

5 «Арселор 

Миттал 

Теміртау» АҚ 

Қазақстан 

Республикасы, 

Теміртау қ. 

Электр 

энергиясын беру 

және үлестіру 

31.12.2015 ж. 109 377 2,3% 

6 Қарағанды  

қалалық 

коммуналдық 

шаруашылығы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 95 922 2,0% 

7 «ЛАД-КӨМІР» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 87 955 1,8% 

8 Agat-service Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын 

сатып алу 

31.12.2015 ж. 86 370 1,8% 

9 «Павлодар қазан 

зауыты» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы 

Павлодар қ. 

Негізгі емес 

қызмет бойынша 

келісім-шарттар 

(Болашақтық 

даму 

департаменті) 

31.12.2015 ж. 85 134 1,8% 

10 «ТЕМIРЖОЛ-

ЭНЕРГО» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Электр 

энергиясын беру 

және үлестіру 

31.12.2015 ж. 83 704 1,7% 

 Басқалар  - - - 3 238 789 67,4% 

 Қорытындысы    4 802 651 100,0% 
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38. Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ әрбір активтің құны және тиісті келісім-шарттардың 

аяқаталатын күні көрсетіліп, сенім білдірілген басқаруға берілген, активтердің жалпы көлемінің он пайызынан кем емес активтері туралы 

мәліметтер. 

№ 
Қарыз берушінің 

аталымы 

Қарыз алушының 

аталымы 
Қарыздың түрі 

Күшінде болу 

мерзімі 
Кепілге қойылған мүлік пен қондырғылар 

Кепілге қойылған мүліктің 

құны* 

1 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» 

ЖШС 

23.09.2011 ж.  

№13/11-5с  

кредиттік желі  

23.09.2011- 

23.09.2017 ж. 

- Қарыз алушының мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 

(өндірістік ғимараттар, тұрғын және тұрғын 

емес жайлар, жер телімдері, өндірістік 

қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машиналар, 

арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., 

Иманов Н.И. кепілдіктері 

- Ғимараттар – 34 314,5 мың 

теңге,  

- Жер телімдері - 42 445,7 мың 

теңге  

- Машиналар мен қондырғылар - 

3 074 065,8 мың теңге; 

- Беру құрылғылары – 

2 127 383,1 мың теңге;   

- Көлік құралдары – 241 547,2 

мың теңге 

2 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» 

ЖШС 

23.09.2011 ж. 

№12/11-5с  

кредиттік желі  

23.09.2011- 

23.09.2017 ж. 

- Қарыз алушының мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 

(өндірістік ғимараттар, тұрғын және тұрғын 

емес жайлар, жер телімдері, өндірістік 

қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машиналар, 

арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., 

Иманов Н.И. кепілдіктері 

3 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» 

ЖШС 

20.03.2013 ж. 

№ 19/13-5С  

кредиттік желі  

20.03.2013- 

20.03.2019 ж. 

- Қарыз алушының мекен-жайында қондырғылар 

түріндегі орналасқан жылжымалы мүліктер. 

- Машиналар мен қондырғылар – 

4 931 886,8 мың теңге 

4 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» 

ЖШС 

29.06.2015 ж. 

№ 15-09004-05-КЛ  

кредиттік желі  

29.06.2015- 

29.06.2020 ж. 

- Қарыз алушының мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 

(өндірістік ғимараттар, тұрғын және тұрғын 

емес жайлар, жер телімдері, өндірістік 

қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, машиналар, 

арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., 

Иманов Н.И. кепілдіктері 

- Ғимараттар - 1 249 561,1 мың 

теңге 

- Тұрғын ғимараттар - 7 307,1 

мың теңге 

- Жер телімдері - 224 504,5 мың 

теңге 

- Машиналар мен қондырғылар – 

8 731 973,8 мың теңге 

- Беру құрылғылары – 

2 604 002,1 мың теңге 

- Құрылыстар  – 2 484,7 мың 

теңге 

- Көлік құралдары – 241 547,2 

мың теңге 

5 «Қазақстан Даму 

банкі» АҚ 

 «Караганда 

Энергоцентр» ЖШС 

№ СМ115-М/05-02 

кредиттік желі 

19.06.2012- 

15.08.2022 ж. 

- Қарыз алушының мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 

(өндірістік ғимараттар, тұрғын және тұрғын 

емес жайлар, жер телімдері, өндірістік 

қондырғылар); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., 

- Ғимараттар – 1 264 530 мың 

теңге; 

- Жер телімдері– 1 632 760,7 мың 

теңге; 

- Машиналар мен қондырғылар - 

17 105 331,6 мың теңге; 
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№ 
Қарыз берушінің 

аталымы 

Қарыз алушының 

аталымы 
Қарыздың түрі 

Күшінде болу 

мерзімі 
Кепілге қойылған мүлік пен қондырғылар 

Кепілге қойылған мүліктің 

құны* 

Иманов Н.И. кепілдіктері. 

 

- Құрылыстар - 1 199 471,3 мың 

теңге; 

- Беру құрылғылары – 

1 492 881,8 мың теңге; 

- Көлік құралдары – 1 224 мың 

теңге; 

- Негізгі қарыздың, пайздардың 

және тұрақсыздық 

айыппұлдарының сомасына 

кепілдіктер. 

6 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Караганда 

Энергоцентр» ЖШС 

30.07.2015 ж. 

№ 15-13089-05 КЛ  

кредиттік желі  

30.07.2015- 

30.07.2020 ж. 

- Тұрақсыздық айыппұлы; 

- Заңды тұлға – «Қазақстан Даму банкі» АҚ 

кепілдігі; 

- Заңды тұлға – «Қарағанды Жарық» ЖШС 

кепілдігі; 

- Заңды тұлға – «ҚКЖ» ЖШС  кепілдігі; 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К. 

