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«M.S. Nankbaev atyndagy KAZGUU 
Umversiteti» акционерлік қоғамының осы 
Жарғысы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әзірленді және 
«M.S. Narikbaev atyndagy KAZGUU
Umversiteti» акционерлік қоғамын (әрі қарай 
мәтін бойынша - «M.S. Nankbaev atyndagy 
KAZGUU Umversiteti» АҚ, Қоғам,
Университет) ұйымдастырудың және қызмет 
етуінің құқықтық негіздерін анықтайды.

Настоящий Устав Акционерного 
общества «Университет КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева» разработан в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан и определяет 
правовые основы организации и
функционирования Акционерного общества 
«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева» (далее по тексту - АО 
«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева», Общество,
Университет).

Бірінші бөлім. 
Жалпы ережелер

1-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАНДЫ 
МӘРТЕБЕСІ

1.1. «М. S. Narikbaev atyndagy KAZGUU
Umversiteti» АҚ Жарғыны «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасының 27.03.2018 жылғы №5 
Заңына сәйкес келтіру үшін Қоғам 
акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысымен (27.03.2018 жылғы № 5- 
хаттама) «КАЗГЮУ Университеті»
акционерлік қоғамынан қайта құрылды, өз 
қызметінде Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексін, 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының 13.05.2003 жылғы №415 
Заңын (бұдан әрі - Заң), «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының
27.07.2007 жылғы № 319-III Заңын, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ак 
осы Жарғыны басшылыққа алады және 
«КАЗГЮУ Университеті» акционерлік 
қоғамының әмбебап мирасқоры болып 
табылады.

1.2. Қоғамның атауы:
мемлекеттік тілде:
- толық атауы:
«M.S. Narikbaev atyndagy KAZGUU 

Umversiteti» акционерлік қоғамы;
- қысқартылған:

««MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY» 
АҚ.

орыс тілінде:
- толық атауы: Акционерное общество

«Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева»;

- қысқартылған: АО ««MAQSUT

Первый раздел.
Общие положения

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. АО «Университет КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева» преобразовано из АО 
«Университет КАЗГЮУ» внеочередным 
Общим собранием акционеров Общества 
(Протокол №5 от 27.03.2018 г.) для 
приведения Устава в соответствие с 
Законом Республики Казахстан от
13.05.2003 г. №415 «Об акционерных 
обществах», в своей деятельности
руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, Гражданским кодексом
Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан от 13.05.2003 г. №415 «Об 
акционерных обществах» (далее - Закон), 
Законом Республики Казахстан от
27.07.2007 г. № 319 - III «Об образовании», 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, а также настоящим 
Уставом и является универсальным 
правопреемником Акционерного общества 
«Университет КАЗГЮУ».

1.2. Наименование Общества:
на государственном языке:
- полное наименование:
«M.S. Narikbaev atyndagy KAZGUU 

Umversiteti» акционерлік қоғамы;
- сокращенное:

«MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY» 
АҚ.

на русском языке:
- полное наименование: Акционерное 

общество «Университет КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева»;

- сокращенное: АО «MAQSUT
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KARIKBAYEV UNIVERSITY»;
ҒЫ.ШЫН тілінде:
- толык атауы:

ІМ NARIKBAYEV KAZGUU
IVERSITY» Joint Stock Company;
- кыскартылған:

и MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY» 
■C

. 3. Коғамның атқарушы органының 
хнхтасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
110000, Астана қаласы, Есіл ауданы, 
■Зс-ізжын тас жолы, 8.

Меншік нысанына карамастан 
млекетгік органдармен, мекемелермен 

х - -е өзге үшінші тұлғалармен іскерлік хат 
■22 ысуды іске асыру кезінде мынадай атауы 
і : лданылады:

- мемлекеттік тілде:
< (AQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY»; 

орыс тілінде:
L AQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY»; 

ағылшын тілінде:
чMAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY».

’..5. Қоғам тіркеушісі ұсынған бағалы 
ізғаздарды ұстаушылар тізіліміне сәйкес 
~ркелген жеке және заңды тұлғалар Қоғам 
ізошонерлері болып табылады.

1.6. Қоғам акционерлік қоғам нысанында 
'Дрылған заңды тұлға болып табылады. 
Котам оны мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап 
тиісті занды тұлғаның құқықтарын иеленеді.

1.7. Қоғамның қаржылық және өндірістік 
сызметі шаруашылық дербестік негізінде 
жүзеге асырылады.

1.8. Қоғамның өз акционерлерінің 
'•п лкінен оқшауланған мүлкі болады және 
глардың міндеттемелері бойынша жауап 
бермейді.

Котам өз міндеттемелері бойынша өз 
мүлкі шегінде жауап береді.

1.9. Қоғам акционері оның міндеттемелері 
'ойынша жауап бермейді және Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне 
тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам 
кызметіне байланысты залалдарға тәуекел 
етеді.

1.10. Қоғамның дербес балансы, 
мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 
толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, 
валюталық шотын қоса алғанда, банк 
шоттары бар.

1.11. Үлгілері Қогамның Директорлар

NARIKBAYEV UNIVERSITY».
на английском языке:
- полное наименование:
«М. NARIKBAYEV KAZGUU 

UNIVERSITY» Joint Stock Company;
- сокращенное:
«MAQSUT NARIKBAYEV

UNIVERSITY» JSC.
1.3. Местонахождение Исполнительного 

органа Общества: Республика Казахстан, 
010000, город Астана, район Есиль, шоссе 
Қоргалжын, 8.

1.4. При осуществлении деловой 
переписки с государственными органами, 
учреждениями и иными третьими лицами, 
вне зависимости от форм собственности, 
применяется следующее наименование:

- на государственном языке: 
«MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY»;
- на русском языке:
«MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY»; 

на английском языке:
«MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY».

1.5. Акционерами Общества являются
физические и юридические лица, 
зарегистрированные согласно реестру 
держателей ценных бумаг,
предоставленных регистратором Общества.

1.6. Общество является юридическим 
лицом, созданным в форме акционерного 
Общества. Общество приобретает права 
соответствующего юридического лица с 
момента его государственной регистрации.

1.7. Финансовая и производственная 
деятельность Общества осуществляется на 
основе хозяйственной самостоятельности.

1.8. Общество обладает имуществом, 
обособленным от имущества своих 
акционеров, и не отвечает по их 
обязательствам.

Общество несет ответственность по 
своим обязательствам в пределах своего 
имущества.

1.9. Акционер Общества не отвечает по
его обязательствам и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих ему 
акций, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными
актами Республики Казахстан.

1.10. Общество имеет самостоятельный
баланс, печать с указанием полного 
фирменного наименования на
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кеңесінде бекітіліп, белгіленген тәртіппен 
тіркелген өз тауар белгісі, рәмізі, сондай-ақ 
мемлекеттік, орыс және ағылшын
тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық
бланкілері және басқа да көрнекі 
бірдейлендіру құралдары болады.

1.12. Қоғам Қазақстан Республикасының
заңнамасында орнатылған тәртіппен заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталына
қатысуға құқылы.

1.13. Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен 
Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс 
жерлерде орналасқан, заңды тұлға болып 
табылмайтын және Қоғам атынан және 
тапсырмасы бойынша өздері туралы Ереже 
негізінде қызмет ететін филиалдарды
(өкілдіктерді) құруға, сондай-ақ басқа заңды
тұлғалар мен ассоциация (одақ)
нысанындағы бірлестіктерге кіруге құқылы.

1.14. Қоғамның ресми тілдері -
мемлекеттік тіл және орыс тілі. Жұмыс 
тілдері - мемлекеттік, орыс және ағылшын 
тілдері.

1.15. Қоғамның барлық құрылымдық 
бөлімшелерінің қызметінде қолданылатын 
осы Жарғы Қоғамның құрылтайшы құжаты 
болып табылады.

1.16. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында орнатылған 
тәртіппен Қоғамның жарғысымен танысуға 
хақылы.

1.17. Қоғамның қызмет етуінің мерзімі 
шектелмеген.

государственном, русском и английском 
языках, банковские счета, в том числе 
валютный.

1.11. Общество имеет свой товарный
знак и символику, образцы, которых 
утверждаются Советом директоров
Общества и регистрируются в
установленном порядке, а также штампы на 
государственном, русском, английском 
языках, фирменные бланки и другие 
средства визуальной идентификации.

1.12. Общество вправе в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан, участвовать в 
Уставных капиталах юридических лиц.

1.13. В порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики 
Казахстан, Общество вправе создавать 
филиалы (представительства),
расположенные вне места его нахождения, 
не являющиеся юридическими лицами и 
действующие от имени и по поручению 
Общества на основании Положения о них, 
вступать в объединения в форме ассоциации 
(союзы)с другими юридическими лицами.

1.14. Официальными языками Общества
являются государственный, русский.
Рабочими языками являются
государственный, русский и английский.

1.15. Учредительным документом
Общества является настоящий Устав, 
который распространяется на деятельность 
всех структурных подразделений Общества.

1.16. Все заинтересованные лица вправе 
ознакомиться с Уставом Общества в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

1.17. Срок деятельности Общества не 
ограничен.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ 
МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Қоғамның негізгі мақсаттары мен 
міндеттері заң, сондай-ақ гуманитарлық 
және әлеуметтік-экономикалық ғылым 
салаларында мамандар даярлау және қайта 
даярлау, іргелі және қолданбалы ғылыми 
зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу 
болып табылады.

2.2. Қоғам көздеген мақсаттарына жету 
және міндеттерін орындау үшін мынадай 
қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями и задачами
Общества являются подготовка и
переподготовка специалистов в области 
юридических, а также гуманитарных и 
социально-экономических наук,
организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных 
исследований.

2.2. Для достижения указанных целей и 
задач Общество занимается следующими 
видами деятельности:

1) оказание юридическим и физическим
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жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
және қосымша білім беру, сертификаттау, 
қайта даярлау мен біліктілігін арттыру, 
ғылыми және консультациялық қызметтер 
салаларында ақылы білім қызметтерін 
көрсету және шарттар бойынша оқудың өзге 
де нысандары;

1-1) ғылым саласындағы уәкілетті орган 
аккредиттеген ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет субъектілері 
жүзеге асыратын (ғылыми зерттеулер 
жүргізуді, ғылыми зияткерлік меншікті 
автордың пайдалануын, оның ішінде іске 
асыруын қоса алғанда), оның ішінде ғылым 
саласындағы уәкілетті орган жүзеге 
асыратын ғылым саласындағы қызметті 
жүзеге асыру;

1-2) кітапханалық қызмет көрсету 
саласында қызметтер көрсету;

2) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 
асыру;

3) заң жобаларын және басқа да 
нормативтік құқықтық актілердің, заң 
құжаттарының жобаларын әзірлеуге қатысу, 
оларды сараптау және талдау;

4) оқу-әдістемелік және ғылыми 
әдебиеттерді дайындау, басып шығару, 
пысықтау, аудару және тарату;

5) оқытудың жаңа технологияларын 
әзірлеу және енгізу; білімді ақпараттандыру; 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық 
желілерге шығу;

6) өнімдерді жарнамалау және сату, 
инжиниринг, маркетинг, лизинг бойынша 
қызметтерін қоса алғанда, сыртқы 
экономикалық, өндірістік, енгізушілік және 
құқықтық сипаттағы консультация беру 
және басқа да қызметтер;

7) инвестициялық қызмет;
8) емдеу-сауықтыру қызметі;
9) қонақ үй қызметі;
10) өндірістік және азаматтық 

ғимараттарды, құрылғыларды салу және 
жөндеу;

11) коммерциялық қызмет;
12) кафе, бар, ресторан, дүкен ашу;
13) сауда-саттық және делдалдық қызмет 

жүргізу құқығын иелене отырып 
ауылшаруашылық өнімдерін, қалдықтарын 
дайындау, өндіру, сату және өңдеу;

14) ЖЖМ және мұнай өнімдерін өндіру, 
сатып алу, сақтау және сату;

15) тұрмыстық қызметтер;

лицам платных образовательных услуг в 
сфере высшего, послевузовского и 
дополнительного образования;
сертификации, переподготовки и 
повышения квалификации, научных и 
консультационных услуг и иные формы 
обучения по договорам;

1-1) осуществление деятельности в сфере 
науки (включая проведение научных 
исследований, использование, в том числе 
реализацию, автором научной
интеллектуальной собственности), в том 
числе осуществляемая субъектами научной 
и (или) научно-технической деятельности, 
аккредитованными уполномоченным
органом в области науки;

1-2) оказание услуг в сфере 
библиотечного обслуживания;

2) осуществление международного
сотрудничества;

3) участие в разработке законопроектов и 
проектов других нормативных правовых 
актов, юридических документов, их 
экспертиза и анализ;

4) подготовка, издание, доработка, 
перевод и распространение учебно
методической и научной литературы;

5) разработка и внедрение новых 
технологий обучения, информатизация 
образования, выход на международные 
глобальные коммуникационные сети;

6) оказание консультационных и иных
услуг внешнеэкономического,
производственного, внедренческого и 
правового характера, включая услуги по 
рекламе и сбыту продукции, инжинирингу, 
маркетингу и лизингу;

7) инвестиционная деятельность;
8) лечебно-оздоровительная 

деятельность;
9) гостиничные услуги;
10) строительство и

промышленных и гражданских 
сооружений;

11) коммерческая деятельность;
12) открытие кафе, баров, ресторанов, 

магазинов;
13) заготовка, производство, хранение,

реализация и переработка
сельскохозяйственной, животноводческой 
продукции и отходов с правом торгово
посреднической деятельности;

14) производство, закуп, хранение и

ремонт 
зданий,

5



16) көтерме, бөлшек және комиссиялық 
сауданы ұйымдастыру;

17) халық тұтынатын тауарларды өндіру;
18) фармацевтикалық және медициналық 

қызмет;
19) құрылыс материалдарын өндіру;
20) қайталама шикізат пен өнеркәсіптік 

қалдықтарды қайта өңдеу және дайындау;
21) туризм;
22) сыртқы экономикалық қызмет

көрсету;
23) «Астана» Халықаралық қаржы 

орталығының аумағында қызметін жүзеге 
асыру.

2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін өзге де 
қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Қоғам тізбесі заңнамалық актілерімен 
айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен 
тек лицензия негізінде айналыса алады.

продажа ГСМ и нефтепродуктов;
15) бытовые услуги;
16) организация оптовой, розничной и 

комиссионной торговли;
17) производство товаров народного 

потребления;
18) фармацевтическая и медицинская 

деятельность;
19) производство стройматериалов;
20) заготовка, переработка вторичного 

сырья и промышленных отходов;
21) туризм;
22) внешнеэкономическая деятельность.
23) осуществление деятельности на 

территории Международного финансового 
центра «Астана».

2.3. Общество вправе осуществлять иную
деятельность, не противоречащую
действующему законодательству
Республики Казахстан.

2.4. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется
законодательными актами, Общество может 
заниматься только на основании лицензии.

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Қоғам өзіне жүктелген функциялардың 
барлығын, соның ішінде:
1) ғылыми-педагогикалық әлеуетті және оқу-
материалдық базаны пайдалану негізінде 
дүниежүзілік стандарттарға сай келетін, 
келісім-шарттар бойынша магистратура, 
ізденушілік және басқа оқу нысандары 
арқылы оқыту мен біліктілігін арттыруды 
қоса алғанда, жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің,
сертификаттаудың, қайта даярлау мен 
біліктілікті арттырудың, ғылыми және 
консультациялық қызметтерінің үнемі
жоғары деңгейіне кепіл беру;
2) Қоғамның білім алушыларының,
оқытушылары мен қызметкерлерінің 
білімдік, рухани және интеллектуалдық 
дамуы үшін барынша жағдайды қамтамасыз 
ету;
3) белсенді ғылыми, оқу, әдістемелік, тәрбие
жұмыстарын және оқу процесін
ұйымдастыру жөніндегі өзге де жұмыстарды 
жүргізу;
4) ақылы қызмет көрсетуден түскен қаржы 
мен табысты тиімді пайдалануды жүзеге 
асыруға міндетті.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обязано осуществлять все 
возложенные на него функции, в том числе:
1) гарантировать стабильно высокий
уровень высшего и послевузовского 
образования; сертификации,
переподготовки и повышения
квалификации, научных и
консультационных услуг, в том числе 
обучения и повышения квалификации через 
магистратуру, докторантуру и иные формы 
обучения по договорам, соответствующий 
мировым стандартам, на основе 
использования научно-педагогического
потенциала и учебно-материальной базы;
2) обеспечивать максимальные условия для
образовательного, нравственного и
интеллектуального развития обучающихся, 
преподавателей и сотрудников Общества;
3) проводить активную научную, учебную, 
методическую, воспитательную и иные 
работы по организации учебного процесса;
4) осуществлять эффективное
использование средств и доходов,
получаемых от платных услуг.
3.2. Общество пользуется всеми правами,
предусмотренными законодательством
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3.2. Қоғам Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және осы Жарғыда көзделген 
құқықтардың бәрін, соның ішінде:
1) оқшауланған мүлікті иелену;
2) өз міндеттемелері бойынша, өндіріп алу 
тек Қазақстан Республикасының қызметтегі 
заңнамасына сәйкес рұқсат етілуі мүмкін, 
өзіне тиесілі мүлік шеңберіндегі 
жауапкершілік бойынша жауап беру;
3) мәміле (шарт, келісімшарт) жасасу, 
мүліктік және жеке мүліктік емес 
құқықтарды иелену және міндеттерін 
орындау, сотта талапкер және жауапкер 
болу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін өзге де 
әрекеттерді жүзеге асыру;
4) Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес сенімхат 
беру;
5) ерекше қабілеттерін көрсеткен білім 
алушылар үшін оқытудың жеке құнын және 
атаулы стипендияларды белгілеу;
6) жаңа технологияларды, «НОУ-ХАУ» 
және өзге де зияткерлік меншік объектілерін 
иелену мен пайдалану құқығын иелену әрі 
оны өзгеге беру;
7) заңды тұлғалардан кредит алу, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында белгіленген шарттарда 
облигациялық заемдар нысанында;
8) шетелдерде қызметін жүргізу, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының аумағында 
және шетелдерде, шетелдердің заңды және 
жеке тұлғаларының қатысуымен бірлескен 
кәсіпорындар, халықаралық бірлестіктер мен 
ұйымдар құруға қатысу;
9) акциялар мен облигациялар шығарып,
оларды Қазақстан Республикасының 
аумағында және одан тыс жерлерде жеке 
және заңды тұлғалар арасында Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес тарату;
10) жоғары кәсіптік және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімнің көп деңгейлі 
жүйесі бойынша заңгерлер мен 
гуманитарийлерді дайындаудың жаңа 
бағыттарын айқындау;
11) олардың оқу мерзімдері мен нысандарын 
белгілеуге қатысу;
12) оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру саласындағы қолданыстағы 

Республики Казахстан и настоящим 
Уставом, в том числе:
1) иметь обособленное имущество;
2) отвечать по своим обязательствам в 
пределах принадлежащего ему имущества, 
на которое может быть обращено взыскание 
только в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан;
3) заключать сделки (договоры, контракты), 
приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести 
обязанности, выступать истцом и 
ответчиком в суде, а также осуществлять 
другие действия, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан;
4) выдавать доверенности в соответствии с
действующим законодательством
Республики Казахстан;
5) устанавливать индивидуальную
стоимость обучения и именные стипендии 
для обучающихся, проявивших
выдающиеся способности;
6) приобретать и предоставлять права за 
владение и использование новых 
технологий, «НОУ-ХАУ» и других 
объектов интеллектуальной собственности;
7) получать кредиты у юридических лиц, а 
также в форме облигационных займов на 
условиях, определяемых действующим 
законодательством Республики Казахстан;
8) вести деятельность за рубежом, в том 
числе участвовать в создании и 
деятельности на территории Республики 
Казахстан и зарубежных стран совместных 
предприятий, международных объединений 
и организаций с участием иностранных 
юридических и физических лиц;
9) выпускать акции и облигации, 
распространять среди юридических и 
физических лиц на территории Республики 
Казахстан и за ее пределами в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Казахстан;
10) определять новые направления 
подготовки юристов и гуманитариев по 
многоуровневой системе высшего 
профессионального и послевузовского 
образования;
11) участвовать в установлении сроков и 
форм их обучения;
12) утверждать учебные планы и программы 
в соответствии с действующими 
государственными общеобразовательными
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мемлекеттік жалпы білім беру
стандарттарына сәйкес бекіту;
13) алқалы-кеңесу органдарын құру.
3.3. Қоғам өз акционерлерінің мүддесіне
қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты өз 
акционерлерінің назарына жеткізуге
міндетті. Ақпарат қаржылық есептілік 
депозитарийдің интернет-ресурсында
орналастырылады, қолданыстағы заңнама 
талап еткен жағдайда ақпарат өзінің жеке 
интернет-ресурсында жарияланады. Қоғам 
акционерлерінің мүддесін қозғайтын
ақпараттың тізімі қолданыстағы заңнамада, 
Қоғам жарғысында және оның ішкі 
нормативтерінде орнатылады.
3.4. Акционерлердің мүддесіне қатысты 
Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру 
Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге 
асырылады. Қоғам қызметтік немесе 
коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа 
ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті 
түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

стандартами в области высшего и 
послевузовского образования;
13) создавать коллегиально-совещательные 
органы.
3.3. Общество также обязано доводить до
сведения своих акционеров информацию о 
деятельности Общества, затрагивающую 
интересы акционеров Общества.
Информация размещается на интернет- 
ресурсе депозитария финансовой
отчетности, при требовании действующего 
законодательства информация публикуется 
также на собственном интернет-ресурсе. 
Перечень информацией, затрагивающей 
интересы акционеров Общества,
определяется действующим
законодательством, Уставом Общества и 
его внутренними нормативами.
3.4. Предоставление информации о
деятельности Общества, затрагивающей 
интересы акционеров, осуществляется в 
соответствии с Законом и настоящим 
Уставом. Общество обеспечивает
обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, 
составляющей служебную или
коммерческую тайну.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ 
КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

4.1. Жарғылық капиталды қалыптастыру, 
өзгерту тәртібі қолданыстағы заңнамада 
реттеледі.

