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1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

1.1 «Үлбі-ЖБҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі «Серіктестік») ОСЫ ЖАРҒЫСЫ 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының, заңды тұлғалардың қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінің негізінде және Құрылтай шартына 
сәйкес (қалай екендігі төменде анықталған) әзірленді. Осы Жарғы Серіктестіктің атауын, 
орналасқан орнын, Серіктестіктің қатысушылар тізбесін, қызметтің мақсаты мен түрлерін, 
жарғылық капиталының мөлшерін, қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін, Серіктестіктің 
түзілу тәртібін және органдарының құзыреттілігін, қайта ұйымдастырылу және қызметінің 
тоқтатылу шарттарын, Серіктестіктің қатысушыларына және сатып алушыларына Серіктестіктің 
қызметі туралы ақпараттың үлесін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа 
ақпаратты беру тәртібін және мерзімін анықтайды.    

1.2 Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған.   

1.3 Серіктестіктің қатысушылары (бұдан әрі «Қатысушылар»): 

(1)  «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіпте құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, келесі мекенжай 
бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., 070005, 
Абай даңғылы, 102, Мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлік 2004 жылғы 26 қазандағы № 1725-
1917-01-АҚ (бірінші мемлекеттік тіркелу датасы 1994 жылғы 31 қазан), БСН 941040000097, Есептік 
шот KZ 756010151000014503 (KZT), SWIFT: HSBKKZKX, «Қазақстан Халық банкі» АҚ Шығыс 
Қазақстан облыстық филиалында, (бұдан әрі «ҮМЗ» деп аталады), 

ЖӘНЕ 

Қытай Гуандун ядролық-энергетикалық корпорациясы жанындағы «Уран ресурстары» 
ЖШҚ, Қытай Гуандун ядролық-энергетикалық корпорациясының еншілес компаниясы болып 
табылады, Қытай Халық Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіпте құрылған және 
әрекет етеді, заңды мекенжайы: Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы, Чаоян ауданы, 
Шаояоцзюйбейли, 101 үй, «А» ғимараты, Интернэшнл Сентэр оф Таймс, 30-қабат (F30, Tower A of 
the International Center of Times, No.101 of Shaoyaoju Beili, Chaoyang District, Beijing, the People’s 
Republic of China), банк реквизиттері: 342856024451(CNY), 325961007829(USD), 
332465159671(USD), 344156024452(USD), SWIFT: BKCHCNBJ110 Beijing Zhongguancun Nandajie 
BANK OF CHINA (Beijing Zhongguancun Nandajie Subbranch of BANK OF CHINA) филиал бөлімшесі 
(бұдан әрі «CGNPC-URC» деп аталады).  

1.4 Серіктестіктің орналасқан орны: 

Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, 070005, Абай даңғылы, 102 үй. 

1.5 Серіктестіктің фирмалық атауы: 
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(а) Қазақ тілінде: 

 

(в) Орыс тілінде: 

Толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Ульба-ТВС»; 

Қысқартылған атауы: ТОО «Ульба-ТВС». 

       (г) Ағылшын тілінде:  

Толық атауы: Ulba-FA Limited Liability Company; 

Қысқартылған атауы: Ulba-FA LLC. 

1.6 Серіктестік шектеусіз мерзімге құрылады. 

1.7 Осы Жарғыда: 

«Қосылма тұлға» ЖШС туралы Заңның 12-1-бабында көзделген мәнге ие болады; 

«Басым көпшілікті қажет ететін сұрақтар» осы Жарғының 7.1-тармағында көрсетілген 
сұрақтарды, және осы Жарғыға сәйкес Жалпы жиналыстың құзыретіне жататын басқа сұрақтарды 
білдіреді, жай көпшілік дауысты қажет ететін сұрақтар және осы Жарғыға сәйкес Жалпы жиналысқа 
қатысатын барлық Қатысушылардың бірдауыспен шешім қабылдауын тура қажет ететін 
сұрақтардан басқа; 

 

«Жай көпшілік дауысты қажет ететін сұрақтар» осы Жарғының 7.1(15) көрсетілген сұрақтарды 
білдіреді; 

«Бас директор» Серіктестіктің  жеке-дара атқарушы органын білдіреді; 

«Қызмет» осы Жарғының 3.1-тармағында сипатталған Серіктестіктің қызметін білдіреді; 

Толық атауы: «Үлбі-ЖБҚ» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі; 

Қысқартылған атауы: 

 (б) Қытай тілінде:  

Толық атауы:  

Қысқартылған атауы: 

«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС. 

 

乌⾥宾燃料组件有限责任合伙企业; 

乌⾥宾组件⼚. 
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«Ұзақ мерзімді келісімшарт» Құрылтай шартында көрсетілген мәнге ие болады; 

«Қатысу үлесі» осы Жарғының 5.2-тармағында көрсетілген мәнді білдіреді; 

«Санаткерлік меншік» Құрылтай шартымен көзделген мәнді білдіреді; 

«Басым көпшілік» Жалпы жиналыста Қатысушылардың дауысының берілген не қатысқандар 
санынан ¾ (төрттен үші) білдіреді; 

«Коммерциялық құпия» Құрылтай шартында көрсетілген мәнге ие болады; 

«Ірі қатысушы» Жарғылық капиталдан 24,51% (жиырма төрт бүтін жүзден елу бір) кем емес 
Қатысу үлесі бар кез келген Қатысушыны білдіреді; 

«Зауыт» төменбайытылған уранға қайта есептегенде жыл сайынғы жобалық қуаты 200 тоннадан 
кем емес AFA3G типті Жылубөлетін құрамаларды қоса, шектеусіз отын элементтерін және Өнімді 
өндіру бойынша ғимараттармен және қосалқы жүйелермен байланысты өндірістік желіні білдіреді; 

«ЖШС туралы заң» «Жауапкершілігі шектелуі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 
туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І Қазақстан Республикасының Заңын (өзгертулермен және 
толықтырулармен бірге) білдіреді; 

«Кейінге қалдырылған табыс» осы Жарғының 14.9-тармағында көрсетілген мәнге ие болады; 

«ҚЕХС» осы Жарғының 13.1-тармағында көрсетілген мәнге ие болады; 

«Байқаушы кеңес» Серіктестіктің байқаушы кеңесін білдіреді; 

«Номиналданған қызметкерлер» осы Жарғының 9.7(1)-т. анықталған мәнге ие болады.   

«Жалпы жиналыс» Серіктестіктің жоғарғы органы болып табылатын Қатысушылардың жалпы 
жиналысын білдіреді; 

«Өнім» Жылубөлетін құрамаларды және отынды фабрикаттау бойынша қызметтерді білдіреді; 

«Мемлекеттік органдардың рұқсаты» қандай да бір мемлекеттік органның келісімін (заңды 
тұлғаның тіркелуіне (қайта) алдын ала келісімді, экономикалық концентрацияға алдын ала келісімді 
қоса), рұқсатын (стратегиялық нысанға ауыртпалықтың тууына не стратегиялық нысанды иеліктен 
шығаруға рұқсатты қоса), шешімін, құптауын, тіркеуін, хабарлауын, келісуін не бас тартуын 
(стратегиялық нысанды сатып алуға артықшылық құқықтан бас тартуды қоса) білдіреді; 

«Шақырылған тұлға» осы Жарғының 7.3.1-тармағында көрсетілген кез келген тұлғаны білдіреді; 

«Жылубөлетін құрамалар» Серіктестік өндіретін Тауарларды (ядролық реакторда ядролық 
энергияны алу үшін жобаланған),  Серіктестік не клиенттер сатып алатын уран сияқты  қажетті 
шикізатты қоса, уранды қайта өңдеу бойынша қызметтер (аффинаж, конверсия, байыту, уран 
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ұнтақтарын  және отын таблеткаларын дайындау, отынды фабрикаттау және т.б.), Серіктестік және 
оның клиенттері осындай қызметтер қатысында келісімге келу шартында; 

«Техникалық-экономикалық негіздеме» инвестициялау мақсаттарын, инвестициялар 
тиімділігінің неігздемелерін, соның ішінде: құрылыс нысанының жұмыс істеуінен күтілетін 
экономикалық, әлеуметтік, коммерциялық әсердің  сипаттамалары мен нысанның техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін белгілей отырып есептеулер бар негізгі бастапқы деректермен 
жобаалды құжаттаманы білдіреді;   

«Тарату туралы хабарлама» Құрылтай шартымен көзделген мәнге ие болады; 

«Отынды фабрикаттау бойынша қызметтер» Жылубөлетін құрамалар қатысында Серіктестік 
клиенттерге көрсететін қызметтерді білдіреді; 

«Жарғылық капитал» Серіктестіктің жарғылық капиталын білдіреді; 

«Құрылтай шарты» Серіктестіктің 2015 жылғы 30 қарашадағы Құрылтай шартын білдіреді; 

«Қатысушылар» осы Жарғының 1.3-тармағында көрсетілген тұлғаларды білдіреді; 

«Өндірістік-қаржылық жоспар» осы Жарғының 9.13-тармағында көрсетілген мәнге ие болады. 

1.7.1 Кез келген тармаққа, параграфқа не қосымшаға сілтеме егер басқа жағдайлар анықталмаса 
(көрсетілмесе), осы Жарғының тармағына, параграфына не қосымшасына сілтеме болып табылады. 

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ  

2.1 Серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысанында құрылады және Қазақстан 
Республикасы заңнамасына және кәсіпкерлік қызметтің тәуелсіз қағидаттарына сәйкес құрылған 
және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады. 

2.2 Серіктестік әділет органдарында мемлекеттік тіркелген уақыттан бастап заңды тұлға мәртебесіне 
ие болады. Серіктестіктің құқықтық қабілеті оның қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркелу 
күннен бастап тоқтатылады. Айналысуға рұқсат не лицензия алуға қажетті қызмет саласында 
Серіктестіктің құқықтық қабілеті осындай рұқсатты не лицензияны алған күннен бастап туындайды 
және оны алған, әрекет ету мерзімінің аяқталған не Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіпте күші жоқ деп танылған уақыттан бастап тоқтатылады.    

2.3 Серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады, азаматтық құқықтары болады және Қазақстан 
Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрін жүзеге асыруға қажетті, 
өз қызметіне байланысты міндеттерді атқарады. 

2.4 Серіктестік өз атынан мәміле жасауға, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алуға, 
пайдалануға және иелік етуге, сонымен қатар Санаткерлік меншік нысандарына құқықтарды 
қолдануға, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін қоса) жалға алу шарттарын 
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жасауға, мүліктік құқықтарды сатып алуға, Қазақстан Республикасының аумағында және одан 
тысқары сот және арбитражды дауларда жауапкер және қуынушы ретінде әрекет етуге құқылы.    

2.5 Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.  

2.6 Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша, ал Қатысушылар Серіктестіктің 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Әр Қатысушы Серіктестіктің қызметімен байланысты, 
осы Жарғыға сәйкес енгізілген оның Жарғылық капиталға салым құнынан тең максималды сома 
шегінде Қазақстан Республикасы заңнамасында тікелей көзделген жағдайлардан басқа  шығындар 
тәуекеліне ие болады. Жарғылық капиталға салымдарын толық енгізбеген Қатысушы Жарғылық 
капиталған енгізілмеген салым бөлігінің құнына тең максималды сома шегінде Серіктестіктің 
міндеттемелері бойынша ортақ жауапты болады.  

2.7 Серіктестіктің қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі фирмалық атауы бар мөрі (мөртаңбасы), 
бұрыштық мөрі бар, фирмалық бланкілері және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
тіркелетін фирмалық атауды, тауарлық белгіні, қызмет көрсету белгілерін және басқа дараландыру 
құралдарын пайдалануға құқықтары бар. Қазақстан Республикасы заңында белгіленген тәртіпте 
Серіктестік Қазақстан Республикасы аумағындағы және одан тысқары банктерде теңгемен және 
шетел валютасында есептік және басқа шот ашуға және жүргізуге құқылы.    

2.8 Құрылтай шартының 4.1-тармағын және осы Жарғының 3.1-тармағын есепке ала отырып, 
Серіктестік ерікті негізде заңды тұлғалар бірлестіктеріне (одақтар мен ассоциациялар) кіруге (не 
құруға), бірлескен қызмет туралы шарттар жасасуға (қарапайым серіктестіктер және 
консорциумдар) құқылы және басқа кез келген заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуы мүмкін. 
Құрылтай шартының                      4.1-тармағын және осы Жарғының 3.1-тармағын есепке ала отырып, 
Серіктестік Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында және 
одан тысқары кез келген оқшауланған құрылымдық бөлімше (филиал, өкілдік) құруға құқылы. 

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ  

3.1 Серіктестік қызметінің мәні және мақсаты ретінде өз Қатысушылары мүддесінде төменде 
тізбектелген қызмет түрлерін жүзеге асыру болып табылады. 

3.1.1 Жылубөлетін құрамалар мен олардың компонеттерін шығару.  

3.2 Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен қатар 
Қатысушылар арасындағы басқа сәйкес шарттарға сәйкес жүзеге асырылады және атом 
өнеркәсібінде қабылданған сапаның жоғарғы стандарттарын сақтаумен Өнімді шығарудың замануи 
әдістеріне сәйкес жүзеге асырылуы және дамуы тиіс.   

