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1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының 22.04.1998ж. заңына, заңды тұлғалардың құрылуын және қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес әзірленген. 

1.2. Бұдан былай ЖШС/Серіктестік деп аталатын «ИСТКОМТРАНС» 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды тұлға, бір жылғы активтерінің жалпы құны 
айлық есеп көрсеткішінің 325,000 есесінен асатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып 
табылады. 

1.3. Серіктестік қатысушыларының тізілімін «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ 
жүргізеді. 

1.4. ЖШС атауы: 

 мемлекеттік тілде – толық атауы – «Исткомтранс» жауапкершiлiгi шектеулi 
серiктестiгі, қысқартылған атауы – «Исткомтранс» ЖШС. 

 орыс тілінде – толық атауы – Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Исткомтранс», қысқартылған атауы – ТОО «Исткомтранс». 

 ағылшын тілінде – толық атауы – «Eastcomtrans» Limited Liability Partnership, 
қысқартылған атауы - «Eastcomtrans» LLP 

1.5. ЖШС орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Достық 
даңғылы, 250, 11-кеңсе. ЖШС орналасқан жері мен мекенжайы сәйкес келеді. 

1.6. ЖШС қызмет мерзімі шектелмеген. 
1.7. ЖШС мемлекеттік тіркелген кезден бастап Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша заңды тұлғаға айналады. 
1.8. ЖШС қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен 

реттеледі. 
1.9. ЖШС өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды 

иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта және төрелік сотта талап-арыз беруші, жауап 
беруші және үшінші тұлға болуға құқылы. 

1.10.  ЖШС қызмет мақсаттарына сәйкес мүлкін иеленеді, пайдаланады, өкімдік етеді. 
ЖШС оқшауланған мүлкі, дербес балансы бар және толық дербестік, шаруашылық 
есеп және өзін-өзі өтеу, соның ішінде валюталық өтеу негізінде әрекет етеді. 

1.11. ЖШС міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен жауап береді. ЖШС 
Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздері енгізген 
салымдардың құны шегінде ЖШС қызметімен байланысты шығындар тәуекелін 
көтереді. ЖШС қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 
Жарғылық капиталға салымын толық енгізбеген ЖШС Қатысушылары әр 
Қатысушының енгізілмеген салым бөлігінің құны шегінде оның міндеттемелері 
бойынша ортақ жауапкершілік көтереді.  

1.12. ЖШС қызметі үшін қажетті экспорт және импорт мәмілелерін жасау құқығын қоса 
алғанда дербес түрде сыртқы экономикалық операцияларды дербес жасауға құқылы. 

1.13. ЖШС кейіннен Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарына хабарлап, 
Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде филиалдары мен 
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өкілдіктерін, сондай-ақ басқа тұлғалармен бірге шаруашылық серіктестіктерді, 
еншілес шаруашылық серіктестіктерді құруға құқылы. 

1.14. ЖШС қызметін атқару үшін қажетті үй-жайларды, сондай-ақ кез келген жылжымалы 
және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға, жалға алуға және беруге құқылы. 

1.15. ЖШС банктерде есеп айырысу, валюталық, басқа да шоттар ашады. Өз мөртаңбасы, 
мөрі, фирмалық атауы, фирмалық бланктері, сауда белгілері, қызмет белгілері бар. 

 

2-бап. ЖШС ҚАТЫСУШЫСЫ. ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  
2.1. ЖШС жарғылық капиталында қатысу үлестеріне, Жарғыға сәйкес құқықтарға ие 

және міндеттер көтеретін тұлғалар ЖШС қатысушылары болып табылады. 

2.2. ЖШС Қатысушылары құқылы: 
2.2.1. осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

ЖШС істерін басқаруға қатысуға; 

2.2.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, ЖШС құрылтай 
құжаттарына, Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес бөлу 
кезіндегі жарғылық капиталдағы үлесіне пропорционалды түрде ЖШС қызметінен 
кіріс бөлігін алуға;  

2.2.3. ЖШС қызметі туралы толық ақпарат алуға, осы Жарғыға сәйкес бухгалтерлік 
жазулармен, есептілікпен, басқа құжаттамамен танысуға;  

2.2.4. қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте үлесін шеттету арқылы ЖШС 
қатысушыларының құрамынан шығуға; 

2.2.5. ЖШС тараған жағдайда несиегерлермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік 
бөлігінің құнын немесе ЖШС барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы 
мүлік бөлігін заттай алуға; 

2.2.6. құқықтарын бұзатын ЖШС органдарының шешімдерін сот тәртібінде даулауға. 

2.3. ЖШС Қатысушысы міндетті: 
2.3.1. құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға; 

2.3.2. ЖШС құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде, мерзімде 
Жарғылық капиталға салымдар енгізуге; 

2.3.3. ЖШС коммерциялық құпия деп жариялаған ақпаратты таратпауға және ЖШС 
қатысты өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындауға; 

2.3.4. мәліметтер өзгерген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Бас 
директорға атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банктік 
деректемелерінің (қатысушы заңды тұлға болса) немесе аты-жөнінің, тұрғылықты 
жерінің, жеке басын куәландыратын құжат деректерінің (қатысушы жеке тұлға 
болса) өзгеруі туралы жазбаша хабарлауға. 

 

3-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТ МАҚСАТТАРЫ, ТҮРЛЕРІ МЕН СИПАТЫ  
3.1. Кіріс алу үшін кәсіпкерлік қызмет атқару ЖШС негізгі қызмет мақсаты болып 

табылады. 
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3.2.  ЖШС аталған мақсатына жету үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен тыйым салынбаған келесі қызмет түрлерін атқарады: 

3.2.1. жеке тұлғаларға, ұйымдарға көлік қызметтерін ұсыну, соның ішінде барлық көлік 
түрлерімен республикалық, транзиттік,  халықаралық тасымалдаулар; 

3.2.2. көлік-экспедиторлық қызметтер; 

3.2.3. машинист қызметтері; 
3.2.4. жылжымалы құрамдарды жалға беру және пайдалануға ұсыну; 

3.2.5. сыртқы экономикалық қызмет; 
3.2.6. өндірістік-техникалық мәні бар өнімдер өндіру, сатып алу, сақтау, өңдеу және 

тарату; 
3.2.7. вагон депосы қызметтерін ұсыну; 

3.2.8. құрылыс, жөндеу, монтаждау, қалпына келтіру, іске қосу-жөндеу, әрлеу 
жұмыстарын атқару; 

3.2.9. кеңес беру қызметтері;  
3.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет 

түрлері. 
3.3. Айналысу үшін лицензия алуды қажет ететін қызмет аясындағы ЖШС құқықтық 

қабілеттілігі осындай лицензияны алған кезден бастап туындайды және кері 
қайтарып алынған кезде, күшінде болу мерзімі аяқталған немесе заң актілерімен 
белгіленген тәртіпте күші жоқ деп танылған кезде күші тоқтайды. 

 

4-бап. ЖШС ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ 
4.1. ЖШС Жарғылық капиталы 3 845 400 000 (үш миллиард сегіз жүз қырық бес миллион 

төрт жүз мың) Теңге құрайды. 
4.2. Қатысушылар ЖШС Жарғылық капиталына ақшалай немесе заттай (ғимараттар, 

құрылыстар, жабдықтар немесе иелену және пайдалану құқықтары түрінде) 
салымдар енгізуге құқылы. Салымның құны айлық есеп көрсеткішінің 20 000 
баламалы сомадан аспаса, ЖШС Жарғылық капиталына енгізілетін кез келген заттай 
мүліктің ақшалай бағасы және оны қабылдау барлық Қатысушылардың келісімі 
бойынша немесе Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша 
жүргізіледі. Жоғарыда аталған баға аталған сомадан асатын болса, тәуелсіз 
сарапшымен расталады. 

4.3. ЖШС әрбір Қатысушысы ЖШС қатысу үлестеріне дербес өкімдік етуге құқылы. 
Сондай-ақ ол өзіне тиесілі қатысу үлесін шеттете алады. Бұл орайда, ЖШС барлық 
Қатысушылары басқа Қатысушының үлесін артықшылықпен сатып алуға құқылы. 

4.4. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша ЖШС Жарғылық 
капиталының мөлшері азайтылады, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгіленген ең аз мөлшерден азайтылмайды.  

4.5. ЖШС Жарғылық капиталы толық төленгеннен кейін ғана Қатысушылардың жалпы 
жиналысының шешімі бойынша ұлғайтылады.  