4.2. Қоғамның акцияларын шығару
құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

4.3. Қоғамның жарғылық капиталы
құрылтайшылардың (жалғыз
құрылтайшының) акцияларды олардың
нақтылы құны бойынша және
инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республикасының
Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес 
айқындалатын, орналастыру бағалары
бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады 
және ол Қазақстан Республикасының ұлттық 
валютасымен көрсетіледі.

4.4. Қоғамның жарғылық капиталын 
көбейту Қоғамның жарияланған акцияларын 
орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И 
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Порядок формирования, изменения
Уставного капитала регулируется
действующим законодательством.

4.2. Выпуск акций Общества
осуществляется в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества
формируется посредством оплаты акций 
учредителями (единственным учредителем) 
по их номинальной стоимости и
инвесторами по ценам размещения, 
определяемым в соответствии с
требованиями, установленными Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
Обществах», и выражается в национальной 
валюте Республики Казахстан.

4.4. Увеличение уставного капитала 
Общества осуществляется посредством 
размещения объявленных акций Общества.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ 
ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ 

ҚАҒАЗДАРЫ
5.1. Қоғам жай акциялар, не жай және 

артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать простые 
акции либо простые и привилегированные
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Акция бөлінбейді. Егер Заңда өзгеше 
белгіленбесе, акцияның бір түрі оны 
иеленетін әрбір акционерге осындай үлгідегі 
акциялардың басқа иелерімен бірдей 
көлемде құқықтар береді.

5.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін
барлық мәселелерді шешкен кезде 
акционерге дауыс беру құқығымен 
акционерлердің жалпы жиналысына қатысу 
құқығын, Қоғамда таза табыс болған 
жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам 
таратылған жағдайда Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген 
тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу 
құқығын береді.

5.3. Артықшылықты акциялардың меншік 
иелері-акционерлердің жай акциялардың 
меншік иелері-акционерлеріне қарағанда 
Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала 
айқындалып кепілдік берілген мөлшерде 
дивидендтер алуға және Қоғам таратылған 
кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен 
мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Орналастыру кезеңінде Қоғамның 
артықшылықты акцияларының саны оның 
орналастырылған акцияларының жалпы 
санының жиырма бес процентінен аспауға 
тиіс.

5.4. Артықшылықты акция, қолданыстағы 
заңнамада белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға 
қатысу құқығын бермейді.

5.5. Акционерлердің жалпы жиналысы
жарғылық капиталды қалыптастыруға және 
дивидендтер алуға қатыспайтын бір «алтын 
акцияны» енгізуі мүмкін. «Алтын акция» 
иесінің акционерлердің жалпы
жиналысының, директорлар кеңесі мен 
атқарушы органның шешімдеріне мынадай 
мәселелер бойынша вето қою құқығы 
болады:

1) Қоғамның бүкіл мүлкін немесе бөлігін 
иеліктен айыру және кепілге қою;

2) Қоғамның кепілдік беруі және кепілгер 
болуы;

3) өз капиталының мөлшерінен жиырма 
бес және одан да көп проценттен асатын 
сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту;

4) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен 
толықтыруларды енгізу;

5) Директорлар Кеңесінің сандық құрамы, 
мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі және 
сыйақысы;

акции. Акция не делима. Акция одного вида 
предоставляет каждому акционеру, 
владеющему ею, одинаковый с другими 
владельцами акций данного вида объем 
прав, если иное не установлено Законом.

5.2. Простая акция предоставляет
акционеру право на участие в Общем 
собрании акционеров с правом голоса при 
решении всех вопросов, выносимых на 
голосование, право на получение 
дивидендов при наличии у Общества 
чистого дохода, а также части имущества 
Общества при его ликвидации в порядке, 
установленном законодательством
Республики Казахстан.

5.3. Акционеры-собственники
привилегированных акций имеют
преимущественное право перед
акционерами-собственниками простых 
акций на получение дивидендов в заранее 
определенном гарантированном размере, 
установленном Уставом Общества, и на 
часть имущества при ликвидации Общества 
в порядке, установленном Законом.

В период размещения количество 
привилегированных акций общества не 
должно превышать двадцать пять 
процентов от общего количества его 
размещенных акций.

5.4. Привилегированная акция не 
предоставляет акционеру права на участие в 
управлении Обществом, за исключением 
случаев, установленных действующим 
законодательством.

5.5. Общим собранием акционеров может 
быть введена «золотая акция», не 
участвующая в формировании Уставного 
капитала и получении дивидендов. 
Владелец «золотой акции» обладает правом 
вето на решения Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и 
исполнительного органа по вопросам:

1) отчуждения и залога части или всего 
имущества Общества;

2) предоставления Обществом гарантии 
и поручительства;

3) увеличения обязательств Общества на 
сумму, превышающую двадцать пять и 
более процентов от размера собственного 
капитала;

4) внесения изменений и дополнений в 
Устав Общества;

5) количественного состава, срока
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6) Қоғамның ірі мәмілелерді және 
жасасуында Қоғамның мүдделілігі бар 
мәмілелерді жасасуы туралы шешімдерді 
бекіту;

7) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін,
ішкі аудит қызметі жұмысшыларының 
еңбекақы төлеудің мөлшерін және
сыйлықақы төлеудің жағдайларын белгілеу.

«Алтын акция» куәландырған вето қою 
құқығы басқаға берілмеуге тиіс.

полномочий членов и вознаграждения 
Совета директоров;

6) утверждения решений о заключении 
Обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность;

7) определения порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников 
службы внутреннего аудита;

Право наложения вето, удостоверенное 
«золотой акцией», передаче не подлежит.

6-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ
6.1. Қоғам акционері:
1) Заңда және (немесе) осы Жарғыда 

көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға 
қатысуға;

1-1) жеке өзі немесе басқа
акционерлермен бірге қоғамның дауыс 
беретін акцияларының бес және одан да көп 
процентін иеленген жағдайда, Директорлар 
кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы 
жиналысының күн тәртібіне қосымша 
мәселелерді енгізуге ұсынуға;

2) дивидендтер алуға;
3) келесі:
талап қойылған күнге депозитарийдің 

интернет-ресурсында жарияланған
қаржылық есептілік туралы;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын 
ақпаратты (акционер бұрын сұратқан 
ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционер өтініш берген күнге орындалуы 
жүзеге асырылатын мәмілелер туралы 
ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің 
өткен кезеңдеріне (акционер өтініш берген 
күнге дейін үш жылдан астам) қатысты 
ақпаратты қоспағанда Қоғамның қызметі 
туралы ақпарат алуға, оның ішінде 
акционерлердің жалпы жиналысында немесе 
осы Жарғыда айқындалған тәртіппен 
Қоғамның қаржылық есептілігімен
танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе
номиналды ұстаушыдан оның бағалы 
қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді 
көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысына Қоғам Директорлар кеңесіне 
сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА
6.1. Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом 

в порядке, предусмотренном Законом и 
(или) настоящим Уставом;

1-1) при владении самостоятельно или в 
совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества предлагать совету
директоров включить дополнительные 
вопросы в повестку дня общего собрания 
акционеров в соответствии с Законом;

2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности 

Общества, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Общества, в 
порядке, определенном общим собранием 
акционеров или настоящим Уставом, за 
исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности на дату 
предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение 
последних трех лет (при условии, что ранее 
запрашиваемая акционером информация 
была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам 
деятельности общества (более трех лет до 
даты обращения акционера), за
исключением информации о сделках, 
исполнение по которым осуществляется на 
дату обращения акционера;

4) получать выписки от центрального 
депозитария или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности 
на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию
акционеров общества кандидатуры для 
избрания в Совет директоров общества;
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шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша 

сауал жолдауға және сауал Қоғамға түскен 
күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді 
жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің 
бір бөлігіне құқығы бар;

9) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 
Заңының 63 және 74-баптарында көзделген 
жағдайларда Қоғамның дауыс беретін 
акцияларының бес және одан да көп пайызын 
дербес немесе басқа акционерлермен 
жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан 
Республикасының нормативтік актілерінде 
көзделген жағдайларда, өз атынан сот 
органдарына қоғамның лауазымды 
адамдарының қоғамға келтірілген 
залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның 
лауазымды адамдарының және (немесе) 
олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі 
мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына 
орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға 
ұсыныс) туралы шешім қабылдау 
нәтижесінде алған пайданы (табысты) 
қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

10) заңнамалық актілерде көзделген 
жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген 
тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе 
оның акцияларына айырбасталатын басқа да 
бағалы қағаздарын басымдықпен сатып 
алуға;

11) Акционерлердің жалпы
жиналысының Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында 
көзделген тәртіппен қоғам акцияларының 
санын өзгерту туралы немесе олардың түрін 
өзгерту туралы шешім қабылдауына 
қатысуға құқылы.

6.2. Ірі акционердің сондай-ақ мынадай 
құқықтары бар:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын шақыруды талап ету немесе 
директорлар кеңесі акционерлердің жалпы 
жиналысын шақырудан бас тартқан 
жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен 
сотқа жүгіну;

2) директорлар кеңесінің отырысын 
шақыруды талап ету;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның 
Қоғам аудитін жүргізуін талап ету.

6.3. Акционерлердің осы Жарғының 6.1. 
және 6.2. тармақтарында белгіленген

6) оспаривать в судебном порядке 
принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с 
письменными запросами о его деятельности 
и получать мотивированные ответы в 
течение тридцати дней с даты поступления 
запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации 
Общества;

9) при владении самостоятельно или в 
совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества обращаться в судебные 
органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных статьями 63 и 74 Закона 
РК «Об акционерных обществах», с 
требованием о возмещении обществу 
должностными лицами общества убытков, 
причиненных обществу, и возврате 
обществу должностными лицами общества 
и (или) их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении 
(предложения к заключению) крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

10) преимущественной покупки акций
или других ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, в порядке, 
установленном Законом РК «Об 
акционерных обществах», за исключением 
случаев, предусмотренных
законодательными актами;

11) участвовать в принятии Общим 
собранием акционеров решения об 
изменении количества акций общества или 
изменении их вида в порядке, 
предусмотренном Законом РК «Об 
акционерных обществах».

6.2. Крупный акционер также имеет 
право:

1) требовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров или 
обращаться в суд с иском о его созыве в 
случае отказа Совета директоров в созыве 
Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета 
директоров;

3) требовать проведения аудиторской 
организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Не допускаются ограничения прав 
акционеров, установленных пунктами 6.1. и
6.2. настоящего Устава.
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құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
6.4. Акционерлердің Қоғам жарғысында

және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де құқықтары 
болуы мүмкін.

6.5. Қоғамның акционері:
1) акцияларды төлеуге;
2) осы акционерге тиесілі акцияларды

орталық депозитарийге және (немесе) 
нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын 
ұстаушылардың тізілімдер жүйесін
жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі 
туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы 
қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 
қорғалатын өзге де құпия болып табылатын 
ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да 
міндеттерді орындауға міндетті.

6.6. Акционердің осы Жарғының
6.5-тармағының 2) тармақшасында
белгіленген талаптарды орындамауының 
салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий 
және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты 
болмайды.

6.4. Акционеры могут иметь и иные 
права, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

6.5. Акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать

центральный депозитарий и/или
номинального держателя акций,
принадлежащих данному акционеру, об 
изменении сведений, необходимых для 
ведения системы реестра держателей акций 
Общества;

3) не разглашать информацию об
Обществе или его деятельности,
составляющую служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан.

6.6. Общество, центральный депозитарий
и/или номинальный держатель не несут 
ответственности за последствия
неисполнения акционером требования, 
установленного подпунктом 2) пункта 6.5. 
статьи 6 Устава.

7-БАП. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫН 
ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ 

АКЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП. 

ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫН 
ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМДЕР

ЖҮЙЕСІ
7.1. Қоғам акцияларын орналастыру

Заңға, осы Жарғыға және Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес іске асырылады.

7.2. Қоғам акцияларын ұстаушылардың 
•пзшмдер жүйесін жүргізуді орталық 
депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

7.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың 
тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ 
уәкілетті органға ол жөнінде ақпарат беру 
тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар рыногы туралы заңнамасында 
белгіленеді.

7.4. Қоғам уәкілетті органға қоғамның 
акцияларын толық орналастырғанға дейін 
акцияларды орналастырудың әрбір есепті 
кезеңінің қорытындылары бойынша қоғам 
акцияларын орналастыру қорытындылары 
туралы есептерді қоғамның акцияларын 
орналастырудың есепті кезеңі аяқталған

СТАТЬЯ 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ 
ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ. СИСТЕМА 
РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ 

ОБЩЕСТВА

7.1. Размещение акций Общества
осуществляется в соответствии с Законом, 
настоящим Уставом и действующим 
законодательством Республики Казахстан.

7.2. Ведение системы реестров
держателей акций Общества может 
осуществлять только центральный
депозитарий.

7.3. Порядок ведения системы реестров
держателей акций Общества, а также 
предоставления уполномоченному органу 
информации по нему определяется
законодательством Республики Казахстан о 
рынке ценных бумаг.

7.4. Общество обязано представлять 
уполномоченному органу отчеты об итогах 
размещения своих акций по итогам каждого 
отчетного периода размещения акций до 
полного размещения акций общества в 
течение сорока пяти календарных дней
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күннен кейін немесе оларды толық 
орналастырған күннен кейін күнтізбелік 
қырық бес күн ішінде ұсынуға міндетті.

Қатарынан күнтізбелік он екі ай 
акцияларды орналастырудың есепті кезеңі 
болып табылады.

Егер есепті кезеңде қоғамның акцияларын 
орналастыру жүзеге асырылмаған жағдайда, 
есепті кезеңнің қорытындылары бойынша 
қоғам акцияларын орналастыру
қорытындылары туралы есеп уәкілетті 
органға ұсынылмайды.

после даты окончания отчетного периода 
размещения акций общества или после даты 
их полного размещения.

Отчетным периодом размещения акций 
является двенадцать последовательных 
календарных месяцев.

В случае если в отчетном периоде 
размещение акций общества не
осуществлялось, отчет по итогам
размещения акций общества по итогам 
отчетного периода в уполномоченный орган 
не представляется.

8-БАП. ҚОҒАМ ДИВИДЕНДТЕРІ
8.1. Артықшылықты акциялар бойынша
дивидендтерді қоспағанда, қоғамның
акциялары бойынша дивидендтер
акционерлердің жалпы жиналысында 
қоғамның дауыс беретін акцияларының жай 
көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы 
шешім қабылданған жағдайда ақшалай 
немесе қоғамның бағалы қағаздарымен 
төленеді.
Қоғамның артықшылықты акциялары
бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен 
төлеуге жол берілмейді.
Қоғамның акциялары бойынша
дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен 
төлеуге акционердің жазбаша келісімі 
болған кезде осындай төлем Қоғамның 
жарияланған акцияларымен және ол 
шығарған облигациялармен жүзеге
асырылатын жағдайда ғана жол беріледі. 
Дивидендтерді алуға құқығы бар
акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу 
басталатын күннің алдындағы күні жасалуға 
тиіс.
Төленбеген дивидендтері бар акцияларды 
иеліктен алу, егер осы Заңда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және
(немесе) акцияларды иеліктен алу туралы 
шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа 
иесінің оларды алу құқығымен жүзеге 
асырылады.
8.2. Қоғамның акциялары бойынша
дивидендтер төлеудің кезеңділігі Қоғамның 
жарғысымен және (немесе) акцияларды 
шығару проспектісімен белгіленеді
8.3. Қоғамның акциялары бойынша
дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы 
жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің
қызметіне ақы Қоғам есебінен төленеді.
8.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның 
өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Дивиденды по акциям общества 

выплачиваются деньгами или ценными 
бумагами общества при условии, что 
решение о выплате дивидендов было 
принято на Общем собрании акционеров 
простым большинством голосующих акций 
общества, за исключением дивидендов по 
привилегированным акциям

Выплата дивидендов ценными бумагами 
по привилегированным акциям Общества не 
допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества 
его ценными бумагами допускается только 
при условии, что такая выплата
осуществляется объявленными акциями 
Общества и выпущенными им облигациями 
при наличии письменного согласия 
акционера.

Список акционеров, имеющих право 
получения дивидендов, должен быть 
составлен на дату, предшествующую дате 
начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными 
дивидендами осуществляется с правом на 
их получение новым собственником акции, 
если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан 
и/или договором об отчуждении акций.

8.2. Периодичность выплаты дивидендов
по акциям Общества определяется
настоящим Уставом и (или) проспектом 
выпуска акций.

8.3. Выплата дивидендов по акциям
Общества может производиться через 
платежного агента. Оплата услуг
платежного агента производится за счет 
Общества.

8.4. Дивиденды не начисляются и не 
выплачиваются по акциям, которые не были 
размещены или были выкуплены самим
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ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің 
жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы 
шешім қабылдаса, дивидендтер
есептелмейді және төленбейді.
8.5. Қоғамның жай және артықшылықты 
акциялары бойынша:
1) өз капиталының теріс мөлшері болған 
жағдайда немесе егер қоғамның өз 
капиталының мөлшері оның акциялары 
бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде 
теріс болса;
2) егер қоғам Қазақстан Республикасының 
оңалту және банкроттық туралы 
заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі 
немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не 
аталған белгілер қоғамда оның акциялары 
бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде 
пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға 
жол берілмейді.
2-1) «Қазақстан Республикасындағы 
банктер және банк қызметі туралы», 
«Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы 
қағаздар рыногы туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларда жол берілмейді.
8.6. Дивиденд Жарғының 8-бабының 8.5-
тармағының негіздемелері бойынша 
есептелмеген жағдайларды қоспағанда,
Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу 
мерзіміне қарамастан, алынбаған
дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. 
Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген 
мерзімде төленбеген жағдайда акционерге 
дивидендтердің негізгі сомасы және ақша 
міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін 
орындау күніне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 
базалық ставкасын негізге ала отырып 
есептелетін өсімпұл төленеді.
8.7. Егер қоғамның жарғысында осындай 
төлем көзделген жағдайда, қоғамның жай 
акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық 
немесе жыл қорытындылары бойынша 
дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті 
кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит 
жүргізілгеннен кейін және акционерлердің 
жалпы жиналысының шешімімен жүзеге 
асырылады. Акционерлердің жалпы 
жиналысының жай акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір 
жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері 
көрсетіледі.

8.8. Қоғамның жай акциялары бойынша 

Обществом, а также, если судом или общим 
собранием акционеров Общества принято 
решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление
дивидендов по простым и
привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере 
собственного капитала или если размер 
собственного капитала Общества станет 
отрицательным в результате начисления 
дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам
неплатежеспособности или
несостоятельности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
реабилитации и банкротстве либо 
указанные признаки появятся у общества в 
результате начисления дивидендов по его 
акциям;

2-1) в случаях, предусмотренных 
законами Республики Казахстан «О банках 
и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», «О страховой деятельности» и 
«О рынке ценных бумаг».

8.6. Акционер вправе требовать выплаты 
неполученных дивидендов независимо от 
срока образования задолженности 
Общества, за исключением случаев, когда 
дивиденд не начислен по основаниям 
пункта 8.5 статьи 8 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, 
установленный для их выплаты, акционеру 
выплачиваются основная сумма дивидендов 
и пеня, исчисляемая исходя из базовой 
ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.

8.7. Выплата дивидендов по простым 
акциям общества по итогам квартала, 
полугодия или года осуществляется только 
после проведения аудита финансовой 
отчетности общества за соответствующий 
период и по решению общего собрания 
акционеров в случае, если такая выплата 
предусмотрена уставом общества. В 
решении общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов по простым акциям 
указывается размер дивиденда на одну 
простую акцию

8.8. Решение о выплате дивидендов по 
простым акциям Общества по итогам года
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жыл қорытындысы бойынша дивидендтер 
төлеу туралы шешімді акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.
Қоғамның акционерлерінің жалпы
жиналысы қоғамның жай акциялары 
бойынша дивидендтер төлемеу туралы 
шешім қабылдауға құқылы.
8.9. Қоғамның жай акциялары бойынша
дивидендтер төлеу туралы шешімде 
мынадай мәліметтер:
1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк 
және өзге де реквизиттері;
2) дивидендтер төленетін кезең;
3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің 
мөлшері;
4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны;
6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған 
кезде) қамтылуға тиіс.
8.10. Дивидендтерді төлеу қоғамның
акцияларын ұстаушылардың тізілімдері 
жүйесінде акционердің жаңартылған
деректемелері туралы мәліметтер болған 
кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді 
төлеу туралы шешім қабылданған кезден 
бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге 
асырылуға тиіс.

Қоғамның немесе бағалы қағащдарды 
ұстаушылар тізілімінің жүйесінде
акционердің жаңартылған деректемелері 
туралы мәліметтері болмаған жағдайда, 
қоғамның жай акциялары бойынша
дивидендтерді төлеу осы тармақтың бірінші 
бөлігінде көрсетілген мерзімде уәкілетті 
органның нормативтік құқықтық актісінде 
белгіленген тәртіппен талап етілмеген 
ақшаны есептеу үшін орталық
депозитарийде ашылған шотқа жүзеге 
асырылға тиіс.

принимается годовым Общим собранием 
акционеров.

Общее собрание акционеров Общества 
вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества.

8.9. Решение о выплате дивидендов по 
простым акциям Общества должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, 
банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются 
дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну 
простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) наименование платежного агента (при 

наличии).
8.10. Выплата дивидендов должна быть

осуществлена не позднее девяноста 
календарных дней с даты, следующей за 
датой принятия общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов 
по простым акциям общества.

В случае отсутствия сведений об 
актуальных реквизитах акционера у 
общества или в системе реестров 
держателей ценных бумаг выплата
дивидендов по простым акциям общества 
должна быть осуществлена в срок, 
указанный в части первой настоящего 
пункта, на счет, открытый в центральном 
депозитарии для учета невостребованных 
денег в порядке, определенном
нормативным правовым актом
уполномоченного органа.

