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«Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi 
жүзеге асырушы уәкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сәйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы 
проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi және ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды». 

 

2016 жыл 



«Досжан темір жолы (ДТЖ )» АҚ Қазақстан Республикасының қаржы нарығын 
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігінде 2005 
жылғы 28 шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен облигациялар шығарымының 
анықтамалығына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

 
1. 1-Бөлім «Эмитент жөнінде жалпы мәлімет» 12-2. тармақты келесідей 
толықтыру: 
 

«12-2. Қызмет түрі 
Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылатындар: 

− «Шар станциясы-Өскемен» жаңа темір жол желісін салу және пайдадану туралы 
концессиялық келісімнің жүзеге асырылуын қамтамасыз ету; 

− темір жол тасымалдауларын жүзеге асыруға қажетті «Шар станциясы-Өскемен» 
темір жол желісінің және басқа нысандардың салынуын қамтамасыз ету; 

− «Шар станциясы-Өскемен» жаңа темір жол желісінің және темір жол 
инфрақұрылымының басқа нысандарының пайдалануын ұйымдастыру; 

− көлік құрылысы нысандарының құрылысынын, өнеркәсіптік және азаматтық 
мақсаттағы нысандардың құрылысын жобалаудың барлық кезеңдерінде жоба-
сметалық құжаттаманы  әзірлеу және жобалау-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

− инженерлік-техникалық сұрақтар бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету; 
− топографиялық-геодезиялық және инженерлік-геологиялық іздестірулерді жүргізу; 
− көлік дамуының басты сызбаларын әзірлеу; 
− құрылысты авторлық қадағалау және бақылау; 
− қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған әрекет ету және қызмет көрсету 

түрлері; 
− локомотив тартымы қызметтерін ұсыну.» 

 
 
 
Басқарма Төрағасы  
 
 

М.Б. Қокаев  

Бас бухгалтері Р.В. Чирва  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Досжан темир жолы (ДТЖ)» 
 

 

 

 

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

 

2016 год 



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

1. Пункт 7 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» дополнить пунктом 12-2. 
следующего содержания: 
 

«12-2. Виды деятельности 
Основными видами деятельности Общества являются: 

− реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой 
железнодорожной линии "Станция Шар − Усть-Каменогорск"; 

− строительство железнодорожной линии "Станция Шар − Усть-Каменогорск" и иных 
объектов, необходимых для осуществления железнодорожных перевозок; 

− эксплуатация железнодорожной линии "Станция Шар − Усть-Каменогорск" и иных 
объектов железнодорожной инфраструктуры;  

− разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских 
работ на всех стадиях проектирования объектов транспортного строительства, 
строительства объектов промышленного и гражданского назначения; 

− оказание консалтинговых услуг по инженерно-техническим вопросам; 
− проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий; 
− разработка генеральных схем развития транспорта; 
− авторский надзор и контроль за строительством; 
− иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных действующим 

законодательством; 
− оказание услуг локомотивной тяги.» 

 
 
 

Председатель Правления                      
                                             
 
 

Кокаев М.Б. 
 

Главный бухгалтер 
 

Чирва Р.В. 

 

4 
 






	«12-2. Қызмет түрі
	ИЗМЕНЕНИЯ
	«12-2. Виды деятельности