4.6. Қатысушылардың жалпы жиналысының бірауыздан қабылдаған шешімі бойынша 
ЖШС Жарғылық капиталына қосымша салымдар енгізіледі. ЖШС мүлкіне 
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енгізілген Қатысушылардың қосымша салымдары Жарғылық капитал мен 
Қатысушылардың үлестерінің мөлшерін өзгертпейді. 

4.7. Серіктестік Қатысушылары Жарғылық капиталдағы үлестеріне пропорционалды 
түрде енгізетін жарғылық капиталдың 25% (жиырма бес пайыз) мөлшерінде 
резервтік капитал құруға құқылы. Резервтік капитал Қатысушылардың жалпы 
жиналысының шешімімен бекітілген тәртіпте құрылады. 

4.8. ЖШС мүлкі Жарғылық капиталдағы Қатысушылардың алғашқы салымдарының, 
Қатысушылардың қосымша салымдарының, шаруашылық қызмет нәтижесінде ЖШС 
өндірген өнімнің, ЖШС шаруашылық және коммерциялық қызметінен алған 
кірістің, ҚР заңнамасымен жол берілетін басқа негіздер бойынша ие болған немесе 
алған басқа мүліктің есебінен құралады. 

4.9. ЖШС мүлкі балансында есепке алынады. 

 

5-бап. ЖШС БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  
5.1. ЖШС басқару органдары: 

5.1.1.Қатысушылардың жалпы жиналысы – Қатысушылардан немесе өкілдерінен құралған 
жоғарғы орган; 

5.1.2.Бақылау кеңесі – стратегиялық басқарушы және бақылаушы орган;  
5.1.3.Бас директор – дара атқарушы орган. 

 
6-бап. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

6.1. Қатысушылардың жалпы жиналысы кезекті немесе кезектен тыс жиналыс ретінде 
шақырылады. 

6.2. Әрбір Қатысушы Қатысушылардың жалпы жиналысына өзі немесе сенімхаттың 
негізінде әрекет ететін уәкілетті өкілі арқылы қатысады. Сеніп тапсырушының өзі 
Бас директор немесе Бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын жағдайларды 
есепке алмағанда Бақылау кеңесінің мүшелері мен Бас директор Жалпы 
жиналыстарда ЖШС қатысушыларының өкілдері ретінде әрекет етуге құқықсыз. 

6.3. Қатысушылардың кезекті жалпы жиналысы жылына кем дегенде бір рет, ал жылдық 
қаржылық есептілікті бекітуге арналған жиналыс қаржы жылы аяқталған кезден 
бастап үш айдан кешіктірілмей жиналады. 

6.4. Қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататындар:  
6.4.1. ЖШС Жарғысын өзгерту, соның ішінде Жарғылық капиталының мөлшерін, 

орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Жарғының жаңа редакциясын 
бекіту; 

6.4.2. ЖШС атқарушы органын – Бас директорды құру, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, ЖШС немесе мүлкін сенімді басқаруға тапсыру, осындай тапсырудың 
талаптарын анықтау; 

6.4.3. Бақылау кеңесін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

6.4.4. жылдық қаржылық есептілікті бекіту, осы Жарғының 6.4.17 және 6.4.18 
баптарында аталған шешімдерді есептемегенде кірістерді бөлу және шығындардың 
орнын толтыру тәртібін анықтау;  
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6.4.5. бекітуі ЖШС Жарғысымен ЖШС басқа органдарының құзыретіне жататын 
құжаттарды есептемегенде ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын, 
ЖШС ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;                                                                     

6.4.6. ЖШС басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес 
ұйымдарға қатысуы туралы шешім, кез келген еншілес кәсіпорындар құру немесе 
бірлескен кәсіпорын, серіктестік құру туралы келісім немесе негізінде ЖШС кірісі 
немесе табысы бөлінетін немесе кез келген басқа тұлғамен бөлінетін басқа ұқсас 
келісім жасау;  

6.4.7. ЖШС қайта ұйымдастыру немесе қызметін тарату туралы шешім; 

6.4.8. тарату комиссиясын тағайындау, тарату баланстарын бекіту; 
6.4.9. ЖШС Қатысушысының үлесін еркінен тыс сатып алу туралы шешім; 

6.4.10. ЖШС бүкіл мүлкін кепілге қою туралы шешім; 
6.4.11. ЖШС мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім; 

6.4.12. ЖШС Қатысушылары мен үлес иеленушілерге ЖШС қызметі туралы ақпарат беру 
тәртібі мен мерзімін бекіту; 

6.4.13. осы Жарғы немесе Қолданыстағы Заңнама бойынша қатысушыларға берілген 
құқықтарды, артықшылықтарды немесе басымдылықтарды кез келген өзгерту 
туралы шешім; 

6.4.14. ЖШС соңғы тексерілген жылдық қаржы есебі құрастырылған күні ЖШС 
активтерінің 35% көбін иелену туралы кез келген келісім жасау бойынша бір 
немесе бірнеше мәміле жасау арқылы міндеттемелерді мақұлдау немесе қабылдау 
туралы шешім; 

6.4.15. осы Жарғыға сәйкес ЖШС Бақылау кеңесі бекітетін бизнес-жоспарда аталғаннан 
басқа ЖШС негізгі қызметін кез келген өзгерту туралы шешім; 

6.4.16. ақша қаражатын басқару саясатын немесе меншікті және қарыз қаражат қатынасы 
саясатын бекіту туралы шешім немесе өзгерту немесе түзетулер енгізу турады 
шешім немесе онымен сәйкес келмейтін кез келген әрекет жасу; 

6.4.17. ЖШС дивидендтік саясатын (немесе қолданылатын таза табысты бөлу саясатын), 
оған түзетулер бекіту; 

6.4.18. ЖШС дивидендтік саясатына (немесе қолданылатын таза табысты бөлу саясатына) 
сәйкес келмейтін таза кірісті бөлу туралы шешім. 

6.5. Қатысушылардың жалпы жиналысы ЖШС қызметіне жататын кез келген 
мәселелерді шешуге құқылы және Бас директорға және ЖШС Бақылау кеңесіне 
ерекше құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерінің бір бөлігін бере алады. 

6.6. Осы Жарғыға сәйкес мәселелер бойынша шешімдер ЖШС Қатысушыларының 
жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады, осы Жарғының 6.7 бабында 
аталғандарды есепке алмағанда мәселелер бойынша шешімдер Қатысушылардың 
жалпы жиналысына қатысып отырған немесе өкіл болып отырған қатысушыларға 
тиесілі жай көпшілік дауыспен қабылданады. 

6.7. Жарғының 6.4.1., 6.4.6., 6.4.7, 6.4.9, 6.4.10., 6.4.13., 6.4.14., 6.4.15., 6.4.16., 6.4.17., 
6.4.18 Баптарында аталған мәселелер бойынша шешімдер бірауыздан қабылданады. 
Осы Жарғының 6.4.9. Бабында аталған мәселеге қатысты шешім қабылдаған 
жағдайда үлесі еркінен тыс сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды. 
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Жарғының 6.4.17. Бабында аталған мәселелер бойынша шешімдер 2016 жылғы 30 
маусымға дейін Қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады. 
2016 жылғы 30 маусымнан кейін мұндай шешімдер ЖШС Бақылау кеңесінің ерекше 
құзыретіне жататын болады. 

6.8. Тиісті түрде шақырылып, өткізілген Қатысушылардың жалпы жиналысында тиісті 
кворум болмаса, Бас директордың шешімі бойынша он (10) күннен кейін ғана және 
қырық бес (45) күннен кешіктірілмей жиналыс тура сол уақытқа, сол жерге 
ауыстырылады. Қайтадан шақырылған жиналыс қатысып отырған немесе өкіл болып 
отырған қатысушылар санына қарамастан, құқықтық қабілетті деп жарияланады.Осы 
жиналысқа қатысатын немесе өкіл болатын қатысушылар жалпы дауыс санының 
жартысынан азын танытса, осындай жиналыс білікті көпшілік дауысты немесе 
бірауыздан дауыс беруді талап етпейтін мәселелер бойынша шешім қабылдауға 
құқылы. 

6.8.1. Қатысушылардың барлық жалпы жиналыстары туралы алдын ала берілетін жазбаша 
хабарлама ЖШС қатысушыларының тізілімінде немесе Бас директор арқылы 
жазбаша ЖШС берілген қатысушылардың хабарламаларында аталған 
мекенжайларға қатысушыларға кем дегенде жиырма (20) күн бұрын берілуі керек. 

