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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.1 «Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-

Қазатомөнеркəсіп» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің (əрі қарай-Серіктестік) осы Жарғысы 

оның атауын, орналасқан орнын, оның органдарының 

құрылу жəне құзыреті тəртібін, оның қызметінің қайта 

құрылу жəне тоқтатылу шарттарын жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін 

басқада ережелерін анықтайды.  

1.2 Серіктестік Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сəйкес құрылды.  

1.3 Серіктестіктің жалғыз Қатысушысы болып 

табылатын:«Самрұқ-Қазына Ұлттық əл-ауқат қоры»  

акционерлік қоғамы, 010000, Қазақстан Республикасы, 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8 үй, 

Астана қаласының əділет департаментінде  03.11.2008 

жылы 32244-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу 

туралы куəлік), БЖН 081140000436 

1.4 Серіктестіктің заңды мекенжайы жəне 

орналасқан орны болып: 130000 Қазақстан 

Республикасы, Мангыстау облысы, Ақтау қаласы, 7 

өнеркəсіп аймағы, 65 ғимараты. 

1.5.Серіктестіктің атауы: 

мемлекеттік тіліндегі толық атауы- «Маңғыстау атом 

энергетикалық комбинаты- Қазатомөнеркəсіп» 

жауапкершілігі шектеулі  

Серіктестігі, қысқартылған түрде «МАЭК-

Қазатомөнеркəсіп» ЖШС. 

орыс тіліндегі толық атауы:-Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Мангистауский 

атомный энергетический комбинат-Казатомпром»; 

қысқартылған түрде – ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

1.6.Серіктестік белгісіз мерзімге дейін құрылған. 

Серіктестік жылдық жұмысшылар саны 250 адамнан 

асатын жəне жылдық активінің құны үш жүз жиырма 

бес мың есе айлық есептік көрсеткіштен жоғары ірі 

бизнес субъектісіне жатады. 
 
 
 
 

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ 
 

2.1. Серіктестік ұйымдық-құқықтық үлгідегі 

жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып құрылып 

жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларына жəне осы Жарғыға сəйкес құрылған 

заңды тұлға болып табылады. 

2.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының 

заңнамаларындағы белгіленген тəртіпте мемлекеттік 

тіркеуден өткен, тіркелген фирмалық атауы, 

мемлекеттік жəне орыс тілінде өзінің фирмалық атауы 

көрсетілген мөрі, мөртабандары, бұрыштама 

мөртаңбалары, фирмалық бланклері жəне басқа да 

деректемелері, сонымен қатар тауарлық белгісі жəне 

рəміздері бар, барлығы да Қазақстан 

Республикасының белгіленген заңнамалар тəртібімен 

тіркеуден өткен.  

2.3. Серіктестік өз атынан өз мақсаттарына жету 

үшін: 

1) Шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) жасасу, 

келісім, мəмілелерді аяқтау, мүліктік жəне жеке 

мүліктік емес құқықтарды сатып алу, міндеттерді 

орындау, талапкер болу жəне сотта жауап беру, 

сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да əрекеттерді 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной 

ответственностью «МАЭК-Казатомпром» (далее – 

Товарищество) определяет его наименование, 

местонахождение, порядок формирования и 

компетенцию его органов, условия реорганизации и 

прекращения его деятельности и другие положения, не 

противоречащие законодательству Республики 

Казахстан.  

1.2. Товарищество создано в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

1.3. Единственным участником Товарищества 

является: Акционерное общество «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына», 

010000, Республика Казахстан, город Астана, район 

Есиль, улица Д.Кунаева, дом 8 блок «Б», 

зарегистрированное в Департаменте юстиции г. 

Астаны № 32244-1901-АО от 03.11.2008 года, БИН 

081140000436. 

1.4. Юридическим адресом и местом нахождения 

Товарищества является: Республика Казахстан, 130000, 

Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона 

7, здание 65. 

1.5. Наименование Товарищества: 

полное наименование на государственном языке - 
«Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты – 

Қазатомөнеркəсіп» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, сокращённое – «МАЭК-

Казатомөнеркəсіп» ЖШС.  
полное наименование на русском языке: - 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Мангистауский атомный энергетический комбинат -

Казатомпром», сокращённое - ТОО «МАЭК-

Казатомпром». 

1.6. Товарищество создаётся на неопределённый срок. 

Товарищество является субъектом крупного бизнеса со 

среднегодовой численностью работников более 250 

человек и общей стоимостью активов за год свыше 

трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного 

расчётного показателя. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА 
 

2.1. Товарищество создаётся в организационно-

правовой форме товарищества с ограниченной 

ответственностью и является юридическим лицом, 

созданным и действующим в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и настоящим 

Уставом. 

2.2. Товарищество приобретает права юридического 

лица с момента его государственной регистрации, 

имеет фирменное наименование, печать со своим 

фирменным наименованием, угловой штамп на 

государственном и русском языках, фирменные бланки 

и другие реквизиты, а также товарный знак и 

символику, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

2.3. Товарищество для достижения целей своей 

деятельности вправе от своего имени: 

1) заключать договоры (контракты, соглашения), 

совершать сделки, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также 

совершать иные действия, которые не запрещены 



жасау; 

2) Қазақстан Республикасынан жəне одан шек 

жерлерден заңды тұлғалардың мүлігінен үлестер, 

жылжымайтын мүліктер (ғимараттар, құрылыстар, 

жер учаскелерін), құнды қағаздар, өндірістік 

үлгілерін, өнертабыстар, пайдалы табыстар, 

ақпараттар, соның ішінде ғылыми-техникалық, 

сонымен қатар əртүрлі басқа мүліктер мүліктік 

құқықтар сатып алуға; 

3) Қазақстан Республикасынан жəне одан шек 

жерлерден филиалдар жəне өкілдіктер құруға, басқа 

заңды тұлғалармен бірігу, сонымен қатар басқа заңды 

тұлғалармен құрылтайшы болуға;  

4) Қазақстан Республикасының заңнамаларына 

сəйкес сатуға, ауыстыруға, жалға беруге, уақытша 

пайдалануға ұсынуға (тегін) жəне қарызға жəне басқа 

да əдіспен жеке мүліктік құқығыа жəне мүліктік 

құқығына жататындарына өкім етуге;  

5) өз балансы болуға, сонымен қатар белгіленген 

тəртіпте заңнама бекіткен тəртіппен Қазақстан 

Республикасында жəне одан тыс жерлерде банк 

шоттарын ашуға. 

2.4. Серіктестік өз міндеттемелерімен өзіне жататын 

барлық мүліктерге жауап береді. 

2.5. Серіктестік жарғы капиталына салымшы, өз 

қызметінің қорытындысында алған салымшы, мүлік 

ретінде жарғы капиталына енгізілген, мүлік жəне 

ақша, сонымен қатар басқа да негіздер бойынша 

Қазақстан Республикасында заңға қайшы келмейтін 

негіздер бойынша сатып алынған мүліктер иесі болып 

табылады.   

2.6. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы 

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді, ал Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қаралғандай, Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. 

2.7. Егер Серіктестіктің банкроттығы Серіктестіктің 

Жалғыс Қатысушысының іс-əрекетімен туындаса, 

Серіктестіктің қаражаты жеткіліксіз болса, Жалғыз 

Қатысушы Серіктестіктің кредиторлары алдында 

қосымша қаражаттандыруға жауапкершілік алады. 

2.8. Қазақстан Республикасының заңдарында 

қарастырылған жағдайларға жатпайтын, осы 

Жарғымен белгіленген, Серіктестік органдарының өз 

өкілеттігін асыра пайдалана отырып қабылдаған 

міндеттемелері бойынша, Серіктестік үшінші тұлғалар 

алдында жауапкершілік алады. 

 
3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛҒЫЗ 

ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ ЖƏНЕ 
МІНДЕТТЕРІ 

3.1. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының 
құқығы: 
1) Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік жəне қосымша жауапкершілік 

туралы» 22 сəуір 1998 жылғы № 220-І Заңымен (əрі 

қарай-Заң) жəне осы Жарғымен анықталған тəртіпте 

Серіктестік істерін басқаруға қатысуға; 

2) осы Жарғыда жəне/немесе Серіктестіктің ішкі 

құқықтық құжаттарында қарастырылған тəртіп 

бойынша оның бухгалтерлік жəне басқа 

құжаттамаларымен танысуға жəне Серіктестіктің 

қызметі туралы ақпарат алуға; 

3) заңға, осы Жарғыға жəне Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысының шешіміне сəйкес, Серіктестіктің 

законодательством Республики Казахстан; 

2) приобретать в Республике Казахстан и за ее 

пределами, доли в имуществе юридических лиц, 

недвижимое имущество (здания, сооружения, 

земельные участки и т.д.), ценные бумаги, 

промышленные образцы, изобретения, полезные 

модели, информацию, в том числе научно-

техническую, а также любое другое имущество и 

другие имущественные права; 

3) создавать на территории Республики Казахстан и 

за ее пределами филиалы и представительства, 

вступать в объединения (союзы) с другими 

юридическими лицами, а также быть учредителем 

(участником) иных юридических лиц; 

4) продавать, обменивать, сдавать в аренду, 

предоставлять во временное пользование (возмездно, 

безвозмездно) и в заем или другим способом 

распоряжаться принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом и имущественными 

правами в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

5) иметь самостоятельный баланс, а также 

открывать в порядке, установленном 

законодательством, счета в банках Республики 

Казахстан и за ее пределами. 

2.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

2.5. Товарищество является собственником 

имущества и денег, которые внесены в уставный 

капитал в качестве вкладов, имущества, полученного в 

результате своей хозяйственной деятельности, а также 

имущества, приобретённого по другим основаниям, 

которые не противоречат законодательству Республики 

Казахстан. 

2.6. Единственный участник Товарищества не 

отвечает по его обязательствам, а Товарищество не 

отвечает по обязательствам Единственного участника, 

за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

2.7. Если банкротство Товарищества вызвано 

действиями Единственного участника, то при 

недостаточности средств у Товарищества, 

Единственный участник несёт перед кредиторами 

субсидиарную ответственность. 

2.8. Товарищество несёт ответственность перед 

третьими лицами по обязательствам, принятым 

органом управления Товарищества с превышением его 

полномочий, установленных настоящим Уставом, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 
ТОВАРИЩЕСТВА 

3.1. Единственный участник Товарищества 
вправе: 
1) участвовать в управлении делами Товарищества в 

порядке, определённом Законом Республики Казахстан 

от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» 

(далее - Закон) и настоящим Уставом; 

2) получать информацию о деятельности 

Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и/или внутренними правовыми 

документами Товарищества; 



қызметінен табыс алуға; 

4) таза табысты бөлуге; 

5) Серіктестік жойылған жағдайда, Серіктестің 

кредиторларымен есептескеннен кейін мүліктің құнын 

немесе сол мүліктің өзін алуға; 

6) заңмен жəне осы Жарғымен қаралған тəртіпте, өз 

үлесінен айыру жолымен Серіктестікте қатысуды 

тоқтату; 

7) заңмен жəне осы Жарғымен қаралған құқықты 

бұзушылар, Серіктестік органдарының шешімін сот 

тəртібінде таласқа түсіру.  

3.2. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының Заңда 

жəне/немесе осы Жарғыда қарастырылғаннан басқа да 

құқығы болуы мүмкін. Серіктестіктің Жалғыз 

қатысушысына жоғарыда аталған құқықты шектеуге 

бағытталған Серіктестіктің кез келген шешімі 

жарамсыз деп есептеледі.  

 

3.3. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы 
міндетті: 
1) осы Жарғының талаптарын сақтауға; 

2) Қазақстан Республикасының Заңында жəне осы 

Жарғыда қарастырылған тəртіпте, мөлшерде жəне 

мерзімде Серіктестіктің Жарғылық капиталына салым 

салуға; 

3) Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалып, 

қызметтік, коммерциялық немесе басқа құпия болып 

саналатын, Серіктестік немесе оның жұмысы туралы 

ақпаратты жарияламауға. 

4) осы шарттың 1.3 тармағында көрсетілгендей 

Серіктестіктің мəліметтерінің өзгергені туралы 

атқарушы органдарға жазбаша түрде хабарлау.   

5) Қазақстан Республикасының заңдарында жəне 

осы Жарғыда қарастырылған басқа да міндеттерге 

жауапты болу. 

