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  Еуропа қайта құру және даму банкі 

Eastcomtrans LCS 

Ел: ҚАЗАҚСТАН 

Жобаның нөмірі: 53634 

Кәсіпкерлік сектор: Инфрақұрылым Еуразия 

Хабарлама түрі: Қызметтік  

Экологиялық санат: C 

Бекітілетін күні: 9 маусым 2022 жыл 

Мәртебесі: Тұжырымдаманы қарау аяқталды  

Ағылшын тіліндегі жобаның 
түйіндемесін ашу: 

20 сәуір 2022 жыл 

 

Жобаның  сипатталуы 

Қазақстандағы аса ірі жылжымалы жекеменшік құрам операторы "Исткомтранс" ЖШС-ына 
(Компания) теңгемен қамтамасыз етуді басым құқықпен баламасы 15 миллион АҚШ долларына 
дейінгі сомада 5 жылдық кредит ұсыну. 

Жобаның мақсаттары 

Кредиттің қаражаты Компанияның вагондар паркін күрделі жөндеуге бағытталатын болады. 

Өтпелі кезеңнің әсері 

ETI 63 

Өтпелі кезеңнің әсері «инклюзивті» және «бәсекеге қабілетті» қасиеттерге  байланысты болады 
деп күтіледі.Атап айтқанда, Жоба шеңберінде ер адамдар басым лауазымдарда/деңгейлерде 
компанияның әйелдерден тұратын жұмыс күшінің үлесін 5-10 пайызға арттыру үшін тең 
мүмкіндіктер қамтамасыз ету және саясатты екі жаңа немесе жақсартылған ұлттық кәсіби 
машықтар стандартын енгізу жолымен жақсарту саясаты мен практикасы ендірілетін болады.  

Сонымен қатар, жұмыстың   тиімділігін арттыру және қызмет көрсетуді жақсарту нәтижесінде   
Компанияның нарықтағы үлесін ұлғайту арқылы Жоба компаниялардың басым көпшілігі 
мемлекет меншігінде болатын нарықта  жеке операторға қолдау көрсетеді. 
. 
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Клиент туралы ақпарат 

"ИСТКОМТРАНС" ЖШС 

"Исткомтранс" ЖШС Қазақстанның аса ірі жекеменшік  теміржол көлік  компаниясы және Банктің 
тұрақты клиенті болып табылады. Компания қолданылу мерзімі орташа алғанда 10 жыл 
құрайтын 12 000-нан аса вагонға иелік етеді және оларды жалға алады. 2021 жылы 
компанияның айналымы 99 миллион еуро құрады. 

ЕҚДБ қаржылық ақпараты 

15 000 000,00 АҚШ доллары 

Теңгемен қамтамасыз етуді басым құқықпен баламасы 15 миллион АҚШ долларына дейін 
сомада 5 жылдық кредит  

Жобаның жапы құны 

15 000 000,00 АҚШ доллары 

Табиғат қорғау және әлеуметтік шарттары 

С санатына жатқызылды (2019 жылғы ЭСП). Ұсынылған мәміле қазба емес отынмен 

жұмыс істейтін теміржол паркін күрделі жөндеуден өткізуді және оған жоспарлы 

техникалық қызмет көрсетуді көздейді. Экологиялық және әлеуметтік  ықтимал   

аспектілер   сәйкес сауалнаманың көмегімен анықталды.Компания  Банктың клиенты 

болып табылады, және компанияда еңбекті қорғау бойынша сенімді технологиялық 

процестер мен процедуралар қолданылады.Компания еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы бойынша міндеттерді бірқатар менеджерлер мен қызметкерлерге жүктеді және 

өзінің қызметкерлерін еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша үнемі оқытып 

отырады, сонымен қатар  барлық жаңа қызметкерлер үшін кіріспе нұсқаулық өткізеді.  

Экологиялық және әлеуметтік сала бойынша ағымдағы Іс-қимыл жоспарында: (і) 

Компания қызметінің нәтижелерін тиісті ұлттық және халықаралық стандарттармен, сол 

сияқты қолданылатын өнімділік талаптарымен салыстыру үшін  экологиялық 

процедуралармен қатар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша 

қолданыстағы ережелерді интеграцияланған басқару жүйесіне ретке келтіруге; (іі) 

вагондардың келісілген маршруттармен, жүк типімен және көлемімен пайдаланылуын 

қадағалау жүйесін әзірлеуге; және (ііі) авариялар мен оқиғаларды тіркеу механизмін 

әзірлеу мен қызметкерлер үшін шағымдарды қарау механизмін әзірлеуге бағытталған 

шаралар бар. Компания экологиялық , әлеуметтік  іс-шаралардың жоспарын ( ЭӘІШЖ) іске 

асырады  және  осы мәселелер бойынша қажетті  есеп береді. Компания лицензиялау 

талаптарын қамтамасыз ету үшін,еңбек қауіпсіздігі,  қоршаған ортаны қорғау, қатты 