9-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ,
КІРІСІ

9.1. Қоғамды қаржыландыру ақылы білім
беру қызметтерін, ғылыми-зерттеу,
консультациялық және басқа кызметтерді 
көрсету, демеушілік және қайырымдылық 
көмек, өзінің шаруашылық және
коммерциялық қызметі арқылы іске
асырылады.
9.2. Салықтар мен өзге де міндетті
төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның 
шаруашылық қызметі нәтижесінде алатын 
кірісі Қоғамның меншігінде қалады және 
акционерлердің жалпы жиналысының

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ДОХОД ОБЩЕСТВА

9.1. Финансирование Общества
осуществляется путем предоставления 
платных образовательных услуг, научно
исследовательских, консультационных и 
других услуг, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной 
хозяйственной и коммерческой
деятельности.

9.2. Доход, получаемый Обществом в
результате его хозяйственной деятельности 
после уплаты налогов и других
обязательных платежей, остается в
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шешімі бойынша, оның ішінде акциялар 
бойынша дивидендтерді төлеу үшін 
пайдаланылады.

собственности Общества и используется по 
решению общего собрания акционеров, в 
том числе для выплаты дивидендов по 
акциям.

Екінші бөлім.
Қоғамды басқару

10-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

10.1. Қоғам органдары:
1) жоғары орган - Акционерлердің жалпы 

жиналысы;
2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган - Басқарма.

Второй раздел.
Управление Обществом

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:
1) высший орган - Общее собрание 

акционеров;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган - Правление.

11-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДЩ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердің жалпы
жиналыстары жылдық және кезектен тыс 
болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын 
акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 
өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің 
өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс 
болып табылады.

Акционерлердің бірінші жалпы
жиналысы жарияланған акциялардың
шығарылуы мемлекеттік тіркеуден
өткізілгеннен және акцияларды
ұстаушылардың тізілімдер жүйесі
жасалғаннан кейін екі ай ішінде шақырылуға 
және өткізілуге тиіс.

11.2. Акционерлердің аудиттелген жыл 
сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық
есептілігі бекітіледі;

2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін 
таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір 
жай акциясына есептелген дивиденд 
мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қоғамның және оның 
лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 
өтініштері және оларды қарау қорытындысы 
туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы
Қоғамның акционерлеріне директорлар 
кеңесінің және Қоғамның атқарушы 
органының мүшелеріне сыйақы беру 
мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы
жиналысы олар бойынша шешімдер 
қабылдау акционерлердің жалпы
жиналысының құзыретіне жатқызылған 
басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общие собрания акционеров
подразделяются на годовые и
внеочередные. Общество обязано ежегодно 
проводить годовое Общее собрание 
акционеров. Иные Общие собрания 
акционеров являются внеочерендными.

Первое общее собрание акционеров 
должно быть созвано и проведено в течение 
двух месяцев после государственной 
регистрации выпуска объявленных акций и 
формирования системы реестров
держателей акций

11.2. На ежегодном Общем собрании 
акционеров:

1) утверждается аудированная годовая 
финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения 
чистого дохода Общества за истекший 
финансовый год и размер дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об
обращениях акционеров на действия 
Общества и его должностных лиц и итогах 
их рассмотрения.

Председатель Совета директоров
информирует акционеров Общества о 
размере и составе вознаграждения членов 
Совета директоров и исполнительного 
органа Общества.

Годовое Общее собрание акционеров 
вправе рассматривать и другие вопросы, 
принятие решений по которым отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Годовое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в 
течение пяти месяцев по окончании 
финансового года.
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жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 
бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін 
аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған 
мерзім үш айға дейін ұзартылған болып 
саналады.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысы 
айрықша құзыретіне мынадай мәселелер 
жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу және оны жаңа 
редакцияда бекіту;

1-1) корпорациялық басқару кодексін 
бекіту, сондай-ақ егер аталмыш кодекстің 
қабылдануы Қоғам жарғысымен көзделген 
болса, оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта 
ұйымдастыру және тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының
санын өзгерту туралы немесе Қоғамның 
орналастырылмаған жарияланған
акцияларының түрін өзгерту туралы 
шешімді қабылдау;

3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын 
айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту 
тәртібі мен шарттарын белгілеу;

3-2) Қоғамның жай акцияларына 
айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару 
туралы шешім қабылдау;

3-3) орналастырылған акциялардың бір 
түрін акциялардың басқа түріне айырбастау 
туралы шешім қабылдау, мұндай 
айырбастаудың шарттары мен тәртібін 
айқындау;

4) есеп комиссияның сандық құрамын 
және өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның 
мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін 
мерзімнен бұрын тоқтату;

5) Қоғамның директорлар кеңесінің 
сандық құрамын, өкілеттік мерзімін 
белгілеу, оның мүшелерін сайлау және 
олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің 
мүшелеріне олардың өз міндеттерін 
атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және 
шығыстарын өтеудің мөлшері мен 
шарттарын айқындау;

6) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық 
ұйымды белгілеу;

7) аудиттелген жылдық қаржылық 
есептілігін бекіту;

8) есеп берушілік қаржы жылы

Указанный срок считается продленным 
до трех месяцев в случае невозможности 
завершения аудита Общества за отчетный 
период.

11.4. К исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в 
Устав Общества или утверждение его в 
новой редакции;

1-1) утверждение кодекса
корпоративного управления, а также 
изменений и дополнений в него в случае, 
если принятие данного кодекса 
предусмотрено Уставом Общества;

1-2) определение порядка, предельных 
сроков и общего количества размещаемых 
(реализуемых) акций общества или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые 
акции общества, без применения права 
преимущественной покупки;

2) добровольная реорганизация и 
ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении 
количества объявленных акций Общества 
или изменении вида неразмещенных 
объявленных акций Общества;

3-1) определение условий и порядка 
конвертирования ценных бумаг Общества, а 
также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в простые акции 
Общества;

3-3) принятие решения об обмене 
размещенных акций одного вида на акции 
другого вида, определение условий, сроков 
и порядка такого обмена;

3-4) принятие решения о дроблении 
акций, определение условий, сроков и 
порядка такого дробления;

3-5) принятие решения о выпуске 
негосударственных облигаций без срока 
погашения и определение условий их 
выпуска;

4) определение количественного состава 
и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное 
прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, 
срока полномочий Совета директоров 
Общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты 
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қорытындылары үшін Қоғамның таза 
табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар 
бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді 
қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына 
есепке келетін жыл қорытындысы бойынша 
дивидендтердің мөлшерін белгілеу;

9) Қоғамның жай акциялары бойынша 
дивидендтер төлемеу туралы шешім 
қабылдау;

9-1) Қоғам акцияларының ерікті 
делистингі туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 
жиырма бес және одан да көп процентін 
құрайтын сомадағы активтердің бір немесе 
бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның 
өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе 
олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды 
тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) 
құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

11) акционерлердің жалпы жиналысын 
шақыру туралы қоғамның акционерлерге 
хабарлау нысанын белгілеу;

12) Қоғам акцияларды Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған 
нарықта сатып алған жағдайда олардың 
құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді 
бекіту (егер оны құрылтай жиналысы 
бекітпесе, әдістемені бекіту);

13) акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге, егер мұндай тәртіп 
қоғамның жарғысында айқындалмаса, қоғам 
қызметі туралы ақпарат беру тәртібін 
айқындау;

15) «алтын акцияны» енгізу және оның 
күшін жою;

16) нәтижесінде акционерлік қоғам 
активтері баланстық құнының жалпы 
мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып 
алынатын немесе иеліктен шығарылатын 
(сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы 
мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау 
күніне құны оның активтері баланстық 
құнының жалпы мөлшерінің елу және одан 
көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде 
қоғам сатып алатын немесе иеліктен 
шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен 
шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның 
жасасуы туралы шешім қабылдауы.

17) олар бойынша шешім қабылдау Заңда 
Акционерлердің жалпы жиналысының 
айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де 

вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров за исполнение 
ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской
организации, осуществляющей аудит 
Общества;

7) утверждение аудированной годовой 
финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения 
чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о 
выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете 
на одну простую акцию Общества;

9) принятие решения о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества;

9-1) принятие решения о добровольном 
делистинге акций Общества;

10) принятие решения об участии 
Общества в создании или деятельности 
иных юридических лиц либо выходе из 
состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи 
(получения) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать 
пять и более процентов от всех 
принадлежащих Обществу активов;

11) определение формы извещения 
Обществом акционеров о созыве Общего 
собрания акционеров;

12) утверждение изменений в методику 
(утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) 
определения стоимости акций при их 
выкупе Обществом на неорганизованном 
рынке в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных Обществах»;

13) утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления 
акционерам информации о деятельности 
Общества, если такой порядок не определен 
Уставом Общества;

15) введение и аннулирование «золотой 
акции»;

16) принятие решения о заключении
обществом крупной сделки, в результате 
которой (которых) обществом
приобретается или отчуждается (может 
быть приобретено или отчуждено) 
имущество, стоимость которого составляет 
пятьдесят и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости активов 
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мәселелер.
11.5. Осы Жарғының 11.4-тармағының

1-1), 1-2), 2), 3) және 12) тармақшаларында 
көрсетілген мәселелер бойынша
акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімдері Қоғамның дауыс беретін 
акцияларының жалпы санының айқын басым 
көпшілігімен қабылданады. Егер Заңда 
өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы 
жиналысының өзге мәселелер бойынша 
шешімдері Қоғамның дауыс беруге 
қатысушы дауыс беретін акцияларының 
жалпы санының жай көпшілік дауысымен 
қабылданады.

Осы баптың 11.4-тармағының 3-3) 
тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша 
акционерлердің жалпы жиналысының 
орналастырылған акциялардың бір түрін 
акциялардың басқа түріне айырбастау 
жөніндегі шешімі қабылданған кезде, 
артықшылықты акциялары бар
акционерлердің құқықтарын шектей алатын 
шешім, егер оған орналастырылған (сатып 
алынғандарды қоспағанда) артықшылықты 
акциялардың жалпы санынан кемінде үштен 
екі бөлігі дауыс берген жағдайда ғана, 
қабылданған болып саналады.

11.6. Егер Заңда және Қазақстан 
Республикасының өзге де заң актілерінде 
өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау 
акционерлердің жалпы жиналысының 
айрықша құзыретіне жатқызылған 
мәселелерді басқа органдардың, лауазымды 
адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің 
құзыретіне беруге жол берілмейді. 
Акционерлердің жалпы жиналысы 
Қоғамның ішкі қызметіне жататын 
мәселелер бойынша Қоғамның өзге 
органдарының кез келген шешімінің күшін 
жоюға құқылы.

11.7. Акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

11.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;
2) ірі акционердің бастамасы бойынша 

шақырылады.
Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам 

акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы 
шақыруы, дайындау және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде акционерлердің кезектен тыс 

акционерного общества на дату принятия 
решения о сделке, в результате которой 
(которых) приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) 
пятьдесят и более процентов от общего 
размера балансовой стоимости его активов;

17) иные вопросы, принятие решений по 
которым отнесено Законом к 
исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров Общества.

11.5. Решения Общего собрания 
акционеров по вопросам, указанным в 
подпунктах 1-1), 1-2), 2), 3) и 12) пункта 
11.4. настоящего Устава принимаются 
квалифицированным большинством от 
общего числа голосующих акций Общества. 
Решения Общего собрания акционеров по 
иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа 
голосующих акций Общества, участвующих 
в голосовании, если Законом не установлено 
иное.

При принятии решения общего собрания 
акционеров по вопросу, указанному в 
подпункте 3-3) пункта 11.4 настоящей 
статьи, в части обмена размещенных акций 
одного вида на акции другого вида решение, 
которое может ограничить права акционера, 
владеющего привилегированными акциями, 
считается принятым только при условии, 
что за такое решение проголосовали не 
менее чем две трети от общего количества 
размещенных (за вычетом выкупленных) 
привилегированных акций.

11.6. Не допускается передача вопросов, 
принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, в компетенцию 
других органов, должностных лиц и 
работников Общества, если иное не 
предусмотрено Законом РК «Об 
акционерных обществах» и иными 
законодательными актами Республики 
Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе 
отменить любое решение иных органов 
Общества по вопросам, относящимся к 
внутренней деятельности Общества.

11.7. Годовое Общее собрание
акционеров созывается Советом
директоров.

11.8. Внеочередное Общее собрание 
акционеров созывается по инициативе: 
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жалпы жиналысы міндетті түрде 
шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

11.9. Акционерлердің жалпы жиналысын 
дайындау мен өткізуді:

1) атқарушы орган;
2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес 

орталық депозитариі;
3) Директорлар кеңесі;
4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге 

асырады.
11.10. «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген жағдайларды қоспағанда, 
акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, 
әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды 
қоғам көтереді.

11.11. Қоғамның органдары
акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 
шақырудың Заңда белгіленген тәртібін 
бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысы кез келген мүдделі 
тұлғаның талап-арызы бойынша
қабылданған сот шешімі негізінде 
шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің 
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу 
туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын 
орындамаса, Қоғам акционерлерінің 
кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап- 
арызы бойынша қабылданған сот шешімінің 
негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.12. Акционерлердің жалпы
жиналысына қатысуға және онда дауыс 
беруге құқығы бар акционерлердің тізімін 
қоғам акцияларын ұстаушылардың 
тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде 
орталық депозитарий жасайды. Аталған 
тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу 
туралы шешім қабылданған күннен ерте 
белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті 
мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

11.13. Акционерлердің жалпы жиналысы 
өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу 
құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі 
жиналысқа қатыса алатындай етіп 
белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы, 
шешімдері сырттай дауыс беру арқылы 
қабылданатын акционерлердің жалпы 
жиналысын қоспағанда, атқарушы орган 
орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге 
тиіс.

1) Совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное Общее собрание 

акционеров Общества, находящегося в 
процессе добровольной ликвидации, может 
быть созвано, подготовлено и проведено 
ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики 
Казахстан могут быть предусмотрены 
случаи обязательного созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров.

11.9. Подготовка и проведение Общего 
собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;
2) центральным депозитарием в 

соответствии с заключенным с Обществом 
договором;

3) Советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Общества.
11.10. Расходы по созыву, подготовке и 

проведению Общего собрания акционеров 
несет Общество, за исключением случаев, 
установленных Законом РК «Об 
акционерных обществах».

11.11. Годовое Общее собрание
акционеров может быть созвано и 
проведено на основании решения суда, 
принятого по иску любого
заинтересованного лица, в случае 
нарушения органами Общества порядка 
созыва годового Общего собрания 
акционеров, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров Общества может быть созвано и 
проведено на основании решения суда, 
принятого по иску крупного акционера 
Общества, если органы Общества не 
исполнили его требования о проведении 
внеочередного Общего собрания 
акционеров.

11.12. Список акционеров, имеющих 
право принимать участие в общем собрании 
акционеров и голосовать на нем, 
составляется центральным депозитарием на 
основании данных системы реестров 
держателей акций общества. Дата 
составления указанного списка не может 
быть установлена ранее даты принятия 
решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть 
включены в список акционеров, 
определяются уполномоченным органом.

11.13. Дата и время проведения Общего
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Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 
басталатын уақыт пен жиналысты өткізу 
уақыты қоғамның есеп комиссиясына 
жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын 
есептеуді және оның кворумын айқындауды 
жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз 
етуге тиіс.

Қоғам акционерлері акционерлердің 
қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы 
жиналысының отырысына қоғамның ішкі 
құжаттарында айқындалған байланыс 
құралдарын пайдалана отырып
қашықтықтан қатысуға құқылы.

11.14. Акционерлерге («алтын акцияның» 
иесіне) алда акционерлердің жалпы 
жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс 
өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн 
бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп 
акционерді хабардар ету үшін пошта 
байланысы құралдары пайдаланылатын 
сырттай немесе аралас дауыс беру 
жағдайында күнтізбелік қырық бес күн 
бұрын хабарлануға тиіс.

11.15. Акционерлердің жалпы жиналысын
өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік 
депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ 
және орыс тілдерінде жариялануға не оларға 
жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің 
саны елу акционерден аспаса, хабарлама 
акционерге жазбаша хабарлама жолдау 
арқылы жіберілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын 
өткізу туралы жазбаша хабарлама 
акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе 
электрондық нысанда жіберіледі.

11.16. Шешімі қатысу немесе аралас 
дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
туралы хабарламада:

1) Қоғамның атқарушы органының толық 
атауы және орналасқан жері;

2) қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысын шақыру бастамашысы туралы 
мәліметтер;

3) Қоғам акционерлері жалпы
жиналысының өткізілетін күні, уақыты және 
орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу 
басталатын уақыт, сондай-ақ егер 
алғашқысы өткізілмесе, Қоғам
акционерлерінің қайта өткізілуге тиісті 
болған жалпы жиналысының өткізілетін күні 
және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына 

собрания акционеров должны быть 
установлены таким образом, чтобы в 
собрании могло принять участие 
наибольшее количество лиц, имеющих 
право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно 
проводиться в населенном пункте по месту 
нахождения исполнительного органа, за 
исключением общего собрания акционеров, 
решения которого принимаются
посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников 
собрания и время проведения собрания 
должны обеспечить счетной комиссии 
общества достаточное время для 
проведения регистрации, подсчета числа 
участников собрания и определения 
наличия его кворума.

Акционеры общества вправе принимать 
участие в заседании общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, определенных внутренними 
документами общества.

11.14. Акционеры (владелец «золотой 
акции») должны быть извещены о 
предстоящем проведении общего собрания 
акционеров не позднее чем за тридцать 
календарных дней, а в случае заочного или 
смешанного голосования, при проведении 
которых для извещения одного или более 
акционеров используются средства 
почтовой связи - не позднее чем за сорок 
пять календарных дней до даты проведения 
собрания.

11.15. Извещение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть 
опубликовано на казахском и русском 
языках на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности либо направлено 
им. Если количество акционеров общества 
не превышает пятидесяти акционеров, 
извещение должно быть доведено до 
сведения акционера посредством 
направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении 
Общего собрания акционеров направляется 
акционерам на бумажном носителе или в 
электронной форме.

11.16. Извещение о проведении Общего 
собрания акционеров общества, решения 
которого принимаются посредством очного 
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қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 
жасалған күн;

5) қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 
мәселелер бойынша материалдармен 
таныстыру тәртібі болуға тиіс;

7) акционерлердің жалпы жиналысын
өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
9) оларға сәйкес қоғам акционерлерінің 

жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан 
Республикасы заңнамалық актілерінің 
нормалары болуға тиіс.

Аралас дауыс беру кезінде қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
туралы хабарламада Жарғының 11-бабы 
11.16-тармағында көзделген ақпаратқа 
қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің 
соңғы күні көрсетіледі.

Шешімі сырттай дауыс беру арқылы 
қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) қоғамның атқарушы органының толық 
атауы және орналасқан жері;

2) қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысын шақыру бастамашысы туралы
мәліметтер;

3) қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысына қатысуға құқығы бар
акционерлердің тізімі жасалған күн;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін 
есептеу үшін бюллетеньдерді берудің 
басталған және аяқталған күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін 
есептеу күні;

6) қоғам акционерлері жалпы
жиналысының күн тәртібі;

7) қоғам акционерлерін акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 
мәселелер бойынша материалдармен 
таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
9) қоғам акционерлерінің жалпы 

жиналысы соған сәйкес өткізілетін 
Қазақстан Республикасы заңнамалық 
актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.

Миноритарлық акционер акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібінде 
көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер 
қабылдау кезінде басқа акционерлермен 
бірігу мақсатында орталық депозитарийге 

или смешанного голосования, должно 
содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) сведения об инициаторе созыва 
Общего собрания акционеров общества;

3) дату, время и место проведения 
Общего собрания акционеров Общества, 
время начала регистрации участников 
собрания, а также дату и время проведения 
повторного Общего собрания акционеров 
Общества, которое должно быть проведено, 
если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания 
акционеров общества;

6) порядок ознакомления акционеров 
Общества с материалами по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения общего собрания 
акционеров;

8) порядок проведения заочного 
голосования;

9) нормы законодательных актов 
Республики Казахстан, в соответствии с 
которыми проводится Общее собрание 
акционеров общества.

При смешанном голосовании в 
извещении о проведении Общего собрания 
акционеров общества в дополнение к 
информации, предусмотренной пунктом 
11.16 статьи 11 Устава, указывается 
окончательная дата предоставления 
бюллетеней.

Извещение о проведении общего 
собрания акционеров общества, решения 
которого принимаются посредством 
заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) сведения об инициаторе созыва 
общего собрания акционеров общества;

3) дату составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров общества;

4) даты начала и окончания 
предоставления бюллетеней для подсчета 
результатов заочного голосования;
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өтініш жасауға құқылы.
11.17. Акционерлердің жалпы жиналысын 

қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы 
(болмай қалған) жалпы жиналысы 
белгіленген күннен кейінгі келесі күннен 
бұрын тағайындауға болмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін 
жалпы жиналысы акционерлердің болмай 
қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде 
өткізілуге тиіс.

Акционерлердің қайталап өткізілетін 
жалпы жиналысы күн тәртібінің 
акционерлердің болмай қалған жалпы 
жиналысының күн тәртібінен
айырмашылығы болмауға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды 
және онда талқылауға ұсынылатын 
мәселелердің нақты тұжырымдалған толық 
тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің қатысу тәртібімен 
өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде 
директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту 
бойынша алған ұсыныстары туралы 
баяндауға міндетті.

11.18. Акционерлердің жалпы
жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның 
жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін 
акцияларының жалпы санының көпшілік 
дауысымен жүзеге асырылады.

