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 1.Жалпы ережелер 
 

 1.1. Астана қаласының Мәдениет департаментінің шаруашылық жүргізу құқығын-дағы «Әуен» дыбыс 
жазу студиясы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны «Әуен» дыбыс жазу студиясы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік болып қайта құрылу жолымен бұдан әрі - Серіктестік деп аталатын «Әуен» дыбыс жазу 
студиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды және Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне сәйкес шаруашылық жүргізу құқығындағы «Әуен» дыбыс жазу студиясы» мемлекеттік комму-
налдық кәсіпорнының құқықтық мұрагері болып табылады. 
 1.2. Серіктестіктің құрылтайшысы (бұдан әрі - Қатысушы) жарғылық капиталында 100% қатысу 
үлесін иеленуші Астана қаласының жергілікті атқарушы органы (әкімдік) болып табылады, мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлігі 2001 жылғы 3 қаңтардағы                  № 9213-1901-ММ, Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36 мекен-жайында орналасқан, банктік деректемелері: СТН 
620300015625, БСК 195301070, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Астана қаласының 
Қазынашылық комите-тіндегі ЖСК № 000132201.   
 1.3. Серіктестіктің толық атауы: 
  мемлекеттік тілде: «Әуен» дыбыс жазу студиясы» жауапкершілігі шектеулі серік-тестігі; 
 орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Студия звукоза-писи «Әуен». 
 Серіктестіктің қысқартылған атауы: 
 мемлекеттік тілде: «Әуен» дыбыс жазу студиясы» ЖШС; 
 орыс тілінде: ТОО «Студия звукозаписи «Әуен». 
 1.4. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Алматы» 
ауданы, Республика даңғылы, 34. 
 1.5. Серіктестік белгіленбеген мерзімге құрылады. 
 

2. Серіктестіктің заңдық мәртебесі 
 

 2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді. 
 2.2. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы жазылған бланкілері болады. 
 2.3. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке 
мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, сотта талап-кер және жауапкер болуға құқылы. 
 2.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер 
құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғаның 
қатысушысы болуға құқылы. 
 2.5. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлік үшін жауап береді. Мемлекет 
Серіктестіктің борыштары бойынша жауап бермейді және Серіктестік мемлекеттің борыштары бойынша 
жауап бермейді. Серіктестік қолданылып жүрген заңна-маларда көзделген басқа жағдайларды қоспағанда өз 
қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 
 2.6. Серіктестіктің қатысушысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің 
қызметіне байланысты шығындар бойынша енгізген салымдар құны-ның шегінде тәуекелге барады. 
 

3. Серіктестік қызметінің мәні және мақсаттары 
 

3.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты пайда түсіру болып табылады. 
 3.2. Серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы: 
 1) Музыкалық өнердің барлық жанрлары бойынша шығармашылық ұжымдардың, жеке 
орындаушылардың фонограммаларын дайындап шығару және жазу; 
 2) Жарнамалық-ақпараттық қызмет; 
 3) Заңды және жеке тұлғаларға дыбыс жазу студиясы аппаратурасының мүмкіндік-тері шегінде 
мәдени қызметтер көрсету; 
 4) Өнердің музыкалық шығармаларын бағалау бойынша кеңес беру; 
 5) Заңды және жеке тұлғаларға студия аппаратурасын жалға беру; 
 6) Кәсіпқой музыканттарды жазу үшін келісім бойынша тарту; 
 7) Музыкалық шығармаларды тираждау және қайта жазу; 
 8) CD тираждау; 
 9) Концерттік қызметтер ұйымдастыру; 
 10) Музыкалық орындаушылардың CD ашуларын өткізу; 
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 11) Семинарлар мен конференциялар өткізу; 
 12) Мамандар оқыту; 
 13) Музыкалық шығармаларды жалға беру. 
 Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым са-лынбаған басқа да 
қызмет түрлерін жүзеге асыра алады. 
 Серіктестік тізбесі заңнамалық актілермен анықталатын жекелеген қызмет түрлері-мен лицензия 
негізінде айналыса алады. 
 