қалдықтар , экологиялық саясат пен процедураларға, қауіпті қалдықтарды басқару мен 

утильдеуге сырт(бөгде) қоймалардың сәйкестігіне көз жеткізу үшін, сырт қоймалар және 

басқа мәселелер бойынша ішкі бақылау жүргізеді.Гендерлік аспектілер мен гендерлік 

зорлық мәселелерде  Компанияның  мүмкіндіктерін қамтамасыз етуде  және кадрлық 
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саясатты жаңарту бойынша іс-шаралар  жоспарын әзірлеу жөніндегі ұсыныстар 

шеңберінде қаралатын болады. Жоба климат өзгерістерінің салдарын жұмсарту және оған 

бейімдеу мақсаттарында Париж келісімін ұстанады. 

 

Техникалық ынтымақтастық 

Жоба техникалық ынтымақтастық  (ТЫ) туралы құжатқа қол қойылғаннан кейін, Компанияға 
оның қажеттіліктері мен талаптарына сәйкес Ұлттық кәсіби машықтар стандарттарын әзірлеуге 
немесе жетілдіруге көмектесу үшін қолдау алады. ТЫ-ты ұсынылып отырған қолдаудың 
болжамды құны 75 000 еуро құрайды және ол халықаралық  демеуші ұйымдармен/немесе  
ЕҚДБ акционерлерінің Арнайы қорымен ("SSF")  қаржыландырылады деп күтілуде.  

Өзара толықтырылуы 

Кадрлық саясат пен персоналды басқару принципін    қайта қарау және дайындау жөніндегі 
Келісімге қол қойылғаннан кейін, сонымен қатар гендерлік теңгерімді жақсарту және қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауға ықпал ету бойынша нақты әрекеттер анықталғаннан кейін Банк 
Компанияға қолдау көрсететін болады 

Жоба жұмыс орнындағы гендерлік теңсіздікпен байланысты тәуекелдерді жоюға және 
төмендетуге арналған саясат пен процедуралар әзірлеуде Компанияға қолдау көрсетеді. Ол 
сонымен қатар Компания гендерлік зорлық-зомбылық пен алымсақтық жағдайларына қауіпсіз 
және құпия ден қоя алуы үшін шағымдарды қарау және тексеру процедурасын орнатады. 

Компанияның байланыстық ақпараты  

Аида Елгельдиева  
yelgeldiyeva@ect.kz  
+7 727 355 5111 (доб.801)  
www.ect.kz 
 

Өтпелі кезеңді түсіну  
ЕҚДБ-ның өтпелі процеске әсерді бағалау тәсілдемесі туралы қосымша ақпарат мына жерде 
қолжетімді  
Коммерциялық мүмкіндіктер   

Коммерциялық мүмкіндіктер немесе сатып алулар туралы білу үшін  клиенткомпаниямен 
байланысыңыз.  
ЕҚДБ-ның коммерциялық мүмкіндіктері (сатып алумен байланысты емес) мәселелері жөнінде:  
Тел.: +44 20 7338 7168  
Email: projectenquiries@ebrd.com бойынша хабарласыңыз.  
Мемлекеттік сектордың жобалары туралы ақпаратты ЕҚДБ сатып алулары сайтынан табуға 
болады:  
Тел.: +44 20 7338 6794  
Email: procurement@ebrd.com   
 

Жалпы сұраныстар  

mailto:yelgeldiyeva@ect.kz
http://www.ect.kz/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Нақты сұраныстарды ЕҚДБ сұраныстар нысанын пайдаланып жолдауға болады.  

Экологиялық  және әлеуметтік саясат (ЭӘС)  
ЭӘС және онымен байланысты Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптар (ІАТ) ЕҚДБ 
«экологиялық жауапты және тұрақты дамуға» жәрдемдесу бойынша өз міндеттемелерін 
орындайтын тәсілдерді айқындайды. ЭӘС пен ІАТ-қа клиенттер үшін ұлттық заңнаманың 
жұртшылықты хабардар етуге қатысты қолдануға келетін талаптарын орындау бойынша, 
сонымен қатар мүдделі тараптардың мәселелері мен шағымдарын, соның ішінде клиенттің 
және жобаның экологиялық және әлеуметтік тиімділігіне қатысты мәселелер мен шағымдарын 
қабылдау және оларды шешуге жәрдемдесу үшін шағым беру және қарау механизмін құру 
бойынша арнайы ережелер кіреді. Жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдері мен 
әсерлерінің сипатына және ауқымына сәйкес, ЕҚДБ өз клиенттерінен мән-жайларға қарай, 
жобалармен байланысты тәуекелдер мен әсерлер туралы  ақпаратты ашуды немесе мүдделі 
тараптармен мазмұнды консультациялар жүргізуді, сонымен қатар олардың түсіндірулерін 
ескеруді қосымша талап етеді7  
ЕҚДБ-ның бұл мәселе бойынша іс-тәжірибесі туралы анағұрлым нақтырақ ақпарат ЭӘС-та 
баяндалған.  