11.19. Акционерлердің қатысу тәртібімен 
өткізілетін жалпы жиналысының күн 
тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс 
өткізілетін күнге дейін он бес күннен 
кешіктірілмей толықтырулар туралы 
хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс 
беретін акцияларының бес және одан көп 
пайызын дербес немесе басқа 
акционерлермен жиынтықта иеленетін 
акционерлер немесе директорлар кеңесі 
ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысатын және қоғамның 
дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан 
бес пайызын жиынтығында иеленетін 
акционерлердің (немесе олардың 
өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс 
берсе, өзгерістер және (немесе) 
толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Қатысу тәртібімен өткізілетін
акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібі, егер орналастырылған (сатып

5) дату подсчета результатов заочного 
голосования;

6) повестку дня Общего собрания 
акционеров общества;

7) порядок ознакомления акционеров 
общества с материалами по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;
9) нормы законодательных актов 

Республики Казахстан, в соответствии с 
которыми проводится Общее собрание 
акционеров общества.

Миноритарный акционер вправе 
обратиться к центральному депозитарию в 
целях объединения с другими акционерами 
при принятии решений по вопросам, 
указанным в повестке дня Общего собрания 
акционеров.

11.17. Проведение повторного Общего 
собрания акционеров может быть назначено 
не ранее чем на следующий день после 
установленной даты проведения 
первоначального (несостоявшегося)
Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров 
должно проводиться в том месте, где и 
несостоявшееся Общее собрание 
акционеров.

Повестка дня повторного Общего 
собрания акционеров не должна отличаться 
от повестки дня несостоявшегося Общего 
собрания акционеров.

Повестка дня Общего собрания 
акционеров формируется Советом
директоров и должна содержать
исчерпывающий перечень конкретно
сформулированных вопросов, выносимых 
на обсуждение.

При открытии Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
совет директоров обязан доложить о 
полученных им предложениях по 
изменению повестки дня.

11.8. Утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров осуществляется 
большинством голосов от общего числа 
голосующих акций общества,
представленных на собрании.

11.19. В повестку дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
могут вноситься:

1) дополнения, предложенные
акционерами, владеющими самостоятельно
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алынғандарын шегере отырып)
артықшылықты акциялардың жалпы 
санының кемінде үштен екісі енгізілуіне 
дауыс берсе, мәселені шешу артықшылықты 
акцияларды иеленетін акционерлердің 
құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен 
толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы 
сырттай және (немесе) аралас дауыс беру 
арқылы шешім қабылдаған жағдайда, 
акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібін өзгертуге және (немесе) 
толықтыруға болмайды.
11.20. Акционерлердің жалпы жиналысы 
оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді 
қарауға және олар бойынша шешімдер 
қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», 
«басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, кең 
түсінік беретін тұжырымдамаларды және 
осыларға ұқсас тұжырымдамаларды 
пайдалануға тыйым салынады.

11.21. Акционерлердің жалпы
жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша материалдарда осы мәселелер 
бойынша негізделген шешімдер қабылдауға 
қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібінің мәселелері бойынша 
материалдар акционерлер танысуы үшін 
қоғамның атқарушы органы орналасқан 
жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн 
бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал 
акционердің сауал салуы болған кезде - сауал 
салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні 
ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше 
көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға 
және құжаттарды жеткізуге кеткен
шығыстар акционерге жүктеледі.

11.22. Егер акционерлердің жалпы
жиналысына қатысушыларды тіркеу
аяқталған кезде (акционерлердің жалпы 
жиналысын сырттай дауыс беру арқылы 
өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну 
күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі 
аяқталған күні) оған қатысуға және онда 
дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс 
беретін акцияларының жинақтап алғанда елу 
және одан да көп процентін иеленген 
акционерлер (акционерлердің өкілдері) 
тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі 
мәселелерді қарауға және олар бойынша 
шешім қабылдауға құқылы. 

или в совокупности с другими акционерами 
пятью и более процентами голосующих 
акций общества, или Советом директоров 
при условии, что акционеры общества 
извещены о таких дополнениях не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты проведения 
общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за 
их внесение проголосовало большинство 
акционеров (или их представителей), 
участвующих в общем собрании 
акционеров и владеющих в совокупности не 
менее чем девяноста пятью процентами 
голосующих акций общества.

Повестка дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в очном порядке, 
может быть дополнена вопросом, решение 
по которому может ограничить права 
акционеров, владеющих
привилегированными акциями, если за его 
внесение проголосовали не менее чем две 
трети от общего количества размещенных 
(за вычетом выкупленных)
привилегированных акций.

При принятии решения Общим 
собранием акционеров посредством 
заочного и (или) смешанного голосования 
повестка дня общего собрания акционеров 
не может быть изменена и (или) дополнена.

11.20. Общее собрание акционеров не 
вправе рассматривать вопросы, не 
включенные в его повестку дня, и 
принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня 
формулировки с широким пониманием, 
включая «разное», «иное», «другие» и 
аналогичные им формулировки.

11.21. Материалы по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров должны 
содержать информацию в объеме, 
необходимом для принятия обоснованных 
решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров должны быть 
готовы и доступны по месту нахождения 
исполнительного органа общества для 
ознакомления акционеров не позднее чем за 
десять дней до даты проведения собрания, а 
при наличии запроса акционера - 
направлены ему в течение трех рабочих 
дней со дня получения запроса; расходы за 
изготовление копий документов и доставку 
документов несет акционер.
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11.23. Акционерлердің жалпы жиналысын 
қатысу тәртібімен өткізу тәртібі 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының заңына, Жарғыға және 
қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де 
құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы 
жиналысының тікелей шешіммен 
белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы 
ашылғанға дейін келген акционерлерді 
(акционерлердің өкілдерін) тіркеу
жүргізіледі. Акционердің өкілі
акционерлердің жалпы жиналысына 
қатысуға және дауыс беруге өзінің 
өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге 
тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы 
қабылданатын акционерлердің жалпы 
жиналысының кворумын айқындау кезінде 
сырттай дауыс берген акционерлердің 
(акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері 
ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен 
өткізілетін жалпы жиналысына келген 
акционер (акционердің өкілі) тіркелуге 
міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің 
өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке 
алынбайды және оның дауыс беруге 
қатысуға құқығы жоқ.
Қоғамның артықшылықты акцияларының
меншік иесі болып табылатын акционер 
акционерлердің қатысу тәртібімен
өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға 
және онда қаралатын мәселелерді
талқылауға қатысуға құқылы.

Егер Қоғамның жарғысында немесе 
акционерлердің қатысу тәртібімен 
өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде 
өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар 
шақырусыз қатыса алады.

11.24. Акционерлердің жалпы жиналысы 
кворум болған жағдайда хабарланған 
уақытта ашылады. Барлық акционерлер 
(олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған 
және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге 
қарсылық білдірмеген жағдайларды 
қоспағанда, акционерлердің жалпы 
жиналысы хабарланған уақытынан ерте 
ашылмауы керек.

11.25. Акционерлердің жалпы жиналысы 
жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) 
және хатшысын сайлайды.

11.22. Общее собрание акционеров
вправе рассматривать и принимать решения 
по вопросам повестки дня, если на момент 
окончания регистрации участников 
собрания (на дату предоставления всех 
бюллетеней либо на дату окончания срока 
предоставления бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров 
посредством заочного голосования) 
зарегистрированы акционеры
(представители акционеров), включенные в 
список акционеров, имеющих право 
принимать участие в нем и голосовать на 
нем, владеющие в совокупности 
пятьюдесятью и более процентами 
голосующих акций общества.

11.23. Порядок проведения Общего
собрания акционеров в очном порядке 
определяется в соответствии с Законом РК 
«Об акционерных обществах», Уставом и 
иными документами общества,
регулирующими внутреннюю деятельность 
общества, либо непосредственно решением 
Общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания 
акционеров проводится регистрация 
прибывших акционеров (представителей 
акционеров). Представитель акционера 
должен предъявить доверенность, 
подтверждающую его полномочия на 
участие и голосование на общем собрании 
акционеров.

При определении кворума общего 
собрания акционеров, решения которого 
принимаются посредством смешанного 
голосования, учитываются бюллетени 
акционеров (представителей акционеров), 
проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), 
прибывший на общее собрание акционеров, 
проводимое в очном порядке, обязан 
зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не 
прошедший регистрацию, не учитывается 
при определении кворума и не вправе 
принимать участие в голосовании.

Акционер общества, являющийся 
собственником привилегированных акций, 
вправе присутствовать на общем собрании 
акционеров, проводимом в очном порядке, и 
участвовать в обсуждении
рассматриваемых им вопросов.
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Акционерлердің жалпы жиналысы ашық 
немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) 
дауыс беру нысанын белгілейді.

Егер қоғамның жарғысында өзгеше 
көзделмесе, акционерлердің жалпы 
жиналысының төрағасын (төралқасын) және 
хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша 
дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір 
дауысы болады, ал шешім қатысушылар 
санының жай көпшілік даусымен 
қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің 
барлығы атқарушы органға кіретін 
жағдайларды қоспағанда, атқарушы 
органның мүшелері акционерлердің жалпы 
жиналысында төрағалық ете алмайды.

11.26. Акционерлердің жалпы жиналысын 
өткізу барысында оның төрағасы қаралып 
отырған мәселе бойынша жарыссөзді 
тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша 
дауыс берудің әдісін өзгерту туралы 
ұсынысты дауысқа салуға құқылы. 
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді 
талқылауға қатысуға құқығы бар 
адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер 
акционерлердің жалпы жиналысының 
регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы 
мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған 
жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға 
құқығы жоқ.

11.27. Акционерлердің жалпы жиналысы 
өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы 
және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның 
ішінде акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің 
қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы 
шешім қабылдауға құқылы.

11.28. Акционерлердің жалпы жиналысын 
күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, 
олар бойынша шешімдер қабылданғаннан 
кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

11.29. Акционерлердің жалпы
жиналысының шешімдері Заңға сәйкес 
сырттай дауыс беруді өткізу арқылы 
қабылдануы мүмкін.

11.30. Мына жағдайларды қоспағанда, 
акционерлердің жалпы жиналысында дауыс 
беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы 
бойынша іске асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде көзделген жағдайларда бір 
акционерге берілетін акциялар бойынша 
дауыстардың ең көп санын шектеу;

Для дачи пояснений по вопросам 
повестки дня на заседаниях Общего 
собрания акционеров (в очном порядке), 
могут присутствовать приглашенные и 
иные лица.

11.24. Общее собрание акционеров 
открывается в объявленное время при 
наличии кворума. Общее собрание 
акционеров не может быть открыто ранее 
объявленного времени, за исключением 
случая, когда все акционеры (их 
представители) уже зарегистрированы, 
уведомлены и не возражают против 
изменения времени открытия собрания.

11.25. Общее собрание акционеров
проводит выборы председателя
(президиума) и секретаря

Общего собрания. Общее собрание 
акционеров определяет форму голосования 
- открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании 
председателя (президиума) и секретаря 
Общего собрания акционеров, каждый 
акционер имеет один голос, а решение 
принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут 
председательствовать на Общем собрании 
акционеров, за исключением случаев, когда 
все присутствующие на собрании 
акционеры входят в исполнительный орган.

11.26. В ходе проведения Общего 
собрания акционеров его председатель 
вправе вынести на голосование 
предложение о прекращении прений по 
рассматриваемому вопросу, а также об 
изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать 
выступлениям лиц, имеющих право 
участвовать в обсуждении вопроса повестки 
дня, за исключением случаев, когда такие 
выступления ведут к нарушению 
регламента Общего собрания акционеров 
или, когда прения по данному вопросу 
прекращены.

11.27. Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о перерыве в своей 
работе и о продлении срока работы, в том 
числе о переносе рассмотрения отдельных 
вопросов повестки дня собрания 
акционеров на следующий день.

11.28. Общее собрание акционеров 
может быть объявлено закрытым только
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2) директорлар кеңесінің мүшелерін 
сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында 
дауыс беру құқығы бар әрбір адамға 
акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің 
рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан 
беру.

11.31. Акциялар бойынша берілетін 
кумулятивтік дауыс беру кезінде 
дауыстарды акционер директорлар кеңесінің 
мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі 
немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне 
бірнеше кандидат арасында бөліп беруі 
мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген 
кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған 
болып танылады.

11.32. Акционерлердің қатысу тәртібімен 
өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру 
жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда 
мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер 
(бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын 
дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс 
беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір 
жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. 
Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге 
арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе 
жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет 
нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», 
«қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен 
білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе 
Қоғамның органына әрбір кандидат 
бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны 
болуға тиіс.

Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, 
оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңға 
сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою 
мақсатында тілек білдірген жағдайды 
қоспағанда, акционер қатысып жасырын 
дауыс беруге арналған бюллетеньге қол 
қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған 
бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу 
кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде 
белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған 
және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал 
нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша 
дауыстары есепке алынады.

11.33. Дауыс беру қорытындылары 
бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы 
жиналысының хатшысы дауыс беру 

после рассмотрения всех вопросов повестки 
дня и принятия решений по ним.

11.29. Решения Общего собрания 
акционеров могут приняты посредством 
проведения заочного голосования в 
соответствии с Законом РК «Об 
акционерных обществах».

11.30. Голосование на Общем собрании 
акционеров осуществляется по принципу 
«одна акция - один голос», за исключением 
следующих случаев:

1) ограничения максимального
количества голосов по акциям, 
предоставляемых одному акционеру в 
случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики 
Казахстан;

2) кумулятивного голосования при
избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, 
имеющему право голосовать на Общем 
собрании акционеров, по одному голосу по 
процедурным вопросам проведения Общего 
собрания акционеров.

11.31. При кумулятивном голосовании 
предоставляемые по акции голоса могут 
быть отданы акционером полностью за 
одного кандидата в члены Совета 
директоров или распределены им между 
несколькими кандидатами в члены Совета 
директоров. Избранными в Совет 
директоров признаются кандидаты, за 
которых было отдано наибольшее 
количество голосов.

11.32. В случае, если голосование на 
Общем собрании акционеров, проводимом в 
очном порядке, осуществляется тайным 
способом, бюллетени для такого 
голосования (далее в настоящей статье - 
бюллетени для очного тайного голосования) 
должны быть составлены по каждому 
отдельному вопросу, по которому 
голосование осуществляется тайным 
способом. При этом бюллетень для очного 
тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его 
порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, 
выраженные словами «за», «против», 
«воздержался», или варианты голосования 
по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих 
акционеру.
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қорытындылары туралы хаттама жасап, оған 
қол қояды. Акционердің дауыс беруге 
қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі 
болған жағдайда Қоғам акционерлерінің 
жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға 
тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы 
хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан 
кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс 
беру үшін толтырылған (оның ішінде 
жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), 
соның негізінде хаттама жасалған 
бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және 
Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы 
хаттама акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге 
тиіс.

Дауыс беру қорытындылары
акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы 
жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының 
дауыс беру қорытындылары немесе сырттай 
дауыс беру нәтижелері акционерлердің 
назарына акционерлердің жалпы жиналысы 
жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он 
бес күн ішінде қаржылық есептілік 
депозитарийінің интернет-ресурсында
оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау 
арқылы және қоғамның жарғысында 
айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп 
болған кезде) жеткізіледі.

11.34. Акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасы жиналыс 
жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 
жасалып, қол қойылуға тиіс. 
Акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамасында:

1) Қоғамның атқарушы органының толық 
атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының 
өткізілген күні, уақыты және орны;

3) Қоғамның акционерлердің жалпы 
жиналысындағы ұсынған дауыс беретін 
акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) акционерлердің жалпы жиналысының 
кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында 
дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының 
төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

Бюллетень для очного/тайного 
голосования не подписывается акционером, 
за исключением случая, когда акционер сам 
изъявил желание подписать бюллетень, в 
том числе в целях предъявления Обществу 
требования о выкупе принадлежащих ему 
акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для 
очного тайного голосования учитываются 
голоса по тем вопросам, по которым 
голосующим соблюден порядок
голосования, определенный в бюллетене, и 
отмечен только один из возможных 
вариантов голосования.

11.33. По итогам голосования секретарь 
Общего собрания акционеров Общества 
составляет и подписывает протокол об 
итогах голосования.

При наличии у акционера особого 
мнения по вынесенному на голосование 
вопросу секретарь Общего собрания 
акционеров Общества обязан внести в 
протокол соответствующую запись.

После составления и подписания 
протокола об итогах голосования 
заполненные бюллетени для очного тайного 
и заочного голосования (в том числе и 
бюллетени, признанные
недействительными), на основании которых 
был составлен протокол, прошиваются 
вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования 
подлежит приобщению к протоколу Общего 
собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания 
акционеров или результаты заочного 
голосования доводятся до сведения 
акционеров посредством опубликования их 
на казахском и русском языках на интернет- 
ресурсе депозитария финансовой 
отчетности и в порядке, определенном 
уставом общества (при наличии такого 
порядка), в течение пятнадцати 
календарных дней после даты закрытия 
общего собрания акционеров.

11.34. Протокол Общего собрания 
акционеров должен быть составлен и 
подписан в течение трех рабочих дней после 
закрытия собрания. В протоколе Общего 
собрания акционеров указываются:
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8) акционерлердің жалпы жиналысына 
қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

9) акционерлердің жалпы жиналысының 
күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір 
мәселе бойынша акционерлердің жалпы 
дауыс саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, 
олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысында 
қабылданған шешімдер көрсетіледі.

11.35. Акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының 
төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысының хатшысы;

3) есеп комиссиясының мүшелері (болған 
кезде) қол қоюға тиіс.

Акционерлердің сырттай дауыс беру 
арқылы өткізілетін жалпы жиналысының 
хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері 
(егер есеп комиссиясын сайлау талап 
етілмесе - акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

11.36. Осы Жарғының 11.35-тармағында 
аталған адамдардың біреуі хаттаманың 
мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам 
бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере 
отырып, оған қол қоюдан бас тартуға 
құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

11.37. Акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасы дауыс беру 
қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы 
жиналысқа қатысу және дауыс беру, сондай- 
ақ хаттамаға қол қою құқығына берілген 
сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан 
бас тарту себептерінің жазбаша
түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған 
құжаттар атқарушы органда немесе оның 
уәкілеттік еткен тұлғасында сақталуға және 
кез келген уақытта танысу үшін
акционерлерге берілуге тиіс. Акционердің 
талап етуі бойынша оған акционерлердің 
жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі 
беріледі.

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) дата, время и место проведения 
Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих 
акций Общества, представленных на Общем 
собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;
5) повестка дня Общего собрания 

акционеров;
6) порядок голосования на Общем 

собрании акционеров;
7) председатель (президиум) и секретарь 

Общего собрания акционеров;
8) выступления лиц, участвующих в 

Общем собрании акционеров;
9) общее количество голосов акционеров 

по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания акционеров, поставленному на 
голосование;

10) вопросы, поставленные на
голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием 
акционеров.

11.35. Протокол Общего собрания
акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) 
и секретарем Общего собрания акционеров;

2) секретарем Общего собрания
акционеров Общества;

3) членами счетной комиссии (при 
наличии).

Протокол общего собрания акционеров, 
проводимого посредством заочного
голосования, подлежит подписанию 
членами счетной комиссии (в случае, если 
избрание счетной комиссии не требуется, - 
секретарем общего собрания акционеров).

11.36. В случае несогласия кого-либо из
лиц, указанных в пункте 11.35. настоящего 
Устава, с содержанием протокола данное 
лицо вправе отказаться от его подписания, 
предоставив письменное объяснение
причины отказа, которое подлежит 
приобщению к протоколу.

11.37. Протокол Общего собрания
акционеров сшивается вместе с протоколом 
об итогах голосования, доверенностями на 
право участия и голосования на Общем 
собрании, а также подписания протокола и 
письменными объяснениями причин отказа 
от подписания протокола. Указанные
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документы должны храниться
Исполнительным органом Общества или 
уполномоченного им лицом и
предоставляться акционерам для
ознакомления в любое время. По 
требованию акционера ему выдается копия 
протокола Общего собрания акционеров.