4. Серіктестік қатысушыларының құқықтары мен міндеттері 
 

 4.1. Серіктестіктің қатысушысы: 
 1) осы Жарғымен белгіленген тәртіп бойынша Серіктестік істерін басқаруға қаты-суға; 
 2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның құжаттамасымен таны-суға; 
 3) Серіктестіктің қызметінен табыс алуға; 
 4) Серіктестік таратылған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір 
бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық қатысушысының келісімі бойынша оның мүлкінің бір бөлігін 
заттай алуға; 
 5) өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтатуға құқылы. 
 4.2. Серіктестіктің қатысушысы: 
 1) құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға; 
 2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіп пен мөлшерде, тәсілдер мен мерзім-дерде салымдар 
салуға; 
 3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жарияланған мәліметтерді жария етпеуге міндетті. 
 4.3. Серіктестік қатысушысының заңдарда және құрылтай шартында көзделген басқа да құқықтары 
(міндеттері) болуы (көтеруі) мүмкін. 
 

5. Серіктестіктің мүлкі 
 

 5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 4 355 143 (төрт миллион үш жүз елу бес мың бір жүз қырық 
үш) теңгені құрайды. Мемлекеттік тіркеуге алынатын кезге жарғылық капитал толық қалыптасқан. 
 5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталына салынатын салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік 
құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы мен интел-лектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық және 
өзге де мүлік болуы мүмкін. 
 Жеке мүліктік емес құқықтарды және өзге де материалдық емес игіліктерді салым ретінде салуға жол 
берілмейді. 
 5.3. Серіктестік өзінің иелігінде қалған таза пайданың 5 пайызын осындай мақсат-тарға бағыттай 
отырып резервтік капитал белгіленген межеге жеткенге дейін өзінің жар-ғылық капиталының 10 пайызы 
мөлшерінде резервтік капитал құрады. 
 5.4. Қатысушының Серіктестіктің мүлкіндегі үлестері олардың жарғылық капиталдағы салымдарына 
бара-бар болады және құрылтай шартында өзгеше көзделмесе, бүтіндегі бөліктер немесе пайыз түрінде 
белгіленеді. 
 5.5. Серіктестіктің қатысушысы салымның өзіне тиесілі бөлігін жарғылық капи-талға бір жылдың 
ішінде салу жөнінде өзінің міндеттемесін орындамаған жағдайда ол Серіктестіктің шығынын өтеуге, сондай-
ақ Серіктестікке төленбеген бөлік сомасына тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті. Тұрақсыздық төлемінің 
мөлшері ақша міндет-темесі немесе оның тиісті бөлігі атқарылатын күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің қайта қаржыландыру жөніндегі ресми мөлшерлемесіне қарай есептеледі. 
 5.6. Серіктестіктің мүлкі қатысушылардың жарғылық капиталдағы батапқы жарналарының, қосымша 
жарналарының, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстардың, сондай-ақ Серіктестіктің 
белгіленген тәртіппен сатып алған немесе алған қарыз қаражатының және басқа да мүлкінің есебінен 
құралады. 
 5.7. Қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі 
мүмкін. 
 Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту  қатысушы салатын қосымша бара-бар салымдар 
жолымен, Серіктестіктің өз капиталының есебінен, нақты құны олардың баланстық құнынан асатын таза 
активтерді қайта бағалаудың есебінен, барлық қалған қатысушылардың келісімі болған жағдайда бір немесе 
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бірнеше қатысушының қосымша салымдар салуы, Серіктестіктің құрамына жаңа қатысушыны қабылдау 
жолымен жүзеге асырылады. 
 Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестіктің барлық  қатысушының салымының мөлшерін бара-
бар мөлшерде кеміту не жекелеген қатысушының үлестерін толық немесе бөлшектеп өтеу жолымен 
азайтылады. 
 Серіктестіктің жарғылық капиталын ол мемлекеттік тіркеуге алынған сәттегі заң-дарда белгіленген ең 
төменгі мөлшерден төмен азайтуға жол берілмейді. 
 

6. Серіктестіктің органдары 
 

 6.1. Серіктестіктің жоғарғы органы оның Қатысушысы болып табылады. Серіктестік қатысушысының  
айрықша құзы-ретіне мыналар жатады: 
 1) Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді 
немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын қоса алғанда, Серіктестіктің жарғысын өзгерту; 
 2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің 
шарттарын айқындау; 
 3) Серіктестіктің Байқаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (Тексе-рушісін) сайлау және 
олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серік-тестіктің тексеру комиссиясының 
(Тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту; 
 4) жылдық қаржылық есепті бекіту және таза табысты бөлу; 
 5) ішкі ережелерді, олардың қабылдану рәсімін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да 
құжаттарды бекіту; 
 6) Серіктестіктің өзге де шаруашылық Серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға 
қатысуы туралы шешім; 
 7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім; 
 8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту; 
 9) Серіктестіктің қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім; 
 10) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге беру туралы шешім; 
 11) Серіктестіктің  мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім. 
 