 

 

 

4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МАҚСАТЫ ЖƏНЕ 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 

4.1. Серіктестіктің құрылуының негізгі мақсаты Осы 

Жарғыда қарастырылған қызметтерді жүзеге асыру 

арқылы пайда табу болып табылады. 

4.2. Серіктестік құрылуының негізгі мақсатына жету 

үшін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

1) жылу электр станцияларының электр энергиясын 

өндіру, беру, бөлу, электр энергисын тұтынушыға 

сату; 

2) жүктемені көтеруге электр қуатының əзірлігін 

қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу жəне резервтеу; 

3) жылумен жабдықтау; 

4) жылу электр станцияларының жылу энергиясын 

өндіру; 

5) суды жинау,өңдеу жəне бөлу; 

6) кəріз жүесі; 

7) қауіпсіз, қауіпті қалдықтарды жинау; 

8) қауіпсіз, қауіпті қалдықтарды өңдеу жəне жою; 

9) өнеркəсіптік газды өндіру; 

10) металл цистерналарды, резервуларды жəне 

контейнерлерді жөндеу; 

11) механикалық жəне жалпы мақсаттағы жабдықты 

жөндеу жəне техниқалық қызмет көрсету; 

12) орталық жылыту қазандарынан басқа бу 

қазандықтарын жөндеу; 

13) электромоторларды, генераторларды, 

трансформаторларды, электр бөлу жəне реттеу 

3) получать доход от деятельности Товарищества в 

соответствии с Законом, учредительными документами 

Товарищества и решениями Единственного участника 

Товарищества; 

4) распределять чистый доход; 

5) получить в случае ликвидации Товарищества 

стоимость имущества, оставшегося после расчётов с 

кредиторами, или имущество в натуре; 

6) прекратить участие в Товариществе путём 

отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном 

Законом и настоящим Уставом; 

7) оспаривать в судебном порядке решения органов 

Товарищества, нарушающие его права, 

предусмотренные Законом и/или настоящим Уставом. 

3.2. Единственный участник Товарищества может 

иметь и другие права, предусмотренные Законом и 

настоящим Уставом. Любые решения Товарищества, 

направленные на ограничение вышеуказанных прав 

Единственного участника Товарищества, являются 

недействительными.   

3.3. Единственный участник Товарищества 
обязан: 
1) соблюдать требования настоящего Устава; 

2) вносить вклады в уставный капитал 

Товарищества в порядке, размерах и в сроки, 

предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Уставом; 

3) не разглашать информацию о Товариществе или 

его деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законодательством Республики Казахстан тайну; 

4) письменно извещать исполнительный орган 

Товарищества об изменении сведений, 

предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Устава; 

5) нести другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Товарищества. 

 

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

4.1. Основной целью создания Товарищества является 

получение дохода посредством осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

4.2. Для достижения основной цели создания 

Товарищество осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, передача, распределение, продажа 

электроэнергии потребителям; 

2) обеспечение готовности электрической мощности 

к несению нагрузки, регулирование и резервирование 

электрической мощности; 

3) теплоснабжение; 

4) производство тепловой энергии тепловыми 

электростанциями; 

5) сбор, обработка и распределение воды; 

6) канализационная система; 

7) сбор неопасных, опасных отходов; 

8) обработка и удаление неопасных и опасных 

отходов; 

9) производство промышленных газов; 

10) ремонт металлических цистерн, резервуаров и 

контейнеров; 

11) ремонт и техническое обслуживание 

механического и прочего оборудования общего 

назначения; 



аппаратураларын жөндеу жəне техниқалық қызмет 

көрсету; 

14) электрмен жарықтандыру жабдығын жөндеу 

жəне техниқалық қызмет көрсету; 

15)  Бақылау жабығын жөндеу; 

16) деректерді өңдеу жəне орналыстыру жөніндегі 

көрсетілетін қызметтер; 

17) өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары, 

құрастырылған жабдықты қосу жəне реттеу; 

18) астықтан басқа азық-түлік емес тауарларды 

қоймаға қою жəне сақтау; 

19) автомобиль көлігімен жүк тасмалдау; 

20) құбыржолмен тасымалдау; 

21)  темір жолды пайдалану;  

22) су тартқыштарды қосқанда, магистральды жəне 

басқа да құбырларды пайдалану; 

23) қолданыстағы магистральды жəне өзге де 

құбыржолдарға құбыржол жалғау жөнінде 

көрсетілетін қызметтер; 

24) өзге телекоммуникациялық сымды, байланыс; 

25) бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу, 

сүйемелдеу; 

26) жеке меншік мүлікті жалға беру жəне 

басқару; 
4.3. баптар 7)-18)20-23) қызмет түрлері Серіктестік 

тек өз қажеттілігі үшін пайдаланады (технология 

процестің негізгі бөлімі болып есептеледі). 

4.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының 

Заңымен тыйым салынбайтын жəне Серіктестіктің 

негізгі құру мақсатына жəне қызмет түрлеріне 

қайшылық етпейтін, басқа да қызмет түрлерін жүзеге 

асыруға құқы бар. 

4.5. Серіктестік заңнамалық актілермен анықталатын 

тізімдегі кейбір қызмет түрлерімен тек қана лицензия 

негізінде айналыса алады. Серіктестіктің құрған 

филиалдары мен өкілдіктері Серіктестіктің құрамында 

ғана лицензияланады.  

 

 

 

 

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІНІҢ ЖƏНЕ 
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНЫҢ ҚҰРАЛУЫ 

 
5.1. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Серіктестік-

тің Жалғыз Қатысушысының салымынан құралады. 

5.2. Серіктестіктің мүлкі Жалғыз Қатысушының 

салымынан, Серіктестіктің табысынан, сонымен қатар 

Қазақстан Республикасының Заңы тыйым салмайтын 

басқа да табыс көздерінен қалыптасады. 

5.3. Жарғылық капитал Серіктестіктің қызметін 

қамтамасыз ету үшін құрылады жəне 14  845 389 199 

(он төрт миллиард сегіз жүз қырық бес миллион үш 

жүз сексен тоғыз мың бір жүз тоқсан тоғыз) теңгені 

құрайды.  

5.4. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес Жалғыз 

қатысушымен құралады. Бұнымен Серіктестіктің 

жарғы капиталына салымды Жалғыз қатысушының 

енгізу мерзімі Серіктестікті мемлекеттік тіркеу 

күнінен бастап 1 (бір) жылдан аспауы тиіс. 

5.5. Серіктестіктің Жарғылық капиталының азайуы 

жəне көбейуі Қазақстан Республикасының Заңы 

бекіткен тəртіппен жүргізіледі. 

5.6. Серіктестік Жалғыз Қатысушының шешімі 

бойынша резервтік капитал құрады. Серіктестіктің 

12) ремонт паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления; 

13) ремонт и техническое обслуживание 

электромоторов, генераторов, трансформаторов, 

электрораспределительной и регулирующей 

аппаратуры; 

14) ремонт и техническое обслуживание 

электроосветительного оборудования; 

15) ремонт контрольного оборудования; 

16) услуга по размещению и переработке данных; 

17) прочие строительно-монтажные работы, пуск и 

наладка смонтированного оборудования; 

18) складирование и хранение непродовольственных 

товаров; 

19) грузовые перевозки автомобильным транспортом; 

20) транспортирование по трубопроводу; 

21) эксплуатация железных дорог; 

22) эксплуатация магистральных и иных 

трубопроводов, в том числе водоводов; 

23) услуги по подсоединению (подключению) 

трубопровода к действующим магистральным и иным 

трубопроводам; 

24) прочая проводная телекоммуникационная связь;  

25) разработка программного обеспечения и его 

сопровождение;  

26) аренда и управление собственной 

недвижимостью; 

4.3. Виды деятельности указанные в п.7)-18) 20-23) 

осуществляются для собственных нужд (является 

составной частью технологического процесса). 

4.4. Товарищество имеет право осуществлять иные 

виды деятельности, которые не противоречат основной 

цели создания и видам деятельности Товарищества и 

не запрещены законодательством Республики 

Казахстан. 

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется законодательными актами, 

Товарищество может заниматься только на основании 

лицензии. Создаваемые Товариществом филиалы и 

представительства лицензируются в составе 

Товарищества. 

 
5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА 

5.1. Уставный капитал Товарищества образуется 

путем внесения Единственным Участником 

Товарищества вкладов. 

5.2. Имущество Товарищества формируется за счет 

вкладов Единственного Участника, доходов, 

полученных Товариществом, а также иных источников, 

не запрещённых законодательством Республики 

Казахстан. 

5.3. Уставный капитал образуется для обеспечения 

деятельности Товарищества и составляет 

14  845 389 199 (четырнадцать миллиардов восемьсот 

сорок пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч 

сто девяносто девять) тенге. 

5.4. Уставный капитал Товарищества формируется 

Единственным участником в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. При этом 

срок внесения Единственным участником вклада в 

уставный капитал Товарищества не должен превышать 

1 (одного) года со дня государственной регистрации 

Товарищества. 

5.5. Уменьшение или увеличение уставного капитала 

Товарищества производится в порядке, установленном 



резервтік капиталының жылдық аударым мөлшерін 

жəне резервтік капиталдың пайдалану тəртібін 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы анықтайды. 

Серіктестіктің басқа қорларының құрылу тəртібі 

Жалғыз Қатысушымен жəне Серіктестіктің ішкі 

құқықтық құжаттарымен анықталады. 

5.7. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының 

рұқсатынсыз өз мүлкін үшінші тұлғаның сенімді 

басқаруына беруге Серіктестіктің құқығы жоқ. 

5.8. Серіктестіктің жарғы капиталының салымшысы 

болып ақша, бағалы қағаз, заттар, мүліктік құқық, 

соның ішінде жер пайдалану құқығы жəне 

интеллектуалды қызмет қорытындыларына құқық 

жəне басқа да мүліктер.  

5.9. Ақшамен құрылатын бағалы қағаз, жарғы 

капиталы нарығы туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сəйкес, құрылатын қаржыландыру, 

ислам арнаулы қаржыландыру компаниялары, 

секьюритаризациялау жобалары туралы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамаларына 

сəйкес құрылған арнаулы қаржы компанияларына 

салымдар салуға, сонымен қатар жеке мүліктік емес 

түріндегі салымды жəне басқа материалдық емес 

игіліктер салуға рұқсат етілмейді.     

5.10. Жалғыз қатысушының нақты үлгідегі  жарғы 

капиталына салымы немесе мүліктік құқық түріндегі 

салымы ақшалай түрде бағаланады. Егерде бұндай 

салымның бағасы, есептеу көрсеткіші жиырма мың 

баламалық мөлшерінен асқан жағдайда оның бағасын 

тəуелсіз сарапшы растауы тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАР ҮЛЕСІН 

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛҒЫЗ 
ҚАТЫСУШЫСЫНА ЖƏНЕ ИЕЛЕНУШІЛЕРГЕ 

ҰСЫНУ ТƏРТІБІ ЖƏНЕ МЕРЗІМІ 
6.1. Жалғыз қатысушының мүддесіне қажетті Жалғыз 

қатысушының талабы бойынша Серіктестік туралы 

ақпараттарды ұсынуға міндетті. 

6.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының мүддесін 

қажетті ақпараттар болып танылады: 

1) Серіктестік органы қабылдаған шешім, сонымен 

қатар қабылдаған шешімдерді орындау туралы 

ақпарат; 

2) Серіктестіктің жеке капиталынан 25 (жиырма 

бес) жəне одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде 

Серіктестіктің қарыз алуына; 

3) Серіктестіктің жеке капиталының мөлшерінен 25 

(жиырма бес) жəне одан көп пайызды құрайтын бағаға 

мүлікті сатып алу немесе мүліктен айырылу 

қорытындысында Серіктестіктің ірі келісім немесе өз 

ара байланыстағы жиынтық келісімді жетілдіру.   

4) Серіктестіктің қызметтің қандайда бір түрлерін 

жүргізуге жəне (немесе) белгілі іс-қимылдарды 

жетілдіруге лицензия алуға, іс-қимылдарды тоқтата 

тұруға немесе мүлдем тоқтатып тастауға, сонымен 

қатар қызметтің қандай да бір түрлерін жүргізуге  

Серіктестіктің бұрын алған лицензиясын айыруға 

законодательством Республики Казахстан. 

5.6. Товарищество по решению Единственного 

Участника может образовать резервный капитал. 

Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и 

порядок использования резервного капитала 

Товарищества определяются Единственным 

Участником Товарищества. Порядок образования 

других фондов Товарищества определяется 

Единственным Участником и внутренними правовыми 

документами Товарищества. 

5.7. Товарищество не вправе передавать своё 

имущество в доверительное управление третьим лицам 

без разрешения на то Единственного участника 

Товарищества. 

5.8. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут 

быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные 

права, в том числе право землепользования и право на 

результаты интеллектуальной деятельности и иное 

имущество. 

5.9. Не допускается внесение вкладов специальных 

финансовых компаний, создаваемых в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан о проектном финансировании и 

секьюритизации, исламских специальных финансовых 

компаний, создаваемых в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о рынке 

ценных бумаг, уставный капитал которых формируется 

исключительно деньгами, а также внесение вклада в 

виде личных неимущественных прав и иных 

нематериальных благ.  

5.10. Вклад Единственного участника в уставный 

капитал в натуральной форме или в виде 

имущественных прав оценивается в денежной форме. 

Если стоимость такого вклада превышает сумму, 

эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного 

расчётного показателя ее оценка должна быть 

подтверждена независимым экспертом. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ 

ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ 
ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
6.1. Товарищество обязано по требованию 

Единственного участника представлять информацию о 

деятельности Товарищества, затрагивающую интересы 

его Единственного участника. 

6.2. Информацией, затрагивающей интересы 

Единственного участника Товарищества, признаются: 

1) решения, принятые органами Товарищества, а 

также информация об исполнении принятых решений; 

2) получение Товариществом займа в размере, 

составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от 

размера собственного капитала Товарищества; 

3) совершение Товариществом крупной сделки или 

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) приобретается или 

отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 

(двадцать пять) и более процентов от размера 

собственного капитала Товарищества; 

4) получение Товариществом лицензий на 

осуществление каких-либо видов деятельности и (или) 

совершение определённых действий, приостановление 

или прекращение их действий, а также лишение ранее 

полученных Товариществом лицензий на 

осуществление каких-либо видов деятельности и (или) 



жəне (немесе) белгіленген əрекеттерді жетілдіруге 

лицензия алуға;   

5) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу; 

6) Серіктестіктің активтерінің жалпы мөлшері 10 

(он) немесе одан да көп баланстық бағасын құрайтын, 

Серіктестіктің мүлкін жою қорытындысында төтенше 

жағдай əкелетін жағдайлар басталуы; 

7) Серіктестікті жəне (немесе) оның лауазымдық 

тұлғаларының əкімшілік жауапкершілікке тартылуы; 

8) Серіктестікті мəжбірлеп қайта құру туралы 

шешім; 

9) аудиторлық есеп  (қолда болуы); 

10) корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау 

туралы ақпараттар; 

11) Осы жарғыға сəйкес, жалғыз қатысушының 

мүддесіне тию, басқа да ақпараттар. 

6.3. Жалғыз қатысушысының мүддесіне тиісті 

Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру, 

Серіктестіктің орындаушы органымен Серіктестікке 

келіп түскен күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн 

ішінде жазбаша жүгінгенде немесе Жалғыз 

қатысушының сұрауымен көрсетілген мерзімде жəне 

(немесе) осы Жарғының 6.2 тармағында көрсетілген 

оқиға болған жағдайда жүзеге асырылады.    

6.4. Серіктестіктің атқарушы орган Жалғыз 

қатысушыны корпоративтік дау бой бойынша сотта іс 

қозғау туралы хабардар етуге міндетті. 

6.5. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау 

туралы ақпарат сот хабарламасын немесе 

корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде 

шақыртуды Серіктестік алған күннен бастап 7 (жеті) 

жұмыс күнінен кешіктірмей Жалғыз қатысушының 

шешімімен қаралғандай тəртіпте Жалғыз қатысушыға 

берілуі  тиіс. 

6.6. Серіктестік Жалғыз қатысушымен (əрі қарай- 

үлесті Сатып алушы) жарғы капиталына жəне мүлік 

бағасына қатысу үлесін сатып алу туралы алдын ала 

шарт жасасқан тұлға Серіктестік қызметі туралы 

келесі ақпараттарды  Серіктестіктен сұрауға жəне 

алуға құқылы: 

1) Серіктестіктің жеке капиталы мөлшерінен 25 

(жиырма бес) жəне одан да көп пайызды құрайтын 

мөлшерде қарызды Серістестіктің алуы туралы; 

2) қандай да бір қызмет түрлерін жəне белгіленген 

əрекеттерді жетілдіруді жүзеге асыру лицензияларын 

Серіктестіктің алғаны туралы ; 

3) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу туралы; 

4) басқа заңды тұлғалардағы қатысу үлестерінің 

(акциялардың) Серіктестікке жататыны туралы  

5) Серіктестікте құрылған филиалдар жəне 

өкілдіктер туралы; 

6) Серіктестіктің кредиторлары жəне дебиторлары 

туралы жəне Серіктестіктің кредиторлық жəне 

дебиторлық қарыздары туралы; 

7) алдыңғы жылға қызмет қорытындысы бойынша 

Серіктестіктің табыстары немесе шығындары туралы. 

Сатып алушының үлесі үлесі жəне Жалғыз 

қатысушының келісімін алған жағдайда  Серіктестік 

қызметі туралы сұратылған басқа да ақпараттар 

берілуі мүмкін.  

Сатып алушыға Серіктестік қызметі туралы 

ақпараттың үлесін беру, Серіктестіктің орындаушы 

органымен үлесін алушылардан жазбаша арыз келіп 

түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жəне 

Жалғыз қатысушымен жарғы капиталында қатысу 

үлесін сатып алу жəне Серіктестік мүлігінің құны 

совершение определённых действий; 

5) арест имущества Товарищества; 

6) наступление обстоятельств, носящих 

чрезвычайный характер, в результате которых было 

уничтожено имущество Товарищества, балансовая 

стоимость которого составляла 10 (десять) или более 

процентов от общего размера активов Товарищества; 

7) привлечение Товарищества и (или) его 

должностных лиц к административной 

ответственности; 

8) решение о принудительной реорганизации 

Товарищества; 

9) аудиторский отчёт (при его наличии); 

10) информация о возбуждении в суде дела по 

корпоративному спору; 

11) иная информация, затрагивающая интересы 

Единственного участника, в соответствии с настоящим 

Уставом. 

6.3. Предоставление информации о деятельности 

Товарищества, затрагивающей интересы его 

Единственного участника, осуществляется 

исполнительным органом Товарищества в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты поступления в 

Товарищество письменного обращения либо в сроки, 

указанные в запросе Единственного участника, и (или) 

наступления события, указанного в пункте 6.2. 

настоящего Устава. 

6.4. Исполнительный орган Товарищества обязан 

информировать Единственного участника о 

возбуждении в суде дела по корпоративному спору. 

6.5. Информация о возбуждении в суде дела по 

корпоративному спору должна быть предоставлена 

Единственному участнику в порядке, предусмотренном 

решением Единственного участника, не позднее 7 

(семи) рабочих дней с даты получения Товариществом 

соответствующего судебного извещения или вызова по 

гражданскому делу по корпоративному спору. 

6.6. Лицо, заключившее предварительный договор о 

приобретении доли участия в уставном капитале и 

стоимости имущества Товарищества с Единственным 

участником (далее - Приобретатель доли), вправе 

запрашивать и получать от Товарищества следующую 

информацию о деятельности Товарищества: 

1) о получении Товариществом займа в размере, 

составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от 

размера собственного капитала Товарищества; 

2) о полученных Товариществом лицензиях на 

осуществление каких-либо видов деятельности и (или) 

совершение определённых действий; 

3) об аресте имущества Товарищества; 

4) о принадлежащих Товариществу долях участия 

(акциях) в других юридических лицах; 

5) о созданных Товариществом филиалах и 

представительствах; 

6) о кредиторах и дебиторах Товарищества и суммах 

кредиторской и дебиторской задолженности 

Товарищества; 

7) о доходах или убытках Товарищества по 

результатам его деятельности за предыдущий год. 

Приобретателю доли может быть предоставлена и иная 

запрошенная им информация о деятельности 

Товарищества при условии получения на это согласия 

Единственного участника. 

Предоставление приобретателям доли информации о 

деятельности Товарищества, производится 

исполнительным органом Товарищества в течение 10 



туралы алдын ала шартты жасасқанын көрсеткеннен 

кейін ғана жүргізіледі. Серіктестіктің соңғы жылдық 

бухгалтерлік балансының мəліметтері бойынша 

көрсетілген ақпарат алдыңғы келіп түскен арыздар 

бойынша беріледі. Жылдық бухгалтерлік баланс 

қосымшалармен жəне балансқа түсіндірме 

жазбалармен беріледі. 

Көрсетілген ақпараттарды беруга арналған негіздеме, 

сатып алу үлесі туралы берілген ақпараттың көлемі 

көрсетілетін алдын ала шарт болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ 
 

7.1. Серіктестіктің органдары болып табылатындар: 

7.1.1. Серіктестіктің жоғарғы органы -Жалғыз 

Қатысушы; 

7.1.2. Бақылау органы - Бақылау кеңесі; 

7.1.3. Тексеруші орган-Тексеру комиссиясы. 

7.1.4. Атқарушы орган (жеке)-Бас директор. 

 

 
 
 

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛҒЫЗ 
ҚАТЫСУШЫСЫ 

 
8.1. Серіктестікке қатысу үлесінің 100% Жалғыз 

қатысушының меншігінде екенін есепке ала отырып 

Қазақстан Республикасының заңнамасы жəне осы 

Жарғымен қатысушылардың жалпы жиналысының 

құзыретіне енгізілген мəселелер бойынша 

Серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысы 

өткізілмейді. Заңмен, басқа да Қазақстан 

Республикасының заңнамалармен жəне осы Жарғымен 

қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне 

енгізілген мəселелер бойынша шешімді Жалғыз 

қатысушының өзі қабылдайды жəне Жалғыз 

қатысушының уəкілетті органының шешімі ретінде 

жазбаша ресімделеді. 

8.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының 
ерекше құзыретіне төмендегілер жатады: 
1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның 

жарғылық капиталының мөлшерін, болу орындарын 

жəне фирмалық атауларын өзгертуді қоса, немесе 

жаңа басылымдағы Серіктестіктің жарғысын бекіту;   

2) Серіктестіктің орындаушы органының білімі 

жəне оның өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті 

немесе оның мүліктерін сенімді басқармаға тапсыру 

туралы шешімді қабылдау жəне осындай тапсырудың 

шарттарын анықтау; 

3) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелерін 

жəне (немесе) Ревизиялық комиссиясын таңдау жəне 

өкілеттілігін мезгілінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, 

Серіктестіктің Ревизиялық комиссиясының есептерін 

жəне қортындыларын бекіту; 

4) жылдық қаржылық есепті бекіту жəне таза кірісті 

бөлу; 

5) Ішкі ережелерді, оларды қабылдау 

процедураларын жəне Серіктестіктің ішкі қызметін 

реттейтін басқа құжаттарды, бекітілуі Серіктестіктің 

(десяти) рабочих дней с даты поступления 

письменного заявления от приобретателей доли и 

только после предъявления заключённого с 

Единственным участником предварительного договора 

о приобретении доли участия в уставном капитале и 

стоимости имущества Товарищества. Указанная 

информация предоставляется по данным последнего 

годового бухгалтерского баланса Товарищества, 

предшествовавшего поступлению заявления. Годовой 

бухгалтерский баланс предоставляется с 

приложениями и пояснительной запиской к балансу. 

Основанием для предоставления указанной 

информации является предварительный договор о 

приобретении долей, в котором устанавливается объём 

предоставляемой информации. 

 

7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
7.1. Органами Товарищества являются: 

7.1.1. Высший орган Товарищества – Единственный 

участник. 

7.1.2. Наблюдательный орган – Наблюдательный совет. 

7.1.3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия. 

7.1.4. Исполнительный орган (единоличный)– 

Генеральный директор. 

 

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 
ТОВАРИЩЕСТВА 

 
8.1. Учитывая, что 100% доля участия в Товариществе 

находится в собственности Единственного участника, 

по вопросам, отнесённым законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания участников, в 

Товариществе общие собрания участников не 

проводятся. Решения по вопросам, отнесённым 

Законом, иными законодательными актами Республики 

Казахстан и настоящим Уставом к компетенции 

общего собрания участников, принимаются 

Единственным участником единолично и оформляются 

письменно в виде решений уполномоченного органа 

Единственного участника. 