12-БАП. ҚОҒАМ
ДИРЕКТОРЛАРЫНЫҢ КЕҢЕСІ

12.1. Заңда және осы Жарғыда
акционерлердің жалпы жиналысының
айрықша құзыретіне жатқызылған
мәселелерді шешуді қоспағанда,
директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне 
жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Директорлар кеңесінің айрықша 
құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын
және қоғамның даму стратегиясын айқындау 
немесе Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде көзделген
жағдайларда қоғамның даму стратегиясын 
бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен 
тыс жалпы жиналысын шақыру туралы 
шешім қабылдау;

2- 1) акционерлердің жалпы жиналысын 
өткізу нысанын айқындау;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР
Заңының 18-бабының 1-тармағының екінші 
және үшінші бөлігімен көзделген
жағдайларды қоспағанда, жарияланған 
акциялардың саны шегінде акцияларды 
орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде 
орналастырылатын (өткізілетін)
акциялардың саны және оларды орналастыру 
(өткізу) бағасы туралы шешім қабылдау;

3- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы»
ҚР Заңының 16-бабының 7-тармағында 
көзделген жағдайларда Қоғамның
акцияларын немесе жай акцияларға
айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды 
орналастыру (өткізу) туралы шешім 
қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған
акцияларды немесе басқа да бағалы 
қағаздарды сатып алуы және оларды сатып 
алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін 
алдын ала бекіту;

5-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің 
комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров осуществляет
общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Законом и настоящим 
Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции 
Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных
направлений деятельности общества и 
стратегии развития общества или
утверждение плана развития общества в 
случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики 
Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и
внеочередного общего собраний
акционеров;

2- 1) определение формы проведения 
общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении 
(реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в 
пределах количества объявленных акций, 
способе и цене их размещения (реализации), 
за исключением случаев, предусмотренных 
частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 
Закона РК «Об акционерных обществах»;

3- 1) принятие решения о размещении 
(реализации) акций Общества или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые 
акции, в случаях, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 16 Закона РК «Об 
акционерных обществах»;

4) принятие решения о выкупе
Обществом размещенных акций или других 
ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности Общества;

5-1) утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества;

6) определение условий выпуска
облигаций и производных ценных бумаг

30

https://bestprofi.com/home/section/448298877


туынды бағалы қағаздарын шығару 
шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды 
шығару туралы шешімдерді қабылдау;

7) атқарушы органның сан құрамын, 
өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның 
басшысын және мүшелерін) сайлау, сондай- 
ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен 
мүшелерінің лауазымдық жалақыларының 
мөлшерін және оларға еңбекақы және 
сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, 
ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 
еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері 
мен шарттарын айқындау;

9-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, 
оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 
сондай-ақ корпоративтік хатшының 
лауазымдық жалақысы мөлшерін және 
сыйақы шарттарын айқындау;

10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін 
аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның 
акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле 
нысанасы болып табылатын мүліктің 
нарықтық құнын бағалау жөніндегі 
бағалаушының қызметіне ақы төлеу 
мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін 
құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру 
мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын 
құжаттарды қоспағанда), оның ішінде 
аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы 
қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін 
белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

12) Қоғамның филиалдары мен 
өкілдіктерін құру және жабу туралы 
шешімдер қабылдау және олар туралы 
ережелерді бекіту;

13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың 
акцияларының 10 (он) және одан да көп % 
(процентін) (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін 
қабылдау;

13-1) акцияларының (жарғылық
капиталдағы қатысу үлесінің) 10 және одан 
да көп процентіҚоғамға тиесілі заңды тұлға 
акционерлерінің (қатысушыларының)
жалпы жиналысының құзыретіне 
жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша 
шешімдер қабылдау;

14) Қоғамның міндеттемелерін оның

Общества, а также принятие решений об их 
выпуске;

7) определение количественного состава, 
срока полномочий исполнительного органа, 
избрание его руководителя и членов, а 
также досрочное прекращение их 
полномочий;

8) определение размеров должностных 
окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов 
исполнительного органа;

9) определение количественного состава, 
срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и 
членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы 
службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита;

9-1) назначение, определение срока 
полномочий корпоративного секретаря, 
досрочное прекращение его полномочий, а 
также определение размера должностного 
оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг 
аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности, а также оценщика 
по оценке рыночной стоимости имущества, 
переданного в оплату акций общества, либо 
являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов,
регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (за исключением документов, 
принимаемых исполнительным органом в 
целях организации деятельности общества), 
в том числе внутреннего документа, 
устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг общества;

12) принятие решений о создании и 
закрытии филиалов и представительств 
Общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении 
(отчуждении) Обществом 10 (десяти) и 
более % (процентов) акций (долей участия в 
Уставном капитале) других юридических 
лиц;

13-1) принятие решений по вопросам 
деятельности, относящимся к компетенции 
Общего собрания акционеров (участников) 
юридического лица, десять и более 
процентов акций (долей участия в Уставном 
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өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан 
да көп проценті болатын шамаға көбейту;

15) Қоғам немесе оның қызметтік, 
коммерциялық немесе заңмен қорғалатын 
өзге де құпия болып табылатын қызметі 
туралы ақпаратты айқындау;

16) «Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1- 
тармақшасына және 73-бабының 3-1- 
тармағына сәйкес жасасу туралы шешімді 
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы 
қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі 
мәмілелер мен оларды жасауға мүдделілігі 
бар мәмілелерді жасасу туралы шешім 
қабылдау;

17) осы Жарғыға сәйкес Қоғам 
Университетінің Басқарма Төрағасы және 
Провосты (Ректоры) енгізген мәселелер 
бойынша шешім қабылдау;

18) жеке бастамасы бойынша басталған 
ішкі аудит қызметінің тексерулерін жою;

19) Қамқоршылар кеңесін құру туралы 
шешімдерді қабылдау;

20) ақшалай қаражатты ұтымды 
пайдалану мақсатында Қоғамның, сондай-ақ 
еншілес кәсіпорындардың қаржы және 
шаруашылық қызметінің ішкі нормативтерін 
бекіту;

21) заңдарға сәйкес тіркелетін тауар 
белгісі мен нышандарды, мемлекеттік, орыс 
және ағылшын тілдеріндегі мөртабандарды, 
фирмалық бланкілерді және көрнекі 
бірдейлендірудің өзге құралдарын бекіту;

22) Заңда және Қоғамның жарғысында 
көзделген, акционерлердің жалпы 
жиналысының айрықша құзыретіне 
жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Директорлар кеңесі Комплаенс 
қызметін қоса алғанда, бірақ онымен 
шектелмей, өзіне есеп беретін Қоғамның 
құрылымдық бөлімшелерін құруға құқылы.

Жарғының 12.2-тармағымен Қоғамның 
директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне 
жатқызылған мәселелер Қоғамның 
атқарушы органына шешу үшін берілмейді.

Қоғамның Жарғысына сәйкес оның 
атқарушы органының құзыретіне 
жатқызылған мәселелер бойынша
Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, 
сондай-ақ Акционерлердің жалпы
жиналысының шешімдеріне қайшы келетін 
шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер 

капитале) которого принадлежит Обществу;
14) увеличение обязательств Общества 

на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного 
капитала;

15) определение информации об 
Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

16) принятие решения о заключении
крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется
заинтересованность, за исключением 
крупных сделок, решение о заключении 
которых принимается общим собранием 
акционеров общества в соответствии с 
подпунктом 17-1 пункта 1 статьи 36 и 
пунктом 3-1 статьи 73 Закона РК «Об 
акционерных обществах»;

17) принятие решения по вопросам, 
внесенным Председателем Правления и 
Провостом (Ректором) Университета 
Общества в соответствии настоящим 
Устава;

18) отмена проверок Службы
внутреннего аудита, начатые по ее 
собственной инициативе;

19) утверждение внутренних нормативов 
финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества, а также дочерних предприятий 
Общества, в целях рационального 
использования денежных средств 
Общества;

20) утверждение образцов товарного 
знака и символики, регистрируемых в 
соответствии с законодательством, штампов 
на государственном, русском и английском 
языках, фирменных бланков и других 
средств визуальной идентификации;

21) иные вопросы, предусмотренные 
законодательством РК и Уставом Общества, 
не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Совет директоров вправе создавать 
подотчетные себе структурные
подразделения Общества, включая, но не 
ограничиваясь, Службу-комплаенс.

Вопросы, отнесенные пунктом 
12.2. Устава к исключительной
компетенции Совета директоров Общества, 
не могут быть переданы для решения 
исполнительному органу Общества.

Совет директоров не вправе принимать 
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вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша 
«алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

Директорлар кеңесі:
1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, 

оның ішінде қоғам меншігін заңсыз 
пайдалануды және мүдделілік болуына орай 
жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде 
асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен 
акционерлер деңгейінде қадағалауға және 
оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару 
практикасының тиімділігіне бақылауды 
жүзеге асыруға тиіс.

12.3.1. Аса маңызды мәселелерді қарау 
және директорлар кеңесіне ұсынымдар 
әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің 
комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері 
мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар және сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер;
5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген 

өзге де мәселелер.
Директорлар кеңесінің комитеттері 

директорлар кеңесінің мүшелерінен және 
нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті 
кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін 
директорлар кеңесінің мүшесі басқарады.

Тәуелсіз директорлар функцияларына осы 
тармақтың 1) - 4) тармақшаларында
көзделген мәселелерді қарау кіретін 
директорлар кеңесі комитеттерінің 
басшылары (төрағалары) болып табылады. 
Атқарушы органның басшысы директорлар 

кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
12.4. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің 
мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі ҚР 
заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға 
сәйкес өзіне жүктелген функцияларды 
орындауды өзге адамдарға беруге құқылы 
емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:
1) акционер - жеке тұлғалар;
2) директорлар кеңесіне акционерлердің

мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде 
сайлауға ұсынылған (ұсыныс
берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері болып
табылмайтын және директорлар кеңесіне 

решения по вопросам, которые в 
соответствии с Уставом Общества отнесены 
к компетенции его исполнительного органа, 
а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего 
собрания акционеров.

Решения, принимаемые Советом 
директоров, подлежат согласованию с 
владельцем «золотой акции» по вопросам, в 
отношении которых установлено право 
вето.

Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности 

устранять потенциальные конфликты 
интересов на уровне должностных лиц и 
акционеров, в том числе неправомерное 
использование собственности общества и 
злоупотребление при совершении сделок, в 
которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за
эффективностью практики корпоративного 
управления в обществе.

12.3.1. Для рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в 
обществе должны быть созданы комитеты 
совета директоров, которые рассматривают 
следующие вопросы:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные 

внутренними документами общества.
Комитеты Совета директоров состоят из 

членов Совета директоров и экспертов, 
обладающих необходимыми
профессиональными знаниями для работы в 
конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет 
член Совета директоров.

Руководителями (председателями)
комитетов Совета директоров, в функции 
которых входит рассмотрение вопросов, 
предусмотренных в подпунктах 1) - 4) 
настоящего пункта, являются независимые 
директора.

Руководитель исполнительного органа не 
может быть председателем комитета Совета 
директоров.

12.4. Членом Совета директоров может 
быть только физическое лицо. 
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акционердің өкілі ретінде сайлауға 
ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке 
адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір 
кандидат сайлауға түсетін жағдайды 
қоспағанда, акционерлер директорлар 
кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге 
арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, 
кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге 
асырады. Кумулятивтік дауыс беру 
бюллетенінің мынадай бағандары болуы 
тиіс:

1) директорлар кеңесінің мүшелігіне 
ұсынылған кандидаттардың тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
3) акционердің директорлар кеңесінің 

мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген 
дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған 
бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» 
деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге 
тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша 
дауысты директорлар кеңесінің мүшелігіне 
бір кандидатқа толығымен беруге немесе 
оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп 
беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған 
кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған 
болып есептеледі. Егер директорлар 
кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп 
кандидат тең дауыс санын жинаған болса, 
бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын 
жинаған кандидаттар көрсетілген 
кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін 
акционерлерге ұсыну арқылы қосымша 
кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

12.5. Атқарушы органның басшысынан 
оның басқа мүшелері директорлар кеңесіне 
сайлана алмайды. Атқарушы органның 
басшысы директорлар кеңесінің төрағасы 
болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 
кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның 
директорлар кеңесі құрамының кем дегенде 
отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға 
тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланатын адамдарға қойылатын талаптар 
Қазақстан Республикасының заң актілерінде, 
Қоғамның жарғысында және Директорлар 
кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

12.6. Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланған адамдардың, егер Қазақстан

Член Совета директоров не вправе 
передавать исполнение функций, 
возложенных на него в соответствии с 
законодательством РК и (или) настоящим 
Уставом, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из 
числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных

(рекомендованных) к избранию в Совет 
директоров в качестве представителей 
интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся 
акционером Общества и не предложенных 
(не рекомендованных) к избранию в Совет 
директоров в качестве представителя 
акционера.

Выборы членов Совета директоров 
осуществляются акционерами
кумулятивным голосованием с
использованием бюллетеней для 
голосования, за исключением случая, когда 
на одно место в совете директоров 
баллотируется один кандидат. Бюллетень 
кумулятивного голосования должен 
содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета 
директоров;

2) количество голосов, принадлежащих 
акционеру;

3) количество голосов, отданных 
акционером за кандидата в члены Совета 
директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для 
кумулятивного голосования варианты 
голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по 
принадлежащим ему акциям полностью за 
одного кандидата или распределить их 
между несколькими кандидатами в члены 
Совета директоров. Избранными в Совет 
директоров считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

Если два и более кандидата в члены 
Совета директоров набрали равное число 
голосов, в отношении этих кандидатов 
проводится дополнительное кумулятивное 
голосование путем представления 
акционерам бюллетеней кумулятивного 
голосования с указанием кандидатов, 
набравших равное число голосов.

12.5. Члены исполнительного органа, 
кроме его руководителя, не могут быть
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Республикасының заңдарында және 
Қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, 
қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 
акционерлердің жалпы жиналысы 
белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 
акционерлердің жаңа директорлар кеңесін 
сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу 
кезінде аяқталады.

12.7. Акционерлердің жалпы жиналысы 
директорлар кеңесінің барлық немесе 
жекелеген мүшелерінің өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің осындай 
мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы 
жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау 
күнінен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің 
өкілеттіктерін өз бастамасы бойынша 
мерзімінен бұрын тоқтату директорлар 
кеңесіне берілген жазбаша хабарлама 
негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай 
мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада 
директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, 
директорлар кеңесі аталған хабарламаны 
алған кезден бастап тоқтатылады.
12.8. Директорлар кеңесі мүшесінің 
өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған 
жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа 
мүшесін сайлау акционерлердің жалпы 
жиналысында ұсынылған кумулятивтік 
дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл 
орайда директорлар кеңесінің жаңадан 
сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда 
директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің 
өтуімен бір мезгілде аяқталады.

12.9. Егер Қоғам жарғысында өзгеше 
көзделмесе, директорлар кеңесінің төрағасы 
директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы 
санының көпшілік даусымен жасырын дауыс 
беру арқылы оның мүшелері арасынан 
сайланады.

Егер Қоғам жарғысында өзгеше 
көзделмесе, директорлар кеңесі төрағаны кез 
келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы 
директорлар кеңесінің жұмысын
ұйымдастырады, оның отырыстарын 
жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында 

избраны в Совет директоров. Руководитель 
исполнительного органа не может быть 
избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров должно 
составлять не менее трех человек. Не менее 
тридцати процентов от состава Совета 
директоров Общества должны быть 
независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, 
избираемым в состав Совета директоров, 
устанавливаются законодательством
Республики Казахстан, настоящим Уставом 
и Положением о Совете директоров.

12.6. Лица, избранные в состав Совета
директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не 
предусмотрено законодательством
Республики Казахстан и Уставом.

Срок полномочий Совета директоров 
устанавливается общим собранием 
акционеров.

Срок полномочий Совета директоров 
истекает на момент проведения Общего 
собрания акционеров, на котором проходит 
избрание нового Совета директоров.

12.7. Общее собрание акционеров вправе 
досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета 
директоров прекращаются с даты принятия 
общим собранием акционеров решения о 
досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий 
члена Совета директоров по его инициативе 
осуществляется на основании письменного 
уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена совета 
директоров прекращаются с момента 
получения указанного уведомления советом 
директоров, если в уведомлении не указана 
дата досрочного прекращения полномочий 
члена совета директоров.

12.8. В случае досрочного прекращения
полномочий члена Совета директоров 
избрание нового члена Совета директоров 
осуществляется кумулятивным
голосованием, представленных на Общем 
собрании акционеров, при этом полномочия 
вновь избранного члена Совета директоров 
истекают одновременно с истечением срока 
полномочий Совета директоров в целом.

12.9. Председатель Совета директоров 
избирается из числа его членов 
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белгіленген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы 
болмаған жағдайда, оның функцияларын 
директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге 
асырады.

12.11. Директорлар кеңесінің отырысы 
оның төрағасының немесе атқарушы 
органның бастамасы бойынша, не:

1) директорлар кеңесінің кез келген 
мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын 

аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша 

шақырылуы мүмкін.
Директорлар кеңесінің отырысын шақыру 

туралы талап директорлар кеңесінің 
төрағасына директорлар кеңесі отырысының 
ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша 
хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы 
отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда 
бастамашы аталған талаппен, атқарушы 
органға жүгінуге құқылы, ол директорлар 
кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын 
директорлар кеңесінің төрағасы немесе 
атқарушы орган, егер Қоғам жарғысында 
өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы 
талап келіп түскен күннен бастап он күннен 
кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы 
көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті 
түрде шақыра отырып өткізіледі.

12.12. Директорлар кеңесінің отырысын 
өткізу туралы директорлар кеңесінің 
мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін - 
директорлар кеңесі, ал «алтын акция» иесіне 
хабарлама жіберу тәртібін Қоғамның 
жарғысы айқындайды.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 
материалдар Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 
кемінде күнтізбелік бес күн бұрын 
ұсынылады.

12.13. Директорлар кеңесінің мүшесі 
өзінің директорлар кеңесінің отырысына 
қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға 
алдын ала хабарлауға міндетті.

12.14. Директорлар кеңесінің отырысын 
өткізу үшін кворум Қоғамның жарғысында 

большинством голосов от общего числа 
членов Совета директоров тайным 
голосованием, если иное не предусмотрено 
Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время 
переизбрать председателя, если иное не 
предусмотрено Уставом Общества.

Председатель Совета директоров 
организует работу Совета директоров, ведет 
его заседания, а также осуществляет иные 
функции, определенные Уставом Общества.

12.10. В случае отсутствия председателя 
Совета директоров его функции 
осуществляет один из членов Совета 
директоров по решению Совета директоров.

12.11. Заседание Совета директоров 
может быть созвано по инициативе его 
Председателя или П либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации,

осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.
Требование о созыве заседания Совета 

директоров предъявляется Председателю 
Совета директоров посредством 
направления соответствующего
письменного сообщения, содержащего 
предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета 
директоров в созыве заседания инициатор 
вправе обратиться с указанным требованием 
в исполнительный орган, который обязан 
созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно 
быть созвано председателем Совета 
директоров или исполнительным органом 
не позднее десяти дней со дня поступления 
требования о созыве, если иной срок не 
установлен Уставом Общества.

Заседание Совета директоров проводится 
с обязательным приглашением лица, 
предъявившего указанное требование.

12.12. Порядок направления
уведомления членам Совета директоров о 
проведении заседания Совета директоров 
определяется Советом директоров, а 
владельцу «золотой акции» - Уставом 
Общества.

Материалы по вопросам повестки дня 
представляются членам совета директоров 
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белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі 
мүшелері санының жартысынан кем 
болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы 
саны жарғыда белгіленген кворумға қол 
жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, 
директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін 
сайлау үшін директорлар кеңесі 
акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар 
кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің 
мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын 
шақыру туралы ғана шешім қабылдауға 
құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір 
мүшесінің бір даусы болады. Директорлар 
кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің 
отырысқа қатысқан мүшелерінің жай 
көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар 
саны тең болған кезде директорлар кеңесі 
төрағасының немесе директорлар кеңесінің 
отырысында төрағалық етуші адам 
даусының шешуші дауыс болуы Қоғам 
жарғысында көзделуі мүмкін.

12.15. Директорлар кеңесі шешімді 
сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға 
құқылы.

Белгіленген мерзімде алынған 
бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім 
сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп 
танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай 
отырысының шешімі жазбаша түрде 
ресімделуге және оған директорлар кеңесінің 
хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға 
тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап 
жиырма күн ішінде ол осы шешім 
қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін 
қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне жіберілуге тиіс.

12.16. Директорлар кеңесінің қатысу 
тәртібімен өткен отырысында қабылданған 
шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол 
отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде 
жасалып, оған отырыста төрағалық еткен 
адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы 
қол қоюға және онда:

1) Қоғамның атқарушы органының толық 
атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты 
және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы 
мәліметтер;

не менее чем за пять календарных дней до 
даты проведения заседания.

12.13. Член Совета директоров обязан 
заранее уведомить исполнительный орган о 
невозможности его участия в заседании 
Совета директоров.

12.14. Кворум для проведения заседания 
Совета директоров не должен быть менее 
половины от числа членов Совета 
директоров.

В случае, если общее количество членов 
Совета директоров недостаточно для 
достижения кворума, Совет директоров 
обязан созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания новых 
членов Совета директоров. Оставшиеся 
члены Совета директоров вправе принимать 
решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания 
акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет 
один голос.

Решения Совета директоров
принимаются простым большинством 
голосов членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании, при 
равенстве голосов, голос председателя 
Совета директоров или лица, 
председательствующего на заседании 
Совета директоров, является решающим.

12.15. Совет директоров вправе принять
решение посредством заочного
голосования.

Решение посредством заочного 
голосования признается принятым при 
наличии кворума в полученных в 
установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета 
директоров должно быть оформлено в 
письменном виде и подписано секретарем и 
председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты 
оформления решения оно должно быть 
направлено членам Совета директоров с 
приложением копий бюллетеней, на 
основании которых было принято данное 
решение.

12.16. Решения Совета директоров, 
которые были приняты на его заседании, 
проведенном в очном порядке, 
оформляются протоколом, который должен 
быть составлен и подписан лицом, 
председательствовавшим на заседании, и
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4) отырыстың күн тәртібі;
5) дауысқа қойылған мәселелер және 

директорлар кеңесінің әр мүшесінің 
директорлар кеңесі отырысының күн 
тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс 
беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер 
бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;
7) директорлар кеңесінің шешімі

бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.
12.17. Директорлар кеңесі

отырыстарының хаттамалары және
директорлар кеңесі сырттай дауыс беру 
арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның 
мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы
директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі 
бойынша оған директорлар кеңесі
отырысының хаттамасын және сырттай 
дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді 
танысу үшін беруге және (немесе) оған 
хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті 
қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі 
басылып куәландырылған үзінді көшірмесін 
беруге міндетті.

12.18. Директорлар кеңесінің отырысына
қатыспаған немесе Қоғамның директорлар 
кеңесінің Заңда және осы Жарғыда 
белгіленген тәртіпті бұза отырып
қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген 
Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі 
оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

12.19. Акционер Қоғамның директорлар 
кеңесінің Заңның және осы Жарғысының 
талаптарын бұза отырып қабылдаған 
шешіміне, егер аталған шешім акционерлік 
Қоғамның және (немесе) осы акционердің 
құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта 
дау айтуға құқылы.

секретарем Совета директоров в течение 
семи дней со дня проведения заседания и 
содержать:

1) полное наименование и место 
нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) дату, время и место проведения 
заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в 
заседании;

4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на

голосование, и итоги голосования по ним с 
отражением результата голосования
каждого члена Совета директоров по 
каждому вопросу повестки дня заседания 
Совета директоров;

6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета 

директоров.
12.17. Протоколы заседаний Совета 

директоров и решения Совета директоров, 
принятые путем заочного голосования, 
хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по 
требованию члена Совета директоров 
обязан предоставить ему протокол
заседания Совета директоров и решения, 
принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки 
из протокола и решения, заверенные 
подписью уполномоченного работника 
Общества.

