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1. Жалпы ережелер 
1.1. “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

(бұдан былай – «Серіктестік») 2007 жылғы 18 қаңтардағы жарғылық капиталдағы үлесті 
сатып алу туралы келісім шарттың жəне 2007 жылғы 22 қаңтардағы Қатысушының 
шешімімен “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін (Куəлік нөмірі 152-1907-05-ЖШС, Берілген уақыты 05.06.2006 жыл) қайта тіркеу 
арқылы құрылған. Қайта тіркеу серіктестіктің қатысушыларының өзгеруіне байланысты 
жүргізілуде. Қайта тіркеуде құрылтай құжаттары Қазақстан Республикасының 
қолданылымдағы заңдарының талаптарына сəйкестендірілген. 

1.2. Серіктестіктің құқықтық қабілеттігі. Серіктестік мемлекеттік тіркеуге алынған кезден бастап 
заңды тұлғаның құқықтарына ие болады. Серіктестік тіркеуге алынғаннан кейін өз қызметін 
құрылтай құжаттарына жəне заңнамаға сəйкес атқарады. Серіктестік өз қызметінің 
мақсаттарына жету үшін өз атынан мəмілілер жасауға, мүліктік жəне жеке мүліктік емес 
құқықтарды иеленуге, міндеттемелерді көтеруге, сотта арыз беруші жəне жауап беруші 
болуға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған 
басқа да əрекеттерді жасауға құқылы. Серіктестіктің фирмалық атауы, мөрі, атауы 
жазылған бланклері бар. Серіктестік қолданыстағы заңнамаға сəйкес облигациялар 
шығаруға құқылы. 

1.3. Жауапкершілікті шектеу. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап 
бермейді, ал Серіктестік Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
жəне қолданыстағы заңнамамен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздерінің 
енгізген салымдарының құны шегінде Серіктестіктің қызметімен байланысты шығындар 
тəуекелін көтереді.  Қазақстан Республикасы Серіктестіктің қарыздары бойынша жауап 
бермейді. 

1.4. Серіктестіктің оқшауланған мүлкі. Серіктестіктің дербес балансы, банктерде шоттары, жеке 
меншік мүлкі бар.  Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен 
жауап береді. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында жəне шетелде 
филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірігіп, бірлестіктерге 
(одақтарға) кіруге, басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға құқылы. 

1.5. Серіктестіктің фирмалық аталуы. Тіркелгеннен кейінгі Серіктестіктің аталуы Серіктестіктің 
фирмалық аталуы болып табылады. Серіктестік келесі фирмалық аталулармен қызмет 
атқарады: 

 1.5.1. Қазақ тілінде:  
 Толық аталуы: “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі; 
 Қысқартылған аталуы: “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” ЖШС; 

 1.5.2.Орыс тілінде: 
 Толық аталуы: товарищество с ограниченной ответственностью “Комбинат 

строительных материалов и конструкций-2”; 
 Қысқартылған аталуы: ТОО “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” 

1.6. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040900, Алматы 
облысы, Қарасай ауданы, Қаскелен қаласы, Жангозин көшесі, 1 үй. 

 
II. Серіктестіктің қатысушысы 
2.1. Серіктестіктің қатысушысы болып азамат Дузбаев Жанат Курмангалиевич, 07.02.1963 

жылы туған,  жеке куəлік № 019544248 ҚР Əділет министрлігі 18.05.2006 жылы берілген, 
табылады. 

2.2. Қатысушының мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Солнечная көшесі, 
47А үй. СТН 600210018253. 

2.3. Серіктестік қатысушысының мəртебесі: Серіктестіктің Құрылтайшысы, сондай-ақ Серіктестік 
құрылғаннан кейін оның мүлкіндегі үлеске құқық иеленген тұлға, Серіктестіктің қатысушысы 
(бұдан былай – Серіктестіктің қатысушысы (лары) болып табылады. Егер Серіктестікте бір 
ғана Қатысушы (бұдан былай – “Дара Қатысушы”) болса, Қатысушының құқықтары мен 
міндеттері осы жарғымен жəне заңнамамен анықталады. 

2.4. Қатысушының құқықтары. Серіктестік Қатысушысы құқылы: 
2.4.1. Осы жарғымен белгіленген тəртіпте Серіктестік істерін басқаруға қатысуға; 
2.4.2. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның құжатнамасымен Қатысушылардың 

жалпы жиналысы белгілеген тəртіпте танысуға; 
2.4.3. Серіктестік қызметінен кіріс алуға; 
2.4.4. Серіктестік тараған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің 

бір бөлігінің құнын не Серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімімен мүлікті заттай 
алуға; 



2.4.5. Заңнамамен белгіленген процедураға сəйкес өз үлесін шеттету арқылы Серіктестікке 
қатысын тоқтатуға. 
Серіктестік Қатысушылары заңнамамен, осы Жарғымен жəне/немесе Құрылтай шартымен 
қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін. 