3.3 Қазақстан Республикасынан тысқары Серіктестіктің қызметі қолданыстағы заңнамаға және 
халықаралық реттелуге сәйкес, басқаларға қоса экспорттық бақылау бойынша халықаралық 
ережелер, ядролық қаруды таратпауды бақылау бойынша ережелер, ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ережелер және бәсекелестікті қорғау ережелеріне сәйкес 
жүзеге асырылады.   
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4. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  

4.1 Қатысушылар құқылы: 

4.1.1 Қазақстан Республикасы заңнамасында, Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген 
тәртіппен серіктестік істерін басқаруға қатысуға; 

4.1.2 Осы Жарғыда, Серіктестіктің басқа ішкі құжаттарында, Қазақстан Республикасы заңнамасы мен 
Құрылтай шартында көзделген тәртіппен серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның 
бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 

4.1.3 Серіктестік қызметінен Қазақстан Республикасы заңнамасына, Құрылтай шартына және осы 
Жарғыға және оның Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес табыс алуға; 

4.1.4 Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің 
бір бөлігінің құнын немесе серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімі бойынша осы 
мүліктің бір бөлігін заттай алуға; 

4.1.5 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, 
Қатысушы үшінші тұлғаларға Қатысу үлесін не оның бөлігін сату қатысында артықшылық құқыққа 
ие болу; 

4.1.6 Қазақстан Республикасы заңнамасында, Құрылтай шартында және (немесе) осы Жарғыда көзделген 
олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға 
құқылы; және  

4.1.7 Қазақстан Республикасы заңнамасында, Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген 
тәртіппен өз Үлесін бөліп алу арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға; 

4.1.8 Қазақстан Республикасы заңнамасында, Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген басқа да 
құқықтары болуы мүмкін. 

4.2 Қатысушылар міндетті: 

4.2.1 Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Құрылтай шартының және осы Жарғының 
қағидаларын орындауға; 

4.2.2 Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің 
Жарғылық капиталына салымдар салуға; 

4.2.3 Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді не заңмен қорғалатын басқа 
құпиялы ақпаратты жария етпеуге (Құрылтай шартында көзделген шарттардағы жағдайлардан 
басқа), егер басқа жағдай Серіктестікпен келісілмесе, кез келген ноу-хауды (өндіріс құпияларын) 
пайдалануда, меншік құқығын не Серіктестіктің Санаткерлік меншік нысандарына басқа 
құқықтарды пайдаланбауға, көшірмеуге және басқаларға көмек көрсетпеуге; 
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4.2.4 Серіктестікке зиян келтіруі не шығынға ұшыратуы мүмкін кез келген іс-әрекеттен өзін ұстауға; 

4.2.5 Серіктестікке өз құқықтық мәртебесінің кез келген өзгеруі туралы, мемлекеттік қайта тіркелу, 
төлемге қабілетсіздік, тарату ресімдеріне бастама беру, оңалту ресімін қолдану, банкроттық не 
қандай да бір юрисдикцияда басқа ұқсас ресімдерді не Серіктестікке әсер етуі мүмкін кез келген 
басқа өзгертулерді қоса дереу хабарлауға; 

4.2.6 Бас директорға өз атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, банк реквизиттері және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес басқа мәліметтердің өзгеруі туралы жазбаша хабарлауға;  

4.2.7 Қазақстан Республикасы заңнамасына, Құрылтай шартына және осы Жарғыға сәйкес басқа 
міндеттерді мойнына алуға. 

4.3 Қатысушылардың кез келген өкілі Бақылау кеңесінің отырыстарында не Жалпы жиналыстарға 
қатысуға басқа тұлғаларды шақыруға құқылы; бұндай тұлғалардың тізбесі Серіктестікке сәйкес 
отырыс басталғанға дейін жолданады. Шақырылған тұлғалар талқылауларда қатысуға құқылы, 
бірақ дауыс беру құқығына ие емес. Құрылтай шартының 17-бабында көзделген тәтіпте және 
шарттарда Қатысушылар өздері шақырған тұлғалардың отырыста қатысуымен байланысты 
құпиялылық талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді.   

5. МҮЛІК ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ 

5.1 Жарғылық капитал Серіктестіктің күнделікті қызметіне қажетті сома ретінде 14 172 349 245 (он 
төрт миллиард бір жүз жетпіс екі миллион үш жүз қырық тоғыз мың екі жүз қырық бес) теңгені 
құрайды. 

5.2 Әр Қатысушы салымының Жарғылық капиталдың жалпы сомасына қатынасы Қатысушының 
Серіктестіктің Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (бұдан әрі – «Қатысу үлесі») болып табылады. 
Қатысу үлесі төменде көрсетілгендей пайызбен белгіленеді: 

5.2.1 ҮМЗ-ге тиесілі Қатысу үлесі Жарғылық капиталдың 51% (елу бір пайызын) құрайды, бұл Жарғылық 
капиталға енгізілген салым сомасы 7 227 898 115 (жеті миллиард екі жүз жиырма жеті миллион сегіз 
жүз тоқсан сегіз мың бір жүз он бес) теңгеге сәйкес келеді; және 

5.2.2 CGNPC-URC тиесілі Қатысу үлесі Жарғылық капиталдың 49% (қырық тоғыз пайызын) құрайды, 
бұл Жарғылық капиталға енгізілген салым сомасы 6 944 451 130 (алты миллиард тоғыз жүз қырық 
төрт миллион төрт жүз елу бір мың бір жүз отыз) теңгеге сәйкес келеді. 

5.3 Жарғылық капиталды төлеу ақшалай нысанда жүргізіледі. Жарғылық капиталға кейінгі салымдар 
Жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес енгізіледі және ақша, бағалы қағаз, зат не жер пайдалану 
құқығы және Санаткерлік меншік нысандарына және басқа мүлікке құқықты қоса мүліктік құқық 
түрінде болады. Салымдар жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер 
түрінде енгізуге жол берілмейді. 

5.4 Қатысушылардың Жарғылық капиталға заттай нысандағы не мүліктік құқық түріндегі салымдары 
Жалпы жиналыс шешімі бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер мұндай салымның құны 
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жиырма мың айлық есептік көрсеткіштің мөлшеріне бара-бар сомадан асып түсетін болса, оның 
бағасын Жалпы жиналыстың шешімі бойынша тартылған тәуелсіз сарапшы растауға тиіс. Егер 
Жарғылық капиталға болжамды салым қандай да бір мүлік (ақшадан басқа) не мүліктік құқық беру 
жолымен енгізілсе, онда бұндай салымды беру Жалпы жиналыстың шешімімен анықталған 
шарттарда ресімделеді. 

5.5 Серіктестік Жалпы жиналыстың шемімі негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгертуге (арттыруға не азайтуға) құқылы. 

5.6 Жарғылық капиталды толық төлегеннен кейін Жарғылық капиталды ұлғайту Жалпы жиналыс 
шешімінің негізінде: 

(1) барлық Қатысушылар қосатын қосымша бара-бар салымдар; 

(2) Жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның ішінде өзінің 
резерв капиталының есебінен ұлғайту; 

(3) бұған қалған барлық Қатысушылар келіскен жағдайда бір немесе бірнеше Қатысушының 
қосымша салымдар салуы; 

(4) Серіктестіктің құрамына барлық Қатысушылар алдын ала және бірауыздан келісім 
бергеннен кейін жаңа қатысушыларды қабылдау  арқылы жүргізілуі мүмкін. 

5.7 Серіктестік Жалпы жиналыс Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап үш ай ішінде Жарғылық капиталдың ұлғайтылғандығы туралы өзін мемлекеттік тіркеуден 
өткізген органға хабарлауға міндетті. Хабарлаған кезге қарай Жарғылық капитал ұлғайтылатын 
соманың кемінде жартысына тең сомада салымдар енгізілуге тиіс. Егер Серіктестік өзін мемлекеттік 
тіркеуден өткізген органға хабарламаса, Жарғылық капитал ұлғайтылмаған болып танылады. 

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ  

6.1 Серіктестікті басқаруды төмендегі органдар жүзеге асырады: 

(1) жоғарғы орган – Қатысушылардың жалпы жиналысы (Жалпы жиналыс); 

(2) байқаушы орган – Байқаушы кеңес; 

(3) жеке-дара атқарушы орган – Бас директор; және 

(4) бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы. 

7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС 

7.1 Жалпы жиналыстың ерекше құзыреті  

7.1.1 Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатады: 
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(1) Серіктестіктің Жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын 
бекіту, Жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту; 

(2) Бас директорды тағайындау және Бас директордың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, Бас директордың лауазымдық еңбекақы мөлшерін, еңбекті төлеу және сыйақы беру 
шарттарын анықтау; 

(3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және 
мұндай сенімгерлік басқаруға берудің шарттарын айқындау; 

(4) Байқаушы кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, 
Байқаушы кеңесі мүшелеріне сыйлықақыны және өтемақыны анықтау, сондай-ақ 
Байқаушы кеңесінің есептері мен қорытындыларын бекіту; 

(5) Тексеру комиссиясы мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, Тексеру комиссиясы мүшелеріне сыйлықақыны және өтемақыны анықтау, сондай-
ақ Тексеру комиссиясы кеңесінің есептері мен қорытындыларын қарау және бекіту; 

(6) жылдық қаржылық есептемесін бекіту және сәйкес есепті жылға оның таза табысын бөлу 
туралы шешім қабылдау және Қатысушылар арасында барлық таза табысты не оның бөлігін 
таратуды болдырмау туралы (Кейінге қалдырылған табыс сомасын қоса) шешім қабылдау; 

(7) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және 
басқа да құжаттарды (бекітілуі Жарғыда Серіктестіктің басқа органдары құзыретіне 
жатқызылған құжаттардан басқа) бекіту, атап айтқанда: 

(а) Байқаушы кеңес туралы қағида және Тексеру комиссиясы туралы қағида; 

(б) Серіктестіктің дивидендті саясаты; және 

(в) Қатысушылардың құқықтарымен тікелей байланысты кез келген қағида; 

(8) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге және заңды тұлғаларға (коммерциялық 
емес ұйымдарға қоса) қатысуы туралы шешім шығару; 

(9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару; 

(10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту; 

(11) ЖШС туралы Заңның 34-бабына сәйкес Қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім 
шығару; 

(12) Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру не Серіктестіктің бүкіл мүлкіне ауыртпалық арту 
туралы шешім шығару; 

(13) ЖШС туралы Заңның 39-бабына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу 
туралы шешім шығару; 
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(14) Қатысушыларға және Қатысу үлестерін сатып алушыларға Коммерциялық құпияны қоса 
алғанда Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту; 

(15) Жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлау; 

(16) Серіктестіктің аудитін жүргізуге аудиторды бекіту және Серіктестіктің аудиторына қызметі 
үшін сыйлықақы мөлшерін анықтау; 

(17) Серіктестікті тіркеуге дейін Құрылтайшыларда туған міндеттемелер және жауапкершілікті, 
немесе Серіктестікті тіркеуге дейін ол жүргізген іс-әрекетті құптау; 

(18) Жарғылық капиталға заттай нысанда не мүліктік құқық түрінде салынған салымды ақшалай 
нысанда егер мұндай салымның құны жиырма мың айлық есептік көрсеткіштің мөлшеріне 
бара-бар сомадан асып түспейтін болса бағалау; 

(19) Құрылтай шартына қосылу туралы шарт талаптарын бекіту және Құрылтай шартына 
қосылу туралы шарт жасасу туралы шешім шығару; 

(20) Лицензиялық келісімнің талаптарын бекіту (Құрылтай шартында анықталғандай) және 
Лицензиялық келісімді жасау туралы шешім шығару; 

(21) Серіктестіктің филиалдарын және өкілдіктерін құру және тарату туралы шешім шығару 
және олар туралы қағидаларды бекіту; 

(22) Серіктестіктің басқа заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлесін) сатып алу не иеліктен 
шығару туралы шешім шығару; 

(23) Серіктестіктің резервті капиталын не басқа қорларын құру, сондай-ақ олар туралы 
қағидаларды бекіту;  

(24) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтай шартына және осы Жарғыға сәйкес 
Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жататын басқа мәселелерді шешу;   

 

(25) серіктестіктің мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасуын 
мақұлдау туралы шешім, оның (олардың) нәтижесінде серіктестік құны жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінің елу бір және одан 
көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаруы (иеліктен алуы) мүмкін.  

7.1.2 Жалпы жиналыс, өзінің құзыреті осы Жарғыда қалай белгіленгеніне қарамастан, Серіктестік 
қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға алуға құқылы. 

7.1.3 Жалпы жиналыс Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге де 
органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы. 
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7.2 Кезекті Жалпы жиналыс  

7.2.1 Жалпы жиналыс кезекті Жалпы жиналыстан басқа кезектен тыс Жалпы жиналыс болып табылады. 

7.2.2 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін бекітуге арналған Жалпы жиналыс әр қаржылық 
есеп беру жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірмей өткізілуге тиіс. 

7.3 Жалпы жиналысты шақыру тәртібі  

7.3.1 Жалпы жиналыс шақырылады: 

(1) Бас директор: 

(а) Өз бастамасы бойынша; немесе 

(б) Байқаушы кеңес не Тексеру комиссиясының талаптары бойынша не дауыстардың 
жалпы санынан оннан бірінен артық дауысты иеленуші Қатысушылардың 
бастамасы бойынша; немесе 

(2) Байқаушы кеңес не Тексеру комиссиясы не Қатысушылар дауыстардың жалпы санынан 
қосынды дауысы оннан бірінен артық дауысты иеленуші осы Жарғының 7.3.1(1)-
тармағының талаптарын бұза отырып әр Қатысушыға Бас директор Жалпы жиналыстың 
өтуі туралы жазбаша хабарлама жолдамаса, өз бетімен. 

7.3.2 Шақыратын тұлға Жалпы жиналыстың ашылу күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен 
кешіктірмей Бас директор жүргізетін Қатысушылардың тізбесінде көрсетілген мекенжай бойынша 
әр Қатысушыға оның өткізілетіндігі туралы хабарлауға міндетті. 

