
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проспект выпуска облигаций  

Акционерного Общества  «АстанаГазСервис» 
 
 

Полное и сокращенное 
наименование эмитента 

Акционерное общество «АстанаГазСервис»; 
АО «АстанаГазСервис». 

Вид облигаций: именные дисконтные, без обеспечения. 
Количество  
размещаемых облигаций: 28 900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) штук. 

 
«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».  
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1. Общие сведения об эмитенте 

2. Наименование эмитента: 

Наименование общества Полное Сокращённое 

На казахском языке “АСТАНАГАЗСЕРВИС”                       
акционерлiк қоғамы “ АСТАНАГАЗСЕРВИС ” АҚ 

На русском языке Акционерное общество 
“АСТАНАГАЗСЕРВИС” АО “ АСТАНАГАЗСЕРВИС ” 

Данные об изменениях в наименовании эмитента: 

Дата регистрации  
(перерегистрации) Полное наименование Сокращённое 

 наименование 

01 июня 2001 года Открытое акционерное общество 
«АстанаГазСервис» ОАО «АстанаГазСервис» 

19 января 2005 года Акционерное общество 
 «АстанаГазСервис»  АО «АстанаГазСервис» 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 9973-1901-АО от 01 июня 2001 года, выданное 
Управлением юстиции города Астаны Министерства Юстиции Республики Казахстан. Свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица № 9973-1901-АО от 19 января 2005 года, выданное 
Департаментом юстиции города Астаны Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 620300019001 

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты: 

Место нахождения Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, станция Сороковая, 
Газонаполнительная станция, Главпочтамт, п/я 113. 

Почтовый адрес Республика Казахстан, г. Астана, 010000, район Алматы, станция 
Сороковая, Газонаполнительная станция, Главпочтамт, п/я 113. 

Коммуникационные 
реквизиты 

Тел.: (3172) 23-33-03,  факс: (3172) 23-34-41 
Е-mail: ags_astana@mail.ru 

6. Банковские реквизиты эмитента. Расчетный счет 020467861 в столичном филиале АО «Цеснабанк» г. 
Астаны, МФО 195301703, Кбе 17.  

7. Виды деятельности эмитента.  

• Закуп и оптовая реализация сжиженного углеводородного газа (СУВГ); 
• Строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу автогазозаправочных 

станций; 
• Эксплуатация и ремонт железнодорожных вагон-цистерн; 
• Эксплуатация и ремонт объектов для хранения и реализации сжиженного углеводородного газа; 
• Эксплуатация компрессоров, насосов, котлов, трубопроводов и газопроводов, работающих под 
давлением; 
• Строительство, эксплуатация, ремонт, содержание стационарных и передвижных 
автогазозаправочных станций (АГЗС) и автозаправочных станций (АЗС), газонаполнительных станций 
(ГНС), автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных 
пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных установок (ГРУ).  
• Осуществление заправки всех видов баллонов сжиженным углеводородным газом, в том числе и 
заправки автомобилей; 

mailto:ags_astana@mail.ru
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• Реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций; 
• Освидетельствование и ремонт газовых баллонов всех типов; 
• Освидетельствование, ремонт и установка газобаллонной аппаратуры автомобилей; 
• Техническое обслуживание и мойка автомобилей; 
• Производство, строительные работы, эксплуатация и ремонт систем газоснабжения жилых и 
коммунально-бытовых, промышленных объектов; 
• Доставка газа потребителям; 
• Ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; 
• Осуществление внешнеэкономической деятельности; 
• Осуществление лизинговой деятельности; 
• Строительство промышленных и жилых объектов; 
• Строительство и ремонт сетей газоснабжения; 
• Реализация сжиженного углеводородного газа через групповые резервуарные установки (ГРУ); 
• Обучение Обществом безопасным методам труда при работе со сжиженными газами; 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа. Отсутствуют.   

 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента.         

 

Полное наименование Филиал акционерного общества «АстанаГазСервис» в 
г. Степногорск.  

Место нахождения и почтовый адрес Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Степногорск, 4 микрорайон, дом 9, квартира 57.  

Дата учетной регистрации 24 апреля 2003 года 
Дата учетной перерегистрации  19 июля 2005 года 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – 
отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).  
Товарищество с ограниченной ответственностью АК «Центр аудита и оценки». г. Астана, ул. Бейбитшилик, 
д. 42, офис 17, Руководитель: Балтабаев Базарбай Кабдулович. Государственная лицензия № 0000197 
выдана МФ РК 06.10.2001г.   

 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие 
предусмотрено уставом общества). Уставом общества не предусмотрено принятие кодекса 
корпоративного управления.  
       

2. Органы управления эмитента 

12. Структура органов управления эмитента 

Высший орган управления – общее собрание акционеров.   
Орган управления – совет директоров. В промежутке между Общими Собраниями Акционеров и в 

той степени, в которой позволяют положения Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), 
Устава Общества, общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров,  за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров. 
            Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей   деятельностью   осуществляется 
исполнительным органом общества – Правлением, возглавляемым Председателем. Правление 
выполняет решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества. Правление  общества, 
в лице его Председателя, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Общества  в порядке, установленном Уставом общества, издает решения       
(приказы и распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  
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К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав   или утверждение его новой редакции; 
2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 

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

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит; 
7) утверждение годовой финансовой отчетности; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятие 

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;  

10) принятие решений об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более 
процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и  сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 и более 
процентов от размера собственного капитала Общества;  

13) определение формы извещения Обществом акционеров о  созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 

14) утверждение методики определения стоимости акции при их выкупе Обществом в соответствии с 
законодательством о рынке ценных бумаг; 

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 

числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом Общества; 
17) введение и аннулирование «золотой акции»; 
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров.  
    Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3), принимаются квалифицированным 
большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, 
отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. 
    Решение при избрании членов совета директоров Общества принимается общим собранием 
акционеров кумулятивным голосованием.    
    Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, 
относящимся к внутренней деятельности Общества.   
 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Общества; 
3) принятие решения о размещении акций и цене их размещения в пределах количества 

объявленных акций; 
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда 

на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый 
год; 

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

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа; 
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников службы внутреннего аудита; 
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) определение порядка использования резервного капитала Общества; 
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13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества; 

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

15) принятие решения об участии в создании и деятельности других организаций; 
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 
19)  принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
20) Утверждает штатное расписание Общества; 
21) Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
    Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим 
Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие 
решениям Общего собрания акционеров. 

 
 
Компетенция Правления.  
К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не 

отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, 
определенные Уставом Общества или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием 
Акционеров или Советом директоров.  

       

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

ФИО, год рождения 
членов совета 
 Директоров 

Занимаемые должности в настоящее 
время  

и за последние два года в 
хронологическом порядке 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента                 

(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента           

(в процентах) 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич,  
1964 г.р. 
Председатель Совета 
директоров АО 
«АстанаГазСервис» 

Председатель Совета директоров АО 
«Астана-Финанс» 
• с 05.2005г. - Председатель Совета 

директоров АО «Астана-Финанс»; 
• с 08.1999г. – Председатель Правления 

ОАО «Астана-Финанс»;   

Нет Нет 

Савчук Александр 
Викторович, 1969 г.р. 

Председатель Правления АО «Астана-
Финанс» 
• с 05.2005г. – Председатель Правления 

АО «Астана-Финанс»; 
• с 01.2000г. – заместитель Председателя 

Правления ОАО «Астана-Финанс». 

 
Нет 

 
Нет 

Горбунова Любовь 
Васильевна, 1954 г.р. 
 

Заместитель Председателя Правления АО 
«Астана-Финанс»   
• c 11.2000г. – Заместитель Председателя 

Правления ОАО «Астана-Финанс».  

Нет Нет  

 

Изменений в составе Совета директоров эмитента в течение предыдущих двух лет не происходило. 
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14. Исполнительный орган эмитента. 

ФИО и год 
рождения члена 
Правления 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние два года 
в хронологическом порядке 

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента                       
(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                    

(в процентах) 

Адаев Николай 
Сергеевич,         
1961 г.р. 

Председатель Правления  
АО «АстанаГазСервис» 
• c 06.2001г. – Председатель Правления 

ОАО «АстанаГазСервис». 

Нет Нет 

Крокосенко Вера 
Ивановна,          
1952 г.р. 
 

Заместитель Председателя Правления АО 
«АстанаГазСервис» по экономике и 
финансам                                                                         
• с 08.2004г.- Заместитель Председателя 

Правления ОАО «АстанаГазСервис» по 
экономике и финансам; 

• с 08.2001г. – ведущий экономист ОАО 
«АстанаГазСервис».   

Нет Нет 

Байузаков 
Мамбеталы 
Абуович,  1954 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО 
«АстанаГазСервис» по производству  
• с 07.2004г. – Заместитель Председателя 

Правления ОАО «АстанаГазСервис» по 
производству; 

• с 09.2002г. – мастер НРЦ ГНС ОАО 
«АстанаГазСервис». 

Нет Нет 

Нурмахамбетова 
Жансая Мирзаевна,            
1957 г.р. 

Главный бухгалтер АО «АстанаГазСервис» 
• с 04.2005г.- Главный бухгалтер АО 

«АстанаГазСервис»; 
• с 03.2004г. – главный бухгалтер ТОО 

«Сая»; 
• с 04.2003г.- главный бухгалтер ТОО 

«Телевидение г. Астаны»; 

Нет Нет 

Яхин Жанат 
Бекетович,  
1975 г.р. 

Начальник юридического отдела АО 
«АстанаГазСервис» 
• с 11.2001г.  – Начальник юридического 

отдела ОАО «АстанаГазСервис». 

Нет  Нет  
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15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой 
организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:  

олное и 
сокращенное 
наименование 
управляющей 
организации 

Ф.И.О. лица, 
осуществляющего 

функции 
единоличного 

исполнительного 
органа этой 

организации либо 
Ф.И.О.  членов 
коллегиального 
исполнительного 
органа и членов 

совета 
директоров 

(наблюдательного 
совета) 

Год 
рождения 

Должности, 
занимаемые за 

последние два года и в 
настоящее время, в 
хронологическом 

порядке, в том числе 
по совместительству с 
указанием полномочий 

Участие в 
оплаченном 

уставном капитале 
эмитента 

(количество 
акций/доля участия), 

его дочерних 
организаций и 
управляющей 

организации, в том 
числе в зависимом 

акционерном 
обществе 

     

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и 
другим руководящим лицам эмитента.  

    (в тыс. тенге) 

Наименование  
Фактические выплаты за три 
месяца, предшествующих дате 
принятия решения о выпуске (с 

20.05.05 по 20.08.05) 

Планируемые выплаты  в 
последующие двенадцать месяцев 

с даты принятия решения о 
выпуске (с 20.08.05 по 20.08.06) 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
совета директоров 

Отсутствуют Отсутствуют 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
исполнительного органа 

2397 9588 

Итого: 2397 9588 
 

17. Организационная структура эмитента 

Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента:   
 
• Юридический отдел: обеспечение соблюдения законности деятельности Общества, представление 

интересов Общества в судах и других органах при рассмотрении правовых вопросов. 
• Бухгалтерия: обеспечение рациональной организации учета и отчетности, учета поступающих 

денежных средств, ТМЦ, ОС и пр., своевременно отражать на счетах  бухгалтерского учета операции, 
связанные с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

• Служба безопасности: обеспечение охраны имущества Общества от неправомерных посягательств 
третьих лиц, осуществление пропускного режима на территорию и с территории Общества.   

• Отдел планирования: финансово-экономическое планирование деятельности, анализ результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, подготовка отчетов и иной информации по финансово-
хозяйственной деятельности.   

• Газонаполнительная станция: обеспечивает приемку, слив, налив и учет сжиженного углеводородного 
газа.   

• Служба эксплуатации: обеспечивает бесперебойную, безопасную и безаварийную эксплуатацию 
оборудования и сооружений газонаполнительной станции, проводит технический осмотр и ремонт 
технологического оборудования.  
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• Автотранспортный участок: обеспечивает техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств.  

• Автогазозаправочные станции:  обеспечивают реализацию сжиженного углеводородного газа через 
АГЗС.   

  
 
    На отчетную дату АО «АстанаГазСервис» имеет 1 (один) филиал в г. Степногорск и 1 (одну) дочернюю 
организацию в г. Астане: ТОО «Центральное газоснабжение города Астана».    

Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств:  

Показатели 01.10.05 
Численность сотрудников эмитента 146 
Численность сотрудников филиала  6 

 
Численность сотрудников АО “АстанаГазСервис» на 01.10.05 года составляет 146 человек, в том числе 
административно – управленческий персонал – 32 человека, производственный персонал – 114 человек.  

 
Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента 
 
п/н Наименование отдела ФИО руководителя 
1 Газонаполнительная станция  Байузаков Мамбеталы Абуович 
2 Служба эксплуатации Садуакас Кайырбек Габдуллаулы  
3 Автотранспортный участок Амантаев Кайыркен Калкенович 
4 Автогазозаправочная станция Ильясов Асылхан Кайсарбекович 
5 Автогазозаправочная станция Монастырев Сергей Николаевич  
6 Автогазозаправочная станция Романович Михаил Иванович 
7 Отдел планирования Крокосенко Вера Ивановна 
8 Бухгалтерия Нурмахамбетова Жансая Мирзаевна 
9 Служба безопасности Амантаев Кайыркен Калкенович 
10 Юридический отдел Яхин Жанат Бекетович 
11.  ТОО «Центральное газоснабжение города 

Астана» 
Петрунин Алик Тимофеевич 

12.  Филиал АО «АстанаГазСервис» в г. 
Степногорск 

Кузнецов Андрей  Анатольевич 

 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 
 
18. Акционеры (участники) эмитента 
 

Полное/сокращенное наименование 
акционеров – юридических лиц или ФИО 

акционеров –физических лиц 

Место нахождения 
акционеров – юридических 
лиц или паспортные данные 

и место жительства 
акционеров – физических 

лиц 

Доля акционеров в 
уставном капитале 

эмитента (в процентах) 

Акционерное общество «Астана-Финанс»/ 
АО «Астана-Финанс» 

Республика Казахстан, 
010000, г. Астана,    
ул. Бигельдинова, 12.  

91,35 

Акционерное общество «Национальная 
компания «КазМунайГаз»/ 
АО «НК «КазМунайГаз» 

Республика Казахстан, 
010000, г. Астана,  
пр. Кабанбай батыра, 22 

8,65 

Общая доля участия юридических лиц 2 собственника 100 
 
Общая доля участия физических лиц 

 
0 собственников 

 
0 

Всего акционеров 2 собственника 100 
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    Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающих правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации. Отсутствуют.  
 

19. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций 
(долей)  

п/н Полное наименование 
юридического лица 

Доля 
участия 

эмитента в 
уставном 
капитале 
юридическ
ого лица 

Вид деятельности Место нахождения   Ф.И.О. первого 
руководителя 

1 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центральное 
газоснабжение города 
Астана» 

100,0 

Реализация сжиженного 
углеводородного газа 
через групповые 
резервуарные 
установки  

Республика 
Казахстан, г. Астана, 
район Алматы, ст. 
Сороковая, 
Главпочтамт,  
п/я 113.  

Петрунин Алик 
Тимофеевич 

2 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АстанаАвтоСнаб 
Сервис» 

50,0 

Осуществление 
ремонта и технического 
обслуживания легковых 
и грузовых 
автомобилей.  

Республика 
Казахстан, г. Астана, 
район Алматы, ст. 
Сороковая, 
Главпочтамт,  
п/я 113.  

Амантаев 
Кайыркен 
Калкенович 

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

  
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
  

ФИО должностного 
лица эмитента  

Доп
. 
ин
фо
рм
аци
я* 

Лица, состоящие в близком родстве с 
должностными лицами: родители, супруг, 

сестра, брат, сын, дочь (ФИО) 

Свойственность (брат, 
сестра, родитель, сын или 
дочь супруга (супруги) с 
физическим лицом, 

являющимся 
аффилиированным лицом 

эмитента  
Исламов Кинталь 
Кинтальевич – 
председатель Совета 
директоров АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, Новый 
Заречный, ул. 70 лет 
Октября, д. 6.     