2.5.  Қатысушының міндеттері. Серіктестік Қатысушысы міндетті: 
2.5.1. Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға; 
2.5.2. Серіктестіктің құрылтай құжаттарында қарастырылған тəртіпте, мөлшерлерде, əдістерде, 
мерзімдерде салымдар енгізуге; 
2.5.3. Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мəліметтерді таратпауға. 

Серіктестік Қатысушысы заңнамамен, осы Жарғымен жəне/немесе Құрылтай шартымен 
қарастырылған басқа да міндеттерді көтере алады. 

 
III. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі  

Серіктестік шектелмеген мерзімге құрылған. 
 
IV. Серіктестіктің мақсаты мен қызмет түрлері 

4.1. Серіктестік мақсаты кіріс табу болып табылатын коммерциялық ұйым болып 
табылады. Аталған мақсатына жету үшін Серіктестік Қазақстан Республикасының 
заңдамасымен тыйым салыбаған кез-келген қызмет түрін атқара алады, соның ішінде, 
бірақ бұлармен шектелмей: 

1. құрылыс материалдары мен құрылғыларын өндіру жəне сату; 
2. құрылыс-монтаж жұмыстарын, соның ішінде жер жұмыстарын,  атқару; 
3. Үйлер мен ғимараттардың құрылысын салу, қайта жаңғырту, күрделі жөндеу кезіндегі 

əрлеу жұмыстары; 
4. жаңа ғылым қажетсінетін технологиялар əзірлеу жəне енгізу; 
5. минералдық шикізаттың перспективалық түрлерін барлау, өндіру жəне қайта өңдеу 

процесстерін инвестициялау; 
6. пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, өндіру жəне қайта өңдеу; 
7. көтерме жəне бөлшек сауда, коммерциялық, делдалдық жəне сатып алу-сату қызметі; 
8. мамандандырылған дүкендердің жүйесін ашу жəне пайдалану; 
9. өнеркəсіптегі, өнеркəсіптік емес жəне азаматтық құрылыстағы құрылыс жəне құрастыру 

жұмыстарын өндіру; 
10. сыртқы экономикалық қызмет; 
11. заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызметтер. 
 
4.2. Лицензиялар мен рұқсаттар алу. Қандай да бір қызмет түрін атқаруға арнайы рұқсат 

(лицензия, т.б.) қажет болған жағдайда Серіктестік осы қызмет түрін тиісті рұқсат 
(лицензия, т.б.) алғаннан кейін ғана атқаруға құқылы. 

 
V Серіктестіктің жарғылық капиталы жəне мүлкінің құралу тəртібі 
5.1. Жарғылық капиталдың мөлшері. Серіктестіктің Жарғылық капиталын 272 000,00 (екі жүз 

жетпіс екі мың) теңге құрайды. Серіктестіктің Жарғылық капиталы заңдама талаптарын 
ескере отырып, құрылтайшылардың (Қатысушылардың) жалпы жиналысы белгілеген 
мерзім ішінде құрылтайшылардың (Қатысушылардың) салымдарын біріктіру жолымен 
құралады. 

5.2. Жарғылық капиталдың құралуы. Серіктестіктің Жарғылық капиталына салым ретінде ақша, 
бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы, ақыл-ой 
еңбегі қорытындыларына берілетін құқық жəне басқа да мүлік бола алады. Жарғылық 
капиталдағы салым заңдамамен белгіленген процедураға сəйкес бағаланады. Жеке 
мүліктік емес құқықтар мен материалды емес құндылықтар түрінде салым енгізуге жол 
берілмейді. 

5.3. Жарғылық капиталдағы Қатысушылардың үлестері. Серіктестіктің мүлкіндегі барлық 
Қатысушылардың үлестері олардың Жарғылық капиталдағы салымдарына пропорционал 
болады жəне пайыз түрінде көрінеді. Серіктестік мүлкіндегі қатысу үлестерін бөлу 
заңдаманың жəне Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын ескере отырып жүзеге 
асырылады. 

5.4. Санкциялар. Серіктестік Қатысушысы өз үлесін жарғылық капиталға енгізу жөніндегі 
міндеттемесін бір жыл ішінде орындамаған жағдайда, Серіктестік осындай Қатысушыдан 
келтірген шығындарының орнын өтеуді, сондай-ақ Серіктестікке төленбеген бөлік сомасына 
тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы. Тұрақсыздық айыбының мөлшері ақша 
міндетеммесін не оның сəйкес бөлігін орындау күнгі Қазақстан Респеубликасының Ұлттық 
Банкінің белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасынан есептеледі. 



