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1>¥ЙРЫҚ ПРИКАЗ

Астана каласы город Астана

«Маш ыстау атом энергетикалық комбинагы- 
Қаза гомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі 
серіьпестігініц жарғысын бекіту туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 
1) тармақшасына және «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сэуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 43-бабы 2-тармагының 1) тармақшасына жопе 
Казахстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жопе 
жекешелендіру комитетінің 2020 жылғы 10 қаңтардағы 
№ КГИ11-5-10507-КГИП-78 хаты негізінде БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілігі отырған «іМаңғыстау атом энергетикалық комбинаты- 
Қазатомөнеркосіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бүдап орі -  
Серіктестік) катысушысының өзгеруіне байланысты Серіктестіктіц жаргысы 
жаңа рздакцияда бекітілсін.

2. Серіктестіктің Бас директоры К.Н. Орақовка осы бұйрықпен 
бекітілген Серікіестік жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. Серіктестіктің аткаруіиы органы (К.Н. Ораковқа) Серіктесгіісгіц 
жарғысыи оның орналаскан жері бойынша әділет орғаыдарында мемлекезтік 
кайта 'іркеу жөмінде шаралар қабылдасын және осы бүйрықтан туындайтын 
озге де шараларды кабылдауды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықгың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министрі С.Қ. Есімхановқа жүктелсін.

5. Осы бүйрық Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі больлі 
табылады жэне оған қол койылған күнінен бастап күшіне епеді.

Министр Н. Ноғаев

028402



ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЭНЕРГЕТИКА
МИНИСТРЛІГІ
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ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

БҮЙРЫҚ ПРИКАЗ

Астана каласы юрод Астана

Об утверждении Устава
товарищества с ограниченной ответственностью 
«Мангистауский атомный энергетический 
комби нат-Казатомпром»

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 2 статьи 177 Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года и 
подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
от 22 апреля 1998 года, и на основании письма Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 
от 10 января 2020 года № КГИП-5-10507-КГИП-78 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Устав товарищества с ограниченной 
ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат- 
Казатомпром» (далее -  Товарищество) в новой редакции в связи с изменением 
участника Товарищества.

2. Уполномочить Генерального директора Товарищества Уракова К.11. 
на подписание Устава Товарищества, утверждаемого настоящим приказом.

3. Исполнительному органу товарищества (Уракову К.Н.) принять меры 
по государственной перерегистрации Устава Товарищества в органах юстиции 
по месту его нахождения и обеспечить принятие иных мер, вытекающих из 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на вице-министра энергетики Республики Казахстан Есимханова С.К.

5. Настоящий приказ является решением Единственного участника 
Товарищества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр Н. Ногаев

028407
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1. Жалпы ереже 

 

1.1. «Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай – Серіктестік) Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады. 

1.2. Серіктестік алғаш рет 2003 жылғы 28 ақпанда тіркелген. 

1.3. Серіктестіктің құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі 

атынан Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы, 11 мекенжайында орналасқан 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті болып табылады. БСН 980240000950, 

БСК KZ92070101KSN0000000, СТН 031400130617, БСК KKMEKZ2A,  

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ. 

1.4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Маңғыстау атом энергетикалық 

комбинаты-Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кейбір 

мәселелері туралы» 2019 жылғы 14 қарашадағы № 851 қаулысы және  

тиісті қабылдау-тапсыру актісі негізінде Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлігі (Жалғыз қатысушы) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы 

100% мемлекеттік қатысу үлесін иелену және пайдалану құқығын жүзеге 

асырады. 

1.5. Серіктестіктің толық атауы: 

 Мемлекеттік тілде: «Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-

Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 

 Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром»; 

 Ағылшын тілінде: Limited liability partnership «Mangistau аtomic energy 

complex-Kazatomprom»; 

Қысқартылған түрде: 

 Мемлекеттік тілде: «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС; 

 Орыс тілінде: ТОО «МАЭК-Казатомпром»; 

 Ағылшын тілінде: LLP «MАEС-Kazatomprom»; 

1.6. Серіктестіктің заңды мекенжайы мен орналасқан орны: 130000, 

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, өнеркәсіптік 

аймақ 7, 65-ғимарат. 

1.7. Серіктестіктің қызметінің мерзімі шектелмеген.  

 

2. Серіктестіктің заңды мәртебесі  

 

2.1. Серіктестік әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен 

бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады. 

2.2. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық 

атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктерде есеп айырысу және басқа да, 

оның ішінде валюталық шоттары, фирмалық бланкілер, бұрыштық 

мөртабандар, символика және басқа да атрибуттар мен деректемелер болады. 
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2.3. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан 

мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, 

міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. 

2.4. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) 

кіруге, сондай-ақ өзге заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы. 

2.5. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке 

жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің борыштары бойынша жауап бермейді. 