7.3.3 Хабарламада Жалпы жиналыс өтетін уақыт, орны мен күні, ұсынылып отырған күн тәртібі, 
қатысушылардың жалпы жиналысы түрі: кезекті не кезектен тыс, жиналысты өткізу тәртібі, сырттай 
дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі, оған сәйкес жиналыс өткізіліп отырған 
Қазақстан Республикасы заң актілерінің нормалары көрсетілуге тиіс. Осындай хабарламаның 
көшірмесі (ұсынылып отырған күн тәртібі және қажетті материалдармен бірге) сол күні 
Қатысушыларға электронды пошта не факс арқылы жолданады. Осы мақсаттарда Бас директорда 
әр Қатысушының электронды пошта мекенжайы не факс нөмірінің жаңаланған түрде  мәлімет 
болуын осындай Қатысушы қамтамасыз етуге міндетті. Бұндай ақпаратты Шақыратын тұлға беруі 
мүмкін (Бас директордан басқа). 

Серіктестік қатысушыларға бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша ақпарат беруге 
құқылы.  

7.3.4 Кез келген Қатысушы Жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға 
дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. 

7.3.5 Жалпы жиналыс ашылғанға дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей жиынтығында жалпы 
дауыс санының жиырмадан бірінен астамын иеленетін Қатысушылар өздері белгілеген мәселелерді 
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жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуді талап етуге құқылы. Бұл талапты орындау Жалпы 
жиналысты шақырған тұлға үшін міндетті. 

7.3.6 Егер Қатысушылардың ұсыныс жасауы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы 
күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақырған тұлға жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) 
күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Жарғының 7.3.2 және 7.3.3-тармағында аталған әдіспен әрбір 
Қатысушыға бұл өзгерістер туралы хабарлауға міндетті. 

7.3.7 Шақырушы тұлға түскен ұсыныстарды қарап, жиналыстың ашылу күніне дейін 10 (он) күнтізбелік 
күннен кешіктірмей оларды Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізу немесе одан бас тарту туралы 
шешім қабылдауға міндетті. Шақырушы тұлға ұсыныстар қабылданған жағдайда Жалпы жиналыс 
ашылғанға дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей күн тәртібіне енгізілген өзгерістер туралы 
Қатысушыларға хабарлауға, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер немесе 
толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда арыз берушіге бас тарту туралы 
дәлелді жауап беруге міндетті. 

7.3.8 Егер ұсыныстарды Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуден бас тарту және ол бойынша 
қабылданған шешім арыз берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, ол мұндай шешімге 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шағымдануға құқылы. 

7.3.9 Жалпы жиналыстың күн тәртібіне «әр түрлі», «өзге де», «басқа» және осыларға ұқсас 
тұжырымдауларды қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы мәселелерді енгізуге тыйым салынады. 

7.3.10 Жалпы жиналысты шақырушы тұлға Қатысушыға жиналыстың ашылуына дейін 10 (он) күнтізбелік 
күннен кешіктірмей жіберілген талабы бойынша оған жазбаша түрде және жиналыстың ашылу 
күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей күн тәртібінің барлық мәселелері жөніндегі 
шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-
ақ осы Жарғыда не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да 
мәліметтерді жіберуге міндетті. 

7.4 Жалпы жиналысты өткізу тәртібі  

7.4.1 Қатысушы Жалпы жиналыста жеке не өкілі арқылы  қатысуы не дауыс беруі мүмкін. Атқарушы 
органдардың басшылары не Қатысушының жеке-дара атқарушы органдары (бұдан әрі – «Бірінші 
басшылар») Қатысушылардың жалпы жиналысында сенімхатсыз қатысуға және дауыс беруге 
құқылы, бұл ретте Қатысушылардың өзге өкілдері Жалпы жиналыста сенімхат негізінде қатысады 
және дауыс береді.     

7.4.2 Жалпы жиналыс ашылар алдында оған келген Қатысушыларды және олардың өкілдерін тіркеу 
жүргізіледі. Қатысушылардың өкілдері олардың Бірінші басшыларынан басқа Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркелмеген Қатысушы 
(Қатысушының өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге 
қатысуға құқығы жоқ. 

7.4.3 Басым көпшілікті қажет ететін мәселелерден басқа кез келген мәселелер бойынша Жалпы 
жиналысқа қатысып отырғандар (немесе оған өкілдік алған қатысушылар) жиынтығында жалпы 
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дауыс санының жартысынан астамын иеленсе, кворум шарттары сақталған болып танылады. Егер 
Қатысушылардың (немесе өкілдік алғандар) жиынтығында жалпы дауыс санының үштен екісінен 
астамын иеленсе, басым көпшілікті қажет ететін мәселелер бойынша, Жалпы жиналыстың шешім 
қабылдауға үшін  кворум шарттары сақталған болып танылады. 

7.4.4 Жалпы жиналыста кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс бірінші шақырылған күннен бастап 
45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей қайта шақырылады. Жалпы жиналыс қайта 
шақырылған кезде осы Жарғының                  7.3-тармағында белгіленген ережелер сақталуға тиіс. 
Қайта шақырылған Жалпы жиналыс Қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары немесе 
оған өкілдік алғандар иеленген дауыс санына қарамастан заңды болып табылады. Егер қатысып 
отырған немесе оған өкілдік алған Қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан 
кемін иеленген жағдайда мұндай Жалпы жиналыс дауыстың басым көпшілігін қажет ететін 
Мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

7.4.5 Жалпы жиналысты Бас директор немесе Бас директордың міндетін атқарушы ретінде әрекет ететін 
адам ашады. Байқаушы кеңес, Тексеру комиссиясы немесе Қатысушылар шақырған Жалпы 
жиналысты тиісінше Байқаушы кеңестің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе 
олардың міндетін атқарушы адамдар, не Жалпы жиналысты шақырған Қатысушылардың бірі не 
оның уәкілетті өкілі ашады. 

7.4.6 Жалпы жиналысты ашатын адам Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысының 
сайлауын өткізеді. Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысын сайлау жөніндегі мәселе 
бойынша дауыс беру кезінде әрбір Қатысушысы бір дауысы болады (Жарғылық капиталдағы 
үлесіне қарамастан), ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Бас 
директор немесе Тексеру комиссиясының мүшесі болып табылатын тұлға Жалпы жиналыста 
төрағалық ете алмайды. Егер Қатысушылар төрағалық етуші мен хатшыны сайлай алмаса, 
төрағалық етуші ретінде ҮМЗ үміткерлері қатарынан тұлға, ал хатшы ретінде CGNPC-URC 
үміткерлері қатарынан тұлға болады.   

7.4.7 Құқықты Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде әрбір Қатысушы оның Қатысу үлесіне бара бар 
дауыс санына ие болады, тек келесі мәселелер қатысында құқықтық Жалпы жиналыста шешім 
қабылдау қажет болған жағдайдан басқа: 

(1) осы Жарғының 7.4.6-тармағына сәйкес Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен 
хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде, әрбір Қатысушы осы 
Жарғының 7.4.6-тармағында белгіленген дауыс санына ие болады; және 

(2) осы Жарғының 8.1.4, 9.4, 10.3, 14.8 және 18.4.2-тармақтарында және Құрылтай шартының 
9.7(е)-тармағында белгіленген жағдайларда әрбір Қатысушы осы Жарғының 8.1.4, 9.4, 10.3, 
14.8 және 18.4.2-тармақтарында және Құрылтай шартының 9.7(е)-тармағында белгіленген 
дауыс санына ие болады; 

(3) егер қандай да бір уақыт сәтінде CGNPC-URC тиесілі Қатысу үлесі  Жарғылық капиталдан 
33,35%  (отыз үш бүтін жүзден отыз бес пайыздан) кем болса, онда Жалпы жиналыстың 
құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша дауыс беру кезінде (осы Жарғының 
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7.4.7(1) және 7.4.7(2) көрсетілген мәселелерден басқа): 

(А) CGNPC-URC Қатысу үлесінің мөлшеріне тәуелсіз дауыстардың жалпы санынан  
33,35% (отыз үш бүтін жүзден отыз бес пайызға) ие болса; 

(Б) ҮМЗ осы Жарғының 7.4.7(4)-тармағын есепке ала отырып Қатысу үлесіне сәйкес 
келетін дауыс санына ие болады; 

(В) Қалған дауыс саны басқа Қатысушылар арасында олардың Қатысу үлестеріне бара 
бар таратылады; 

 

(4) Егер қандай да бір уақыт сәтінде ҮМЗ-ге тиесілі Қатысу үлесі Жарғылық капиталдан 51% 
(елу бір пайызға) кем болса,  онда Жалпы жиналыстың құзыретіне жататын барлық 
мәселелер бойынша дауыс беру кезінде (осы Жарғының 7.4.7(1) және 7.4.7(2) көрсетілген 
мәселелерден басқа): 

(А) ҮМЗ Қатысу үлесінің мөлшеріне тәуелсіз дауыстардың жалпы санынан  51% (елу 
бір пайызға) ие болса; 

(Б) CGNPC-URC осы Жарғының 7.4.7(4)-тармағын есепке ала отырып Қатысу үлесіне 
сәйкес келетін дауыс санына ие болады; және 

(В) Қалған дауыс саны басқа Қатысушылар арасында олардың Қатысу үлестеріне бара 
бар таратылады. 

7.4.8 Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін Жалпы жиналыс кворумды жария 
етуге міндетті. 

7.4.9 Жалпы жиналыстың хатшысы Жалпы жиналыстың өту барысына және Жалпы жиналыстың 
хаттамасын дұрыс жүргізуге жауап береді. 

7.4.10 Әр Жалпы жиналыста хаттама жүргізіледі. Хаттамалар орыс және ағылшын тілдерінде жасалады. 
Жалпы жиналыс хаттамасы Жалпы жиналыс өткен күннен кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде 
дайындалады, Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі және хатшысы қол қояды және Бас 
директорда сақталатын хаттамалар кітабына тігіледі. 

7.4.11 Хаттамалар кітабы кез келген уақытта кез келген Қатысушыға танысу үшін берілуі тиіс. 
Қатысушылардың талап етуі бойынша оларға хаттамалар кітабына Бас директор куәландырған 
көшірмелер беріледі. 

7.4.12 Жалпы жиналыс хаттамасына келесі ақпарат енгізіледі: 

(1) Серіктестіктің толық фирмалық атауы және орналасқан жері;  

(2) Жалпы жиналысты өткізу датасы, орны және уақыты; 
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(3) Жалпы жиналысқа ұсынылған Қатысу үлестері және дауыс саны туралы ақпарат; 

(4) кворумның болуы немесе кворумның болмауы туралы констатация; 

(5) Жалпы жиналыстың күн тәртібі; 

(6) Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі туралы мәліметтер; 

(7) Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысы туралы мәліметтер (тегін, аты-жөнін 
қоса); 

(8) Жалпы жиналыста қатысқан тұлғалар тізімі; 

(9) Жалпы жиналыста қатысушылардың сөз сөйлеуі; 

(10) Отырыста ұсынылған мәселелер тізімі және осындай мәселелер бойынша дауыс беру 
нәтижелері;  

(11) Жалпы жиналыста ұсынылған әр шешімге берілген дауыстардың жалпы саны; және 

(12) Жалпы жиналыста қабылданған шешімдер тізімі. 

7.5 Шешімдерді қабылдау тәртібі  

7.5.1 Жалпы жиналыс осы Жарғының 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 және 7.3.7-тармақтарына сәйкес Қатысушыларға 
хабарланған күн тәртібінің мәселелері бойынша не қандай да бір Қатысушының ұсынысы (талабы) 
бойынша күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. 

7.5.2 Жалпы жиналысының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 

7.5.3 Жалпы жиналыстың шешімін қабылдау үшін сан жағынан Басым көпшілік дауысты қажет етсе, 
мұндай Мәселелерді Басым көпшілік шешеді. Жалпы жиналыстың қалған шешімдері, оның ішінде 
жай көпшілік дауысты қажет ететін Мәселелер бойынша Жалпы жиналыста қатысушылар мен оған 
өкілдік алғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. 

7.5.4 Барлық Қатысушылардың өзара келісім беруімен Жалпы жиналыс хат, факсимильдік немесе 
электрондық хабарлар алмасу не барлық қатысушыларға қолайлы және жіберілетін әрі 
қабылданатын хабарлардың анықтығын қамтамасыз ететін байланыстың өзге құралдарын 
пайдалану арқылы сырттай сұрау салу жолымен өткізілуі мүмкін (бұдан әрі – «Сырттай жалпы 
жиналыс»). Сырттай қабылданған Жалпы жиналыстардың шешімдері осы Жарғының 7.4.10 - 
7.4.12-тармақтарына сәйкес ресімделеді және сақталады.      

7.5.5 Сырттай өткізілетін жалпы жиналыс ұсынылып отырған күн тәртібі мен оған енгізілген мәселелер 
бойынша шешімдер жобаларын барлық Қатысушыларға хабарлауды, дауысқа қою басталғанға 
дейін олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысу мүмкіндігін, күн тәртібі бойынша 
ұсыныстар енгізуді және оған белгілі бір мәселелерді енгізуді талап етуді, сондай-ақ дауысқа 
қоюдың алдында күн тәртібінің өзгергенін және талқыланатын мәселелер бойынша басқа 
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Қатысушылардың пікірлерін (сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша өткізілуге 
тиіс. 

 

7.5.6 Сырттай өткізілетін жалпы жиналыстың осы Жарғының 7.1(1), 7.1(9) - 7.1(12)-тармақтарында 
көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

8. БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС  

8.1 Жалпы қағидалар 

8.1.1 Байқаушы кеңес Бас директордың қызметін бақылауды жүзеге асыратын Серіктестіктің органы 
болып табылады.   

8.1.2 Байқаушы кеңес 5 (бес) мүшеден тұрады. Жалпы жиналыс тағайындау туралы шешім қабылдау 
үшін әр Қатысушы қамтамасыз етуге міндетті: 

(1) ҮМЗ ұсынған үміткерлер қатарынан Байқаушы кеңестің 3 (үш) мүшесін (егер қажет болған 
жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет ету мерзімі аяқталмаған қайтып алынбаған 
қажетті рұқсаттарды алу шартында) (бұдан әрі – «ҮМЗ үміткерлері»); және  

(2) CGPNC-URC ұсынған үміткерлер қатарынан Байқаушы кеңестің 2 (екі) мүшесін (егер 
қажет болған жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет ету мерзімі аяқталмаған 
қайтып алынбаған қажетті рұқсаттарды алу шартында) (бұдан әрі – «CGNPC-URC 
үміткерлері»). 