8.2. К исключительной компетенции Единствен-
ного участника Товарищества относятся: 
1) изменение Устава Товарищества, включая 

изменение размера его уставного капитала, места 

нахождения и фирменного наименования, или 

утверждение Устава Товарищества в новой редакции; 

2) образование Исполнительного органа 

Товарищества и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче 

товарищества с ограниченной ответственностью или 

его имущества в доверительное управление и 

определение условий такой передачи; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий 

членов Наблюдательного совета и (или) Ревизионной 

комиссии Товарищества, а также утверждение отчётов 

и заключений Ревизионной комиссии Товарищества; 

4) утверждение годовой финансовой отчётности и 

распределение чистого дохода; 

5) утверждение внутренних правил, процедуры их 

принятия и других документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Товарищества, кроме 

документов, утверждение которых Уставом 

Товарищества отнесено к компетенции иных органов 

Товарищества. К документам, подлежащим 



Жарғысымен Серіктестіктің басқа органдарының 

құзыретіне енгізілген құжаттардан басқа құжаттарды 

бекіту. Серкітестіктің Жалғыз қатысушысы бекітуге 

тиісті құжаттарға жатады: 

• Серкітестіктің Бақылау кеңесі туралы ереже; 

• Серкітестіктің Тексеру комиссиясы туралы 

ереже; 

• Серкітестіктің дивидендік саясаты; 

• Жалғыз қатысушыға жəне Серіктестіктің қызметі 

туралы ақпараттар үлесін алушыларға ұсыну тəртібі 

жəне мерзімі туралы ереже. 

6) серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестікке, 

сондай-ақ, коммерциялық емес мекемелерге қатысуы 

туралы шешім; 

7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе жою 

туралы шешім; 

8) жою комиссиясын құру жəне жою баланстарын 

бекіту; 

9) заңның 34-бабына сəйкес үлесті мəжбүрлі сатып 

алу туралы шешім; 

10) серіктестіктің мүлік кепілі туралы шешім; 

11) заңның 39-бабына сəйкес Серіктестіктің мүлігіне 

қосымша жарна енгізу туралы шешім; 

12) серіктестік қатысушыларына жəне ақпараттар 

үлесін сатып алушыларға серіктестік қызметі туралы 

ұсыну тəртібі жəне мерзімін бекіту. 

8.3. Жалғыз қатысушының ерекше құзыретіне 
Заңмен енгізілген мəселелермен қатар Жалғыз 
қатысушының құзыретіне келесілер жатады: 
1) серіктестіктің қаржылық есебіне жəне оның 

қызметіне төлем мөлшеріне аудитті жүзеге асыратын 

аудиторлық компанияны бекіту; 

2) серіктестікке тиесілі заңды тұлғалардың қатысу 

үлесін Серіктестіктің алу туралы шешім; 

3) серіктестік активтерінің бағасының жалпы 

мөлшерінен 25 % астам құрайтын бағаға 

Серіктестікпен мəміле жасау туралы шешім 

қабылдауы;  

4) серіктестік филиалдарын жəне өкілдерін құру 

жəне жабу жəне олар туралы ережені бекіту туралы 

шешім; 

5) серіктестіктің Бақылау кеңесі жəне ревизиялық 

комиссиясы мүшелеріне сыйақы  жəне өтемақы 

мөлшерлерін жыл сайын белгілеу; 

6) лауазымдық айлық жалақы жəне еңбек 

жағдайына төлем мөлшерлерін белгілеу жəне 

атқарушы органның қызметтерін жеке жүзеге 

асыратын тұлғаға (Бас директорге) сыйлық ақы беру; 

7) серіктестіктің резервтік капиталы жəне басқа 

қорларының білімі, сондай-ақ, олар туралы ережелерді 

бекіту; 

8) осы Жарғымен Серкітестіктің Жалғыз 

қатысушысының құзыретіне енгізіліген басқа 

мəселелер. 

8.4. Жалғыз қатысушы оның ерекше құзыретіне, 

Серіктестіктің Орындаушы органы жəне Бақылау 

кеңесіне тиесілі емес өкілеттілікке өкілеттік етуге 

құқылы.  

8.5. Серкітестіктің Жалғыз қатысушысы 

Серіктестіктің Жарғысындағы оның құзыретінде 

белгіленгенге қарамастан Серіктестіктің қызметімен 

байланысты кез-келген мəселені талқылауға құқылы. 

8.6. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің басқа 

органдарының Серіктестіктің ішкі қызметіне тиесілі 

мəселелер бойынша кез-келген шешімді жоюға 

құқылы.  

утверждению Единственным участником 

Товарищества, относятся: 

• Положение о Наблюдательном совете Товари-

щества; 

• Положение о Ревизионной комиссии Товарищ-

ества (при необходимости); 

• Дивидендная политика Товарищества; 

• Положение о порядке и сроках предоставления 

Единственному участнику и приобретателям долей 

информации о деятельности Товарищества. 

6) решение об участии Товарищества в иных 

хозяйственных товариществах, а также в 

некоммерческих организациях; 

7) решение о реорганизации или ликвидации 

Товарищества; 

8) назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационных балансов; 

9) решение о принудительном выкупе доли в 

соответствии со статьёй 34 Закона РК «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью»; 

10) решение о залоге имущества Товарищества; 

11) решение о внесении дополнительных взносов в 

имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 

Закона РК «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью»; 

12) утверждение порядка и сроков предоставления 

участникам товарищества и приобретателям долей 

информации о деятельности товарищества. 

8.3. Наряду с вопросами, отнесёнными Законом к 
исключительной компетенции Единственного 
участника, к компетенции Единственного 
участника относятся: 
1) утверждение аудиторской организации, 

осуществляющей аудит финансовой отчётности 

Товарищества и размера оплаты ее услуг; 

2) решение об отчуждении Товариществом долей 

участия юридических лиц, принадлежащих 

Товариществу; 

3) принятие решения о заключении Товариществом 

сделки, сумма которой составляет более 25 % от 

общего размера стоимости активов Товарищества;  

4) решение о создании и закрытии филиалов и 

представительств Товарищества и утверждение 

положений о них; 

5) ежегодное определение размера вознаграждения 

и компенсаций членам Наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Товарищества; 

6) определение размеров должностного оклада и 

условий оплаты труда и премирования лица, 

единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа (Генерального директора); 

7) образование резервного капитала и иных фондов 

Товарищества, а также утверждение положений о них; 

8) иные вопросы, отнесённые настоящим Уставом к 

компетенции Единственного участника Товарищества. 

8.4. Единственный Участник вправе делегировать 

полномочия, не относящиеся к его исключительной 

компетенции, Исполнительному органу или 

Наблюдательному совету Товарищества.  

8.5. Единственный участник Товарищества, независи-

мо от того, как определена его компетенция в Уставе 

Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой 

вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. 

8.6. Единственный участник вправе отменить любое 

решение иных органов Товарищества по вопросам, 



 
 

 
9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ 

 
9.1. Бақылау кеңесі Серіктестіктің Орындаушы 

органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 

құрылады. Бақылау кеңесінің жұмыс тəртібі жəне 

оның мүшелерінің өкілеттілігі заңнамамен, 

Серіктестіктің осы Жарғысына жəне Серіктестіктің 

Жалғыз Қатысушысымен бекітілген Бақылау кеңесі 

туралы ережеге сəйкес белгіленеді. 

9.2. Серіктестіктің Бақылау кеңесі  Жалғыз 

Қатысушымен  белгіленген мерзімде, бірақ, 5 (бес) 

жылдан аспай сайланады, бақылау кеңесі 3 (үш) 

мүшелерден кем емес құрамда құрылады. Бақылау 

кеңесінің төрағасы Жалғыз Қатысушысымен 

тағайндалады. 

9.3. Төраға болмай қалу жағдайда, оның қызметін 

Бақылау кенесінің шешімі бойнша, Бақылау кенесінің 

мүшесі орындайды.  

9.4. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне 
төмендегілер жатады: 
1) Серіктестік қызметінің басым сипаттағы 

бағыттарын белгілеу; 

2) Серіктестік немесе құпиялық сипаттағы қызметі 

немесе қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен қорғалатын 

құпиялар туралы ақпараттарды анықтау, жəне сəйкесті 

ережені бекіту; 

3) штат санын, Серіктестіктің өкілдері жəне 

филиалын қоса, Серіктестіктің ұйымдастырылған 

құрылымын, соның ішінде, орталық аппаратты, 

сондай-ақ, еңбек жағдайын жəне тəртібін жəне 

Серіктестіктік қызметкерлерін ынталандыруды 

реттейтін құжаттарды бекіту; 

4) қаржылық жоспары, инвестицияның құрама 

жоспары, кіріс жəне шығыс бюджеттері, Серіктестік 

қызметкерлерінің айлық жалақы қоры кірістірілген 

Серіктестіктің жылдық жеке жəне нығайтылған 

бюджетін бекіту; 

5) Серіктестікті дамытудың орташа жедел 

жоспарын; 

6) сатып алу жəне жер қойнауын пайдалану 

құқығынан шеттету (жер қойнауын пайдалану 

бойынша операция жүргізуге контракт жасау, жер 

қойнауын пайдалану контрактысыне жəне жер 

қойнауын пайдалану туындау жəне құқығын 

тоқтатумен байланысты басқа да заңдық əрекеттерге 

өзгерістер жəне толықтырулар енгізу туралы келісім) 

туралы шешім қабылдау, құзыретті мемлекеттік 

органдармен келісуге (шарт жасауға) жататын жер 

қойнауын пайдалану бойынша операция жүргізуге 

контрактысының қосымшалары болып табылатын 

құжаттар жобасын бекітуді қоса; 

7) Серіктестіктің қаржылық есебін алдын ала 

бекіту, Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына өткен 

қаржылық жылға Серіктестіктің таза кірісін бөлу 

тəртібі туралы ұсыныстар беру; 

8) Серіктестік активтері бағасының жалпы 

мөлшерінен 3% бастап 25% асатын сомаға серіктестік 

мүлігін сатып алу жəне шеттетумен байланысты 

Серіктестікпен мəміле жасасу туралы шешім 

қабылдау; 

9) Серіктестіктің Бас директоры Бақылау кеңесінде 

Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды, соның 

относящимся к внутренней деятельности 

Товарищества. 

 
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
9.1. Наблюдательный совет создаётся для 

осуществления контроля за деятельностью Испол-

нительного органа Товарищества. Порядок работы 

Наблюдательного совета и полномочия его членов 

определяются в соответствии с законодательством, 

настоящим Уставом Товарищества и Положением о 

Наблюдательном совете, утверждённом Единственным 

Участником Товарищества. 

9.2. Члены Наблюдательного совета Товарищества 

избираются Единственным Участником на срок не 

более 5 (пяти) лет. Наблюдательный совет состоит не 

менее чем из 3 (трех) членов. Председатель 

Наблюдательного совета избирается из числа его 

членов Единственным участником. 

9.3. В случае отсутствия Председателя 

Наблюдательного совета, его функции осуществляет  

один из членов Наблюдательного Совета по решению 

Наблюдательного совета Товарищества.  