Серіктестік мемлекеттің қарыздары бойынша жауап бермейді. Серіктестік өз 

қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

2.6. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы оның міндеттемелері бойынша 

жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар 

тәуекелін өзі салған салым құны шегінде көтереді. 

 

3. Серіктестіктің мақсаты мен түрлері  
 

3.1. Серіктестіктің қызметінің негізгі түрлері болып табылады: 

1) жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі, 

тұтынушыларға электр энергиясын беру, бөлу, сату; 

2) электр қуатының жүктеме көтеруге дайындығын қамтамасыз ету, 

электр қуатын реттеу және резервтеу; 

3) жылу электрстанцияларының жылу энергиясын өндіруі; 

4) жылумен жабдықтау; 

5) суды жинау, өңдеу және бөлу; 

6) кәріз жүйесі; 

7) қауіпсіз, қауіпті қалдықтарды жинау; 

8) қауіпсіз және қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою; 

9) өнеркәсіптік газды өндіру; 

10) металл цистерналарды, резервуларды және контейнерлерді жөндеу; 

11) жалпы мақсаттағы механикалық және өзге де жабдықтарды жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету;  

12) орталықтан жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын 

жөндеу; 

13) электр моторларын, генераторларды, трансформаторларды, электр 

бөлуші және реттеуші аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету; 

14) электр жарықтандыру жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету; 

15) бақылау жабдығын жөндеу; 

16) деректерді орналастыру және өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер;  

17) өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары, құрастырылған жабдықты қосу 

және реттеу; 

18) азық-түлік емес тауарларды қоймалау және сақтау; 

19) автомобиль көлігімен жүк тасымалдау; 

20) құбыр арқылы тасымалдау; 

21) темір жолдарды пайдалану; 
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22) магистральдық және өзге де құбырларды, оның ішінде су құбырларын 

пайдалану; 

23) қолданыстағы магистральды және өзге де құбыржолдарға құбыр 

жолдарды жалғау (қосу) бойынша көрсетілетін қызметтер;  

24) өзге сымды телекоммуникациялық байланыс;  

25) бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және оны сүйемелдеу;  

26) жеке меншік жылжымайтын мүлікті басқару және жылжымайтын 

мүлікті жалға беру. 

3.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым 

салынбайтын және Серіктестіктің негізгі құру мақсатына және қызмет 

түрлеріне қайшылық етпейтін, өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқы 

бар. 

3.3. Серіктестік заңнамалық актілермен анықталатын тізбедегі жекелеген 

қызмет түрлерімен тек қана лицензия негізінде айналыса алады.  

 

4. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының құқықтары және 

міндеттері 

 

4.1. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының: 

1) «Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және қосымша 

жауапкершілік туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 

Заңында (әрі қарай – ЖШС туралы Заң) және осы Жарғыда белгіленген 

тәртіппен Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға; 

2) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы 

ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік 

қызметінен табыс алуға; 

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан 

кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін 

заттай алуға; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен оның 

үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға; 

6) Серіктестік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және (немесе) осы Жарғыда көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот 

тәртібімен дау айтуға құқығы бар. 

4.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы: 

1) Серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында 

көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жарна салуға; 

2) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді 

жария етпеуге; 

3) осы Жарғының талаптарын сақтауға міндетті. 

4.3. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының осы Серіктестік 

Жарғысында, ЖШС туралы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де 

заңнамалық актілерінде көзделген басқа да құқықтары мен міндеттері болуы 

мүмкін.  
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5. Серіктестік органдарын құру тәртібі мен құзыреті 

 

5.1. Серіктестіктің органдары болып табылатындар:   

1) Серіктестіктің жоғарғы органы – Жалғыз қатысушы; 

2) басқару органы – Серіктестіктің Байқау кеңесі; 

3) Серіктестіктің атқарушы органы – Серіктестіктің Бас директоры 

5.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының ерекше құзыретіне мыналар 

жатады: 

1) Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін  

және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе 

Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша серіктестік 

Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 

2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Серіктестіктің Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау 

және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Бас директорға қатысты тәртіптік 

жаза қолдану және ынталандыру шараларын қабылдау;  

3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Байқау кеңесінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату; 

4) Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын 

аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау; 

5) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу; 

6) Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған 

Серіктестіктің жарғысымен бекітілген құжаттарды қоспағанда, ішкі 

қағидаларды, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін 

реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;  

7) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық 

емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім; 

8) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім; 

9) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;  

10) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Серіктестіктің барлық мүлік кепілге салу туралы шешім; 

11) ЖШС туралы Заңға сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар 

енгізу туралы шешім; 

12) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының 

жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті 

Серіктестік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе 

жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді серіктестіктің жасасуын мақұлдау 

туралы шешім; 

13) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім 

қабылдау және Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім 

бойынша мұндай берудің шарттарын айқындау; 
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14) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат үлестерін сатып алушыларға 

және Серіктестікке қатысушыларға ұсыну тәртібі мен мерзімін бекіту; 

15) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша 

Серіктестіктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Байқау кеңесі 

қабылдаған шешімдердің күшін жою. 

