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co6oH cpe^cTBO MaccosoH HH4)opMa^HH corjiacno
B no^nyHKTe 3) nyHKTa 2 IlpaBHJi pasMeu^eHHH Ha
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a xaioKe HH(J>opMauHH o cyMMapnoM pa3Mepe B03Harpa>KAeHHfl HJICHOB
HcnoJiHHTejibHoro oprana no HToraM ro^a, yTBep>KAeHHbix nocxaHOBJieHHeivi
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050040, AjiMaibi K., KeKTCM-3, 21-yH
Teji.: +7 727 2704591, 4>aKc: +7 727 2704655

TCJICKC: 251 130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz
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TCJI.: +7 727 2704591, $aKc: +1 727 2704655

: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

£6 . 01 - AO « I l a n n o i i a . n . i i a i i
TCMip >KOJlbI»

010000, ^. Acmana, paiion Ecujib, yn. ff.Kynaeea, 6
men.: (7172)6042 29

na ucx. M>l706-Hom 13.07. 20l7^.,

O perncypanHH H3MeneHHH H
B npocneKT od.ini aiuioiiiioii nporpaMMbI

BaHK Pecny6;iHKH Ka3axcraH 3aperHCTpHpOBaji HSMCHCHMH
B npocneKT oGnnrauHOHHOH nporpaMMbI (F21) AO «Hau,HOHanbna5i

«Ka3aKCTan TCMip ^cojibi» (aajiee - OGmecTBo) H HanpaBJiHeT OZIHH 3K3eMnji5ip H3MenennH H
ZionojiHenHH B npocneKT oGjiHraunonnoH nporpaMMbI c OTMCTKOH o perncTpauHH.

/],onojTHHTejTbHO nanoMHnaeM o Tpe6oBanH«x, ycTanoBJiennbix nyHKTOM 4 cTaTbn 102
SaKona Pecny6nHKH KasaxcTan «O pbiHKe uennbix 6yMar», corjiacno KOTOPWM H3MenenHa B
aenTCJibHOCTH 3MHT6HTa, 3aTparHBaiom,He HHTepecbi 4ep>KaTenen nennbix 6yMar, B T.M.
H3MeHCHH5I B npOCnCKT BbinyCKa 3MnCCHOHHbIX nCHHblX 6yMar, ^OBOaHTCa 3MHT6HTOM J\Q

>KaTejieH uennbix 6yMar nyTeM pasMemeHHH HH(J)opMauHH na HHTepneT-pecypce
(j)HHaHCOBOH oTHeTHOCTH, onpe^eneHHoro B COOTBCTCTBHH c 3aKOHoaaTenbCTBOM

Pecny6nHKH KasaxcTan o 6yxrajiTepCKOM yneTe n (jwnancoBOH OTHCTHOCTH, H onyGjinKOBannH
HH(j)opMaunH B cpe^cTBax MaccoBOH HH(j)opMauHn e menenue nRmnadi^amu KcuiendapHbix
dneu c MOMenma ux 6O3HUKHoeeHUR.

OaHOBpeMCHHO coo6maeM, HTO 24 HIOJIH 2017 roaa BBO^TCH B aencTBHe H3MeneHH« H
aonojiHCHHfl B HocTaHOBJieHHe NO 115, npe^yCMOTpennbie FIocTaHOBjieHneM FIpaBJieHnji
HanHOHanbHoro BaHKa Pecny6nHKH KasaxcTan OT 27 MapTa 2017 ro,na N°50 «O BnecennH
n3MeneHHH H ^onojiHenHH B neKOTOpbie nopMaTHBHbie npasoBbie aKTbi Pecny6jiHKH Ka3axcTan
no BonpocaM peryjinpOBanna pbiHKa qeHHbix 6yMar».
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«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамының 

(«ҚТЖ» ҰК» АҚ)  

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫК 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІНЕ ӚЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 

 

 

 

 

 

 
 

Уәкілетті органның жарияланған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған 

облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін 

растамайды. 

Қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және оның орналастырылатын 

акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды. 

Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына 

сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитрийініңинтернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, 

акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының 

тізімдеріне, сондай-ақ «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік 

оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының 

тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері 

туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы 

№26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте 

және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақының жиынтық мөлшері туралы 

ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді. 

Бағалы  қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағазды ұстаушыларға 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес белгіленген қаржылық 

есептілік депозитрийініңинтернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және ақпарат «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор 

биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық 

есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы 

органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан 
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Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы №26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте ол пайда болған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес 

күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жібереді.» 

«Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлiк қоғамының 

Басқармасымен «ҚТЖ»ҰК» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін ӛзгерістер мен 

толықтыруларды бекiту туралы шешiм қабылданды (2017 жылдың 25 мамырдағы 

№14/17 хаттамасы): 

 

7-тармақ 1 бап «Акционерлік қоғам қызметінің түрлері» келесі редакцияда 

жазылсын: 

1) Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген бағдарлама бойынша 

магистральдық теміржол желісін салуды, күтіп ұстауды және жетілдіруді жүзеге асыру; 

2) тасымалдау процесін басқару; 

3) магистральдық теміржол желісінің қызметтерін көрсету; 

4) теміржол көлігімен жүктерді, соның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге 

асыру; 

5) темір жолдың жылжымалы құрамын, соның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдауда 

қолданылатын арнайы контейнерлерді жөндеу; 

6) жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың тасымалдаудағы қажеттіліктерін 

қанағаттандыру, тасымалданатын жүктердің сақталуын және олардың тағайындалу пункттеріне 

уақтылы  жеткізілуін қамтамасыз ету; 

7) көліктің әр түрін қатыстыра отырып, тікелей және аралас қатынастар жүйесін 

ұйымдастыру; 

8) Қазақстан Республикасының тасымалдау әлеуетін барынша толық пайдалану 

жөніндегі шараларды жүзеге асыру; 

9) Қоғамның теміржол көлігі саласындағы жүзеге асыратын қызметімен технологиялық 

байланысты қызметтерді, өнімдерді экспорттау (импорттау); 

10) магистральдық теміржол желісінің инфрақұрылымын жоспарлы әрі кешенді түрде 

дамыту; 

11) Қоғамның меншік құқығындағы ғимараттарды, құрылғыларды және техникалық 

құралдарды ақаусыз күйде күтіп ұстау; 

12) Қоғам көрсететін қызметтер бойынша ақпараттық-анықтамалық қызметтерді 

көрсету; 

13) Қоғамның темір жол көлігі саласында кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау 

және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметі; 

14) темір жол көлігінің  қажеттіліктері үшін импорт алмастырушы өндірісті  дамытуға 

қатысу; 

15) реттелетін қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылмайтын мүлікті мүліктік жалға 

(арендаға) беру; 

16) Қоғам қызметінің нәтижесінде пайда болатын түсті және қара металдар сынықтары 

мен қалдықтарын сату; 

17) электр және жылу энергиясын беру және бөлу; 

18) қызметтерді балама жеткізушілер болмаған жағдайда, бөгде ұйымдар үшін темір жол 

инфрақұрылымының объектілерінде өрт сөндіру, қалпына келтіру техникасының, кран 

жұмысының қызметтерін көрсету; 

19) қызметтерді балама жеткізушілер болмаған жағдайда, бөгде ұйымдар үшін түйіспесіз 

ұзын өлшемді рельс бунақтарын пісіру бойынша қызметтерді көрсету; 

20) локомотивтік радиостанцияларды, автоматтандырылған локомотивтік 

сигнализацияның және радиобайланыстың қауіпсіздік аспаптарын, машинистің қырағылығын 

бақылау құрылғыларын құрастыру, жөндеу және қызмет көрсету бойынша қызметтерді 

көрсету; 