9.4. К компетенции Наблюдательного совета 
Товарищества относятся: 
1) определение приоритетных направлений 

деятельности Товарищества; 

2) определение информации о товариществе или его 

деятельности, носящий конфиденциальный характер 

или составляющей служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законодательством Республики 

Казахстан тайну, и утверждение соответствующего 

положения; 

3) утверждение штатной численности работников, 

включая представительства и филиалы Товарищества, 

организационной структуры Товарищества, в том 

числе центрального аппарата, а также документов, 

регулирующих условия и порядок оплаты труда и 

премирования работников Товарищества; 

4) утверждение годового отдельного и 

консолидированных бюджетов Товарищества, 

включающего финансовый план, сводный план 

инвестиций, бюджет доходов и расходов, фонд 

заработной платы работников Товарищества; 

5) утверждение среднесрочного плана развития 

Товарищества; 

6) принятие решений о приобретении и отчуждении 

права недропользования (заключение контрактов на 

проведение операции по недропользованию, 

соглашении о внесении изменений и дополнений в 

контракты на недропользование и иные юридические 

действия, связанные с возникновением и 

прекращением права недропользования), включая 

утверждение проектов документов, являющихся 

приложениями к контрактам на проведение операций 

по недропользованию, подлежащих согласования 

(заключению) с компетентными государственными 

органами; 

7) предварительное утверждение годовой 

финансовой отчетности Товарищества, представление 

Единственному участнику Товарищества предложения 

о порядке распределения чистого дохода Товарищества 

за истекший финансовый год; 

8) принятие решения о заключении Товариществом 

сделки, связанных с приобретением и отчуждением 

имущества Товарищества на сумму которая составляет 



ішінде, қаржылық есепті ұсыну тəртібін жəне мерзімін 

белгілейді; 

10) Серіктестіктің даму стратегиясын (стратегиялық 

жоспарлар) бекіту; 

11)  қызметтік жеңіл автомобильдердің тиісті 

нормативтерін, Серіктестіктің əкімшіліктік аппаратын 

орналастыруға арналған алаңдар нормаларын 

белгілеу; 

12)  қызметтік іссапарға жіберілген Серіктестік 

қызметкерлерінің шығындарын толтыру тəртібін жəне 

талаптарын белгілеу; 

13) қызметкерлерге мобильді байланыс, өкілдік 

шығындар лимиттерін пайдалану құқықтарын беру 

кезінде Серіктестіктің есебінен шығындарды толтыру 

лимиттерін белгілеу; 

14)  Бас директордың орынбасарларын, 

корпоративтік хатшысын тағайындау жəне 

өкілдіктерін жедел тоқтату;  

15)  Серіктестіктің ішкі қызметтерін реттейтін келесі 

құжаттарды бекітуге: 

• Жоспарлау туралы ереже; 

• Серіктестік мүлігін жүзеге асыру тəртібі; 

• Серіктестіктің есептік саясаты; 

• Тəуекелді басқару жөніндегі Саясат жəне Ереже; 

• Серіктестік тəуекелділігін тіркеу жəне карталары; 

• Серіктестік аппетиті - тəуекел; 

• Тəуекелді басқару туралы Атқарушы органның 

тоқсан сайынғы есебі; 

• Басқарушы жұмысшылардың ҚБК; 

• Салық саясаты; 

• Корпоратив хатшысы туралы ереже; 

• Ішкі бақылау жүійе ережелеріді. 

16) Серіктестіктің дивиденттік саясатын алдын ала 

бекіту; 

17) Серіктестікпен қарыз (несиелер), ақшалай көмек 

алумен жəне кепілдік жəне кепіл берумен байланысты 

Серіктестікпен мəмілеге, сондай-ақ, Серіктестік 

активтерінің бағасының жалпы мөлшерінен 5 % 

астамды құрайтын сомада жасайтын осындай мəміле 

шарттарын  жасау туралы шешім қабылдау; 

18) басқармалық есеп жүйелерін енгізу бойынша 

шаралар жоспарын бекіту; 

19) энергетикалық жабдықтарды модернизациялау, 

техникалық қайта қаруландыру жəне жөндеу 

жоспарларын талқылау жəне бекіту; 

20) Серіктестік жұмыстары бойынша шаралар 

Жоспарларын қысқы жағдайда талқылау жəне бекіту;  

21) Серіктестіктің ұсынған серіктестіктің бас 

есепшісі, инвестициалық, қаржылық, құқық сұрақтар, 

кадр, сатып алу атқару лауазымының кандидатурасын 

келсісу. 

22) Кез-келген уақытта Серіктестіктің қаржы-

шаруашлық қызметің тексеруге. Бақылау кенесінің 

мүшілері осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық 

ақпаратты алуға құқылы. Бақылау кенесінің 

мүшілерінің талабына сай Бас директор керек 

түсніктеме аузша жəне жазылған түрде беру міндетті. 

23) Бақылау кеңесі кез-келген уақытта, өз 

шешімдерін жоюға құқылы. 

24) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысымен, осы 

Жарғымен жəне Бақылау кеңесі туралы ережемен 

Бақылау кеңесінің құзыретіне енгізілген басқа да 

мəселелер. 

9.5. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелері 

Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелерінің 

от 3 до 25% от общего размера стоимости активов 

Товарищества; 

9) определение порядка и сроков предоставления 

Генеральным директором Товарищества в 

Наблюдательный Совет информации о деятельности 

Товарищества, в том числе финансовой отчётности; 

10)  утверждение стратегии развития (стратегических 

планов) Товарищества; 

11)  определение нормативов положенности 

служебных легковых автомобилей, норм площадей для 

размещения административного аппарата 

Товарищества; 

12) определение порядка и условий возмещения 

расходов работниками Товарищества, направляемые в 

служебные командировки; 

13) определение лимитов возмещаемых расходов за 

счет средств Товарищества при предоставлении 

работникам прав пользования мобильной связью, 

лимитов представительских расходов; 

14) назначение и досрочное прекращение 

полномочий заместителей Генерального директора, 

корпоративного секретаря;  

15) утверждение следующих документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность 

Товарищества: 

• Положения о планировании; 

• Порядка реализации имущества Товарищества; 

• Учётной политики Товарищества; 

• Политики и правил по управлению рисками; 

• Регистра и карты рисков Товарищества; 

• Риск – аппетита Товарищества; 

• Ежеквартального отчета Исполнительного органа 

об управлении рисками; 

• Утверждение КПД руководящих работников; 

• Налоговой политики; 

• Положения о корпоративном секретаре; 

• Правил по системе внутреннего контроля.  

16) предварительное утверждение дивидендной 

политики Товарищества; 

17) принятие решения о заключении Товариществом 

сделок, связанных с получением Товариществом 

займов (кредитов), финансовой помощи и выдачи 

поручительств и гарантий, а также условий таких 

сделок, заключаемых на сумму, составляющую более 5 

% от общего размера стоимости активов 

Товарищества; 

18) утверждения плана мероприятий по внедрению 

системы управленческой отчётности; 

19) рассмотрение и утверждение Планов 

модернизации, технического перевооружения и 

ремонтов энергетического оборудования; 

20) рассмотрение и утверждение Планов 

мероприятий по работе Товарищества в зимних 

условиях;  

21) одобрение кандидатуры на должность 

финансового директора, руководителей структурных 

подразделений ответственных за инвестиционные, 

финансовые, правовые вопросы, кадровые, за 

процедуры закупок или лица осуществляющего 

указанные функции, а также главного бухгалтера, 

директора филиала и представительства; 

22) в любое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Товарищества. Члены 

Наблюдательного совета обладают для этой цели 

правом безусловного доступа к любой информации 

Товарищества. По требованию членов 



құрамының санын белгілейтін Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысының шешімі бойынша сайланады жəне 

қайта сайланады. Бақылау кеңесінің құрамына 

сайланған тұлғалар бір санымен шектелмей қайта 

сайлануы мүмкін, егер, басқаша болса Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен немесе осы 

Жарғымен қарастырылмаған. Жалғыз Қатысушы 

мерзімінен бұрын жеке немесе барлық Бақылау 

кеңесінің мүшілерінің  қызметін тоқтатуға 

құқылы.Бақылау кеңес мүшесі Жалғыз Қатсушыны 

жəне Бақылау кеңесті жазбаша түрде есекертіп, өз 

еркімен міндеттерді тоқтатады.    

9.6. Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелері ретінде 

тек жеке тұлға алға шыға алады. Серіктестіктің бас 

директоры бір мезгілде Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің мүшесі бола алмайды.   

9.7. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің отырысы 

Бақылау кеңесі Төрағасының немесе Серіктестіктің 

бас директорының бастамашылығы бойынша, не 

Бақылау кеңесінің кез-келген мүшесінің, 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының, тексеруші 

кенесінің талабы бойынша өткізіле алады осы Жарғы 

жəне Бақылау кеңес туралы  ереже тəртіпен. Бақылау 

кеңесінің отырысың өткізу туралы жазбаша 

хабарламаны отырыс  күн тəртібімен қоса құжаттар 

Корпортив хатшысы 7 (күн) жұмыс күнде Бақылау 

кеңес мүшелеріне жебіру тиіс. 

9.8. Бақылау кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің сайланған 

мүшелерінің санынан ¾ кем емес 

құрайды;Серіктестіктің Бақылау кеңесінің əр мүшесі 

бір дауысқа ие. Бақылау кеңесінің шешімін отырысқа 

қатысқан Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелерінің 

қарапайым көпшілік дауысымен, соның ішінде, 

сырттай дауыс беру үшін толтырған бюллетеньдерде 

көрсетілгендей Бақылау кеңесінің қатыспаған 

мүшелерінің пікірлерін есепке ала отырып 

қабылданады.Дауыстар саны тең болған жағдайда 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағалары немесе 

оның міндеттерін атқарушы Бақылау кеңесінің 

мүшелері ақырғы шешім қабылдаушы болып 

табылады. Егер Бақылау кеңесінің мүшесі Бақылау 

кеңесінің іштей отырысына өзі қатыса алмаса, онда 

Бақылау кеңесінің ішкі отырысы өткізілгенге дейін 1 

(бір) күнтізбелік күннен кешікпей сырттай дауыс беру 

үшін белгіленген тəртіпте толтырылған бюллетень 

(аралас дауыс беру) жіберу жолымен күн тəртібі 

мəселелері бойынша ол өзінің пікірін (шешімін) айта 

алады. Бақылау кеңесінің сырттай отырысын 

жүргізген кезде дауыс беру бюллетень арқылы 

Бақылау кеңесінің сырттай отырысы хаттамасына 

міндетті түрде тіркеліп жүзеге асырылады.   

9.9. Бақылау кеңесі мүшесінің басқа тұлғаға, сонымен 

қатар Бақылау кеңесінің басқа мүшесіне дауыс беру 

құқығына жол берілмейді.  

9.10. Бақылау кеңесінің осы Жарғымен Жалғыз 

Қатысушы құзыретіне жатқызылған мəселелер 

бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ, Жалғыз 

Қатысушының шешіміне жəне/немесе Серіктестік 

мүддесіне қарама-қайшы шешім қабылдауға құқығы 

жоқ. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің осындай 

шешімдері қабылданған сəттен бастап заңсыз деп 

есептеледі. 

9.11. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдері 

отырыста төрағалық еткен тұлғамен, жəне 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысымен отырыс 

Наблюдательного совета Генеральный директор обязан 

давать необходимые пояснения, как в устной, так и 

письменной форме; 

23) в любое время отменить ранее принятые решения 

Наблюдательного совета. 

24) другие вопросы, отнесённые к компетенции 

Наблюдательного совета законодательством 

Республики Казахстан, решением Единственного 

Участника Товарищества, настоящим Уставом и 

Положением о Наблюдательном совете. 

9.5. Члены Наблюдательного совета Товарищества 

избираются и переизбираются по решению 

Единственного Участника Товарищества, который 

определяет количественный состав членов 

Наблюдательного совета Товарищества. Лица, 

избранные в состав Наблюдательного Совета, могут 

переизбираться неограниченное число раз, если иное 

не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан или настоящим Уставом. Единственный 

участник вправе досрочно прекратить полномочия 

всех или отдельных членов Наблюдательного Совета. 

Досрочное добровольное прекращение полномочий 

члена Наблюдательного совета осуществляется им по 

любому основанию и в любое время путём 

письменного уведомления Наблюдательного совета и 

Единственного участника. 

9.6. В качестве члена Наблюдательного совета 

Товарищества может выступать только физическое 

лицо. Генеральный директор Товарищества не может 

быть одновременно членом Наблюдательного совета 

Товарищества. 

9.7. Заседание Наблюдательного совета Товарищества 

может быть созвано по инициативе Председателя 

Наблюдательного совета или Генерального директора 

Товарищества либо по требованию любого члена 

Наблюдательного совета, Единственного Участника 

Товарищества и Ревизионной комиссии в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и Положением о 

Наблюдательном совете. Письменные уведомления о 

проведении заседания Наблюдательного совета с 

приложением материалов по вопросам повестки дня 

заседания, должны быть направлены корпоративным 

секретарем членам Наблюдательного совета не 

позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

проведения заседания. 