Адалдық және белгіленген нормаларды ұстану  
ЕҚДБ-ның корпоративтік әдепті бақылау бөлімі (КӘББ)  адал басқаруды ынталандырады және 
Банктің бүкіл қызметінің озық халықаралық іс-тәжірибеге сай ең жоғары адалдық 
стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.  Жобалардың Банктің беделі үшін қабылдауға 
келмейтін тәуекелдер болып табылмайтындығын кепілдендіру үшін,  Банктің клиенттерінің 
барлығына қатысты адалдықты кешенді тексеру жүргізіледі. Банк проблемаларды жобаны 
бекіту және бағалау кезеңдерінде айқындау және шешу Банк операцияларының адалдығын 
қамтамасыз етудің анағұрлым тиімді құралы болып табылады деп санайды. Осы қорғау 
шараларында, сонымен қатар жобалардың инвестициядан кейінгі кезеңдерінде адалдық 
тәуекелдерін мониторингтеу процесінде КӘББ  шешуші рөл атқарады.  
КӘББ сонымен қатар ЕҚДБ қаржыландыратын жобалардағы алаяқтық, сыбайлас жемқорлық 
және заңсыз әрекеттер туралы арыздарды тексеру үшін жауап береді.  Алаяқтық пен сыбайлас 
жемқорлық фактісі туралы күдігі бар банктегі, сол сияқты одан тысқарыдағы кез келген тұлға 
Корпоративтік әдепті бақылау бөлімінің Басшысына compliance@ebrd.com электрондық 
мекенжайына жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Көрсетілген мәселелердің барлығын КӘББ 
кейіннен шаралар қабылдау үшін қарайды. Хабарламалардың барлығы, соның ішінде бейесімді 
хабарламалар да қаралады. Хабарламалар Банктің немесе Банк операциялары жүргізілетін 
елдің кез келген тілінде қалдырыла алады. Ұсынылған ақпарат негізделген болуы тиіс.  

Ақпаратқа қолжетімділік саясаты (АҚС)   

АҚС 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгеннен кейін ЕҚДБ-ның хабардар ету және Банк 
стратегияларын, саясаты мен операцияларын анағұрлым тереңірек түсінуге және білуге 
жәрдемдесу мақсаттарында мүдделі тараптармен өзара ықпалдасу бойынша ЕҚДБ 
процедурасын анықтайды.  ЕҚДБ сайтындағы қолжетімді ақпарат туралы мәліметтер алу үшін 
Ақпаратқа қолжетімділік саясаты парақшасын қараңыздар.  

Нақты ақпаратқа сұранысты ЕҚДБ сұраныстар нысанының көмегімен  жасауға болады.  

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз орган (ЖЕБТО)  
Егер экологиялық, әлеуметтік саладағы мәселелерді немесе жұртшылықты хабардар ету 
мәселелерін шешу бойынша Клиенттің немесе Банктің шаралары күтілгендей нәтижелер 
әкелмесе (мысалы, Клиенттің шағымдарын берудің және қараудың жобалық механизмі 
арқылы немесе Банктің басшылығымен тікелей өзара ықпалдасу арқылы), жеке тұлғалар мен 
ұйымдар өз мәселелерін ЕҚДБ-ның Жобалар бойыша есеп беретін тәуелсіз органы (ЖЕБТО) 
арқылы шешуге талпыныс жасай алады.  
ЖЕБТО Банкпен қаржыландырылатын қандай да бір объект зиян келтірді немесе келтіруі 
мүмкін деп санайтын жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың өтініштерін тәуелсіз қарауды 
жүргізеді. Бұл орган  әлеуметтік саланың, экологияның және жұртшылықты хабардар етудің 
жобамен байланысты мәселелері бойынша мүдделі тараптар арасындағы келіспеушіліктерді 
еңсеруге ықпал етуді;  
Экологиялық және әлеуметтік саясаттың талаптарын және осы жобаға жататын Ақпаратқа 
колжетімділік саясатының ережелерін Банктің орындайтынорындамайтындығын анықтауды; 
сонымен қатар, қажет болған жағдайда, аталған нормативтік құжаттарды ұстану Банк 
тарапынан орындалмай отырған жағдайларды қарауды және келешекте мұндай жағдайларды 
болдырмауды көздейді.  
IPAM және оның мандаты туралы; қалай қайта қарау Сұранысын тапсыру туралы көбірек 
мәлімет білу үшін Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз органның веб-сайтына кіріңіз; 
немесе IPAM туралы және сұранысты қалай тапсыру керектігі жөнінде нұсқаулық пен қосымша 
ақпарат алу үшін  үшін IPAM-ға ipam@ebrd.com электрондық поштасы арқылы хабарласыңыз.  
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