8.1.3 Байқаушы кеңестің барлық мүшелері бір уақытта сайланады. Байқаушы кеңестің уәкілеттік мерзімі 
жалпы 3 (үш) жылды құрайды. Байқаушы кеңес мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан 
жағдайда, Байқаушы кеңестің жаңа мүшесін сайлау осы Жарғының 8.1.2-тармағына сәйкес жүзеге 
асырылады. Қайта сайланған  Байқаушы кеңес мүшесінің уәкілеттігі Байқаушы кеңестің жалпы 
уәкілеттік мерзімі аяқталуымен бірге аяқталады.    

8.1.4 Кез келген құқықтық Жалпы жиналыста  

(1) ҮМЗ Үміткерлерін Байқаушы кеңес лауазымына сайлау туралы не осындай Байқаушы 
кеңес мүшелерінің уәкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс 
беру кезінде, және 8.1.4(1)-тармақта белгіленген қандай да бір Жалпы жиналыста 
ұсынылған мәселе бойынша шешім шығарған жағдайда дауыстардың жалпы санынан ҮМЗ 
99% (тоқсан тоғыз пайыз) дауысқа ие болады, CGNPC-URC осындай Жалпы жиналыста 
ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады; және 

(2) CGNPC-URC Үміткерлерін Байқаушы кеңес лауазымына сайлау туралы не осындай 
Байқаушы кеңес мүшелерінің уәкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау мәселесі 
бойынша дауыс беру кезінде, және 8.1.4(1)-тармақта белгіленген қандай да бір Жалпы 
жиналыста ұсынылған мәселе бойынша шешім шығарған жағдайда дауыстардың жалпы 
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санынан CGNPC-URC 99% (тоқсан тоғыз пайыз) дауысқа ие болады, ҮМЗ осындай Жалпы 
жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады  

осы Жарғының 8.1-тармағында көзделген тәртіпте Байқаушы кеңес үміткерлер қатарынан 
ұсынылған мүшелер қатарында болуы тиіс. Күмән тудырмас үшін осы тармақ Байқаушы кеңес 
мүшелеріне сыйлықақыны анықтау туралы шешімдерге қолданылмайды.   

8.1.5 Байқаушы кеңестің төрағасы осы Жарғының  8.1.2-тармағына сәйкес осы 8.1.5-тармақтың 
ережелерін есепке ала отырып Жалпы жиналыстың шешімімен тағайындалады. Байқаушы кеңестің 
бірінші құрамының төрағасы осы Жарғының 8.1.2(1)-тармағында көзделген ҮМЗ Үміткерлерінің 
біреуі болуы тиіс. Байқаушы кеңес төрағасының бұндай тағайындалуы Байқаушы кеңес 
уәкілеттігінің жалпы барлық мерзіміне жүзеге асырылады және ҮМЗ мен CGPNC-URC ұсынған 
үміткерлер қатарынан тиісті тәртіпте кезекпен іске асырылады. Байқаушы кеңес төрағасының 
уәкілеттілігі Байқаушы кеңестің уәкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатылған жағдайда 
Байқаушы кеңестің төрағасы ҮМЗ Үміткерлері не   CGNPC-URC Үміткерлері қатарынан 
Құрылтайшылардың қайсысы Байқаушы кеңестің уәкілеттігі аяқталған төрағасын ұсынғандығына 
байланысты болуы тиіс.   

8.1.6 Егер Байқаушы кеңестің мүшесі Байқаушы кеңестің отырысында қатыса алмаса, Байқаушы кеңеске 
осындай отырыста қарастырылатын күн тәртібінің әр мәселесі бойынша өз пікірін дауыс беру үшін 
көрсете отырып, жазбаша хабарлама жолдау арқылы (курьер, пошта, телеграф, факсимильдік және 
электронды байланыс арқылы) өз пікірін білдіруге және осындай отырыста қарастырылатын күн 
тәртібіндегі кез келген мәселе бойынша дауыс беруге құқылы. 

8.1.7 Байқаушы кеңестің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір мезгілде Бас 
директор бола алмайды. 

8.2 Байқаушы кеңестің құзыреті  

Байқаушы кеңес Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатқызылмайтын дәрежеде келесі 
уәкілеттіктерге ие болады: 

(1) Серіктестік қызметінің артықшылықты бағыттарын анықтау; 

(2) Серіктестіктің жылдың қаржылық есебін алдын ала бекіту, Жалпы жиналысқа Жалпы 
жиналыстың шешімімен бекітілген Серіктестіктің дивидендті саясатына сәйкес өткен 
қаржылық жыл үшін Серіктестіктің таза табысын бөлу туралы ұсыныстар ұсыну; 

(3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Серіктестік 
немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау, және аталмыш ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ету үшін тиісті ішкі құжатты бекіту;  

4) төмендегілермен байланысты мәміле жасау немесе өзара байланысты мәмілелерді жасау 
туралы шешім шығару:  

(1) кез келген негізгі құралдарды, қорларды, компоненттерді, аяқталмаған 
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Жылубөлетін құрамаларды не дайын бұйым-Жылубөлетін құрамаларды немесе 
Серіктестік бизнесінің қандай да бір бағытын иеліктен шығару; немесе  

(2) Серіктестіктің Санаткерлік меншік нысандарына ерекше құқықты  немесе 
Серіктестіктің Санаткерлік меншік нысандарына ерекше құқығына ауыртпалық 
артуы табыстау шарты не лицензиялық келісім негізінде өтуі; немесе  

(3) Серіктестіктің ұандай да бір негізгі құралдарды, қорларды, компоненттерді, 
аяқталмаған Жылубөлетін құрамаларды не дайын бұйым-Жылубөлетін 
құрамаларды немесе қандай да бір тұлғаның бизнесінің кез келген бағытын сатып 
алуы, 

құны 2.000.000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы 
теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық 
болатын әр осындай жағдайда тек Жылубөлетін құрамаларды өндіру және отынды 
фабрикаттау бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қолданылады; 

(5) Осы Жарғының 8.2(3)-тармағында көзделген мәселелерден басқа  құны 2.000.000 (екі 
миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы теңгенің АҚШ 
долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық болатын 
Серіктестіктің кез келген активтерін не мүлкін сатып алумен немесе иеліктен шығарумен 
байланысты мәміле жасау не өзара байланысты мәміле жасау туралы шешім шығару; 

(6) Серіктестіктің өкілдіктері мен филиалдарын қоса отырып,  Серіктестік қызметкерлерінің 
жалпы санын, Серіктестіктің штаттық кестесін, Серіктестіктің ұйымдастырушылық 
құрылымын бекіту; 

(7) Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту; 

(8) Өндірістік-қаржылық жоспарды бекіту; 

(9) Бас директордың, қажет болса, Байқаушы кеңеске Серіктестіктің қызметі туралы 
ақпараттың тізбесі, оның ішінде қаржы есебін, ұсыну тәртібін және мерзімдерін белгілеу; 

 

 

(10) Серіктестіктің қызметтік іссапарға баратын қызметкерлеріне шығындарын өтеу тәртібі мен 
шарттарын белгілеу; 

(11) Серіктестіктің есебінен қызметкерлерге мобильдік байланысты қолдану құқығын беру 
кезінде өтелетін шығындар лимитін және өкілдік шығындар лимиттерін белгілеу; 

(12) осы Жарғының 9.7-тармағының қағидаларын ескере отырып, Бас директордың қаржы 
жөніндегі орынбасарын, Бас директордың орынбасары – бас инженерді, экономика 
жөніндегі директорды, өндіріс жөніндегі директорды және сатып алуларды жүргізуді 
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ұйымдастыруға жауапты қызметтің басшысын тағайындау; 

(13) Серіктестіктің есептік саясатын және оған кез келген өзгерістер мен толықтыруларды 
бекіту; 

(14) тәуекелдіктерді басқару саясатын және тәуекелдіктерді басқару жүйесін бағалау үшін 
тиімділік көрсеткіштерін бекіту; 

(15) Серіктестіктің мүлкін сату бойынша ішкі ресімдерді және оларға кез келген өзгерістер мен 
толықтыруларды бекіту; 

(16) Серіктестік қызметкерлерінің еңбек жағдайларын, сыйақы төлеу және әлеуметтік қамтуды 
реттейтін ішкі құжаттарды бекіту; 

(17) қарыздарды (кредит) алу не беру бойынша мәміле жасау туралы шешім қабылдау, сондай-
ақ 8 000 000 (сегіз миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы 
теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық 
болатын осындай мәмілелердің шарттарын бекіту; 

(18) 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы теңгенің 
АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық болатын 
сомаға кепілдеме және кепілгерлік беру туралы шешім шығару және (немесе) 
Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне 
қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама 
сомадан артық болатын Серіктестіктің қандай да бір активтері не мүлкіне ауыртпалық 
артумен (немесе қандай да бір құқық беру) байланысты мәміле жасау туралы шешім 
шығару; 

(19) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа заңды тұлғаларға қарыз (кредит, 
қаржылық көмек, кепілдеме) беру тәртібін реттейтін Серіктестіктің ішкі құжаттарын 
бекіту; 

(20) Серіктестіктің облигациялары мен бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу, сондай-
ақ тәуекелдіктерді және валюталық бағамды хеджирлеу саясатын бекіту; 

(21) Серіктестіктің талабын не Серіктестіктің үшінші тұлғаларға қарсы сот не арбитражды 
істерді, 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан артық сомаға талапты не жауапкершілікті қоса 
бастама беруін құптау немесе осындай үшінші тұлғамен дау қатысында  50 000 (елу мың) 
АҚШ долларынан артық сомаға талапты не жауапкершілікпен байланысты бейбіт келісімді 
құптау (реттеу туралы келісім); 

(22) Жылубөлетін құрамалар маркетингін және сатумен қоса қандай да бір мәмілені құптау, 
осындай мәмілеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

(23) Техникалық-экономикалық негіздемені бекіту; 

(24) Өнімді шығаруда қолданылатын уран ұнтағын, отын таблеткаларын, уранды аффинаждау 
бойынша қызметтерді, уранды конверсиялау бойынша қызметтерді, уранды және 
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компоненттерін байыту бойынша қызметтерді сатып алуға мәміле жасау туралы шешім 
шығару (олардың талаптарын бекіту туралы);  

(25) Құрылтай шартының 9.5-тармағына сәйкес Байқаушы кеңестің төрағасы қарауына ұсынған 
Тұйыққа тірелген жағдайларды шешу; 

(26) Серіктестік және оның Қосылма тұлғалары, Қатысушылардың біреуі не қандай да бір 
Қатысушы тобының мүшесі (Құрылтай шартында анықталғандай) арасында мәмілені 
жасау, мәмілені мақұлдау туралы шешім, осындай мәмілеге өзгерістер мен 
толықтыруларды енгізу туралы немесе осындай мәмілені бұзу туралы шешімді қоса, бұл 
ретте осындай мәміле бойынша тауарлар, жұмыстар немесе қызметтердің құны 100 000 
(жүз мың) АҚШ долларынан немесе мәмілені жасау күніне қарасты қолданылатын Теңгенің 
АҚШ долларына қатысты айырбастау бағасы бойынша Теңгемен алынған баламасынан 
артық болады; 

(27) Номиналданған қызметкерлер үшін ақшалай төлемдерді және тұрудың физикалық 
жағдайларын, байланыс және көлікті бекіту; және  

(28) Байқаушы кеңестің кезекті отырыстарының жылдық жоспарын бекіту, онда болжалды 
даталар (кезеңдер), өткізу орындары мен нысандары, болжалды күн тәртібі болуға тиіс;  

(29) Серіктестіктің қызметтік жеңіл автомобильдерді бөлу нормативтерін, әкімшілік аппаратын 
орналастыруға арналған алаңдардың нормаларын белгілеу;  

(30) Құрылтай шарты мен осы Жарғыға сәйкес оның құзыретіне жатқызылған басқа мәслелер 
бойынша шешімдер шығару. 

 

8.3 Байқаушы кеңестің отырыстарын өткізу тәртібі  

8.3.1 Байқаушы кеңестің отырыстарын өткізу және оның шешім қабылдау тәртібі осы Жарғыда және 
Жалпы жиналыс бекіткен Байқаушы кеңестің қызметін реттейтін Байқаушы кеңес туралы қағидада 
белгіленген. Байқаушы кеңестің кезекті отырысын қоспағанда, Байқаушы кеңестің отырысы 
Байқаушы кеңестің кезектен тыс отырысы болып табылады. Байқаушы кеңестің кезекті отырыстары 
кемінде жылына төрт рет өткізіледі. Байқаушы кеңестің кезекті отырыстары көзбе-көз тәртіпте 
өткізіледі. 

8.3.2 Байқаушы кеңес мүшелерінің отырысын Байқаушы кеңестің, сондай-ақ Қатысушының кез келген 
мүшесінің талабы бойынша Байқаушы кеңес Төрағасының бастамасымен шақыртады. Байқаушы 
кеңестің отырысында қарастыруға мәселелерді Серіктестіктің Бас директоры ұсынуға құқылы. 
Байқаушы кеңестің отырыстары Байқау кеңесі мүшелерінің жеке кездесуі арқылы, телефон немесе 
бейне конференцияны қолдану арқылы көзбе-көз тәртіпте (бұдан әрі – «көзбе көз отырыс»), немесе 
бюллетеньдерді толтыру және оларды Байқаушы кеңеске жолдау арқылы  сырттай өткізілуі мүмкін. 
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8.3.3 Байқаушы кеңесті шақырту туралы ұсыныстар (талаптар) Байқаушы кеңестің төрағасына Байқаушы 
кеңес отырысының ұсынылып отырған күн тәртібі мазмұндалған қажетті құжаттар мен 
материалдарды қоса бере отырып, тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы ұсынылады. 