5.3. Жалғыз қатысушының қабылдаған шешімдері жазбаша түрде 

рәсімделеді. 

5.4. Серіктестік қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асыру үшін 

Жалғыз қатысушының шешімімен Байқау кеңесі құрылады  

5.5. Байқау кеңесі Серіктестіктің жалғыз қатысушысына есеп береді және 

оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады.  

5.6. Байқау кеңесі 5 жыл мерзімге сайланатын кемінде 3 (үш) мүшеден 

тұрады. 

5.7. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесі мүшелерінің жалпы 

санының жай көпшілік даусымен Байқау кеңесі мүшелерінен сайланады.  

5.8. Байқау кеңесінің құзыретіне кіреді: 

1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау; 

2) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және есепті кезеңнің 

қорытындысы бойынша Серіктестік алған таза табысты бөлу тәртібі туралы 

Жалғыз қатысушыға ұсыныстар енгізу; 

3) Жалғыз қатысушының қарауына Серіктестік Жарғысына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу; 

4) Серіктестіктің Бас директорының лауазымдық жалақысының 

мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау; 

5) Серіктестіктің ұйымдық құрылымын бекіту; 

6) Серіктестіктің ішкі құжаттарының тізбесін (жітеуішін) бекіту;  

7) нәтижесінде Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы 

мөлшерінің оннан елуге дейінгі пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып 

алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәмілені немесе жиынтығында өзара 

байланысты мәмілелерді Серіктестіктің жасауы туралы шешім қабылдау; 

8) Серіктестіктің даму жоспарын және белгіленген тәртіппен атқарушы 

орган әзірлеген және ұсынған Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген мерзімде оның орындалуы жөніндегі есепті бекіту. 

5.9. Байқау кеңесінің отырыстары оның мүшелерінің кем дегенде 

жартысы қатысса құқылы болады. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін 

айқындау кезінде Байқау кеңесінің отырысынан тыс қалған Байқау кеңесі 

мүшелерінің жазбаша пікірі ескеріледі. 

5.10. Байқау кеңесі төрағасы Байқау кеңесі жұмысын басқарады, Байқау 

кеңесі отырыстарын ұйымдастырады, оларға төрағалық етеді және отырыстар 

хаттамасына қол қояды және Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуын 

бақылауды жүзеге асырады. 

5.11. Байқау кеңесі қажет болған жағдайда, Байқау кеңесі төрағасының, 

Бас директордың немесе Байқау кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы 

бойынша кемінде тоқсанына бір рет шақырылады. Шақыру Байқау кеңесінің 
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төрағасына шақыру туралы өтінішпен жазбаша жолдау арқылы жүзеге 

асырылады.  

5.12. Егер бұл туралы шешім отырысқа қатысушы байқау кеңесі 

мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданса, Байқау кеңесі өз бастамасы 

бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен 

жалғыз қатысушының құзыретіне жатқызылған мәселелерді жалғыз 

қатысушының қарауына шығаруға құқылы. 

5.13. Серіктестіктің Байқау кеңесі кез келген уақытта Серіктестіктің Бас 

директорының қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруге құқылы. 

Серіктестіктің Байқау кеңесі осы мақсатта Серіктестіктің барлық 

құжаттамаларына шартсыз қол жеткізу құқығына ие. Серіктестіктің Байқау 

кеңесінің талабы бойынша Бас директор қажетті түсініктемелерді ауызша 

немесе жазбаша түрде ұсынуға міндетті.  

5.14. Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің жеке-дара атқарушы 

органы болып табылады, ол Жалғыз қатысушыға, Бақылау кеңесіне есеп береді 

және олардың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Жалғыз қатысушы 

Серіктестіктің Бас директорын тағайындау кезінде онымен еңбек қатыныстары 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі. 

5.15. Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің мүдделерін білдіреді 

және сенімхатсыз Серіктестіктің атынан барлық іс-қимылдарды жүзеге 

асырады, банктерде есеп айырысу және өзге де шоттар ашады, қойылған 

мақсаттарды орындау үшін мәмілелерді жүзеге асырады, келісімдер мен 

шарттар жасасады, сенімхаттар береді, Серіктестік қызметкерлері орындауға 

міндетті бұйрықтар, өкімдер мен нұсқаулықтар шығарады және Серіктестік 

мақсаттарын орындауды қамтамасыз ететін басқа да іс-әрекеттер жасайды. 