21) МТЖ ақпараттық жүйелерінің деректер базасына коммерциялық қол жетімділікті 

беру; 
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22) қызметтерді балама жеткізушілер болмаған жағдайда, темір жолдық учаскелерді 

диагностикалық техникамен тексеру бойынша бөгде ұйымдарға қызметтер көрсету; 

23) мүлікті (жайларды) уақытша пайдалануға беру; 

24) Қоғамға тиесілі желілер бойынша телефондық және телеграфтық байланыс 

қызметтері; 

25) МТЖ операторының қажеттіліктері үшін жеткізушілерден түсетін тауар-

материалдық құндылықтарды жауапты сақтау; 

26) Қоғамның темір жол көлігінің сигнализация, орталықтандыру, бұғаттау 

құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету; 

27) Қоғамға тиесілі байланыс каналдарын пайдалануға беру; 

28) жол техникасының (арнайы жылжымалы құрамның) қызметтерін көрсету; 

29) маневрлік жұмыстарды орындау бойынша поезд құрастырушылардың қызметтерін 

көрсету, тауар кассирлерінің, қабылдаушы-тапсырушылардың, жүк жөнелтушілердің (жүк 

алушылардың) өтінімдері бойынша бағыттамалы қосын кезекшілерінің қызметтерін көрсету; 

30) тасымалдау процесіне қатысушылардың өтінімдері бойынша тасымалдау 

құжаттарының көшірмелерін беру; 

31) электрмен жабдықтау (электр энергиясын босату) бойынша бөгде ұйымдарға қызмет 

көрсету; 

32) ауыстырып тиеу орындарын уақытша пайдалануға беру; 

33) бөгде ұйымдар үшін темір жолды және бағыттамала бұрмаларды ағымдағы күтіп 

ұстау; 

34) бөгде ұйымдар үшін жүк вагондарын жүк тиеуге дайындау; 

35) электрмен жабдықтаушы ұйымдардың өтінімдері бойынша тұтынушының электр 

қондырғыларын ажырату (қосу); 

36) жобаларды басқару және техникалық қадағалауды ұйымдастыру бойынша Қоғамның 

үлестес тұлғаларына қызмет көрсету; 

37) жүктер мен көлік құралдарын кедендік декларациялау; 

38) кірме жолдар қызметтерін көрсету; 

39) бөтен ұйымдар үшін теміржолдық жылжымалы құрамды ағымдағы ағытып 

жөндеуді жүргізу; 

40) Қоғам қызметінің бейіні бойынша бөтен ұйымдар үшін білім беру қызметтерін 

көрсету; 

41) тауар-материалдық құндылықтарды: тұрмыстық көмірді, Қоғам қызметкерлеріне 

арналған нысанды, арнайы киімді және жолға төсеу үшін әрі қарай қолдануға жарамсыз отын, 

құрылыс шпалдарын сату; 

42) автомобиль көлігімен магистральдық теміржол желісінің тікелей Қоғам 

меншігіндегі электрлендірілген учаскелеріндегі өтпелер арқылы габаритті емес жүктерді 

тасымалдаған кезде электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

43) бөтен теміржол учаскелерінің электрмен жабдықтау құрылғыларына қызмет 

көрсету; 

44) Қоғамның бөтен ұйымдар объектілерін салу және күрделі жөндеу жөніндегі 

жұмыстарды жүргізуін қоспағанда, бөтен ұйымдар объектілерін салу және күрделі жөндеу 

жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін электр қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, түйіспелі 

желіні ажырату, жерлендіру, монтаждау және демонтаждау; 

45) тікелей Қоғам меншігіндегі теміржол вокзалдарындағы қызметтік-техникалық 

жайларды жалға беру; 

46) тікелей Қоғам меншігіндегі теміржол вокзалдарындағы жалпы пайдаланымдағы 

жайларға қол жеткізуді беру; 