6.8.2. ЖШС Бас директоры ЖШС қатысушыларына күн тәртібін және Қатысушылардың 
жалпы жиналысының қарауына ұсынылатын мәселелердің мәнін мәлімдейтін 
ілеспе материалдарды жоғарыдағы 6.8.1. Бабында аталған хабарлама берілген 
уақытта таратады. Тиісті түрде шақырылып, өткізілген Қатысушылардың кез 
келген жалпы жиналысында Жарғының 6.8.1 Бабында аталған хабарламада немесе 
Бас директор Қатысушылардың тиісті жалпы жиналысына дейін қалған он (10) 
күннен кешіктірмей Қазақстан заңнамасына сәйкес берген кез келген қосымша 
хабарламада аталған мәселелерден басқа бір де бір мәселе қарастырылмау керек. 

6.8.3. ЖШС Бас директоры тексерілген аудиттелген қаржылық есептілікті бекіту және 
қабылдау мақсатында өткізілетін Қатысушылардың жалпы жиналысына дейін 
қалған кем дегенде отыз (30) күн бұрын барлық қатысушыларға ЖШС алдыңғы 
жылға тексерілген аудиттелген қаржылық есептілігін ұсынады. 

6.9. Жалпы дауыс санының төрттен үшінен (3/4) көбіне ие ЖШС қатысушыларының 
тікелей білдірілген келісімімен Қатысушылардың жалпы жиналысы сырттай немесе 
жазбаша келісіммен (хат, факсимильді хабар немесе электронды хабар алмасу 
арқылы немесе барлық қатысушылар үшін қол жетімді, кез келген жіберілетін және 
алынатын хабарлардың шынайылығын қамтамасыз ететін кез келген басқа байланыс 
құралдарын қолданып) өткізілуі мүмкін. Шешім қарарға қатысты абсолютті негізді, 
әділетті шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратпен, осындай шешімнің қабылдануын 
растау үшін қажетті тиісті құжаттармен бірге жоба түрінде таратылмаса, егер 
аталғандар болса, ЖШС қатысушыларының тізілімінде аталған әдеттегі 
мекенжайлар бойынша барлық қатысушыларға таратылса, олар Жарғының 6.6 
Бабына сәйкес жазбаша мақұлдамаса, Қатысушылардың жалпы жиналысы сырттай 
немесе жазбаша келісіммен тиісті түрде шешім қабылдады деп саналмайды. Сырттай 
немесе жазбаша келісіммен өткізілетін Қатысушылардың жалпы жиналысы 
Жарғының 6.7 Бабында аталған қандай да бір шешім қабылдауға құқықсыз. 

6.10. Кез келген Қатысушы белгіленген тәртіпте Қатысушылардың жалпы жиналысының 
шешімін даулай алады.  

 
7-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ 



 

ALM-#3021162-v4 8 

7.1. Бақылау кеңесі – ЖШС жалпы қызметін стратегиялық басқаратын, ЖШС қаржы-
шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын, соның ішінде ЖШС Бас директорының 
қызметіне бақылау жасайтын ЖШС органы. 

7.2. ЖШС Бақылау кеңесінің мүшелері Қатысушылардың жалпы жиналысының 
шешімімен сайланады және қызметінен босатылады. Бақылау кеңесінің мүшелер 
санын Қатысушылардың жалпы жиналысы анықтайды, бірақ бес адамнан көп 
болмайды. 

7.2.1.  Бақылау кеңесі барлық мүшелері директорлар болуы керек келесідей комитеттер 
құрады: (і) тексеру комитеті; (іі) өтемақы комитеті; (ііі) корпоративті басқару және 
тағайындаулар жөніндегі комитет. Тәуелсіз директорды (Бақылау кеңесі туралы 
ережеде келтірілген анықтамаға сәйкес) тексеру комитетінің мүшесі, корпоративті 
басқару және тағайындаулар жөніндегі комитет тағайындайды. ЖШС қаржылық 
есептілігін кез келген аудиторлық тексеруін тексеру комитеті мақұлдауға тиіс. 

7.3. Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне келесілер жатады: 
7.3.1. ЖШС қызметінің басым бағыттарын анықтау; 

7.3.2. ЖШС инвестициялық саясатын анықтау; 
7.3.3. Бас директордың ұсынуы бойынша коммерциялық құпияны құрайтын 

ақпараттың құрамы мен көлемін бекіту; 
7.3.4. Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін және атқарушы органының 

қызметін тексеру; 
7.3.5. Серіктестіктің Бас директорына сыйақы төлеу мәселелері, жалақы мөлшерін, 

жалақы төлеу талаптарын анықтау;  
7.3.6.  Серіктестіктің резервтік капиталын қолдану тәртібін анықтау;  

7.3.7.  Қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын мәселелерді 
есептемегенде ЖШС ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту; 

7.3.8.  Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған бағалы қағаздардың 
шығарылым талаптарын анықтау; 

7.3.8.1. кез келген байланысты тараппен кез келген келісім, келісу немесе мәміле жасауды 
бекіту (Бақылау кеңесі туралы ережеде келтірілген анықтамаға сәйкес); 

7.3.8.2. ЖШС аудиторларын қызметтен алу немесе ауыстыру немесе ЖШС қаржы жылын 
өзгерту туралы шешімдер; 

7.3.8.3. ЖШС Бизнес жоспарын немесе жылдық бюджетін бекіту немесе түзетулер енгізу; 
7.3.8.4. шешімдер ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 

жататын жағдайларды есепке алмағанда бір немесе бірнеше мәміле жасау арқылы 
ЖШС соңғы тексерілген жылдық қаржы есебі құрастырылған күні ЖШС 
активтерінің 5% көбіне, бірақ 35% азына өкімдік ету туралы кез келген келісімді 
мақұлдау немесе жасау туралы шешімдер; 

7.3.8.5. шешімдер ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 
жататын жағдайларды есепке алмағанда кез келген қаржы жылында он миллион 
АҚШ долларынан ($10,000,000) (немесе кез келген басқа валютадағы баламасынан) 
асатын сомада қолма-қол ақшалай немесе басқаша ЖШС төлеу болжанатын, 
әдеттегі қызмет шеңберінен шығатын кез келген міндеттемеге кіру туралы 
шешімдер. 
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7.3.9. Серіктестіктің ішкі ережелерімен қарастырылған басқа мәселелер. 

7.4. Тиісті түрде шақырылып, өткізілген Бақылау кеңесінің отырыс кворумы тәуелсіз 
директорды қоса алғанда сол кезде қатысқан немесе отырысқа телефон немесе 
бейнеконференция немесе ұқсас электронды құралдардың көмегімен қатысқан 
Бақылау кеңесі мүшелерінің (директорлардың) көпшілігін құрайды.Тиісті түрде 
шақырылып, өткізілген Бақылау кеңесі комитеті отырысының кворумы тәуелсіз 
директорды қоса алғанда осы комитет мүшелерінің (директорлардың) көпшілігін 
құрайды. Тиісті түрде шақырылған Бақылау кеңесінің немесе Бақылау кеңесі 
комитетінің отырысында тиісті кворум болмаса, отырыс Бақлау кеңесі Төрағасының 
(немесе сәйкес жағдайларда комитет төрағасының) шешімі бойынша он (10) күннен 
кейін ғана, бірақ жиырма (20) күннен кешіктірмей тура сол уақытқа, жерге 
ауыстырылады. Осы 7.4 Бапта келтірілген кворумның болуына қойылатын талаптар 
осындай қайта өтетін отырысқа да қолданылады. 

7.4.1. Бақылау кеңесінің кез келген мүшесі (директор) өзі мүше болып табылатын, өзі 
қатысып немесе телефон немесе бейне конференция құралдарының немесе ұқсас 
электронды құралдар арқылы Бақылау кеңесінің немесе Бақылау кеңесі комитетінің 
отырысына қатысуға құқылы, ал осы отырыстың төрағасы осындай мүшенің 
(директордың) ескертулерінің отырыс хаттамасында тиісті тіркелуін қамтамасыз 
етеді. 

7.4.2. Осы Жарғыға сәйкес ЖШС Бақлау кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер 
бойынша шешімдер осы Жарғының 7.4.3 Бабында аталған жағдайды есепке 
алмағанда өзі қатысып отырған немесе телефон немесе бейне конференция 
құралдары немесе басқа да электронды құралдардың көмегімен қатысып отырған 
Бақылау кеңесінің мүшелері (директорлары) ие жай көпшілік дауыспен 
қабылданады. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі (директор) бір дауысқа ие. Дауыстар 
тең болған жағдайда Бақлау кеңесі төрағасының дауысы есепке алынады. 