кепілдігі.  

- Ұстап қалу 

- Заңды тұлға – «Қазақстан Даму 

банкі» АҚ 9 500 000 мың 

теңгеге кепілдігі; 

- Заңды тұлға – «Қарағанды 

Жарық» ЖШС 9 500 000 мың 

теңгеге кепілдігі; 

- Заңды тұлға – «ҚКЖ» ЖШС                  

9 500 000 мың теңгеге кепілдігі; 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., 

Идрисова М.К. 9 500 000 мың 

теңгеге кепілдігі. 

* Кепілгеқойылған мүліктің теңгерімдік құны көрсетілген  

39. Эмитенттің жарғылық капиталының және меншікті капиталының 2015 ж.30.09-тегі жағдай бойынша мөлшері. 

Жарғылық капитал: 11 636 403 966 теңге. 

Меншікті капитал: 70 174 065 722 теңге.  

40. Қарыздар. Осы тармақта валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, қатамасыз етудің түрлері көрсетіліп, қазіргі банктік қарыздар мен кредиттік 

желілер туралы ақпарат беріледі. Жақын он екі айдан өтелетін сомалар тоқсандар бойынша бөлініп, қалған сомалар жылдар бойынша 

көрсетіледі. 

№ Қарыз берушінің аталымы 

Қарыз алушының 

аталымы 
Қарыздың 

сомасы, мың 

(қарыз 

валютасында) 

Қарыз 

валютасы 
Қарыздың түрі Өтеу мерзімі  

Сыйақы 

мөлшер-

лемесі 

30.09.2015 ж. 

жағдай 

бойынша 

қалдық, 

мың теңге* 

1 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» ЖШС 5 755 678 KZT 23.09.2011 ж. 

№13/11-5с кредиттік желі  

23.09.2017 ж. 12,00% 4 188 795    

2 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» ЖШС 4 215 887 KZT 23.09.2011 ж. 

№12/11-5с кредиттік желі  

23.09.2017 ж. 9,00% 2 369 617    
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№ Қарыз берушінің аталымы 

Қарыз алушының 

аталымы 
Қарыздың 

сомасы, мың 

(қарыз 

валютасында) 

Қарыз 

валютасы 
Қарыздың түрі Өтеу мерзімі  

Сыйақы 

мөлшер-

лемесі 

30.09.2015 ж. 

жағдай 

бойынша 

қалдық, 

мың теңге* 

3 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» ЖШС 4 028 000 KZT 20.03.2013 ж. 

№19/13-5С кредиттік желі  

20.03.2019 ж. 9,00% 3 317 176    

4 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Қарағанды Жарық» ЖШС 1 500 000 KZT 29.06.2015 ж. 

№15-09004-05-КЛ кредиттік желі  

29.06.2020 ж. 13,75% 1 500 000    

5 «Қазақстан Даму банкі» АҚ «Караганда Энергоцентр» 

ЖШС 

135 000 USD 19.06.2012 ж. 

№ СМ115-М/05-02 кредиттік желі  

15.08.2022 ж. 7,00% 19 937 436    

6 «Сбербанк» АҚ ЕБ «Караганда Энергоцентр» 

ЖШС 

9 384 500 KZT 05.08.2015 ж. 

15-13089-05 КЛ/1 келісім-шарт 

30.07.2020 ж. 13,75% 9 384 500    

7 «Цеснабанк» АҚ «Оңтүстік Жарық Транзит» 

ЖШС 

1 300 000 KZT 08.10.2014 ж.  

№950/0120-14 кредиттік желі 

09.10.2017 ж. 11,00% 984 848**    

 Қорытындысы       41 682 374** 

* Негізгі қарыздың сомасына қарыздар бойынша пайыздар кірмейді  

** Овердрафт келісім-шарттары бойынша негізгі қарыздың сомасы кірмейді 
 

№ Қарыз берушінің аталымы 

Өтелуі тиіс сомалар 

2015 ж.  

4-тоқсан 

2016 ж. 

1-тоқсан 

2016 ж. 

2-тоқсан 

2016 ж. 

3-4-тоқсан 
2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2022 ж. 

1 «Сбербанк» АҚ ЕБ 523 599    523 599    523 599    1 047 199    1 570 798    -  -  -  -  -  

2 «Сбербанк» АҚ ЕБ 296 202    296 202    296 202    592 404    888 606    -  -  -  -  -  

3 «Сбербанк» АҚ ЕБ 236 941    236 941    236 941    473 882    947 765    947 765    236 941    -  -  -  

4 «Сбербанк» АҚ ЕБ -  81 818    81 818    163 636    327 273    327 273    327 273    190 909    -  -  

5 «Қазақстан Даму банкі» АҚ 712 051    712 051    712 051    1 424 103    2 848 205    2 848 205    2 848 205    2 848 205   2 848 205    2 136 154    

6 «Сбербанк» АҚ ЕБ -  511 882    511 882    1 023 764    2 047 527    2 047 527    2 047 527    1 194 391   -  -  

7 «Цеснабанк» АҚ 118 182    118 182    118 182    236 364    393 939    -  -  -  -  -  

 Қорытындысы 1 886 976    2 480 676    2 480 676    4 961 352    9 024 114    6 170 770    5 459 946    4 233 505    2 848 205    2 136 154    

Қарыздың арналған мақсаты және кепілге қойылған мүліктің сипаттамасы 
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№ 
Қарыз берушінің 

аталымы 
Арналған мақсаты Кепілге қойылған мүліктің суреттемесі 

1 «Сбербанк» АҚ ЕБ - «Қарағанды Жарық» ЖШС электр желілерін 2011-2015 жылдары 

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту 

шараларының келесі инвестициялық бағдарламаларын 

қаржыландыру:  ГРЭС-1 - ТЭЦ-2 линиясын салу; Электр 

энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 

жүйесін іске қосу; «Жарық» ҚС салу.   

