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«Бизнеске арналған У кімет»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ
УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью
«Правительства для Бизнеса»

Қазақстан Республикасы
Түркістан қаласы

1.

1.1.
Осы Жарғы Қазақстан Республикасында
қолданыстағы заңнамаға сәйкес әзірленген және
«Бизнеске
арналған
У кім ет»
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің занды тұлға ретінде
құқықтық мәртебесін анықтайды.
1.2.
«Бизнеске
арналған
Үкімет»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі Серіктестік)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.
1.3.
Серіктестік мемлекеттік тіркелген (қайта
тіркелген) сәттен бастап заңды тұлға құқыrына ие
болады, дербес балансы, банк шоттары болады, өз
атынан мүліктік және жеке мүліктік емес
күкыкгарды сатып ала алады және жүзеге асыра
алады, міндет атқара алады, сотта талапкер және
жауапкер бола алады.
1.4.
Серіктестіктін
өз
атауы
жазылған
бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін
қажетті өзге де деректемелері бар.
1.5.
Серіктестік
өз
қызметінде Қазақсган
Республикасының Конституциясын, Азаматтық
кодексін, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша
жауапкершшіп
бар
серіктестіктер
туралы»
Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі Заң),
Қазақстан
Республикасының өзге де
нормативтік қүкықгык актілерін, сондай-ақ осы
Жарғыны басшылыққа алады.
1.6.
Серіктестік басқа заңды тұлғалармен
бірлесті ктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге
заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.
1.7.
Қазақстан
Республикасының
зав.
актілеріңде көзделген тәртіппен серіктестік өзі
орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар
болып табылмайтын серіктестік атынан және оньщ
тапсырмасы бойынша олар · туралы ереженің
негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер)
құруrа құқылы.
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1 .

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

СЕРІКТЕСТІҢ ФИРМАЛЫҚ
АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН ЖАЙЫ:

Серіктестікгің фирмалық атауы:
2.1.
мемлекеттік тілде:
толық атауы - «Бизнеске арналған У кім ет»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
қысқаша атауы - «Бизнеске арналған Үкімет»
ЖШС;
орыс тілінде:
толық атауы - Товарищество с ограниченной
ответственностью «Правительства для Бизнеса»,
қысқаша атауы - ТОО «Правительства для
Бизнеса»;
ағылшын тілінде:
толық атауы - «Governments for Business» limited
ІіаЬіІіtу paгtnership,
қысқаша атауы - «Govemments for Business» LLP.
2.2.
Серіктестіктің орналасқан жері: _К азақстан

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий У став разработан в соответствии
с действующим законодательством Республики
Казахстан
и
определяет
правовой
статус
товарищества с ограниченной ответственностью
«Правительства для Бизнеса» как юридического
лица.
1.2.
Товаришество
с
ограниченной
ответственностью «Правительства для Бизнеса»
(далее - товарищество) является юридическим
лицом по законодательству Республики Казахстан.
1.3.
Товарищество
приобретает
права
юридического лица с момента его государственно~!
регистрации
(перерегистрации),
имеет
самостоятельный баланс, банковские счета, может
от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанность, быть истцом и ответчиком в
суде.
l .4. Товарищество имеет бланки со своим
наименованием и иные реквизиты, необходимые
для осуществления его деятельности.
1.5.
Товарищество
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией,
Гражданским
кодексом, Законом Республики Казахстан «О
товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью»
(далее
Закон),
иными
нормативными правовыми актами Республики
Казахстан, а также настоящим У ставом.
1.6.
Товарищество
вправе
вступать
в
объединения (союзы) с другими юридическими
лицами,
а также
быть участником
иных
юридических лиц.
1.7.
В
порядке,
предусмотренном
законодательными актами Республики Казахстан,
товарищество
вправе
создавать
филиалы
(представительства), расположенные вне места его
нахождения, не являющиеся юридическими лицами
и действующие от имени и по поручению
товарищества на основании Положения о них.
2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕМ
АДРЕС ТОВАРИЩЕСТВА

2. 1.
Фирменное наименование Товарищества:
на государственном языке:
Үкімет»
арналған
полное
«Бизнеске
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
сокращенное- «Бизнеске арналған Үкімет» ЖШС;
на русском языке:
полное
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Правительства для Бизнеса»,
сокращенное - ТОО «Правительства для Бизнеса».
на английсском языке:
полное - «Govemments for Business» limited ІіаЬіІіtу

рагтпегзпір,
сокращенное - «Ооүегпгпепіз for Вцвіпезв» LLP.
2.2.
Место
нахождения
Товарищества:
Республика Казахстан, Туркестанская область,
город Туркестан, проспект Тауке хана зд. 321,
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Республикасы,
Түркістан
облысы,
Түркістан
қаласы, Тәуке хан даңғылы, 321 ғимарат, пошталық
индексі 161204.
2.3.
Серіктестік
жүмыскерлерінін
жылдық
орташа саны бір жүз адамнан аспайтын және
жылдық орташа кірісі республикалық бюджет
туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы
жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық
есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген
мөлшерінен аспайтын шағын кәсіпкерлік субъектісі
болып табылады.
3.
СЕРІКТЕСТІКТЩ
ҚАТЫ СУШЫЛАРЫ

почтовый индекс 16 l 204.
2.3. Товарищество является субъектом малого
предпринимательства
со
среднегодовой
численностью работников не более ста человек и
среднегодовым
доходом
не
свыше
трехсоттысячекратноrо
месячного
расчетного
показателя,
установленного
законом
о
республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года.

3.