7.4.3. Жарғының 7.3.8.1., 7.3.8.2., 7.3.8.3, 7.3.8.4. және 7.3.8.5. Баптарында аталған 
мәселелер бойынша шешімдер бірауыздан немесе Бақылау кеңесінің тәуелсіз 
директорларының (жағдайға қарай) көпшілігімен қабылданады. 

7.5. Бақылау кеңесін Қатысушылардың жалпы жиналысы тағайындайтын Төраға 
басқарады. 

7.6. Бақылау кеңесінің Төрағасы Бақылау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, 
отырыстарын шақырады, оларда төраға болады, отырыстарда хаттаманың 
жүргізілуін ұйымдастырады. Төраға болмағанда оның функцияларын Бақылау 
кеңесінің шешімі бойынша Бақылау кеңесі мүшелерінің бірі атқарады. 

7.7. Бақылау кеңесінің отырыстары жылдық кестені және Бақылау кеңесінің алдыңғы 
отырысына Бақылау кеңесінің келесі отырыс күні растамасын есепке ала отырып, 
әр қаржы жылының әр тоқсанында кем дегенде бір рет өткізіледі. 

7.8. ЖШС Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің тікелей білдірілген келісімімен 
Бақылау кеңесінің отырысы сырттай немесе жазбаша келісіммен (хат, 
факсимильді хабар немесе электронды хабар алмасу арқылы немесе барлық 
мүшелер үшін қол жетімді, кез келген жіберілетін және алынатын хабарлардың 
шынайылығын қамтамасыз ететін кез келген басқа байланыс құралдарын 
қолданып) өткізілуі мүмкін. Шешім қарарға қатысты абсолютті негізді, әділетті 
шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратпен, осындай шешімнің қабылдануын 
растау үшін қажетті тиісті құжаттармен бірге жоба түрінде таратылмаса, егер 
аталғандар болса, отырыс өтетін күнге дейін қалған кем дегенде он (10) күн 
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бұрын Бақылау кеңесінің мүшелеріне оқтын-оқтын жіберілетін мекенжайлар 
бойынша барлық мүшелерге таратылса, олар осы Жарғының 7.4.2. және 7.4.3. 
Баптарына сәйкес жазбаша мақұлдамаса, Бақылау кеңесі сырттай немесе жазбаша 
келісіммен тиісті түрде шешім қабылдады деп саналмайды.   

7.9. Осы Жарғыда нақты аталмаған Бақылау кеңесінің әрекет жоспары, шешім 
қабылдау тәртібі мен басқа да процедуралары Қатысушылардың жалпы 
жиналысы бекітетін Бақылау кеңесі туралы ЖШС ережесінде анықталады. 

 
8-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАС ДИРЕКТОРЫ 

8.1. Бас директор Серіктестіктің атқарушы органы болып табылады. Бас директор көп 
дегенде 5 жылға Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен тағайындалады. 
Бас директор Қатысушылардың жалпы жиналысының, Бақылау кеңесінің ерекше 
құзыретіне жатпайтын, ЖШС қызметімен байланысты барлық мәселелер бойынша 
шешім қабылдайды. Бас директор Қатысушылардың жалпы жиналысы мен Бақылау 
кеңесі берген құқықтарды атқарады және оларға есеп береді. 

8.2.  Серіктестік пен Бас директордың арасында жасалатын еңбек шартына ЖШС атынан 
Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен өкілеттік берілген тұлға қол 
қояды. 

8.3.   Серіктестіктің Бас директоры:  

8.3.1. Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
8.3.2. Серіктестікті танытуға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын 

беретін сенімхаттар береді; 
8.3.3. банктерде шоттар ашады;  

8.3.4. ЖШС қызметкерлеріне қатысты қызметке тағайындау, ауыстыру, шығару туралы 
бұйрықтар шығарады, жалақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық 
жалақылардың, жеке үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру 
мәселелерін шешеді, ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын 
қолданады;  

8.3.5. мәмілелер жасайды, ЖШС Жарғысымен, еңбек шартымен, сондай-ақ ЖШС 
Қатысушыларының жалпы жиналысымен қабылданған басқа құжаттармен 
қарастырылған шектеулерді есепке ала отырып, ЖШС қызметін қамтамасыз ету 
мәселелерімен байланысты басқа өкілеттіктерді атқарады. 

8.4. Бас директор Қатысушылардың жалпы жиналысының немесе Бақылау кеңесінің 
шешімдерін бұзған немесе орындамаған жағдайда ол осы Жарғының ережелеріне 
сәйкес кез келген уақытта қызметінен алынуы мүмкін. 

8.5. Бас директорға тыйым салынады: 
8.5.1. Қатысушылардың жалпы жиналысының келісімінсіз ЖШС мүліктік пайда алуға 

бағытталған мәмілелер (сыйға беру, қарыз беру, өтемсіз пайдалану, сатып алу-
сату шарттары, т.б.) жасауға; 

8.5.2. ЖШС үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін ЖШС өзінен және үшінші 
тұлғалардан комиссиялық сыйақы алуға; 

8.5.3. ЖШС қарым-қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе мүддесінде әрекет 
етуге; 
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8.5.4. ЖШС қызметімен бәсеке қызмет атқаруға. 

 
9-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ  

9.1.  ЖШС Бас директоры Қатысушылардың талап етуімен олардың мүддесіне қатысты 
ЖШС қызметі туралы ақпарат беруге міндетті. 

9.2.  Келесілер ЖШС Қатысушыларының мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады: 
9.2.1.  Қатысушылардың жалпы жиналысы, Бас директор қабылдаған шешімдер, 

қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат; 
9.2.2.  ЖШС меншікті капиталының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын 

мөлшерде қарыз алуы; 
9.2.3.  ЖШС нәтижесінде жарғылық капиталының жиырма бес пайызын және одан көп 

пайызын құрайтын сомадағы мүлікті сатып алатын немесе сататын ірі мәмілені 
немесе өзара байланысты мәмілелерді жасауы; 

9.2.4.  ЖШС қандай да бір қызмет түрлерін және (немесе) белгілі бір әрекеттерді 
атқаруға лицензиялар алуы, қандай да бір қызмет түрлерін және (немесе) белгілі 
бір әрекеттерді атқаруға ЖШС ертеректе алған лицензияларының күшінің 
уақытша тоқтатылуы немесе тоқтатылуы, сондай-ақ айрылуы; 

9.2.5.  ЖШС мүлкіне тыйым салу; 
9.2.6.  нәтижесінде баланстық құны ЖШС Жарғылық капиталының он пайызын және 

одан да көп пайызын құрайтын ЖШС мүлкі жойылған төтенше сипаттағы 
жағдайлардың басталуы; 

9.2.7.  ЖШС және (немесе) лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке 
тартылуы; 

9.2.8.  ЖШС еркінен тыс қайта ұйымдастыру туралы шешім; 
9.2.9.  Аудиторлық есеп (болса); 

9.2.10.  Бас директорға берілген жазбаша хабарламадағы қатысушының сұрауы бойынша 
ЖШС қызметіне қатысты кез келген басқа ақпарат.  

9.3. Жазбаша сұрауда басқа мерзім анықталмаса, Бас директор ЖШС Қатысушыларының 
және ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеленушілердің 
құқықтарына әсер ететін ЖШС қызметі туралы ақпаратты (осы Жарғының 9.2 
бабымен қарастырылғандай), сондай-ақ ЖШС қызметіне қатысты құжаттарды 
ақпарат беру туралы қатысушының (немесе қатысушылардың) жазбаша сұрауын 
алған кезден бастап жиырма (20) күн ішінде қатысушыларға (немесе қатысушыға, 
жағдайға қарай) береді. 