- Қарыз алушының («Қарағанды Жарық» ЖШС) мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер (өндірістік ғимараттар, тұрғын және 

тұрғын емес жайлар, жер телімдері, өндірістік қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, 

машиналар, арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., Иманов Н.И. кепілдіктері 

 

2 «Сбербанк» АҚ ЕБ - «Қарағанды Жарық» ЖШС электр желілерін 2011-2015 жылдары 

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту 

шараларының келесі инвестициялық бағдарламаларын 

қаржыландыру:  «Оңтүстік-шығыс» ҚС, «Ботаническая» ҚС, 

«Мелькомбинат» ҚС реконструкциялау; 10-0,4 кВ  электр 

желілерін реконструкциялау және техникалық қайта 

жарақтандыру.  

- Қарыз алушының («Қарағанды Жарық» ЖШС) мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер (өндірістік ғимараттар, тұрғын және 

тұрғын емес жайлар, жер телімдері, өндірістік қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, 

машиналар, арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., Иманов Н.И. кепілдіктері. 

 

 

3 «Сбербанк» АҚ ЕБ - «Қарағанды Жарық» ЖШС электр желілерін 2011-2015 жылдары 

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту 

шараларының келесі инвестициялық бағдарламаларын 

қаржыландыру:  ПС 110/35/6  «Сантехническая» ҚС, ПС 110/35/6 

«Жаңа қала» ҚС реконструкциялау. Жобаның ОКЭД бойынша 

коды 35-1. Электр энергиясын өндіру, беру және үлестіру. 

- Қарыз алушының («Қарағанды Жарық» ЖШС) мекен-жайында орналасқан 

қондырғылар түріндегі жылжымалы мүліктер. 

 

4 «Сбербанк» АҚ ЕБ - «Қарағанды Жарық» ЖШС электр желілерін 2011-2015 жылдары 

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту 

шараларының келесі инвестициялық бағдарламаларын 

қаржыландыру:  10-0,4 кВ электр желілерін реконструкциялау 

және техникалық қайта жарақтандыру. 

- Қарыз алушының («Қарағанды Жарық» ЖШС) мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер (өндірістік ғимараттар, тұрғын және 

тұрғын емес жайлар, жер телімдері, өндірістік қондырғылар, ТП, ВЛ, КЛ, ПС, 

машиналар, арнайы техника); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К., Иманов Н.И. кепілдіктері. 

5 «Қазақстан Даму 

банкі» АҚ 

- Қарағанды ТЭЦ-3  №6 энергоблок салу арқылы кеңейту:                      

№6 турбина және №8 қазан.  

2012 ж. 30.04-де Қытайдың  СМЕС - China Machinery Engineering 

Corporation компаниясымен ЕРС-келісім-шарты жасалды. 

- Қарыз алушының («Караганда Энергоцентр» ЖШС) мекен-жайында орналасқан 

жылжымайтын және жылжымалы мүліктер (өндірістік ғимараттар, тұрғын және 

тұрғын емес жайлар, жер телімдері, өндірістік қондырғылар); 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А., Идрисова М.К. кепілдіктері. 

6 «Сбербанк» АҚ ЕБ - «Караганда Энергоцентр» ЖШС «Қарағанды ТЭЦ-3 кеңейту» 

инвестициялық бағдарламасына шығындарын, оның ішінде  

«Караганда Энергоцентр» ЖШС құрылтайшысы - Falah Invesment 

B.V. ақшалай қаражатын өтеу. 

- Тұрақсыздық айыппұлдары 

- Заңды тұлға - «Қазақстан Даму банкі» АҚ кепілдігі; 

- Заңды тұлға - «Қарағанды Жарық» ЖШС кепілдігі; 

- Заңды тұлға -  «ҚКЖ» ЖШС  кепілдігі; 

- Жеке тұлғалар: Идрисов Д.А.; Идрисова М.К. кепілдіктері; 

- Ұстап қалу. 

7 «Цеснабанк» АҚ - Электр линияларын реконструкциялау және қондырғыларды 

жаңарту.  

- «Энергопоток» ЖШС және «Оңтүстік Жарық» ЖШС жер телімдері бар әкімшілік 

ғимараттары 

-  «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС уақытшы пайдалану құқы бар жер телімі; 

- Болашақта түсетін ақшалар; 

- Заңды тұлғалар: «Энергопоток» ЖШС, «Оңтүстік Жарық» ЖШС кепілдіктері. 
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41. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байлынысты кредиторлық берешек 

(тауар жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар).  Осы тармақта 

Эмитенттің олардың алдындағы кредиторлық берешегі кредиторлық берешектің 

жалпы сомасының бес және одан көп пайызы мөлшерінде болатын ұйымдардың 

аталымы, не Эмитенттің он ірі кредиторының тізімі көрсетіліп, кредиторлық 

берешектің құрылымы ашылады. 

№ Аталымы  
Орналасқан 

жері 

Берешектің 

себебі  

Өтеу 

мерзімдері 

Берешек, 

мың 

теңге 

Сатып 

алуларды

ң жалпы 

көлемінде

гі үлес, % 

1 China Machinery 

Engineering 

Corporation 

Қытай Энергоблок салу 

қызметтері 

2016 ж. 3 708 574 49,7% 

2 «Техторг» ЖШС Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Мердігерлік 

тәсілмен жөндеу 

жұмыстары (ТП, 

ВЛ, ПС жөндеу), 

жобалау шаралары 

бойынша 

жұмыстар (ВЛ, 

ПС жобалау, 

реконструкциялау, 

салу жұмыстары) 

31.12.2015 ж. 1 091 443 14,6% 

3 «Богатырь Көмір» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Екібастұз қ. 