8.3.4 Хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Байқаушы кеңестің төрағасы 
Байқаушы кеңес отырысын шақырту қажеттілігі туралы шешім қабылдайды, отырысты өткізу 
датасын белгілейді және Бас директорға қажетті құжаттарды дайындау мақсаты үшін және оларды 
Байқаушы кеңестің барлық мүшелеріне Байқаушы кеңес отырысын өткізу датасына дейін 20 
(жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей жолдауға  тапсырма береді.   

8.3.5 Бас директор қажетті құжаттарды дайындайды және Байқаушы кеңес отырысының ашылу күніне 
дейін 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей Байқаушы кеңестің барлық мүшелеріне жазбаша 
түрде өтуі туралы хабарлауға және Байқаушы кеңестің мүшелеріне ұсынылған күн тәртібі бойынша 
қарастыру және шешім қабылдауға қажетті басқа мәліметтерді (материалдарды) пошта/электронды 
пошта немесе басқа байланыс құралдары көмегімен не жеке табыстау жолымен жолдауға міндетті. 
Хабарламада отырыстың өткізілетін датасы, уақыты, орны мен өткізілу тәртібі, сондай-ақ 
ұсынылған күн тәртібі көрсетілуі тиіс.     

8.3.6 Байқаушы кеңестің мүшелері Серіктестіктен отырыс өткізілетін күнге дейін қосымша ақпарат 
сұрауға құқылы. 

8.3.7 Байқаушы кеңестің отырысы белгіленген уақытта өткізіледі. Отырысқа Серіктестіктің Бас 
директоры, қызметкерлері және басқа тұлғалар шақырылуы мүмкін.  

8.3.8 Осы Жарғының 8.1.6-тармағына сәйкес үш мүшесі қатысатын болса және (не) жазбаша хабарлама 
ұсынылса, олардың кем дегенде екеуі ҮМЗ ұсынған үміткерлер қатарынан, ал кем дегенде біреуі  
CGNPC-URC ұсынған үміткерлер қатарынан болса, Байқаушы кеңес отырысы заңды деп танылады. 
Үміткері Байқаушы кеңестің мүшесі ретінде тағайындалған әрбір Қатысушы басқа 
Қатысушылардың алдында оның барлық үміткерлері Байқаушы кеңестің барлық отырыстарында 
қатысуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. ҮМЗ Үміткерлерінің кем дегенде екеуі немесе CGNPC-
URC Үміткерлерінің  кем дегенде біреуі Байқаушы кеңес мүшесі лауазымына тағайындалмаса және 
осындай лауазымды атқармаса, және Байқаушы кеңестің отырысы осы Жарғыға сәйкес 
шақыртылса, және осындай отырысты шақырту туралы хабарлама жағдайларға байланысты ҮМЗ 
не CGNPC-URC мекенжайына тапсырылса, онда Байқаушы кеңестің отырысы заңды деп танылады 
және ҮМЗ Үміткерлері немесе CGNPC-URC Үміткерлері қатарынан ешкім Байқаушы кеңес 
мүшесінің лауазымына тағайындалмау фактісіне тәуелсіз отырыста кворум болады. 

8.3.9 Байқаушы кеңестің отырыстарын Байқаушы кеңестің төрағасы немесе Байқаушы кеңестің төрағасы 
міндетін атқарушы ретінде әрекет ететін Байқаушы кеңестің мүшесі ашады және өткізеді. Байқаушы 
кеңестің хатшысын Байқаушы кеңес мүшелерінің жай көпшілік дауысымен сайлайды.   

8.3.10 Байқаушы кеңестің отырысын өткізу үшін кворумның болуын Байқаушы кеңестің төрағасы 
белгілейді. 
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8.3.11 Осы Жарғының 8.2(1), 8.2(3), 8.2(3), 8.2(7), 8.2(8), 8.2(12), 8.2(13), 8.2(16), 8.2(17), 8.2(18), 8.2(19), 
8.2(20), 8.2(21), 8.2(24), 8.2(24), 8.2(25), 8.2(26) және 8.2(27)-тармақтарында көзделген мәслелер 
(бұдан әрі – «Кеңестің бірауыздылығын қажет ететін мәселелер») бойынша Байқаушы кеңестің 
шешімін қатысып отырған мүшелер және осы Жарғының 8.1.6-тармағына сәйкес өздерінің жазбаша 
хабарламаларын ұсынған мүшелер бірауыздан қабылдайды.     

8.3.12 Байқаушы кеңестің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша (Кеңестің бірауыздылығын 
қажет ететін мәселелерден басқа және Кеңестің көпшілік даусын қажет ететін мәселелерден басқа) 
Байқаушы кеңестің шешімі қатысып отырған мүшелер және осы Жарғының 8.1.6-тармағына сәйкес 
өздерінің жазбаша хабарламаларын ұсынған мүшелердің жай көпшілік даусымен қабылданады. 
Байқаушы кеңестің осы Жарғының 8.2(22)-тармағында көрсетілген мәселе бойынша шешімі (бұдан 
әрі – «Кеңестің көпшілік басым даусын қажет ететін мәселелер») тек ҮМЗ Үміткерлері қатарынан 
кем дегенде екеуі және CGNPC-URC қатарынан кем дегенде біреуі осындай шешімге дауыс берген 
жағдайда ғана қабылданды деп танылады.   

8.3.13 Байқаушы кеңестің отырысында дауыс беру кезінде Байқаушы кеңестің әр мүшесі бір дауысқа ие 
болады. 

8.3.14 Байқаушы кеңестің мүшелеріне дауыс құқығын бсқа тұлғаларға, оның ішінде Байқаушы кеңестің 
басқа мүшелеріне тапсыруға болмайды.   

8.3.15 Байқаушы кеңестің көзбе көз отырысында қабылданған шешімдер орыс және ағылшын тілдерінде 
хаттамамен ресімделеді, бұл хаттама жасалады және отырыс өткізілген күннен кейін 15 (он бес) 
жұмыс күн ішінде Байқаушы кеңестің төрағасы және хатшысы қол қояды және мазмұнында болуы 
қажет: 

(1) Серіктестіктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 

(2) отырысты өткізу датасы, уақыты, орны мен өткізілу тәртібі; 

(3) отырыста қатысқан Байқаушы кеңес мүшелерінің тізімі; 

(4) отырысты өткізу үшін кворумның болуы туралы мәліметтер; 

(5) отырыста қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 

(6) отырыстың күн тәртібі; 

(7) дауыс беруге ұсынылған мәселелер және дауыс беру қорытындылары; 

(8) қабылданған шешімдер; 

(9) Байқаушы кеңестің шешімі бойынша басқа мәліметтер. 
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8.3.16 Байқаушы кеңес қабылдаған шешімдер Байқаушы кеңес мүшелерінің назарына жазбаша түрде 
Байқаушы кеңестің отырысы хаттамасының көшірмесін оған қол қойылған күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күннен кешіктірмей жолдау арқылы жеткізіледі.   

8.3.17 Байқаушы кеңес мүшелерінің сырттай дауыс беруі бюллетеньдерді қолдану арқылы жүргізіледі. 
Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер бірыңғай нысанда және басқа мәліметтер (материалдар) 
пошта/электронды пошта немесе басқа байланыс құралдары арқылы Байқаушы кеңестің 
мүшелеріне дауыстарды санау (аралас дауыс берумен отырыс немесе сырттай отырыс өткізу)  
күніне дейін 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей жолданады. 

8.3.18 Сырттай дауыс беруге арналған орыс және ағылшын тілдеріндегі бюллетеньде келесі мәліметтер 
көрсетіледі: 

(1) Серіктестіктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 

(2) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы датасы; 

(3) дауыстарды есептеу датасы; 

(4) Байқаушы кеңес отырысының күн тәртібі; 

(5) дауыс беруге ұсынылған мәселелер; 

(6) Байқаушы кеңес отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары 
«жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» сөздермен белгіленеді; 

(7) күн тәрітібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетеньді толтыру) түсіндіру. 

8.3.19 Байқаушы кеңес мүшесінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге Байқаушы кеңестің 
мүшесі қол қояды.   

8.3.20 Дауыстарды санау кезінде Байқаушы кеңес мүшелері дауыс беруге арналған бюллетеньде 
көрсетілген тәртіпке сәйкес дауыс берген және дауыс берудің тек бір нұсқасы таңдалған мәселе 
бойынша ғана даусы есепке алынады.   

8.3.21 Егер дауыс беруге арналған бюллетеньді ертерек жолдаған Байқаушы кеңестің мүшесі Байқаушы 
кеңестің көзбе көз отырысына (аралас дауыс беру отырысы) қатысуға және дауыс беруге келсе, 
бұндай Байқаушы кеңес мүшесінің бюллетені отырыс кворумын белгілеу кезінде және күн 
тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды. Бұл жағдайда, 
отырыс кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде 
оның жеке қатысуы және дауысы ескеріледі.   

8.3.22 Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер келіп түскен бюллетеньдердің негізінде 
анықталған кворумның болуы шартында қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беру арқылы 
қабылданған шешім жазбаша түрде ресімделеді және Байқаушы кеңестің төрағасы не осы сырттай 
отырыста Байқаушы кеңес төрағасының міндетін атқарушы ретінде әрекет еткен тұлға қол қояды.   
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8.3.23 Сырттай дауыс беру барысында қабылданған шешімге қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн 
ішінде осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдермен қоса Байқаушы кеңес мүшелеріне 
жолдайды.   

8.3.24 Байқаушы кеңес отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 
Байқаушы кеңестің шешімдері және оларға қосымша материалдар Серіктестіктің мұражайында 
сақталады.     

8.3.25 Байқаушы кеңес мүшесінің не кез келген Қатысушының талабы бойынша Бас директор оған танысу 
үшін Байқаушы кеңестің отырысы хаттамасының көшірмесін және сырттай дауыс беру жолымен 
қабылданған шешімдерді беруі қажет, және (не) Бас директордың қолымен және Байқаушы кеңестің 
мөрімен расталған отырыс хаттамаларынан үзінді көшірмелерді не шешімдерді ұсынуы тиіс.    

8.3.26 Байқаушы кеңестің барлық мүшелері және Қатысушылар өз міндеттерін орындау кезінде 
Серіктестік мүддесі үшін адал және ақылға қонымды іс-әрекет етуге тиіс.    

9. БАС ДИРЕКТОР, БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР  

9.1 Бас директор Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы болып табылады.   

9.2 ҮМЗ ұсынған үміткерлер қатарынан Бас директорды Жалпы жиналыс 5 (бес) жыл мерзімге 
сайлайды. Байқаушы кеңес Бас директор үшін басқару және табыстылық саласында жылдық 
мақсаттарды анықтайды. Егер Байқаушы кеңес Бас директор осындай мақсаттарға қатарынан екі 
жылда жетпеді деп шешім шығарса, Жалпы жиналыс Бас директордың орнына тағайындауы үшін 
ҮМЗ басқа үміткерді ұсынуға құқылы.   

9.3 Бас директор осы Жарғының 9.5-тармағы шеңберінде Серіктестіктің барлық ағымдық қызметі үшін 
жауапкершілікке ие болады. 

9.4 ҮМЗ Үміткерлерінің қатарынан жеке тұлғаны Бас директор лауазымына сайлау туралы немесе Бас 
директордың уәкілеттігін тоқтату туралы  шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде 
кез келген заңды Жалпы жиналыста Бас директор әрқашан ҮМЗ ұсынған үміткерлер қатарынан 
сайлануын қаматамсыз ету мақсатымен Жалпы жиналыста  ұсынылған дауыстардың жалпы 
санынан ҮМЗ 99% (тоқсан тоғыз пайыз) дауысқа ие болады. Осы 9.4-тармақтың мәселесі бойынша 
кез келген Жалпы жиналыста ұсынылған шешім  қабылданған жағдайда  CGNPC-URC осындай 
Жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады. 

9.5 Бас директордың құзыретіне Жалпы жиналыстың, Байқаушы кеңестің не Тексеру комиссиясының 
құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай шартымен және осы 
Жарғымен белгіленген Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету бойынша барлық мәселелер 
жатады, негізінен Бас директор келесі уәкілеттіктерді атқарады: 

(1) Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 

(2) Серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім арту құқығымен 
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сенімхаттар береді; 

(3) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа 
жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, Байқаушы кеңес 
бекіткен құжаттар негізінде еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы 
мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, 
көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады; 

(4) Жалпы жиналыстың және Байқаушы кеңестің қарауына Серіктестіктің қызметімен 
байланысты  мәселелерді ұсынады; 

(5) Серіктестік атынан Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары заңды және 
жеке тұлғаларға кінәрат-талаптар мен қуынуларды қою туралы шешім қабылдайды; 

(6) Серіктестіктің қызметкерлері арасында жұмыстарды бөледі, Серіктестіктің неғұрлым 
тиімді жұмыс жасауына жету үшін олардың өкілеттіктерін анықтайды; 

(7) Жалпы жиналыста және (не) Байқаушы кеңестің отырысында қарастыруға ұсынылған 
мәселелерді алдын ала  қарастырады; 

(8) Бекітілуі Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне және (не) Байқаушы кеңестің  құзыретіне 
жатқызылмаған Серіктестіктің ішкі құжаттарын (нұсқаулықтар, қағидалар және т.б.) 
бекітеді; 

(9) Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне 
қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама 
сомадан артық не тең болатын қандай да бір мүлкін не активтерін сатып алумен немесе 
иеліктен шығарумен байланысты мәмілелерді не өзара байланысқан мәмілелерді жасайды; 
 

(10) Қарыздарды (кредит) алу не беру бойынша мәміле жасайды, құны 8 000 000 (сегіз миллион) 
АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына 
айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық болмайтын осындай 
мәмілелердің шарттарын анықтайды; 

(11) Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне 
қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама 
сомадан артық не тең болатын Серіктестіктің қандай да бір активтері не мүлкіне ипотека, 
кепілдік не басқа қамтамасыз ету құқыққа байланысты мәміле жасау туралы шешім шығару  
немесе 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы 
теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомаға тең не 
артық болмайтын сомаға кепілдеме және кепілгерлік береді; 

(12) осы Жарғының 9.10-тармағының қағидаларын есепке ала отырып, Серіктестіктің банктік 
шотынан (шоттарынан) кез келген төлемдерді жүргізеді; 

(13) Осы Жарғының 8.2-тармағы (26) тармақшасына сәйкес Серіктестіктің Жалпы жиналысы 
және/немесе Байқаушы кеңесі жасасу туралы шешімдерді қабылдайтын мәмілелерді 
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қоспағанда, Серіктестік және оның Қосылма тұлғасы, Қатысушылардың біреуі не қандай 
да бір Қатысушы тобының мүшесі (Құрылтай шартында анықталғандай) арасында мәмілені 
жасайды, осындай мәмілеге өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы немесе осындай 
мәмілені бұзу туралы шешімді қоса; және  

(14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай шартымен не осы Жарғымен Жалпы 
жиналыстың, Байқаушы кеңестің және Тексеру комиссиясының ерекше құзыретіне 
жатқызылмаған басқа өкілеттіктерді атқарады. 