9.8. Кворум для проведения заседания 

Наблюдательного совета составляет не менее 3\4 от 

числа избранных членов Наблюдательного совета 

Товарищества; Каждый член Наблюдательного совета 

Товарищества имеет один голос. Решения 

Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Наблюдательного 

совета Товарищества, присутствующих на заседании в 

том числе, с учетом мнений отсутствующих членов 

Наблюдательного Совета, выраженных в заполненных 

ими бюллетенях для заочного голосования. При 

равенстве голосов, голос Председателя 

Наблюдательного совета Товарищества или члена 

Наблюдательного Совета исполняющего его 

обязанности, является решающим. Если член 

Наблюдательного Совета не может лично 

присутствовать на очном заседании Наблюдательного 

Совета, он имеет право выразить своё мнение 

(решение) по вопросам повестки дня путём 

направления, заполненного в установленном порядке 

бюллетеня для заочного голосования не позднее, чем за 



өткізілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде 

құрылуы жəне қол қойылуы тиіс хаттамамен 

ресімделеді.Бақылау кеңесі отырысы хаттамасының 

көшірмесі жəне/немесе сырттай дауыс беру жолымен 

қабылданған, Серіктестіктің уəкілетті қызметкерінің 

қолымен жəне Серіктестіктің мөрінің оттискісімен 

расталған Бақылау кеңесінің шешімі сəйкесті 

материалдармен тіркеліп жəне/немесе сырттай дауыс 

беру арқылы Бақылау кеңесімен қабылданған шешім  

хаттама құрылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік 

күн ішінде Бақылау кеңесі мүшелеріне жəне 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына танысу үшін 

жіберілуі тиіс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. БАС ДИРЕКТОР 
 
10.1. Бас директор Серіктестік қызметін ағымдағы 

басқаруды жүзеге асыратын жəне оның істерін 

жүргізетін Серіктестіктің жекеменшік орындаушы 

органы болып табылады.   

10.2. Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің 

Жалғыз Қатысушысымен оның шешімінде белгіленген 

5 (бес) жылдан кем емес мерзімде тағайндалады. 

Серіктестіктің Бас директоры егер басқасы Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен қарастырылмаса 

бірнеше рет саны шектелмей қайта сайлана алады. 

Серіктестік атынан Бас директормен жасалған Еңбек 

шартына осыған уəкілдік ететін тұлғамен, яғни, 

Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен қол 

қойылады.  

10.3. Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің 

мүддесін қорғайды жəне сенімхатсыз Серіктестіктің 

атынан барлық əрекеттерді жүзеге асырады, 

банктердегі шоттарды ашады, мəміле жасауды жүзеге 

асырады, алға қойылған мақсаттарды орындау үшін 

келісім жəне шарттар жасайды, сенімхаттар береді, 

Серіктестік қызметкерлері орындауға міндетті 

бұйрықтар, өкімдер жəне нұсқаулықтар, шығарады 

жəне Серіктестіктің мақсаттарының орындалуын 

қамтамасыз ететін басқа да əрекеттер жасайды. 

10.4. Серіктестіктің Бас директоры: 

1) Жалғыз Қатысушы жəне Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады 

1 (один) календарный день до проведения очного 

заседания Наблюдательного Совета,- смешанное 

голосование. При проведении заочного заседания 

Наблюдательного совета голосование осуществляется 

посредством бюллетеней с обязательным приложением 

их к протоколу заочного заседания Наблюдательного 

совета. 

9.9. Передача права голоса члена Наблюдательного 

совета иному лицу, в том числе другому члену 

Наблюдательного совета не допускается. 

9.10. Наблюдательный совет не имеет право принимать 

решения по вопросам, которые настоящим Уставом 

отнесены к компетенции Единственного Участника, а 

также принимать решения, противоречащие решениям 

Единственного Участника и/или интересам 

Товарищества. Такие решения Наблюдательного 

совета Товарищества считаются недействительными с 

момента их принятия. 

9.11. Решения Наблюдательного совета Товарищества 

оформляются протоколом, который должен быть 

составлен и подписан лицом, председательствовавшим 

на заседании, и секретарём Наблюдательного совета 

Товарищества в течение 3 (трёх) календарных дней со 

дня проведения заседания. Копии протокола заседания 

Наблюдательного совета и/или решения 

Наблюдательного совета, принятого путем заочного 

голосования, заверенные подписью уполномоченного 

работника Товарищества и оттиском печати 

Товарищества с приложением соответствующих 

материалов в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

составления протокола и/или принятия 

Наблюдательным советом решения посредством 

заочного голосования должны быть направлены 

членам Наблюдательного совета и Единственному 

Участнику Товарищества для ознакомления. 

 

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 

10.1. Единоличным исполнительным органом 

Товарищества, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью Товарищества и ведение его дел, 

является Генеральный директор. 

10.2. Генеральный директор Товарищества назначается 

Единственным Участником Товарищества на 

установленный в его решении срок, но не более 5 

(пяти) лет. Генеральный директор Товарищества может 

переизбираться неограниченное количество раз, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан. Трудовой договор от имени Товарищества с 

Генеральным директором подписывается лицом, 

уполномоченным на это Единственным участником 

Товарищества.  

10.3. Генеральный директор Товарищества 

представляет интересы Товарищества и без 

доверенности осуществляет все действия от имени 

Товарищества, открывает счета в банках, осуществляет 

сделки, заключает соглашения и договоры для 

выполнения поставленных целей, выдаёт 

доверенности, издаёт приказы, распоряжения и 

инструкции, обязательные для исполнения 

работниками Товарищества, и другие действия, 

обеспечивающие выполнение целей Товарищества. 

10.4. Генеральный директор Товарищества: 

1) организует и обеспечивает выполнение решений 

Единственного участника и Наблюдательного Совета 

Товарищества; 



жəне қамтамасыз етеді; 

2)  Жалғыз Қатысушы жəне Бақылау кеңесінің 

Серіктестік қызметімен байланысты мəселелер 

бойынша шешімдер жобаларын дайындауды жүзеге 

асырады. 

3) Серіктестіктің атынан Қазақстан 

Республикасында, одан тыс жерлерде де заңды 

тұлғалары жəне азаматтары ретінде шағым жəне 

талаптар ұсыну туралы шешім қабылдайды; 

4) Бақылау кеңесі бекіткен жалпы санымен 

Серіктестіктің ұймдастырылған құрлымына сəйкес 

штаттық кестесін бекітуге бекетеді;  

5) Серіктестіктің барынша тиімді жұмыс жасауына 

жету мақсатында Серіктестік қызметкерлері 

арасындағы міндеттерді бөледі, өкілеттілігін 

анықтайды; 

6) Серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдау 

жəне босатуды жүзеге асырады, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Жалғыз Қатысушы 

жəне Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдеріне 

сəйкес олармен еңбек шарттарын жасайды жəне 

бұзады, Серіктестік қызметкерлерін марапаттау жəне 

тəртіптік шара қолдану шараларын қолданады,  

бекітілген бюджет шегінде лауазымдық 

жалақылардың жəне персоналдық үстеме ақылардың 

мөлшерін белгілейді,  Серіктестіктің Бақылау 

кеңесімен бекітілген ішкі құжаттарға сəйкес сыйлық 

ақы беру туралы  мəселелерді шешеді; 

7) Серіктестік қызметкерлеріне мемлекеттік 

органдарға жəне басқа да үшінші тұлғаға қатысты 

Серіктестік мүддесін қорғау құқығына, соның ішінде 

аса сену құқығымен сенімхат  береді; 

8) Жалғыз Қатысушы жəне Серіктестіктің Бақылау 

кеңесіне талқылауға жіберілетін мəселелерді алдын-

ала анықтап қарайды; 

9) Тек ғана Жалғыз Қатысушы жəне Серіктестіктің 

Бақылау кеңесінің  өкілеттігінің бекітуіне жатпайтын 

Серіктестіктің ішкі құжаттарын (нұсқаулықтар, 

акттер, ережелер жəне т.с.с.) бекітеді; 

10) Серіктестіктің қарыздармен (несиелер) алуына, 

немесе Серіктестік беретін қарыздармен (несиелер) 

алумен, Серіктестік активтерінің бағасының жалпы 

мөлшерінен 5 (бес) пайыздан аспайтын сомаға 

жасалатын заңды тұлғаларға кепіл жəне кепілдік 

берумен байланысты Серіктестікпен мəміле жасау 

туралы шешімді қабылдайды; 

11)  Жасалатын мəміленің сомасы Серіктестік 

активтерінің бағасының жалпы мөлшерінен 3% 

пайыздан аспайтын жағдайда Серіктестіктің Бас 

директоры өз бетімен осы мəмілені жасауға құқы бар; 

10.5. Серіктестіктің Бас директорының Жалғыз 

Қатысушы жəне/немесе Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы, не 

Серіктестіктің мүддесіне жауап бермейтін шешімдерді 

қабылдауға құқығы жоқ.  Серіктестіктің Бас 

директорының осындай шешімдері оны қабылдаған 

сəттен бастап заңсыз деп есептеледі.   

10.6. Бас директор Жалғыз Қатысушының, Бақылау 

кеңесінің жəне Ревизиялық комиссияның алдында 

есеп беру кезеңінде қаржылық-шаруашылық қызмет 

қорытындылары туралы есеп береді жəне Серіктестік 

қызметінің келесі жылға Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысының мүддесін қорғауды есепке ала 

отырып жоспарды жəне Серіктестіктің өзінің мүддесі 

бар нарықта даму болжамдарын ұсынады. 

10.7. Бас директор белгіленген тəртіпте жəне мерзімде 

2) осуществляет подготовку проектов решений 

Единственного участника и Наблюдательного совета 

по вопросам, связанным с деятельностью 

Товарищества; 

3) принимает решения о предъявлении от имени 

Товарищества претензий и исков к юридическим 

лицам и гражданам, как в Республике Казахстан, так и 

за её пределами; 

4) утверждает штатное расписание Товарищества с 

учётом утверждённых Наблюдательным советом 

Товарищества общей численности и организационной 

структуры Товарищества ;  

5) с целью достижения наиболее эффективного 

функционирования Товарищества распределяет 

обязанности между работниками Товарищества, 

определяет их полномочия; 

6) осуществляет приём и увольнение работников 

Товарищества, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, решениями 

Единственного участника и Наблюдательного совета 

Товарищества, принимает меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания на работников 

Товарищества,  в пределах утверждённого бюджета 

устанавливает размеры должностных окладов и 

персональных надбавок, решает вопросы 

премирования в соответствии с внутренними 

документами, утверждаемыми Наблюдательным 

советом Товарищества; 

7) выдаёт доверенности работникам Товарищества 

на право представлять интересы Товарищества в 

отношениях с государственными органами и иными 

третьими лицами, в том числе и с правом передоверия; 

8) предварительно рассматривает вопросы, которые 

выносятся на рассмотрение Единственного участника и 

Наблюдательного совета Товарищества; 

9) утверждает внутренние документы Товарищества 

(инструкции, акты, правила и т.п.), утверждение 

которых не отнесено к исключительной компетенции 

Единственного участника и Наблюдательного совета 

Товарищества; 

10) принимает решение о заключении 

Товариществом сделок, связанных с получением 

Товариществом займов (кредитов), либо выдачей 

Товариществом займов (кредитов), поручительств и 

гарантий юридическим лицам, заключаемых на сумму, 

не превышающую 5 (пять)  процентов от общего 

размера стоимости активов Товарищества; 

11) в случае если сумма совершаемой сделки не 

превышает 3 % от общего размера стоимости активов 

Товарищества, Генеральный директор Товарищества 

имеет право заключить данную сделку самостоятельно; 

10.5. Генеральный директор Товарищества не имеет 

право принимать решения, противоречащие решениям 

Единственного Участника и/или Наблюдательного 

совета Товарищества либо не отвечающие интересам 

Товарищества. Такие решения Генерального директора 

Товарищества считаются недействительными с 

момента их принятия. 

10.6. Генеральный директор отчитывается перед 

Единственным участником, Наблюдательным советом 

и Ревизионной комиссией о результатах финансово-

хозяйственной деятельности в отчетном периоде и 

предлагает план деятельности Товарищества на 

последующий период с учетом соблюдения интересов 

Единственного участника Товарищества и прогнозов 



жылдық бюджетті, жылдық қаржылық жəне басқа да 

Серіктестік есептерін ұсынады, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен жəне 

Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттармен 

қарастырылған тəртіпте Серіктестіктің талап етуі 

бойынша органдарды таныстыру үшін осы жəне басқа 

да материалдардың рұқсат етілуін қамтамасыз етеді. 

10.8. Серіктестіктің Бас директоры өзінің міндеттерін 

орындау кезінде Серіктестік мүддесінде адал, 

ақылмен жəне əділ əрекет етуі тиіс. 