Көмір  2015 ж. қазан 450 995 6,0% 

4 «Қарағанды Су» 

ЖШС 

Республика 

Казахстан, 

Қарағанды қ. 

Су  2015 ж. қазан 189 734 2,5% 

5 «Қазтехнология» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Жобалық-

сметалық 

құжаттаманы 

дайындау 

31.12.2015 ж. 136 000 1,8% 

6 «Омега XXI» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Шымкент қ. 

Биллингтік 

қызметтер 

31.12.2015 ж. 124 775 1,7% 

7 «АРЫС-

COMPANY» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Мердігерлік 

тәсілмен жөндеу 

жұмыстары (ТП, 

ВЛ, ПС жөндеу), 

жобалау шаралары 

бойынша 

жұмыстар (ВЛ, 

ПС жобалау, 

реконструкциялау, 

салу жұмыстары) 

31.12.2015 ж. 123 278 1,7% 

8 «Ер-Ай және К» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Астана қ. 

Тауарлық-

материалдық 

қорлар 

31.12.2015 ж. 108 436 1,5% 

9 «Арыстан Building 

Company» ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Қарағанды қ. 

Мердігерлік 

жұмыстар, 

жаңарту және 

күрделі жөндеу 

31.12.2015 ж. 105 148 1,4% 

10 «Umbrella GPS» 

ЖШС 

Қазақстан 

Республикасы, 

Тауарлық-

материалдық 

31.10.2015 ж. 97 957 1,3% 
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№ Аталымы  
Орналасқан 

жері 

Берешектің 

себебі  

Өтеу 

мерзімдері 

Берешек, 

мың 

теңге 

Сатып 

алуларды

ң жалпы 

көлемінде

гі үлес, % 

Шымкент қ. қорлар 

 Басқалар  - - - 1 326 491 17,8% 

 Қорытындысы    7 462 831 100,0% 

42. Эмитенттің аяқталған соңғы үш қаржылық жылда (үш жылдың әрқайсысы бөлек 

көрсетіліп) алған (тартқан) таза табысының (залалының) мөлшері. 

мың теңге 

Жыл  Таза табыс 

31.12.2012 ж. (аудит) 7 515 913 

31.12.2013 ж. (аудит) 7 661 158 

31.12.2014 ж. (аудит) 8 406 171 

30.09.2015 ж. (аудит жүргізілмеген) 8 542 947 

43. Левередж. Осы тармақта Эмитент левереджінің аяқталған соңғы үш қаржылық 

жылдың бірінші күніндегі, сондай-ақ облигациялардың бірінші шығарылымының 

(облигациялық бағдарламаның) анықтамалығын ұсынардың алдындағы соңғы 

тоқсанның соңындағы жағдай бойынша шамасы көрсетіледі. 

мың теңге 

Аталымы  
01.01.2013 ж. 

(аудит) 

01.01.2014 ж. 

(аудит) 

01.01.2015 ж. 

(аудит) 

30.09.2015 ж. 

(аудит 

жүргізілмеген) 

Міндеттемелер  46 114 642 51 349 892 73 496 474 66 864 036 

Меншікті капитал 38 587 841 46 348 999 54 755 170 70 174 066 

Левередждің 

шамасы 

1,20 1,11 1,34 0,95 

44. Эмитенттің қызметінен аяқталған соңғы үш қаржылық жылдың бірінде, оның 

аудиторлық есеп-қисаппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес алынған ақшалай 

қаражаттардың таза ағындары. 

мың теңге 

Аталымы  
31.12.2012 ж. 

(аудит) 

31.12.2013 ж. 

(аудит) 

31.12.2014 ж. 

(аудит) 

30.09.2015 ж. 

(аудит 

жүргізілмеген) 

Операциялық қызметтен түскен 

ақшалай қаражаттың таза сомасы 

15 054 525 12 467 304 20 466 500 15 788 368 

Инвестициялық қызметтен 

түскен ақшалай қаражаттың таза 

сомасы 

(24 542 364) (15 877 527) (29 002 121) (15 200 648) 

Қаржылық қызметтен түскен 

ақшалай қаражаттың таза сомасы 

10 527 954 3 152 919 9 061 068 1 042 971 

Ақшалай қаражаттың және оның 

баламаларының таза өзгерісі 

1 040 115 (257 304) 525 447 1 630 691 

Кезеңнің басындағы ақшалай 

қаражат және оның 

баламалары 

669 746 1 709 861 1 452 557 1 978 003 
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Аталымы  
31.12.2012 ж. 

(аудит) 

31.12.2013 ж. 

(аудит) 

31.12.2014 ж. 

(аудит) 

30.09.2015 ж. 

(аудит 

жүргізілмеген) 

Кезеңнің соңындағы ақшалай 

қаражат және оның 

баламалары 

1 709 861 1 452 557 1 978 003 3 608 666 
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6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

45. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына 

қатысты: 

1) Әрбір шығарылым облигациясының жалпы саны, түрі, номиналдық құны, әрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сондай-ақ 

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі 

қарыздың сомасы, әрбір шығарылым бойынша есептелген және төленген 

сыйақының сомасы, өтеп алынған күн көрсетіліп, өтеп алынған облигациялардың 

саны. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, ондай 

шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні.  

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 

2) Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі, номиналдық құны, 

сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі. 

Айналымдағы акциялардың, өтеп алынған күні көрсетіліп, өтеп алынған 

акциялардың саны. Акцияларды өтеп алу әдістемесі бекітілген күн. Акциялардың 

шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, ондай шығарылымның мемлекеттік 

тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні. 

Эмитент бұрын акциялар шығарған жоқ. 

3) Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін 

орындамауы, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру), 

міндеттемелерді орындамаудың мөлшерлері және оларды орындаудың кешіктірілген 

мерзімі туралы ақпаратты қоса, акциялар бойынша дивидендтер  төлемеу (төлеуді 

кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 

төленбеген сыйақылардың сомасы (түрлері және шығарылымдары бойынша бөлек).  

Эмитенттің  бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін 

орындамау фактілері жоқ.  

4) Бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе дәрменсіз деп 

танылған, не күші жойылған жағдайда, ондай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік 

орган, оларды қабылдаудың негіздері және күні көрсетіледі.  

Эмитент бұрын бағалы қағаздар шығарған жоқ. 

5) Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күні, төленуі тиіс сомалар, өтеу 

күні және әрбір шығарылым бойынша өтелуі тиіс сомалар.  

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 

6) Есептелген дивидендтердің сомалары және төленген дивидендтердің сомалары 

көрсетіліп,  соңғы екі қаржылық жылдың әрбір жылы үшін немесе іс жүзінде болған 

кезең үшін бір акцияға (қарапайым, артықшылықты) дивидендтің мөлшері. 

Эмитент іс жүзінде болған кезеңде дивидендтер төленген жоқ. 

7) Сауда-саттықты ұйымдастырушының аталымын қоса, оларда Эмитенттің бағалы 

қағаздарымен сауда жүргізілген негізгі рыноктар.  

Эмитент бұрын бағалы қағаздар шығарған жоқ. 

8) Бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрінің оларды ұстаушыларға беретін 

құқықтары, оның ішінде облигацияларды ұстаушылардың осы құқықтарды жүзеге 

асыру тәртібі көрсетіліп, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде жүзеге асырылған 

және бағалы қағазды ұстаушылармен жасалған сату-сатып алу келісім-шарттарында 

қарастырылған құқықтар.  

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 
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№1 қосымша. Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізімі 

 

 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР 

№ 
Тегі, аты, әкеісінің аты (бар болса) 

және орналасқан жері 
Туылған жылы 

Байланыстылық пайда 

болған күн 
Ескерту  

1 Идрисова Магда Камаловна (Алматы қ.) 1972 03.11.2008 Ірі қатысушы 

2 Идрисов Динмухамет Аппазович (Алматы қ.) 1964 03.11.2008 Ірі қатысушының жұбайы 

3 Аппаз Жармухамед Динмухаметович (Алматы қ.) 1994 03.11.2008 М.К.Идрисованың ұлы 

4 Идрисов Камал Динмухаметович (Алматы қ.) 2004 03.11.2008 М.К.Идрисованың ұлы 

5 Идрисов Карим Динмухаметович (Алматы қ.) 2006 03.11.2008 М.К.Идрисованың ұлы 

6 Идрисова Мадина Динмухаметовна (Алматы қ.) 1996 03.11.2008 М.К.Идрисованың қызы 

7 Идрисова Алина Динмухаметовна (Алматы қ.) 1999 03.11.2008 М.К.Идрисованың қызы 

8 Идрисова Луиза Динмухаметовна (Алматы қ.) 2001 03.11.2008 М.К.Идрисованың қызы 

9 Идрисова Таира Динмухаметовна (Алматы қ.) 2013 18.01.2013 М.К.Идрисованың қызы 

10 Нурлаков Инаят Камалович (Алматы қ.) 1973 03.11.2008 М.К.Идрисованың інісі 

11 Нурлаков Сайд-Бурхан Камалович (Шымкент қ.) 1980 03.11.2008 М.К.Идрисованың інісі 

12 Нурлакова Зерафшан Ахметовна (Шымкент қ.) 1949 03.11.2008 М.К.Идрисованың анасы 

13 Исмаилова Бибимария (Шымкент қ.) 1932 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың анасы 

14 Идрисов Кулмухамед Аппазович (Шымкент қ.) 1968 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың інісі 

15 Идрисов Жандарбек Аппазович (Шымкент қ.) 1962 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың інісі 

16 Ахметова Баян Аппазовна (Шымкент қ.) 1957 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың әпкесі 

17 Идрисова Раушан Аппазовна (Шымкент қ.) 1960 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың әпкесі 

18 Бекжанова Гульнар Аппазовна (Шымкент қ.) 1972 03.11.2008 Д.А.Идрисовтың қарындасы 

19 Исмаилова Жазира Махамбетовна (Алматы қ.) 1962 30.12.2008 Қатысушы   

20 Джолжиев Бейсенбай Тажиханович 1954 30.12.2008 Ж.М.Исмаилованың жұбайы 

21 Тәжіхан Айнұр Бейсенбайқызы  1985 30.12.2008 Ж.М.Исмаилованың қызы 

22 Тәжіхан Әйгерім Бейсенбайқызы  1986 30.12.2008 Ж.М.Исмаилованың қызы 

23 Аденова Амантай  1937 30.12.2008 Ж.М.Исмаилованың анасы 

24 Айтжанов Наби Еркинович (Астана қ.) 11.09.1980 18.03.2010 «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 

бас директоры 

25 Абишев Мади Вакасович (Қарағанды қ.) 23.01.1959 08.01.2014 «Караганда Энергоцентр» ЖШС бас 
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директоры 

26 Иманов Нуржан Ибрагимович (Қарағанды қ.) 30.11.1980 26.01.2009 «Қарағанды Жарық» ЖШС бас директоры 

27 Ахметов Рустам Болатович (Қарағанды қ.) 15.08.1973 16.05.2012 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС директоры 

28 Кругов Юрий Александрович (Қарағанды қ.) 09.01.1951 20.02.2014 «Расчетный сервисный центр» ЖШС 

директоры 

29 Ибрагимов Мурат Жумашевич (Шымкент қ.) 10.05.1970 26.01.2009 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС бас 