47) тікелей Қоғам меншігіндегі теміржол вокзалдарында ақпараттық жабдықтардың 

(ақпараттық стендтер, табло, дыбыстық хабарлау құралдары) көмегімен көрсетілетін анықтама-

ақпараттық қызметтерді көрсету; 

48) магистральдық теміржол желісіндегі авариялық жағдайлардың салдарларын жою; 

49) тікелей Қоғам меншігіндегі жатақханалардың тұрғын бөлмелерін мүкәммалымен 



KOMnaHHfljiap To6bi KtBMeTKepjiepine )K9He 6exeH JKCKC xYJiranapra ^cajira 6epy;
50) exiMcis xayap-MaxepnajizibiK; KYH^biJibiKxapabi caxy;
51) K,oFaMHbiH, KOMnaHHJiJiap xo6bmi^Hi cxpaxernajibiK aaMy 6aFbixxapbm ICKC acbipy

eHinijiec >K9He esre a(t(})HJiHHpj3^sff36r^gbiMaapbiH 6acKapy.

K:I|)/KI,[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ПЕРВОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
акционерного общества  

«Национальная компания  

«Қазақстан темір жолы» 
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Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-

либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает  

достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем 

проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его 

размещаемых акций. 

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 

определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, 

списков аффилиированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 

исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления НациональногоБанка 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах 

депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и 

аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 13438). 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения 

держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 

определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их 

возникновения в порядке, установленномпостановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 

фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 
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аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 

исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 13438).» 

 

Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния 

«Самрук – Қазына» (выписка из протокола очного заседания от 25 мая 2017 года 

№14/17) принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Устав 

АО «НК «ҚТЖ»:  

Пункт 7 раздела 1 «Виды деятельности акционерного общества» изложить в 

следующей редакции: 

1) осуществление строительства, содержания и модернизации магистральной 

железнодорожной сети по программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан;  

2) управление перевозочным процессом; 

3) оказание услуг магистральной железнодорожной сети; 

4) осуществление перевозок грузов, в том числе опасных, железнодорожным 

транспортом; 

5) ремонт железнодорожного подвижного состава, в том числе специальных 

контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов; 

6) удовлетворение потребностей грузоотправителей, грузополучателей в перевозках, 

обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты 

назначения; 

7) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных 

видов транспорта; 

8) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного 

потенциала Республики Казахстан; 

9)  экспорт (импорт) продукции, услуг, технологически связанных с 

осуществляемыми Обществом в области железнодорожного транспорта; 

10) планомерное и комплексное развитие  инфраструктуры магистральной 

железнодорожной сети; 

11) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств, 

находящихся на праве собственности Общества; 

12) оказание информационно-справочных услуг по предоставляемым Обществом 

услугам;  

13) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров Общества в сфере железнодорожного транспорта; 

14) участие в развитии импортозамещающих производств для нужд  

железнодорожного транспорта; 

15) передача в имущественный наем (аренду) имущества, не используемого при 

предоставлении регулируемых услуг; 

16) реализация лома и отходов цветных и черных металлов, образующихся в 

результате деятельности Общества; 

17) передача и распределение электрической и тепловой энергии; 

18) предоставление услуг пожарной, восстановительной техники и работы крана на 

объектах железнодорожной инфраструктуры для сторонних организаций в случае отсутствия 

альтернативных поставщиков услуг; 

19) предоставление услуг по сварке длинномерных бесстыковых рельсовых плетей 

для сторонних организаций в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;  

20) предоставление услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных 

радиостанций, приборов безопасности автоматизированных локомотивных сигнализаций и 

радиосвязи, устройств контроля бдительности машиниста; 

21) предоставление коммерческого доступа к базам данных информационных систем 

МЖС; 
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22) предоставление услуг сторонним организациям по проверке участков 

железнодорожных путей диагностической техникой в случае отсутствия альтернативных 