9.3.1. Жарғының осы 9-бабының жоғарыда келтірілген ережелеріне қарамастан, Бас 
директор барлық қатысушыларына келесі ақпаратты береді: (і) әр қаржы жылы 
аяқталғаннан кейін 135 күн ішінде Халықаралық Қаржылық Есептілік 
Стандарттарына сәйкес тексерілген, аудиторлармен расталған, ЖШС үшін жылдық 
қаржылық есептілікті (осы қаржы жылының соңындағы бухгалтерлік баланс, 
кірістер туралы тиісті есеп, меншікті капиталы туралы есеп, аталған күні аяқталған 
қаржы жылы үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп) (ЖШС қандай да бір 
еншілес кәсіпорындары бар бөлігінде шоғырландырылған және 
шоғырландырылмаған бөлігінде), аудиторлар құрастырған шоғырландырылған 
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есептілікпен (ЖШС қандай да бір еншілес кәсіпорындары бар бөлігінде) бірге, 
сондай-ақ аудиторлар басшылыққа тапсырған барлық хаттардың көшірмелерін; (іі) 
әр қаржы жылы аяқталғаннан кейін 45 күн ішінде Халықаралық Қаржылық Есептілік 
Стандарттарына сәйкес құрастырылған, ЖШС үшін тоқсандық қаржылық есептілікті 
(осы тоқсан соңындағы бухгалтерлік баланс, кірістер туралы тиісті есеп, меншікті 
капитал туралы есеп, аталған күні аяқталған тоқсан үшін ақша қаражатының 
қозғалысы туралы есеп) (ЖШС қандай да бір еншілес кәсіпорындары бар бөлігінде 
шоғырландырылған және шоғырландырылмаған бөлігінде); (ііі) әр қаржы жылы 
басталғанға дейін қалған 45 күннен кешіктірмей осы қаржы жылына болжамды 
бизнес-жоспарды. 

9.4. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат «Юридическая газета» республикалық 
күнделікті газетінде («Медиа-корпорация «ЗАҢ» ЖШС) жарияланады. 

9.5. ЖШС қызметіне қатысты кез келген құжаттарын Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген мерзімде атқарушы орган орналасқан жерде сақтауы 
керек. 

 
10-бап. ЖШС ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ  

10.1. Қажетті салықтарды, ЖШС қорларын құруға және толықтыруға бағытталған 
сомаларды шегергеннен кейін кіріс Қатысушылардың арасында Жарғылық 
капиталдағы үлесіне проорционалды бөлінеді. 

10.2. ЖШС кірісі Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі негізінде бөлінеді. 
Осындай шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде кіріс төленеді. ЖШС 
Жарғылық капиталы толық төленгенге дейін ЖШС кірісін бөлуге құқықсыз. 

10.3. Барлық қорлар ЖШС толық меншігінде және өкімдігінде болады. Бақылау кеңесі 
қорлардың құрамын, мөлшерін, тағайындалуын, құралу және пайдаланылу көздері 
мен тәртібін анықтайды және бекітеді.  

10.4. ЖШС қандай да бір Қатысушысын таза кірісті бөлуге қатыстырмайтын 
келісімдердің заңды күші болмайды. 

11-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ 
11.1. ЖШС қызметі Қатысушылардың жалпы жиналысының бірауыздан қабылдаған 

немесе соттың шешімі бойынша тоқтайды. 

11.2. ЖШС Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе келесі 
жағдайларда соттың шешімі негізінде таратылады: 

11.2.1. банкрот болса; 
11.2.2. ЖШС тіркеу кезінде түзетуге болмайтындай Қазақстан Республикасы 

заңнамасының бұзылуына жол берілгендіктен, тіркелуінің күші жоқ деп 
танылғанда; 

11.2.3. тиісті лицензиясыз (рұқсатсыз) қызмет атқарса немесе тыйым салынған қызметті 
атқарса немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бірнеше рет немесе 
қатаң бұзып қызмет атқарса; 

11.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда. 

11.3. ЖШС тарату немесе қайта ұйымдастыру арқылы қызметін тоқтатады. 
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Устав был разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года и другими 
законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими создание и 
деятельность юридических лиц. 

1.2. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИСТКОМТРАНС», упоминаемое в дальнейшем как «ТОО/Товарищество», 
является юридическим лицом согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан и объектом крупного предпринимательства с общегодовой 
стоимостью активов более 325,000 месячных расчетных показателей. 

1.3. Реестр участников Товарищества ведет АО «Единый регистратор ценных бумаг». 
1.4. Наименование ТОО: 

  на государственном языке – полное наименование – «Исткомтранс» 
Жауапкершiлiгi Шектеулi Серiктестiк, сокращенное наименование – 
«Исткомтранс» ЖШС; 

  на русском языке – полное наименование – Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Исткомтранс», сокращенное наименование – ТОО 
«Исткомтранс»; 

  на английском языке – полное наименование – “Eastcomtrans” Limited 
Liability Partnership; сокращенное наименование – “Eastcomtrans” LLP. 

1.5. Местонахождение ТОО: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Пр. Достык, 
250, офис 11. Местонахождение и адрес ТОО совпадают. 

1.6. Период деятельности ТОО не ограничен. 
1.7. ТОО становится юридическим лицом согласно законодательству Республики 

Казахстан с момента государственной регистрации. 
1.8. Деятельность ТОО регулируется законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Уставом. 
1.9. ТОО имеет право заключать сделки от своего имени, приобретать имущественные 

и личные неимущественные права и нести обязательства, выступать в качестве 
истца, ответчика и третьей стороны в суде и арбитражном суде. 

1.10. ТОО владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с 
целями своей деятельности. ТОО имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс и действует на основании полной независимости, 
хозрасчета и самоокупаемости, в том числе в валюте. 

1.11. ТОО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Участники ТОО не отвечают по обязательствам ТОО и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью ТОО, в размере осуществленных ими вкладов. ТОО 
не отвечает по обязательствам участников ТОО. Участники ТОО, не внесшие 
вклад в Уставный капитал в полном размере, несут совместную ответственность 
по своим обязательствам в размере невыплаченной части вклада каждого из 
Участников. 
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1.12. ТОО имеет право самостоятельно совершать внешнеэкономические операции, в 
том числе право совершать экспортно-импортные сделки, необходимые для его 
деятельности. 

1.13. ТОО вправе создавать свои филиалы и представительства на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами без дальнейшего уведомления об этом 
регистрационных органов Республики Казахстан, а также хозяйственные 
товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества. 

1.14. ТОО имеет право строить, приобретать, брать или сдавать в аренду помещения, 
которые необходимы для его деятельности, а также недвижимое и движимое 
имущество любого вида. 

1.15. ТОО открывает расчетные, валютные и другие счета в банках. Оно имеет свой 
штамп, печать, фирменное наименование, фирменные бланки, торговые знаки и 
знаки обслуживания. 

2. Статья 2. УЧАСТНИК ТОО, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
2.1. Участники ТОО являются лицами, владеющими долями участия в уставном 

капитале ТОО, которые обладают правами и несут обязательства в соответствии с 
его Уставом. 

2.2. Участники ТОО вправе: 
2.2.1. участвовать в управлении делами ТОО в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством Республики Казахстан; 
2.2.2. получать часть дохода от деятельности ТОО пропорционально его/ее доле 

участия в уставном капитале на момента распределения в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан, учредительными 
документами ТОО и решениями Общего Собрания Участников; 

2.2.3. получать полную информацию о деятельности ТОО и ознакомляться с его 
бухгалтерскими записями, отчетностью и другой документацией в соответствии с 
настоящим Уставом; 

2.2.4. выходить из состава участников ТОО путем отчуждения его/ее доли участия в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

2.2.5. в случае ликвидации ТОО получать стоимость части имущества, оставшегося 
после урегулирования счетов с кредиторами, или, по соглашению со всеми 
участниками ТОО, часть такого имущества в натуре; 

2.2.6. оспаривать в судебном порядке решения органов ТОО, нарушающие их права. 

2.3.   Участник ТОО обязан: 
2.3.1. соблюдать требования учредительных документов; 

2.3.2. вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размере и сроки, 
предусмотренные учредительными документами ТОО;  

2.3.3. не разглашать информацию, которая объявлена ТОО коммерческой тайной, а 
также выполнять все обязательства, принятые в отношении ТОО; 

2.3.4. в письменной форме уведомлять Генерального Директора об изменениях 
следующих сведений: наименование, местонахождение, адрес, банковские 
реквизиты (в случае если участник является юридическим лицом) или имя, 
местонахождение и данные документа, удостоверяющего личность, (в случае если 
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участник является физическим лицом), в течение 30 календарных дней с даты 
изменений указанных выше сведений. 

Статья 3. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО 
3.1. Основная цель деятельности ТОО – осуществление предпринимательской 

деятельности для извлечения дохода. 

3.2. Для достижения указанной выше цели ТОО осуществляет следующие виды 
деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики 
Казахстан: 

3.2.1. услуги по транспортировке, оказываемые частным лицам, организациям, включая 
республиканские, транзитные и международные перевозки, всеми видами 
транспорта; 

3.2.2. транспортно-экспедиторские услуги; 
3.2.3. услуги машинистов; 

3.2.4.  аренда и предоставление в пользование подвижных составов; 
3.2.5. внешнеэкономическая деятельность; 

3.2.6. производство, приобретение, хранение, обработка и реализация продукции 
производственно-технического назначения; 

3.2.7. оказание услуг вагонного депо; 
3.2.8. выполнение строительных, ремонтных, монтажных, мелиоративных, пуско-

наладочных и отделочных работ; 
3.2.9. консультационные услуги; 

3.2.10. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан.  