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1.
Участником Товаришества является:
І) Товарищество
с
ограниченной
3 .1. Серіктестіктің қатысушылары болып табылады:
ответственностью
«Региональный
І) «ОҢТҮСТІК»
аймақтық
инвестициялық инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК>>, адрес:~
орталығы»
жауапкершілігі
шектеулі Республика Казахстан, Туркестанская область,
серіктестіrі, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, город Туркестан, проспект Тауке хана, здание
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке хан №321,
161204,
БИН
071040012503,
ИИК
даңғылы,
№321
ғимарат,
161204,
БСН KZ926017291000000551 БИК НSВККZКХ,
АО
071040012503, ИИК KZ926017291000000551 БСК «Народный Банк Казахстана»;
НSВККZКХ, «Қазақстан халық банкі» АҚ;
2) Государственное учреждение «Управление
2) «Түркістан
облысының
қаржы
және финансов
и
государственных
активов
мемлекеттік активтер басқармасы» мемлекеттік Туркестанской области», адрес: Республика
мекемесі. Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, 037
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 037, квартал, квартал, стр. 3685 161200, БИН 040240002753, Код
3685 құрылым, 161200, БСН 040240002753, Код ГУ ГУ 7513501, Кбе 12, ИИК КZ42070102KSN5801000,
7513501, Кбе 12, КZ42070102KSN5801000, БСК БИК ККМFКZ2А, Департамент Казначейства по
ККМFКZ2А, ҚР ҚМ қазынашылық Комитетінің Туркестанской области Комитета казначейства МФ
Түркістан
облысы
бойынша
РК;
Қазынашылық Департаменті;
3) Гражданин
РК
Айменов
Еркен
3) 20.01.1962 жылы туыпған ҚР азаматы Айменов Ануарханович
20.01.1962
года
рождения,
Еркен Ануарханович, жеке куәлік №020786693 ҚР удостоверение личности №020786693 выдан МВД
ІІМ 27.04.2007 жылы берілген, ЖСН 620120300577, РК от 27.04.2007 года, ИИН 620120300577, адрес: г.
мекен-жайы: Шымкент қаласы, М.Данов көшесі 31
Шымкент, ул. М.Данова дом 31.
үй.
4. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ВИДЫ
4. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
МІНДЕТТЕРІ, МАҚСАТТАРЫ МЕН
ТҮРЛЕРІ
4.1.
Предметом деятельности Товарищества
является":
обслуживание
субъектов
4.1.
Серіктестік қызметінің мәні Түркістан
предпринимательства
Туркестанской
области.
облысының кәсіпкерлік субъектілеріне қызмет
4.2.
Целью
деятельности
Товарищества
көрсету болып табылады.
является оказание консультаuионной и сервисной
4.2.
Серіктестік қызметінің мақсаты Түркңстан
поддержки
субъектам
предпринимательства
облысының кәсіпкерлік субъектілеріне кеңестік
Туркестанской
области.
және сервистік қолдау көрсету болып табылады.
4.3.
Для достижения цели Товарищество в
4.3.
Серіктестік мақсатқа қол жеткізу үшін
порядке
законодательством
установленном
заңнамада
бекітілген
тәртіппен
Түркістан
осуществляет следующие виды деятельности для
облысының кәсіпкерлік субъектілері үшін мынадай
субъектов предпринимательства Туркестанской
қызмет түрлерін жүзеге асырады:
1) маркетинг және менеджмент саласында кешенді области:
J) оказание комплекса услуг в области маркетинга
қызмет көрсету;
2)
мемлекеттік
қолдау
және
мемлекеттік и менеджмента;
2) консультирование по вопросам государственной
бағдарламалар бойынша кеңес беру;
3) бухгалтерлік есеп және салық салу мәселелері поддержки бизнеса и государственных программ;
3) консультирование по вопросам бухгалтерского
бойынша кеңес беру;
4) жобаны жүзеге асыруға байланысты Қазақстан учета и налогообложения;
4) консультирование и содействие в получении
Республикасы заңнамасына сәйкес қажетті рұқсат
необходимых
разрешительных
документов,
құжаттарын рәсімпеуде көмек және кеңес беру;
связанных
с
реализацией
проекта,
согласно
5) өңір тауар өндірушілеріне сапа менеджменті
законодательству
Республики
Казахстан;
жүйесін енгізу бойынша кеңес беру;
5)консулътирование
региональных
6} маркетинг мәселелері бойынша кеңес б~
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товаропроизводителей по внедрению системы
менеджмента качества;
6) консультирование предпринимателей по
вопросам маркетинга;
7) разработка бизнес-планов и сопровождение
проектов;
4.4.
Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:
8) консультирование по правовым вопросам и
1)
70.22.1 - коммерциялық қызмет және
юридические услуги;
басқару мәселелері бойынша консультация беру;
9) обучение основам предпринимательства и
2)
94.11.0 - коммерциялық және кәсіпкерлік
повышение
грамотности
субъектов
ұйымдардың қызметі;
предпринимательства.
3)
85.59.9 - басқа санаттарға енгізілмеген
4.4.
Основные
виды
деятельности
білім берудің өзге түрлері.
товарищества:
Серіктестік
Қазақстан
Республикасының
1)
70.22.1 - консультирование по вопросам
заңнамасына сәйкес пицензиялауға жататын
коммерческой деятельности и управления;
қызметті тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге
2)
94.11.0 - деятельность коммерqеских и
асырады.
предпринимательских организаций;
f:
3)
85.59.9 - прочие виды образования, не
включенные в другие категории.
Деятельность, подлежащая лицензированию в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан, осуществляется товариществом при
наличии соответствующей лицензии.

бизнес-жоспар әзірлеу және жобаларды
сүйемелдеу;
8) заң және құқық мәселері бойынша кеңес беру;
9) кәсіпкерлік негіздеріне оқыту және кәсіпкерлік
субъектіперінін білімін арттыру.
7)

5.

СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУ ШЫЛА РЫНЫҢ
ҚҰҚЬІҚТ АРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1.
Участниками Товаришества могут быть
5 .1.
Қазақстан
Республикасы
мен
баска
юридические и физические лица Республики
мемлекеттің заңды
және жеке тұлғалары
Казахстан и других государств.
Серіктестіктің қатысушылары бола алады.
5.2.
Участником Товарищества является лицо,
5.2.
Серіктестік құрьmrаннан
кейін оның
получившее право на долю в имуществе
мүлкінің улесіне құкык алған адамдар оның
Товарищества после ее создания.
қатысушысы болып табылады.
5.3.
Участник Товарищества имеет право:
5.3.
Серіктестіктің Қатысушысы құқылы:
1)
участвовать
в
управлении
делами
1) Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасы
Товарищества в порядке, определённом настоящим
заңнамасында
белгіленген
тәртіп
бойынша
Уставом
и
законодательством
Республики
Серіктестіктің басқару істеріне қатысу;
Казахстан;
2) Серіктестіктің кызметінен түскен пайданы алуға;
2)
получать
доход
от
деятельности
3) Серіқтестіктегі катысуын заңнамада белгіленген
Товарищества;
тәртіпте өз улесін иеліктен айыру арқылы токтатуға.
3)
прекратить участие в Товариществе путем
4) Серіктестік таратылған жағдайда,
несие
отчуждеІ;!_ИЯ
своей доли
в
установленном
берушілермен есеп айырысканнан кейін қалған
законодательном
порядке;
мүлік бөлігінің құнын алу немесе сол мүліктің бір
4)
получить
в
случае
ликвидации
бөлігін заттай алу.
Товарищества
стоимость
части
имущества,
5)
Жарғымен белгіленген тәртіп бойынша
оставшегося после расчетов с кредиторами, или
Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және
оның
бухгалтерлік
және
басқа
да часть этого имущества в натуре;
5)
получать информацию о деятельности
кұжаттамаларымен танысуға;
Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и
6) Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі
иной документацией в установленном Уставом
шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар
серіктестіктер туралы» Заңында және осы порядке;
6)
оспаривать в судебном порядке решения
Жарғымен көзделген Қатысушының құқыктарын
органов
Товаришества,
нарушающие
права
бұзған Серіктестік органдарының шешімдеріне сот
Участника, предусмотренные Законом Республики
тәртібімен дау айтуға құқылы.
Казахстан «О товариществах с ограниченной и
5.4.
Қатысушы міндетті:
дополнительной ответственностью» и настоящим
1)
Серіктесті ктің Жарғысынын талаптарын
Уставом.
сақтауға;
Участник обязан:
2)
құрылтай
құжаттарымен
көзделген 5.4.
1)
соблюдать
требования
Устава
тәртіпте, мерзімде және мөлшерде Серіктестіктің
Товарищества;
Жарғылық капиталына салымдар косуға;
2)
вносить вклады в Уставный капитал
3)
Серіктестік коммерциялық құпия деп
Товарищества в порядке, размерах и в сроки,
есептеген ақпаратты жарияламауrа;
тармағының предусмотРенные учредительными документами;
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Осы
Жарғының
3.1.
4

мәліметгері өзгергені туралы атқарушы органға
жазбаша хабарпауға,
5)
серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін
орындау;
6)
серіктестік таратылған жағдайда оның
мүлкінің кредиторлармен есеп айырысканнан кейін
қалrан серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне
сәйкес келетін бөлігін немесе оның құнын бюджет
кірісіне беру ді санам алау және/немесе жүзеге
асыру;
5.5.
Қатысушы
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін
басқа да міндеттерді және басқа да құқықтарды
иелене алады.

6.