 Мать Исламова Алиям Мухтаровна (г. 
Алматы), 
Брат Исламов Наиль Кинтальевич (г. Астана), 
Сестра Касенбаева Чолпан Кинтальевна (г. 
Алматы),  
Сестра Исламова Айя Кинтальевна 
(Акмолинская обл., Щучинский район, п. 
Боровое),   
Сестра Исламова Нелля Кинтальевна (г. 
Алматы), 
Супруга Исламова Алиям Таировна (г. Астана, 
Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, д. 6),   
Дочь Исламова Элеонора Кинтальевна (г. 
Астана, Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, 
д. 6),   
Дочь Исламова Камилям Кинтальевна (г. 
Астана, Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, 
д. 6),    
Сын Исламов Амир Кинтальевич (г. Астана, 
Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, д. 6),   
Дочь Исламова Нагима Кинтальевна (г. 
Астана, Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, 

Отец супруги Насыров Таир 
Саипович (Алматинская 
обл., г. Жаркент),  
Сестра супруги  Насырова 
Асия Таировна 
(Алматинская обл., г. 
Жаркент), 
Сестра супруги Насырова 
Сахибам Таировна (г. 
Алматы), 
Брат супруги  Насыров 
Пархат Таирович (г. 
Алматы),  
Сестра супруги 
Реамбакиева Надиям 
Таировна (г. Алматы). 
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д. 6).   
Горбунова Любовь 
Васильевна – член 
Совета директоров 
АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, ул. 
Букейхана, д. 2/1, кв. 
10.  

 Мать Горбунова Мария Никифоровна (г. 
Астана, ул. Букейхана, д. 2/1, кв. 11),  
Отец Горбунов Василий Васильевич (г. Астана, 
ул. Букейхана, д. 2/1, кв. 11),  
Брат Чайко Леонид Васильевич (Россия, г. 
Тольятти, бульвар Туполева, д. 15, кв. 48), 
Брат Чайко Александр Васильевич (г. 
Кокшетау, м-н Васильковский, д. 17, кв. 79), 
Сестра Роммель Валентина Васильевна 
(Германия, г. Саарбрюкене, 66117, Малтрех 
106), 
Муж Большаков Валерий Алексеевич (г. 
Астана, ул. Букейхана, д.2/1, кв. 10),   
Дочь Горбунова Оксана Александровна (г. 
Астана, ул. Букейхана, д. 2/1, кв. 10),  

- 

Савчук Александр 
Викторович – член 
Совета директоров 
АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, ул. 
Гумилева, 1/17.  

 Отец Савчук Виктор Андреевич (г. Алматы), 
Мать Савчук Хадиша (г. Алматы),  
Брат Савчук Тимур Викторович (г. Алматы), 
Дочь Савчук Адель Александровна (г. Астана, 
ул. Гумилева, 1/17.  

- 

Адаев Николай 
Сергеевич –  
Председатель 
Правления АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, ул. 
Бараева, д. 11, кв. 99.  

 Мать Адаева Раиса Яковлевна (Московская 
обл., г. Киржач), 
Брат Адаев Яков Сергеевич (Московская обл., 
г. Киржач), 
Сестра Пьянковская Галина Сергеевна 
(Московская обл., г. Киржач), 
Супруга Адаева Ирина Владимировна (г. 
Астана, ул. Бараева, д. 11, кв. 99), 
Сын Адаев Георгий Николаевич (г. Астана, ул. 
Бараева, д. 11, кв. 99). 

Мать супруги Роговая Ольга 
Пантелеевна (г. Астана, ул. 
Маяковского, д. 1), 
Сестра супруги Роговая 
Светлана Владимировна (г. 
Астана, ул. Маяковского, д. 
1). 
   

Крокосенко Вера 
Ивановна - 
заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, м-н 3, д.9, 
кв. 79. 

 Мать Садовская Елена Станиславовна 
(Акмолинская обл., Целиноградский район, с. 
Зеленый Гай),  
Брат  Садовский Станислав Иванович 
(Акмолинская обл., Целиноградский район, с. 
Зеленый Гай), 
Брат Садовский Виктор Александрович 
(Акмолинская обл., Целиноградский район, с. 
Зеленый Гай), 
Сын Крокосенко Андрей Викторович (Польша, 
г. Лодзь), 
Сын Крокосенко Владислав Викторович (г. 
Астана, м-н 3, д.9, кв. 79). 

- 

Байузаков 
Мамбеталы Абуович 
– заместитель 
Председателя 
Правления АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, пр. 
Абылайхана, д. 39, 
кв. 39.  

 Брат Байузаков Токсанадиль Абуович (г. 
Тараз, ул. Химиков, д. 19, кв. 1), 
Сестра Байузакова Есенкуль Абуовна 
(Жамбылская обл., Жамбылский район, п. 
Ерназар),  
Сестра Байузакова Амина Абуовна (г. Тараз, 
м-н 6, д. 15, кв. 45   
Брат Байузаков Камбар Абуович (г. Тараз),  
Сестра Байузакова Жамиля Абуовна (ЮКО, г. 
Шардара), 
Брат Байузаков Жексенадиль Абуович (г. 
Тараз), 
Брат Байузаков Акадиль Абуович (г. Тараз, ул. 
Ниеткалиева, д. 17, кв. 2), 
Брат Байузаков Адиль Абуович (Жамбылская 
обл., п. Кулан),  

Мать супруги 
Алдабергенова Зира 
(Жамбылская обл., 
Байзакский район, с. 
Ровное). 



  
 Проспект выпуска облигаций АО «АстанаГазСервис»  

11 

Супруга Тазабекова Мадина Оразбековна (г. 
Астана, пр. Абылайхана, д. 39, кв. 39). 

Нурмахамбетова 
Жансая Мирзаевна – 
главный бухгалтер 
АО 
«АстанаГазСервис», 
г. Астана, м-н Аль-
Фараби, д. 66, кв. 57. 

 Мать Наурузбаева Аманкуль (г. Шымкент, ул. 
Джангильдина, д. 69, кв. 19),  
Брат Наурузбаев Муратали Мирзаевич (г. 
Шымкент, ул. Джангильдина, д. 52, кв. 24), 
Брат Наурузбаев Гаухарбек Мирзаевич (г. 
Шымкент, ул. Джангильдина, д. 69, кв. 19),  
Сестра Наурузбаева Айжан Мирзаевна (г. 
Шымкент, ул. Мира, д. 17),  
Сестра Наурузбаева Гульжахра Мирзаевна (г. 
Астана, пр. Республики, д.16, кв. 7), 
Сестра Наурузбаева Балсая Мирзаевна (г. 
Алматы, ул. Богембая, д. 21, кв. 4), 
Брат Наурузбаев Улболган Мирзаевич (г. 
Шымкент, ул. Абая, д. 17, кв. 12), 
Супруг Нурмахамбетов Мейрамбек 
Рысмаханович (г. Астана, м-н Аль-Фараби, д. 
66, кв. 57),  
Сын Нурмахамбетов Нургали 
Мейрамбекович(г. Астана, м-н Аль-Фараби, д. 
66, кв. 57),  
Сын Нурмахамбетов Максат Мейрамбекович 
(г. Астана, м-н Аль-Фараби, д. 66, кв. 57),  
Сын Нурмахамбетов Аскар Мейрамбекович (г. 
Астана, м-н Аль-Фараби, д. 66, кв. 57). 
 

- 

Яхин Жанат 
Бекетович – 
начальник 
юридического 
отдела, 
г. Астана, пр. 
Абылайхана, д. 27/4, 
кв. 11.  

 Сестра Кызырова Бахыт Бекетовна 
(Акмолинская обл., Коргалжинский район, с. 
Кенбидайык), 
Брат Яхин Болат Бекетович (Карагандинская 
обл., Нуринский район, с. Каракаска), 
Брат Яхин Даулет Бекетович (Акмолинская 
обл., Целиноградский район, п. Малиновка, ул. 
Гагарина, д. 10, кв. 9), 
Сестра Жанмурзина Сауле Бекетовна 
(Акмолинская обл., Коргалжинский район, с. 
Сабынды),  
Брат Яхин Талгат Бекетович (СКО, район 
имени Габита Мусрепова, п. Новоишимский),   
Брат Яхин Канат Бекетович (г. Астана, м-н 
Юго-Восток, 35 улица, д. 65).    

 

 
Доп. информация* - данная графа заполняется, в случае если лица указанные в графе настоящей таблицы 
осуществляет контроль над каким-либо юридическим лицом.  
 

Ф.И.О. Основание для признания 
аффилиированности  Место жительства 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич 

Председатель Совета 
директоров АО «Астана-
Финанс» 

г. Астана, Новый Заречный, ул. 70 лет Октября, д. 6.    
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Сухотин Александр 
Владимирович 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Астана, ул. Брусиловского, д. 76, кв. 47. 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 3, кв. 52. 

Сурапбергенов Тимур 
Даулеткелдыевич 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 136, кв. 86.  

Бокенбаев Жакып 
Куттыбекович 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Шымкент, 351 квартал, Полярная, д. 5.  

Мамеш Дархан 
Абдимашулы 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Астана, ул. Бигельдинова, д. 41, кв. 76. 

Аскарова Айгуль 
Ермагамбетовна 

Член Совета директоров 
АО «Астана-Финанс» г. Астана, ул. Бигельдинова, д. 41, кв. 18.   

Савчук Александр 
Викторович 

Председатель Правления 
АО «Астана-Финанс» г. Астана, ул. Гумилева 1/17. 

Бейкутова Гульнур 
Мейрамбековна  

Член Правления АО 
«Астана-Финанс»  г. Астана, ул. Аблайхана, д. 46.  

Ахметова Роза 
Бижановна  

Член Правления АО 
«Астана-Финанс» г. Астана, ул. Абая, д. 44, кв. 54. 

Седова Раиса Идрисовна Член Правления АО 
«Астана-Финанс» г. Астана, ул. Потанина, 41/48. 

Ким Ирина Геннадьевна Член Правления АО 
«Астана-Финанс» г. Астана, ул. Кабанбай батыра 7/13.  

Ибатуллина Эльмира 
Павловна 

Член Правления АО 
«Астана-Финанс» г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 31/7. 

Сабыржанов Боранбай 
Хажимуратович 

Председатель Правления 
АО «Астана-
Недвижимость» 

г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 3, кв. 68. 

Литвинов Александр 
Николаевич 

Член Правления АО 
«Астана-Недвижимость» г. Астана, пр. Богенбая, д. 1, кв. 84. 
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Баженова Надежда 
Сергеевна 

Член Правления АО 
«Астана-Недвижимость» г. Астана, пр. Республики, д. 10, кв. 40. 

Муллашева Аида 
Маратовна 

Член Правления АО 
«Астана-Недвижимость» г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 3, кв. 12.  

Волошенюк Наталья 
Евгеньевна 

Член Правления АО 
«Астана-Недвижимость» г. Астана. 

Нечипоренко Павел 
Федорович 

Член Совета директоров 
АО «Астана-
Недвижимость» 

г. Астана, пр. Абая, д. 290/1, кв. 16.  

Кудинов Владимир 
Викторович 

Член Совета директоров 
АО «Астана-
Недвижимость» 

г. Астана, ул. Желтоксан, д. 55, кв. 14. 

Исмаилов Алимжан 
Акимович 

Член Совета директоров 
АО «Астана-
Недвижимость» 

г. Астана, ул. Гумилева, д. 1, кв. 23. 

Дуйсебаев Ауелхан 
Туребекович 

Председатель Правления 
АО «Атырау-
Недвижимость» 

г. Атырау, ул. Курмангазы, д. 1, кв. 122. 

Искаков Даурен 
Каиржанович 

Член Правления АО 
«Атырау-Недвижимость» г. Атырау, ул. Курмангазы, д. 5, кв. 97.  

Бисимбаева Жанель 
Айгалеевна 

Член Правления АО 
«Атырау-Недвижимость» г. Атырау, ул. Владимирского, д. 2В, кв. 1.  

Сембаева Жамал 
Укужановна 

Член Правления АО 
«Атырау-Недвижимость» г. Атырау, ул. Курмангазы, д. 1, кв. 38. 

Сатыбалдинова Марал 
Бапаевна 

Член Совета директоров 
АО «Атырау-
Недвижимость»  

г. Астана, м-н Акбулак-2, д. 4, кв. 1. 

 
 
 

П/н Полное наименование 
юридического лица Вид деятельности Место нахождения   Ф.И.О. первого 

руководителя 

1 
Акционерное общество 
«Атырау-
Недвижимость» 

Строительство 465050,  г. Атырау, 
ул. Курмангазы, 1. 

Дуйсебаев 
Ауелхан 
Туребекович 

2 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кумiс-Каскыр» 

Охранные услуги 010000, г. Астана, 
ул. Сембинова, 59а. 

Бакиев Талипжан 
Азатович 

3 
Акционерное общество 
«Астана-
Недвижимость» 

Строительство 010000, г. Астана, 
пр. Абая, 44. 

Сабыржанов 
Боранбай 
Хажимуратович 

4 
Акционерное общество 
«Акжайык-
Недвижимость»  

Строительство г. Уральск, ул. 
Дмитриева, 104/1 

Токаев Бегалы 
Исламбекович 

5 Акционерное общество 
«Экотон+»  

Производство 
стройматериалов, 
изделий из ячеистого 
бетона  

010000, г. Астана, 
ул. Бетонная, 1. 

Дюсембаев Ахан 
Кадыркенович 

6.  Standart Leasing 
Corporation Лизинговые операции 

Crystal Offices, OT 
Center, Victoria, 
Mahe, Сейшельские 

Бода Лайош 
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острова. 

 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
 
             Тыс.тенге 

Наименование   
Орган эмитента  
принявший 
решение  

Сумма сделки Дата заключения  
сделки Валюта сделки 

АО «Астана-
Финанс», г. Астана, 
ул. Бигельдинова, 
12 

Совет директоров, 
Общее собрание 
акционеров 

275 895 01 апреля 2004г. KZT 

АО «Астана-
Финанс», г. Астана, 
ул. Бигельдинова, 
12 

Совет директоров, 
Общее собрание 
акционеров 

10 000  01 июня 2004г. KZT 

АО «Астана-
Финанс», г. Астана, 
ул. Бигельдинова, 
12 

Совет директоров, 
Общее собрание 
акционеров 

19 978 01 марта 2005г. KZT 

 
4. Описание деятельности эмитента  
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам 
деятельности эмитента. 
 
1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: ТОО «Компания Горгаз», ТОО 
«КазГазАстана», ТОО «КазГазОйл», ПрК «Каскад (г. Степногорск), ТОО «Центр Газ» ( г. Степногорск); 
2) Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным: 
Отсутствует.  
3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли: 
Дальнейшее расширение сети по продаже автогаза и баллонного газа, строительство 
автогазозаправочной и автозаправочной станции с комплексом сервисного обслуживания по ул. Сары-
Арка в г. Астане.    
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента:   

1. Договор № ОК 97747 от 22.12.2004 года заключенный с ТОО «Тенгизшевройл» на поставку 
сжиженного углеводородного газа; 

2. Договор № 12 от 26.07.2005г. заключенный с ТОО «Атэкс-Групп» на поставку сжиженного 
углеводородного газа.  

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 
деятельности:  
 

1) Государственная лицензия № 003852 выдана 19 мая 2005 года Министерством энергетики 
и минеральных ресурсов Республики Казахстан, на право занятия видом деятельности: 
Эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением 
(бессрочно); 

2) Государственная лицензия № 003853 выдана 19 мая 2005 года Министерством энергетики 
и минеральных ресурсов Республики Казахстан, на право занятия видом деятельности: 
Производство и ремонтные работы по газификации жилых и коммунально-бытовых 
объектов (бессрочно); 

3) Государственная лицензия серии OGT № 018218 выдана 03 октября 2005 года 
Управлением транспортного контроля по г. Астана Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, на право занятия видом 
деятельности: перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (класс 2, 
Межобластная), срок действия: 03.10.2006г.; 
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26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за 
период фактического существования в принятых физических или количественных единицах 
измерения. 
 

                                                                                                                                
Отклонения 

 
Основные виды 
продукции, работ, 

услуг 

 
Год 

  

Объем 
реализованн

ой 
продукции, 

Тонн 

 
Год 

Объем 
реализованн

ой 
продукции, 

тонн 

тонн % 

Емкостной газ 2004 8 715 2003 7 203 +1512 +21 
Баллонный газ 2004 3 550 2003 3 336 +214 +6,4 
Автогаз  2004 5 664 2003 6 123 -459 -7,5 
Всего:   17 929  16 662 +1267 +7,6 

  
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным 
видам деятельности эмитента.  

         Позитивные факторы  Негативные факторы 
- Качество сжиженного газа - Высокая цена завода изготовителя 
- Высокие объемы реализации -Демпинговые цены со стороны конкурентов 
-Комплексное и качественное обслуживание  

 
 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
 
1)Наименование основных поставщиков продукции (работ, услуг)  
Наименование 
поставщика и его 
место 
нахождение   

Номер и дата 
договора 
поставки  

Вид продукции 
(работ, услуг) 
получаемых от 
данного 
поставщика 

Доля в общем 
объеме поставок 
(%) 

Наличие проблем 
у поставщиков с 
поставками или 
возможные 
проблемы в 
будущем (есть 
или нет)   

ТОО 
«Тенгизшевройл», 
Республика 
Казахстан, г. 
Атырау, Аэропорт-
Атырау, 
временный офис 
ТШО.  