3.3. Правоспособность ТОО в сфере деятельности, для осуществления которой 
требуется получить лицензию, возникает с момента получения такой лицензии и 
прекращается с момента ее аннулирования, истечения срока деятельности или 
признания ее недействительной в порядке, установленном законодательными 
актами. 

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОО 
4.1. Уставный капитал ТОО составляет 3 845 400 000 тенге (три миллиарда восемьсот 

сорок пять миллионов четыреста тысяч) Тенге. 

4.2. Участники вправе вносить вклады в Уставный капитал ТОО в виде денег или в 
натуре (здания, строения, оборудование, другое имущество или в форме права 
собственности и пользования). Оценка стоимости и принятие любого имущества в 
натуре, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал Товарищества, 
осуществляются по соглашению всех Участников или по решению Общего 
Собрания Участников, если стоимость такого вклада не превышает сумму, 
равную 20 000 месячным расчетным показателям. Если сумма указанной выше 
оценки превышает эту сумму, она подтверждается независимым экспертом. 

4.3. Каждый Участник ТОО имеет право самостоятельно распоряжаться его/ее долей 
участия в капитале ТОО. Он/ она может также отчуждать его/ее доли участия, при 
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этом все другие Участники ТОО имеют преимущественное право покупки в 
отношении доли участия другого Участника.  

4.4. Уставный капитал ТОО может быть сокращен по решению Общего Собрания 
Участников, но не менее чем до минимального размера, установленного 
законодательством Республики Казахстан.  

4.5. Уставный капитал ТОО может быть увеличен по решению Общего Собрания 
Участников только после полной его оплаты. 

4.6. Дополнительные вклады в Уставный капитал ТОО осуществляются по 
единогласному решению Общего Собрания Участников. Дополнительные вклады 
Участников в имущество ТОО не изменяют размер его Уставного капитала и 
долей участия Участников.  

4.7. Товарищество имеет право сформировать резервный капитал в размере 25% 
(двадцати пяти процентов) от общего размера Уставного капитала, вносимого 
Участниками пропорционально их долям участия в Уставном капитале. 
Резервный капитал формируется в порядке, одобренном решением Общего 
Собрания Участников. 

4.8. Имущество ТОО формируется за счет первоначальных вкладов Участников в 
Уставный капитал, дополнительных вкладов Участников, продукции, 
произведенной ТОО в результате хозяйственной деятельности, доходов, 
полученных ТОО в результате его хозяйственной и коммерческой деятельности, 
другого имущества, приобретенного или полученного им на других основаниях, 
допустимых законодательством Республики Казахстан. 

4.9. Имущество ТОО фиксируется на его балансе. 

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОО 
5.1. Органы управления ТОО: 

5.1.1. Общее Собрание Участников – высший орган, состоящий из Участников или их 
представителей; 

5.1.2. Наблюдательный Совет – орган стратегического руководства и контроля; 
5.1.3. Генеральный Директор – единоличный исполнительный орган. 

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
6.1.  Общие Собрания Участников созываются как очередные или внеочередные 

собрания. 
6.2. Каждый Участник участвует в Общем Собрании Участников лично или через 

своего уполномоченного представителя, действующего на основании 
доверенности. Члены Наблюдательного Совета и Генеральный Директор не могут 
участвовать в общих собраниях в качестве представителей участников ТОО, 
кроме случаев, когда доверителем является Генеральный Директор или член 
Наблюдательного Совета.  

6.3.  Очередное Общее Собрание Участников созывается не менее чем один раз в год, 
а собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, 
проводится не позднее, чем в течение трех месяцев после окончания отчетного 
финансового года. 
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6.4. Исключительная компетенция Общего Собрания Участников включает: 

6.4.1. внесение поправок в Устав ТОО, включая изменение его Уставного капитала, 
местонахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой 
редакции; 

6.4.2. создание и преждевременное прекращение полномочий исполнительного органа 
ТОО – Генерального Директора, передача ТОО или его имущества в 
доверительное управление и определение условий такой передачи; 

6.4.3. избрание и преждевременное прекращение полномочий Наблюдательного Совета; 
6.4.4. утверждение годовой финансовой отчетности, определение порядка 

распределения дохода и возмещения убытков, кроме решений, перечисленных в 
Статьях 6.4.17 и 6.4.18 настоящего Устава; 

6.4.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность ТОО, кроме документов, утверждение 
которых отнесено Уставом ТОО к компетенции других органов ТОО; 

6.4.6. решение об участии ТОО в других хозяйственных товариществах и 
некоммерческих организациях, создание любых дочерних предприятий или 
заключение соглашение о совместном предприятии, создании товарищества или 
другой подобной договоренности, на основании которой доход или прибыль ТОО 
разделяется или могли бы быть разделены с любым другим лицом; 

6.4.7. решение о реорганизации или ликвидации деятельности ТОО; 
6.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 

6.4.9. решение о принудительном выкупе доли участия у Участника ТОО; 
6.4.10. решение о залоге всего имущества ТОО; 

6.4.11. решение о внесении дополнительных вкладов в имущество ТОО; 
6.4.12. утверждение порядка и условий предоставления информации о деятельности 

ТОО Участникам ТОО и приобретателям долей участия; 
6.4.13. решение о любом изменении прав, преимуществ или привилегий участников, 

предоставленных им по настоящему Уставу или Применимому 
Законодательству; 

6.4.14. решение об одобрении или принятии обязательства по заключению любой 
договоренности о распоряжении более чем 35% активов ТОО, на даты 
составления самого последнего проверенного ежегодного финансового отчета 
ТОО, посредством одной или ряда сделок; 

6.4.15. решение о любом изменении основной деятельности ТОО, кроме указанного в 
бизнес плане, утвержденном Наблюдательным Советом ТОО в соответствии с 
настоящим Уставом; 

6.4.16. решение об утверждении политики управления денежными средствами или 
политики соотношения собственных и заемных средств или решение об 
изменении или внесении поправок в них или совершение любого действия, не 
согласующегося с ними; 

6.4.17. утверждение дивидендной политики ТОО (или политики распределения чистой 
прибыли, которая может быть применима) и поправок в нее; и 
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6.4.18. решение о распределении чистого дохода, несоответствующего дивидендной 
политике ТОО (или политике распределения чистой прибыли, которая может 
быть применима). 

6.5. Общее Собрание Участников вправе выносить решения по любым вопросам, 
связанным с  деятельностью ТОО, а также передавать часть своих полномочий, 
которые не относятся к его исключительной компетенции, Генеральному 
Директору или Наблюдательному Совету ТОО. 

6.6. Решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к 
исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО, принимаются 
простым большинством голосов, принадлежащих участникам, присутствующим 
или представленным на Общем Собрании Участников, кроме указанного в Статье 
6.7 настоящего Устава. 

6.7. Решения по вопросам, перечисленным в Статьях 6.4.1., 6.4.6., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.10., 
6.4.13., 6.4.14., 6.4.15., 6.4.16., 6.4.17. и 6.4.18. Устава, принимаются единогласно. 
В случае принятия решения в отношении вопроса, указанного в Статье 6.4.9. 
настоящего Устава, участник, доля участия которого подлежит принудительному 
выкупу, не принимает участие в голосовании. Решения по вопросам, 
перечисленным в Статье 6.4.17. Устава, относятся к исключительной 
компетенции Общего Собрания Участников до 30 июня 2016 года. После 30 июня 
2016 года, включительно, такие решения будут относиться к исключительной 
компетенции Наблюдательного Совета ТОО. 

6.8. В отсутствие надлежащего кворума на Общем Собрании Участников, 
надлежащим образом созванном и проведенном, собрание переносится на то же 
время и место не ранее чем через десять (10) дней, но не позднее, чем через сорок 
пять (45) дней после этого, по решению Генерального Директора. Собрание, 
созванное повторно, объявляется правомочным, независимо от числа голосов 
участников, присутствующих или представленных на этом собрании. Если 
участники, присутствующие или представленные на этом собрании, представляют 
в совокупности менее половины от общего числа голосов, то такое собрание 
вправе принимать решения по тем вопросам, которые не требуют 
квалифицированного большинства голосов или единогласного голосования. 