12.18. Член Совета директоров
Общества, не участвовавший в заседании 
Совета директоров или голосовавший 
против решения, принятого Советом 
директоров Общества в нарушение порядка, 
установленного законодательством РК и 
настоящим Уставом, вправе оспорить его в 
судебном порядке.

12.19. Акционер вправе оспаривать в 
суде решение Совета директоров Общества, 
принятое с нарушением требований 
законодательством РК и настоящего Устава, 
если указанным решением нарушены права 
и законные интересы Общества и (или) 
этого акционера.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ 
ОРГАНЫ

13.1. Ағымдағы қызметке басшылықты 
Қоғамның атқарушы органы - Басқарма 
жүзеге асырады.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей
деятельностью осуществляется
Исполнительным органом Общества -
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Басқарма Қоғам қызметінің ҚР 
заңнамасында және осы Жарғыда Қоғамның 
басқа органдары мен лауазымды 
адамдарының құзыретіне жатқызылмаған 
кез келген мәселелер бойынша шешім 
қабылдауға құқылы.

Басқарманың шешімдері хаттамамен 
ресімделеді, оған жиналысқа қатысқан 
барлық мүшелер қол қоюға тиіс және ол 
дауыс беруге қойылған сұрақтарды, әрбір 
сұрақ бойынша атқарушы органның әрбір 
Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижесі 
көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру 
қорытындысын қамтуға тиіс.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын 
өзге адамға, оның ішінде Қоғамның 
атқарушы органының басқа мүшесіне 
беруіне жол берілмейді.

Басқарма акционерлердің жалпы 
жиналысы мен директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарманың вето құқығы белгіленген 
мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын 
акция» иесімен келісілуге тиіс.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың 
Қоғам белгілеген шектеулер туралы 
білгендігін дәлелдесе, қоғам өзінің Басқарма 
осы шектеулерді бұза отырып жасаған 
мәміленің жарамды екеніне дауласуға 
құқылы.

13.2. Қоғамның акционерлері және оның 
акционерлері болып табылмайтын 
қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола 
алады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда 
Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана 
жұмыс істеуге құқылы.

Қоғамның Басқарма Төрағасының 
атқарушы орган басшысының не атқарушы 
органның, басқа заңды тұлғаның 
функцияларын жеке дара жүзеге асыратын 
тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің 
мәні қаржылық қызметтер көрсету болып 
табылатын шетелдік заңды тұлға 
филиалының басшысы лауазымын атқаруға 
құқығы жоқ.

Атқарушы органның басшысы не 
Қоғамның атқарушы органының
функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
адам атқарушы орган басшысының не басқа 
заңды тұлғаның атқарушы органының 
функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
адамның лауазымын атқаруға не қызметінің

Правлением.
Правление вправе принимать решения по 

любым вопросам деятельности Общества, 
не отнесенным законодательством РК и 
настоящим Уставом к компетенции других 
органов и должностных лиц Общества.

Решения Правления оформляются 
протоколом, который должен быть 
подписан всеми присутствующими на 
заседании членами и содержать вопросы, 
поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним с отражением 
результата голосования каждого члена 
Правления по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления 
Общества иному лицу, в том числе другому 
члену Правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения 
Общего собрания акционеров и Совета 
директоров.

Решения Правления по вопросам, в 
отношении которых установлено право 
вето, подлежат согласованию с владельцем 
«золотой акции».

Общество вправе оспаривать
действительность сделки, совершенной 
Правлением с нарушением установленных 
Обществом ограничений, если докажет, что 
в момент заключения сделки стороны знали 
о таких ограничениях.

13.2. Членами Правления могут быть 
акционеры и работники Общества, не 
являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в 
других организациях только с согласия 
Совета директоров.

Председатель Правления Общества, не 
вправе занимать должность руководителя 
исполнительного органа либо лица, 
единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа, другого
юридического лица, либо занимать 
должность руководителя филиала
иностранного юридического лица, 
предметом деятельности которого является 
оказание финансовых услуг.

Функции, права и обязанности члена 
Правления определяются Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», иными законодательными 
актами Республики Казахстан, настоящим 
Уставом, а также трудовым договором, 
заключаемым указанным лицом с 
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нысанасы қаржылық қызметтер көрсету 
болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның 
филиалы басшысының лауазымын атқаруға 
құқылы емес.

Басқарма мүшесінің функциялары, 
құқықтары мен міндеттері «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында, Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамалық 
актілерінде, осы Жарғыда, сондай-ақ аталған 
адамның Қоғаммен жасасқан еңбек 
шартында айқындалады. Қоғам атынан 
Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек 
шартына Директорлар кеңесінің төрағасы 
немесе осыған Жалпы жиналыс немесе 
Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам 
қол қояды. Атқарушы органның қалған 
мүшелерімен жасалатын еңбек шартына 
Басқарма Төрағасы қол қояды.

13.3. Қоғам Басқармасы:
1) акционерлердің жалпы жиналысының, 

директорлар кеңесінің шешімдерін 
орындайды;

2) Қоғамның, өкілдіктері мен
филиалдарының, еншілес кәсіпорындары 
мен тәуелді ұйымдарының штат кестесін 
бекітеді;

3) Провосты (Ректорды) тағайындайды 
және жұмыстан босатады, ол болмаған 
жағдайда Академиялық және зерттеу 
кеңесінің (Ғылыми кеңестің) ұсынымы 
бойынша Провостың (Ректордың) міндетін 
атқарушыны тағайындайды;

4) Қоғамның ұйымдық құрылымын
анықтайды, Қоғамның құрылымдық
бөлімшелерін құрады және таратады, 
сондай-ақ Университет Провосының 
(Ректордың) ұсынысы негізінде
институттарды, орталықтарды, бөлімдерді, 
Мектептерді, Жоғары мектептерді
(факультеттерді), департаменттерді
(кафедраларды) құрайды және таратады;

5) Қоғамның есеп саясатын анықтайды;
6) Қоғамның кадр саясатын айқындайды;
7) ақшалай қаражатты ұтымды пайдалану 

мақсатында Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жататын Қоғамның қаржы және 
шаруашылық қызметінің ішкі нормативтерін 
Директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсынады;

8) табиғи монополия субъектілерімен 
келісімшарттарды қоспағанда, шығындарды 
өтеумен білім алушыларды және 
тыңдаушыларды даярлауға, ғылыми- 

Обществом. Трудовой договор от имени 
Общества с Председателем Правления 
подписывается председателем Совета 
директоров или лицом, уполномоченным на 
это общим собранием или Советом 
директоров. Трудовой договор с 
остальными членами Правления 
подписывается Председателем Правления.

13.3. Правление Общества:
1) выполняет решения Общего собрания 

акционеров, Совета директоров;
2) утверждает штатное расписание 

Общества, филиалов и представительств, 
дочерних предприятий и зависимых 
организаций Общества;

3) назначает и увольняет Провоста 
(Ректора), в случае его отсутствия вправе 
назначить исполняещего обязанности 
Провоста (Ректора) по рекомендации 
Академического и Исследовательского 
Совета (Ученого совета);

4) определяет организационную
структуру Общества, создает и упраздняет 
структурные подразделения Общества, а 
также создает и упраздняет институты, 
центры, отделения, Школы, Высшие школы 
(факультеты), департаменты (кафедры) на 
основании представления Провоста
(Ректора) Университета.

5) определяет учетную политику
Общества;

6) определяет кадровую политику
Общества;

7) представляет на утверждение Совета 
директоров внутренние нормативы 
финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества, относящиеся к компетенции 
Совета директоров, в целях рационального 
использования денежных средств;

8) утверждает формы договоров на
подготовку обучающихся и слушателей с 
возмещением затрат, на подготовку научно
педагогических кадров (магистрантов, 
докторантов, соискателей), на повышение 
квалификации, производственно
хозяйственных договоров, за исключением 
договоров с субъектами естественных 
монополий;

9) утверждает график и порядок оплаты 
обучающимися за образовательные услуги;

10) принимает решения по вопросам 
снижения оплаты обучающимися за 
обучение (индивидуальная стоимость
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педагогикалық кадрларды
(магистранттарды, докторанттарды,
ізденушілерді) даярлауға шарттардың, 
біліктілігін арттыру туралы шарттардың, 
өндірістік-шаруашылық шарттардың
нысандарын бекітеді;

9) білім алушылардың білім беру 
қызметтері үшін ақшалай сомаларын төлеу 
кестесі мен тәртібін бекітеді;

10) білім алушылардың оқу ақысын 
төмендету (оқытудың жеке құны) мәселелері 
бойынша шешімдер қабылдайды;

11) еңбекақы төлеу жүйесі мен нысанын, 
оның ішінде сыйақы төлеу тәртібін бекітеді;

12) Қоғамның қаржы, бухгалтерлік, банк 
құжаттарына бірінші және екінші қол қою 
құқығы бар адамдардың шеңберін 
анықтайды;

13) Қоғамның ішкі қызметі мәселелері 
бойынша үнемі қызмет ететін және де өзге 
комиссияларды жасайды және жояды;

14) Қоғамның ұйымдастырушылық
қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

15) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және 
көрсетілген жұмыс үшін дербес 
жауаптылықты атқарады;

16) күнтізбелік бір жылға Қоғамның 
бюджетін және кірістер мен шығыстардың 
тоқсандық сметасын бекітеді;

17) Қоғамның әкімшілік-басқару 
персоналы мен профессорлық-оқытушылық 
құрамының штат кестесін бекітеді және штат 
санын айқындайды;

18) консультативтік, кеңесші-алқалы 
органдар құруға, олардың құрамын, 
мерзімдері мен өкілеттіктерін айқындауға 
құқылы;

19) Акционерлердің жалпы
жиналысының, Директорлар Кеңесінің 
ерекше құзыретіне жатқызылмаған өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

13.4. Басқарма Төрағасы:
1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен 

Директорлар кеңесі шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда 
Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
меншік нысанына қарамастан, оны барлық 
мемлекеттік органдарда, мекеме мен 
ұйымдарда табыс етеді;

3) сенімнің ауысуын қоса алғанда, үшінші 
тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан 

обучения);
11) утверждает систему и форму оплаты 

труда, в том числе порядок выплат 
вознаграждений;

12) определяет круг лиц, обладающих 
правом первой и второй подписи на 
финансовых, бухгалтерских, банковских 
документах Общества;

13) создает и упраздняет постоянно 
действующие и иные комиссии по вопросам 
внутренней деятельности Общества;

14) утверждает документы,
регулирующие организационную
деятельность Общества;

15) организует работу по борьбе с 
коррупцией и несет персональную 
ответственность за указанную работу;

16) утверждает бюджет Общества на 
один календарный год и квартальной сметы 
расходов и доходов;

17) утверждает штатное расписание и
определяет штатную численность 
административно-управленческого 
персонала и профессорско-
преподавательского состава Общества;

18) вправе создавать консультативные,
совещательно-коллегиальные органы,
определять их состав, сроки и полномочия;

19) осуществляет иные полномочия, не 
отнесенные к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета 
директоров.

13.4. Председатель Правления:
1) организует выполнение решений 

Общего собрания акционеров и Совета 
директоров;

2) без доверенности действует от имени 
Общества в отношениях с третьими лицами, 
представляет его во всех государственных 
органах, учреждениях и организациях, 
независимо от формы собственности;

3) выдает доверенности на право 
представления Общества в его отношениях 
с третьими лицами, в том числе с правом 
передоверия;

4) осуществляет прием, перемещение и
увольнение работников Общества, 
руководителей дочерних предприятий, 
филиалов и представительств Общества, 
руководителей структурных
подразделений, (за исключением случаев, 
установленных Законом), применяет к ним 
меры поощрения и налагает 
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өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
4) Қоғам қызметкерлерін, еншілес

кәсіпорындардың, қоғамның филиалдары 
мен өкілдіктерінің басшыларын,
құрылымдық бөлімшелердің басшыларын 
(Заңда белгіленген жағдайларды 
қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және 
жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға 
көтермелеу шараларын қолданады және 
тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның 
штат кестесіне сәйкес Қоғам 
қызметкерлерінің лауазымдық
айлықақыларының және айлықақыларына 
дербес үстемеақылардың мөлшерін 
белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның 
ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін 
қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам 
қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы 
мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін 
атқаруды атқарушы орган мүшелерінің 
біріне жүктейді;

6) атқарушы орган мүшелерінің арасында 
міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын 
және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам атынан шарттарды жасасады 
және бұзады;

8) қаржы, бухгалтерлік және банк 
құжаттарына бірінші қол қою құқығы бар;

9) өкімдер мен бұйрықтарды шығарады 
және барлық Қоғам қызметкерлері 
орындауға міндетті, Қоғам қызметінің 
барлық мәселелері бойынша нұсқауларды 
береді;

10) жұмысқа қабылдайды, басқа 
лауазымға ауыстырады және жұмыстан 
босатады және академиялық және әкімшілік- 
академиялық персоналмен еңбек шарттарын 
жасасады;

11) Университеттің профессор-
оқытушылар құрамының педагогикалық 
жүктемесін бекітеді;

12) Қоғам жарғысында және Қоғам 
акционерлерінің жалпы жиналысы мен 
Директорлар кеңесінің шешімдерінде 
белгіленген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

13.5. Басқарманың шешімдері Басқарма 
мүшелерінің санынан жай көпшілік 
даусымен қабылданады. Басқарма төрағасы 
Басқарма қабылдаған шешіммен келіспеген 
жағдайда, ол аталмыш мәселені директорлар 
кеңесінің қарауына шығаруға құқылы. 

дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников 
Общества и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным 
расписанием Общества, определяет 
размеры премий работников Общества, за 
исключением работников, входящих в 
состав Правления, и службы внутреннего 
аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает 
исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также 
сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления;

7) заключает и расторгает договоры от 
имени Общества;

8) обладает правом первой подписи на 
финансовых, бухгалтерских, банковских 
документах;

9) издает приказы и распоряжения и дает 
указания по всем вопросам деятельности 
Общества, обязательные для исполнения 
всеми работниками Общества;

10) осуществляет прием, перемещение, 
увольнение и заключает трудовые договоры 
с академическим и административно - 
академическим персоналом;

11) утверждает педагогическую нагрузку 
профессорско-преподавательского состава 
Университета;

12) осуществляет иные функции, 
определенные настоящим Уставом и 
решениями Общего собрания акционеров и 
Совета директоров.

13.5. Решения Правления принимаются 
простым большинством от количества 
членов Правления. В случае несогласия 
Председателя Правления с решением, 
принятым Правлением, он вправе внести 
данный вопрос на рассмотрение Совета 
директоров.

13.6. Решения, принимаемые
Правлением, закрепляются путем 
оформления протоколов с дальнейшим 
изданием Председателем Правления на 
основании данных решений
соответствующих приказов и
распоряжений, обязательных для
исполнения работниками Общества.

Протоколы Правления хранятся у 
Секретаря Правления либо иным лицом, 
прямо уполномоченных на их хранение.
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13.6. Басқармамен қабылданатын
шешімдер, Басқарма Төрағасының Қоғам 
қызметкерлері үшін орындалуға міндетті 
тиісті бұйрықтардың және өкімдердің 
аталмыш шешімдері негізінде кейін
шығарылып, хаттамаларды рәсімдеу арқылы 
бекітіледі.

Басқарма хаттамаларын Басқарма
хатшысы немесе оларды сақтауға тікелей 
уәкіл етілген өзге тұлға сақтайды. 
Хаттамаларға Басқарма Төрағасы және 
мүшелері қол қояды.

13.7. Басқарма Төрағасын қоспағанда, 
Басқарма мүшелерінің өз өкілеттіктерін 
басқа адамдарға беруіне тыйым салынады.

Протоколы подписываются Председателем 
и членами Правления.

13.7. Передача полномочий членами 
Правления (за исключением Председателя 
Правления) иным лицам запрещается.

14-БАП. ІШКІ АУДИТ
ҚЫЗМЕТІ

14.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық
қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін 
ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері 
директорлар кеңесінің және Басқарманың 
құрамына сайлана алмайды.

14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей
Директорлар кеңесіне бағынады және өз 
жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

14.4. Ішкі аудит қызметі Қазақстан
Республикасының аудиторлық қызмет
туралы заңнамасына сәйкес құрылған 
аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби 
кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества может быть образована служба 
внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего 
аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и исполнительного 
органа.

14.3. Служба внутреннего аудита
непосредственно подчиняется совету
директоров и отчитывается перед ним о 
своей работе.

14.4. Служба внутреннего аудита
взаимодействует с профессиональным 
советом по аудиторской деятельности, 
созданным в соответствии с
законодательством Республики Казахстан 
об аудиторской деятельности.

15-БАП. АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЗЕРТТЕУ КЕҢЕСІ (ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС)

15.1. Басқарманың шешімімен бекітілген
Ереженің негізінде әрекет ететін
Академиялық және Зерттеу кеңесі (Ғылыми 
кеңес) Университеттің академиялық
саясатын айқындау бойынша алқалы басқару 
органы болып табылады.

15.2. Академиялық және зерттеу кеңесін
(Ғылыми кеңесті) лауазымды тұлға болып 
табылатын, Академиялық және Зерттеу 
кеңесінің (Ғылыми кеңестің) ұсынуы 
бойынша Қоғамның Басқармасы
тағайындайтын және қызметтен босататын 
және Басқарма бекіткен лауазымдық 
нұсқаулықтың негізінде әрекет ететін

СТАТЬЯ 15. АКАДЕМИЧЕСКИЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(УЧЕНЫЙ СОВЕТ)
15.1. Коллегиальным органом

управления по определению академической 
политики Университета является
Академический и Исследовательский совет 
(Ученый совет), действующий на основании 
Положения, утвержденного решением 
Правления.

15.2. Академический и
Исследовательский совет (Ученый совет) 
возглавляет Провост (Ректор), являющийся 
должностным лицом, назначаемый и 
освобождаемый от должности Правлением 
Общества по представлению
Академического и Исследовательского
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Провост (Ректор) басқарады.
15.3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің

және Басқармасының құзыретіне
жатқызылған сұрақтарды қоспағанда,
Академиялық және Зерттеу кеңесінің 
(Ғылыми кеңестің) құрамы мен ерекше 
құзыреті Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрінің бұйрығымен 
бекітілген, Жоғары оқу орнының ғылыми 
кеңесінің қызметінің үлгілік ережелеріне, 
сондай-ақ Қоғам Басқармасымен бекітілген 
Ережеге сәйкес анықталады.

15.4. Академиялық және Зерттеу кеңесін
(Ғылыми кеңестің) қаржы мәселелерімен 
байланысты шешімдерін Қоғамның
Басқармасы бекітеді және Қоғам
Басқармасының қатысқан мүшелерінің ашық 
дауыс беру арқылы дауыстар көпшілігімен 
қабылданады.

Академиялық және Зерттеу кеңесінің 
(Ғылыми кеңестің) мүшелерінің шешімі 
бойынша жекелеген мәселелер бойынша 
шешім жасырын дауыс беру арқылы 
қабылдануы мүмкін.

15.5. Егер Академиялық және Зерттеу 
кеңесінің (Ғылыми кеңестің) шешімдері 
Қоғамның басқа басқару органдарының 
құзыретіне жататын болса, онда Қоғамның 
Басқармасы оларды заңнамада белгіленген 
тәртіппен тиісті органдардың қарауына 
шығарады.

15.6. Кеңес Төрағасы Академиялық және 
Зерттеу кеңесінің (Ғылыми кеңестің) 
шешімдері негізінде Қоғамның барлық 
қызметкерлері орындауға міндетті, тиісті 
бұйрықты не өкімді шығарады.

Совета (Ученого совета) и действующий на 
основании Должностной инструкции
утвержденной Правлением.

15.3. Состав и исключительная
компетенция Академического и
Исследовательского совета (Ученого
совета), за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета
директоров и Правления Общества, 
определяется в соответствии с Типовыми 
правилами деятельности Ученого совета 
высшего учебного заведения,
утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан, 
а также Положением, утвержденным 
Правлением Общества.

15.4. Решения Академического и
Исследовательского совета (Ученого
совета), связанные с финансовыми
вопросами, утверждаются Правлением 
Общества и принимаются открытым 
голосованием большинством голосов
присутствующих членов Правления
Общества.

По решению членов Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) по отдельным вопросам решение 
может приниматься путем тайного
голосования.

15.5. В случае если решения
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета) относятся к 
компетенции иных органов управления 
Обществом, то Правление Общества 
выносит их на рассмотрение
соответствующих органов в установленном 
законодательством порядке.

15.6. На основании решений
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета) Председатель 
Совета издает соответствующий приказ или 
распоряжение, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ
ТҰЛҒАЛАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ПРИНЦИПТЕРІ
16.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:
1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал 

орындайды және Қоғам мен акционерлердің 
мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде 
көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс
әрі оны Қоғам жарғысына және

СТАТЬЯ 16. ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ОБЩЕСТВА
16.1. Должностные лица Общества:
1) выполняют возложенные на них

обязанности добросовестно и используют 
способы, которые в наибольшей степени 
отражают интересы Общества и
акционеров;

2) не должны использовать имущество

44



акционерлердің жалпы жиналысы мен 
директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы 
пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына 
пайдалануға жол бермеуге және өздерінің 
аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер 
жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, 
бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге 
міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі 
туралы ақпараттың ашылуы мен берілуін 
бақылайды.

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында 
өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі 
туралы ақпараттың құпиялылығын, оның 
ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден 
бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

Қоғамның директорлар кеңесінің 
мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, 
қоғамның және оның акционерлерінің 
мүдделері үшін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына, қоғамның 
жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес 
әрекет етуі;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, 
корпоративтік мәселелер бойынша 
объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруі 
керек.