Договор № ОК 
97747 от 
22.12.2004 года 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

 
60% 

 
Нет 

ТОО «Атэкс-
Групп», 
Республика 
Казахстан, г. 
Астана, пр. Абая, 
219/3.  

Договор № 12 от 
26 июля 2005 года 

Сжиженный 
углеводородный 
газ  

 
40%  

 
Нет 

 
 
2) Наименование потребителей:   
Наименование 
потребителя и его 
место нахождение   

Вид продукции 
(работ, услуг) 
реализуемого 
потребителю 

Доля потребителя 
в общем объеме 
реализации (%) 

Возможные 
негативные 
факторы, 
влияющие на 
реализацию 
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продукции    
ТОО «Центральное 
газоснабжение города 
Астана», 
Республика Казахстан, 
г. Астана, ст. 
Сороковая, 
Главпочтамт,  
п/я 113..  

Сжиженный 
углеводородный 
газ (емкостной газ) 

 
75% 

 
Дебиторская 
задолженность 
населения 

АО «Экотон+» 
г. Астана, ул Бетонная 
1 

Сжиженный 
углеводородный 
газ (емкостной газ) 

16% Уменьшение 
производственной 
мощности завода 

ТОО 
«КарагандаГазСервис» 
г. Караганда, ул. 
Ленина дом 25, кв.7 

Сжиженный 
углеводородный 
газ (емкостной газ) 

9% Демпинговые цены 
со стороны 
конкурентов 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ильясов А.К. г.Астана, 
пос. Коктал 
ул.Целинная 30 

Сжиженный 
углеводородный 
газ (баллонный 
газ) 

70% Демпинговые цены 
со стороны 
конкурентов 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:    
 

1) Сезонность деятельности эмитента 
Вид деятельности Летний период Зимний период Доля в общем 

доходе 
Продажа емкостного 
газа 

Снижение объемов 
реализации 

Повышение объемов 
реализации 

48,6% 

Продажа баллонного 
газа 

Повышение объемов 
реализации 

Снижение объемов 
реализации 

19,8% 

Продажа автогаза Повышение объемов 
реализации 

Снижение объемов 
реализации 

31,6% 

 
2) Доля импорта и экспорта продукции: отсутствует; 
3) Сведения сделках, которые должны быть совершены в течение 6 месяцев с даты принятия 

решения о выпуске облигаций, сумма которых превышает 10% балансовой стоимости активов 
эмитент: Отсутствуют; 

4) Будущие обязательства: Отсутствуют;  
5) Сведения об участии эмитента в судебных процессах: Отсутствуют; 
6) Сведения об административных санкциях: 11 апреля 2005 года, Управлением Комитета по 

техническому регулированию и метрологии по г. Астана, Эмитент был привлечен к 
административной ответственности по п.9 ст. 317 КоАП РК за нарушение п. 1 ст. 19 Закона РК «Об 
обеспечении единства измерений» (применение неповеренных средств измерений), с наложением 
штрафа в размере 60 расчетных показателей (58 260 тенге). Сумма штрафа была уплачена 
Эмитентом.  

7)Факторы риска: 
 
 
 
Экономические 

 
При построении своей политики в области привлечения и размещения 
ресурсов Эмитент основывается на прогнозах экономического развития 
страны и регионов своего присутствия. Некоторые экономические факторы 
могут оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и 
представляют угрозу его дальнейшему успешному развитию. Эмитент четко 
представляет основные группы  внешних и внутренних экономических 
рисков. 
Внешние риски: 
• Риски, связанные с общей экономической ситуацией в Республике 

Казахстан. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на 
деятельность Эмитента окажут изменения уровня доходов населения, 
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индекс потребительских цен, обменный курс тенге к доллару; 
• Риски, связанные с развитием конкуренции на рынке реализации 

сжиженного газа.  
• Риски, связанные с повышением цен заводов – изготовителей на 

сжиженный газ на внутреннем рынке. 
• Риски связанные с ограничением объемов выпуска сырья заводами – 

изготовителями на внутренний рынок. 
Внутренние риски: 

• Риск увеличения дебиторской задолженности, связанный с 
вероятностью увеличение не возврата населением оплаты за 
коммунальные услуги, предоставляемые в рассрочку.  

 
Влияние 
конкуренции 

 

Эмитент остро ощущает конкуренцию на рынке реализации сжиженного 
газа и, соответственно, большое внимание уделяет повышению 
конкурентоспособности на данном рынке. Конкурентную среду для 
Эмитента образуют другие организации, осуществляющие операции в 
регионах его присутствия. Прочность позиций Эмитента определяется 
положительным имиджем у предприятий малого и среднего бизнеса в 
городе Астане и значительная доля рынка. Основными конкурентными 
угрозами на данном рынке являются: 

• Демпинг цен со стороны конкурентов и не добросовестная конкуренция. 
 
Социальные Социальные риски для Эмитента условно разделяются на три группы.  

§ Первая группа – риски, связанные с персоналом Эмитента. В настоящее 
время и в ближайшем будущем компания не испытывает и не будет 
испытывать значительного влияния социальных факторов, способных 
оказать заметное негативное воздействие на профессиональный 
уровень персонала. У Эмитента действует собственная система 
непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как 
специализированное обучение, так и передачу опыта работы в 
процессе трудовой деятельности сотрудников.  

§ Более существенной для Эмитента является другая группа социальных 
рисков, связанная с макроэкономической ситуацией в стране – 
зависимость от уровня доходов населения. Чем выше благосостояние 
населения тем выше их платежеспособность.  

Технические и 
техногенные 
риски 

В основе деятельности Эмитента лежит  использование взрывоопасного 
вещества, таким образом, существует риск пожаров и технических 
неполадок производственного характера. Для этих целей на предприятии 
существует перечень основных правил, нормативов работы в газовом 
хозяйстве. Предприятие руководствуется утвержденными СниПами и 
ГОСТами для данной отрасли.  Все сотрудники компании проходят 
специализированное обучение и получают допуск для работы в газовом 
хозяйстве. 

Экологические В деятельности Эмитента экологические риски отсутствуют. 
 
8)другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент. Отсутствует.  
 
 
 
5. Финансовое состояние эмитента  
  
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов. 
 
Нематериальные активы эмитента представлены программным обеспечением, балансовая стоимость 
(нетто) которого по состоянию на 01.10.2005г. составляет 0,89 млн.тенге. 
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31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей балансовой стоимости основных средств.  

П/н Наименование основных средств 
(нетто) 

Сальдо на 01.10.2005г. 
(в тыс. тенге) 

Удельный вес 
(в процентах) 

1 Земля  7 129 1,50 
2 Здания и сооружения 380 366 80,14 
3 Машины и оборудование 34 621 7,29 
4 Транспортные средства 33 237 7,00 
5 Прочие 19 286 4,07 
 Итого: 474 639 100 

32. Инвестиции  

Вид инвестиций  Сальдо на 01.10.2005г. 
(в тыс. тенге) 

Удельный вес 
(в процентах) 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических 
лиц 250 15,4 

в том числе: 
в дочерние организации 
в зависимые организации 
прочие долгосрочные финансовые инвестиции 

 
- 

250 
 

 
  

15,4 
 

Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, 
всего: 1370 84,6 

в том числе: 
государственные ценные бумаги 
негосударственные ценные бумаги 

 
- 

1370 

 
- 

84,6 
Прочие инвестиции - - 
Всего инвестиции 1620 100 
 
 
33. Дебиторская задолженность  

(в тыс. тенге) 

Вид дебиторской задолженности Сальдо на 
01.10.2005г. 

Удельный 
вес 

(в процентах) 

Сроки 
погашения 

Долгосрочная, всего      
  

          
 

 
  
 
 

 
  
 
. 

Краткосрочная, всего 96 209 100  
в том числе:  

ТОО «КСМК-АФ» 
ТОО «Газ-Кызмет» 
ТОО «НЭК» 
ТОО «ГазСнаб НС» 
Прочие  

 
33 400 

       12 913 
3 055 
1 436 

45 405 
 

 
34,72 
13,42 
3,18 
1,49 

47,19 
 

 
декабрь 2005 г. 
март 2005 г. 
октябрь 2005 г. 
декабрь 2005 г. 
декабрь2005 г. 

 
Всего дебиторская задолженность         96 209 100,00  
 

  
34. Сведения о размере уставного и собственного капитала эмитента. 

Размер уставного капитала эмитента составляет 51.000.000 (пятьдесят один миллион) тенге. Размер 
собственного капитала эмитента по состоянию на 01 октября 2005 года составляет 246 933 000 (двести 
сорок шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи) тенге.     
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35. Займы. 

Информация о действующих банковских займах, полученных эмитентом. 

 

Наименование        
банка – кредитора Вид продукта Вид обеспечения Валюта 

займа 

Сумма 
займа по 
договору                   

(в тыс. 
тенге) 

Ставка 
вознагражд
ения (%) 

АО «Астана- 
Финанс» 

Банковский 
займ 

Движимое и 
недвижимое 
имущество 

KZT 275 895 17 

АО «Астана- 
Финанс»  

Финансовый 
лизинг Движимое имущество    KZT 10 000 14 

АО «Астана- 
Финанс»  

Кредитная 
линия 

Гарантия и движимое 
имущество KZT  19 978 18 

АО «Астана- 
Финанс»  

Банковский 
займ Движимое имущество      KZT 60 000 17 

АО «Цеснабанк» Банковский 
займ Движимое имущество KZT 1463 18 

   Временная структура займов по срокам погашения. 

                                                                            (по состоянию на 01.10.05, в тыс. тенге) 
Сумма к погашению Наименование 

кредитора по 
займу 

Текущая 
сумма 
долга 

4 
кварта
л 2005 

1 
кварта
л 2006 

2 
кварта
л 2006 

2 
полугод
ие 2006 

2007 2008 2009- 

АО «Астана- 
Финанс» 

218 403 10 986 11 460 11 954 25 474 57 878 68 522 32 129 

АО «Астана- 
Финанс»  

5 055 616 638 660 1391 1 750   

АО «Астана- 
Финанс»  

19 978  19 978      

АО «Астана- 
Финанс»  

60 000 60 000       

АО «Цеснабанк» 1 219 366 366 366 121    
  
36. Кредиторская задолженность  
 

Вид кредиторской задолженности 
Сальдо                         

на  01.10.2005г. 
(в тыс. тенге) 

Удельный вес 
(в процентах) 

Сроки 
погашения 

Долгосрочная, всего 218 403 62,78  
в том числе:  218 403 62,78 май 2009 

Краткосрочная, всего 129 473 37,22  
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в том числе:  
         ТОО «Атэкс-Групп»  
         ТОО «АстанаАвтоСнабСервис»         
         ТОО «Кумис-Каскыр» 
         АО «Астана – Финанс» 
         прочие 

 
3626 
1226 
278 

86061 
38282 

 
1,04 
0,35 
0,08 
24,74 
11,01 

 
 

 
  декабрь 2005г. 
ноябрь  2005 г. 
ноябрь 2005 г. 
март 2006 г. 

декабрь 2005 г. 

Всего кредиторская задолженность 347 876 100  

  
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты 
принятия решения о выпуске облигаций:   

1)Сведения о предыдущих выпусках облигаций: регистрируемая эмиссия облигаций АО 
«АстанаГазСервис» является первой.  

2) Сведения о выпусках акций: 

 Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций 51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  1) Закрытый; 
2) Открытый.    

Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска акций  

1)Проспект первого выпуска зарегистрирован Национальным 
Банком Республики Казахстан 18.09.2001г. и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за № А4639. 
2) Проспект второго выпуска зарегистрирован Центральным 
филиалом  Национального Банка Республики Казахстан 
17.10.2003 года и внесен в реестр ценных бумаг за № А4639-1. 

Национальный идентификационный 
номер 

1) KZ1C463900Х9; 
2) KZ1С46390015. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

АО «Фондовый центр»,  
050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 

1) 21 января 2002 года; 
2) 24 декабря 2003 года. 

Сведения о количестве акций, 
находящихся в обращении, о 
выкупленных акциях 

Акции первой и второй  эмиссии размещены в полном объеме, 
выкуп акций не производился  

     28 июня 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций произведена замена свидетельства о государственной регистрации выпуска 
объявленных акций АО «АстанаГазСервис» в связи с изменением наименования общества.    

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 привилегированным акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 



  
 Проспект выпуска облигаций АО «АстанаГазСервис»  

21 

начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и 
выпускам):  

Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата 
(задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по 
привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке 
просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным 
бумагам (отдельно по видам и выпускам) отсутствуют.    

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 
решения, основание и дату их принятия: 

Приостановления или признания несостоявшимся либо аннулирования какого-либо выпуска ценных бумаг 
не производилось.    

5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям: Отсутствует.   

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: Выплата дивидендов по акциям не 
производилась.   

7)основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов: Торговля ценными бумагами осуществлялась на 
неорганизованном рынке.  

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 
эмитентом: 

В соответствии с Уставом эмитента Акционеры имеют следующие права: 

§ участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества; 
§ получать дивиденды; 
§ получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью в порядке, определенном Общим собранием Акционеров и Уставом Общества; 
§ получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право  

собственности на ценные бумаги; 
§ оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 
§ обращаться в государственные органы для защиты прав и законных интересов в случае 

совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава 
Общества; 

§ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты получения запроса в Общество; 

§ на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. 

 

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации 
облигационной программы не заполняется)  

 

38. Сведения об облигациях 

Вид выпускаемых облигаций Именные дисконтные, без обеспечения 
Количество выпускаемых облигаций 28 900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) штук 
Общий объём выпуска 289 000 000 (двести восемьдесят девять миллионов) тенге 
Номинальная стоимость одной 
облигаций 

 
10 000 (десять тысяч) тенге 

Вознаграждение по облигациям  Дисконт (положительная разница между номинальной 
стоимостью облигации и ценой ее размещения). 

Ставка вознаграждения по облигациям Отсутствует, так как облигации являются дисконтными.    
Дата, с которой начинается начисление Начисление вознаграждения по облигациям не производится.  
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вознаграждения, периодичность и дата 
выплаты вознаграждения, порядок и 
условия его выплаты.      

Выплата вознаграждения производится при погашении 
облигаций по номинальной стоимости. Вознаграждение 
выплачивается лицам, которые обладают правом на их 
получение по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты. Выплата 
вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций. Если инвестором 
является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение 
выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному 
курсу Национального банка Республики Казахстан на день 
выплаты. Периодом времени, применяемым для расчета 
вознаграждения, является – срок обращения облигаций.    

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций Выпускаемые облигации не индексированные.  

Дата начала обращения облигаций 
Датой начала обращения облигаций будет дата 
государственной регистрации выпуска облигаций в 
уполномоченном государственном органе.     

Срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения 

Порядок, условия и способ погашения 
облигаций. Досрочное частичное 
погашение облигаций  

Облигации погашаются в конце срока обращения облигаций по 
номинальной стоимости облигаций в тенге, путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. По облигациям данного выпуска 
допускается досрочное частичное погашение (выкуп). 
Досрочное частичное погашение облигаций производится по 
номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении. 
Извещение о досрочном частичном погашении облигаций 
будет публиковаться в газете «Казахстанская правда» за 
тридцать календарных дней до официальной объявленной 
даты начала частичного досрочного погашения. Период 
принятия заявок на досрочное частичное погашение облигаций 
будет указан в извещении. Досрочное частичное погашение 
облигаций будет производиться по принципу очередности 
поступления заявок на досрочное частичное погашение от 
держателей облигаций. Удовлетворение заявок от держателей 
облигаций будет осуществляться в объеме, заявленном 
эмитентом на досрочное частичное погашение. Досрочное 
частичное погашение будет производиться эмитентом по мере 
необходимости, но не ранее 01 января 2007 года.          

Дата погашения облигаций   Дата окончания срока обращения облигаций или дата 
досрочного частичного погашения.    

  
Место, где будет произведено 
погашение облигаций 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ст. Сороковая, 
Газонаполнительная станция.  