5.5. Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту. Қатысушылардың шешімі бойынша Серіктестіктің 
Жарғылық капиталының мөлшері өзгеруі мүмкін. Серіктестіктің Жарғылық капиталының 
өзгеруі заңдамамен қарастырылған əдістерде, шектерде жəне тəртіпте жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

5.6. Серіктестік мүлкінің құралу тəртібі. Серіктестіктің мүлкі Құрылтайшылардың 
(Қатысушылардың) жарғылық капиталға енгізген салымдарының, Қатысушылардың 
қосымша жарналарының, Серіктестіктің алған кірістерінің, сондай-ақ заңдамамен тыйым 
салынбаған өзге де көздердің есебінен құралады. 

 
VI Серіктестіктің органдары 
6.1. Серіктестіктің органдары. Серіктестік заңдамамен жəне құрылтай құжаттарымен 
белгіленген тəртіпте əрекет ететін өз органдары арқылы ғана азаматтық құқықтарды иеленіп, өзіне 
міндеттерді қабылдайды. Серіктестіктің органдары: 

 жоғарғы орган  –Қатысушылардың Жалпы жиналысы; 
 бақылау органы –  Бақылау кеңесі; 
 атқарушы орган – Бас директор; 
 Серіктестіктің тексеруші органы – Тексеру комиссиясы (Тексеруші). 

6.2. Серіктестіктің факультативті органдары. Серіктестіктің Бақылаушы жəне Тексеруші органдары 
Серіктестіктің Жоғарғы органының қалауынша жəне оның шешімі бойынша құрылады. 
 
VII Жоғарғы орган 
7.1. Жоғарғы орган. Серіктестіктің  жоғарғы органы болып Қатысушылдардың Жалпы жиналысы  
немесе Дара қатысушы табылады.  

Серіктестіктің Жоғарғы органының құзыретіне келесі мəселелер жатады: 
• Серіктестің Жарғысын, соның ішінде жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, 

фирмалық атауын өзгерту не серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 
• Серіктестіктің атқарушы органын құру, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігін не оның мүлкін сенімді басқармаға беру туралы шешім 
қабылдау, осындай берудің талаптарын анықтау; 

• Бақылау Кеңесін жəне (немесе) Серіктестіктің Тексеру комиссиясын (Тексерушісін) сайлау, 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Тексеру комиссиясының 
(Тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту; 

• Жылдық қаржы есебін бекіту жəне таза кірісті бөлу; 
• Ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 

басқа да құжаттарды бекіту; 
• Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес 

ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау; 
• Серіктестікті тарату не қайта құру туралы шешім қабылдау; 
• Тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату баланстарын бекіту; 
• Серіктестік қатысушысының үлесінен еркінен тыс сатып алу туралы шешім; 
• Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге алу туралы шешім; 
• Серіктестіктік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешу. 

Серіктестіктің Жоғарғы органы заңдаманың жəне осы Жарғының талаптары ескеріле 
отырып, қабылданады. Серіктестіктің жоғарғы органы Серіктестіктің қызметімен 
байланысты кез-келген мəселені қарастыруға құқылы.  

7.2. Қатысушылардың Жалпы Жиналысын өткізу. Қатусышлардың жалпы жиналысы келесі 
процедураға сəйкес өткізіледі: 

7.2.1. Кезекті Жалпы Жиналыс. Серіктестіктің Қатысушыларының Кезекті Жалпы 
Жиналысын қаржы есеп жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде жыл сайын 
Серіктестіктің Атқарушы органымен шақырылады. Серіктестіктің жылдық қаржы 
есебін бекітуге арналған жалпы Жиналыс заңдамамен белгіленген тəртіпте 
өткізіледі. 

7.2.2. Кезектен тыс Жалпы Жиналыс. Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс 
Жалпы Жиналысы Атқарушы органмен оның бастамасы бойынша немесе 
заңдамаға сəйкес осындай құқық берілген тұлғалардың (Серіктестік органдарының) 
бастамасы бойынша шақырылады. Егер осындай тұлғалардың (Серіктестік 
органдарының) талаптарына қарамастан, Атқарушы орган кезектен тыс Жалпы 
Жиналысты шақырмаса, ол осы тұлғалармен (Серіктестік органдарымен) дербес 
түрде шақырылуы мүмкін. Тарау кезіндегі Серіктестік Қатысушыларының кезектен 
тыс Жалпы Жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) шақыруы мүмкін. 