СЕРІКТЕСТІКТЩ ЖАРҒЫЛЫҚ
КАПИТАЛЫ

6.1.
Серіктестіктің жарғылық капиталы 547 105
ООО (Бес жүз қырық жеті миллион бір жүз бес мың)
теңгені құрайды.
6.2.
Қатысушылардын жарғылық капиталдағы
үлестері төмендегідей:
«ОҢТҮСТІК»
аймақтық
инвестициялық
орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 546 350 ООО (Бес жүз қырық алты миллион үш жүз
елу мың) теңге - 99,8620 % құрайды;
- «Түркістан облысының қаржы және мемлекеттік
активтер басқармасы» мемлекеттік мекемесі 245 ООО (Екі жүз кырық бес мың) теңге - 0,04478 %
құрайды;
- Айменов Еркен Ануарханович - 51 О ООО (Бес жүз
он мың) теңге - 0,09322 % құрайды.
7.

СЕРІКТЕСТІКТJҢ МҮЛКІ

7 .1.
Серіктестік мүлкін құрайтындар: непзп
қорлар және айналымдағы қаражаттар, сонымен
катар құны Серіктестіктің қаржылық есебінде
көрсетілген өзге де муліктер болып табылады.
7.2.
Серіктестіктін мүлкін қалыптастыру көздері
болып:
1)
Қатысушылардың Жарғылық капиталға
салымы;
2)
Серіктестік қызметінен түскен табысы;
3)
Қазақстан Республикасының заңдарымен
тыйым салынбаған басқа да көздер.
7.3.
Серіктестік қаржысы банк мекемелерінің
есеп шотында теңге немесе шетел валютасында
сақталады. Шот ашу немесе есеп айырысу
операциялары заң талаптарына сәйкес жүзеге
асырылады.
8. СЕРІКТЕСТІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ
8.1.
Серіктесгікгің басқару органдары болып
табылатындар:
=> Жоғарғы орган - Қатысушыларының жалпы
жиналысы.
=> Бақылаушы және тексеруші орган - Байқаушы
ке11_есі.

3)
не
разглашать
сведения,
которые
Товариществом объявлены коммерческой тайной;
4)
письмено извещать исполнительный орган
об изменении сведений пункта 3 .1. настоящего
Устава;
5)
исполнять свои
обязательства
перед
товариществом;
6)
в случае ликвидации товарищества часть
его имущества, соответствующую их доле в
имуществе товарищества,
оставшегося
после
расчетов с кредиторами, или его стоимосты-и),
перечислить и/или осуществить передачу в доход
бюджета;
5.5.
Участник
может
нести
и
другие
обязанности
и
иметь
другие
права,
не
противоречащие действующему законодательству

.w

Республики Казахстан.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ТОВАРИЩЕСТВА
6.1.
Уставный капитал товарищество составляет
547 105 ООО (Пятьсот сорок семь миллионов сто пять
тысяч) тенге.
6.2.
Распределение
долей
участников
в
Уставном капитале:
- Товарищество с ограниченной ответственностью
«Региональный
инвестиционный
центр
«ОҢТҮСТІК» - 546 350 ООО (Пятьсот сорок шесть
миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге, что
составляет - 99,8620 %;
Государственное учреждение «Управление
финансов
и
государственных
активов
Туркестанской области» - 245 ООО (Двести сорок
пять тысяч) тенге, что составляет - 0,04478 %;
- Айменов Ер кен Ануарханович - 51 О ООО (Пятьсот
десять тысяч} тенге, что составляет -_Q,_09322 %.
7. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
7.1.
Имущество Товарищества составляют:
основные фонды и оборотные средства, а также
иное имущество, стоимость которого отражается в
финансовой отчетности Товарищества.
7.2.
Источниками формирования имущества
Товарищества являются:
1)
вклад Участников в Уставный капитал;
2)
доходы, полученные от деятельности
Товарищества;
3)
иные
источники,
не
запрещенные
законодательством Республики Казахстан.
7.3.
Денежные средства Товарищества хранятся
на расчетных счетах в учреждениях банков в тенге и
иностранной валюте. Открытие счетов и расчетные
операции осуществляются в соответствии с
требованиями законодательства.
8.

ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВОМ
8.1.
. Органами
управления
Товарищества
являются:
=> Высший орган - Общее собрание участников.
=> Надзорный и контрольный орган Наблюдательный Совет.
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=> Атқару органы (жеке дара) -Директор.

=> Исполнительный орган (единоличный) Директор

9. ЖОҒАРҒЫ ОРГАН
9. l.
Серіктестіктің жоғарғы басқару органы
Қатысушылардың Жалпы жиналысы болып
табылады.
Серікгестіктің
катысушыларының
жалпы
жиналысының айрықша құзыретіне мыналар
жатады:
1) Серіктестіктің
ұйымының
жарғылық
капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен
фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның
жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің
жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;
2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және
оның
өкілеттіктерін
мерзімінен
бұрын
тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның
мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім
қабылдау және осылай берудің шарттарын
айқындау;
3) Серіктестіктің Байқаушы Кеңесін сайлау және
олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын
тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Байқаушы
Кеңесінің есептері мен қорытындыларын бекіту
туралы шешім қабылдау;
4) жылдық қаржылық есептемесін бекіту және
оның таза табысын бөлу;
5) Жарғымен Серіктестіктің өзге органдарының
құзіретіне жатқыэылған құжаттардан басқа,
Серіктестіктің ішкі ережелерін, оларды
қабылдау тәртібін, Серіктестіктің ішкі
қызметін реттейтін басқа да құжаттарды
бекіту;
6) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе
тарату туралы шешім;
7) Серіктестіктің
өзге
шаруашылық
серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық
ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату
баланстарын бекіту;
9) Серіктестіктің
қатысушыоынан
үлесті
мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
1 О) Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру
туралы бір ауыздан қабылданатын шешім;
1 J)Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналарын
енгізу туралы шешім;
12)Серіктестікке қатысушыларға және үлестерді
сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі
туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және
мерзімдерін бекіту жатады;
13)Серіктестіктің қатысушысы (акционері) болып
табылатын заңды түлғалардағы қатысу
үлесінің өзгеруі мен жарғылық капиталының
көлемінің өзгеруі туралы шешімдер.
Серіктестіктің әрбір қатысушысы жалпы
жиналыста дауыс беру кезінде, Серіктестіктің
жарғылық капиталындағы өзінің улесіне сәйкес
келетін дауыс санына ие болады.
Осы жарғының 9-бабы 9 .1.-тармағының 1 ), 6)
және 13) тармақшаларында көрсетілген мәселелер
бойынша
шешімдер,
Серіктесті кке
қатысушьmардың жиналысқа қатысып отырғандары