Форма выпуска облигаций Бездокументарная  

Права держателей облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми безусловными 
обязательствами АО «АстанаГазСервис».  
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости принадлежащих 
им облигаций, в сроки предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 
2) право на удовлетворение своих требований в случаях и  
порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
3) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться 
облигациями; 
4) иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

Информация об опционах  Опционы не предусмотрены  
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Дополнительные условия: 

1) Случаи неисполнения обязательств: 

Держатель Облигаций при наступлении любого из нижеследующих случаев неисполнения обязательств 
может путем письменного уведомления эмитента и Регистратора объявить Облигации подлежащими 
немедленному погашению. Эмитент после получения такого письменного уведомления от держателя 
Облигаций объявляет Облигации подлежащими погашению по их номинальной стоимости. В течение 10 
Рабочих Дней после получения письменного уведомления Регистратор информирует об этом всех 
Держателей Облигаций.  В случае если все суммы, причитающиеся по Облигациям, выплачены, и все 
другие нарушения в отношении данного выпуска Облигаций устранены, объявление может быть 
аннулировано или отменено.  

1. Неисполнение любой гарантии, выданной эмитентом другим лицам, причем, если гарантия не 
выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая основная сумма такой 
задолженности превышает 50% от всех активов эмитента.  

2. Изменение основного вида деятельности эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные  изменения в своей основной деятельности, что, по мнению держателей Облигаций, 
существенно ущемляет их интересы.  

3. Государственное вмешательство:  

• вся или значительная часть обязательств, активов или доходов эмитента национализирована или 
экспроприирована органами государственной или местной власти;  

• органы государственной или местной власти препятствуют эмитенту осуществлять нормальный 
контроль за всей или основной частью его обязательств, активов и доходов.  

4. Изменение условий настоящего Проспекта: в настоящий Проспект вносятся изменения эмитентом без 
согласования с держателями Облигаций, если такие изменения существенно затрагивают интересы 
держателей облигаций.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить держателям Облигаций в 
соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить держателям Облигаций 
сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части.  

2) О банкротстве:  
 

В случае банкротства эмитента  погашение обязательств по данной эмиссии будет осуществляться в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

39. Конвертируемые облигации 

Конвертирование выпускаемых облигаций в другие ценные бумаги эмитентом не предусмотрено.  

40. Способ  размещения облигаций 

1) Размещение облигаций будет осуществляться на неорганизованном рынке Республики Казахстан. 
Выпускаемые дисконтные облигации будут размещаться по цене ниже номинальной стоимости и дают 
право собственнику облигаций на получение номинальной стоимости по окончанию установленного срока 
обращения либо при досрочном частичном погашении облигаций.  

Дата начала размещения облигаций: дата начала обращения облигаций; 

Датой окончания размещения облигаций: дата окончания обращения облигаций.  

2) Условия конвертирования в акции    Не предусмотрены  

3) условия и порядок  оплаты 
облигаций 

Оплата при покупке облигаций производится деньгами 
наличным либо безналичным путем в тенге, на дату расчета и 
зачисления облигаций на счет покупателя. 
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4) Обеспечение по облигациям  Без обеспечения 

5) предоставление копий документов 
при выпуске инфраструктурных 
облигаций 

Выпуск инфраструктурных облигаций не предусмотрен 

6) Порядок учета прав по облигациям 

Независимый регистратор: АО «Фондовый центр», 050012, 
г.Алматы, ул. Мауленова, 92, лицензия № 0406200386 от 
15.06.2005г., выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций.  Договор-поручение на оказание услуг по ведению 
реестра № 240 от 03.09.2001г.   
тел: (3272) 67-63-44/45, факс: (3272) 67-63-41. 

7) Сведения об организациях 
принимающих участие в размещении 
облигаций 

Отсутствуют 

8) Сведения о размещении и/или 
обращении облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг 

Отсутствуют 

9) Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно. 

41. Использование денег от размещения облигаций 
    Деньги, полученные от размещения облигаций будут направлены на строительство автомобильной 
газозаправочной станции и автозаправочной станции АО «АстанаГазСервис», с комплексом сервисного 
обслуживания, по ул. Сарыарка в городе Астане (левый берег р. Есиль). 
  
8. Дополнительная информация 
 
42. Ограничения в обращении облигаций 

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций. 
  
Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации: Среди инвесторов: юридических и 
физических лиц.  

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты 
будут оплачиваться: 

Расходы АО “АстанаГазСервис”  по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
§  услуг независимого регистратора; 
§ накладных расходов, связанных с размещением облигаций.   

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут 
оплачиваться эмитентом путем перечисления денег на счета поставщиков услуг. 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента,  
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах массовой 
информации, используемых для публикации информации о деятельности общества.  

§ У эмитента по адресу: 010000, г. Астана, станция Сороковая, Газонаполнительная станция. 

§ Газета «Казахстанская правда». 
  
 
 
Председатель Правления 
АО «АстанаГазСервис»                  Н. Адаев 
 
 
 
Главный бухгалтер 
АО «АстанаГазСервис»                 Ж. Нурмахамбетова  
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 «АстанаГазСервис»  
Акционерлік Қоғамының облигация шығару анықтамалығы 

 
 

Эмитенттің толық жəне 
қысқартылған атауы 

 «АстанаГазСервис» Акционерлік қоғамы 
 «АстанаГазСервис» АҚ. 

 Облигация түрі: Атаулы  дисконттық, қамтамасыз етілмейтін. 
Орналастырылған 
облигациялар саны: 28 900 (жиырма сегіз мың тоғыз жүз) дана. 

 
 
«Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеу өкілетті органы анықтамалықта сипатталған 
облицацияларға ие болуға қатысты инвесторларға қандай-да бір ұсынымдар жасамайды. 
Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған өкілетті орган осы құжаттағы 
ақпараттың растығына жауапты емес. Облигацияларды шығару анықтамалығы Қазақстан 
Республикасының заңнмасының талаптарына сəйкес қаралған. Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары осы анықтамалықта келтірілген ақпараттың растығына жауап береді жəне осында 
келтірілген барлық ақпараттың рас болатынын жəне эмитент пен оның облигацияларына 
қатысты инвесторларды адастырмайтынын растайды».  
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1. Эмитент туралы жалпы мəліметтер 

2. Эмитент атауы: 

Қоғам атауы Толық Қысқартылған 

Қазақ тілінде “АСТАНАГАЗСЕРВИС”                       
акционерлiк қоғамы “АСТАНАГАЗСЕРВИС” АҚ 

Орыс тілінде Акционерное общество 
“АСТАНАГАЗСЕРВИС” АО “АСТАНАГАЗСЕРВИС” 

Эмитент атауындағы өзгеістер туралы деректер: 

Тіркеу күні  
(қайта тіркеу) Толық атауы Қысқартылған атауы 

 2001 жылдың 01 маусымы  «АстанаГазСервис» ашық 
акционерлік қоғамы  «АстанаГазСервис» ААҚ 

 2005 жылдың 19 қаңтары 
 
 «АстанаГазСервис» акционерлік 
қоғамы 

 «АстанаГазСервис» АҚ 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер): Заңды тұлғаның 2001 жылдың 01 
маусымында № 9973-1901-АО мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Астана қаласындағы əділет Басқармасы берген.  2005 жылдың 19 қаңтарында  № 9973-1901-АО заңды тұлғаны 
мемлекеттік қайта тіркеу куəлігі Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Астана қаласындағы əділет 
Департаменті берген. 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 620300019001 

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен факс нөмірі, электрондық 
поштаның адресі: 

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы,  Астана қ.,  Алматы ауданы,  Қырықыншы станциясы, 
Газонаполнительная станциясы, Бас почтамт, п/ж 113. 

Пошталық мекенжайы Қазақстан Республикасы,  Астана қ., 010000,  Алматы ауданы,  Қырқыншы 
станциясы, Газ толтыру станциясы, Главпочтамт, п/ж 113. 

Байланыс деректемелері Тел.: (3172) 23-33-03,  факс: (3172) 23-34-41 
Е-mail: ags_astana@mail.ru 

6. Эмитенттің банкілік деректемелері. «Цеснабанк» АҚ Астана қ. астаналық филиалындағы есеп айырысу шоты 
020467861, ФАА 195301703, Кбе 17.  

7. Эмитент қызметінің міндеттері.  

• Сұйытылған көмірсутек газын (СКСГ) сатып алу жəне көтерме жұмсау; 
• Халық қоныстанған пунктерді газдандыру жəне автокөліктерді газбен қамсыздандыру станцияларын орнату 

бойынша құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу; 
• Темір жол вагон-цистерналарын пайдалану жəне жөндеу; 
• Сұйытылған көмірсутек газды жұмсау жəне сақтау нысандарын пайдалану жəне жөндеу; 
•  Қатты қысыммен жұмыс істейтін компрессорлар, сорғылар, қазандықтар, құбырлар мен газқұбырлары; 
• Автокөліктерді газбен қамсыздандыру станцияларын (АГҚС) автомобильдерге жанармай құю, газ толтыру 
станцияларын (ГТС), автокөліктерге компрессорлық газ құю станцияларын (АГҚКС), газ толтыру пунктерін (ГТП), 
баллондардың аралық қоймаларын (БАҚ), топтық резервуарлық қондырғларды (ТРҚ), автокөліктерді сұйытылған 
көмірсутек газымен қамсыздандыратын тұрақты жəне жылжымалы станцияларды (АГТЖС) пайдалану, жөндеу.  
• Баллондардың барлық түрлеріне сұйытылған көмірсутек газ құю жұмыстары, сонымен бірге автокөліктерге газ 
құю жұмыстары; 
• Мұнай өнімдерін автомобильдерге жанар май құю станцияларынан өткізу; 

mailto:ags_astana@mail.ru
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• Газ баллондардың барлық түрлерін куəліктендіру жəне жөндеу; 
• Автокөліктердің газ баллондық аппаратураларын орнату, жөндеу жəне куəліктендіру; 
• Автокөліктерді техникалық қызметпен қамсыздандыру жəне жуу; 
• Коммуналдық-тұрмыстық, өндірістік жəне тұрғын нысандарын газбен қамсыздандыру жүйесін орнату, жөндеу, 
пайдалану жəне құрылыс жұмыстары; 
• Тұтынушыларға газ жеткізіп беру; 
• Газ шаруашылығының нысандарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу; 
• Сыртқы экономикалық қызметті іске асыру; 
• Лизингтік қызметті іске асыру; 
• Өндірістік жəне тұрғын нысандар құрылысы; 
• Газбен қамсыздандыру көздерінің құрылысы мен жөндеу жұмыстары 
• Сұйытылған көмір сутек газын топтық резервуарлық қондырғылары (ТРҚ) арқылы өткізу; 
• Қоғам сұйытылған газбен жұмыс істеуде еңбек қауіпсіздігін оқытады; 

8. Эмитентке рейтингтің бар болуы туралы немесе олар шығарған бағалы қағаздар бойынша халықаралық 
рейтингтік агенттігі мен Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттігінің бар болуы туралы   
мəліметтер. Эмитентке қаржы агенттігі мəртебесі берілген жағдайда өкілетті орган қаулысының күні, нөмірі 
көрсетіледі.  Жоқ.   

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің тіркеу күні, орналасқан жері жəне пошталық 
мекенжайлары.         

 

Толық атауы «АстанаГазСервис» акционерлік қоғамының  Степногор 
қаласындағы филиалы.  

Орналасқан жері мен пошталық мекенжайы Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногор 
қаласы, 4 шағын аудан, 9 үй,  57 пəтер.  

Есептік тіркеу күні   2003 жылдың 24 сəуірі 
Есептік қайта тіркеу күні   2005 жылдың 19 шілдесі 

 

10. Эмитенттің қаржылық есеп аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың тиісті 
алқаларға ( қауымдастықтарға, палаталарға) жататыны көрсетілген  толық ресми атауы (аудитор боған 
жағдайда аты-жөні, əкесінің аты көрсетіледі). «Центр аудита и оценки» АК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
Астана қ., Бейбітшілік к., 42 үй, 17 офис. Басшысы: Балтабаев Базарбай Қабдулович. Мемлекеттік лицензия № 
0000197 06.10.2001ж. ҚР ҚМ берген.   

 

11. Эмитенттің корпорациялық кодексті қабылдау күні ( оңың қабылдануы қоғам жарғысында 
қарастырылған жағдайда). Қоғам жарғысында корпоративті басқару кодексін қабылдау қарастырылмаған.  

       

2. Эмитенттің басқару органдары 

12. Эмитенттің басқару органдары құрылымы 

Жоғарғы басқару органы – акционерлердің жалпы жиналысы.   
Басқару органы – директорлар кеңесі. Акционерлердің Жалпы жиналысы мен ҚР «Акционерлік қоғамдар 

туралы» Заң ережелері (əрі қарай – Заң), Қоғам Жарғысы рұқсат ететін деңгей аралығында Қоғамның қызметін 
жалпы басқару, Акционерлердің айрықша құзіретіне жатқызылған мəселелерді қоса алмағанда, Директорлар Кеңесі 
іске асырады. 
         Атқарушы органы – Басқарма. Ағымдағы қызмет басшылығын Төраға басқаратын атқарушы орган – 
Басқарма іске асырады. Басқарма Акционерлердің Жалпы Жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін 
орындайды. Қоғам Басқармасы Төраға тұлғасында Қоғам атынан əрекет етеді, оның мүддесін қорғайды, қоғам 
Жарғысында белгіленген тəртіпте Қоғам атынан мəмілелер жасасады, барлық қызметкерлерге міндетті шешімдер 
(бұйрықтар мен өкімдер) шығарады, нұсқаулар береді.  

 
Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзіретіне мына мəселелер жатқызылады: 

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 
2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
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3) Қоғамның жарияланған акциялар санын өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4) Есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелернін сайлау жəне өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату;  
5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелернін сайлау жəне өкілеттігін 

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

6)  Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 
7) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша девиденттер 

төлеу туралы шешім қабылдау жəне жыл қорытындыы бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 
девидент мөлшерін бекіту; 

9) Заңның 22- бабы 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай жəне артықшылықты 
акциялары бойынша дивидентер төлемеу туралы шешім қабылдау;  

10)  Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің 
бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың 
қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

11)  қоғамның ірі мəмілелер жасасу жəне жасалуына қоғам мүдделі болатын мəмілелер жасасу туралы 
шешімдерін бекіту; 

12)  қоғамға міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінде жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;  

13)  акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу 
жəне мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау; 

14)  қоғам акцияларды  Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына сəйкес сатып 
алған жағдайда олардың құнын белгілеу əдістемесін бекіту; 

15)  акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін белгілеу; 
16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат тəртібін белгілеу, оның ішінде егер мұндай тəртіп Қоғам 

жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау; 
17)  «алтын акцияны» енгізу жəне оның күшін жою; 
18) шешім қабылдау осы заңда жəне қоғам Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша 
құзіретіне жатқызылған өзге де мəселелер.  

   Осы баптың 1)-3) тармақшаларында аталған мəселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері 
қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның 
директорлар кеңесін сайлау туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысының жиынтықты дауыс беруі арқылы 
қабылданады.   
    Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мəселелер бойынша басқа да органдардың 
кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы. 
  
 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мəселелер жатады: 
1) қоғамның басым бағыттарын белгілеу; 
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жиналысын шақыру; 
3) қоғамның акцияларын орналастыру жəне олардың жарияланған акциялардың шегінде орналастырылу 

бағасы туралы шешім қабылдау; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да 

бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту; 
6) Жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу жəне есепті қаржы жылы үшін төленетін дивиденттерді 

қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивиденттіңмөлшерін айқындау туралы шешім қабылдау; 
7) Қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарды шығару талаптарын айқындау; 
8) Атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын жəне мүшелерін сайлау, 

сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
9) Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін жəне оларға еңбек 

ақы мен сыйақы төлеу талаптарын айқындау; 
10) Ішкі аудит қызметінің жұмы тəртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы мен сыйақы төлеудің мөлшерлері мен 

талаптарын айқындау; 
11) Бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау; 
12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тəртібін белгілеу; 
13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында 

атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды); 
14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау жəне олар туралы 

ережені бекіту; 
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15) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы жəне олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
16) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп пайызы болатын шамаға 

көбейту; 
17) Бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау; 
18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын 

қызметі туралы ақпаратты айқындау; 
19)  Ірі мəмілелер жəне қоғам мүдделі мəмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау; 
20) қоғамның штаттық кестесін бекіту; 
21) Заңда жəне осы Жарғыда көзделген акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатпайтын 

басқа да мəселелер. 
    Қоғамның Жарғысына сəйкес оның атқарушы органының құзіретіне жатқызылған мəселелер бойынша 
директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы 
келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

 
 
Басқарма құзіреті.  
Басқарма құзіретіне Қоғамның Жарғысымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысы не Директорлар 

кеңесі қабылдаған ережелер не басқа құжаттарда анықталған Акционерлердің жалпы жиналысы құзіреті мен 
Директорлар кеңесінің құзіретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамсыздандыратын барлық мəселелер жатады.  