9.6 Бас директор өз міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Құрылтай 
шартын, осы Жарғыны және Серіктестіктің ішкі құжаттарын сақтауға міндетті.    

9.7 Әр Қатысушы өз үміткерлері қатарынан тағайындалған Байқаушы кеңестің мүшелеріне олар 
Байқаушы кеңес отырыстарында төмендегілерді тағайындау туралы дауыс беруге тапсырма беруге 
міндетті: 

(1) Қаржылық мәселелерге жауапты Бас директордың орынбасарын (бұдан әрі – «Бас директордың 
қаржы жөніндегі орынбасары»), және өндіріс жөніндегі директорды, екеуі де CGNPC-URC 
ұсынған үміткерлер қатарынан (егер қажет болған жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет 
ету мерзімі аяқталмаған алынбаған рұқсаттардың болуы шартында) (біріге «Номиналданған 
қызметкерлер» және жекелей – «Номиналданған қызметкер» деп аталады); және 

(2) Бас директордың орынбасары – бас инженер және экономика жөніндегі директор, екеуі де ҮМЗ 
ұсынған үміткерлер қатарынан (егер қажет болған жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет 
ету мерзімі аяқталмаған алынбаған рұқсаттардың болуы шартында).  

9.8 Осы Жарғының 9.7-тармағында көрсетілген қызметкерлермен еңбек шартын бұзу Байқаушы 
кеңестің шешімімен жүзеге асырылады. Әр Қатысушы өз үміткерлері қатарынан тағайындалған 
Байқаушы кеңестің мүшелеріне олар Байқаушы кеңес отырыстарында кез келген осындай тұлғамен 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер бойынша еңбек шартын бұзу 
туралы дауыс беруге тапсырма беруге міндетті, егер бұндай тұлға жеткіліксіз біліктілігі салдарынан 
лауазымына не орындайтын жұмысына сәйкес келмесе не Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
не осы Жарғыға сәйкес Жалпы жиналыста не Байқаушы кеңес бекіткен ішкі ережелер мен 
қағидаларды бұзған жағдайда. Егер осындай тұлғамен еңбек шарты осы 9.8-тармаққа сәйкес 
бұзылса, онда  СGNPC-URC және ҮМЗ жағдайларға байланысты, осындай тұлғаны сәйкес 
лауазымға қандай да бір уақытта да қайталап ұсынуға құқы жоқ, бірақ CGNPC-URC және ҮМЗ 
жағдайларға байланысты, осы Жарғының 9.7-тармағына сәйкес бос тұрған лауазым орнына басқа 
тұлғаны ұсынуға құқылы. 

9.9 Серіктестіктің атынан келесі құжаттарды және шарттарды жасауға және қол қоюға: 

(1) Жылубөлетін құрамаларды өндіруге қолданылатын уранды, жинақты, қосалқы 
бөлшектерді, қосымша аспаптарды, құрал-жабдықтарды және өндірістік нысандарды сатып 
алуға шарттар; 

(2) құрылыс шарты бойынша техникалық қадағалауды жүргізу мақсаты үшін инжинирингтік 
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қызметтерді көрсетуге шарттар;  

(3) технологиялық қызметтерді көрсетуге шарттар және консультациялық қызметтерді 
көрсетуге шарттар; 

(4) құны 8 000 000 (сегіз миллион) АҚШ долларынан не келісім жасау күніне қолданыстағы 
теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомаға тең не 
артық емес сомаға қарыздарды (кредит) алу не беру туралы келісімдер; 

(5) Серіктестіктің 2 000 000 (екі миллион) АҚШ долларынан не келісім жасау күніне 
қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама 
сомадан артық не тең болатын Серіктестіктің қандай да бір активтері не мүлкін сатып 
алумен не иеліктен шығарумен байланысты келісімдер  немесе Серіктестіктің 2 000 000 (екі 
миллион) АҚШ долларынан не мәміле жасау күніне қолданыстағы теңгенің АҚШ 
долларына айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомадан артық не тең болатын 
Серіктестіктің қандай да бір активтері не мүлкіне ипотека, кепілдік не басқа қамтамасыз 
ету құқыққа байланысты келісімдер жасау  немесе 2 000 000 (екі миллион) АҚШ 
долларынан не келісім жасау күніне қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына айырбастау 
бағамы бойынша Теңгемен балама сомаға тең не артық болмайтын сомаға кепілдеме және 
кепілгерлік беру туралы келісімдер; және 

(6) Серіктестік төлейтін қосынды ақшалай сома жалпы құны не жалпы бағасы 1 000 000 (бір 
миллион) АҚШ долларынан не шарт жасау күніне қолданыстағы теңгенің АҚШ долларына 
айырбастау бағамы бойынша Теңгемен балама сомаға тең не артық болатын мәміленің 
қатысында өзара байланысқан шарттардың жинағы не кез келген жеке шарт, және 

7) мұндай шартқа өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны бұзу туралы шешімді 
қоса алғанда, Серіктестік пен оның Қосылма тұлғасымен, оның Қатысушыларының бірімен 
немесе қандай да бір Қатысушының Топ мүшесімен (Құрылтай шартында белгіленгендей) 
жасалған кез келген жеке шарт,   

Жалпы жиналыстың шешімімен және Байқаушы кеңестің шешімімен бекітілген шарттар мен 
құжаттардан басқа Бас директордың (бірінші қол қою құқығымен) және кез келген номиналданған 
қызметкердің (екінші қол қою құқығымен) қолдарының болуын қажет етеді. Егер Номиналданған 
қызметкерлердің ешқайсысы  лауазымға тағайындалмаса не лауазымды атқармаса, онда Бас 
директор осы 9.9-тармақта көрсетілген кез келген шарттарға не құжаттарға қол қоюға құқылы.    

Осы 9.9-тармақта көрсетілмеген шарттар мен құжаттарға Бас директор қол қояды.  

9.10 Серіктестік атынан төлемдерді жүргізуге берілетін кез келген төлем тапсырмасына Бас директор 
(бірінші қол қою құқығымен) және Бас директордың қаржы жөніндегі орынбасары (екінші қол қою 
құқығымен) қол қоюы қажет. Егер Бас директордың қаржы жөніндегі орынбасары өз 
міндеттемелерін орындай алмаса, онда Бас директор Бас директордың қаржы жөніндегі 
орынбасарының өз міндеттемелерін орындай алмау уақытына CGNPC-URC үміткерлері қатарынан, 
егер бұл үміткер ұсынылмаса, кез келген басқа тұлғаны тағайындайды, жоғарыда сипатталған әр 
жағдайда Бас директор орынды деп таныған кез келген осындай тұлға Серіктестіктің ішкі 
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ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғарыда көрсетілген 
құжаттарға екінші қол қою құқығымен сенімхат береді. 

9.11 Егер Бас директор қандай да бір себеп бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаса, ол өз 
бұйрығымен осы Жарғының  9.7(2)-тармағында көрсетілген тұлғалардың кез келгенін Бас 
директордың міндетін атқарушы ретінде тағайындауға құқылы. Осындай жолмен тағайындалған 
Бас директордың міндетін атқарушы сенімхат бойынша бірінші қол қою құқығымен Бас 
директордың барлық өкілеттігін атқарады және Құрылтай шарты және осы Жарғы бойынша Бас 
директор ие болатын көлемде жауапкершілікке ие болады.  

9.12 Серіктестік CGNPC-URC сұрауы бойынша CGNPC-URC ұсынған үміткерлер қатарынан 15 (он бес) 
тұлғадан артық емес (Номиналданған қызметкерлерді қоса) тұлғаларды (бұдан әрі – 
«Номиналданған қызметкерлер») (мүдделі Номиналданған қызметкерлердің келісімін алу және 
қажет болған жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет ету мерзімі аяқталмаған алынбаған 
рұқсаттардың болуы шартында) Серіктестік өз қызметкерлерін тартатын еңбек жағдайларымен 
(еңбекақы және өтемақы төлемдерімен қоса) Номиналданған қызметкерлер үшін ақшалай төлемдер 
мен тұратын орнының физикалық шарттарын, байланыс пен көлікті Байқаушы кеңес шешімімен 
бекітуге жатқызылу шартында жұмысқа алады. Номиналданған қызметкерлер отын өзектер 
өндірісі, жетекші тұйық арна өндірісін, қаңқа өндірісі, агрегаттар өндірісін қоса өндіріс процесін 
басқаруға, сапаны қамтамасыз етуге, физикалық және химиялық сынамаларға, және өндірістің осы 
процесін бақылауға жауапкершілікке ие болады. CGNPC-URC әр Номиналданған қызметкер өз 
міндеттемелерін лайықты түрде орындауын қамтамасыз етуге міндетті, және әр номиналданған 
қызметкердің әрекеті және әрекетсіздігі үшін жауапкершілікке ие болады.  Егер бұл туралы CGNPC-
URC талап етсе және Номиналданған қызметкердің жазбаша бастамасының негізінде Серіктестік 
сәйкес Номиналданған қызметкермен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
себептерге сәйкес  және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, еңбек шартын 
бұзуға міндетті.    

9.13 Серіктестіктің қызметін жүзеге асыруға қажетті қаржы жоспардан, инвестициялардың жинақты 
жоспарын, бюджеттен, кезеңнің шығындар жоспарын,  Серіктестік қызметкерлерінің еңбекақы 
тізілімін және басқа қаржы құжаттардан (бұдан әрі – «Өндірістік-қаржылық жоспар») тұратын  
әр қаржылық жылға негізді әрекет ететін Бас директор негізгі көрсеткіштер мен қаржы жоспарды 
(ақшаның қозғалысын) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бекіткен нысандар бойынша және CGNPC-
URC үшін қолайлы түрде әзірлеуін Қатысушылар қамтамасыз етуге міндетті.  Бірінші Қаржы 
жоспары Байқаушы кеңес Техникалық-экономикалық бағалау есебін бекіткен датадан кейін 
мүмкіндігінше ең ерте мерзімдерде жасалуы тиіс. Әр кейінгі Қаржы жоспарын Байқаушы кеңеске 
әзірленген тиісті кезең басталғанға дейін 60 (алпыс) күнтізбелік күннен кешіктірмей тапсырылуы 
тиіс. Егер Байқаушы кеңес Қаржы жоспарын бекітпесе, Қатысушылар Байқаушы кеңестің мүшелері 
Қатысушылармен келіспеушіліктерді талқылауын қамтамасыз етуге міндетті және Бас директор 
әзірлеуін және қайта қаралған Қаржы жоспарын тиісті кезеңнің басталуына дейін 15 (он бес) 
күнтізбелік  күннен кешіктірмей ұсынуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер Байқаушы кеңес Қаржы 
жоспарын бекітпесе, Серіктестік Байқаушы кеңес бекіткен Қаржы жоспарының қағидаларына 
сәйкес өзінің қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруы тиіс, және осындай жолмен бекітілмеген 
бөлімдер қатысында Серіктестік жағдайларға байланысты алдыңғы жылға бекітілген Қаржы 
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жоспарына сәйкес басқарылуы тиіс. Бас директор сәйкес жыл ағымында Қаржы жоспарына 
өзгерістер мен түзетулер енгізуге ұсыныс жасауына болады.     

10. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ 

10.1 Тексеру комиссиясы Бас директордың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады. 

10.2 Тексеру комиссиясы 3 (үш) адам құрамда құрылады. Тексеру комиссиясының мүшелері біруақытта 
Жалпы жиналыстың шешімімен (егер қажет болған жағдайда қолданыстағы құқыққа сәйкес әрекет 
ету мерзімі аяқталмаған алынбаған рұқсатты алу шартында) ҮМЗ ұсынған 2 (екі) үміткерлер 
қатарынан және CGPNC-URC  ұсынған 1 (бір) үміткер қатарынан сайланады. Тексеру 
комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды. Егер Тексеру комиссиясы мүшесінің 
өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Тексеру комиссиясының жаңа мүшесі осы 
Жарғының 10-тармағына сәйкес сайланады, және Тексеру комиссиясының жаңадан сайланған 
мүшесінің өкілеттігі Тексеру комиссиясының жалпы өкілеттігінің мерзімінің аяқталуымен 
біруақытта аяқталады. Бас директор және Байқаушы кеңестің мүшелері Тексеру комиссиясының 
мүшелері бола алмайды. Тексеру комиссиясының төрағасын ҮМЗ және CGPNC-URC кезекпен 
ұсынған үміткерлері қатарынан сайланған Байқаушы кеңес мүшелерінің қатарынан Байқаушы 
кеңестің жалпы өкілеттік мерзіміне Байқаушы кеңестің мүшелері бірауыздан сайлайды. Бұл ретте 
Байқаушы кеңестің бірінші құрамының төрағасы   CGPNC-URC ұсынған үміткерлер қатарынан 
сайланады.   