9. ВЫСШИЙ ОРГАН
9.1.
Высшим
органом
управления
Товарищества является Общее собрание его
участников. К исключительной компетенции
Общего собрания участников 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 1f
передаче Товарищества или его имущества в
доверительное управление и определение условий
такой передачи;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий
Наблюдательного Совета Товарищества, а
также утверждение отчетов и заключений
Наблюдательного Совета Товарищества;
4) утверждение годовой финансовой отчетности
и распределение чистого дохода;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их
принятия и других документов, регулирующих
внутреннюю деятельность
Товарищества,
кроме документов, утверждение которых
уставом отнесено к компетенции иных органов
Товарищества;
6) решение о реорганизации или ликвидации
Товарищества;
7) решение об участии товарищества в иных
хозяйственных товариществах, а также в
некоммерческих организациях;
8) назначение
ликвидационной
комиссии
и утверждение ликвидационных балансов;
9) решение о принудительном выкупе доли
у участника Товарищества;
1 О)решение
о
залоге
всего
имущества
Товарищества;
] ])решение о внесении дополнительных взносов
в имущество Товарищества;
12)утверждение порядка и сроков предоставления
участникам Товарищества и преобретателям
долей инфор..мации
о деятельности
Товарищества;
13) решение об изменении доли участия и изменение
размера уставного капитала в юридических
лицах, в которых Товарищество является
участником (акционером).
Каждый
Участник
Товарищества
при
голосовании на общем собрании имеет число
голосов, соответствующее его доле в уставном
капитале Товарищества.
Решения по вопросам, указанным в поштунктах
1 ), 6), и 13) пункта-9. І. статьи - 9 настоящего устава,
принимаются
большинством
голосов
присутствующих и представленных на собрании
участников Товарищества.
При принятии решения по подпункту 13) пункта
- 9. 1 статьи-9 настоящего устава участник, чья доля
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мен оған өкілдік алғандардың көпшілік дауысымен
қабылданады.
Осы жарғының 9-бабы 9 .1. -тармағының 13)
тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде
улесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын
қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған
тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді.
Қалған
шешімдер
Серіктесті кке
қатысушылардың
жалпы
жиналы сына
қатысушылар мен оған өкілдік апғандардын жай
көпшілік дауысымен қабылданады.
9.2.
Жалпы жиналыс Серіктестік қызметіне
байланысты кез-келген мәселені қарауға құқылы.
9.3.
Қатысушылардың
жалпы
жиналысы,
Серіктестіктін ішкі қызметіне қатысты мәселелер
бойынша Серіктестіктің өзге де органдарының кез
келген шешімінің күшін жоюға кұқылы.
9.4.
Қатысушылардың
жалпы
жиналысын
шақыру тәртібі, Қазақстан
Республикасының
заңнамаларымен реттеледі.
9.5.
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестікке
қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын
орган немесе адам (адамдар) жиналысын ашылу
күніне дейін отыз күннен кешіктірмей серіктестікті ң
атқарушы органы жүргізетін қатысушылардың
тізбесінде
көрсетілген
мекен-жайы
бойынша
серіктестіктің
әрбір
қатысушы сына
оның
өткізілетіндігі туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

10.

БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС

1 0. l. Серіктестіктің Бақылау органы Бақылау
кеңесі болып табылады, Серіктестіктің атқарушы
органының қызметіне қадағалау жүргізеді.
10.2. Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне
келесі мәселелер жатады:
1)
Серіктестік кызметінің басым бағыттарын
айқындау;
2)
Серіктестіктің жылдық қаржы есебін
алдын-ала бекіту;
3)
Серіктестіктің резервтік капиталын қолдану
тәртібін анықтау;
4)
Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін
құжаттарды бекіту (Серіктестік Жарғысымен
Қатъгсушысынын құзыретіне
жататын және
Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында
атқарушы органмен кабылданатын құжаттардан
өзге);
5)
Серіктестік туралы немесе оның қызметі
туралы коммерциялық, қызметтік немесе заңмен
корғалагын өзге де құпия болып табылатын
ақпаратты айқындау;
6)
Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы
төлеу туралы сұрақтар бойынша, және Серіктестік
қызметкерлеріне Серіктестіктің қаржысы есебінен
қарыз беру тәртібін айқындайгын Серіктестіктің
ішкі құжаттарын бекіту;
7)
Серіктестіктің
каржылык-шаруашыпык
қызметі жоспарын, даму стратегиясын, даму
жоспарын және есептік саясатын (міндетті түрде
салықтық есепке алу саясаты туралы тарауы
карастырылған) бекіту;

выкупается
в
принудительном
порядке,
в
голосовании не участвует и число принадлежащих
ему голосов в подсчете не учитываются.
Остальные решения принимаются простым
большинством
голосов
присутствующих
и
представленных на общем собрании участников
Товарищества.
9.2.
Общее
собрание
вправе
принять
к
рассмотрению
любой
вопрос,
связанный
с
деятельностью Товарищества.
9.3.
Общее
собрание
участников
вправе
отменить
любое
решение
иных
органов
Товарищества по вопросам, относящимся
к
внутренней деятельности Товарищества.
9.4.
Порядок
созыва
общего
собрания
участников
товарищества
с
ограниченнёй
ответственностью, регулируется законодательством
Республики Казахстан.
9.5.
Орган или лицо (лица), созывающие обшее
собрание участников товарищества с ограниченной
ответственностью, обязаны не позднее чем за
тридцать дней до дня открытия собрания письменно
известить о его проведении каждого участника
товарищества по адресу, указанному в реестре
участников, который ведется исполнительным
органом товарищества.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
10.1. Надзорным и контрольным органом
Товарищества является - Наблюдательный совет
10.2. К
исключительной
компетенции
Наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:
1)
определение приоритетных направлений
деятельности Товарищества;
2)
предварительное утверждение годовой
финансовой отчетности Товарищества;
3)
.определение
порядка
использования
резервного капитала Товарищества;
4)
утверждение документов, регулирующих
внутреннюю деятельность Товарищества (за
исключением документов, отнесенных Уставом
Товарищества
к
компетенции
Участника
Товарищества и принимаемых исполнительным
органом в целях организации деятельности
Товарищества);
5)
определение информации о Товариществе
или его деятельности, составляющей служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
6)
утверждение
внутренних
документов
Товарищества по вопросам
оплаты труда
работников Товарищества, предоставления займов
работникам Товарищества за счет средств
Товарищества;
7)
утверждение
плана
финансово
хозяйственной деятельности, стратегии развития,
плана развития и учетной политики Товарищества (с
обязательным включением раздела о налоговой
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8)
Серіктестіктің шығыс сметасын, сатып алу
жоспарын,
штаттык
кестесін
және
ұйымдастырушылық кұрылымын бекіту;
9)
Серіктестіктің
шаруашылық
серіктестіктер,
коммерциялық емес ұйымдарға
және өзге заңды тұлғаларға қатысуына (соның
ішінде сатып алу жолымен) келісім беру;
10)
жылжымалы және/немесе жылжымайтын
мүлікті, жер пайдалану құқығын, шаруашылық
серіктестіктерде, коммерuиялык емес ұйымдарда
және өзге де заңды тұлғаларда қатысу үлестерін
(акциялар, пайлар) неліктен айыру жөніндегі
мәмілені немесе мәмілелер жиынтығын жасау
туралы шешім қабылдау;
11)
Серіктестіктің жылжымалы және/немесе
жылжымайтын мүлкі н, жер пайдалану құқығын,
өзге заңды тұлғаларға қатысу үлесін кепілдікке беру
туралы
шешім
қабылдау,
сонымен
қатар
Серіктестіктің бүкіл мулкін кепілдікке беру туралы

учетной политике);
8)
утверждение
сметы
расходов,
плана
закупок, штатного расписания и организационной
структуры Товарищества;
9)
согласование
решения
об
участии
Товарищества (в том числе путем покупки) в
хозяйственных товариществах, некоммерческих
организациях и иных юридических лицах;
10)
решение
о заключении
сделки
или
совокупности сделок об отчуждении движимого
и/или
недвижимого
имущества,
права
землепользования, долей участия (акций, паи) в
хозяйственных товариществах, некоммерческих
организациях и иных юридических лицах;
11)
решение о залоге
движимого и/или
недвижимого имущества, права землеnользования#
долей участия в иных юридических лицах, а также
согласование решения о залоге всего имущества
Товарищества;
12)
решение
о
nроведении
проверки
деятельности Товарищества;
13)
решение о заключении Товариществом
договоров дарения, безвозмездного оказания услуг,
безвозмездного
выполнения
работ,
оказания