5.16. Серіктестіктік Бас директорының өкілеттіктері: 

1) Байқау кеңесіне Серіктестіктің Даму жоспарын әзірлеуді және оны 

жүзеге асыруды қамтамасыз етеді және оны Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асыру туралы 

есеп береді; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және өкілеттіктің жалғыз  

қатысушысы берген шектерде Серіктестіктің қаражатын қоса алғанда, оның 

мүлкіне иелік етеді; 

3) Қазақстан Республикасында да, одан тыс жерлерде де заңды тұлғалар 

мен азаматтарға Серіктестік атынан талаптар мен талап қою туралы шешімдер 

қабылдайды; 

4) Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 

5) Серіктестік қызметкерлерін қабылдауды және жұмыстан босатуды 

жүзеге асырады, олардың арасында міндеттерді бөледі, олардың өкілеттіктерін 

айқындайды, оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру және 

қызметтен босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін 

айқындайды, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін 

белгілейді, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы мәселелерін шешеді, 

көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қазақстан 
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Республикасының заңдарына сәйкес олармен еңбек шарттарын жасасады және 

бұзады; 

6) Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды 

ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жеке жауапкершілік алады;  

7) Банктерде есеп айырысу және өзге де шоттарды ашады; 

8) Серіктестікті дамытудың бекітілген жоспары шеңберінде 

құрылымдық бөлімшелердің штаттық кестесін бекітеді; 

9) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестіктің барлық 

қызметкерлеріне міндетті күші бар бұйрықтар мен нұсқаулар береді; 

10) Серіктестіктің атынан шарттардың барлық түрлерін жасайды және 

таратады және олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

11) мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органмен келісілген 

Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі бойынша Серіктестіктің атынан 

мүлікті жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі шарттарды 

жасасады және тоқтатады; 

12) Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылмаған және 

Серіктестіктің Байқау кеңесі бекіткен ішкі құжаттардың тізбесіне (жіктеуішіне) 

енгізілмеген Серіктестіктің ішкі құжаттарын (нұсқаулықтар, актілер, ережелер 

және т. б.) бекітеді;  

13) Серіктестіктің қарыздар (несиелер) алуына не Серіктестіктің заңды 

тұлғаларға Серіктестік активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан 

аспайтын сомаға жасалатын қарыздар (несиелер), кепілдемелер және 

кепілдіктер беруіне байланысты мәмілелер жасасуы туралы шешім 

қабылдайды; 

14) егер жасалатын мәміле сомасы Серіктестік активтері құнының жалпы 

мөлшерінің он пайызынан аспайтын жағдайда, Серіктестіктің Бас директоры 

осы мәмілені дербес жасауға құқылы; 

15) Серіктестіктің Жарғысында Жалғыз қатысушының, Байқау кеңесінің 

құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ Серіктестіктің 

Жалғыз қатысушысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

 

6. Қаржылық есептілік, есеп құжаттамасы және аудит 

 

6.1. Бухгалтерлік есеп жургізу және қаржылық есептілікті дайындау, 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік және есепке алу саясаты туралы 

заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.  

6.2. Жылдық қаржылық есеп беру Байқау кеңесінің алдын ала 

мақұлдауына жатады. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту 

Жалғыз қатысушының шешімі бойынша жүзеге асырылады.  

6.3. Жылдық қаржылық есептіліктің дұрыстығын, сондай-ақ істің 

ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін Серіктестік жылдық қаржылық 

есептілікке аудит жүргізілуі міндетті.  

6.4. Серіктестіктің қаржылық есептілігін аудит Жалғыз қатысушының 

бастамасы бойынша да жүргізілуі мүмкін.  
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6.5. Егер Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің қаржылық  

есептілігіне аудит міндетті болғанда не оны жүргізуді жалғыз қатысушы талап 

етсе, аудит Байқау кеңесі мүшелерінің не Серіктестіктің Жалғыз 

қатысушысының қатарынан кез келген мүдделі тұлғаның өтініші бойынша 

қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін. 

6.6. Серіктестіктің қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның 

істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Серіктестік өзінің 

жарғысында айқындалған жағдайларда және тәртіппен Серіктестікпен, оның 

атқарушы органының, Байқау кеңесінің мүшелерімен немесе 

қатысушыларымен мүліктік мүдделермен байланысты емес аудиторлық 

ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқылы. 

 

7. Серіктестіктің таза табысын бөлу  

 

7.1. Серіктестіктің кірісі қаржылық есептіліктің негізінде бір жыл ішінде 

оның қызметінің нәтижелерімен айқындалады.  

7.2. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған 

таза табысты Мемлекеттік мүлік туралы Заңға және Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындаған нормативтерге сәйкес мемлекеттік мүлік 

жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының 

Энергетика министрлігі (Серіктестіктің жалғыз қатысушысымен) бөледі. 