директоры 

30 Игисинова Салтанат Жаналыковна (Шымкент қ.) 08.06.1973 11.03.2012  «Оңтүстік Жарық» ЖШС бас директоры 

31 Сарсенбаев Нурлан Мырзакасымович (Шымкент қ.) 06.12.1966 11.03.2012 «Энергопоток» ЖШС бас директоры 

32 Мырзахметов Дамир Алтынханович 25.12.1979 15.07.2015 «Ветропарк «Жүзімдік» ЖШС директоры 

33 Маманбаев Алтай Мухамбетбаки улы (Алматы қ.) 02.12.1976 22.06.2012 «Falah Investment B.V.» компаниясының  

2012 ж.17.04-тегі сенімхаттың негізінде   

іс-әрекет жасайтын өкілі  

34 Усенко Владимир Иванович (Астана қ.) 07.06.1960 05.09.13 «Energy Center» ЖШС бас директоры 

35 Сейтбеков Нуржан Жандарович (Алматы қ.) 17.02.1969 01.02.2012 «Ордабасы Коммерц» ЖШС директоры, 

«Аманат – ЗПУ 1» Ақтөбе жабу-пломбалау 

құрылғыларын өндіру зауыты» ЖШС 

директоры 

36 Садыков Абай Шынжирбекович (Алматы қ.) 26.04.1975 01.02.2012 "Orda Mining" ЖШС директоры, «Aktobe 

Mining» ЖШС директоры  

37 Достыбаев Ержан Нурбекович (Алматы қ.) 15.12.1973 15.12.2010 «Ақтөбе мұнай қондырғылары зауыты» 

АҚ Директорлар кеңісінің мүшесі, 

"Аңсаган Петролеум" АҚ уәкілетті өкілі 

38 Баешов Каныш Абдуалиевич 10.07.1976 06.08.2012 "Man Group" ЖШС директоры 

39 Канафин Аскар Ахилбекович (Алматы қ.) 27.11.1972 01.02.2014 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

Директорлар кеңесінің төрағасы 

40 Бегимбетов Ергали Нурланович (Алматы қ.) 23.04.1972 12.03.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

41 Батыргожын Нурлан Кабашович (Алматы қ.)  01.02.2014 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ  

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директоры 

42 Худайбергенов Олжас Абдумаликович (Алматы қ.)  22.05.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ  
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Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директоры 

43 Сложеникина Лариса Александровна (Алматы қ.) 03.10.1956 10.03.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

44 Прманшаева Гульмира Мамаевна (Алматы қ.) 17.12.1979 02.03.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

45 Гаврилов Сергей Павлович (Алматы қ.) 03.01.1981 02.03.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

46 Мохнаткин Алексей Игоревич (Алматы қ.) 14.04.1985 12.01.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

47 Некрюкова Анна Алексеевна (Алматы қ.) 18.04.1983 12.01.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

48 Колдасов Алмас Искендерович (Алматы қ.) 03.11.1982 13.03.2015 "СК "AMANAT INSURANCE" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары 

49 Айтуов Ербол Абдыашимович (Алматы қ.) 21.03.1977 01.02.2012 «Ақтөбе мұнай қондырғылары зауыты» 

АҚ Бас директоры 

50 Салимова Асия Молдабаевна (Алматы қ.) 13.10.1970 18.12.2013 "Carpet Plaza" ЖШС директоры 

51 Жанасов Карим Габитханович (Алматы қ.) 03.11.1981 23.12.2014 "Ай Қарааул" АҚ Президенті 

52 Рахымбаев Малик Мыркасымович (Алматы қ.) 10.09.1949 09.10.2013 "Керегетас" тау-кен компаниясы»  ЖШС 

директоры 

53 Ертаев Жомарт Жадыгерулы (Алматы қ.) 06.12.1967 20.05.2014 "Алма ТВ" ЖШС бас директоры 

54 Ташметов Мирлан Жапарбекович (Алматы қ.) 19.05.1975 29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ басқарма төрағасы  

55 Келимбетов Ерлан Мухамедович (Алматы қ.) 05.12.1980 29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ басқарма төрағасының 

орынбасары 

56 Сулейманова Гульнар Ашимовна (Алматы қ.) 11.11.1965  29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ басқарма төрағасының 

орынбасары 

57 Ибрагим Бахыт Жасузакулы (Алматы қ.)  29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңісінің 

төрағасы  

58 Алпысов Болат Кенесович (Алматы қ.)  29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңісінің 

мүшесі, тәуелсіз директор  

59 Ташметов Мирлан Жапарбекович (Алматы қ.)  29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңісінің 

мүшесі 

60 Султангазиев Канат Елеусизович (Алматы қ.)  29.11.2012 «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңісінің 

мүшесі 
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ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР 

№ 
Заңды тұлғаның толық 

аталымы 

Заңды тұлғаның мелекеттік тіркеу күні мен 

нөмірі, почталық мсекен-жайы және іс жүзінде 

орналасқан жері 

Байланыстылық 

пайда болған 

күн 

Есертулер / Қызметінің түрі 

1 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС  2009 ж. 27.04-дегі № 24017-1958-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

 ҚР,160050, Шымкент қ., Энергетиктер к., 1 

26.11.2008 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Оңтүстік Қазақстан облысында электр 

энергиясын беру және үлестіру 

2 «Қарағанды Жарық» ЖШС 2007 ж.27.07-дегі № 14175-1930-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР,100000, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, 

Сәтбаев к., 115. 

25.11.2008 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Қарағанды облысында электр 

энергиясын беру және үлестіру 

3 «Караганда Энергоцентр» ЖШС  

 

2012 ж. 04.07-дегі № 535-1930-01-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

 ҚР, Қарағанды қ., Бұхар Жырау д-лы, 22. 