келісім беру;
12)
Серіктестік қызметіне тексеру жүргізу
туралы шешім қабылдау;
13)
Серіктестікпен сыйға тарту, қызметтерді
ақысыз көрсету, жұмыстарды ақысыз атқару,
спонсорской помощи;
демеушілік көмек көрсету туралы келісім-шарттар 14)
предварительное согласование решения
жасау туралы шешім кабылцау;
исполнительного органа о списании имущества
14)
атқарушы оргаинын Серіктестік мүпкін
Товарищества, а также согласование состава
есептен шығару туралы шешімдеріне алдын ала,
комиссии по списанию основных средств и
сонымен қатар негізгі қорларды есептен шығару
проведению инвентаризации;
және инвентаризация жүргізу үшін құрылатын
15)
определение
размера
оплаты
услуг
комиссия құрамының мүшелеріне келісім беру;
аудиторской организации, а также оценщика по
15)
аудиторпык ұйымның, сонымен бірге
оценке
рыночной
стоимости
имушества.
Серіктестіктін. жарғылық
қапитапын
төлеуге переданного
в
оплату
уставного
капитала
берілген немесе ірі мәміле нысаны болып Товарищества
либо
являющегося
предметом
табъшатын мүліктің нарықтық құнын бағалау
крупной сделки;
жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу 16)
принятие
решений
по
вопросам
мөлшерін айқындау;
деятельности, относящимся к компетенции общего
16)
акциялврдыв
(жарғылық
капиталдағы
собрания акционеров (участников) юридического
қатысу үлесінің) жиырма және одан да көп пайызы лица, двадцать и более процентов акций (долей
Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінін
участия,в уставном капитале) которое принадлежит
(қатысушъшарының)
жалпы
жиналы сының
Товариществу;
кұзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері 17)
инициирование
или
урегулирование
бойынша шешімдер қабылдау;
любого судебного разбирательства, арбитража.
17)
Серіктесті ктің
кез-келген
соттың,
претеюии или иных официальных процедур
арбитраждық, наразылық немесе басқа да ресми
Товариществом или с его участием будь то в
тәртіпте істің қаралуына бастамашылық ету немесе
качестве
истца,
ответчика
или
иного
реттеу, талапкер, жауапкер немесе му дделі тұлға
заинтересованного лица, сумма исковых требований
ретінде қатысатын, істеті талап арыздың немесе
или сумма, подлежащая оплате или получению по
төпенуге және алуға жататын сома мөлшері
которым превышает
тысячекратного размера
Қазақстан Ресnубликасының осындай іс-әрекет
месячного расчетного показателя, установленного
ететін күнге бір мың еселенген айлық есептік
законодательством Республики Казахстан на день
көрсеткіштен жоғары болса.
принятия решения о совершении таких действий.
10.3. Бақылау кеңесінің Төрағасы мен мүшелері
10.3.
Председат.е лъ и члены Наблюдательного
Серіктестік Қатысушысымен сайланады.
совета избираются Участником Товаришества.
10.4. Бақылау кеңесінің құрамы үш мүшеден кем
10.4.
Наблюдательный совет должен состоять не
болмауы тиіс.
менее чем из трех членов.
10.5. Бақылау
кеңесінің
сандық
құрамы,
l 0.5.. Количественный
состав,
порядок
отырыстарын ұйымдастыру және жұмыс тәртібі
организации и работы Наблюдательного совета
Серіктестіктің ішкі тәртібін реттейтін ережелермен
определяется правилами и иными документами,
және өзге де құжаттармен белгіленеді.
регулирующими
внутреннюю
деятельность
10.6. Бақылау кеңесінің мүшесі болып тек жеке
Товарищества.
тұлға ғана бола алады.
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10.7. Бақылау
кеңесінің
төрағасы
Бақылау
кеңесінің
жұмысын
ұйымдастырады,
оның
отыры стар ын
жүргізеді,
сонымен
бірге
Серіктестіктің Жарғысымен белгіленген өзге де
функцияларды жүзеге асырады. Бақылау кеңесінің
төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын
Бақылау кенесініи шешімі бойынша Бақылау
кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
10.8. Бақылау кеңесінің отырысы күнтізбелік 10
күн бұрын оның төрағасының бастамасы бойынша
немесе:
1) Бақылау кеңесінің кез-келген мүшесі;
2) Қатысушының;
3) Серіктестіктің атқарушы органының бастамасы
бойынша шакырыпуы мүмкін.

10.6.
Членом Наблюдательного Совета может
быть только физическое лицо.
10.7.
Председатель Наблюдательного
совета
организует работу Наблюдательного совета, ведет
его заседания, а также осуществляет иные функции,
определенные Уставом Товарищества. В случае
отсутствия председателя Наблюдательного совета
его функции осуществляет один из членов
Наблюдательного
совета
по
решению
Наблюдательного совета.
10.8.
Заседание Наблюдательного совета может
быть созвано за 1 О календарных дней по инициативе

его председателя либо по требованию:
1) любого члена Наблюдательного совета;
2) Участника;
3) исполнительного органа Товарищества.
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11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЬІЙ ОРГАН
11. АТҚАРУ ОРГАНЫ
11.1. Директор Серіктестіктің ағымдағы қызметін
является
единоличным
басқаруды жүзеге асыратын атқару органы болып 11. l. ДИректор
исполнительным
органом,
осушествпяюшим
табылады.
11.2. Бұрын сыбайлас жемқорлық кылмысын руководство текущей деятельностью Товарищества.
11.2. Не может быть назначено Директором
жасаған тұлға ДИректор болып сайпана алмайды.
коррупционное
совершившее
ранее
11.3. Директор, заңнамамен және осы Жарғымен лицо,
Серіктестіктің басқа да органдары және оның преступление.
лауазымдық тұлғалары құзіретіне жатпайтын 11.3. Директор вправе принимать решения по
Серіктестік кызмепнің кез-келген мәселелері любым вопросам деятельности Товарищества, не
бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, соның отнесенным законодательством и настоящим
Уставом
к
компетенции
других
органов
ішінде:
Товарищества
и
его
должностных
лиц,
в
том
числе:
l) халықаралық
қаржылық
есептілік
1)
вынесение
на
утверждение
долгосрочной
стандарттарына сәйкес жасалған серіктестіктің ұзақ
мерзімді стратегиясын, даму жоспарын және стратегии, плана развития и бюджетного плана
бюджеттік Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер товарищества, составленного в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
мен толықтыруларды бекітуге шығару;
отчетности,
а
также
изменений
и
дополнений
к ним;
2) қызметкерлерге ұя:лы байланысты пайдалану
2)
определение
лимитов
возмещаемых
расходов
за
кұқығын берген кезде қаражат, серіктестік есебінен
счет
средств,
товарищества
при
предоставлении
өтелетін шығыстар лимиттерін, өкілдік шығыстар
работникам права пользования мобильной связью,
лимиттерін және өзге де лимиттерді айқындау;
лимитов
представительских расходов и иных
3) ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін
лимитов;
және серіктестіктін ішкі қызметін реттейтін басқа да
құжаттарды бекіту, осы Жарғымен бекіту 3) утверждение внутренних правил, процедуры их
қатысушының,
Байқау
кенесінін құзыретіне принятия и других документов, регулирующих
внутреннюю деятельность товарищества, кроме
жатқызыпған құжаттардан басқа;
документов,
утверждение которых настоящим
4) серіктестік атынан заңнамамен және осы
Уставом
отнесено
к компетенции участника,
Жарғымен
белгіленген
тәртіпте
жасалатын
наблюдательного
совета;
мәмілелер бойынша Серіктестік міндеттемелерін
4) обеспечивает
исполнение
обязательств
орындауды қамтамасыз етеді;
Товарищества
по
сделкам,
заключаемым
от имени
5) қатысушының келісуі бойынша Серіктестіктің
Товарищества
в
порядке,
установленном
штатгык санын, штаттық кестесін және құрылымын
законодательством и настоящим Уставом;
бекітеді;
6) серіктестік
қызметкерлер1юң
лауазымдық 5) утверждает штатную численность, штатное
айлыкакыларынын мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу расписание и структуру Товарищества, по
согласованию с участником;
мен сыйлыкакы беру шарттарын айқындау;
7) жеңілдіктер мен тәртіптік жаза қолдану, 6) определение размера должностных окладов,
қызметкерлерді
әлеуметтік
қолдау
және условий оплаты труда и премирования работников
лауазымдық жалақылар схемасын қоса алғанда, товарищества;
документов
внутренних
қызметкерлерге еңбекақы төлеу мен сыйлыкакы 7) утверждение
беру жүйесіне қатысты серіктестіктің ішкі товарищества, касающихся системы льгот и
наложения
дисциплинарных
взысканий,
құжаттарын бекіту;
социальной
поддержки
работников
и
оплаты
труда
8) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала
и премирования работников, включая схему
мақұлдау және қатысушыға бекітуге ұсыну;
9) серіктестіктің қатысушысы айкындайтын басқа должностных окладов;
9

