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Атырау облысы Энергетика және  
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 
басқармасының «Атырау Су Арнасы» 
коммуналдық мемлекеттік  
кәсіпорнын тарату туралы 
 
 
 Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы  Азаматтық 
кодексінің 49, 50-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                   
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27, 37-баптарына, Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заңының 17, 130-б

1. Атырау облысы Энергетика және тұрғын -үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасының «Атырау Су Арнасы» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) таратылсын. 

аптарына сәйкес Атырау облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:                             

2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес құрамда тарату комиссиясы             
құрылсын. 

3. Кәсіпорынды тарату қолданыстағы заңнамамен көзделген тәртіп пен 
мерзімдерде жүзеге асырылсын. 

4. Тарату комиссиясы: 
1) Кәсіпорынның таратылуы жөнінде Атырау облысы Әділет 

департаментіне және Атырау облысы бойынша Мемлеке ттік кірістер 
департаментіне дереу жазбаша түрде немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны қолдана отырып, интернет – ресурс арқылы хабарласын; 

2) заңды тұлғаны тарату туралы, сондай -ақ оның кредиторларының 
талаптарын мәлімдеу тәртібі мен мерзімі туралы ақпаратты Қазақстан 
Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз 
басылымдарында жарияласын; 

3) Кәсіпорынның таратылуына байланысты туындайтын басқа да 
мәселелерді шешуді қамтамасыз етсін. 
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5. Осы қаулының орындалуын бақылау Атырау облысы әкім інің 
орынбасары Қ.Ә.Бекеновке жүктелсін. 

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне. 
 
 

Облыс әкімі                                                                                М.Досмұхамбетов 
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Атырау қаласы                                                                                                         город Атырау 
 
 
 
О ликвидации государственного  
коммунального предприятия 
«Атырау Су Арнасы» Управления  
Энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Атырауской области 
 
  
 В соответствии со статьями 49, 50 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан от 27 декабря 1994 года и статьями 27, 37 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан»,  статьями 17, 130 Закона 
Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» 
акимат

1. Ликвидировать коммунальное государственное предприятие «Атырау 
Су Арнасы» Управления Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Атырауской области (далее – Предприятие). 

 Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Назначить ликвидационную комиссию, в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Ликвидацию Предприятия осуществить в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством. 

4. Ликвидационной комиссии обеспечить: 
1) незамедлительное уведомление письменно или через интернет – 

ресурс с пременением электронной цифровой подписи Департамент юстиции 
Атырауской области и Департамент государственного дохода по Атырауской 
области о ликвидации Предприятия; 

2) опубликование информации в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на всей территории Республики Казахстан о ликвидации 
юридического лица, а также о порядке и сроке заявления претензий его 
кредиторами; 

3) решение других вопросов, возникающих в связи с ликвидацией 
Предприятия. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             
заместителя акима Атырауской области Бекенова К.А. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Аким области                                                                            М.Досмухамбетов 
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Атырау облысы әкімдігінің  
2022 жылғы «    »  _____________ 
№        қаулысына  
қосымша 

 
 

Тарату комиссиясының құрамы 
 
Кенжегалиев                            
Арман Ізтілеуұлы 

– Атырау облысы Энергетика және             
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
басқармасының «Атырау облысы Су 
Арнасы» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнының директоры, комиссия 
төрағасы;  

Комиссия мүшелері:  
Бигазиев                                       
Расул Қуанышұлы 

– Атырау облысы Энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының қаржыландыру және 
жоспарлау бөлімінің бас маманы; 

Қуанышев                               
Дархан Болатұлы 

– Атырау облысы Энергетика және             
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
басқармасының «Атырау Су арнасы» 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының 
директоры; 

Оразбаева                                 
Гүлмира Құлымқызы 

– Атырау облысы Энергетика және             
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
басқармасының «Атырау облысы Су 
Арнасы» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнының бас есепшісі; 

Шахметов                                 
Нұрғиса Ұзақбайұлы 

– Атырау облысы Энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 
отын-энергетика кешені және тұрғын үй -
коммуналдық сала бөлімінің бас маманы. 
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Приложение 
к постановлению акимата 
Атырауской области 
от «    » _______ 2022 года №_____       

 
 

Состав ликвидационной комиссии  
 

Кенжегалиев                    
Арман Изтелеуович 

– директор коммунального государственного 
предприятия «Атырау облысы Су Арнасы» 
Управления Энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Атырауской 
области, председатель комиссии;  

Члены комиссии:  
Бигазиев                                     
Расул Куанышевич 

– главный специалист отдела планирования и 
финансирование Управления Энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Атырауской области; 

Куанышев                             
Дархан Булатович 

– директор коммунального государственного 
предприятие «Атырау Су арнасы» 
Управление Энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Атырауской 
области; 

Уразбаева                             
Гульмира Кулумовна 

– главный бухгалтер коммунального 
государственного предприятия «Атырау 
облысы Су Арнасы» Управления Энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Атырауской области; 

Шахметов                                       
Нургиса Узакбаевич 

– главный специалист отдела топливно-
энергетического комплекса и коммунально-
жилищной сферы Управления Энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Атырауской области. 
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