19.04.2010 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Қарағанды облысында жылу, электр 

энергиясын және химиялық тазартылған 

су өндіру 

4 «Энергопоток» ЖШС 2012 ж. 05.10-дағы № 2673-1958-01-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

 ҚР, Шымкент қ., Әл Фарби ауданы, Тоқаев к., 27 

29.12.2011 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

тұтынушыларды электр энергиясымен 

жабдықтау 

5 «Расчетный сервисный центр» 

ЖШС 

2012 ж.24.09-тегі № 3317-1930-01-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Лобода к., 35 

«А». 

29.12.2011 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Қарағанды облысындағы 

тұтынушыларды электр энергиясымен 

жабдықтау 

6 «Оңтүстік Жарық» ЖШС  2012 ж.05.10-дағы № 2672-1958-01-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Шымкент қ., «Сауле» ш/а, Ынтымақ к., 30 

 

29.12.2011 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

тұтынушыларды электр энергиясымен 

жабдықтау 

7 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС 2012 ж.17.09-тегі № 3278-1930-01-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Лобода к., 35 

«А». 

29.12.2011 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Қарағанды облысындағы 

тұтынушыларды жылу және электр 

энергиясымен жабдықтау 

8 «Energy Center» ЖШС 2013 ж.05.09-тегі №5072-1930-01-ЖШС мемлекеттік 

тіркеу нөмірі, 

 ҚР, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Сатбаев к., 17 

05.09.2013 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Қарағанды облысында жылу және электр 

энергиясын өндіру 
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9 «Ветропарк «Жүзімдік» ЖШС 2015 ж. 02.09-тегі мемлекеттік қайта тіркеу туралы 

куәлік, 15.07.2015 ж. 15.07-дегі № 768-1958-02-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік,  

ҚР, Оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек  ауданы, 

Шаян ауылы, Жылқышиев к., н-з үй 

15.07.2015 ж. - «ҚКЖ» ЖШС ірі қатысушысы 

- Оңтүстік Қазақстан облысында электр 

энергиясын өндіру 

10 «ScotBoard Management Ltd.» 

компаниясы 

20.02.2007, Британ Виргин аралдары 03.11.2008 ж. - Акционері Идрисова М.К. 

- Компанияның мақсаттары қызметтердің 

Британ Виргин аралдарының  2004 

жылғы Компаниялар туралы актінде 

немесе оның қайта қаралған нұсқасында 

немесе Британ Виргин аралдарының 

басқа заңдарында тыйым салынбағын 

кез-келген түрлері   

11 "Falah Investment B.V." 

компаниясы 

Тіркеу нөімірі 34360581,  

Paasheuvelweg 39, 1105BG Amsterdam Zuidoost, the 

Netherlands (Нидерланд корольдігі) 

22.06.2012 ж. - «Караганда Энергоцентр» ЖШС 

мүлігінде үлесі бар ірі қатысушының 

бақылауында 

- Инвестициялық қор 

12 «Ордабасы Коммерц» ЖШС 2008 ж. 29.05-дағы  92429-1910-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, 050000, Алматы қ., Төле би к., 63 

03.11.2008 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

компанияның жарғылық капиталында 

үлесі бар 

- Сауда-делдалдық қызмет 

13 «Orda Mining» ЖШС  2011 ж.30.11-дағы № 107029-1910-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

 ҚР, Алматы қ., Төле би к., 63 

30.11.2010 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

компанияның жарғылық капиталында 

үлесі бар 

- Тау-кен компаниясы 

14 «Carpet Plaza» ЖШС 2013 ж.19.12-дағы № 6123-1910-02-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР,  Алматы қ., Абылай хан д-лы, 145, 77-78 бөлме 

19.12.2013 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 

- Тауарлар сату 

15 «Аңсаған Петролеум» ЖШС 2012 ж. 15.06-дағы № 1032 -1910-02 -ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Алматы қ., Төле би к., 63.  

20.12.2010 ж. - Ірі қатысушының  жұбайы компанияның 

акционері 

- Көмірсутекті шикізатты барлау және 

өндіру  

16 «Man Group» ЖШС 2012 ж.06.08-дағы № 1566-1910-02-ЖШС 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР,. Алматы қ., Қарасай батыр к., 111, 21-п. 

06.08.2012 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

компанияның жарғылық капиталында 

үлесі бар 

- Тауарлар сату 

17  «Amanat Insurance» сақтандыру 

компаниясы» АҚ  

2014 ж.03.12-дағы № 35347-1910-АҚ мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

28.04.2011 ж.  - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 
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ҚР, Алматы қ., Төле би к., 63. - Сақтандыру қызметі 

18 «Ақтөбе мұнай қондырғылары 

зауыты» АҚ 

2004 ж.07.06-дағы №10625-1904-АҚ мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы к., 42. 

25.06.2009 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 

- Машина жасау кәсіпорны 

19 «Аманат – ЗПУ 1» Ақтөбе жабу-

пломбалау құрылғыларын өндіру 

зауыты» ЖШС 

2008 ж.15.08-дағы №65258-1910-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Алматы қ., Майлин к., 54 а.  

04.04.2011 ж.  - Ірі қатысушының  жұбайының 

компанияның жарғылық капиталында 

үлесі бар 

- Машина жасау кәсіпорны 

20 «Qazaq Banki» АҚ 2014 ж. 01.12-дағы № 4867-1900-АҚ мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

ҚР, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығы к., 58. 