 6.2. Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға 
құқылы. 
 6.3. Атқарушы орган директор болып табылады. 
 Серіктестік директорының өкілеттіктері: 
   Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
 Серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхат, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар 
береді; 
 - ағымдағы және болашақтағы жұмыс бағдарламаларының орындаулуын қамтамасыз етеді; 
 - қатысушының шешімдерінің дайындалуы мен орындалуын ұйымдастырады; 
 - Серіктестіктің ақшалай қаражатын қоса алғанда, қатысушы берген шекте оның мүлкіне билік 
жүргізеді; 
 - қатысушы ұсынған және осы жарғымен белгіленген өкілеттіктер шегінде Серіктестік қызметінің 
мәселелері бойынша мемлекеттік органдарды, соттарды қоса алғанда, ұйымдармен қарыс-қатынастарда 
Серіктестікті білдіреді; 
 -  Серіктестіктің қызметкерлері жөнінде оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және 
қызметтен босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық 
жалақылар мен дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сый ақы төлеу мәселесін шешеді, көтермелеу 
шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар береді; 
 - Қатысушының айрықша құзыретіне немесе Байқаушы органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге 
де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
 6.4. Серіктестік өз қызметінің нәтижелеріне бухгалтерлік есеп жүргізеді, Қазақстан Республикасында 
қолданылып жүрген ережелерге сәйкес статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді. 
 Серіктестік есеп пен есеп берудің сенімділігі және жүргізу тәртібінің сақталмағаны үшін заңнамаға 
сәйкес жауап береді. 
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 6.5. Серіктестікте атқарушы органның қаржы- шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 
тексеру  комиссиясы құрылуы немесе Тексеруші сайлануы мүмкін. 
 Егер Серіктестікте тексеру комиссиясы  құрылмаса (Тексеруші сайланбаса), онда тексеру 
комиссиясының заңнамамен белгіленген барлық өкілеттіктерін Серіктестіктің Байқаушы кеңесі иеленеді. 
 6.6. Тексеру комиссиясы  (Тексеруші) Серіктестік қатысушысы және (немесе) олардың өкілдері 
сайлайды. Серіктестіктің атқарушы органдарының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола 
алмайды. 
 6.7. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) жұмыс тәртібі Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 
ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді. 
 6.8. Тексерулер жүргізу үшін сырттан аудитор қатыстырылуы мүмкін. 
 6.9. Байқаушы кеңес құрылған жағдайда қатысушы оның құзыретін белгілейді, оған мынадай 
мәселелер кіреді: 

- Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау; 
 - жылдық қаржылық есептілікті оны Қатысушысы бекіткенге дейін тексеру.  
 Байқаушы кеңестің қызметі Серіктестік қатысушысы бекіткен ережеге сәйкес жүзеге асырылады. 
 Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Серіктестіктің 
атқарушы органының шешуіне берілмейді. 
 6.10. Байқаушы кеңес үш мүшеден тұрады. Байқаушы кеңестің мүшелері бес жылдан аспайтын 
мерзімге сайланады. Байқаушы кеңестің мүшесі сонымен бір мезгілде Серіктестіктің атқарушы органының 
мүшесі бола алмайды. Байқаушы кеңес қарайтын мәселелер бойынша шешім Байқаушы кеңес мүшелерінің 
көпшілік дауысымен қабыл-данады. 
 

7. Серіктестіктің таза табысын бөлу 
 

 7.1. Серіктестіктің оның жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы Серіктестік 
қатысушысының жылдық  шешіміне сәйкес бөлінеді.  
  
 7.2. Серіктестікте резерв қоры құрылған жағдайда Серіктестіктің ықтимал шығын-дары сол қордың 
есебінен жабылады. Резерв қорының қаражаты жетіспеген кезде немесе резерв қоры болмаған жағдайда 
шығындарды жабудың көздері туралы шешімді қатысушысы қабылдайды. 
 7.3. Серіктестік қатысушысы қай-қайсысын болмасын таза табысты бөлуге қатысудан шеттеткен 
келісімдер жарамсыз болып табылады. 
 