16.2. Қоғамның лауазымды тұлағалары 
өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) 
әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және 
Қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат 
немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Қазақстан Республикасының
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында 
белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және 
(немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның 
ішінде олардың не олардың аффилиирленген 
тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер 
жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу 
мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп 
соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) 
мүдделілік болуына орай жасалатын 
мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) 
жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде 
келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ 
олармен шектелмей Қоғам мен акционерлер 
алдында Қазақстан Республикасының 

Общества или допускать его использование 
в противоречии с Уставом Общества и 
решениями Общего собрания акционеров и 
Совета директоров, а также в личных целях 
и злоупотреблять при совершении сделок со 
своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность 
систем бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, включая проведение 
независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и
предоставление информации о
деятельности Общества в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан.

5) обязаны соблюдать
конфиденциальность информации о 
деятельности Общества, в том числе в 
течение трех лет с момента прекращения 
работы в Обществе, если иное не 
установлено внутренними документами 
Общества.

Члены Совета директоров общества 
должны:

1) действовать в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан, настоящим Уставом и 
внутренними документами общества на 
основе информированности, прозрачности, 
в интересах общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам 
справедливо, выносить объективное 
независимое суждение по корпоративным 
вопросам.

16.2. Должностные лица Общества несут 
ответственность, установленную законами 
Республики Казахстан, перед Обществом и 
акционерами за вред, причиненный их 
действиями и (или) бездействием, и за 
убытки, понесенные Обществом, включая, 
но не ограничиваясь убытками, 
понесенными в результате:

1) предоставления информации,
вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления 
информации, установленного Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных 
Обществах»;

3) предложения к заключению и (или) 
принятия решений о заключении крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность,
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заңдарында белгіленген жауаптылықта 
болады.

16.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес жауапты болады.

повлекших возникновение убытков 
Общества в результате их
недобросовестных действий и (или) 
бездействия, в том числе с целью получения 
ими либо их аффилированными лицами 
прибыли (дохода) в результате заключения 
таких сделок с Обществом.

16.3. Должностные лица Общества несут 
ответственность согласно действующему 
законодательству Республики Казахстан.

Үшінші бөлім.
Оқу процесін ұйымдастыру

17-БАП. БЫШ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ

АСЫРУ
17.1. Университет білім беру

бағдарламаларын келесі деңгейлер бойынша 
жүзеге асырады:

1) жоғары білім;
2) жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
3) қосымша білім беру.
Университет білім беру қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензияға сәйкес даярлау 
бағыттары бойынша білім беру қызметтерін 
көрсетеді.

Іске асырылатын білім беру
бағдарламаларының тізбесін Академиялық 
және зерттеу кеңесі (Ғылыми кеңес) 
және/немесе Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де 
тиісті орган бекітеді және:

6B03103 Халықаралық қатынастар
6B04101 Есеп және Аудит
6B04102 Экономика
6B04104 Қаржы
6B04106 Менеджмент
6B04107 Маркетинг
6B04110 Бизнестегі IT
6B04111 Бухгалтерлік есеп саласындағы 

Іскерлік әкімшілендіру
6B04112 Экономика және деректер 

ғылымы саласындағы Іскерлік
әкімшілендіру

6B04114 Қаржы саласындағы Іскерлік 
әкімшілендіру

6B04115 Менеджмент саласындағы
Іскерлік әкімшілендіру

6B04116 Ақпараттық технологиялар
саласындағы Іскерлік әкімшілендіру

6B04117 Маркетинг саласындағы Іскерлік 
әкімшілендіру

7M04106 Бизнес және Менеджмент

Третий раздел. 
Организация учебного процесса

СТАТЬЯ 17. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

17.1. Университет осуществляет
образовательные программы по следующим 
уровням:

1) высшее образование;
2) послевузовское образование;
3) дополнительное образование.

Университет оказывает образовательные 
услуги по направлениям подготовки в 
соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной
деятельности.

Перечень реализуемых образовательных 
программ утверждается Академическим и 
Исследовательским Советом (Ученым 
Советом) и/или иным соответствующим 
органом Университет согласно
действующему законодательству
Республики Казахстан и составляет:

6B03103 Международные отношения 
6B04101 Учет и Аудит
6B04102 Экономика
6B04104 Финансы
6B04106 Менеджмент
6B04107 Маркетинг
6B04110 IT в бизнесе
6B04111 Бизнес администрирование в 

области Бухгалтерского Учета
6B04112 Бизнес администрирование в 

области Экономики и науки о данных
6B04114 Бизнес администрирование в 

области Финансов
6B04115 Бизнес администрирование в 

области Менеджмента
6B04116 Бизнес администрирование в 

области Информационных Технологий
6B04117 Бизнес администрирование в 

области Маркетинга
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7M04122 Экономика
7M04124 Қаржы
7M04142 Экономика 
8D04101 Экономика 
6B04201 Құқықтану 
6B04202 Халықаралық құқық
6B04203 Құқық және құқыққорғау 

қызметі
7M04201 Құқықтану (бейіндік бағыт)
7M04207 Бәсекелестік құқық
7M04208 IT құқығы
7M04211 Құқықтану (ғылыми- 

педагогикалық бағыт)
7M04212 Халықаралық құқық (ғылыми- 

педагогикалық бағыт)
8D04201 Құқықтану 
6B02301 Аударма ici
6B02302 Қолданбалы лингвистика
6B02303 Қазақ-ағылшын тілдері және 

лингвистика
6B03101 Психология
6B03102 Бизнес Психология
6B03201 Журналистика: аналитика және 

зерттеу
6B11101 Қонақжайлылық
6B11102 Туризм
7M02321 Аударма ісі
7M02322 Қолданбалы лингвистика
7M03132 Бизнес Психология
7M04112 Іскерлік әкімшілендіру 
7M04151 Executive MBA (ЕМВА)
8D04112 Іскерлік әкімшілендіру докторы
Білім беру бағдарламаларының бұл тізбесі 

толық болып табылмайды және Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы
нормативтік-құқықтық актілеріне
және/немесе тиісті органдар қабылдаған 
Университеттің ішкі құжаттарына 
байланысты өзгертілуі мүмкін.

17.2. Оқу ұзақтығы білім алушының 
алатын білім деңгейіне байланысты.

17.3. Білім беру бағдарламалары бойынша 
оқу жылының ұзақтығы Академиялық 
күнтізбеде бекітіледі.

17.4. Білім алушылардың сабақ режимі 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
және Кестемен бекітілген университеттің 
ішкі нормативтік актілеріне сәйкес 
айқындалады.

Оқу сабақтары online және offline 
нысандарда өткізіледі.

17.5. Оқу үшін төлем мөлшері, нысаны 
мен тәртібі Басқарманың шешімінде

7M04106 Бизнес и Менеджмент
7M04122 Экономика
7M04124 Финансы
7M04142 Экономика
8D04101 Экономика
6B04201 Юриспруденция
6B04202 Международное право
6B04203 Право и правоохранительная 

деятельность
7M04201 Юриспруденция (профильное 

направление)
7M04207 Конкурентное право
7M04208 Право IT
7M04211 Юриспруденция (научно

педагогическое направление)
7M04212 Международное право (научно

педагогическое направление)
8D04201 Юриспруденция
6B02301 Переводческое дело
6B02302 Прикладная лингвистика
6B02303 Казахский-английский языки и 

лингвистика
6B03101 Психология
6B03102 Бизнес Психология
6B03201 Журналистика: аналитика и 

расследования
6B11101 Гостеприимство
6B11102 Туризм
7M02321 Переводческое дело
7M02322 Прикладная лингвистика
7M03132 Бизнес Психология
7M04112 Деловое администрирование 
7M04151 Executive MBA (ЕМВА) 
8D04112 Деловое администрирование
Данный перечень образовательных 

программ не является исчерпывающим и 
может быть изменен в связи с 
действующими нормативно-правовыми 
актами Республики Казахстан и/или 
внутренними документами Университета, 
принятыми соответсвующими его 
органами.

17.2. Продолжительность обучения
зависит от уровня, получаемого 
обучающимися образования.

17.3. Продолжительность учебного года
по образовательным программам 
устанавливается Академическим
календарем.

17.4. Режим занятий обучающихся,
определяется в соответствии
законодательством Республики Казахстан и 
внутренними нормативными актами
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орнатылады. Университета, утвержденным расписанием.
Учебные занятия проводятся в online и 

offline формах.
17.5. Размер, форма и порядок оплаты за 

обучение устанавливается решением
Правления.

18-БАП. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ 
ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ.

18.1. Университетке қабылдау саясаты
нәсілі, ұлты, діні, гендерлік және өзге де 
субъективтік белгілер бойынша
кемсітушілікті болдырмайды.

18.2. Университетке қабылдау Қазақстан
Республикасының заңнамасына және
Университеттің Академиялық және Зерттеу 
кеңесімен (Ғылыми кеңес) бекітілген, 
Университеттің ішкі нормативтік актілеріне 
сәйкес жүзеге асырылады.

18.3. Университет білім алушыларының
контингентін қалыптастыру кадрларды 
даярлау бойынша мемлекеттік
тапсырыстарды (гранттар) орналастыру
арқылы, сондай-ақ азаматтардың өз 
қаражаты және өзге де негіздерден төлеу 
арқылы жүзеге асырылады.

18.4. Университетке түсушілердің
құжаттарын қабылдауды, түсу
емтихандарын өткізуді және білім
алушылардың немесе студенттердің
құрамына қабылдауды ұйымдастыру үшін 
қабылдау комиссиясы құрылады, оның 
негізгі міндеті барлық оқу нысандарында 
білім алушылардың контингентін
қалыптастыру болып табылады.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

18.1. Политика приема Университета 
исключает дискриминацию по расовым, 
национальным, религиозным, гендерным и 
иным субъективным признакам.

18.2. Прием в Университет
осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и 
внутренними нормативными актами
Университета, утвержденными
Академическим и Исследовательским
советом (Ученого совета) Университета.

18.3. Формирование контингента
обучающихся Университета
осуществляется посредством размещения 
государственного заказа на подготовку 
кадров (образовательные гранты), а также 
оплаты обучения за счет собственных 
средств граждан и иных источников.

18.4. Для организации приема
документов, поступающих в Университет, 
проведения вступительных экзаменов и 
зачисления в состав обучающихся
организуется приемная комиссия, основной 
задачей которой является формирование 
контингента обучающихся всех форм 
обучения.

19-БАП. БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

19.1. Білім беру процесі мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының (МЖМБС) талаптарына 
сәйкес әзірленген білім беру
бағдарламаларына, оқу жоспарларына 
сәйкес, сондай-ақ Еуропалық жоғары білім 
беру кеңістігінде (ESG) жоғары білім 
сапасын қамтамасыз ету үшін стандарттар 
мен нұсқаулықтардың ережелерін және 
Болон процесінің талаптарын ескере отырып 
жүзеге асырылады.

19.2. Білім алушыларды оқыту мынадай
нысандарда жүзеге асырылады: күндізгі, 
оның ішінде қашықтықтан оқыту
технологияларын қолдана отырып, online 
және экстернат.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
19.1. Образовательный процесс

осуществляется в соответствии с
образовательными программами, учебными 
планами, разработанными в соответствии с 
тербованиями государственных
общеобязательных стандартов образования 
(ГОСО), а также с учетом положений 
стандартов и руководств для обеспечения 
качества высшего образования в
Европейском пространстве высшего
образования (ESG) и требований
Болонского процесса.

19.2. Обучение обучающихся
осуществляется в следующих формах: 
очное, в том числе с применением 
дисстанционных технологий, online и
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19.3. Оқу тілдері: қазақ, орыс және 
ағылшын тілдері.

19.4. Университет мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартына сәйкес 
мемлекеттік тілді білу мен дамытуды, 
сондай-ақ орыс тілі мен шет тілдерін оқып- 
үйренуді қамтамасыз етеді.

19.5. Университеттің тәрбие мақсаттары 
білім алушылардың, оқытушылар мен 
қызметкерлердің бірлескен оқу, ғылыми, 
шығармашылық, өндірістік қызметінде 
жүзеге асырылады.

19.6. Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік
оқыту, кадрлардың біліктілігін арттыру және 
оларды қайта даярлау Қазақстан
Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

экстернат.
19.3. Языками обучения являются:

государственный, русский и английский 
языки.

19.4. Университет обеспечивает знание и
развитие государственного языка, а также 
изучение русского языка и иностранных 
языков в соответствии с государственным 
общеобязательным стандартом
образования.

19.5. Воспитательные задачи
Университета реализуются в совместной 
учебной, научной, творческой,
производственной деятельности
обучающихся, преподавателей и
сотрудников.

19.6. Послевузовское профессиональное
обучение, повышение квалификации и 
переподготовка кадров осуществляется в 
соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

20-БАП. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 
БІЛІМІН АҒЫМДЫҚ БАҚЫЛАУ, 
АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ

АТТЕСТАТТАУ ЖҮЙЕСІ. ОЛАРДЫ
ӨТКІЗУ НЫСАНДАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

20.1. Білім алушылардың білімін
ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 
бақылау жүйесі білім алушылардың оқу 
барысындағы қол жеткізген академиялық 
жетістіктерін үздіксіз бағалау құралдарын 
қамтиды.

20.2. Білім алушылардың біліміне
ағымдағы бақылауды, аралық және
қорытынды аттестаттауды жүргізу тәртібі 
білім алушының бағалауына,
деперсонализациясына (бақылаудың ауызша 
нысандарын қоспағанда) объективтілікті, 
ашықтықты және сыртқы ықпал ету 
мүмкіндігін болдырмауға, сондай-ақ
бақылаудың жазбаша нысанының
басымдылығын қамтамасыз ететін
рәсімдерге негізделген.

20.3. Білім алушылардың оқу жетістіктері
(білімдері, іскерліктері, дағдылары мен 
құзыреттері) халықаралық практикада
қабылданған цифрлық баламасы бар әріптік 
жүйеге сәйкес келетін және Университеттің 
академиялық саясатында бекітілген
«Бағаларды бөлу қисығы» (медиана) 
ескеріле отырып, 100 балдық шкала 
бойынша балдармен бағаланады.

СТАТЬЯ 20. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ 
ПРОВЕДЕНИЯ

20.1 Система текущего контроля знаний, 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся включает в себя инструменты 
непрерывной оценки достигнутого
академического прогресса обучающихся во 
время их обучения.

20.2. Порядок проведения текущего
контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся основан 
на процедурах, обеспечивающих
объективность, прозрачность и
невозможность внешнего влияния на 
оценивание, деперсонализацию
обучающегося (за исключением устных 
форм контроля), а также приоритета 
письменной формы контроля.

20.3. Учебные достижения (знания,
умения, навыки и компетенции)
обучающихся оцениваются в баллах по 100- 
бальной шкале, соответствующих принятой 
в международной практике буквенной 
системе с цифровым эквивалентом и с 
учетом «Кривой распределения оценок» 
(медиана), закрепленной в Академической 
политеке университета.

20.4. Все виды аттестаций знаний,
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20.4. Білім алушылардың білімдерін
аттестаттаудың барлық түрлері білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау 
жүргізудің үлгілік қағидаларына, аралық 
және қорытынды аттестаттауға, білім беру 
саласындағы нормативтік құқықтық
актілерге және университеттің ішкі
құжаттарына сәйкес жүргізіледі.

20.5. Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 
игеру түлектерді міндетті қорытынды 
мемлекеттік аттестаттаумен аяқталады. Білім 
алушыларды қорытынды аттестаттау
мамандықтар үшін МЖМБС айқындаған 
нысандар бойынша жүргізіледі.

обучающихся проводятся согласно типовым 
правилам проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, нормативным 
правовым актам в области образования и 
внутренним документам Университета.

20.5. Освоение образовательных
программ высшего и послевузовского 
образования завершается обязательной 
итоговой государственной аттестацией 
выпускников. Итоговая аттестация
обучающихся проводится по формам, 
определенным ГОСО для специальностей.

21-БАП. АҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ 
ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ 

ТӘРТІБІ
21.1. Университет мынадай бағыттар 

бойынша заңды және жеке тұлғалармен 
шарттар бойынша ақылы білім беру 
қызметтерін көрсетеді:

1) жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі оқу бағдарламалары бойынша 
мамандарды даярлау;

2) мамандарды қайта даярлау,
сертификаттау және біліктілігін арттыру 
бағдарламаларын қоса алғанда, өзге де 
қосымша білім беру бағдарламалары 
бойынша оқыту;

3) қосымша білім беру қызметтерін ұсыну 
(даярлық, тілдік және басқа да курстар).

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ
21.1. Университет оказывает платные 

образовательные услуги по договорам с 
юридическими и физическими лицами по 
следующим направлениям:

1) подготовка специалистов по
программам высшего и послевузовского 
образования;

2) обучение по иным дополнительным 
образовательным программам, включая 
программы переподготовки, сертификации 
и повышения квалификации специалистов и 
др.;

3) предоставление дополнительных
образовательных услуг (подготовительных, 
языковых и др. курсов).

22-БАП. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ 
МЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ

АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ 
ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІМЕН

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ РЕСІМДЕУ 
ТӘРТІБІ

22.1. Университет пен білім алушының 
өзара қарым-қатынастары білім деңгейін, 
оқу мерзімдерін, оқу ақысының мөлшерін, 
оқудан шығару тәртібін және өзге де 
шарттарды айқындайтын шартпен реттеледі.

22.2. Білім алушылардың ата-аналарына
және өзге де заңды өкілдеріне білім беру 
процесінің барысымен және мазмұнымен, 
сондай-ақ Университеттің ресми
электрондық ақпараттық ресурстары арқылы 
білім алушылардың үлгерімін бағалаумен 
танысу мүмкіндігі мынадай тәртіппен 
беріледі:

- кәмелетке толмаған білім алушылар

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ 

РОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ 
ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

22.1. Взаимоотношения Университета и 
обучающегося регулируются договором, 
определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер оплаты за обучение, 
порядок отчисления и иные условия.

22.2. Родителям и иным законным
представителям обучающихся
предоставляется возможность
ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также 
оценками успеваемости обучающихся через 
официальные электронные
информационные ресурсы Университета, в
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үшін - жазбаша сұрау салу бойынша;
кәмелетке толған білім алушылар үшін - 

жазбаша сұрау салу бойынша, кәмелетке 
толған білім алушының келісімімен.

следующем порядке:
- для несовершеннолетних обучающихся 

- по письменному запросу;
для совершеннолетних обучающихся - 

по письменному запросу, при согласии 
совершеннолетнего обучающегося.

23-БАП. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

23.1. Білім алушы:
1) мемлекеттік білім беру стандарттары 

аясында оқуға және қосымша (соның ішінде, 
ақылы) білім беру қызметтерін алуға;

2) қысқартылған білім беру
бағдарламалары бойынша жоғары білім 
алуға;

3) ғылыми-зерттеу жұмыстарына,
конференцияларға, семинарларға қатысуға, 
өз жұмыстарын жариялауға;

4) Университеттің Академиялық және 
Зерттеу кеңесінің (Ғылыми кеңестің) 
отырыстарында Университет қызметінің 
және студенттік өмірдің сұрақтарын 
талқылауға қатысуға;

5) Университет инфрақұрылымын
пайдалануға;

6) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес әскери қызметке
мерзімді шақырылу мерзімін кейінге
қалдыруға;

7) оқудағы жетістіктер және
Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысына 
және Қоғамдық өміріне белсенді қатысу 
үшін моральдық және материалдық сыйақы 
алуға;

9) Қазақстан Республикасының
заңнамасына және осы Жарғыға қайшы 
келмейтін басқа да құқықтары бар.

23.2. Білім алушы:
1) таңдалған мамандық бойынша

теориялық білімдерді, практикалық
дағдылар мен заманауи зерттеу әдістерін 
меңгеруге;

2) академиялық адалдық саясатын
сақтауға;

3) осы Жарғының, Академиялық
саясаттың, Өтемді білім беру қызметтері 
туралы шарттың талаптарын, сондай-ақ 
Университеттің ішкі тәртіп ережелерімен 
бекітілетін білім алушының өзге де 
міндеттерін орындауға міндетті.

23.3. Білім алушы Университеттен өз еркі 
бойынша төмендегі себептермен:

1) басқа оқу орнына ауысуына

СТАТЬЯ 23. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
23.1. Обучающиеся имеют право на:
1) обучение в рамках государственных 

образовательных стандартов и получение 
дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

2) получение высшего образования по
сокращенным образовательным
программам;

3) участие в научно-исследовательской
работе, конференциях, семинарах,
публикацию своих работ;

4) участие в обсуждении вопросов
деятельности Университета и студенческой 
жизни на заседаниях Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета.

5) пользоваться инфраструктурой
Университета;

6) отсрочку от призыва на срочную 
воинскую службу в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

7) моральное и материальное
вознаграждение за успехи в учебе, активное 
участие в научно-исследовательской работе 
и общественной жизни Университета;

8) другие права, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан и 
настоящему Уставу.

23.2. Обучающиеся обязаны:
1) овладевать теоретическим знаниями, 

практическим знаниями и современными 
методами исследования по избранной 
специальности;

2) соблюдать политику академической 
честности;

3) соблюдать требования настоящего
Устава, Академической политики, договора 
о возмездном оказании образовательных 
услуг, а также исполнять иные обязанности 
обучающихся, устанавливаемые
внутренними нормативными документами 
Университета.

23.3. Обучающийся может быть отчислен 
из Университета по следующим причинам:

1) в связи с переводом в другое учебное
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байланысты;
2) Өтемді білім беру қызметтері туралы

шарттың, Жарғының, Академиялық
саясаттың, ҚР заңнамасының нормалары мен 
талаптарын жүйелі және өрескел түрде 
бұзғаны үшін;

3) оқу ақысы бойынша берешегі үшін;
4) академиялық үлгермеушілігі үшін;
5) академиялық адалдық қағидаттарын 

бұзғаны үшін;
6) Ішкі тәртіп қағидаларын бұзғаны үшін;
7) өз қалауы бойынша оқудан шығарылуы 

мүмкін.
23.4. Оқудан шығару Провост (Ректор) 

қол қойған бұйрық негізінде жүзеге 
асырылады.