29.11.2012 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 

- Банктік қызмет 

21 «Алма ТВ» ЖШС № 112566-1910-ЖШС мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама, БСН 940540000499, 

ҚР, Алматы қ., Әйтиев к., 23 

16.05.2014 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 

- Кабельдік теледидар және деректерді 

беру операторы 

22 «Ай Қарауыл» АҚ 2014 ж.13.02-дағы № 4885-1910-06-АҚ (ИУ) 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 

ҚР,  Алматы қ., Жібек жолы к., 64/47, 620-кеңсе 

13.02.2014 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

бақылауында 

- Тау-кен компаниясы 

23 «Керегетас» тау-кен компаниясы» 

ЖШС  

2009 ж.06.03-дағы № 91349-1910-ЖШС (ИУ) 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 

ҚР,  Алматы қ., Жібек жолы к., 64/47, 620-кеңсе 

09.10.2013 ж. - Ірі қатысушының  жұбайының 

компанияның жарғылық капиталында 

үлесі бар 

- «Керегетас» тау-кен компаниясы» ЖШС. 

24 «Europharma» ЖШС 2012 ж.25.05-дағы № 2052-1958-ЖШС мемлекеттік 

қайта тіркеу туралы куәлік, 

 ҚР, Шымкент қ.,  Байтұлы баба к., н-з үй 

25.05.2012 ж.  - Ірі қатысушының  ұлының бақылауында 

- Дәріханалар желісі 
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№2 қосымша.  Эмитенттің үлестес тұлғаларының қатысуымен жасалған мәмілелердің тізілімі 

 

№ 

п/п 
Заңды / жеке тұлғаның аталымы 

Уәкілетті орган қабылдаған шешімнің нөмірі мен күні / 

Келісім-шарттың нөмірі мен күні 

Мәміленің сомасы, 

теңге 

1 Аппаз Жармухамед Динмухаметулы (1994 ж.) 2014 ж.31.12-дағы сатып алу-сату келісім шарты 38 558 406 

2 «Қарағанды Жарық» ЖШС (Қарағанды қ.) 2014 ж.06.01-дағы жалға алу келісім шарты  9 053 296 

3 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2014 ж.06.01-дағы №3-юр жалға алу келісім шарты  5 651 520 

4 «Караганда Энергоцентр» ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

2014 ж.06.01-дағы №6-юр жалға алу келісім шарты 909 440 

5 «Расчетный сервисный центр» ЖШС 

(Қарағанды қ.) 

2013 ж.19.11-дағы №81 жалға алу келісім шарты  1 176 000 

6 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (Шымкент қ.) 2014 ж.06.01-дағы №14-юр жалға алу келісім шарты  448 000 

7 «Караганда Энергоцентр» ЖШС 

(Қарағанды қ.) 

2014 ж.04.10-дағы №582-14  кеңес беру қызметтерін көрсету туралы келісім шарт  33 600 000 

8 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (Шымкент қ.) 2014 ж.22.12-дағы №242 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  200 000 000 

9 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2014 ж.24.12-дағы қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  200 000 000 

10 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 ж.) 2014 ж.23.12-дағы қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  380 000 000 

11 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 ж.) 2015 ж.19.05-дағы қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  200 000 000 

12 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 ж.) 2015 ж.04.09-тегі № 22/15-юр қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  200 000 000 

13 Идрисов Динмухамет Аппазович (1964 ж.) 2015 ж.20.10-дағы № 23/15-юр қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  130 000 000 

14 Идрисова Магда Камаловна (1972 ж.) «ҚКЖ» ЖШС  жарғылық капиталына 2015 ж.21.08-дағы хаттамаға сәйкес жарна 6 834 100 000 

15 «Оңтүстік Жарық» ЖШС (Шымкент қ.) 2015 ж.29.06-дағы қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  500 000 000 

16 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (Шымкент қ.) 2015 ж.29.06-дағы № 159 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  500 000 000 

17 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.08.016-дағы № 105 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  650 000 000 

18 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.20.05-дағы № 134 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  200 000 000 

19 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.29.06-дағы № 1429 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  350 000 000 

20 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.30.06-дағы № 143 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  50 000 000 

21 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2014 ж.23.12-дағы № 159 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  380 000 000 
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№ 

п/п 
Заңды / жеке тұлғаның аталымы 

Уәкілетті орган қабылдаған шешімнің нөмірі мен күні / 

Келісім-шарттың нөмірі мен күні 

Мәміленің сомасы, 

теңге 

22 «Жүзімдік жел электр стансасы» ЖШС 

(Оңтүстік Қазақстан облысы) 

2015 ж.02.09-тегі № 159 қаржылық көмек көрсету туралы келісім шарт  1 500 000 

23 «Қарағанды Жарық» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.30.01-дағы №30-2-юр жалға алу келісім шарты  9 053 296 

24 «Караганда Энергоцентр» ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

2014 ж.31.12-дағы №5/15-юр жалға алу келісім шарты  1 000 384 

25 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ.) 2015 ж.01.01-дағы №01/15-юр/76  жалға алу келісім шарты  6 216 672 

26 «Расчетный сервисный центр» ЖШС 

(Қарағанды қ.) 

2014 ж.29.10-дағы №36 жалға алу келісім шарты  1 176 000 

27 «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (Шымкент қ.) 2014 ж.31.12-дағы №07/15-юр жалға алу келісім шарты  492 800 

28 «Караганда Энергоцентр» ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

2015 ж.02.07-дегі кеңес беру қызметтерін көрсету туралы келісім шарт  33 600 000 

29 «Жүзімдік» жел электр стансасы » ЖШС 

(Оңтүстік Қазақстан облысы) 

Жалғыз қатысушының 2015 ж.09.07-дегі шешіміне сәйкес жарғылық капиталға жарна 200 000 

30 «Караганда Энергоцентр» ЖШС  

(Қарағанды қ.) 

Жарғылық капиталды «ҚКЖ» ЖШС  қатысушыларының жалпы жиналысының 2015 

ж.08.07-дегі хаттамасына сәйкес толықтыру  

6 834 100 000 

 

 

 

 

 

 