 

8. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына Серіктестіктің қызметі 

туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімі 

 

8.1. Серіктестік жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз қатысушысының талабы 

бойынша оның қатысушысының мүддесін қозғайтын Серіктестіктің қызметі 

туралы ақпарат беруге міндетті. Серіктестіктің жалғыз қатысушысының 

мүддесін қозғайтын ақпарат деп:  

1) Жалғыз қатысушы, Байқау кеңесі мен Серіктестіктің Бас директоры 

қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы 

ақпарат; 

2) Серіктестіктің жеке капитал мөлшерінен жиырма бес пайызын 

құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы; 

3) Серіктестіктің ірі мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер 

жиынтығын жасау нәтижесінде, Серіктестік активтерінің баланстық құнының 

жалпы мөлшерінен елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті 

иеліктен шығарады (иеліктен шығару мүмкін);   

4) Серіктестік қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру немесе белгілі 

бір іс-әрекеттеді жүзеге асыру, олардың қызметін тоқтата тұру немесе тоқтату 

туралы, сондай-ақ қызметтің жекелеген түрлерін орындауға және қандайда бір 

әрекеттерді жасауға Серіктестіктің бұрын алған лицензияларының күшін жою 

туралы; 

5) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу; 
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6) нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы 

мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкі 

жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы; 

7) Серіктестікті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік 

жауапкершілікке тарту; 

8) Серіктестікті мәжбүрлі түрде қайда құру туралы шешім; 

9) аудиторлық есеп беру (бар болса); 

10) сотта корпоративтік даулар бойынша іс козғау туралы ақпарат; 

11) Серіктестіктің Жарғысына сәйкес, Серіктестіктің Жалғыз 

қатысушысының мүдделерін қозғайтын басқа да ақпарат танылады. 

8.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының мүдделерін қозғайтын 

қызметі туралы ақпаратты беру қолданыстағы заңнамаға және Серіктестіктің 

жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.  

8.3. Серіктестіктің қызметіне қатысты, қызметі туралы құжаттар, 

Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша өзінің қызмет 

ету мерзімі ішінде сақталады. 

8.4. Мынадай құжаттар сақтауға жатады: 

1) Серіктестіктің жарғысы, Серіктестіктің жарғысына енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар; 

2) Серіктестіктің Байқау кеңесінің және Жалғыз қатысушының шешімі; 

3) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәлік (анықтама); 

4) Серіктестіктің белгілі қызмет түрлерін жүзеге асыруға және белгілі 

бір іс-әрекеттерді жасауға арналған лицензиялар; 

5) Серіктестіктің балансындағы (болған) мүлікке Серіктестіктің құқығын 

растайтын құжаттар; 

6) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ереже; 

7) ақарушы органның шешімі. 

Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

белгіленген мерзімге сақталады. 

8.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті 

түрде жариялауға жататын Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты жариялау 

үшн пайдаланатын баспа басылымдары «Егемен Қазақстан» және 

«Казахстанская правда» газеттері болып табылады.  

 

9. Серіктестіктің мүлкі 

 

9.1. Серіктестіктің мүлкі негізгі құрал-жабдық және айналым 

қаражатынан құралады, сондай-ақ құны Серіктестіктің дербес теңгерімінде 

көрсетілетін басқа мүліктен тұрады.  

9.2. Серіктестіктің мүлкі оның қатысушысының салымдарынан, 

Серіктестік алған кірістерден, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған басқа 

көздерден қалыптастырылады.  
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9.3. Серіктестіктің жарғылық капиталы – 16 479 029 199 (он алты 

миллиард төрт жүз жетпіс тоғыз миллион жиырма тоғыз мың жүз тоқсан тоғыз) 

теңге.  

9.4. Серіктестіктің жарғылық капиталына қосылатын салым болып ақша, 

бағалы қағаздар мен заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану 

құқығы және зияткерлік қызметтің нәтижесі құқығы және басқа да мүлік болуы 

мүмкін.  

Салымды жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес 

игіліктер түрінде енгізуге жол берілмейді.  

9.5. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы өзгерістер (көбейту немесе 

азайту) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

жүзеге асырылады.   

9.6. Серіктестіктің жарғылық капиталын мемлекеттік тіркеу кезінде 

заңнамамен белгіленген ең аз мөлшерден төмендетуге жол берілмейді.  

 
10. Серіктестіктің еңбек ұжымы 

 
10.1. Серіктестік қызметкерлерге Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен айқындалатын барлық әлеуметтік және экономикалық 

құқықтардың берілуіне кепіл береді.  

10.2. Әр қызметкердің еңбек кірісі ең көп мөлшермен шектелмейді және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық салынатын болады. 