8. Серіктестіктің еңбек ұжымы 
 

 8.1. Директор жалдау туралы келісім-шарттардың, сондай-ақ еңбек қатынастарын реттейтін басқа да 
нысандардың негізінде қызметкерлерді жалдауға құқылы. 
 8.2. Серіктестік қызметкерлерге  Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгі-ленген барлық 
әлеуметтік-экономикалық құқықтарының берілуін кепілдендіреді. 
 8.3. Әрбір қызметкердің еңбек табысының ең жоғарғы мөлшеріне шек қойылмайды және белгіленген 
ережелерге сәйкес салықтар салынады. 
 8.4. Серіктестік еңбекке ақы төлеудің нысандары мен жүйесін өз бетінше белгі-лейді, еңбек келісім-
шарттарында тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық жалақылар-дың мөлшерін белгілейді, бұл ретте 
мемлекеттік тарифтерді тиісті біліктілігі бар қызмет-керлер мен мамандардың еңбегіне ақы төлеудің ең 
төменгі кепілі ретінде қарастырады. 
 8.5. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады. 
 8.6. Серіктестік барлық жұмыс істеушілерді қауіпсіз еңбек жағдайларымен қам-тамасыз етуге міндетті 
және олардың денсаулығы мен еңбек қабілетіне келтірген залал үшін заңнамада белгіленген тәртіппен жауап 
береді. 
 

9. Серіктестікті қайта ұйымдастыру 
 

 9.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату қатысушының немесе соттың шешімі бойынша қайта 
ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады. 
 9.2.  Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Серіктестікке 
қатысушының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін. 



 7
 Үлесті иеліктен айыру немесе Серіктестікке қатысушының құрамының өзге де өзгерісі. 
 9.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда Серіктес-тікті бөлу немесе 
оның құрамынан бір немесе бірнеше Серіктестікті бөліп шығару нысанында Серіктестікті қайта 
ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша немесе соттың шешімі бойынша жүзеге 
асырылады. 
 Заңнамамен белгіленген жағдайларда қосу немесе біріктіру нысанында Серіктес-тікті қайта 
ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 
 Егер заңнамалық актілерде немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімде өзгеше көзделмесе, қайта 
ұйымдастырылған Серіктестіктің мүлкі оны тіркеу кезінде оның құқық-тық мұрагеріне өтеді. 
 

10. Серіктестікті тарату 
 

 10.1. Серіктестік оның қатысушының шешімімен таратылуы мүмкін. 
 Сот шешімі бойынша Серіктестік: 
 1) банкрот болған; 
 2) Серіктестік құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заңнама бұзушылыққа жол берілуіне 
байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп танылған; 
 3) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз), немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметті 
не заңнаманы бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған жағдайларда; 
 4) заңнамалық актілерде көзделген өзге де негіздерде таратылуы мүмкін. 
 10.2. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы болып табылатын заңды тұлға тараған жағдайда, мұндай 
Серіктестік таратуға жатады. Серіктестікті таратуды Жалпы жиналыс немесе сот тағайындайтын тарату 
комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайын-далған сәттен бастап оған Серіктестік ісін басқару 
жөніндегі өкілеттіктер көшеді. 
 10.3. Тарату қолданылып жүрген заңнамада көзделген тәртіппен жүзеге асыры-лады. 
 10.4. Заңды тұлғалардың бірыңғай Мемлекеттік тізіліміне тарату туралы жазба жазылған сәттен бастап 
тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есеп-теледі. 
 

Серіктестіктің құрылтайшысы: 
 

Жергілікті атқарушы орган 
(әкімдік) 
Астана қаласы Қаржы департаменті 
директорының орынбасары                                                                                    А. Сухотин 
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 1. Общие положения 

 
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Студия звукозаписи «Әуен»», в дальнейшем 

именуемое Товарищество, создано путем преобразования государственного коммунального предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Студия звукозаписи «Әуен»» Департамента культуры города Астаны в 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Студия звукозаписи «Әуен»» и является правопреемником 
государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Студия звукозаписи 
«Әуен»»  в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

1.2. Учредителем (далее - Участник) Товарищества является местный исполнительный орган города 
Астаны (акимат), владеющий 100%-ной долей участия в Уставном капитале, свидетельство о 
государственной регистрации № 9213-1901-ГУ от 03.01.01г., расположенного по адресу: Республика 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36, банковские реквизиты: РНН 620300015625, БИК 195301070, 
ИИК № 000132201 в Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан города Астаны. 
          1.3. Наименование Товарищества: 
   на государственном языке: «Әуен дыбыс жазу студиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью  «Студия звукозаписи «Әуен»». 
1.4. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», 

пр. Республики, 34. 
1.5. Товарищество создается на неопределенный срок. 