заңды тұлғаларға және коммерциялық емес
ұйымдарға қатысу мәселелерін қарау және оған
басшылық жасау;
1 О)бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік
жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету;
1 l)серіктестіктің ұзақ мерзімді даму стратегиясын,
серіктестіктін даму жоспары мен бюджеттік
жоспарын іске асыру;
12)серіктестіктің бизнес-процестерін ұйымдастыру
және серіктестік ресурстарын ұтымды пайдалану
максатъпща олардың тиімділігін арттыруға шаралар
қабылдау,
серіктестіктің
шығындарын
жабу
рәсімдерін айқындау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
lЗ)серіктестіктің тауарлық-материалдық қорларын,
негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін
қайта бағалау туралы шешім;
14)серіктестіктің сотка немесе төрелік сотқа кез
келген талап беруін макұлдау;
15)серіктестік
немесе
оның
қызметтік,
коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де
кұпияны құрайтын қызметі туралы акпаратты
айқындау;
16)қатысушының
шешімдерімен,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы
Жарғыға сәйкес айқындалатын өзге де функцияпар
мен міндеттерді орындау;
І 7)серіктестік кызметін ұйымдастыру мақсатында
қабылданған құжаттарды бекіту;
18) серіктестік өзіндік капиталы көлемінен бір және
одан
төмен
пайызды
құрайтын
соммаға
Серіктестікпен жасалған мәміле туралы шешім
қабылдайды;
және
19) серіктестіктің
тауарлық
белгісін
да
корпоративтік
сәйкестендірудің
басқа
құралдарын бекітеді;
20)серіктесті1-.-т ің мулігін жалға беру немесе сенімді
басқаруға беру бойынша мәміле туралы шешім
қабылдау;
21) қатысушының ерекше құз іреті не жатпайтын
Серіктестік
кызмепнін басқа да мәселелері
бойынша шешім қабылдайды.
11.4. Серіктестік, егер мәмілені жасау кезінде
тараптар осындай шектеулер туралы білсе, онда
Серіктестікпен белгіленген шектеулерді бұзумен
Директормен
жасалған
мәмілелердің
шынайылығын дауласуға құқылы.
11.5. Директор Қатысушының шешімін орындауға
міндетті.
11.6. Директор
осы
Жарғымен
белгіленген
тәртіпте:
1) Қатысушының
шешімін
орындауды
үйымдастыруға;
2) сенімхатсыз үшінші тұлғалармен онымен
қатынасында Серіктестік атынан әрекет етеді;
3) үшінші тұлғалармен оның қатынасында
Серіктестікті ұсыну қүкығына сенімхатты береді;
4) серіктестік
кызметкерлерін
қабылдауды,
ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге
асырады
(заңдарда белгіленген
жағдайларды
қоспағанда), еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды,
көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік
жаза қолданады;

8) предварительное одобрение и представление на
утверждение участнику
годовой
финансовой
отчетности;
9) рассмотрение и руководство вопросами участия
товарищества в других юридических лицах и
некоммерческих организациях, которые будут
определены участником товарищества;
1 О)
обеспечение
целостности
системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
11)
реализация
долгосрочной
стратегии
развития
товарищества,
плана
развития
и
бюджетного плана товарищества;
12)
организация
бизнес-процессов
товарищества и принятие мер к повышению их
эффективности
в
целях
рационального
использования ресурсов товарищества, разработка"
предложений по определению процедур покрытия ·
убытков товарищества;
13)
решение
о
переоценке
товарно
материальных запасов, основных средств и
нематериальных активов товарищества;
14)
одобрение подачи товариществом любого
иска в суд или арбитражный суд;
15)
определение информации о товариществе
или его деятельности, составляющей служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
16)
выполнение иных функций и обязанностей,
определяемых решениями участника, а также в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан, настоящим У ставом;
17)
утверждает документы, принимаемые в
целях организации деятельности Товарищества;
18)
принимает
решения
о
заключении
Товариществом сделок на сумму, составляющую
один и менее процентов от размера собственного
капитала Товарищества;
19)
утверждает товарный знак и иные средства
корпоративной идентификации Товарищества;
20)
принятие решения о сделках по передаче
имущества
Товарищества
в
аренду
или
доверитедьное управление;
21)
принимает решения по иным вопросам
деятельности Товарищества, не относящимся к
исключительной компетенции участника;
J 1.4.
товарищество
вправе
оспаривать
действительность сделки, совершенной Директором
с нарушением установленных Товариществом
ограничений, если докажет, что в момент
заключения сделки стороны знали о таких
ограничениях.
11.5.
Директор
обязан
исполнять решения
участника.
11.6.
Директор
в
порядке,
установленном
настоящим Уставом:.
1) организует выполнение решений участника;
2) без
доверенности
действует
от
имени
Товарищества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления
Товарищества в отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет
прием,
перемещение
и
увольнение
работников
Товарищества
(за
исключением
случаев 1
установленных
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5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды
Серіктестік кызметкерлерінің біріне жүктейді;
6) Қатысушының алдында заңнамаға сәйкес есеп
береді;
7) Серіктестіктің банктік және баска да есеп
шоттарын ашады;
8) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес
есептерді әзірпеуді және оларды орындауды
қамтамасыз етеді;
9)
өз құзіреті аясында бұйрыктар шығарады, өкім
береді;
1 О) заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес басқа да
мәселелер бойынша шешімдерді қабылдайды.

12. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН
БӨЛУ

законодательством), определяет системы оплаты
труда, принимает меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
5)
в
случае
своего
отсутствия
возлагает
исполнение своих обязанностей на одного из
работников Товарищества;
6)
отчитывается
перед
участником
в
соответствии с законодательством;
7) открывает
банковские
и
другие
счета
Товарищества;
8) обеспечивает разработку отчетов об их
исполнении в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
9) в пределах компетенции издает приказы.
отдает распоряжения;
10) принимает решения по иным вопросам Чв

соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО
ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

12.1. Серіктестікпен жылына оның кызмепнін
нәтижесі бойынша алынған таза табыс Серіктестік
Қатысушының шешіміне сәйкес бөлінеді.
12.2. Серіктестіктің мүмкін болатын шығындары,
оны Серіктестікте құрған жағдайда, резервтік
капиталы есебінен жабылады. Резервтік капитал
қаражаты жетіспеген жағдайда немесе резервтік
капитал болмаған жағдайда шығындарды жабу
көздері туралы шешім Қатысушының шешімімен
қабылданады.