поставщиков услуг;  

23) предоставление во временное пользование имущества (помещений); 

24) услуги телефонной и телеграфной связи по сетям, принадлежащим Обществу; 

25) ответственное хранение товарно-материальных ценностей для нужд оператора 

МЖС от поставщиков; 

26) техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации, централизации, 

блокировки железнодорожного транспорта Общества; 

27) предоставление в пользование каналов связи, принадлежащих Обществу; 

28) предоставление услуг путевой техники (специального подвижного состава); 

29) предоставление услуг составителей поездов по выполнению маневровых работ, 

услуг товарных кассиров, приемосдатчиков, дежурных стрелочного поста по заявкам 

грузоотправителей (грузополучателей); 

30) выдача копий перевозочных документов по заявкам участников перевозочного 

процесса; 

31) предоставление для сторонних организаций услуг по электроснабжению (отпуску 

электроэнергии); 

32) предоставление во временное пользование перегрузочных мест; 

33) текущее содержание железнодорожного пути и стрелочных переводов для 

сторонних организаций; 

34) подготовка грузовых вагонов под погрузку для сторонних организаций; 

35) отключение (подключение) электроустановок потребителя по заявкам 

энергоснабжающей организации; 

36) оказание аффилированным лицам Общества  услуг по управлению проектами и 

организации технического надзора; 

37) таможенное декларирование грузов и транспортных средств. 

38) оказание услуг подъездных путей; 

39) проведение текущего отцепочного ремонта железнодорожного подвижного 

состава для сторонних организаций; 

40) предоставление образовательных услуг для сторонних организаций по профилю 

деятельности Общества; 

41) реализация товарно-материальных ценностей: бытового угля, форменной, 

специальной одежды для работников Общества, и топливных, строительных шпал негодных 

для дальнейшего использования в укладке пути Общества; 

42) обеспечение  электробезопасности при провозе негабаритного груза 

автомобильным транспортом через переезды на электрифицированных участках 

железнодорожной магистральной сети, находящихся непосредственно в собственности 

Общества; 

43) обслуживание устройств электроснабжения сторонних железнодорожных 

участков; 

44) отключение, заземление, монтаж и демонтаж контактной сети с обеспечением 

электробезопасности для проведения работ по строительству  и капитальному ремонту 

объектов сторонних организаций, исключая проведения работ по строительству и 

капитальному ремонту объектов сторонних организаций Обществом; 

45) передача в аренду служебно-технических помещений на железнодорожных 

вокзалах, находящихся непосредственно в собственности Общества; 

46) предоставление доступа к помещениям общего пользования на 

железнодорожных вокзалах, находящихся непосредственно в собственности Общества; 

47) оказание справочно-информационных услуг на железнодорожных вокзалах 

предоставляемых с помощью информационного оборудования (информационные стенды, 

табло, средства звукового оповещения) находящихся непосредственно в собственности 

Общества; 



HOCJieACTBHH aBapHHHblX CHTyaUHH Ha MarHCTpailbHOH 48) HHKBH^aHHH

CCTH;
49) npe^ocTaBjieHHe B apen/jy pa6oiHHKaM rpynnbi KOMnaHHH O6mecTBa H CTOPOHHHM

(J)H3HHeCKHM JIHUaM >KHJIbIX KOMHaT o6me>KHTHH C HHBCHTapCM HaXOA^mHXCH HeHOCpe^CTBeHHO B

coGcTBCHHOCTH O6m,ecTBa;
50) peajiH3aHHH HejiHKBH^Hbix TOBapHO-MaTepnajibHbix HeHHocTen;
51) ynpaBJienne ztonepHHMH H HHHMH a(j)4)HjTHHpoBaHHbiMH opraHHsaitH^MH B paMKax

peajiH3auHH CTpaTernnecKHx nanpaBJieHHH pasBp^THH rpynnbi KOMnaHHH O6mecTBa.

no (|)iinaiicaM