10.3 Кез келген заңды Жалпы жиналыста: 

(1) ҮМЗ Үміткерлерінің қатарынан жеке тұлғаны осы Жарғының 10.2-тармағына сәйкес 
Тексеру кеңестің құрамына сайлау туралы немесе уәкілеттігін тоқтату туралы  шешім 
қабылдау мәселесі бойынша Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде Жалпы жиналыста  
ұсынылған дауыстардың жалпы санынан ҮМЗ 99% (тоқсан тоғыз пайыз) дауысқа ие 
болады, қандайда бір Жалпы жиналыста осы 10.3(1)-тармақта көрсетілген мәселе бойынша 
шешім шығарған жағдайда, CGNPC-URC осындай Жалпы жиналыста ұсынылған 
дауыстардың жалпы санынан 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады; және 

(2) CGNPC-URC Үміткерлерінің қатарынан жеке тұлғаны осы Жарғының 10.2-тармағына 
сәйкес Тексеру кеңестің құрамына сайлау туралы немесе уәкілеттігін тоқтату туралы  
шешім қабылдау мәселесі бойынша Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде Жалпы 
жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан CGNPC-URC 99% (тоқсан тоғыз 
пайыз) дауысқа ие болады, қандайда бір Жалпы жиналыста осы 10.3(1)-тармақта 
көрсетілген мәселе бойынша шешім шығарған жағдайда, осындай Жалпы жиналыста 
ұсынылған дауыстардың жалпы санынан ҮМЗ 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады  

Тексеру комиссиясының құрам мүшелері  әрқашан осы Жарғының 10.2-тармағында көзделген 
тәртіпте ұсынылған үміткерлер қатарынан сайланады.   

10.4 Тексеру комиссиясы Жалпы жиналыстың алдын да есеп береді. Тексеру комиссиясы толық құрамда 
әрекет етеді. 
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10.5 Тексеру комиссиясы кез келген уақытта Бас директордың қаржылық-шаруашылық қызметіне 
тексеруге жүргізуге құқылы. Тексеру комиссиясы осы мақсатта Серіктестіктің барлық 
құжаттамасын ешқандай кедергісіз көру құқығына ие болады. Тексеру комиссиясының талап етуі 
бойынша Бас директор ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелер беруге міндетті. 

10.6 Тексеру комиссиясы Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық 
есептемесіне міндетті түрде тексеру жүргізеді. Жалпы жиналыстың Тексеру комиссиясының 
қорытындысы не аудиторлық есебі болмайынша жылдық қаржылық есептемені бекітуге құқығы 
жоқ. 

10.7 Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін 
реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді. 

11. ҚАТЫСУ ҮЛЕСІ ҚАТЫСЫНДА ТЫЙЫМДАР МЕН ШЕКТЕУЛЕР  

11.1 Қатысу үлесі қатысында қандай да бір мәміле жасауға тыйым салу және шектеулер, сондай ақ 
Қатысу үлесі қатысында сатып алуға артықшылық құқықты жүзеге асыру Құрылтай шартының 
ережелерімен белгіленеді.   

11.2 Қатысушылардың ешқайсысында Серіктестіктегі өзінің қатысу үлесін не оның бір бөлігін тура не 
жанама түрде кепілге қоюға не ауыртпалық артуға басқа Қатысушының алдын ала жазбаша 
келісімінсіз және қажет болған жағдайда мемлекеттік органдардың рұқсатынсыз құқығы жоқ. 

12. СЫРТҚЫ АУДИТ 

12.1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемелеріне Серіктестік жылсайынғы аудит жүргізуге 
міндетті және осы мақсатта Серіктестікпен, Бас директормен, Байқаушы кеңесінің мүшелерімен, 
Тексеру комиссиясының мүшелерімен, Қатысушыларымен не олардың Топ мүшелерімен арада 
мүліктік мүдделермен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды (бұдан әрі – «сыртқы аудит») тартуға 
міндетті. Бұндай сыртқы аудитті Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында, Құрылтай 
шартында және осы Жарғыда көзделген жағдайлардан басқа өз есебінен жүргізеді. 

12.2. Әр Қатысушы өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептемесіне оның атынан аудит жүргізу үшін 
аудиторлық ұйымды немесе аудиторды (бұдан әрі – «аудитор») тартуға құқылы. Бұндай аудиторға 
Серіктестіктің қаржылық есептемесін көруге рұқсат берілуі қажет, және де бұндай аудитор оған 
тексеруге берілген барлық құжаттар қатысында құпиялылық тәртібін сақтауға міндетті.   

12.3. Әр Қатысушы әр қаржы жылы аяқталған соң 36 (отыз алты) ай ішінде  өз есебінен Серіктестіктің 
бүкіл қаржылық есептемесіне аудит жүргізуге құқылы. Осындай аудиттен кейін бастамасы 
бойынша аудитті жүргізген Қатысушы Байқаушы кеңеске немесе Бас директорға аудитпен 
анықталған жағдайларды түсіндіруге және олар бойынша ақпарат алуға сұраным ұсынуға құқылы. 
Байқаушы кеңес немесе Бас директор осындай сұраным алған уақыттан бастап 30 (отыз) күнтізбелік 
күн ішінде жазбаша нысанда жауап ұсынуға міндетті.        

12.4. Әр Қатысушы өз есебінен нақты шаруашылық операцияға немесе белгілі бір қаржылық жылға 
нақты мәселе бойынша арнайы аудит жүргізуге құқылы. Серіктестікке жазбаша түрде осындай 
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арнайы аудит туралы 30 (отыз) күнтізбелік  күн бұрын хабарлайды. Арнайы аудит Серіктестіктің 
шаруашылық қызметінің күнделікті ағымына кедергі келтірмейтін тәсілмен, және де мүмкіндігінше 
осы Жарғының 12.1-тармағына сәйкес жүргізілетін жылдық аудитпен бір уақытта  жүргізілуі тиіс. 

12.5. Осы Жарғының 12.2, 12.3 және 12.4-тармақтарына сәйкес Қатысушының бастамасы бойынша аудит 
жүргізу мақсаттары үшін Қатысушы Қазақстан Республикасында не одан тысқары тіркелген 
тұлғаны бухгалтерлік не аудиторлық қызметтерді көрсету үшін білікті ретінде не Қатысушының 
ішкі аудитіне жауапты Қатысушының бөлімшесін тағайындауға құқылы.   

12.6. Егер қандай  да бір Қатысушы осы Жарғының 12.2, 12.3 және 12.4-тармақтарына сәйкес аудит 
жүргізсе, ол өзі тағайындаған аудиторларға берілген не олар қараған барлық құжаттардың 
құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.  

13. ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТЕМЕ 

13.1 Серіктестік тұрақты түрде (жылдық және тоқсандық) теңгерімді, пайда мен шығыстар туралы 
есепті, шығындар туралы есепті, ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп, меншік капиталдың 
өзгеруі туралы есеп және Қатысушылардың, Халықаралық қаржылық есептеменің стандарттары 
(бұдан әрі – «ХҚЕС») және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен көзделген басқа 
есептермен қоса қаржылық есептемені дайындайды. Есептер Қатысушылар және Қазақстан 
Республикасының тиісті мемлекеттік органдары белгілеген толықтығына, кезеңділігіне және ұсыну 
мерзімдеріне қойылған талаптарға сәйкес  ұсынылады.    

13.2 Серіктестік: 

(1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өз қызметінің барлық түрін жүзеге 
асырады; 

(2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме туралы заңнамасы 
және ХҚЕС талаптарына сәйкес жүйелер мен ресімдер бойынша нақты және толық 
бухгалтерлік есепті және теңгемен басқа қаржылық құжаттарды міндетті түрде жүргізеді; 

(3) Ай сайынғы ХҚЕС сәйкес дайындалған көбею қорытындысымен басқарушы есептерді есеп 
дайындалатын айдан кейін сегіз (8) күнтізбелік күн ішінде және/немесе Қатысушылар 
белгілеген мерзім ішінде әзірлейді және Қатысушыларға жолдайды; 

(4) ХҚЕС сәйкес дайындалған тоқсандық қаржылық есептемені есептеме дайындалған тоқсан 
аяқталған соң он бір (11) күнтізбелік  күн ішінде және/не Қатысушылар белгілеген мерзімде 
әзірлейді және Қатысушыларға жолдайды; 

(5)  ХҚЕС сәйкес өзінің аудиттелген жылдық қаржылық есептемесін әр есептік кезеңге есептік 
айдан кейінгі 20 қаңтарға дейін және/не Қатысушылар белгілеген мерзімде, бірақ 
қолданыстағы заңнамамен белгіленген мерзімнен кешіктірмей  әзірлейді және жолдайды; 
және 

(6) Серіктестіктің қызметі мен қаржылық күйіне байланысты кез келген және барлық 
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мәселелер қатысында кез келген Қатысушы уақыт арасында негізді түрде талап етуі мүмкін 
осындай қосымша ақпаратты және есептерді жедел түрде ұсынады. 

13.3 Серіктестікте Қатысушыларға кез келген уақытта тексеруге берілуі қажет бухгалтерлік және басқа 
құжаттама жүргізіледі. 

13.4 Серіктестікте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтық, статистикалық және 
қаржылық есептеме жүргізіледі. 

13.5 Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген есептердің 
барлық түрлерін ұйымдастыру үшін жауап береді.   

13.6 Серіктестіктің Бас директоры және басқа лауазымды тұлғалары есептің барлық түрлері туралы 
мәліметтер ұсынбағаны үшін, сондай ақ дұрыс емес мәлімет бергені үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке ие болады. 

13.7 Серіктестік тәртіпті сақтамағаны үшін және есеп пен есептеменің дұрыстылығына Қазақстан 
Республикасының заңнамасы бойынша жауапкершілікке ие болады.    

13.8 Серіктестіктің мемлекеттік тіркелу күнінде басталып, сол жылдың 31 желтоқсанында аяқталған 
Серіктестіктің бірінші Қаржылық жылдан басқа Серіктестіктің қаржылық жылы әр күнтізбелік 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанында аяқталады. 

13.9 Серіктестіктің қаржылық есептемесі, бухгалтерлік теңгерімдері және бухгалтерлік есептің басқа 
құжаттары мен бухгалтерлік кітаптарына Бас директор және Бас директордың қаржы жөніндегі 
орынбасары қол қояды.    

13.10 Жылдық қаржылық есептемені Жалпы жиналыс бекітуге жатады. 

14. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ  

14.1  Байқаушы кеңес Жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген Серіктестіктің дивидендтерді бөлу 
саясатына сәйкес Серіктестіктің аяқталған қаржылық жылға таза табысын бөлу тәртібі туралы 
Жалпы жиналыстың қарауына ұсыныс шығарады. 

14.2 Жалпы жиналыс табысты Қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда 
Серіктестіктің қызметі нәтижесінде қаржылық жылға алынған таза табысы Қатысушылар арасында 
олардың қатысу үлестеріне тең бөлікте бөлінеді.    

14.3 Жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген Серіктестіктің дивидендті саясатына сәйкес осы 
Жарғының 14.8-тармағын ескере отырып, бөлінетін таза табыстың сомасы Жалпы жиналыстың 
шешімімен бекітеді.    

14.4 Төлемді Серіктестік Жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 
бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға тиіс.  
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14.5 Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін Қатысушылар арасында бөлуден алып тастау 
туралы шешім қабылдауға да құқылы. 

14.6 Серіктестіктің Жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты Қатысушылар арасында 
бөлуге құқығы жоқ. 

14.7 Белгіленген мерзімде таза табысты төлемеген жағдайда Серіктестік Қатысушыларға төленуге тиісті 
таза табыстың негізгі сомасын Қатысушыларға төлейді, сондай ақ төлемді мерзімінен кешіктірген 
әр күнтізбелік  күн үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми 
мөлшерлемесі бойынша ақшалай міндеттемелерді нақты орындау күніне қарасты есептелген 
өсімпұл төлейді.   

14.8 Осы Жарғының 14.6-тармағын ескере отырып, егер Жалпы жиналыстың бөлінетін таза табыс 
мөлшері туралы шешімі кем дегенде екі кезекті жағдайда Құрылтайшылар басым көпшілікке келе 
алмау себебімен қабылданбаса, онда кез келген Қатысушы Серіктестіктен Қол жетімді табыстың 
100% (жүз пайызын) Қатысушылар арасында Серіктестік бір тарапы болып табылатын қаржылық 
келісімдердің шектеулері мен міндеттемелерін ескере отырып, Қатысушылар арасында бөлуді талап 
етуге құқылы. Қол жетімді табыстың 100% бөлу туралы талап қатысында Жалпы жиналыста 
ұсынылған кез келген шешім жағдайында  осындай талап қойған Қатысушы осындай Жалпы 
жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 99 (тоқсан тоғыз) пайыз дауысқа ие болады, ал 
қалған дауыстардың саны басқа Қатысушылар арасында олардың Қатысу үлесіне тең мөлшерде 
бөлінеді. Қол жетімді табыс осы 14.8-тармақ бойынша Қатысушылар арасында олардың Қатысу 
үлесіне бара бар мөлшерде бөлінеді.   