10.3. Серіктестік қызметкерлердің және тиісті біліктілігі бар 

мамандардың ең төменгі кепілдік төлемі ретінде мемлекеттік тарифтерді 

қарастыра отырып, еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйесін анықтайды, 

еңбек шарттарында тарифтік мөлшерлемелер мен еңбекақыны белгілейді.  

10.4. Серіктестік барлық қызметкерлер үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етуге міндетті және заңнамада белгіленген тәртіппен олардың 

денсаулығы мен еңбеккке қабілеттілігі үшін келтірілген зиян үшін жауап 

береді.  

 
11. Серіктестікті қайта құру және тарату 

 
11.1. Серіктестік Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер 

бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.  

11.2. Серіктестікті қайта құру және тарату тәртібі Қазақстан 

Республикасының Заңнамасымен реттеледі.  
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1. Общие положения 

 

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский 

атомный энергетический комбинат-Казатомпром» (далее – Товарищество) 

является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

1.2. Товарищество первично зарегистрировано 28 февраля 2003 года. 

1.3. Учредителем Товарищества является Правительство Республики 

Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по 

адресуг. Нур-Султан, проспект Победы, 11.БИН 980240000950,  

ПИК KZ92070101KSN0000000, РНН 031400130617,БИК KKMEKZ2A,  

ГУ Комитет казначейства МФ РК. 

1.4. На основании постановления Правительства Республики Казахстан 

от 14 ноября 2019 года 851 «О некоторых вопросах товарищества с 

ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический 

комбинат-Казатомпром» и соответствующего акта приема-передачи, права 

владения и пользования 100% государственной долей участия в уставном 

капитале Товарищества осуществляет Министерство энергетики Республики 

Казахстан (Единственный участник). 

1.5. Полное наименование Товарищества: 

 на государственном языке: «Маңғыстау атом энергетикалық 

комбинаты-Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігішектеулісеріктестігі; 

 на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Мангистаускийатомный энергетический комбинат-Казатомпром»; 

 наанглийскомязыке: Limited liability partnership «Mangistau аtomic 

energy complex-Kazatomprom»; 

сокращенное: 

 на государственном языке: «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС; 

 на русском языке: ТОО «МАЭК-Казатомпром»; 

 на английском языке: LLP «MАEС-Kazatomprom». 

1.6. Юридический адрес и место нахождение Товарищества: 130000, 

Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 7, 

здание 65. 

1.7. Срок деятельности Товарищества не ограничен. 

 

2. Юридический статус Товарищества 

 

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в органах юстиции. 

2.2. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного 

наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, 

расчётный и другие счета в банках, в том числе валютные, фирменные бланки, 

угловые штампы, символику и другие атрибуты и реквизиты. 
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2.3. Товарищество для достижения своей целей деятельности имеет 

право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

2.4. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими 

юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц. 

2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам 

Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество 

не отвечает по обязательствам своих участников. 

2.6. Единственный участник Товарищества не отвечает по его 

обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью 

Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада. 

 

3. Виды деятельности Товарищества 

 

3.1. Основным видом деятельности Товарищества являются: 

1) производство электроэнергии тепловыми электростанциями, 

передача, распределение, продажа электроэнергии потребителям; 

2) обеспечение готовности электрической мощности к несению 

нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности; 

3) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями; 

4) теплоснабжение; 

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; 

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; 
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22) эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе 

водоводов; 

23) услуги по подсоединению (подключению) трубопроводов к 

действующим магистральным и иным трубопроводам; 

24) прочая проводная телекоммуникационная связь;  

25) разработка программного обеспечения и его сопровождение;  

26) управление собственной недвижимостью и аренда недвижимости. 

3.2. Товарищество имеет право осуществлять иные виды деятельности, 

которые не противоречат основной цели создания и видам деятельности 

Товарищества и не запрещены законодательством Республики Казахстан. 

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательными актами, Товарищество может заниматься только на 

основании лицензии.  

 

4. Права и обязанности Единственного участника Товарищества 

 

4.1. Единственный участник Товарищества имеет право: 

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года  

«О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной 

ответственностью» (далее – Закон о ТОО) и настоящим Уставом; 

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с 

его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого 

имущества в натуре; 

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, 

нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан и (или) настоящим Уставом; 

4.2. Единственный участник Товарищества обязан: 

1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, 

размерах, и в сроки, предусмотренные учредительными документами; 

2) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены 

коммерческой тайной; 

3) соблюдать требования настоящего Устава. 

4.3. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, 

и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом Товарищества, Законом о 

ТОО и иными законодательными актами Республики Казахстан. 

  



5 

5. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества 

 

5.1. Органами Товарищества являются: 

1) высший орган Товарищества – Единственный участник; 

2) орган управления – Наблюдательный совет Товарищества; 

3) исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор 

Товарищества. 