       

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің ( бақылаушы кеңестің) мүшелері. 

 

Директорлар кеңесі 
мүшелерінің аты-
жөні, туған жылы 

Хронологиялық реттегі қазіргі уақыттағы 
жəне соңғы екі жылда  тағайындалған 

лауазымдары 

Эмитенттің 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі                 

(пайыз) 

Еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдарға 
қатысу үлесі           

(пайыз) 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич,  
1964 ж.т. 
«АстанаГазСервис» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
төрағасы 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы  
 05.2005ж. - «Астана-Финанс»АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы ; 
• 08.1999ж. – «Астана-Финанс» ААҚ 

Басқарма төрағасы;   

Жоқ Жоқ  

Савчук Александр 
Викторович, 1969 ж.т. 

 «Астана-Финанс» АҚ Басқарма Төрағасы 
05.2005ж. – «Астана-Финанс» АҚ Басқарма 
Төрағасы 
•  01.2000ж. – «Астана-Финанс» ААҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары. 

 
Жоқ 

 
Жоқ 

Горбунова Любовь 
Васильевна, 1954 ж.т. 
 

 «Астана-Финанс» АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары  
•  11.2000ж. – «Астана-Финанс» ААҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары.  

Жоқ Жоқ  

 

Директорлар кеңесінің құрамында өткен екі жыл ішінде өзгеріс болған жоқ. 

14. Эмитенттің атқарушы органы. 

Басқарма 
мүшелерінің аты-
жөні, туған жылы 

Хрнологиялық реттегі қазіргі уақыттағы 
жəне соңғы екі жылғы тағайындалған 

лауазымдары  

Эмитенттің 
жарғылық 

капиталына қатысу 
үлесі                 (пайыз)

Еншілес жəне 
тəуелді ұйымдарға 
қатысу үлесі           

(пайыз)            
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Адаев Николай 
Сергеевич,         1961 
ж.т. 

 «АстанаГазСервис» АҚ Басқарма Төрағасы 
•  06.2001ж. -   «АстанаГазСервис» ААҚ 

Басқарма Төрағасы. 
Жоқ Жоқ 

Крокосенко Вера 
Ивановна,          1952 
ж.т. 
 

 «АстанаГазСервис» АҚ Басқарма Төрағасының 
экономика жəне қаржы бойынша орынбасары                                          
•  08.2004ж.- «АстанаГазСервис» ААҚ 

Басқарма Төрағасының экономика жəне 
қаржы бойынша орынбасары                                                      

•  08.2001ж.-  «АстанаГазСервис» ААҚ 
жетекші экономисті.   

Жоқ Жоқ 

Байұзақов Мамбеталы 
Абуұлы,   
1954 ж.т. 

 «АстанаГазСервис» АҚ Басқарма Төрағасының 
өндіріс бойынша орынбасары  
• 07.2004ж. – «АстанаГазСервис» ААҚ 

Басқарма Төрағасының өндіріс бойынша 
орынбасары ; 

•  09.2002ж - «АстанаГазСервис» ААҚ ТЖЦ 
ГТС шебері. 

Жоқ Жоқ 

Нурмахамбетова 
Жансая Мырза қызы,            
1957 ж.т. 

 «АстанаГазСервис» АҚ бас бухгалтері 
04.2005ж.- «АстанаГазСервис» АҚ бас 
бухгалтері; 
• 03.2004ж. –  «Сая» ЖШС бас  есепшісі; 
•  04.2003ж.-«Телевидение г. Астаны» ЖШС 

бас бухгалтері; 

Жоқ Жоқ 

Яхин Жанат 
Бекетұлы,  
1975 ж.т. 

«АстанаГазСервис» АҚ заң бөлімінің бастығы 
11.2001ж.-  – «АстанаГазСервис» ААҚ заң 
бөлімінің бастығы. 

Жоқ  Жоқ  

  

 

 

 

15. Эмитенттің атқарушы органы өкілеттігі өзге коммерциялық ұйымға (басқарушы органға) берілген 
жағдайда осы тармақта көрсетіледі: 

Басқарушы 
органның толық 

жəне 
қысқартылған 

атауы 

Осы ұйымдағы 
жекеше атқарушы 
органның қызметін 

атқаратын 
тұлғаның аты-жөні 
немесе алқалы 
атқарушы орган 
мүшелерінің аты-

жөні жəне 
директорлар кеңесі  

(бақылаушы 
кеңестің)  

мүшелерінің аты-
жөні 

Туған 
жылы 

Хронологиялық реттегі 
қазіргі уақыттағы жəне 

соңғы екі жылғы 
тағайындалған, сондай-
ақ өкілеттілігі көрсетіліп 

қоса атқарған 
лауазымдары  

Эмитенттің төленген 
жарғылық капиталға, 
еншілес, басқарушы 
ұйымдарға, сондай-ақ 
тəуелді акционерлік 
қоғамға қатысуы 

(акциялар саны/қатысу 
үлесі) 

     

Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды. 
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16. Эмитенттің Директорлар кеңесіне, атқарушы орган мүшелері мен өзге де басшылық ететін тұлғаларға 
төленетін сыйақы.  

       (Мың теңге) 

Атауы  

Шығарылым туралы  
( 20.05.05 –нан  20.08.05 дейін) шешім 

қабылданған күніннің алдында, үш айға 
іс жүзіндегі төлемдер     

Шығарылым туралы күннен бастап 
(20.08.05-дан 20.08.06 ж. дейін) алдағы 
он екі айға жоспарланған төлемдер   

Директорлар кеңесіне 
төленетін сыйақы сомасы Жоқ Жоқ 

Атқарушы орган 
мүшелеріне төленетін 
сыйақы  

2397 9588 

Барлығы: 2397 9588 
 

17. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы:   

Эмитенттің құрылымдық бөлімдері, филиал мен өкілдіктері: 
 
• Заң бөлімі: Қоғам қызметінің заңдылығын сақтауды қамсыздандыру, құқықтық мəселелерді қарауда сот жəне 

өзге де ұйымдарда Қоғам мүддесін білдіру. 
• Бухгалтерия: Рационалды ұйымның есебі мен есептемесі, түскен қаражат есебін, ТМҚ, НҚ, Қоғамның 

шаруашылық-қаржылық қызметінің нəтижесімен байланысты операциялардың бухгалтерлік есеп шоттарында 
уақытында белгілеуді қамсыздандыру. 

• Қауіпсіздік қызметі: Қоғам мүлігін басқа тұлғалардың заңсыз қолсұғушылығынан қорғау, Қоғам 
территориясында рұқсатпен өткізу тəртібін енгізуді қамтамасыз ету.   

• Жоспарлау бөлімі: қызметтің қаржы-экономикалық жоспарлануы, қаржы-шаруашылық қызмет нəтижесін 
сараптау, қаржы-шаруашылық қызмет бойынша есеп пен ақпарат дайындау.   

• Газтолтыру станциясы: сұйытылған көмір сутек газының қабылдау, құйып алу, құю жəне есепке алуды 
қамсыздандыру.   

• Пайдалану қызметі: газтолтыру станцияларындағы құрал-жабдықтар мен имараттарды үздіксіз, қауіпсіз, апатсыз 
пайдалануды қамтамасыз етеді, технологиялық құрал-жабдықтардың техникалық тексеріп қарау мен жөндеуді 
жүргізеді.  

• Автокөлік учаскесі: автокөлік құралдарының техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді қамсыздандырады.  
• Автокөліктерді газбен қамсыздандыру станциялары: АГҚС арқылы сұйытылған көмірсутек газын өткізуді 

қамсыздандырады.  
 
     «АстанаГазСервис» АҚ-ның Степногорск қаласында 1 (бір) филиалы жəне Астана қаласында 1(бір) еншілес 
ұйымы «Центральное газоснабжение города Астана» ЖШС бар.  
   

Эмитент қызметкерлерінің, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қос алғандағы жалпы саны:  

Көрсеткіштер 01.10.05 
Эмитент қызметкерлері саны 146 
Филиал қызметкерлерінің саны  6 

 
   “АстанаГазСервис» АҚ-ның 01.10.05 жылғы қызметкерлер саны 146 адам, соның ішінде əкімшілік-басқарушы 
қызметкерлер– 32 адам,  өндіріс қызметкерлері – 114 адам.  

 
Эмитенттің құрылымдық бөлімдер басшылары туралы мəлімет 
 
р/с Бөлім атауы Басшылардың аты-жөні 
1 Газтолтыру станциясы  Байұзақов Мамбеталы Абуұлы 
2 Пайдалану қызметі Садуақас Қайырбек Ғабдуллаұлы  
3 Автокөлік учаскесі Амантаев Қайыркен Қалкенұлы 
4 Автокөліктерді газбен қамсыздандыру 

станциясы 
Ильясов Асылхан Қайсарбекұлы 
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5 Автокөліктерді газбен қамсыздандыру 
станциясы  

Монастырев Сергей Николаевич  

6 Автокөліктерді газбен қамсыздандыру 
станциясы  

Романович Михаил Иванович 

7 Жоспарлау бөлімі Крокосенко Вера Ивановна 
8 Бухгалтерия Нурмахамбетова Жансая Мырза қызы 
9 Қауіпсіздік қызметі Амантаев Қайыркен Қалкенұлы 
10 Заң бөлімі Яхин Жанат Бекетұлы 
11.   «Центральное газоснабжение города Астана» 

ЖШС 
Петрунин Алик Тимофеевич 

12.   «АстанаГазСервис»  АҚ Степногорск 
қаласындағы филиалы 

Кузнецов Андрей  Анатольевич 

 

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) жəне аффилиирленген тұлғалары 
 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)  
 

Заңды тұлғалардың  -акционерлердің 
толық/қысқартылған атауы немесе жеке 
тұлғалардың –акционерлердің аты-жөні 

Заңды тұлғалар -  
акционерлердің орналасқан 
жері немесе жеке тұлғалар  -
акционерлердің төл құжат 
деректері мен тұрғылықты 

жері 

Эмитенттің жарғылық 
капиталындағы 

акционерлер үлесі (пайыз) 

 «Астана-Финанс» акционерлік қоғамы/ 
 «Астана-Финанс» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 
010000,  Астана қ.,    
Бигелдинов к., 12.  

91,35 

 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы 
Акционерлік қоғамы/ 
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 

Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қ.,  
Қабанбай батыр д-лы, 22 

8,65 

Заңды тұлғалар қатысуының жалпы үлесі 2 меншіктенуші 100 
 
Жеке тұлғалар қатысуының жалпы үлесі 

 
0 меншіктенуші 

 
0 

Барлық  акционерлер 2 меншіктенуші 100 
 
    Эмитенттің акционері (қатысушысы) болып табылмайтын, алайда эмитент қызметін басқа ұйымдар 
арқылы бақылауға құқығы бар тұлғалар туралы мəліметтер. Жоқ.  
 

19. Эмитент акцияларының он жəне одан да көп пайызына (үлесіне) ие заңды тұлғалар туралы мəліметтер.  

 
 

р/с Заңды тұлғаның толық 
атауы 

Эмитенттің 
заңды 

тұлғаның 
жарғылық 
капиталынд
а қатысу 
үлесі 

Қызмет түрлері Орналасқан жері  
Алғашқы 

басшысының аты-
жөні 

1 

«Центральное 
газоснабжение города 
Астана» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

100,0 
Топтық резервуарлар 
арқылы сұйытылған көмір 
сутек газын өткізу 

Қазақстан 
Республикасы, Астана 
қ.,  Алматы ауданы, 
Қырықыншы ст. Бас 
почтамт,  
п/ж 113.  

Петрунин Алик 
Тимофеевич 

2 «АстанаАвтоСнаб 
Сервис» жауапкершілігі 50,0 Жеңіл жəне жүк 

автокөліктерін жөндеу 
Қазақстан 
Республикасы, Астана 

Амантаев Қайыркен 
Қалкенұлы 
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шектеулі серіктестігі мен техникалық қызмет 
көрсетуді іске асыру.  

қ.,  Алматы ауданы, 
Қырықыншы ст. Бас 
почтамт,  
п/ж 113.   

20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдинг, концерн, қауымдастықтар, 
консорциумдар туралы ақпарат. Жоқ.  

  
21. Эмитенттің өзге де аффилиирленген тұлғалар туралы мəліметтер. 
 
  

Эмитенттің лауазымды 
тұлғасының аты-жөні  

Қосы
мша 
ақпар
ат 

Лауазымды тұлғамен жақын туыстық 
қатынастағы тұлғалар: ата-анасы, жұбайы, 

əпкесі, ағасы, ұлы, қызы (аты-жөні) 

Эмитенттің аффилииренген  
тұлғасы болып табылатын жеке 
тұлғамен туыстық қатынастағы 
тиұлғалар (ағасы, əпкесі, ата-

анасы, зайыбының (жұбайының) 
ұлы немесе қызы)  

Исламов Кинталь 
Кинтальевич –  
«АстанаГазСервис»  
АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы,  
Астана қ., Жаңа 
Заречный, 70 лет 
Октября көшесі, 6 үй.   

 Анасы Исламова Алиям Мухтаровна (Алматы 
қ.), 
Ағасы Брат Исламов Наиль Кинтальевич 
(Астана қ.), 
Əпкесі  Касенбаева Чолпан Кинтальевна 
(Алматы қ.), 
Əпкесі  Исламова Айя Кинтальевна (Ақмола 
облысы, Щучье ауданы, Бурабай кенті),  
Əпкесі  Исламова Нелля Кинтальевна (Алматы 
қ.), 
Зайыбы Исламова Алиям Таировна (Астана қ., 
Жаңа Заречный, 70 лет Октября көшесі, 6 үй),   
Қызы Исламова Элеонора Кинтальевна 
(Астана қ., Жаңа Заречный, 70 лет Октября 
көшесі, 6 үй),   
Қызы Исламова Камилям Кинтальевна 
(Астана қ., Жаңа Заречный, 70 лет Октября 
көшесі, 6 үй),    
Ұлы Исламов Амир Кинтальевич (Астана қ., 
Жаңа Заречный, 70 лет Октября көшесі, 6 үй),   
Қызы Исламова Нагима Кинтальевна (Астана 
қ., Жаңа Заречный, 70 лет Октября көшесі, 6 
үй).   

Зайыбының əкесі  Насыров Таир 
Саипович (Алматы обл., Жаркент 
қ.), 
Зайыбының əпкесі   Насырова 
Асия Таировна(Алматы обл., 
Жаркент қ.), 
Зайыбының əпкесі Насырова 
Сахибам Таировна (Алматы қ.), 
Зайыбының əпкесі  Насыров 
Пархат Таирович (Алматы қ.), 
Зайыбының əпкесі Реамбакиева 
Надиям Таировна (Алматы қ.). 

Горбунова Любовь 
Васильевна –  
«АстанаГазСервис» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, 
Астана қ., Бөкейхан к., 
2/1 үй, 10 пəтер. 

 Анасы Горбунова Мария Никифоровна 
(Астана қ., Бөкейхан к., 2/1 үй, 11 пəтер), 
Əкесі Горбунов Василий Васильевич (Астана 
қ., Бөкейхан к., 2/1 үй, 11 пəтер), 
Ағасы Чайко Леонид Васильевич (Ресей, 
Тольятти қ., Туполев бульвары., 15 үй, 48 
пəтер), 
Ағасы Чайко Александр Васильевич 
(Көкшетау қ., Васильковский ш/а, 17 үй, 79 
пəтер), 
Əпкесі Роммель Валентина Васильевна 
(Германия, Саарбрюкене қ., 66117, Малтрех 
106), 
Ері Большаков Валерий Алексеевич (Астана 
қ., Бөкейхан к., 2/1 үй, 10 пəтер), 
Қызы Горбунова Оксана Александровна 
(Астана қ., Бөкейхан к., 2/1 үй, 10 пəтер), 
  
  

- 

Савчук Александр  Əкесі   Савчук Виктор Андреевич (Алматы қ.), - 
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Викторович –  
«АстанаГазСервис» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, 
Астана қ., Гумилев к., 
1/17. 

Анасы        Савчук Хадиша (Алматы қ.),  
Ағасы Савчук Тимур Викторович (Алматы қ.), 
Қызы Савчук Адель Александровна (Астана 
қ., Гумилев к., 1/17). 

Адаев Николай 
Сергеевич –   
«АстанаГазСервис» АҚ 
Басқармасы Төрағасы, 
Астана қ., Бараев к., 11 
үй, 99 пəтер. 