12.1. Чистый доход, полученный Товариществом
по результатам его деятельности за год,
распределяется в соответствии с решением
участника Товарищества.
12.2. Возможные
убытки
Товарищества
покрываются за счет резервного капитала, в случае
его создания в Товариществе. При недостатке
средств резервного капитала или в случае
отсутствия резервного капитала решение об
источниках покрытия убытков принимается
решением участника.

13. СЕРІКТЕСТІКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА
ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП
АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТЩ
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ
ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

13. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

І 3 .1. Серіктестік, егер осындай ақпарат кұnия
ақпаратқа жатпаса, мемлекеттік сатып алу туралы
заңнамаға сәйкес анықталған кезекті баспаларда
және (немесе) Интернет желісінде Серіктестіктің
«www.ricon.kz» WЕВ-сайтында өз қызметі туралы
ақпаратты жариялайды.
Серіктестік
Қатысушының
мәпіметіне
Қатысушының мүддесін қозғайтын Серіктестік
қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
13.2. Қатысушы мүддесін қозғайтын ақпарат
танылады:
1)
Серіктестік
Қатысушысымен,
Атқару
органымен
қабылданған
шешімдер
және
қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;
2)
қызметтің кез-келген түрлерін жүзеге
асыруға Серіктестікпен лицензияны алу және
(немесе) белгілі әрекеттерді жасау, олардың
әрекеттерін тоқтата тұру немесе токтату, сондай-ақ
Серіктестікті қызметтің кез-келген түрлерін жүзеге
асыруға алдын ала лицензиялардан айыру және
(немесе) белгілі әрекеттерді жасау;
3)
Серіктестік мүліrін тұтқындау;
4)
Серіктестік активтері көлемінен 10% {он

13.1. Товарищество публикует информацию о
своей деятельности на WЕВ-сайте Товарищества
«www.ricon.kz» в сети Интернет и (или) в
периодическом печатном издании, определенном в
соответствии
с
законодательством
о
государственных закупках в случае, если такая
информация не относится к конфиденциальной
информации.
Товарищество обязано доводить до сведения
Участника
информацию
о
деятельности
Товарищества,
затрагивающую
интересы
Участника.
13.2. Информацией, затрагивающей интересы
Участника, признаются:
1)
решения,
принятые
Участником
Товарищества,
Исполнительным
органом
и
информация об исполнении принятых решений;
2)
получение Товариществом лицензий на
осуществление каких-либо видов деятельности и
(или) · совершение
определенных
действий,
приостановление или прекращение их действий, а
также лишение Товарищества ранее полученных
лицензий на осуществление каких-либо видов
деятельности и (или) совершение определенных
11

действий;
3)
арест имущества Товарищества;
4)
получение Товариществом займа в размере,
составляющем десять и более процентов от размера
собственного капитала Товарищества;
5)
наступление
обстоятельств,
носящих
чрезвычайный характер, в результате которых было
уничтожено имущество Товарищества или не было
возможности
Товариществу
осуществлять
производственную деятельность,
приносящую
доход;
6)
решение о принудительной реорганизации
Товарищества;
7)
аудиторский отчет;
8)
годовая
финансовая
отчетность
Товаришества;
t!
9)
документы по проведенным проверкам со
стороны
государственных
и
других
уполномоченных органов;
10)
выпуск Товариществом ценных бумаг и
утверждение уполномоченным органом отчетов об
итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах
погашения
ценных
бумаг,
аннулирование
уполномоченным
органом
ценных
бумаг
Товарищества;
11) иная информация, затрагивающая интересы
Участника, в соответствии с настоящим Уставом, а
также законодательством.
(он) күнтізбелік күн ішінде талап ететін ақпаратты 13.3. Участник в целях получения информации
(талап
етілген
құжаттардың
көшірмесін) обращается в Исполнительный орган Товарищества
в письменной форме. Обращение Участника должно
Қатысушыға ұсынуға міндетті.
13.4. Серіктестіктің
құнды
қағаздарды быть зарегистрировано в журнале учета входящих
шығарудың, орналастырудың, айналдырудың жеке документов Товарищества. Товарищество обязано
мәселелерін реттейтін құжаттар және заңмен представить Участнику требуемую информацию
қызметтік, коммерциялық немесе басқа да күзету (копии затребованных документов) в течение десяти
құпиясын құрайтын ақпараты бар басқа да құжаттар календарных дней со дня обращения, если иной срок
оның талабы бойынша Қатысушыға танысу үшін не установлен в самом обращении.
13.4. Документы, регламентирующие отдельные
ұсынылуы тиіс.
вопросы
выпуска, размещения, обращения ценных
13.5. Қатысушы мүддесін қозғайтын Серіктестік
бумаг
Товарищества,
и
иные
документы
қызметі туралы ақпаратты ұсыну, Заңнамаға және
содержащие
информацию,
составляющую
Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.
Серіктестік ақпараты бар, қызметтік немесе служебную, коммерческую или иную охраняемую
коммерциялық құпияны құрайтын Серіктестік законом тайну, должны быть представлены для
қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізуді ознакомления Участнику по его требованию.
13.5. Предоставление
информации
о
қамтамасыз етеді.
деятельности
Товарищества,
затрагивающей
13.6. Жариялауға жатпайтын мәліметтер тізбесі
интересы
Участника,
осуществляется
в
Қатысушымен анықталады.
соответствии
с
Законодательством
и
Уставом.
13.7. Қатысушыға белгілі болған «Құпиялы»,
«Қызметтік
пайдалану
үшін»
белгісімен Товарищество обеспечивает обязательное ведение
Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат үшінші списка работников Товарищества, обладающих
тұлғаларға жазбаша немесе басқа да нысанда берілуі информацией, составляющей служебную или
мүмкін емес. Осындай ақпаратты меңгерген коммерческую тайну.
13.6. Перечень сведений,
не подлежащих
қатысушы оның құпиялъmығын сақтауға міндетті.
13.8. Қатысушының
мүддесін
қамтитын разглашению, определяется Участником.
Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну 13.7. Информация о деятельности Товарищества
заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного
асырылады. Егер заңнамамен жариялау мерзімдері пользования», ставшая известной Участнику, не
қарастырылмаған
жағдайда
/акпараттьі может быть передана письменно или в иной форме
Қатысушының мәліметіне дейін жеткізу, осы третьим лицам. Участник, располагающий такой
обязан
сохранять
ее
ақпарат жарияланады/ ол туындаған күннен бастап информацией,
он жұмыс күні ішінде Қатысушының мәліметіне конфиденциальность.
13.8. Предоставление
информации
о
дейін жеткізеді.