заведение;
2) за систематическое или грубое 

нарушение условий договора о возмездном 
оказании образовательных услуг, Устава, 
Академической политики, нарушение норм 
законодательства РК;

3) за финансовую задолженность по 
оплате за обучение;

4) за академическую неуспеваемость;
5) за нарушение принципов

академической честности;
6) за нарушение Правил внутреннего 

распорядка;
7) по собственному желанию.
23.4. Отчисление осуществляется на 

основании приказа, подписанного
Провостом (Ректором).

24-БАП. ПРОВОСТ ЖӘНЕ
УНИВЕРСИТЕТТІҢ 

ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛЫҚ 
ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
24.1. Провост (Ректор) осы Жарғыға

жәнеУуниверситеттің басқа да ішкі
нормативтік құжаттарына сәйкес
академиялық және ғылыми-зерттеу қызметі 
мәселелерін басқаруға уәкілетті, білім беру 
ұйымы басшысының міндетін атқарушы 
Университеттің лауазымды тұлғасы болып 
табылады.

24.2. Провосттың (Ректордың) құзыреті
осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы 
жиналысының, Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың, Академиялық және зерттеу 
кеңесінің (Ғылыми кеңестің) шешімдеріне, 
Басқарма бекіткен Лауазымдық
нұсқаулыққа, сондай-ақ Университеттің өзге 
де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес 
айқындалады.

Меншік нысанына қарамастан
мемлекеттік органдармен, мекемелермен 
және өзге де үшінші тұлғалармен іскерлік 
хат алмасуды жүзеге асыру кезінде 
«Провост» лауазымының атауы
қолданылады.

24.3. Провост (Ректор) Университеттің 
Академиялық және Зерттеу кеңесінің 
(Ғылыми кеңесінің) төрағасы және мүшесі 
болып табылады.

24.4. Университетте Қазақстан
Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес Университеттің
профессор-оқытушылық құрамының және

СТАТЬЯ 24. ПРОВОСТ (РЕКТОР) И 
ПРОФЕССОРСКО- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И 
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТА
24.1. Провост (Ректор) является

должностным лицом Университета, 
исполняющим функции руководителя 
организации образования, уполномоченным 
на управление вопросами академической и 
научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом и 
другими внутренними нормативными
документами Университета.

24.2. Компетенция Провоста (Ректора) 
определяется в соответствии с настоящим 
Уставом, решениями Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Правления, 
Академического и Исследовательского 
совета (Ученого совета), Должностной 
инструкцией, утвержденной Правлением, а 
также иными внутренними нормативными 
документами Университета.

При осуществлении деловой переписки с 
государственными органами,
учреждениями и иными третьими лицами, 
вне зависимости от форм собственности, 
применяется наименование должности 
«Провост».

24.3. Провост (Ректор) является
председателем и членом Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета.

24.4. В Университете в соответствии с
действующим законодательством
Республики Казахстан предусматриваются
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ғылыми қызметкерлердің лауазымдары 
қарастырылады.

24.5. Университеттің профессор-
оқытушылық құрамының және ғылыми 
қызметкерлердің лауазымдары
Университеттің кадрлық саясатында
айқындалатын тәртіппен ауыстырылады.

24.6. Университеттің профессор-
оқытушылық құрамының құқықтары мен 
міндеттері Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде, еңбек шартында 
және Университеттің ішкі нормативтік 
құжаттарында қарастырылады.

24.7. Университет ғылыми-педагогикалық
кадрларды біліктілікті арттыру курстарына 
жіберу, тағылымдамаға жіберу,
диссертациямен, монографиямен,
оқулықпен жұмысты аяқтау үшін жалақыны 
сақтай отырып, шығармашылық
демалыстарды ұсыну арқылы белгіленген 
тәртіппен олардың дайындығын және 
біліктілігін арттыруды жүзеге асырады.

должности профессорско-
преподавательского состава Университета и 
научных сотрудников.

24.5. Должности профессорско-
преподавательского состава Университета и 
научных работников замещаются в порядке, 
определяемом кадровой политикой
Университета.

24.6. Права и обязанности профессорско-
преподавательского состава Университета 
предусматриваются законодательными
актами Республики Казахстан, трудовым 
договором и внутренними нормативными 
документами Университета.

24.7. Университет осуществляет в
установленном порядке подготовку и 
повышение квалификации научно
педагогических кадров, путем направления 
их на курсы повышения квалификации, 
стажировку, предоставления творческих 
отпусков, в том числе с сохранением 
заработной платы для завершения работы 
над диссертацией, монографией,
учебником.

25-БАП. УНИВЕРСИТЕТТІҢ
БІЛІМ БЕРУ (ОҚУ),

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БАСҚА 
БӨЛІМШЕЛЕРІ

25.1. Бірыңғай оқу-ғылыми-өндірістік
кешен сияқты қызмет ететін Университеттің 
құрамына Университеттің оқу, ғылыми, 
консалтингтік, өндірістік және басқа 
бөлімшелері кіреді.

25.2. Университеттің білім беру (оқу)
және ғылыми-зерттеу институттары
(жобалық кеңсесі), Жоғары мектептері 
(факультеттері), департаменттері
(кафедралары) және өзге құрылымдық 
бөлімшелері Қоғам Басқармасымен
келісілген, Университет Провосы (Ректоры) 
бекіткен, олардың Ережелері негізінде 
қызмет етеді.

Құрылымдық бөлімшелер туралы
ережелер осы Жарғыға қайшы келмеуге тиіс.

25.3. Университет Провосы (Ректоры)
Академиялық және Зерттеу кеңесі (Ғылым 
кеңес) шешімі негізінде Қоғам
Басқармасының бекітуіне институттарды, 
орталықтарды, жоғары мектептерді
(факультеттерді), департаменттерді
(кафедраларды) құру және тарату бойынша 
мәселелерді шығарады.

25.4. Қоғам Басқармасы тағайындайтын

СТАТЬЯ 25. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
(УЧЕБНЫЕ), НАУЧНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

25.1. В состав Университета,
функционирующих как единый учебно
научно-производственный комплекс,
входят учебные, научные, консалтинговые, 
производственные и другие подразделения 
Университета.

25.2. Образовательные (учебные) и
научно-исследовательские институты
(проектный офис), Высшие школы
(факультеты), департаменты (кафедры) и 
другие структурные подразделения
Университета действуют на основании их 
Положений, утвержденных Провостом 
(Ректором) Университета, согласованных 
Правлением Общества.

Положения о структурных
подразделениях не могут противоречить 
настоящему Уставу.

25.3. Провост (Ректор) Университета на
основании решения Академического и 
Исследовательского совета (Ученого
совета) Университета, выносит на
утверждение Правления общества вопросы 
по созданию и ликвидации институтов, 
центров, Высших школ (факультетов),
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басшы білім беру (оқу) және ғылыми-зерттеу 
институттарын, орталықтарды және басқа 
құрылымдық бөлімшелерді басқарады.

25.5. Жоғары мектепті (факультетті) 
құзыреті Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерімен, сондай-ақ Басқарма 
шешімімен бекітілген Лауазымдық 
нұсқаулықтармен белгіленетін Директор 
(декан) басқарады.

Директор (декан) өз құзыреті шегінде 
Жоғары мектептің (факультеттің) барлық 
қызметкерлері, білім алушылары, 
тыңдаушылары, магистранттары,
докторанттары үшін міндетті өкімдерді 
шығарады және нұсқауларды береді.

25.6. Университеттің Академиялық және 
Зерттеу кеңесімен (Ғылыми кеңесі) 
бекітілген Ережелерге сәйкес құрылатын 
Комитеттер Жоғары мектепті (факультетті) 
басқарудың алқалы органдары болып 
табылады.

25.7. Жоғары мектептің (факультеттің) 
директоры (деканы) Жоғары мектеп 
(факультетінің) қызметінің тиімділігіне, 
тәртіп пен еңбек ету жағдайының жай-күйіне 
жауапты болады, Жоғары мектептің 
(факультеттің) жұмыс нәтижелеріне жеке өзі 
жауап береді.

25.8. Департамент (кафедра) Жоғары
мектептің (факультеттің) бір немесе бірнеше 
ұқсас пәндер бойынша оқу, оқу-әдістемелік 
және ғылыми-зерттеу жұмысын, білім 
алушылар арасында тәрбие жұмысын, 
сондай-ақ ғылыми-педагогикалық
кадрларды даярлауды және олардың 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын 
негізгі құрылымдық бөлімшесі болып 
табылады.

25.10. Департамент (кафедра)
Департамент (кафедра) туралы ереже 
негізінде қызмет етеді.

25.11. Ғылыми-зерттеу институттары
(жобалық кеңселері), орталықтар, 
Университеттің бөлімшелері болып 
табылады. Орындалатын ғылыми
зерттеулердің сипаты бойынша барлық 
ғылыми-зерттеу институттары, орталықтары 
Жоғары мектептермен (факультеттермен) 
бірге жұмыс жасайды.

25.12. Бөлім, зертхана олардың ғылыми 
бағыты бойынша ғылыми-теориялық және 
эксперименталдық жұмысты жүзеге 
асыратын, ғылыми-зерттеу институтының 

департаментов (кафедр).
25.4. Образовательные 

научно-исследовательские 
центры и другие 

(учебные) и
институты, 

структурные
подразделения возглавляет руководитель, 
назначаемый Председателем Правления.

25.5. Высшую школу (факультет) 
возглавляет Директор (декан) компетенция
которого определяется законодательными 
актами Республики Казахстан, а также 
Должностными инструкциями,
утвержденными решением Правления.

Директор (декан) в пределах своих 
полномочий издает распоряжения и дает 
указания, обязательные для всех 
работников, обучающихся, слушателей, 
магистрантов, докторантов Высшей школы 
(факультета).

25.6. Коллегиальными органами
управления Высшей школой (факультетом) 
являются Комитеты, которые формируются 
в соответствии с Положениями, 
утвержденными Академическим и 
Исследовательским советом (Ученый совет) 
Университета.

25.7. Директор (декан) Высшей школы 
(факультета) отвечает за эффективность 
деятельности Высшей школы (факультета), 
состояние дисциплины и условий труда, 
несут персональную ответственность за 
результаты работы Высшей школы 
(факультета).

25.8. Департамент (кафедра) является
основным структурным подразделением 
Высшей школы (факультета),
осуществляющим учебную, учебно- 
методическую и научно-исследовательскую 
работу по одной или нескольким
родственным дисциплинам,
воспитательную работу с обучающимися, а 
также подготовку научно-педагогических 
кадров и повышение их квалификации.

25.10. Департамент (кафедра) действует 
на основании Положения о департаменте 
(кафедре).

25.11. Научно-исследовательские 
институты (проектные офисы), центры 
являются подразделениями Университета.
По характеру выполняемых
исследований все
исследовательские 
интегрируются с 
(факультетами).

институты, 
Высшими

научных 
научно- 
центры 

школами
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(жобалық кеңсесінің), орталықтың
құрылымдық бөлімшелері болып табылады.

25.13. Ғылыми-зерттеу институттарының 
(жобалық кеңсесінің), орталықтарының 
бөлімін, зертханасын бөлім
басшысы/зертхана меңгерушісі басқарады, 
ол осы лауазымды тиісті бейіннің ең беделді 
ғалымдарының қатарынан келісімшарттық 
негізде атқарады.

25.12. Отдел, лаборатория являются
структурными подразделениями научно
исследовательского института (проектного 
офиса), центра, осуществляющими научно
теоретическую и экспериментальную
работу по их научному направлению.

25.13. Отдел, лабораторию научно
исследовательских институтов (проектного 
офиса), центров возглавляет руководитель 
отделом/заведующий лабораторией,
занимающий данную должность на 
договорной основе из числа наиболее 
авторитетных ученых соответствующего 
профиля.

Төртінші бөлім. 
Қорытынды ережелер

26-БАП. ЕҢБЕК ЖӘНЕ ОНЫҢ 
АҚЫСЫН ТӨЛЕУ

26.1. Қоғам қызметкерлерінің жалақысы 
мен лауазымдық кесімді жалақысы олардың 
біліктілігіне, қызметтік міндеттеріне сәйкес 
белгіленеді.

26.2. Әкімшілік пен қызметкер
арасындағы еңбек қатынастары еңбек шарты 
бойынша қызметкердің кәсіби дағдысы, 
тараптардың өзара жауапкершіліктері, 
қызметкердің құқықтық және әлеуметтік 
қорғалуы ескеріле отырып реттеледі.

26.3. Қоғамның жұмыс тәртібі Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне және 
Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына 
сәйкес белгіленеді.

Четвертый раздел.
Заключительные положения

СТАТЬЯ 26. ТРУД И 
ЕГО ОПЛАТА

26.1. Заработная плата и должностные
оклады работников Общества
устанавливаются в соответствии с их 
квалификацией, функциональными
обязанностями.

26.2. Трудовые отношения
администрации с работниками
регулируются по трудовому договору с 
учетом профессиональных навыков
работника, взаимной ответственности
сторон, правовой и социальной
защищенности работника.

26.3. Режим работы Общества
устанавливается в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами 
Общества.

27-БАП. АФФИЛИИРЛЕНГЕН
ТҰЛҒАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ

27.1. Қоғамның аффилиирленген
тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, 
коммерциялық немесе заңмен қорғалатын 
өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып 
табылмайды.

27.2. Қоғам аффилиирленген
тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе 
орталық депозитарий беретін мәліметтер 
негізінде (уәкілетті орган белгілеген 
тәртіппен ірі акционер болып табылатын 
тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

27.3. Акционерлік қоғам аффилиирленген 
тұлғалардың тізімін таныстыруға интернет- 
ресурс поштасы арқылы қаржылық есептілік

СТАТЬЯ 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ 

ЛИЦАХ
27.1. Сведения об аффилиированных 

лицах общества не являются информацией, 
составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну.

27.2. Общество обязано вести учет своих 
аффилиированных лиц на основании 
сведений, представляемых этими лицами 
или центральным депозитарием (только в 
отношении лиц, являющихся крупными 
акционерами в порядке, установленном 
уполномоченным органом).

27.3. Списки аффилированных лиц
представляются акционерным обществом 
путем размещения на интернет-ресурсе
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депозитариясында жылдың 31
қаңтарындағы, 30 сәуіріндегі, 31
шілдесіндегі және 31 қазанындағы
мерзімінен кешіктірмей есепті жылдың 1 
қаңтарындағы, 1 сәуіріндегі, 1 шілдесіндегі 
және 1 қазанындағы жағдай бойынша 
ұсынады.

27.4. Қоғамның аффилиирленген
тұлғалары болып табылатын жеке және 
заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған 
күннен бастап жеті күн ішінде өзінің 
аффилиирленген тұлғалары туралы
мәліметтерді қоғамға (Директорлар
кеңесінің Корпоративтік хатшысына)
ұсынуға міндетті

депозитария финансовой отчетности по 
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 
октября отчетного года в срок не позднее 31 
января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября 
отчетного года соответственно.

27.4. Физические и юридические лица, 
являющиеся аффилиированными лицами 
общества, обязаны представлять обществу 
(Корпоративному секретарю Совета 
директоров) в течение семи дней со дня 
возникновения аффилиированности
сведения о своих аффилиированных лицах.

28-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

28.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін
жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау 
тәртібі Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
туралы заңнамасымен және қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарымен 
белгіленеді.

28.2. Атқарушы орган жыл сайын өткен
жылғы аудитті Қазақстан Республикасының 
аудиторлық қызмет туралы заңдарына 
сәйкес жасалған жылдық қаржылық 
есептілікті акционерлердің жалпы
жиналысына оны талқылау және бекіту үшін 
табыс етеді.

Атқарушы орган қаржылық есептіліктен 
басқа, жалпы жиналысқа аудиторлық есепті 
табыс етеді.

28.3. Директорлар кеңесі жылдық
қаржылық есептілікті акционерлердің
жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін 
кемінде отыз күн бұрын алдын ала бекітуге 
тиіс.

Қоғамның аудиттелген жылдық
қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту 
акционерлердің жылдық жалпы
жиналысында жүргізіледі.

28.4. Қоғам шоғырландырылған жылдық
қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы 
(ұйымдары) болмаған жағдайда
шоғырландырылмаған жылдық қаржылық 
есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті 
орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде 
қаржылық есептілік депозитарийінің
интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға 
міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік

СТАТЬЯ 28. ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

28.1. Порядок ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности 
Общества устанавливается
законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, а также международными 
стандартами финансовой отчетности.

28.2. Исполнительный орган ежегодно 
представляет общему собранию акционеров 
годовую финансовую отчетность за 
истекший год, аудит которой был проведен 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об аудиторской 
деятельности, для ее обсуждения и 
утверждения.

Помимо финансовой отчетности,
исполнительный орган представляет
общему собранию аудиторский отчет.

28.3. Годовая финансовая отчетность 
подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров не позднее чем за 
тридцать дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение
аудированной годовой финансовой
отчетности Общества производится на 
годовом Общем собрании акционеров.

28.4. Общество обязано ежегодно
публиковать на интернет-ресурсе
депозитария финансовой отчетности
консолидированную годовую финансовую 
отчетность, а в случае отсутствия дочерней 
(дочерних) организации (организаций) - 
неконсолидированную годовую
финансовую отчетность и аудиторский
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болуына орай жасалатын мәміле туралы 
ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық 
есептілікке түсіндірме жазбада жария 
етіледі, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар 
туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» Заңдарында белгіленген талаптарға 
сәйкес акционерлер мен инвесторлардың 
назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам 
активтері мөлшерінің он және одан да көп 
пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не 
иеліктен шығарылатын мәміле туралы 
ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің 
мерзімдері мен талаптары, тартылған 
адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен 
көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге 
де мәліметтер қамтылуға тиіс.

28.5. Қоғам жылдық қаржылық
есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның 
есебінен не ірі акционердің талабы бойынша 
оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте 
ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес 
айқындауға құқылы. Ірі акционердің талабы 
бойынша аудит жүргізілген жағдайда қоғам 
аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті 
құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға 
міндетті.

28.6. Егер Қоғамның атқарушы органы 
Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит 
кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы 
бойынша сот шешімімен тағайындалуы 
мүмкін.

отчет в порядке и сроки, установленные 
уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) 
сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, раскрывается в
пояснительной записке к годовой
финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности, а также доводится до сведения 
акционеров и инвесторов в соответствии с 
требованиями, установленными Законами 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», «О рынке ценных бумаг. 
Информация о сделке, в результате которой 
приобретается либо отчуждается
имущество на сумму десять и более 
процентов от размера активов общества, 
должна включать сведения о сторонах 
сделки, сроках и условиях сделки, характере 
и объеме долей участия вовлеченных лиц, а 
также иные сведения о сделке.

28.5. Общество обязано проводить аудит 
годовой финансовой отчетности.

Аудит общества может проводиться по 
инициативе Совета директоров, Правления 
за счет общества либо по требованию 
крупного акционера за его счет, при этом 
крупный акционер вправе самостоятельно 
определять аудиторскую организацию. В 
случае проведения аудита по требованию 
крупного акционера общество обязано 
предоставлять всю необходимую
документацию (материалы),
запрашиваемую аудиторской организацией.

28.6. Если исполнительный орган
Общества уклоняется от проведения аудита 
Общества, аудит может быть назначен 
решением суда по иску любого
заинтересованного лица.

29-БАП. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
29.1. Акционерлер мен Қоғам бойынша 

тағы да басқа сайланбалы тұлғалар 
арасындағы, Қоғамның заңды және жеке 
тұлғалармен барлық даулар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы
заңнамасында орнатылған тәртіппен
шешіледі.

СТАТЬЯ 29. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
29.1. Все споры по делам Общества 

между акционерами и прочими выборными 
по Обществу лицами, споры Общества с 
юридическими и физическим лицами 
решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством
Республики Казахстан.

30-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ТАРАТУ
30.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, 

біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) және 
тарату Қазақстан Республикасы заңнамалық

СТАТЬЯ 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Общества
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актілерімен белгіленген ерекшеліктер 
ескеріле отырып, Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіне 
сәйкес жүзеге асырылады.

осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Республики
Казахстан с учетом особенностей, 
установленных законодательными актами 
Республики Казахстан.

31-БАП. ЖАРҒЫНЫҢ КҮШІНЕ ЕНУІ 
ЖӘНЕ OFAH ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ
31.1. Осы Жарғы қол қою және 

мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап 
күшіне енеді.

31.2. Егер осы Жарғының бір ережесі 
жарамсыз болып қалса, ол басқа ережелердің 
жарамдылығына ықпал етпейді.

Жарамсыз ереже қүқықтық түрғыдан 
ықтимал өзге ережемен ауыстырылады.

31.3. Осы Жарғыға енгізілетін барлық 
өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде 
рәсімделіп, уәкілетті тұлғалар қол қояды 
және Қазақстан Республикасының тиісті 
мемлекеттік органдарына тіркеу үшін 
енгізіледі және олар осы Жарғының 
ажырамас бөлігі болып табылады.

СТАТЬЯ 31. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
УСТАВА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ В НЕГО
31.1. Настоящий Устав вступает в силу с 

момента его подписания и государственной 
регистрации.

31.2. Если одно из положений
настоящего Устава становится
недействительным, это не влияет на 
действительность остальных положений. 
Недействительное положение заменяется 
другим, допустимым в правовом
отношении, положением.

31.3. Все изменения и дополнения к
настоящему Уставу оформляются
письменно, подписываются
уполномоченными лицами и
представляются в соответствующие
государственные органы Республики
Казахстан для регистрации и являются 
неотъемлемой частью настоящего Устава.

д
БасқармаЛГөрағасы

Т. Нарпкбаев

■
Председатель Правления 

vJZ,

Т. Нарикбаев
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Республика Казахстан, город Астана
Двадцать шестое января две тысячи двадцать третьего года. Я, 

Келденов Рустем Келденович, нотариус нотариального округа города Астана, 
действующий на основании государственной лицензии №120125.26 от 27 
сентября 2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и 
оказания правовой помощи MIO РК, свидетельствую подлинность подписи 
Председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. 
Парикбаева» гр.Нарикбаева Талгата Максутовича которая сделана в моем 
присутствии.

Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, а также 
правоспособность юридического лица и полномочия представителя
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 206

м

взыскано: нотариусу согласно, ст. 30 и.2 
- -«* 30-1 Закона, РК «О нотариате»
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