 Анасы Адаева Раиса Яковлевна (Мəскеу обл., 
Киржач қ.), 
Ағасы Адаев Яков Сергеевич (Мəскеу обл., 
Киржач қ.), 
Əпкесі Пьянковская Галина Сергеевна 
(Мəскеу обл., Киржач қ.), 
Зайыбы Адаева Ирина Владимировна (Астана 
қ., Бараев к., 11 үй, 99 пəтер), 
Ұлы  Адаев Георгий Николаевич (Астана қ., 
Бараев к., 11 үй, 99 пəтер). 

Зайыбының анасы Роговая Ольга 
Пантелеевна (Астана қ., 
Маяковский к., 1 үй), 
Зайыбының əпкесі Роговая 
Светлана Владимировна (Астана 
қ., Маяковский к., 1 үй), 
    

Крокосенко Вера 
Ивановна -  
«АстанаГазСервис» АҚ 
Басқармасы 
Төрағасының 
орынбасары, 
Астана қ., 3 ш/а, 9 үй, 
79 пəтер. 

 Анасы Садовская Елена Станиславовна 
(Ақмола обл., Целиноград ауданы, Зеленый 
Гай ауылы), 
Ағасы Садовский Станислав Иванович 
(Ақмола обл., Целиноград ауданы, Зеленый 
Гай ауылы), 
Ағасы Садовский Виктор Александрович 
(Ақмола обл., Целиноград ауданы, Зеленый 
Гай ауылы), 
Ұлы Крокосенко Андрей Викторович 
(Польша, Лодзь қ.), 
Ұлы Крокосенко Владислав Викторович 
(Астана қ., 3 ш/а, 9 үй, 79 пəтер). 

- 

Байұзақов Мамбеталы 
Абуұлы –  
«АстанаГазСервис» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
орынбасары, 
Астана қ., Абылайхан 
даңғылы, 39 үй, 39 
пəтер. 

 Ағасы Байұзақов Тоқсанəділ Абуұлы (Тараз қ. 
Химиктер к., 19 үй, 1 пəтер), 
Əпкесі Байұзақова Есенкүл Абуқызы (Жамбыл 
обл., Жамбыл ауданы, Ерназар кенті.),          
Əпкесі Байұзакова Амина Абуқызы (Тараз қ., 
6 ш/а., 15 үй, 45 пəтер),  
Ағасы Байұзақов Қамбар Абуұлы (Тараз қ.),  
Əпкесі Байұзақова Жамиля Абуқызы (ОҚО, 
Шардара қ.), 
Ағасы Байұзақов Жексенəділ Абуұлы (Тараз 
қ.), 
Ағасы Байұзақов Ақəділ Абуұлы (Тараз қ., 
Ниетқали к., 17 үй, 2 пəтер), 
Ағасы  Байұзаков Əділ Абуұлы (Жамбыл обл., 
Құлан кенті), 
Зайыбы Тазабекова Мадина Оразбекқызы 
(Астана қ., Абылайхан даңғылы, 39 үй, 39 
пəтер).  
 

Зайыбының анасы Алдабергенова 
Зира (Жамбыл обл., Байзақ 
ауданы, Ровное ауылы). 

Нұрмахамбетова 
Жансая Мырза қызы –  
«АстанаГазСервис» АҚ 
бас бухгалтері, 
Астана қ., Əл-Фараби 
ш/а., 66 үй, 57 пəтер. 

 Анасы Наурызбаева Аманкүл (Шымкент қ., 
Жанкелді к., 69 үй, 19 пəтер), 
Ағасы Наурызбаев Муратали Мырзаұлы 
(Шымкент қ., Жанкелді к., 52 үй, 24 пəтер), 
Ағасы Наурызбаев Гаухарбек Мырзаұлы 
(Шымкент қ., Жанкелді к., 69 үй, 19 пəтер), 
Əпкесі Наурызбаева Айжан Мырзақызы 
(Шымкент қ., Бейбітшілік к., 17 үй), 
Əпкесі Наурызбаева Гульжахра Мырзақызы 
(Астана қ., Республика даңғылы, 16 үй, 7 
пəтер), 
Əпкесі Наурузбаева Балсая Мырзақызы 
(Алматы қ., Бөгембай к., 21 үй, 4 пəтер), 

- 
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Ағасы Наурузбаев Улболган Мырзаұлы 
(Шымкент қ., Абай к., 17 үй, 12 пəтер), 
Ері  Нұрмахамбетов Мейрамбек Рысмаханұлы 
(Астана қ., Əл-Фараби ш/а., 66 үй, 57 пəтер), 
Ұлы  Нұрмахамбетов Нұргали Мейрамбекұлы 
(Астана қ., Əл-Фараби ш/а., 66 үй, 57 пəтер), 
Ұлы Нұрмахамбетов Мақсат Мейрамбекұлы 
(Астана қ., Əл-Фараби ш/а., 66 үй, 57 пəтер), 
Ұлы Нұрмахамбетов Асқар Мейрамбекұлы 
(Астана қ., Əл-Фараби ш/а., 66 үй, 57 пəтер). 

Яхин Жанат Бекетұлы 
– заң бөлімінің 
бастығы, 
Астана қ., Абылайхан 
даңғылы, 27/4 үй, 11 
пəтер. 

 Əпкесі Қызырова Бахыт Бекетқызы (Ақмола 
обл., Қорғалжын ауданы, Кенбидайық ауылы),   
Ағасы Яхин Болат Бекетұлы (Қарағанды обл., 
Нұра ауданы, Қарақасқа ауылы), 
Ағасы Яхин Даулет Бекетұлы (Ақмола обл., 
Целиноград ауданы, Малиновка кенті, Гагарин 
к., 10 үй, 9 пəтер),  
Əпкесі Жанмурзина Сауле Бекетқызы (Ақмола 
обл., Қорғалжын ауданы, Сабынды ауылы),   
Ағасы Яхин Талгат Бекетұлы (СҚО, Ғабит 
Мүсрепов атындағы ауданы, Новоишимский 
кенті),  
Ағасы Яхин Канат Бекетұлы (Астана қ., Юго-
Восток ш/а, 35 көшесі, 65 үй).    

 

 
Қосымша ақпарат* - бұл графа осы сызбада көрсетілген тұлғалар қандай да бір заңды тұлғаны бақылайтын 
жағдайда толтырылады.   
 
 

Аты-жөні Аффилиирленгенді тану 
негізінде  Тұратын жері 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің 
төрағасы    

Астана қ., Жаңа Заречный, 70 лет Октября к., 6 үй.    

Сухотин Александр 
Владимирович 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі   Астана қ., Брусиловский к., 76 үй, 47 пəтер. 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Қабанбай батыр к., 3 үй, 52 пəтер. 



  
                    
                                                                                «АстанаГазСервис» АҚ облигация шығару анықтамалығы  

12 

Сұрапбергенов Тимур 
Даулеткелдіұлы 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Алматы қ., Розыбакиев к.,136 үй, 86 пəтер.  

Бөкенбаев Жақып 
Қүттыбекұлы 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Шымкент қ., 351 кварталы, Полярная, 5 үй.  

Мəмеш Дархан 
Абдимашұлы 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ.,Бигельдинов к., 41 үй, 76 пəтер. 

Асқарова Айгүл 
Ермагамбетқызы 

«Астана-Финанс» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Бигельдинов к., 41 үй, 18 пəтер.   

Савчук Александр 
Викторович 

«Астана-Финанс» АҚ 
басқарам төрағасы Астана қ., Гумилев к., 1/17. 

Бейкутова Гүльнұр 
Мейрамбекқызы  

«Астана-Финанс» АҚ 
басқарма мүшесі  Астана қ., Аблайхана к., 46 үй.  

Ахметова Роза Бижанқызы  «Астана-Финанс» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ.,Абая к., 44 үй, 54 пəтер. 

Седова Раиса Идрисовна «Астана-Финанс» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Потанин к., 41/48. 

Ким Ирина Геннадьевна «Астана-Финанс» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Қабанбай батыр к., 7/13.  

Ибатуллина Эльмира 
Павловна 

«Астана-Финанс» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Қабанбай батыр к., 31/7. 

Сабыржанов Боранбай 
Хажимұратұлы 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
басқарма төрағасы Астана қ., Қабанбай батыр к., 3 үй, 68 пəтер. 

Литвинов Александр 
Николаевич 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Богенбай даңғылы, 1 үй, 84 пəтер. 

Баженова Надежда 
Сергеевна 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Республика даңғылы, 10 үй,  40 пəтер. 

Муллашева Аида 
Маратқызы 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі Астана қ., Қабанбай батыр к., 3 үй,  12 пəтер.  

Волошенюк Наталья 
Евгеньевна 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі  Астана қ. 

Нечипоренко Павел 
Федорович 

 «Астана-Недвижимость» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Абай даңғылы, 290/1 үй,  16 пəтер.  

Кудинов Владимир 
Викторович 

«Астана-Недвижимость» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Желтоқсан к., 55 үй,  14 пəтер. 
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Исмаилов Əлімжан 
Əкімұлы  

«Астана-Недвижимость» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Гумилев к., 1 үй, 23 пəтер. 

Дүйсебаев Əүелхан 
Төребекұлы 

 «Атырау-Недвижимость» АҚ 
басқарма төрағасы  Атырау қ., Құрманғазы к., 1 үй,  122 пəтер. 

Ісқақов Дəурен 
Қаиржанұлы 

«Атырау-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі  Атырау қ., Құрманғазы к., 5 үй,  97 пəтер.  

Бисимбаева Жанель 
Айғалейқызы 

«Атырау-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі Атырау қ., Владимирский к., 2В үй,  1 пəтер.  

Сембаева Жамал 
Үкүжанқызы 

«Атырау-Недвижимость» АҚ 
басқарма мүшесі Атырау қ., Құрманғазы к., 1 үй,  38 пəтер. 

Сатыбалдинова Марал 
Бапайқызы 

«Атырау-Недвижимость» АҚ 
Директорлар кенесінің мүшесі  Астана қ., Ақбұлақ-2 ш/а,  4 үй,  1 пəтер. 

 
 

р/с Заңды тұлғаның толық 
атауы Қызмет түрлері Орналаксқан жері 

Алғашқы 
басшылардың аты-

жөні 

1 "Атырау-Недвижимость" 
Акционерлік қоғамы Құрылыс 465050, Атырау қ,  

Кұрманғазы к., 1. 
Дүйсебаев Əуелхан 

Төребекұлы 

2 
«Күмiс-Қаскыр» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

Күзет қызметі 010000,  Астана қ,  
Сембинов к., 59а. 

Бакиев Тəліпжан 
Азатұлы 

3 «Астана-Недвижимость» 
акционерлік қоғамы Құрылыс 010000,  Астана қ, 

Абай д-лы, 44. 

Сабыржанов 
Боранбай 

Хажимуратұлы 

4 
«Акжайык-

Недвижимость» 
Акционерлік қоғамы 

Құрылыс Орал қ.,  Дмитриев к., 
104/1 

Тоқаев Бегалы 
Исламбекұлы 

5  «Экотон+» Акционерлік 
қоғамы 

Құрылыс материалдарын, 
кеуек бетон ұйымдарын 

өндіру 

010000,  Астана қ.,  
Бетонная к., 1. 

Дүйсембаев Ақан 
Қадыркенұлы 

6 Standart Leasing 
Corporation Лизинг операциялары 

Crystal Offices, OT 
Center, Victoria, Mahe, 
Сейшел аралдары. 

Бода Лайош 

 
 
22. Аффилиирленген тұлғалар қатынасы бар мəмілелер  
 
                            мың теңге 

Атауы Шешім қабылдаған 
эмитент органы  Мəміле сомасы Мəміле жасалған 

күні  Мəміле валютасы  

 «Астана-Финанс» 
АҚ ,  Астана қ, 
Бигельдинов к,12 

Директорлар Кеңесі, 
Акционерлердің жалпы 

жиналысы 
275 895  01 сəуір 2004ж. KZT 

«Астана-Финанс» 
АҚ,  Астана қ, 
Бигельдинов к,12 

Директорлар Кеңесі, 
Акционерлердің жалпы 

жиналысы 
10 000 01 маусым 2004ж. KZT 

«Астана-Финанс» 
АҚ,  Астана қ, 
Бигельдинов к,12 

Директорлар Кеңесі, 
Акционерлердің жалпы 

жиналысы 
19 978 01 наурыз 2005ж. KZT 
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4. Эмитенттің іс - əрекетін сипаттау  
 
 
23. Эмитент іс-əрекетіндегі жалпы тенденцияларының, қысқаша сипаттамасы, оның ішінде эмитенттің іс-
əрекетінің негізгі түрлері бойынша. 
 
1) Эмитентке бəсекелес болатын ұйымдар жөнінде мəліметтер:   «Компания Горгаз» ЖШС, «КазГазАстана» 
ЖШС, «КазГазОйл» ЖШС,  «Каскад» ӨК (г. Степногорск),   «Центр Газ» ЖШС (г. Степногорск); 
2) Қазақстан Республикасы ішінде ортасалалық көрсеткіштерімен эмитент іс-əрекетінің салыстырмалы, егер 
мүмкін болса ортаəлемдік сипаттамасы: Жоқ.  
3) Осы салада эмитенттің жағдайы мен саласының болашақта дамуына байланысты болжамы: Автогаз жəне 
баллонды газ сату бойынша желісін бұдан əрі кеңейту, Астана қ. Сары-Арқа көшесінде сервистік қызмет көрсету 
кешені бар автогаз жəне  автокөліктерге жанар-май құю станцияларын салу.     
 
 
24. Эмитент қызметіне кейін елеулі ықпал ететін эмитентпен жасалған келісімшарттар мен  келісімдер 
туралы мəліметтер: 
   

1. 22.12.2004 жылғы № ОК 97747 шарт «Тенгизшевройл» ЖШС-мен жанған көмірсутегі газын тасымалдау 
үшін жасалған; 

2. 26.07.2005 жылғы № 12 шарт «Атэкс-Групп» ЖШС-мен жанған көмірсутегі газын тасымалдау үшін 
жасалған;  

 
 
25. Өз қызметін жүзеге асыру үшін эмитентпен алынған лизензиялар, патент жəне рұқсаттар туралы 
мəліметтер: 
   

1) Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігінің 2005 жылғы 
19-мамырдағы № 003852 мемлекеттік лицензиясы: Қысым астында жұмыс істейтін қазандар, 
ыдыстар мен құбырларды пайдалану жəне жөндеу бойынша қызмет ету құқығын алу үшін 
(мерзімсіз) берілген.  

2) Қазақстан Республикасының Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігінің 2005 жылғы 
19-мамырдағы № 003853 мемлекеттік лицензиясы: Тұрғын жəне коммуналды-тұрғын үй 
объектілерін газдандыру бойынша өндіріс жəне жөндеу жұмыстары бойынша қызмет ету құқығын 
алу үшін (мерзімсіз) берілген; 

3) Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникациялар министрлігінің көлік бақылау 
Комитетінің Астана қаласы бойынша көлік бақылау басқармасының 2005 жылғы 03- қазандағы                    
сериясы OGT № 018218 мемлекеттік лицензиясы: қауіпті жүктерді автокөлікпен тасымалдау (2 
класс, Облысаралық) қызмет ету мерзімі: 03.10.2006ж; қызмет ету құқығын алу үшін берілген;  

 
26. Өткізілген өнімнің(атқарған жұмыс, қызмет) соңғы екі жыл ішінде немесе іс жүзінде қызмет еткен 
мерзімінде қабылдаған жеке немесе сандық өлшем бірлік көлемі. 
                                                                                                                                

Ауытқулар Қызмет, жұмыс, 
өнімінің негізгі 

түрлері  

 
Жылы 

  

Өткізілген 
өнімнің 
көлемі, 
Тонна 

 
Год 

Өткізілген 
өнімнің 

көлемі, тонна   
  

тонн % 

Сыйымды газ 2004 8 715 2003 7 203 +1512 +21 
Баллонды газ 2004 3 550 2003 3 336 +214 +6,4 
Автогаз  2004 5 664 2003 6 123 -459 -7,5 
Барлығы:   17 929  16 662 +1267 +7,6 

  
27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатудан (жұмыс, қызмет) табатын табысқа оң жəне келеңсіз 
əсер ететін факторлар.  
  

        Оң ооң факторлар   келеңсіз факторлар 
- Сұйытылған газ сапасы - Жасап шығушы зауытының жоғары бағасы   
- Өткізудің жоғары көлемі - Бəсекелестер тарапынан демпингтік бағалар   



  
                    
                                                                                «АстанаГазСервис» АҚ облигация шығару анықтамалығы  

15 

- Кешенді жəне сапалы қызмет ету    
 
 
28. Өз өнімін (жұмыс, қызмет) сатуды ұйымдастыру бойынша эмитенттің қызмет етуі.   
 