6.8.1. Предварительное письменное уведомление обо всех Общих Собраниях 
Участников должно быть дано не менее чем за двадцать (20) дней участникам на 
их соответствующие адреса, указанные в реестре участников ТОО или 
уведомлениях участников, переданных ТОО в письменной форме через его 
Генерального Директора. 

6.8.2. Повестка дня и сопроводительные материалы, излагающие суть вопросов, 
предлагаемых к рассмотрению на Общем Собрании Участников, 
распространяются Генеральным Директором ТОО участникам ТОО в то же время, 
когда дано уведомление, упомянутое в Статье 6.8.1 выше. Ни один вопрос не 
должен рассматриваться на любом Общем Собрании Участников, надлежащим 
образом созванном и проведенном, кроме тех, которые указаны в уведомлении, 
упомянутом в Статье 6.8.1 Устава, или в любом дополнительном уведомлении, 
переданном Генеральным Директором в соответствии с казахстанским 
законодательством не позднее, чем за десять (10) дней до даты соответствующего 
Общего Собрания Участников. 
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6.8.3. Генеральный Директор ТОО предоставляет проверенную аудированную 
финансовую отчетность ТОО за предыдущий год всем участникам, по меньшей 
мере, за тридцать (30) дней до Общего Собрания Участников, которое проводится 
с целью утверждения и принятия такой аудированной финансовой отчетности. 

6.9. С согласия участников ТОО, выраженного в прямой форме, владеющих в 
совокупности более чем тремя четвертями (3/4) от общего числа голосов, Общее 
Собрание Участников может проводиться заочно или с письменного согласия 
(посредством обмена письмами, факсимильными сообщениями или 
электронными сообщениями, или используя любые другие средства связи, 
доступные для всех участников и обеспечивающие достоверность любых 
отправляемых и получаемых сообщений). Никакое решение не считается 
принятым надлежащим образом Общим Собранием Участников в заочной форме 
или с письменного согласия, если только это решение не было распространено в 
виде проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно 
обоснованного, справедливого решения в отношении такой резолюции, и 
соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия 
такого решения, при наличии таковых, всем участникам по их обычным адресам, 
указанным в реестре участников ТОО, и не было одобрено участниками в 
письменной форме в соответствии со Статьей 6.6 Устава. Общее Собрание 
Участников, проводимое в заочной форме или с письменного согласия, не вправе 
принимать какие-либо решения, упомянутые в Статье 6.7 Устава. 

6.10. Любой участник может в установленном порядке обжаловать любое решение 
Общего Собрания Участников. 

Статья 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА 
7.1. Наблюдательный Совет – это орган ТОО, осуществляющий общее стратегическое 

руководство деятельностью ТОО, контролирующий финансово-хозяйственную 
деятельность ТОО, включая контроль за деятельностью Генерального Директора 
ТОО.  

7.2. Члены Наблюдательного Совета ТОО избираются и освобождаются от 
обязанностей по решению Общего Собрания Участников. Количество членов 
Наблюдательного Совета определяется Общим Собранием Участников, но не 
может составлять более пяти. 

7.2.1. Наблюдательный Совет образует следующие комитеты, все члены которых 
должны быть директорами: (i) ревизионный комитет; (ii) компенсационный 
комитет и (iii) комитет по корпоративному управлению и назначениям. 
Независимый директор (согласно определению, приведенному в Положении о 
Наблюдательном Совете) назначается членом ревизионного комитета и комитета 
по корпоративному управлению и назначениям. Любая аудиторская проверка 
финансовой отчетности ТОО должна быть одобрена ревизионным комитетом. 

7.3. Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Наблюдательного 
Совета: 

7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности ТОО; 
7.3.2. определение инвестиционной политики ТОО; 

7.3.3. утверждение содержания и объема информации, являющейся коммерческой 
тайной, по рекомендации Генерального Директора; 
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7.3.4. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и 
деятельности его исполнительного органа; 

7.3.5. решение вопросов, касающихся выплаты премий, определение размера окладов и 
условий оплаты труда Генерального Директора Товарищества; 

7.3.6. определение порядка использования резервного капитала Товарищества; 

7.3.7. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО, за 
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 
Собрания Участников; 

7.3.8. определение условий выпуска ценных бумаг, предусмотренного 
законодательством Республики Казахстан; 

7.3.8.1. утверждение заключения любого соглашения, договоренности или сделки с 
любой связанной стороной (согласно определению, приведенному в 
Положении о Наблюдательном Совете); 

7.3.8.2. решения об отстранении или замене аудиторов ТОО или изменении 
финансового года ТОО; 

7.3.8.3. утверждение или внесение поправок в Бизнес план или годовой бюджет ТОО; 
7.3.8.4. решения об одобрении или заключении любой договоренности о распоряжении 

более чем 5%, но менее чем 35%, активов ТОО, на дату составления 
последнего проверенного годового финансового отчета ТОО, посредством 
одной или ряда сделок, кроме случаев, в которых такие решения относятся к 
исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО; 

7.3.8.5. решения о вступлении в любое обязательство, выходящее за рамки обычной 
деятельности, которое предполагает выплату ТОО, наличными денежными 
средствами или иным образом, сумм, превышающих десять миллионов 
Долларов США ($10,000,000) (или эквивалент в любой другой валюте) в целом 
в любом финансовом году, за исключением случаев, когда такие решения 
относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО. 

7.3.9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества. 
7.4.  Кворум заседания Наблюдательного Совета, надлежащим образом созванного и 

проведенного, составляет большинство членов (директоров) Наблюдательного 
Совета, состоящих в должности на тот момент или участвующих в таком 
заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных 
электронных средств, включая независимого директора. Кворум заседания 
комитета Наблюдательного Совета, надлежащим образом созванного и 
проведенного, составляет большинство членов (директоров) этого комитета, 
включая независимого директора. В отсутствие надлежащего кворума на 
заседании Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, 
созванного надлежащим образом, заседание переносится на то же время и место 
не ранее чем через десять (10) дней, но не позднее, чем через двадцать (20) дней 
после этого по решению Председателя Наблюдательного Совета (или, в 
соответствующих случаях, председателя комитета). Требования к наличию 
кворума, изложенные в настоящей Статье 7.4, также применяются и на таком 
повторном заседании.  

7.4.1. Любой член (директор) Наблюдательного Совета вправе участвовать в заседании 
Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, членом 
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(директором) которого он или она является, на котором он или она не 
присутствует физически, по телефону или при помощи средств 
видеоконференции или подобных электронных средств, а председатель такого 
заседания обеспечивает, чтобы замечания такого члена (директора) были 
надлежащим образом зафиксированы в протоколе такого заседания. 

7.4.2. Решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к 
исключительной компетенции Наблюдательного Совета ТОО, принимаются 
простым большинством голосов, которыми владеют члены (директоры) 
Наблюдательного Совета, присутствующие либо физически, либо по телефону 
или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, 
за исключением указанного в Статье 7.4.3 настоящего Устава. Каждый член 
(директор) Наблюдательного Совета имеет один голос. В случае равенства 
голосов, засчитывается голос Председателя Наблюдательного Совета. 

7.4.3. Решения по вопросам, перечисленным в Статьях 7.3.8.1., 7.3.8.2., 7.3.8.3, 7.3.8.4. и 
7.3.8.5. Устава, принимаются либо единогласно, либо большинством независимых 
директоров Наблюдательного Совета (в зависимости от обстоятельств). 

7.5. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим 
Собранием Участников. 

7.6. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного 
Совета, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на 
них, обеспечивает ведение протокола его заседаний. В случае отсутствия 
Председателя его/ее функции выполняет один из членов Наблюдательного Совета 
по решению Наблюдательного Совета. 

7.7. Заседания Наблюдательного Совета проводятся как минимум один раз каждый 
квартал каждого финансового года с учетом ежегодного графика и 
подтверждения даты следующего заседания Наблюдательного Совета на 
предыдущем заседании Наблюдательного Совета. 

7.8. С согласия всех членов Наблюдательного Совета ТОО, выраженного в прямой 
форме, заседание Наблюдательного Совета может проводиться заочно или с 
письменного согласия (посредством обмена письмами, факсимильными 
сообщениями или электронными сообщениями, или используя любые другие 
средства связи, доступные для всех членов и обеспечивающие достоверность 
любых отправляемых и получаемых сообщений). Никакое решение не считается 
принятым надлежащим образом Наблюдательным Советом в заочной форме или с 
письменного согласия, если только это решение не было распространено в виде 
проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно 
обоснованного, справедливого решения в отношении такой резолюции, и 
соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия 
такого решения, при наличии таковых, всем членам по адресам, периодически 
указываемым в уведомлениях членов Наблюдательного Совета, отправляемых, по 
меньшей мере, за десять (10) дней до такого заседания, и не было одобрено 
членами Наблюдательного Совета в письменной форме в соответствии со 
Статьями 7.4.2. и 7.4.3. настоящего Устава. 