 
2. Юридический статус Товарищества 

 
2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.  
2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим 

наименованием. 
2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать 

сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и 
представительства, вступать в объединения  (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть 
участником иных юридических лиц. 

2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Государство не отвечает по долгам Товарищества и Товарищество не отвечает по долгам государства. 
Товарищество не отвечает по обязательствам своего Участника за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.  

2.6. Участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
       

3.  Предмет и цели деятельности Товарищества 
 

3.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение прибыли. 
3.2. Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
1) изготовление и запись фонограмм творческих коллективов, отдельных исполнителей по всем 

жанрам музыкального искусства; 
2) рекламно-информационная деятельность; 
3) оказание культурных услуг юридическим и физическим лицам в пределах возмож- 
 
ностей аппаратуры студии звукозаписи; 
4) проведение консультаций по оценке музыкальных произведений искусства; 
5) предоставление аппаратуры студии в аренду юридическим и физическим лицам; 
6) привлечение профессиональных музыкантов по договоренности для записи; 
7) тиражирование и перезапись музыкальных произведений; 
8) тиражирование СD; 
9) организация концертной деятельности; 
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10) проведение презентаций СD, музыкальных исполнителей; 
11) проведение семинаров и конференций; 
12) обучение специалистов; 
13) прокат музыкальных произведений. 
Товарищество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Республики Казахстан.  
      Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, 
Товарищество может заниматься на основании лицензии. 
 

  4. Права и обязанности участников Товарищества 
 
      4.1. Участник Товарищества имеет право: 
      1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном настоящим Уставом; 
      2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его документацией; 
      3) получать доход от деятельности Товарищества; 
      4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть его имущества в натуре; 
      5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли. 
      4.2. Участник Товарищества обязан: 
      1) соблюдать требования учредительных документов; 
      2) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными 
документами; 
      3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной. 
      4.3. Участник Товарищества может иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные 
законодательством. 
 

5. Имущество Товарищества 
 

5.1. Уставный капитал Товарищества составляет 4 355 143 (четыре миллиона триста пятьдесят пять 
тысяч сто сорок три) тенге. К моменту государственной регистрации уставный капитал сформирован 
полностью. 

5.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, 
имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной 
деятельности и иное имущество. 

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав  и иных нематериальных благ. 
5.3. Товарищество формирует резервный капитал в размере 10 процентов его уставного капитала, 

направляя на эти цели не менее 5 процентов остающегося в его распоряжении чистого дохода до достижения 
резервным капиталом установленной величины.  

5.4. Доля Участника в имуществе Товарищества пропорциональна его вкладу в уставный капитал и 
выражается в части целого или в процентах, если иное не предусмотрено учредительным договором. 

5.5. В случае невыполнения Участником Товарищества обязанности по внесению своей части вклада в 
уставный капитал в течение года он обязан возместить Товариществу убытки, а также уплатить 
Товариществу неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется, исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части.  

5.6. Имущество Товарищества образуется за счет первоначального взноса Участника в уставный 
капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также 
за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в 
установленном порядке. 

5.7. По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.  
Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем дополнительных 

пропорциональных вкладов, производимых Участником, за счет собственного капитала Товарищества, 
переоценки чистых активов, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость. 

Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального 
уменьшения размера вклада участника Товарищества.  

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного 
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законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.  