1)  Өнімді  (жұмыс, қызмет) негізгі жеткізушілердің атауы   
Жеткізушінің 
атауы жəне оның 
орналасқан  жері     

Жеткізу шартының 
нөмірі мен күні    

Осы жеткізушіден 
алынатын өнім 
(жұмыс, қызмет) 
түрі    

Жеткізілімдердің 
жалпы көлемдегі 
үлесі   

Жеткізушінің 
жеткізуге 
байланысты 
туатын мəселелері 
болуы немесе 
болашқта күтілетін 
мəселелер (бар, 
жоқ)     

«Тенгизшевройл» 
ЖШС, 
 Қазақстан 
Республикасы, 
Атырау қ, Атырау -
Аэропорты, ТШО 
уақытша  офисі.  

22.12.2004 жылғы  № 
ОК 97747 шарт   

Сұйытылған 
көмірсутегі газы 

 
60% 

 
 жоқ 

 «Атэкс-Групп» 
ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, 
Астана қ,  Абай даңғ, 
219/3.  

2005 жылғы 26 
шілдедегі № 12 шарт 

  Сұйытылған 
көмірсутегі газы 

 
40%  

 
жоқ 

 
2) Тұтынушылар атауы:   
Тұтынушылар атауы 
жəне оның 
орналасқан жері   

Тұтынушыға 
өткізілетін өнім 
(жұмыс, қызмет) 
түрі    

Тұтынушының 
өткізудегі жалпы 
көлемдегі үлесі   
(%) 

Өнімнің 
өткізіліміне əсерін 
тигізетін  мүмкін 
болатын келеңсіз 
факторлар    

 «Центральное 
газоснабжение города 
Астана» ЖШС, 
Қазақстан 
Республикасы, Астана 
қ, Сороковая ст, 
Главпочтамт,  
п/ж 113..  

  Сұйытылған    
көмірсутегі газы 
(сыйымды газ) 

 
75% 

 
Тұрғындардың 

дебиторлық қарызы   

 «Экотон+» АҚ 
Астана қ, Бетонная  к, 
1 

  Сұйытылған    
көмірсутегі газы 
(сыйымды газ) 

16% Зауыттың өндірістік 
қуатының азаюы   

«КарагандаГазСервис» 
ЖШС Қарағанды қ,  
Ленин к, 25 үй, 7 
пəтер. 

  Сұйытылған    
көмірсутегі газы 
(сыйымды газ) 

9% Бəскелестер 
тараптарынан 
демпингтік баға 

Жеке кəсіпкер  А.К. 
Ільясов, Астана қ,  
Коктал кенті,  
Целинная к, 30 

  Сұйытылған    
көмірсутегі газы 
(баллонды газ) 

70% Бəскелестер 
тараптарынан 
демпингтік баға 

 
29. Эмитенттің қызметіне ықпал ететін негізгі факторлар   
 

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы    
 Қызмет түрі Жазғы мезгіл  Қысқы мезгіл Жалпы табыс үлесі   

Сұйытылған газ сату   Өткізу көлемдердің 
төмендеуі   

Өткізу көлемдердің 
жоғарылауы   

48,6% 

 Баллонды газ сату Өткізу көлемдердің 
жоғарылауы   

Өткізу көлемдердің 
төмендеуі  

19,8% 
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 Автогаз сату Өткізу көлемдердің 
жоғарылауы   

Өткізу көлемдердің 
жоғарылауы   

31,6% 

2) Өнімнің  импорт жəне экспорт үлесі: жоқ; 
3) Эмитент активтерінің балансты сомасы бағасынан 10 пайыз асатын облигациялардың шығу туралы 

шешімі 6 ай ішінде қабылданатын  мəмілелер туралы мəліметтер; жоқ;   
4)  Болашақты міндеттер: жоқ;  
5) Сот процесстерінде эмитенттің қатысуы туралы мəліметтер: жоқ; 
6) Əкімшілік санкциясы туралы мəліметтер: Астана қаласы, техникалық реттеу жəне метрология 

Басқармасымен 2005 жылдың 11 сəуір айында Эмитент ҚР «Өлшем бірлігін қамтамсыз ету туралы» Занның 19 
бабының 1 тармағын (жарамсыз өлшем құралдарын қолдану) бұзғаны үшін ҚР  ƏБ Кодексінің  317 бабының 9 
тармағы бойынша əкімшілік жауапкершілікке тартылды, оған 60 есептік көрсеткіш көлемінде (58 260 теңге) 
айыппұл салынды. Айыппұл сомасы Эмитентпен төленген.     

 
7) тəуекел факторлары: 
 
Экономикалық 

 
Эмитент ресурстарды тарту жəне орналастыру аясында өз саясатын құруда 
еліміздің жəне өзі тұратын аймақтын экономикалық даму болжамына негізделеді.  
Кейбір экономикалық факторлар Эмитенттің қызметіне үлкен əсер етеді жəне 
бұдан əрі табысты амуына  қауіп төндіреді. Эмитент сыртқы жəне ішкі 
экономикалық туəекелдің негізгі топтарын айқын көрсетеді.   
 
Сыртқы тəуекелдіктер: 
• ҚР жалпы экономикалық жағдайына байланысты  туəекелдіктер. Осы блоктағы 

тəуекелдіктердің арасында эмитент қызметіне көп əсер ететін тұрғындардың 
табыс табу деңгейлері, тұтынушылар бағаларының индексі, теңгенің долларға 
шаққан бағамы.  

• Сұйытылған газды өткізу нарғында бəсекелестіктін дамуына байланысты 
туатын  тəуекелдіктер. 

• Ішкі нарықта газды дайындаушылармен - зауыттағы бағаның өсуіне 
байланысты  тəуекелдіктер.  

•   Дайындаушылармен сыртқы нарыққа - зауыттармен шикізат шығару көлемнің 
шектелуі бойынша тəуекелдіктер.    
 
Ішкі тəуекелдіктер: 

• Тұрғындардың бөліп төлеуге берілетін, коммуналдық қызметті уақытында 
төлемеуге байланысты дебиторлық қарыздын өсу тəуекелі.      

 
Бəсекелестік 
ықпалы 

 

Эмитент нарықта сұйытылған газды өткізудегі бəсекелестікті  сезеді, жəне осыған 
байланысты осы нарықтағы бəсеке қабілеттілігіне көп көңіл бөледі.   Эмитенттін 
аймағында өз операцияларын жасайтын ұйымдар оған бəсекелес аясын құрады. 
Эмитенттің тұрақты позициясы Астана қаласындағы кіші жəне орта бизнес 
кəсіпорныдары арасындағы оң бейненің қалыптасуы жəне нарықтын белгілі 
үлесімен  анықталады. Осы нарықтағы негізгі бəсекелестік қауіптер:   

• Бəсекелестер тарапынан баға демпингі жəне  əділетсіз бəсекелестік.   
 
Əлеуметтік Эмитент үшін əлеуметтік тəуекелдіктер шартты түрде үш топқа бөлінеді.  

§ Бірінші топ – Эмитенттің қызметкерлерімен байланысты тəуекелдіктер.  
Компания қазіргі кезде жəне болашақта өз қызметкерлерінің кəсіби 
деңгейлеріне теріс əсер ететін əлеуметтік факторлар ықпалын көріп отырған 
жоқ. Эмитент қызметкерлерінің еңбек ету қызметінде жұмыс тəжірибесімен 
алмасу, сонымен қатар арнайы оқуды енгізетін, үзбей отырып қызметкерлердін 
кəсіби деңгейлерін көтеріп отыру өзіндік жүйесі бар.   

§ Эмитент үшін ең маңызды болатын  əлеуметтік  тəуекелдіктердің басқа 
топтары, яғни  еліміздегі макроэкономикалық жағдайына – тұрғындардын 
табыс табу деңгейіне байланысты болу.  Тұрғындардың əл-ауқаты неғұрлым 
жоғары болса, соғұрлым олардың төлемге қабілеттілігі де жоғары болады.     

Техникалық жəне 
техногендік  
тəуекелдіктер 

Эмитент қызметінің негізіне жарылғыш заттарды қолдану да еңеді, осыған 
байланысты өрт жəне өндірістік сипаттағы ақаулар қауіптері бар. Кəсіпорында осы 
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мақсат үшін газ шаруашылығында жұмыс істеу нормативтері мен негізгі ережелер 
тізбесі бар. Кəсіпорын осы сала үшін бекітілген СанЕрежесі жəне ГОСТ 
басшылыққа алады. Компанияның барлық қызметкерлері арнайы оқудан өтіп, газ 
шаруашылығында жмыс істеуге рұқсат алады.   

Экологиялық Эмитент қызметінде экологиялық  тəуекелдіктер жоқ.  
 
8) Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарық, басқа қызметтер туралы ақпарат. Жоқ 
 
 
5. Эмитенттің қаржы жағдайы  
  
30. Жалпы баланстық құнынан оның баланстық құны бес жəне одан да жоғары пайыз құрайтын 
материалдық емес активтер.  
   
Эмитенттін материалдық емес активтері бағдарламалық қамтумен берілген, баланстық құны (таза құны) 01.10.2005 
жылға 0,89 млн.теңгені құрайды.    

 

31. Негізгі қаражаттың жалпы баланстық құнынан баланстық құны бес жəне одан да жоғары пайызды 
құрайтын негізгі қаражаттар түрі. 

  

п/н Негізгі құралдардың атаулары (таза 
баға) 

01.10.2005 ж. 
 сальдо 

(мың. теңге) 

Меншікті салмақ 
(пайыз) 

1 Жер  7 129 1,50 
2 Ғимараттар мен құрылыстар 380 366 80,14 
3 Көліктер мен жабдықтар 34 621 7,29 
4 Көлік құралдары 33 237 7,00 
5 Басқасы 19 286 4,07 
 Барлығы: 474 639 100 

32. Инвестициялар 

      Инвестициялар түрі    01.10.2005 ж. сальдо  
  ( мың теңге) 

Меншікті салмақ  
( пайыз) 

Басқа заңды тұлғалар капиталдарына ұзақмерзімді 
инвестициялар 250 15,4 

Оның ішінде: 
 еншілес ұйымдарға 
 тəуелді ұйымдарға 
 басқа да ұзақ мерзімді қаржылық     инвестициялары   

 
- 

250 
 

 
  

15,4 
 

  Сатуға арналған бағалы қағаздар  портфелі, барлығы: 1370 84,6 
Оның ішінде: 
Мемлекеттік бағалы қағаздар 
Мемлекеттік емес бағалы қағаздар   

 
- 

1370 

 
- 

84,6 
Басқа да инвестициялар - - 
Инвестициялардың барлығы 1620 100 
 
 
33. Дебиторлық берешек  

(в тыс. тенге) 

Дебиторлық берешек түрі 01.10.2005 ж. сальдо 
Меншікті 
салмақ  
( пайыз) 

Өтелу мерзімі 

Ұзақмерзімді, барлығы      



  
                    
                                                                                «АстанаГазСервис» АҚ облигация шығару анықтамалығы  

18 

  
                 

 

 
  
 
 

 
  
 
. 

Қысқа мерзімді,  барлығы 96 209 100  
Оның ішінде:  

 
«КСМК-АФ» ЖШС 
«Газ-Кызмет» ЖШС 
«НЭК» ЖШС 
«Газ Снаб НС» ЖШС 
 
 Басқалары  

 
33 400 
12 913 
3 055 
1 436 

 
45 405 

  

 
 

34,72 
13,42 
3,18 
1,49 

 
47,19 

  

    
Желтоқсан 
2005ж 
Наурыз 2005ж 
Қазан 2005ж 
Желтоқсан 
2005ж 
Желтоқсан 
2005 ж. 

  
 Барлық дебиторлық берешек  96 209 100,00  
 

  

34. Эмитенттің жарғылық жəне меншік капитал көлемі туралы мəліметтер   

Эмитенттің жарғылық капитал көлемі 51.000.000 (елу бір миллион) теңге. Эмитенттің өз капитал көлемі 2005 
жылдың 01 қазанында 246 933 000 (екі жүз қырық алты миллион тоғыз жүз отыз үш мың) тенгені құрайды.     

35. Қарыз. 

Эмитент алған қолданыстағы банктік қарыздар туралы ақпарат. 

 

 Несиегер – банктің 
атауы     Өнімнің түрі  Қамтамасыз ету түрі 

Қарыз  
валютас

ы   

Шарт 
бойынша 
қарыз 
сомасы                   

(мың теңге) 

Сыйақы 
мөлшері (%) 

«Астана- Финанс» АҚ Банктік қарыз Жылжымалы жəне 
жылжымайтын мүлік KZT 275 895 17 

«Астана- Финанс» АҚ  Қаржылық 
лизинг Жылжымалы мүлік    KZT 10 000 14 

 «Астана- Финанс» АҚ  Несие  желісі Кепілдік жəне 
жылжымалы мүлік KZT  19 978 18 

«Астана- Финанс» АҚ   Банктік қарыз Жылжымалы мүлік   KZT 60 000 17 

«Цеснабанк» АҚ   Банктік қарыз Жылжымалы мүлік   KZT 1463 18 

 

   Қарызды өтеу мерзімі бойынша уақытша құрылым. 

                                                                                                                          (01.10.05 ж. мың теңге) 
Өтелетін сома Қарыз 

беру 
бойынша 
несиегерд
ің атауы 

Қарызды
н ағымды 
сомасы 4    

тоқсан 
 2005 

1 т  
тоқсан 

2006 

2  
тоқсан 

2 
жартыж
ылдық 

2006 

2007 2008  
2009- 

 «Астана- 
Финанс» 
АҚ 

218 403 10 986 11 460 11 954 25 474 57 878 68 522 32 129 
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 «Астана- 
Финанс» 
АҚ 

5 055 616 638 660 1391 1 750   

 «Астана- 
Финанс» 
АҚ 

19 978  19 978      

 «Астана- 
Финанс» 
АҚ 

60 000 60 000       

«Цеснабан
к» АҚ 

1 219 366 366 366 121    

 
  
 
36. Кредиторлық берешек   
 

 Кредиторлық берешек түрі 
01.10.2005ж 
Сальдо 

( мың теңге) 

 Меншікті 
салмақ  
 (пайыз) 

 Өтелу мерзімі 

 Ұзақ мерзімді, барлығы 218 403 62,78  
 Оның ішінде:  218 403 62,78  2009 ж. мамыр 

Қысқа мерзімді, барлығы 129 473 37,22  

Оның ішінде:  
         
            «Атэкс-Групп» ЖШС 
          «АстанаАвтоСнабСервис»  ЖШС        
         «Күміс-Қасқыр» ЖШС 
          «Астана - Финанс» АҚ 
         Басқалары 

 
 

3626 
1226 
278 

86061 
38282 

  

 
 

1,04 
0,35 
0,08 

24,74 
11,01 

  

 
 

2005ж. желтоқсан 
2005 ж. қараша   

2005 ж. қараша 
2006ж. наурыз 
2005 ж. 
желтоқсан  

 Барлық кредиторлық берешек 347 876 100  

  
 

6.  Бағалы қағаздар шығару туралы мəліметтер 

37. Эмитенттін барлық тіркелінген эмиссионды бағалы қағаздарды шығарудың облигацияларды шығару 
туралы шешім қабылданған күніне қатысы:     

1) Алдыңғы шыққан облигациялар туралы мəліметтер: «АстанаГазСервис» АҚ тіркелетін облигациялар 
эмиссиясы бірінші болып табылады.   

2) Акцияларды шығару туралы мəліметтер: 

 Шығарылған акциялар түрлері         атаулы  
 Шығарылған акциялар саны 51 000 (елу бір мың) дана 
 Бір акцияның номиналды құны 1.000 (бір мың теңге) теңге  

Шығарылымның номиналды көлемі  51 000.000 (елу бір миллион) теңге 

Акцияларды орналастыруда түскен 
ақшаның жалпы сомасы 51 000.000 (елу бір миллион) теңге 

Шығарылым нысаны Құжатсыз 

Орналастыру əдісі  1) Жабық; 
2) Ашық.   
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Шығарылым акциялардың іс жүзіндегі 
бағасы Акциялар номиналды бағасы бойынша орналастырылды 

Акция шығарылымның мемлекеттік тіркеу 
туралы мəліметтер   

1) Шығарылым анықтамалығы 18.09.2001ж Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінде тіркеліп, № А4639 бағалы 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді; 
2) Шығарылым анықтамалығы 17.10.2003ж Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінде тіркеліп, № А4639-1 бағалы 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.       