5.2. К исключительной компетенции Единственного 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 по согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу; 

2) назначение Генерального директора Товарищества, определение срока 

и досрочное прекращение его полномочий по согласованию с уполномоченным 

органом по государственному имуществу, а также принятие мер поощрения и 

наложения дисциплинарного взыскания в отношении Генерального директора;  

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного 

совета по согласованию с уполномоченным органом по государственному 

имуществу; 

4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

финансовой отчетности Товарищества и размера оплаты ее услуг; 

5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение 

чистого дохода по согласованию с уполномоченным органом по 

государственному имуществу; 

6) 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; 

7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных 

Товариществах, а также в некоммерческих организациях по согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу; 

8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационных балансов по согласованию с уполномоченным органом по 

государственному имуществу; 

10) решение о залоге всего имущества Товарищества по согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу; 

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество 

Товарищества в соответствии с Законом о ТОО; 

12) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или 

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой 

(которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, 

стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего 

размера балансовой стоимости активов Товарищества; 
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13) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в 

доверительное управление и определение условий такой передачи по 

согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу; 

14) утверждение порядка и сроков предоставления участнику 

Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности 

Товарищества; 

15) отмена принятых Наблюдательным советом решений по вопросам, 

относящимся к внутренней деятельности Товарищества по согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу.  

5.3. Принимаемые Единственным участником решения оформляются 

письменно. 

5.4. Для осуществления общего руководства за деятельностью 

Товарищества решением Единственного участника формируется 

Наблюдательный совет. 

5.5. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику 

Товарищества и организует выполнение его решений. 

5.6. Наблюдательный совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, 

избираемых сроком на 5 лет. 

5.7. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов 

Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

5.8. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и 

внесение предложений Единственному участнику о порядке распределения 

чистого дохода, полученного Товариществом по итогам отчетного периода; 

3) разработка предложений по внесению на рассмотрение 

Единственному участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества; 

4) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда 

Генерального директора Товарищества; 

5) утверждение организационной структуры Товарищества; 

6) утверждение перечня (классификатор) внутренних документов 

Товарищества; 

7) принятие решения о совершении Товариществом сделки или в 

совокупности связанных между собой сделок, в результате которой (которых) 

приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую от десяти 

до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов 

Товарищества; 

8) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его 

исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, 

разработанные и представленные исполнительным органом в установленном 

порядке. 

5.9. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них 

принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и 

результатов голосования учитывается письменное мнение члена 
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Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного 

совета. 

5.10. Председатель Наблюдательного совета руководит работой 

Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного 

совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и 

осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета. 

5.11. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного 

совета, Генерального директора, либо любого члена Наблюдательного совета. 

Созыв осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о 

созыве к Председателю Наблюдательного совета. 

5.12. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе 

выносить на рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции 

Единственного участника, если решение об этом принято большинством 

голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета. 

5.13. Наблюдательный совет Товарищества вправе во всякое время 

производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального 

директора Товарищества. Наблюдательный совет Товарищества обладает для 

этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. 

По требованию Наблюдательного совета Товарищества Генеральный директор 

обязан предоставлять необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5.14. Единоличным исполнительным органом Товарищества является 

Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику, 

Наблюдательному совету и организует выполнение их решений. При 

назначении Единственным участником Генерального директора Товарищества, 

трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан. 

5.15. Генеральный директор Товарищества представляет интересы 

Товарищества и без доверенности осуществляет все действия от имени 

Товарищества, открывает расчетные и иные 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. 

5.16. Полномочия Генерального директора Товарищества: 

1) обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету 

Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан; 

2) распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в 

пределах, предоставленных законодательством Республики Казахстан и 

Единственным участником полномочий; 

3) в пределах своих полномочий без доверенности действует от имени 

Товарищества представляя его интересы в отношениях с физическими и 

юридическими лицами, в том числе государственными и судебными органами; 



8 

4) выдает доверенности на право представлять Товарищество; 

5) осуществляет приём и увольнение работников Товарищества, 

распределяет обязанности и между ними, определяет их полномочия, издает 

приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, 

определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных 

окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования и иного 

вознаграждения, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания, заключает и расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

6) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и 

несет персональную ответственность за указанную работу; 

7) открывает в банках расчетные и иные счета; 

8) утверждает штатные расписания структурных подразделений в рамках 

утвержденного Плана развития Товарищества; 

9) в порядке, установленном настоящим Уставом издает приказы и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества; 

10) заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров и 

обеспечивает их выполнение; 

11) заключает и расторгает договора от имени Товарищества по передаче 

имущества в доверительное управление по решению Единственного участника 

Товарищества, согласованного с уполномоченным органом по 

государственному имуществу; 

12) утверждает внутренние документы Товарищества (инструкции, акты, 

правила и т.п.), которые не отнесены к исключительной компетенции 

Единственного участника и не включены в перечень (классификатор) 

внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом 

Товарищества; 

13) 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 десяти процентов от общего размера 

стоимости активов Товарищества; 

14) в случае если сумма совершаемой сделки не превышает десяти 

процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, Генеральный 

директор Товарищества имеет право заключить данную сделку самостоятельно; 

15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом 

Товарищества к компетенции Единственного участника, Наблюдательного 

совета, а также полномочия, переданные ему Единственным участником 

Товарищества. 