14.9 Осы Жарғының 14.8-тармағының мақсатында «Қол жетімді табыс» бекітілген (а) Өндірістік-
қаржы қаржы жоспарына сәйкес күрделі шығындарды және басқа шығындарды төлеуге қажетті 
ақшаны, (b) Серіктестіктің резервті капиталын және осы Жарғының  7.1(23)-тармағында көрсетілген 
басқа қорларын түзуге арналған ақшаны, заңнамамен көзделген таза табыс есебінен құрылатын 
басқа резервтер мен қорларды (бұдан әрі – «Кейінге қалдырылған табыс») және Серіктестікке 
барлық қарыздарын (салықтарды қоса) төлеуге қажетті және (не) төлем мерзімінің басталуына 
қарай Серіктестіктің барлық міндеттемелерін орындауға қажетті ақшаны (c) шығарып тастағаннан 
соң  Қатысушылар арасында таза табыс ретінде заңды негізде бөлінуі мүмкін Серіктестіктің  барлық 
ақша сомасын білдіреді.   

14.10 Егер Жалпы жиналыс осы Жарғының 7.1(23)-тармағына сәйкес резервтер сомасы туралы шешім 
қабылдай алмаса, ешқандай резерв қол жетімді табысты есептеу мақсатында таза табыстан 
есептеліп шығарыла алмайды, егер бұндай резерв сомасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленбесе; басқа жағдайларда резервтер сомасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленсе, Қол жетімді табыс сомасынан шығарылып есептеледі.  

15. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ  

15.1 Бас директор Серіктестіктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, осы Жарғыға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес жүргізеді.     
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15.2 Номиналданған қызметкерлер, Бас директордың орынбасары – бас инженер, Бас директордың 
қаржы жөніндегі орынбасары және сатып алуларды жүргізуді ұйымдастыруға жауапты қызмет 
жетекшісі Байқаушы кеңестің тиісті шешімі негізінде осы Жарғының 9.7 және 9.8-тармақтарының 
ережелерін ескере отырып жұмысқа қабылданады.   

15.3 Серіктестіктің қызметкерлері Серіктестікпен еңбек шартын жасасқан жеке тұлғалар болып 
табылады. 

15.4 Серіктестік қызметкерлерінің еңбек жағдайлары мен әлеуметтік құқықтары Серіктестіктің ішкі 
құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. 

15.5 Серіктестіктің қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнеткерлік 
қамту беріледі. 

15.6 Серіктестік өз қызметкерлері үшін Байқаушы кеңестің шешімімен бекітілген ішкі құжаттарға сәйкес 
қосымша еңбек және әлеуметтік жеңілдіктерді (Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
көзделгендерден басқа) белгілей алады. 

16. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ   

16.1 Серіктестіктің кез келген Қатысушының талабы бойынша Серіктестіктің қызметі туралы, оның 
ішінде Қатысушының мүдделеріне қатысы бар не қатысы болуы мүмкін ақпаратты ұсынады. 

 

16.2 Келесі мәселелер туралы ақпарат ретінде Қатысушылардың мүддесіне қатысты ақпарат болып 
танылуы тиіс: 

(1) Жалпы жиналыс, Байқаушы кеңес, Тексеру комиссиясы және Бас директор қабылдаған 
шешімдер, және қабылданған шешімдер туралы ақпарат; 

(2) Серіктестік банктерден не қаржы институттарынан қарызға алған кез келген ақшалай 
қаражат (қандай да бір банк шотында артық шығын және кері теңгерімнен басқа); 

(3) Нәтижесінде Серіктестіктің меншік капиталы мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан көп 
пайыз сомаға сатып алынатын не иеліктен шығарылатын Серіктестіктің мәміле не өзара 
байланысқан мәмілелер жинағын жасауы; 

(4) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрімен айналысуға рұқсаттар және лицензиялар алуы 
және (не) белгілі бір нақты іс-әрекет ету, осындай іс-әрекетті тоқтату немесе аяқтау, сондай 
ақ Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрімен айналысуға және (не) белгілі бір іс-әрекет 
етуіне бұрын алынған рұқсаттар мен лицензиялардан айырылуы; 

(5) Жеке немес заңды тұлғаның өтініші бойынша уәкілетті органның бұйрығына не сот актісіне  
сәйкес жүзеге асырылған Серіктестіктің қандай да бір мүлкіне тыйым салу; 
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(6) Нәтижесінде Серіктестіктің теңгерімдік құны Серіктестіктің барлық активтері мөлшерінен 
10 (он) немесе одан көп пайызын құраған  мүлкі жойылған төтенше сипаттағы 
жағдайлардың тууы; 

(7) Серіктестікті әкімшілік жазаға тарту және (не) оның лауазымды тұлғаларын қылмыстық не 
әкімшілік жазаға тарту; 

(8) Серіктестікті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім; 

(9) Аудиторлық есеп (бар болса), жылдық қаржы есептемесі, тоқсандық қаржы есептемесі, 
айлық басқарушы есеп; 

(10) Серіктестіктің бастамасы бойынша оған қарсы сот не арбитражды істерді қозғау, оның 
ішінде Серіктестіктің қатысында корпоративтік дауды бастау; және 

(11) Сұратушы Қатысушының негізделген пікірі бойынша Қатысушының мүддесіне қатысы бар 
басқа кез келген оқиға. 

16.3 Серіктестік Қатысушыларының мүддесіне қатысы бар Серіктестік қызметі туралы ақпаратты 
осындай ақпаратты сұратқан Қатысушының есебінен жазбаша сұрату келіп түскен күннен бастап 5 
(бес) күнтізбелік күн ішінде, егер сұратуда басқа мерзім көрсетілмесе, Бас директор ұсынады.   

16.4 Бас директор Қатысушыларға корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалғандығы туралы 
ақпарат беруге міндетті. 

16.5 Корпоративтік дау бойынша сот ісінің қозғалуы туралы ақпарат Қатысушыларға Жалпы жиналыста 
белгіленген тәртіпте Серіктестік тиісті сот хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша 
азаматтық іс бойынша шақырту алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынылады.    

16.6 Құрылтай шартының және Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Серіктестіктің 
қызметі туралы ақпарат Серіктестіктегі қатысу үлесін сатып алушыларға ақылға қонымды мерзімде, 
бірақ әлеуетті сатып алушылардан жазбаша хабарлама алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күн 
ішінде ұсынылады.    

16.7 Серіктестіктің қызметі туралы ашық ақпарат, сонымен қатар Серіктестік туралы басқа да ашық 
ақпарат ресми www.ulba-fa.kz, www.ulba.kz ресми веб-сайттарында жарияланады. 

17. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР  

17.1 Серіктестіктің қызметі туралы құжаттарды Серіктестік өз қызметінің барлық әрекет ету мерзімінде 
атқарушы органының орналасқан жері бойынша сақтайды.   

17.2 Келесі құжаттар сақталуға жатады: 

(1) Жарғы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;  
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(2) Құрылтай жиналыстарының хаттамалары (шешімдері); 

(3) Құрылтай шарты, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;  

(4) Серіктестікке белгілі бір қызмет түрімен айналысуға және (не) белгілі бір іс-әрекетті 
жүргізуге рұқсат; 

(5) Серіктестіктің теңгеріміндегі мүлікке құқығын растайтын құжаттар; 

(6) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы қағидалар және Серіктестіктің басқа 
ішкі құжаттары; 

(7) Жалпы жиналыстың хаттамалары, Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қатысты материалдар; 

(8) Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын Серіктестік 
Қатысушыларының тізімі; 

(9) Серіктестік жасаған шарттар және оларға кез келген өзгерістер және толықтырулар; 

(10) Байқаушы кеңестің күн тәртібіне қатысы бар материалдар, Байқаушы кеңес 
отырыстарының хаттамалары, Байқаушы кеңестің шешімдері, сырттай қабылданған 
Байқаушы кеңестің шешімдері; 

(11) Бас директордың шешімдері. 

17.3 Басқа құжаттарды сақтау мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. 

17.4 Қатысушының талабы бойынша Серіктестік осы Жарғының 17-тармағында көзделген құжаттардың 
көшірмелерін ұсынуға міндетті. Бас директор Қатысушыға сұратылған құжаттардың көшірмелерін 
одан сұрату алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде ұсынады.     

18. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ  

18.1 Жалпы қағидалар  

18.1.1 Серіктестіктің қызметі Серіктестікті тарату жолымен тоқтатылуы мүмкін. 

18.1.2 Серіктестік таратылуға жатады: 

(1) Жалпы жиналыстың шешімі бойынша; немесе 

(2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша. 

18.2 Мәжбүрлеп тарату 

Серіктестікті сот шешімі бойынша тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 
асырылады. 
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18.3 Ерікті тарату 

18.3.1 Жалпы жиналыс тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін Серіктестік бұл туралы Серіктестікті 
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуді жүргізген мемлекеттік әділет органына және тіркеу орны 
бойынша Қазақстан Республикасының кірістер жөніндегі уәкілетті органына дереу жазбаша түрде 
хабарлайды. 

18.3.2 Жалпы жиналыс тарату комиссиясын тағайындайды және Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес тарату тәртібі мен мерзімін белгілейді. Тарату комиссиясы әрбір Қатысушы 
тағайындаған  мүшелерден тұрады.   

18.3.3 Тарату комиссиясы тағайындалған уақыттан бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару 
бойынша өкілеттік өтеді. Тарату комиссиясы Серіктестіктің атынан қандай да бір юрисдикцияның 
сотында әрекет етеді.   

18.3.4 Тарату комиссиясы заңды тұлғаның таратылуы туралы, сондай ақ Серіктестіктің кредиторлары 
кінәрат-талап өтініштерін беру тәртібі мен мерзімдері туралы ақпаратты Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында таралатын кезеңдік баспа басылымдарында жариялайды. 
Банкроттық жағдайларынан басқа кінәрат-талап өтінішін білдіру мерзімі тарату туралы хабарлама 
жарияланғаннан кейін екі айдан аз болуы мүмкін емес.     

18.3.5 Тарату комиссиясы кредиторларды анықтауға және қарыздарды алуға шаралар қолданады, сондай 
ақ Серіктестіктің таратылуы туралы кредиторларға жазбаша хабарлайды. Кредиторлар кінәрат-
талап беру мерзімі аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы аралық тарату  теңгерімін жасайды, бұнда 
таратылатын Серіктестіктің мүлік құрамы туралы мәліметтер, кредиторлар ұсынған кінәрат-талап 
тізбесі, сондай ақ оларды қарастыру нәтижелері көрсетіледі.     

18.3.6 Аралық тарату теңгерімін Жалпы жиналыс бекітеді. 

18.3.7 Егер таратылатын Серіктестіктің ақшасы кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға 
жеткіліксіз болса, тарату комиссиясы Серіктестіктің мүлкін сот шешімін орындау үшін белгіленген 
тәртіпте жұртшылық сауда-саттықта сатуды жүзеге асырады.   

18.3.8 Таратылатын Серіктестіктің кредиторларына ақша төлеуді тарату комиссиясы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген кезектілік тәртібінде аралық тарату теңгеріміне 
сәйкес ол бекітілген күннен бастап жүргізеді.     

18.3.9 Кредиторлармен есептесуді аяқтағаннан кейін тарату комиссиясы Жалпы жиналыс бекітетін тарату 
теңгерімін жасайды.    

18.3.10 Серіктестіктің мүлкін сатқаннан және иеліктен шығарғаннан кейін және кредиторлармен 
есептескен соң қалған қаржылық активтер Қатысушылар арасында оларға тиесілі Қатысу үлесіне 
бара бар мөлшерде бөлінеді.   
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18.3.11 Серіктестіктің таратылуы аяқталды деп, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп бұ        
л туралы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлер орталығына мәлімет енгізілгеннен кейін 
танылады. 

 

18.4 Серіктестікті тарату тәртібі 

18.4.1 Құрылтай шартының 6.15, 9.8 немесе 14.4-тармақтарына сәйкес Ірі қатысушыға тарату туралы 
Хабарлама ұсынуға құқық беретін оқиға пайда болған уақыттан бастап 60 (алпыс) Жұмыс күн 
ішінде тарату туралы Хабарламаны Ірі қатысушы  ұсынса, Серіктестік таратылуға жатады. 

18.4.2 Осы Жарғының 18.4.1-тармағына сәйкес Ірі қатысушы басқа Қатысушыларға тарату туралы 
Хабарлама ұсынса, онда бұндай Ірі Қатысушы Жалпы жиналысты шақыртуға құқылы және осындай 
Жалпы жиналыста Серіктестікті тарату туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру 
кезінде Жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 99% (тоқсан тоғыз пайызы) Ірі 
қатысушыға тиесілі болады, ал басқа Қатысушылар Жалпы жиналыста Серіктестікті тарату туралы 
шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде Жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың 
жалпы санынан қосыла  1%  (бір пайызға) ие болады, бұндай Жалпы жиналыс төмендегі шарттарда 
шақыртылған жағдайда: 

(1) осы Жарғының 18.4.1-тармағына сәйкес ұсынылған тарату туралы Хабарламаны басқа 
Қатысушылар алған күннен бастап 60 (алпыс) Жұмыс күнінен ерте емес; және 

(2) осы Жарғының 18.4.1-тармағына сәйкес ұсынылған тарату туралы Хабарламаны басқа 
Қатысушылар алған күннен бастап 70 (жетпіс) Жұмыс күн ішінде. 

19. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР  

19.1 Осы Жарғының белгілі бір қағидаларының жарамсыздығы осы Жарғының басқа қағидаларының 
жарамдылығына қатысы жоқ. 

19.2 Серіктестіктің қызметімен байланысты дайындалатын және қабылданатын барлық құжаттар, 
негізінен есептер, қаржылық есептілік, бухгалтерлік теңгерім, жиналыстар мен отырыстарды 
шақырту туралы хабарламалар және хабарлаулар, жиналыстар мен отырыстардың хаттамалары 
(шешімдері), ішкі ресімдер бойынша құжаттар, сонымен қатар барлық аудиторлық құжаттар 
Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген тілде, сонымен қатар  орыс және ағылшын тілдерінде 
дайындалуы тиіс. Бұл ретте Серіктестік осындай құжаттардың аударылуына байланысты барлық 
шығындарды өзіне алады. 

19.3 Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін осы Жарғыға өзгертулер және (не) 
толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес енгізіледі және тіркеледі. 
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