10.9. Серіктестіктің Бас директоры өзінің қызметінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне осы 

Жарғыны басшылыққа алады. 

 

 

 

 

 

11. СЕРІКТЕСТІКТІҢ КОРПОРАТИВТІК 
ХАТШЫСЫ 

11.1. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының құқығын 

жəне мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған, 

Серіктестік процедуарасын органдардың жəне 

лауазымдық тұлғалардың   сақталуын қамтамасыз ету, 

сонымен қатар корпоративтік басқару саласында 

ережелер жəне заңнамалар нормасына Серіктестіктің 

еруі, Серіктестіктің Жарғы ережесі  жəне 

Серіктестіктің  басқада ішкі құжаттарың сақталуын 

қамтамасыз ету Серіктестіктің Корпоратив 

хатшысына жүктеледі. Серіктестіктің Корпоратив 

хатшысы сонымен қатар Серіктестіктің органдары 

арасында  ақпараттар ауыстыруға тиімді мүмкіндік 

туғызады  жəне Серіктестіктің  жалғыз 

Қатысушысының Серіктестікті басқарудың барлық 

мəселелелері бойынша Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің  Басқарма мүшелері үшін кеңесшінің 

қызметін орындайды. 

11.2.Серіктестіктің корпоратив хатшысы Серіктетіктің 

Бақылау кеңесінің отырысын дайындауына жəне 

өткізілуіне бақылау жүргізеді, Серіктестіктің жалғыз 

қатысушысының жəне Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің Басқарма отырысына материалдар 

құрастыруды қамтамасыз етеді, оларды қамтамасыз 

етуге қол жеткізуіне бақылау жүргізеді.   

11.3. Серіктестіктің Корпоративтік хатшысы 

Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының жəне 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің уақытында дəл жəне 

дұрыс ақпарат алуын қамтамасыз етеді.    

11.4. Серіктестіктің Корпоратив хатшысы яғни 

Бақылау кеңесінің мүшесі емес, Серіктестік 

жұмысшысы болып табылады, 

11.5. Серіктестіктің корпоратив хатшысы 

Серіктестіктің Бақылау кеңесіне есеп беруші.  

11.6. Бақылау кеңесінің шешімімен бекітілген,  

Серіктестіктің Корпоратив хатшысы туралы Ережемен 

Серіктестіктің Корпоратив хатшысының мəртебесі, 

қызмет міндеттері, жауапкершілігі жəне басқа да 

мəселелері анықталған.   

11.7. Бас директордың өтініші бойынша Бақылау 

кеңесімен тағайындалған Корпоратив  хатшысы Бас 

директормен еңбек шартын жасасу жолымен жұмысқа 

қабылданады.  

 

 

 

 

развития рынков, на которых Товарищество имеет свои 

интересы. 

10.7. Генеральный директор в установленном порядке 

и в срок представляет на утверждение годовой бюджет, 

годовую финансовую и иную отчётность 

Товарищества, обеспечивает доступность этих, а равно 

других материалов для ознакомления органам  

Товарищества по их требованию в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан, настоящим Уставом и документами, 

регулирующими внутреннюю деятельность 

Товарищества. 

10.8. При выполнении своих обязанностей 

Генеральный директор Товарищества должен 

действовать в интересах Товарищества добросовестно, 

разумно и справедливо. 

10.9. В своей деятельности Генеральный директор 

Товарищества руководствуется законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Уставом. 

 

11.КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

11.1. Обеспечение соблюдения органами, 

должностными лицами Товарищества процедуру 

направленных на обеспечение прав и интересов 

Единственного участника Товарищества, а также 

следования Товарищества положениям и нормам 

законодательства в сфере корпоративного управления, 

положениям Устава Товарищества и иным внутренним 

документам Товарищества возлагается на 

Корпоративного секретаря Товарищества. 

Корпоративный секретарь также способствует 

эффективному обмену информацией между органами 

Товарищества и выполняет функции советника для 

Единственного участника, Наблюдательного совета 

Товарищества по всем вопросам управления 

Товариществом. 

11.2. Корпоративный секретарь Товарищества 

осуществляет контроль за подготовкой и проведению 

заседаний Наблюдательного совета Товарищества, 

обеспечивает формирование материалов к заседаниям 

Правления Единственного участника Товарищества, 

Наблюдательного совета Товарищества, ведёт 

контроль за обеспечением доступа к ним. 

11.3.   Корпоративный секретарь Товарищества 

обеспечивает своевременное получение Единственным 

участником Товарищества и Наблюдательным советом 

Товарищества точной  и чёткой информации. 

11.4. Корпоративным секретарём Товарищества 

является работник Товарищества, не являющийся 

членом Наблюдательного совета. 

11.5. Корпоративный секретарь Товарищества 

подотчётен Наблюдательному совету. 

11.6. Статус, функциональные обязанности, 

полномочия, ответственность и иные вопросы 

деятельности Корпоративного секретаря Товарищества 

определяются Положением о корпоративном секретаре 

Товарищества, утверждаемым решением 

Наблюдательного Совета. 

11.7. Корпоративный секретарь, назначаемый 

Наблюдательным советом по ходатайству 

Генерального директора, принимается на работу 

Генеральным директором путём заключения с ним 

трудового договора.  

 

 



 

12. СЕРІКТЕСТІКІҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖƏНЕ 
ЕСЕПТЕРІ 

 
12.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес Серіктестіктің барлық жекеленген 

бөлімшелерінің (филиалдар жəне өкілдер) 

баланстарын қоса, құрама шоғырланған есептерден 

құралады.  

12.2. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебінің 

дұрыстығын, сондай-ақ оның ісінің ағымдағы 

жағдайын тексеру жəне бекіту үшін, Серіктестік 

органдарымен (сыртқы аудит) мүліктік мүддеге 

байланысты емес Серіктестік аудиторлық ұйымға 

тартылады.  

12.3. Бухгалтерлік есепке алу жəне қаржылық есеп 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу 

жəне қаржылық есеп туралы заңнамаларына сəйкес 

жүзеге асырылады.   

12.4. Серіктестік бухгалтерлік есепке алудың жəне 

қаржылық есептің жүргізу тəртібінің сақталуы жəне 

дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сəйкес жауапкершілікке тартылады. 

 

 

13. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН 
БӨЛУ 

 
13.1. Серіктестіктің бір жылғы қызметінің 

қорытындылары бойынша алынған таза табыс 

(бюджетке салықтарды жəне басқа міндетті 

төлемдерді төлегеннен кейін) Серіктестіктің билігінде 

қалады жəне Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының 

анықталған шешіміндегі тəртіпте, сондай-ақ 

дивиденттерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының 

қарастырылған шешімімен Серіктестікті дамытуға 

жəне/немесе басқа мақсаттарға жəне Серіктестіктіктің 

міндеттеріне жіберіледі. 
13.2. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы таза 

табыстан оған бөлінетін төлем туралы шешім 

қабылдаған жағдайда Серіктестікпен таза табысты 

бөлу туралы шешімді Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысы қабылдаған күннен бастап 1 (бір) ай 

ішінде ақшалай түрде төлем төлеу тиіс.  

13.3. Егер таза табыс оны төлеу үшін белгіленген 

мерзімінде төленбесе, Серіктестіктің Жалғыз 

Қатысушысына Серіктестіктің таза табысының негізгі 

сомасы жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкті 

қайта қаржыландыру ресми мөлшерінен ақшалай 

міндеттемелеуді орындау күніне немесе оның сəйкес 

бөлігіне өсім төленеді.   

13.4. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы таза 

табысты немесе оның бөлігін бөлуден шығару туралы 

шешім қабылдауға құқылы.   

13.5. Серіктестіктің болуы мүмкін шығындар резервтік 

капитал шотынан, егер де ол Серіктестікте құрылған 

жағдайда ған жабылады. Серіктестік шығындарын 

жабу үшін резервтік капитал құралдары жетпеген 

кезде оларды жабу көздері туралы шешім 

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімімен 

қабылданады.    

13.6. Серіктестік Серіктестіктің барлық жарғылық 

қорына Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы толық 

төлем жүргізгенге дейін Серіктестіктің таза табысын 

бөлуге құқығы жоқ. 

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
12.1 Товарищество составляет сводную 

консолидированную отчетность, включая балансы всех 

обособленных подразделений Товарищества (филиалов 

и представительств) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

12.2 Для проверки и подтверждения правильности 

годовой финансовой отчетности Товарищества, а также 

текущего состояния его дел, Товарищество привлекает 

аудиторскую организацию, не связанную 

имущественными интересами с органами 

Товарищества (внешний аудит). 

12.3 Бухгалтерский учёт и финансовая отчетность 

Товарищества осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

12.4 Товарищество несёт ответственность в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан за соблюдение порядка ведения и 

достоверности бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 

 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА 
ТОВАРИЩЕСТВА 

 
13.1. Чистый доход, полученный Товариществом по 

результатам его деятельности за год (после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет) 

остается в распоряжении Товарищества и 

распределяется в порядке, определенном решением 

Единственного Участника Товарищества, в том числе 

на выплату дивидендов. Оставшаяся часть 

направляется на развитие Товарищества и/или иные 

цели и задачи Товарищества, предусмотренные 

решением Единственного Участника Товарищества. 

13.2. В случае принятия решения Единственным 

Участником Товарищества решения о выплате ему 

распределяемого чистого дохода, выплата должна быть 

произведена Товариществом в денежной форме в 

течение 1-го (одного) месяца со дня принятия 

Единственным Участником Товарищества решения о 

распределении чистого дохода. 

13.3. В случае невыплаты чистого дохода в срок, 

установленный для их выплаты, Единственному 

Участнику Товарищества выплачиваются основная 

сумма чистого дохода Товарищества и пеня, 

исчисляемая исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на день исполнения денежного 

обязательства или его соответствующей части. 

13.4. Единственный Участник Товарищества имеет 

право принять решение об исключении чистого дохода 

или его части из распределения. 

13.5. Возможные убытки Товарищества покрываются 

за счет резервного капитала в случае его создания в 

Товариществе. При недостатке средств резервного 

капитала для покрытия убытков Товарищества 

решение об источниках их покрытия принимается 

решением Единственного Участника Товарищества. 

13.6. Товарищество не имеет право распределять 

чистый доход Товарищества до полной оплаты 

Единственным Участником Товарищества всего 

уставного капитала Товарищества. 

 



 

14. СЕРІКТЕСТІК ПЕРСОНАЛЫ 
 
14.1. Серіктестіктің қызметкерін жұмысқа қабылдау 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жəне 

Жалғыз қатысушының жəне Серіктестіктің Бақылау 

кеңесінің шешімі негізінде Серіктестіктің Бас 

директорымен жүзеге асырылады (қолданыстағы 

заңнамамен жəне Жарғымен қарастырылған 

жағдайда).   

14.2. Бас директор орынбасарының лауазымына 

жұмысқа қабылдау, сондай-ақ жұмыстан босату 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің сəйкес шешімі 

негізінде Серіктестіктің Бас директорымен жүзеге 

асырылады.   

14.3. Корпоративтік хатшы лауазымына жұмысқа 

қабылдау Бас директордың өтініші бойынша 

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің сəйкес шешімі 

негізінде жүзеге асырылады.  

14.4. Серіктестіктің еңбек ұжымы еңбек шарты 

негізіндегі еңбек қатынасындағы Серіктестікпен 

құралған барлық жеке тұлғалардан құралады.  

14.5. Серіктестік қызметкерлерінің еңбек талаптары 

мен əлеуметтік құқықтары Серіктестіктің ішкі 

құжаттарына жəне Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сəйкес белгіленеді.  

14.6.Серіктестік қызметкері Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес зейнетақымен 

қамтамасыз етіледі.  

14.7.Серіктестік өз қызметкерлеріне қосымша 

(Қазақстан Республикасының заңнамаларынан 

қарастырылғаннан басқа) еңбек жəне əлеуметтік 

жеңілдіктерді немесе оларға бөлек санаттарды орната 

алады.  