7.9. План действий, порядок принятия решений и другие процедуры Наблюдательного 
Совета, которые не упомянуты конкретно в настоящем Уставе, оговариваются в 
Положении ТОО о Наблюдательном Совете, утвержденном Общим Собранием 
Участников. 
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Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО 
8.1.  Исполнительным органом Товарищества является Генеральный Директор. 

Генеральный Директор назначается решением Общего Собрания Участников на 
срок, не превышающий 5 лет. Генеральный Директор принимает решения по всем 
вопросам, связанным с деятельностью ТОО, которые не относятся к 
исключительной компетенции Общего Собрания Участников и Наблюдательного 
Совета. Генеральный Директор осуществляет права, предоставленные ему/ей 
Общим Собранием Участников и Наблюдательным Советом, и подотчетен им. 

8.2.  Трудовое Соглашение между Товариществом и Генеральным Директором 
подписывается от имени ТОО лицом, уполномоченным решением Общего 
Собрания Участников. 

8.3. Генеральный Директор Товарищества: 
8.3.1.  действует без доверенности от имени Товарищества; 

8.3.2. выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

8.3.4. открывает счета в банках; 
8.3.5. издает распоряжения в отношении сотрудников ТОО об их назначении на 

должность, переводе, увольнении, определяет форму оплаты труда, устанавливает 
размер оклада и личных надбавок, принимает решения о премировании, 
предпринимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

8.3.6. заключает сделки и осуществляет другие полномочия, связанные с обеспечением 
деятельности ТОО с учетом ограничений, предусматриваемых Уставом ТОО, 
трудовым соглашением и другими документами, утверждаемыми Общим 
Собранием Участников ТОО. 

8.4. В случае нарушения или невыполнения Генеральным Директором решений 
Общего Собрания Участников или Наблюдательного Совета, он/она может быть 
уволен/-а в любое время согласно положениям настоящего Устава. 

8.5. Генеральному Директору запрещается: 
8.5.1. заключать сделки с ТОО с целью получения из них материальной выгоды (в том 

числе договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и 
другие) без согласия Общего Собрания Участников; 

8.5.2. получать комиссионное вознаграждение от ТОО и любых третьих сторон за 
любые сделки, заключаемые ТОО с третьими сторонами; 

8.5.3. действовать от лица и в интересах любых третьих сторон в их отношениях с ТОО; 
8.5.4. вести деятельность, конкурирующую с деятельностью ТОО. 

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО 
9.1.  По запросу Участников Генеральный Директор ТОО обязан предоставить 

информацию о деятельности ТОО, затрагивающей их интересы. 
9.2.  Следующее является информацией, затрагивающей интересы Участников ТОО: 

9.2.1. решения, принимаемые Общим Собранием Участников, Генеральным 
Директором, и информация об исполнении этих решений; 
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9.2.2. предоставление ТОО займа в размере двадцати пяти процентов или более от 
собственного капитала ТОО; 

9.2.3. совершение ТОО крупных сделок или сочетания связанных между собой сделок, 
в результате которых приобретается или отчуждается имущество на сумму, 
составляющую двадцать пять процентов или более от уставного капитала ТОО; 

9.2.4. получение ТОО лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и 
(или) совершение отдельных действий, приостановление или прекращение их 
действия, а также аннулирование любых лицензий на осуществление каких-либо 
видов деятельности и (или) совершение отдельных действий, которые были 
получены ранее; 

9.2.5. наложение ареста на имущество ТОО; 

9.2.6. возникновение любых обстоятельств чрезвычайного характера, приводящих к 
уничтожению имущества ТОО, балансовая стоимость которого составляла десять 
процентов и более от общей суммы уставного капитала ТОО; 

9.2.7. привлечение ТОО и (или) его должностных лиц к административной 
ответственности; 

9.2.8. решение о принудительной реорганизации ТОО; 

9.2.9. аудиторский отчет (при наличии такового); 
9.2.10. любая другая информация, касающаяся деятельности ТОО, по запросу 

участника, предъявляемому в письменном уведомлении Генеральному Директору. 
9.3. Информация о деятельности ТОО, воздействующая на права участников ТОО и 

приобретателей долей участия в уставном капитале ТОО (как предусмотрено 
Статьей 9.2. настоящего Устава), а также документы, относящиеся к деятельности 
ТОО, предоставляются Генеральным Директором участникам (или участнику, в 
зависимости от обстоятельств) ТОО в течение двадцати (20) дней после 
получения письменного запроса от участников (или участника), если в таком 
письменном запросе не определен другой срок. 

9.3.1. Вопреки приведенным выше положениям настоящей Статьи 9 Устава, 
Генеральный Директор предоставляет всем участникам следующую информацию: 
(i) в течение 135 дней после окончания каждого финансового года, ежегодную 
финансовую отчетность (бухгалтерский баланс на конец такого финансового года 
и соответствующий отчет о доходах, отчет о собственном капитале и отчет о 
движении денежных средств за финансовый год, закончившийся на указанную 
дату) для ТОО (на консолидированной и неконсолидированной основе в части, в 
которой ТОО имеет какие-либо дочерние предприятия), проверенную в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и 
подтвержденную аудиторами, вместе с консолидированной отчетностью, 
составленной аудиторами (в части, в которой ТОО имеет какие-либо дочерние 
предприятия), а также копию всех писем руководству, переданных аудиторами; 
(ii) в течение 45 дней после окончания каждого квартала каждого финансового 
года, ежеквартальную финансовую отчетность (бухгалтерский баланс на конец 
такого квартала и соответствующий отчет о доходах, отчет о собственном 
капитале и отчет о движении денежных средств за квартал, закончившийся на 
указанную дату) для ТОО (на консолидированной и неконсолидированной основе 
в части, в которой ТОО имеет какие-либо дочерние предприятия), составленную в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности; и (iii) не 



 

ALM-#3020975-v6 13 

позднее, чем за 45 дней до начала каждого финансового года, предполагаемый 
бизнес план на этот финансовый год. 

9.4. Информация о деятельности Товарищества публикуется в республиканской 
ежедневной газете  - «Юридическая газета» (ТОО Медиа-Корпорация «ЗАН»). 

9.5. Любые документы, относящиеся к деятельности Товарищества, хранятся ТОО в 
течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан в месте 
нахождения исполнительного органа. 

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УБЫТКОВ ТОО 

10.1. Доход ТОО, после вычета необходимых налогов и сумм, предназначенных для 
создания и пополнения фондов ТОО, распределяется между Участниками 
пропорционально их долям участия в Уставном капитале. 

10.2. Доход ТОО распределяется на основании решения Общего Собрания Участников. 
Доход выплачивается в течение одного месяца после принятия решения по этому 
поводу. ТОО не вправе распределять доход ТОО до полной оплаты его Уставного 
капитала. 

10.3. Все фонды находятся в полной собственности и распоряжении ТОО. Структура, 
размер, предназначение, источники и порядок создания и использования любых 
фондов определяются и одобряются Наблюдательным Советом. 

10.4. Соглашения, которые препятствуют участию любого из Участников ТОО в 
распределении чистого дохода, являются недействительными. 

Статья 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО 
11.1. Деятельность ТОО прекращается по единодушному решению Общего Собрания 

Участников или по решению суда.  
11.2. Ликвидация ТОО осуществляется по решению Общего Собрания Участников или 

на основании судебного решения в следующих случаях: 
11.2.1 банкротство; 

11.2.2. признание недействительной регистрации ТОО из-за нарушений 
законодательства Республики Казахстан, которые не могут быть устранены;  

11.2.3. осуществление деятельности без надлежащей лицензии (разрешения) или 
деятельности, запрещенной или с повторными или грубыми нарушениями 
законодательства Республики Казахстан;  

11.2.4.  в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

11.3. Деятельность ТОО прекращается путем ликвидации или реорганизации. 
11.4. В случае реорганизации (слияния, объединения, разделения, выделения, 

преобразования) в учредительные документы ТОО и государственный реестр 
юридических лиц вносятся необходимые поправки, а в случае ликвидации – в 
государственном реестре юридических лиц делается соответствующая запись о 
ликвидации. 

11.5. В случае реорганизации имущество, права и обязательства ТОО передаются его 
законным правопреемникам. 