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі 1) KZ1C463900Х9; 
2) KZ1C46390015. 

Тізілім жүргізуші туралы мəліметтер 
 (Тіркеуші) 

 «Фондовый центр», АҚ  
050012, Алматы қ, Мəуленов  к, 92  

Орналастыру қорытындысы туралы есептін 
бекітілген күні  

1) 2002 жылы 21 қаңтар; 
2) 2003 жылы 24 желтоқсан. 

Айналымдағы акциялар туралы, өтеп 
алынған акциялар саны туралы мəліметтер 

Бірінші жəне екінші эмиссия акциялары толық көлемде 
орналастырылды, акцияларды өтеп алу жүргізілген жоқ.  

    Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі 
Агенттігімен 2005 жылғы 28 маусымдағы  «АстанаГазСервис» АҚ жариялаған акцияларды шығарудың мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігі, қоғам атауының өзгеруіне байланысты ауыстырылды.    

3) Эмитенттін бағалы қағаздар ұстаушылар алдында өз міндеттемелерін орындамау (төлемеу (төлеудегі 
кідіріс),  облигациялар бойынша сыйақылар төлемеу (төлеудегі кідіріс) артықшылықты акциялар бойынша 
дивинденттер) орындалмаған міндеттемелердін көлемі туралы ақпаратты қоса алғанда жəне сондай сияқты, 
мерзімін кешіктіру, есептеу сомасы, бірақ, бағалы қағаздар бойынша төленбеген сыйақылар (түрлері мен 
шығарылымдарына бөлек) туралы мəліметтер:    

 Эмитенттін бағалы қағаздар ұстаушылар алдында өз міндеттемелерін орындамау (төлемеу (төлеудегі кідіріс),  
облигациялар бойынша сыйақылар төлемеу (төлеудегі кідіріс) артықшылықты акциялар бойынша дивинденттер) 
орындалмаған міндеттемелердін көлемі туралы ақпаратты қоса алғанда жəне сондай сияқты, мерзімін кешіктіру, 
есептеу сомасы, бірақ, бағалы қағаздар бойынша төленбеген сыйақылар (түрлері мен шығарылымдарына бөлек) 
туралы мəліметтер жоқ  

 

4) Егер бағалы қағаздардын кейбір бір шығарылымы тоқтатылған немесе орындалмаған болып 
табылса, немесе күші жойылса, осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, оның негізі мен күні  
көрсетіледі: 

Бағалы қағаздардын кейбір шығарылымдары тоқтатылып, орындалмаған немесе күші жойылған деп болған емес.   

5) Облигациялар бойынша төлемнің жалпы көлемі мен өтеу күні: Жоқ.   

6) Соңғы екі қаржылық жалдарының əр жылына немесе іс жүзінде қолданыс мерзіміне есептелген жəне 
төленген дивиден сомасы көрсетілген бір акция үшін (жай, артықшылықты) дивиден көлемі: 

Акциялар бойынша дивиденд төлемі жүргізілген емес.    

7)Эмитент өз бағалы қағаздарын сатуда сауда ұйымдастырушылары атауын қоса отырып, жүзеге асыратын 
негізгі нарықтары:  

Бағалы қағаздар саудасы ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылды.   

8) Эмитент бұрын шығарған бағалы қағаздардын əрт түрін ұстаушыларға берілетін құқықтар: 

Эмитенттін Жарғысына сəйкес Акционерлер келесі құқықтарға ие:   

§ Қоғамның Заңы жəне Жарғысында қарастырылған тəртіппен Қоғамды басқаруға қатысу;  
§  Дивидендтер алу; 
§ Қоғамның қызметі жөнінде ақпараттар алу, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында жəне 

Қоғамның Жарғысында белгіленген тəртіппен қаржылық есептемесімен танысу;   
§ Тізілім ұстаушы мен номиналды ұстаушылардан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді 

көшірмесін алу;    
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§ Қоғам органымен қабылданған шешімдерді сот  тəртібінде даулау;   
§ Қоғам органдары өз əрекеттерімен Қоғам Жарғысы мен заңнамалық нормаларды бұзатын жағдайда, 

құқықтарын мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік оргндарға жүгіну; 
§ Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұранымдар жіберу жəне отыз күн ішінде Қоғамның сұранымды алған 

күннен бастап дəйекті жауап алу; 
§ Қоғам тарағаннан кейін қалған мүліктін бір бөлігіне ие.   
 
 
7. Облигацияларды шығару туралы мəліметтер ( осы бөлім облигациялық бағдарламаны  мемлекеттік 
тіркеуден өткізу кезінде  толтырылмайды)  

 

38. Облигациялар туралы мəліметтер 

 

 Шығарылатын облигациялар түрі Атаулы дисконтты, қамтамасыз етілмейтін 
 Шығарылатын облигациялар саны 28 900 (жиырма сегіз мың тоғыз жүз) дана 
Шығарылымның жалпы көлемі 289 000 000 (екі жүз сексен тоғыз миллион) теңге 
 Бір облигацияның номиналды 
 құны  

 
10 000 (он мың) теңге 

Облигациялар бойынша сыйақы  Дисконт (облигацияның номиналды құны мен орналастыру құны 
арасындағы оң айырмашылық)  

Облигациялар бойынша сыйақының 
ставкасы  Жоқ, өйткені облигациялар дисконтты болып табылады.   

Сыйақыны есептеу басталатын күн№ 
сыйақы төлеудін кезенділіні жəне күні, 
тəртібі жəне төлеудің шарттары   

Облигациялар бойынша сыйақы аударылуы жүргізілмейді. 
Облигациялар бойынша сыйақының төленуі облигацияларды  
өтеуінде номиналдық ақысымен жүргізіледі. Сыйақы осы төлемдер 
іске асырылатын мерзімнің соңғы күнінде оны алуға құқылы 
тұлғаларға төленеді. Сыйақы төлеу облигациялар ұстаушылардың 
ағымдағы шоттарына теңгемен аудару арқылы жүргізіледі. Егер оның 
инвесторы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің долларға сəйкес ресми курсы 
негізінде төленеді. Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезегі- 
облигациярдың айналым мерзімі болып табылады.   

Индекстелген облигациялар шығару 
көзіндегі есептеу тəртібі  Шығарылатын облигациялар индекстелмеген. 

Облигациялардың айналу мерзімінің 
басталу күні 

Облигациялардың айналу мерзімінің күні мемлекеттік өкілетті 
органда облигациялар шығарудың мемлекеттік тіркеу күні болады. 

Облигациялардың айналым мерзімі Айналымдағы күннен бастап 5 (жыл)  

Облигацияларды  өтеу  шарттары, тəсілі 
жəне тəртібі. Облигацияларды мерзімінен 
бұрын жартылай өтеу  

Облигациялар айналым мерзімнің аяғында теңгенің номиналды құны 
бойынша, облигациялар ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару 
арқылы, облигацияларды ұстаушы тізілімінде тіркелген, осы 
төлемдер іске асырылатын мерзімнің соңғы күніне өтеледі. Осы 
шығарылымдағы облигациялар бойынша мерзімінен бұрын жартылай 
өтеуге рұқсат етіледі (шығару). Облигацияларды мерзімінен бұрын 
жартылай өтеу, айналымдағы облигациялардын номиналды құны 
бойынша жүргізіледі. 
Облигацияларды  мерзімінен бұрын жартылай өтеу туралы хабарлама 
«Казахстанская правда» газетінде мерзімінен бұрын жартылай өтеу 
ресми белгіленген күнге дейін 30 күнтізбелік күн ішінде басылып 
шығады.Облигацияларды мерзімінен бұрын жартылай өтеуге 
тапсырыс қабылдау хабарламада көрсетіледі. Облигацияларды 
ұстаушылардан облигацияларды мерзімінен бұрын жартылай өтеу 
үшін түскен тапсырыс кезек бойынша жүргізіледі.Облигацияларды 
ұстаушылардан түскен тапсырыстарды қанағаттандыру Эмитенттің 
мəлімдеген мерзімінен бұрын жартылай өтеу көлемі негізінде жүзеге 
асырылады. Мерзімінен бұрын жартылай өтеу Эмитент қажеттілігіне 
қарай жүргізіледі, бірақ 2007 жылдың 01 қаңтарынан бұрын емес. 
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Облигацияларды өтеу күні   Облигациялардың айналым мерзімінің аяқталу күні немесе 
мерзімінен бұрын жартылай өтеу күні.     

Облигациялардың өтелуін жүргізу орны    Казақстан Республикасы, 010000,  Астана қ, Қырқыншы ст, 
Газтолтыру станциясы.  

Облигацияларды шығару түрі Құжаттамасыз  

Облигациялар ұстаушылардың құқықтары 

Шығарылатын облигациялар «АстанаГазСервис» АҚ тура шартсыз 
міндеттемелері болып келеді.   
Облиация ұстаушылар келесі құқықтарға ие: 
1) Облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде 
олардың облигацияларына номиналды құнын алу құқығы; 
2) Қазақстан Республикасында қарастырылған заңнама тəртібіне жəне 
шарттарына сəйкес өз талаптарын қанағаттаныдыру құқығы; 
3) Облигацияларды басқаша иелік ету жəне еркін түрде шеттету 
құқығы; 
4) Облигацияларғдың, меншік құқығынан шығатын басқа да 
құқықтары;   

Опциондар туралы ақпарат  Опциондар қарастырылмаған 

 

Қосымша шарттар: 

 

1) Міндеттемелерді орындамаған жағдайда: 

Облигация ұстаушы төменде көрсетілген міндеттемелердің орындалмаған жағдайда, эмитент пен Тіркеушіге 
жазбаша хабарлама жасап, облигациялардың күттірмей өтелетінін жария етеді. Эмитент Облигация ұстаушыдан 
осындай жазбаша хабарлама алған кезде, Облигациялардың   номиналды құны бойынша өтелуін  хабарлайды.  
Жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 10 Жұмыс Күндердің ішінде Тіркеуші сол жөнінде  Облигация 
Ұстаушылардың барлығын ақпараттандырады. Егер Облигация бойынша барлық сомалар төленсе, жəне осы 
шығарылған облигацияға қатысты барлық бұзушылықтар түзетілсе, хабарландыру өз күшін жояды.   

1. Эмитент басқа тұлғаларға берген кепілдіктердің кез келген түрі орындалмауы, егер кепілдік талап бойынша 
белгіленген мерзімде орындалмаса, осындай қарыздың жалпы негізгі сомасы  эмитенттің барлық активтерінің 50% 
асады. 

2. Эмитенттің негізгі қызмет түрінің өзгеруі: эмитент өзінің негізгі қызметіндегі елеулі өзерістерді жоспарлайды 
жəне жүзеге асырады, демек бұл Облигация ұстаушылардың пікірлері бойынша олардың мүдделеріне шек қою.    

3. Мемлекеттік араласу:  

• Эмитенттің міндеттемелерінің, активтерді жəне табыстың барлық немесе мардымды бір бөлігі мемлекеттік 
немесе жергілікті билеуші органдарымен ұлттандырылған немесе экспроприлендірілген.   

• Мемлекеттік жəне жергілікті билік органдары эмитентке өзінің міндеттемелері, активтері мен табыстарының 
барлық немесе негізгі бір бөлігіне дұрыс бақылау жасауға кедергі жасайды.  

4. Осы Анықтамалық шартарының өзгерілуі: осы Анықтамалыққа өзгертулер эмитентпен, егер осындай өзгертулер 
облигация ұстаушылардың мүдделеріне маңызды болатын болса, облигация ұстаушылардың келісімінсіз енгізіледі.     

Осы анықтамалықта көрсетілген шарттарға сəйкес облигация ұстаушыларға төлеуге міндетті сомасы эмитентпен 
төленбеген жағдайда, эмитент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми 
мөлшерлемесінен шыға отырып есептелетін, ақшалай міндеттемені орындау күні немесе оның тиісті бөлігіне,  
Облигация ұстаушыларға негізгі міндеттемелер сомасын жəне мерзімді өткізіп алған күнге пеня төлеуге, міндетті.    

2) Банкрот туралы:  
 

Эмитент банкрот болған жағдайда, осы эмиссия бойынша міндеттемелерді өтеу қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
жүргізіледі.   

39.  Айырбасталымды облигациялар 

Шығарылатын облигацияларды басқа бағалы қағаздарға айырбастау эмитентпен қарастырылмаған.  
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40. Облигацияларды орналастыру əдісі  

1) Облигацияларды орналастыру Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылады. 
Шығарылатын дисконттық облигациялар номиналды құнынан төмен бағамен орналастырылады жəне облигацияны 
меншіктенушіге белгіленген айналым мерзімі аяқталған кезде немесе облигацияларды мерзімінен бұрын жарым-
жартылай төлегенде номиналды құнымен алуға құқық беріледі. 

Облигацияларды орналастырудың басталу күні: облигациялар айналымының басталу күні; 

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні: облигациялар айналымының аяқталу күні.  

 

2) Акцияға айналдыру шарттары    Қарастырылмаған 

3) Облигацияларды төлеу шарттары мен 
тəртібі 

Облигацияларды сатып алу жағдайда төлемі қолма қол ақша немесе 
қолма қол ақшасыз, теңгемен, сатып алушы шотына (төлемге қарсы 
жеткізу) есепке алу жəне есепке жатқызу күніне  жүргізіледі.   
 

4) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету  Қамтамасыз етілмейді 

5) инфрақұрылымдық облигацияларды 
шығарған кезде құжаттар көшірмесін беру.   Инфрақұрылымдық  облигациялар шығарылымы қарастырылмаған.   

6) Облигациялар бойынша құқықты есепке 
алу тəртібі 

Тəуелсіз Тіркеуші:  «Фондовый центр» АҚ, 050012,  Алматы қ, 
Мəуленов к, 92, 15.06.2005ж, № 0406200386 Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі Агенттігімен берілген лицензия.   
03.09.2001ж. № 240 тізілімді жүргізу бойынша қызмет ету шарт-
тапсырмасы.     
тел: (3272) 67-63-44/45, факс: (3272) 67-63-41. 

7) Облигацияларды орналастыруда 
қатысатын ұйымдар жөніндегі мəлоіметтер    Жоқ 

8) бағалы қағаздардың Ұйымдастырылған 
нарығында облигацияларды орналастыру 
жəне / немесе айналымдары туралы 
мəліметтер  
  

 Жоқ 

9) Төлем агенті туралы міліметтер Төлем агентінің қызметтері эмитентпен жеке жүзеге асырылады.   

41. Облигацияларды орналастырудан тапқан ақшаны пайдалану.   
    Облигацияларды орналастырудан тапқан ақша Астана қ,  Сарыарқа к,  (Есілдің сол жағалауы), «АстанаГазСервис» 
АҚ сервистік қызмет ету кешендерімен газ құю станцияларын жəне автомобилдерге жанармай құю станцияларының 
құрылысына жұмсалады.     
 
8. Қосымша ақпарат 
 
42. Облигация айналымын шектеу   
Эмитент шығатын облигация айналымына шектеу белгілемейді. 
 
Облигациялрды таратуға болатын тұлғалар ортасы: Инвесторлар арасында: заңды жəне жеке тұлғалар.  

43. Облигацияларды шығаруда шығын сомасы жəне осы шығындар қалай қайтарылатыны туралы 
мəліметтер: 

Облигацияларды шығару жəне орналастыру бойынша “АстанаГазСервис” АҚ шығындары:  
§  Тəуелсіз тіркеуші қызметінен; 
§  облигацияларды орналастыруға байланысты  үстеме шығындардан;   



  
                    
                                                                                «АстанаГазСервис» АҚ облигация шығару анықтамалығы  

24 

Осы шығындардың көлемі орналастырудын іс жүзіндегі көлемінен байланысты болады. Шығындарды эмитент 
ақшаны қызмет жеткізушілердің шоттарына аудару жолымен төлейді.    
 
44. Инвесторлар эмитент жарлығының көшірмесімен, облигацияларды шығару анықтамасымен, 
облигацияларды орналастыру есебімен қоғамның қызметі туралы ақпараттарды жария ету үшін 
қолданылатын бұқаралық ақпараттар құралдарымен таныса алатын орындары жөнінде ақпараттар.  

§ Эмитенттің мекенжайы бойынша: 010000,  Астана қ, Қырқыншы ст, Газ толтыру  станциясы. 

§  «Казахстанская правда» газеті. 

 
 
«АстанаГазСервис» АҚ 
Басқарма Төрағасы                                Н. Адаев 
 
 
 
«АстанаГазСервис» АҚ 
Бас есепшісі                                              Ж. Нұрмахамбетова  
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