пайыз) және одан көбін құрайтын көлемде
Серіктестікпен қарызды алу;
5)
нәтижесінде Серіктестік мүлігі жойылса
немесе Серіктестікке табыс әкелетін өндірістік
қызметін жүзеге асыратын мүмкіндігі болатын,
төтенше сипатта болатын міндеттемелер келуі;
6)
Серіктестіктің
мәжбүрлі
қайта
ұйымдастыру туралы шешім;
аудиторлық есеп;
7)
қаржылық
жылдық
Серіктестіктің
8)
есептілігі;
9)
мемлекеттік және басқа да уәкілетті
органдар тарапынан өткізілген тексерістер бойынша
құжаттар;
1 О)
Серіктестікпен құнды қағаздарды шығару
және уәкілетті органмен құнды
қағаздарды
орналастыру қорытындылар туралы есептерді,
құнды қағаздарын өтеу қорытындылар туралы
есептерді бекіту, уәкілетті органмен Серіктестіктің
құнды қағаздарының күшін жою;
11)
Осы Жарғыға, сондай-ақ заңнамаға сәйкес
Қатысушы мүддесін қозғайтын басқа да ақпарат.
13.3. Қатысушы
ақпаратты
алу
мақсатында
Серіктестік Атқару органына жазбаша түрде
хабарлайды. Қатысушының үндеуі Серіктестіктін
кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі
тиіс. Серіктестік, егер басқа да мерзімі өз
айналымында белгіленсе, айналу күнінен бастап 1 О
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деятельности
Товарищества,
затрагивающей
интересы
Участника,
осуществляется
в
соответствии с законодательством и настоящим
Уставом. В случае если законодательством не
предусмотрены сроки опубликования /доведения до
сведения
участников
информации,
данная
информация публикуется/доводится до сведения
участников в течение десяти рабочих дней с даты ее
возникновения.

14. СЕРІКТЕСТІКТЩ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ҚҰЖАТТАР
14.1. Оның қызметіне қатысты Серіктестіктің
құжаттары оның қызметінің барлык мерзімі ішінде
Серіктестіктің атқарушы органының орналаскан
жері боынша сақтауға жатады.
14.2. Сақтауға келесі құжаттар жатады:
1)
Серіктестік
Жарғысы,
Серіктестік
Жарғысына
енгізілген
өзгерістер
және
толықтырулар;
2)
Серіктестік
қызметіне
қатысты
Қатысушылардың жалпы жиналыс хаттамалары
(хаттамадан үзінділер), шешімдер;
3)
Серіктестіктің мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы куәлігі/анықтамасы;
4)
Серіктестіктің статистикалық карточкасы;
5)
Серіктестікпен
қызметтің
белгілі
түрлерімен айнапысуға лицензиялар және (немесе)
белгілі әрекеттерді жасау;
6)
Серіктестіктің оның балансында болған
(болатын) мүлікке күкыктарды растайтын құжаттар;
14.3. Басқа
да
құжаттар
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген
мерзім ішінде сақталады.
14.4. Серіктестік Қатысушының жазбаша талабы
бойынша
осы
Жарғымен
карастырылған
құжаттардың көшірмесін және Қатысушы мүддесін
камтитын ақпаратты ұсынуға міндетті.

14. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА
14.1. Документы Товарищества, касающиеся его
деятельности, подлежат хранению по месту
нахождения исполнительного органа Товариществәв
в течение всего срока его деятельности.
14.2. Хранению
подлежат
следующие
документы:
1)
Устав
Товарищества,
изменения
и
дополнения, внесенные в Устав Товарищества;
2)
протоколы (выписки из протоколов),
решения Общего собрания участников, касающиеся
деятельности Товарищества;
3)
свидетельство/справка о государственной
регистрации (перерегистрации) Товарищества;
4)
статистическая карточка Товарищества;
5)
лицензии на занятие Товариществом
определенными видами деятельности и (или)
совершение определенных действий;
6)
документы,
подтверждающие
права
Товарищества на имущество, которое находится
(находилось) на его балансе;
14.3. Иные документы хранятся в течение срока,
установленного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
14.4. По письменному требованию Участника
Товарищество обязано представить ему копии
документов, предусмотренных настоящим Уставом,
и
информацию,
затрагивающую
интересы

Участника.
15. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосылу, 15.1. Реорганизация Товарищества (слияние,
разделение,
выделение,
бірігу, бөлу, бөліну, қайта түзілу) Серіктестік присоединение,
может
быть
осуществлена
қатысушының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге преобразование)
асыруы мүмкін. Үлесті неліктен шығару Серіктестік добровольно по решению Участника Товарищества.
қатысушының
құрамын
басқа
да
өзгерту Отчуждение доли или иное изменение состава
Товарищества
не
является
Серіктестікті
қайта
ұйымдастыру
болып участников
реорганизацией
Товарищества.
табылмайды.
15.2. Серіктестік Қатысушының шешімі бойынша 15.2. Товарищество может быть ликвидировано
немесе келесі жағдайларда сот шешімі бойынша по решению Участника Товарищества либо по
решению суда в случаях:
Серіктестік таратылуы мүмкін:
1)
при банкротстве;
1)
банкрот болған кезде;
при
признании
недействительной
2)
оны құру кезінде жіберілген жойылмайтын 2)
сипаты бар заңнаманы бұзумен байланысты регистрации Товарищества в связи с допущенными
Серіктестікті шынайы емес тіркеуді мойындау при его создании нарушениями законодательства,
которые носят неустранимый характер;
кезінде;
осуществления
деятельности
без
3)
Заңнамалық актілермен тыйым салынатын 3)
надлежащего
разрешения
(лицензии)
либо
қызметті немесе заңнаманы бірнеше рет немесе
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қатаң бұзумен тиісті емес рұқсатгама (лицензия)

қызметін жүзеге асыру;
азайту
капиталды
4)
егер
жарғылық
нәтижесінде
оның көлемі минималды көлемнен аз болса;
5)
егер
Серіктестік
Қатысушысы
Серіктестіктің жарғылық капиталын Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
белгіленген
мерзімде түзбесе;
6)
Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерімен карастырыпған басқа да жағдайларда.
15.3. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосылу,
бірігу, бөлу, бөліну, кайта түзілу) Қазақстан
Республикасының заңнамасымен карастырылған
тәртіпте жүргізіледі.
15.4. Серіктестікті тарату, Қатысушы немесе сот
шешімімен тағайындалатын тарату комиссиясымен
жүргізіледі. Тарату комиссиясын тағайындау
сәтінен бастал оған Серіктестік істерін басқару
бойынша өкілдіктер ауысады.
15.5. Тарату
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен карастырыпған тәртіпте жүргізіледі.
15.6. Тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін
тоқтатты дел ол туралы жазба заңды тұлғалардың
бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізілген сәттен
бастап саналады.

деятельности, запрещенной законодательными
актами, либо с неоднократным или грубым
нарушением законодательства;
4)
если в результате уменьшения уставного
капитала его размер станет меньше минимального
размера;
5)
если участники Товарищества не образуют
уставный
капитал
Товарищества
в
срок,
установленный законодательством Республики
Казахстан;
6)
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательными актами Республики Казахстан.
15.3. Реорганизация Товарищества (слияние,
разделение,
выделение.
присоединение,
производится в порядке,
преобразование)
предусмотренном законодательством Республикин
Казахстан.
15.4. Ликвидация Товарищества производится
ликвидационной комиссией, назначаемой решением
Участника или судом. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Товарищества.
15.5. Ликвидация осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
Республики Казахстан.
15.6. Ликвидация считается завершенной, а
Товарищество прекратившим свою деятельность с
момента внесения об этом записи в единый
государственный регистр юридических лиц.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

16. І. Осы
Жарғымен
реттелмегендердін
барлығында, Серіктестік заңнамасымен және ішкі
нормативтік құжаттармен басшылыққа алады.

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим
Уставом,
Товарищество
руководствуется
законодательством и внутренними нормативными
документами.

Директор:
Беркннбаев Руслан Едилбаевич
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