 
 6. Органы Товарищества 

 
       6.1. Высшим органом Товарищества является его Участник. 
      К исключительной компетенции участника Товарищества относится: 
       1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места 
нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции; 
       2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а 
также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и 
определение условий такой передачи; 
       3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) ревизионной 
комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии 
(Ревизора) Товарищества; 
       4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
       5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Товарищества;  

6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в 
некоммерческих организациях; 
       7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
       8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  

9) решение о залоге всего имущества Товарищества; 
10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества.   
6.2. Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью 

Товарищества. 
6.3. Исполнительным органом является директор.  
Полномочия директора Товарищества: 
- без доверенности действует от имени Товарищества; 
- выдает доверенность на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом 

передоверия; 
- обеспечивает выполнения текущих и перспективных рабочих программ; 
- организует подготовку и выполнение решений участников;  
- распоряжается имуществом Товарищества, включая его денежные средства, в пределах, 

предоставляемых участниками;  
- представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, 

по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных участниками и 
определенных настоящим уставом; 

- в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их 
переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и 
персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания;  

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции участника или 
компетенции Наблюдательных органов.  
 6.4. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет 
статистическую и финансовую отчетность в соответствии с действующими в Республике Казахстан 
правилами. 
      Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение 
достоверности и порядка ведения учета и отчетности. 
      6.5. В Товариществе может быть образована ревизионная комиссия или избран Ревизор для 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа. 
       Если в Товариществе ревизионная комиссия не образовывается (не избирается Ревизор), то всеми 
установленными законодательством правами ревизионной комиссии обладает Наблюдательный совет 
Товарищества. 
       6.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Участником Товарищества и (или) его 
представителями. Члены исполнительных органов Товарищества не могут быть членами ревизионной 
комиссии.  
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       6.7. Порядок работы ревизионной комиссии (Ревизора) определяется правилами и иными 
документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. 
       6.8. Для проведения ревизий может быть привлечен внешний аудитор.  
 6.9. В случае образования Наблюдательного совета Участник определяет его компетенцию, в которую 
входят следующие вопросы: 
 - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества; 
 - проверка годовой финансовой отчетности, до ее утверждения Участником. 
 Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основании положения, утвержденного 
Участником Товарищества. 
 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества, не 
могут быть переданы на решение исполнительного органа Товарищества. 
     6.10. Наблюдательный совет состоит из трех членов. Члены Наблюдательного совета избираются на 
срок не более пяти лет. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного 
органа Товарищества. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются 
большинством голосов членов Наблюдательного совета. 
 

7. Распределение чистого дохода Товарищества 
 
       7.1. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, 
распределяется в соответствии с решением  Участника Товарищества. 
     7.2. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в 
Товариществе. При недостатке средств резервного фонда или в случае отсутствия резервного фонда решение 
об источниках покрытия убытков принимается  Участником. 
       7.3. Соглашения, устраняющие от участия в распределении чистого дохода Участника Товарищества, 
являются недействительными.  
 

8. Трудовой коллектив Товарищества 
 
      8.1. Директор вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а также других 
форм, регулирующих трудовые отношения. 
      8.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, 
определяемых законодательством Республики Казахстан. 
      8.3. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются 
налогами в соответствии с установленными правилами. 
      8.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты 
труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом 
государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов 
соответствующей квалификации. 
      8.5. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию. 
      8.6. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет 
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности. 
 

9. Реорганизация Товарищества 
 
      9.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по 
решению Участника или суда. 
 9.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
может быть осуществлена добровольно по решению Участника Товарищества. 
 Отчуждение доли или иное изменение состава Участника Товарищества. 
 9.3. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан реорганизация Товарищества 
в форме разведения или выделения из его состава одного или нескольких Товариществ осуществляется по 
решению уполномоченных государственных органов по решению суда. 
 В случаях, установленных законодательством, реорганизация Товарищества в форме слияния или 
присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 
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 Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его правопреемнику в момент его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.  

 
10. Ликвидация Товарищества 

 
      10.1. Товарищество может быть ликвидировано по решению его Участника. 
 По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях: 
      1) банкротства;  
      2) признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании 
нарушениями законодательства, которые  носят неустранимый характер; 
     3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, 
запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства; 
      4) при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами. 
      10.2. В случае ликвидации юридического лица, являющегося единственным Участником 
Товарищества, такое Товарищество подлежит ликвидации. Ликвидация Товарищества производится 
ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием или судом. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества. 
      10.3. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
      10.4. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с 
момента внесения об этом записи в единый Государственный регистр юридических лиц. 
      

Учредитель Товарищества: 
 

 Местный исполнительный орган 
(акимат) 
Заместитель директора Департамента 
финансов г. Астаны          А. Сухотин 
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