 

6. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит 

 

6.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 
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финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности.  

6.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному 

одобрению Наблюдательным советом. Утверждение годовой финансовой 

отчетности Товарищества производится решением Единственного участника. 

6.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество обязано проводить 

за свой счет аудит годовой финансовой отчетности. 

6.4. Аудит финансовой отчетности Товарищества также может 

проводиться по инициативе Единственного участника. 

6.5. Если исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения 

аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо, 

когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть 

назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного 

лица из числа членов Наблюдательного совета либо Единственного участника 

Товарищества. 

6.6. Для проверки и подтверждения правильности финансовой 

отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество 

вправе в случаях и порядке, определенных в его уставе, привлекать 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с 

товариществом, членами его исполнительного органа, наблюдательного совета 

или участниками (внешний аудит).  

 

7. Распределение чистого дохода Товарищества 

 

7.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности 

за год на основании финансовой отчетности. 

7.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его 

деятельности за год, распределяется Министерством энергетики Республики 

Казахстан (Единственным участником Товарищества) по согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с 

Законом о государственном имуществе и нормативами, определенными 

Правительством Республики Казахстан. 

 

8. Порядок и сроки предоставления Единственному участнику 

Товарищества информации о деятельности Товарищества 

 

8.1. Товарищество обязано по требованию Единственного участника 

представить информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую 

интересы Участника в течение семи рабочих дней. Информацией, 

затрагивающей интересы Единственного участника Товарищества, признается: 

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным 

советом и Генеральным директором Товарищества, и информация об 

исполнении принятых решений; 
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2) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать 

пять процентов от размера собственного капитала Товарищества; 

3) совершение Товариществом крупной сделки или совокупности 

взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 

Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость 

которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера 

балансовой стоимости активов Товарищества; 

4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо 

видов деятельности или совершение определенных действий, приостановление 

или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных 

Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и 

совершение определенных действий; 

5) арест имущества Товарищества; 

6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая 

стоимость которого составляет десять или более процентов общего размера 

активов Товарищества; 

7) привлечение Товарищества и его должностных лиц к 

административной ответственности; 

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества; 

9) аудиторский отчет (при его наличии); 

10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору; 

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного 

участника Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества. 

8.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, 

затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом Товарищества. 

8.3. Документы о деятельности Товарищества, подлежат хранению 

Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения 

исполнительного органа Товарищества. 

8.4. Хранению подлежат следующие документы: 

1) устав Товарищества, изменения, дополнения, внесенные в устав 

Товарищества; 

2) решения Единственного участника и Наблюдательного совета 

Товарищества; 

3) свидетельство (справка) о государственной регистрации 

(перерегистрации) Товарищества как юридического лица; 

4) лицензии на занятие Товариществом определенными видами 

деятельности и совершение определенных действий; 

5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, 

которое находится (находилось) на его балансе; 

6) положение о структурных подразделениях Товарищества; 

7) решения исполнительного органа. 

Иные документы хранятся в течение срока установленного в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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8.5. Печатными изданиями, которые Товарищество должно использовать 

для публикации информации о своей деятельности, подлежащей обязательному 

опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан 

являются газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан». 

 

9. Имущество Товарищества 

 

9.1. Имущество Товарищества составляют основные и оборотные 

средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в 

самостоятельном балансе Товарищества. 

9.2. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его 

участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

9.3. Уставный капитал Товарищества составляет 16 479 029 199 

(шестнадцать миллиардов четыреста семьдесят девять миллионов двадцать 

девять тысяч сто девяносто девять) тенге. 

9.4. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, 

ценные бумаги и вещи, имущественные права, в том числе права 

землепользования и право на результат интеллектуальной деятельности и иное 

имущество. 

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и 

иных нематериальных благ. 

9.5. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала 

Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 

9.6. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального 

размера, установленного законодательством на момент его государственной 

регистрации, не допускается. 

 

10. Трудовой коллектив Товарищества 

 

10.1. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех 

социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики 

Казахстан. 

10.2. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются 

максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

10.3. Товарищество определяет формы и систему оплаты труда, 

предусматривает в трудовых договорах размеры тарифных ставок и окладов, 

рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию 

оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации. 

10.4. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих 

безопасные условия труда и несет ответственность в установленном 

законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности. 