 
 

15. ҚҰПИЯ АҚПАРАТТАР 
 
15.1. Егер Серіктестікке Серіктестіктің Жеке 

Қатысушысына ашатын оның ерекше меншігін 

құрайтын ақпаратты Жеке Қатысушысын ашқан 

жағдайда, оның үстіне ашылған ақпарат жазбаша 

немесе басқа да түрде жəне «Құпия» немесе 

«Қызметтік пайдалануға арналған» деген белгісі 

болса, бұл ақпаратты алатын Серіктестік ақпаратты  

құпия сақтауға міндеттеледі, сондай-ақ осы ақпаратты 

ашатын кез келген үшінші тараптан (сол ақпарттың 

ашылуын дəлелдеген жағдайда) оны құпия сақтауға 

жəне оны ашатын Серіктестіктің Жеке 

Қатысушысының жазбаша келісімісіз 

пайдаланылмауын жəне Қазақстан Республикасының 

заңы жəне осы Жарғы шегінде басқаша бұл 

ақпараттың ашылмауын талап етуге. Серіктестіктің 

құпия ақпараттарын сақтау бойынша жоғарыда 

көрсетілген талаптар сондай-ақ Серіктестіктің барлық 

лауазымдық тұлғаларына жəне қызметкерлеріне 

тарайды. Төменде көрсетілген Ереже, «Құпия» немесе 

«Қызметтік пайдалануға арналған» белгісі бар 

ақпараттарға жатпайды, яғни:  

1) жалпыға мəлім, яғни Серіктестіктің Жеке 

Қатысушысының іс-əрекеті (əрекетсіздігі) 

нəтижесінен емес белгілі болған. 

2) осы Жарғыда ескерілген ұқсас шектеулер оны 

одан əрі ашылу құқы шектелмеген заңды негіздерде 

оны Серіктестіктің Жеке Қатысушысына ашып 

беретін үшінші тараппен беріледі. 

14. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
14.1. Прием на работу работников Товарищества 

осуществляет Генеральный директор Товарищества в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и на основании решений Единственного 

участника и Наблюдательного совета Товарищества (в 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом). 

14.2. Прием на работу на должности заместителей 

Генерального директора, а также их увольнение,  

осуществляются Генеральным директором 

Товарищества на основании соответствующего 

решения Наблюдательного совета Товарищества.  

14.3. Прием на работу на должность Корпоративного 

секретаря осуществляется на основании 

соответствующего решения Наблюдательного совета 

Товарищества по ходатайству Генерального 

директора. 

14.4. Трудовой коллектив Товарищества составляют 

все физические лица, которые состоят с 

Товариществом в трудовых отношениях на основании 

трудового договора. 

14.5. Условия труда и социальные права работников 

Товарищества определяются в соответствии с 

внутренними документами Товарищества и 

законодательством Республики Казахстан. 

14.6. Работники Товарищества подлежат пенсионному 

обеспечению в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

14.7. Товарищество может устанавливать 

дополнительные (кроме предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан) трудовые и 

социальные льготы для своих работников или их 

отдельных категорий. 

 
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

15.1 В случае если Единственный Участник раскроет 

Товариществу информацию, составляющую 

исключительную собственность раскрывающего ее 

Единственного Участника Товарищества, причем 

раскрываемая информация предоставляется в 

письменной или иной форме и имеет гриф 

«Конфиденциально» или «Для служебного 

пользования», Товарищество, получающее такую 

информацию, обязуется сохранить ее в тайне, а также 

требовать от любой третьей стороны, которой оно 

раскрывает эту информацию (при условии 

обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в 

тайне и без письменного согласия раскрывающего ее 

Единственного Участника Товарищества не 

использовать и не раскрывать эту информацию иначе, 

чем в рамках законодательства Республики Казахстан 

и настоящего Устава. Вышеуказанное требование по 

сохранению конфиденциальной информации 

Товарищества распространяется также на всех 

должностных лиц и работников Товарищества. 

Положения, изложенные ниже, не относятся к 

информации с грифом «Конфиденциально» или «Для 

служебного пользования», которая:  

1) общеизвестна, то есть, стала известна не в 

результате действия (бездействия) Единственного 

Участника Товарищества. 

2) предоставлена раскрывающему ее 

Единственному Участнику Товарищества третьей 

стороной на законных основаниях без ограничения на 



3) Қазақстан Республикасының заңнама 

талаптарына сəйкес ашылуға тиісті. 

15.2. Серіктестіктің Жеке Қатысушысының қандай-да 

бір құқықтарын жəне міндеттерін беру кезінде оның 

құқық иеленушілері Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес Жарғының осы тарауындағы 15.3 

тармақшасында көрсетілген құжаттарды, мəліметтерді 

жəне ақпараттарды құпия сақтауға міндетті. 

15.3. Серіктестіктің Жеке Қатысушысының жазбаша 

келісімін алған жағдайда, Серіктестік төменде 

көрсетілген үшінші тұлғаларға олардың сұратуы 

бойынша құжаттарды, мəліметтерді, есептерді жəне 

деректерді беруге құқылы: 

1) корпоративті байланысты мекемелерге, сондай-ақ 

Серіктестікке қызмет көрсететін үшінші тарапқа, яғни 

Серіктестік алдында өзінің міндеттерін толық жəне 

тиісті орындау үшін Серіктестіктің құпия 

ақпараттарына рұқсат етілуі қажетті үшінші тарап; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне 

осы Жарғыға сəйкес құқықтаға жəне міндеттемелерге 

ие болатын құқықиеленушіге немесе 

құқықиеленушілерге. 

15.4. Жарғының осы тарауының 15.3 тармақшасына 

сəйкес үшінші тұлғаға құжаттарды, ақпараттарды, 

мəліметтерді жəне есептерді беруші Серіктестік, 

оларды осы Жарғымен жəне/немесе Серіктестіктің 

ішкі құқықтық құжаттарымен қарастырылған 

Серіктестіктің құпия ақпараттарын сақтау жөнінде 

міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндеттеуі тиіс. 

15.5. Серіктестік алдында өз міндеттерін орындайтын 

шетел азаматтарына жəне мекемелеріне «Қызметтік 

пайдалануға арналған» белгісі бар ақпараттарды беру 

Қазақстан Республикасының заңына сəйкес жүзеге 

асырылады. 

15.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көрсетілген əрекет ету мерзімі бар Жарғының осы 

тарауына сəйкес қабылданатын міндеттемелер. 

Серіктестік қызметінің тоқтатылуы көрсетілген 

міндеттемелерді өзгерту немесе жоюға негіз болып 

табылмайды.  

15.7. Серіктестік Серіктестіктің Жеке 

Қатысушысының мүддесіне тиетін Серіктестіктің 

қызметі туралы ақпаратты өзінің Жеке 

Қатысушысының қаперіне жеткізуге міндетті. Жеке 

Қатысушының мүддесіне тиетін Серіктестік қызметі 

туралы ақпаратты беру Заңнамаға жəне осы Жарғыға 

сəйкес жүзеге асырылады.   

15.8. Серіктестік қызметіне қатысты оның құжаттары 

Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері 

бойынша оның қызметінің барлық мерзімі ішінде 

Серіктестікте сақталуға тиісті.   

 

 
 
 
 
 

16. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 
 

16.1. Серіктестік қызметін тоқтату қайта құру немесе 

тарату жолымен жүргізіледі. 

16.2. Серіктестікті қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, 

шығу, өзгеру) Қазақстан Республикасының заңымен 

қарастырылған тəртіпте Серіктестіктің Жеке 

Қатысушысының шешімі бойынша жүргізіледі. 

16.3. Серіктестікті тарату еркімен, сондай-ақе сот 

право ее дальнейшего раскрытия, аналогичного 

ограничения оговоренного в настоящем Уставе; 

3) подлежит раскрытию в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

15.2 При передаче Единственным Участником 

Товарищества каких-либо прав и обязательств, его 

правопреемники обязаны сохранять в тайне 

документы, данные и информацию, указанные в 

пункте 15.1. настоящей главы Устава в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

15.3 При условии получения письменного согласия 

Единственного Участника Товарищества, 

Товарищество имеет право представлять документы, 

данные, отчёты и сведения нижеперечисленным 

третьим лицам по их просьбе: 

1) корпоративно связанным организациям, а также 

третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, 

поскольку этим третьим сторонам необходим доступ к 

конфиденциальной информации Товарищества для 

полного и надлежащего исполнения своих обязательств 

перед Товариществом; 

2) правопреемнику или правопреемникам, 

приобретающим права и обязательства в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Уставом. 

15.4 Товарищество, предоставляющее документы, 

информацию, данные и отчеты третьим лицам в 

соответствии с пунктом 15.3. настоящей главы Устава, 

должно обязать их принять на себя обязательства по 

сохранению конфиденциальной информации 

Товарищества, предусмотренной настоящим Уставом 

и/или внутренними правовыми документами 

Товарищества. 

15.5 Предоставление информации с грифом «Для 

служебного пользования» иностранным гражданам и 

организациям, исполняющим свои обязательства перед 

Товариществом, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

15.6 Обязательства, принимаемые в соответствии с 

настоящей главой Устава, имеют срок действия, 

указанный в законодательстве Республики Казахстан. 

Прекращение деятельности Товарищества не является 

основанием для изменения или аннулирования 

указанных обязательств. 

15.7 Товарищество обязано доводить до сведения 

своего Единственного Участника информацию о 

деятельности Товарищества, затрагивающую интересы 

Единственного Участника Товарищества. 

Предоставление информации о деятельности 

Товарищества, затрагивающей интересы 

Единственного Участника, осуществляется в 

соответствии с Законодательством и настоящим 

Уставом. 

15.8 Документы Товарищества, касающиеся его 

деятельности, подлежат хранению Товариществом в 

течение всего срока его деятельности по месту 

нахождения исполнительного органа Товарищества. 

 

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

16.1. Прекращение деятельности Товарищества 

производится путем реорганизации или ликвидации. 

16.2. Реорганизация Товарищества (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится по решению 

Единственного Участника Товарищества в порядке, 



шешімі бойынша мəжбүрлі тəртіпте жүзеге 

асырылады. 

16.4. Серіктестікті ерікті тарату туралы шешім, 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 

сəйкес Серіктестіктің Жеке Қатысушысымен 

қабылданады.  

16.5. Серіктестікті мəжбүрлеп тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актылерімен 

қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге 

асырылады. 

 

 

 

 

17. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ 
 
17.1. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жариялау 

кезеңдік бұқаралық ақпарат баспа құралымен «Огни 

Мангистау» газетінде, сондай-ақ ғаламтор желісіндегі: 

www.maek.kz  есми веб-сайтында жүзеге асырылады.   

 

18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

18.1. Егер Осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз 

болса, Жарғының басқа ережелерінің күшіне əсер 

етпейді. Жарғының жарамсыз ережесі Қазақстан 

Республикасының заңына сəйкес құқықтық қатынаста 

рұқсат берілген, мағынасы жақын ережемен 

ауыстырылады.  

18.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін, осы Жарғы өзгертулері жəне 

толықтырулары Қазақстан Республикасының заңымен 

белгіленген тəртіпте Жеке Қатысушысының 

шешімімен енгізіледі.   

18.3. Осы Жарғымен реттелмеген мəселелер Жеке 

Қатысушымен, ал мүмкін болмаған жағдайда 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына 

сəйкес сот тəртібінде шешіледі. 

18.4. Осы Жарғы мемлекеттік жəне орыс тілдерінде, 

заңды күші бірдей 3 (үш) түпнұсқа данасында 

жасалды.  

 
 
 
 
«МАЭК-Қазатомөнеркəсіп» ЖШС-нің 
Бас директоры 
Генеральный директор ТОО «МАЭК-
Казатомпром» 
___________________К.Абдрасилов 

предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

16.3. Ликвидация Товарищества осуществляется как 

добровольно, так и по решению суда в 

принудительном порядке. 

16.4. Решение о добровольной ликвидации 

Товарищества принимается Единственным 

Участником Товарищества в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

16.5. Принудительная ликвидация Товарищества 

осуществляется судом в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 
17. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
17.1. Публикация информации о деятельности 

Товарищества осуществляется в периодическом 

печатном средстве массовой информации в газете 

«Огни Мангистау», а также на официальном веб-сайте 

в сети интернет: www. maek.kz. 

 
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
18.1. Если одно из положений настоящего Устава 

становится недействительным, то это не влияет на 

действительность остальных положений Устава. 

Недействительное положение Устава заменяется 

допустимым в правовом отношении, близким по 

смыслу положением, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

18.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, 

не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан, вносятся решением Единственного 

Участника в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

18.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Уставом, решаются Единственным Участником, а в 

случае невозможности – в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

18.4. Настоящий Устав составлен в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах на государственном и на русском языках, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 