7.2.3. Жалпы Жиналысты өткізу туралы хабарлама. Серіктестік Қатысушыларының 
жалпы Жиналысын шақырған орган не тұлға (тұлғалар) оның өтетіндігі туралы 



Серіктестіктің əрбір Қатысушысына заңдамамен белгіленген тəртіпте, мерзімде 
хабарлауға міндетті. 

7.2.4. Күн тəртібіне қатысты ақпарат. Серіктестік Қатысушыларға күн тəртібінің 
мəселелері бойынша шешімдердің жобаларын, заңдамамен белгіленген тəртіпте 
жəне мерзімде сəйкес шешімдер қабылдау үшін қажетті құжаттар мен мəліметтерді 
береді. 

7.2.5. Күн тəртібін өзгерту туралы ұсыныстар. Кез-келген Қатысушы Жиналыс 
ашылғанға дейінгі 10 күннен кешіктірмей Жиналысты шақырған органға не тұлғаға 
жазбаша нысанда Қатысушылардың Жалпы Жиналысының күн тəртібі бойынша өз 
ұсыныстарын енгізе алады. 

7.2.6. Жалпы Жиналысқа қатысу. Серіктестіктің əрбір Қатысушысы Қатысушылардың 
Жалпы Жиналысында Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы өз үлесіне 
пропорционал дауыс санына ие. Серіктестіктің Қатысушысы Қатысушылардың 
Жалпы Жиналысына жеке өзі не өкілі арқылы қатыса алады 

7.2.7. Жалпы Жиналыстағы кворум. Егер Қатысушылардың Жалпы Жиналысына 
қатысып отырған не өкіл болып отырған Қатысушылар жалпы дауыс санының 
жартысынан көбіне ие болса, ол заңды күші бар, ал кворум сақталған болып 
саналады. Күн тəртібіне енгізілген мəселе маманданған көпшілік дауыспен не 
бірауыздан қабылдануы керек болған жағдайда оған қатысып отырған не өкіл 
болып отырғандар жалпы дауыс санының үштен екісінен көбіне ие болса, жиналыс 
шешім қабылдауға заңды күші бар болып табылады. Кворум болмаған жағдайда, 
Қатысушылардың жалпы Жиналысы бірінші шақыру күнінен кейін қырық бес күннен 
кешіктірмей қайтадан шақырылады. 

7.2.8. Дауыс беру жəне шешімдер қабылдау. 8.1.1, 8.1.7, 8.1.9 тармақшаларында 
көрсетілген мəселелер бойынша шешім Серіктестік Қатысушыларының 
жиналысына қатысып отырған не өкіл болып отырғандардың төрттен үшінің 
маманданған көпшілік даусымен қабылданады. 8.1.9 тармақша бойынша шешім 
қабылдау  кезінде үлесі еркінен тыс сатып алынатын Қатысушы дауыс беруге 
қатыспайды жəне оған тиесілі дауыстар санау кезінде есепке алынбайды. 8.1.10 
тармақшада көрсетілген мəселе бойынша шешім бірауыздан қабылданады. Қалған 
шешімдер Серіктестік Қатысушыларының жалпы Жиналысына қатысып отырған 
жəне өкіл болып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. 

7.2.9. Жалпы Жиналыстың хаттамасы. Қатысушылардың Жалпы Жиналысының 
хаттамаларын жүргізу, рəсімдеу жəне сақтау заңдамаға сəйкес жүзеге асырылады. 
Дара Қатысушы өз құзыретін өз шешімімен жүзеге асырады.  

7.2.10. Қатысушылардың сырттай өткен Жалпы Жиналысы. Серіктестік Қатысушылары 
заңдамамен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданбайтын мəселелерден 
басқа кездері кез-келен мəселе бойынша Жалпы Жиналысты сырттай өткізуге 
құқылы. 

7.3. Серіктестіктің Дара Қатысушысының шешім қабылдауы: Дара Қатысушысының шешім 
қабылдау жəне оны хатау тəртібі заңдармен белгіленеді. Егер ондай тəртіп белгіленбеген 
болса, Дара Қатысушы шешімді жеке дара қабылдап, жазбаша түрде хаттайды. Серіктестіктің 
Дара Қатысушысы қатысушылардың Жалпы жиналысына берілген құзыреттерге ие. 

 
VIII Атқарушы орган  
8.1. Атқарушы орган. Серіктестіктің атқарушы органы дара болып табылады. Атқарушы 

органның функцияларын орындау жəне істерін жүргізу екі жыл мерзімге Серіктестіктің 
Жоғарғы органымен тағайындалатын Серіктестіктің Бас директорына тапсырылады. Бас 
директор шектеусіз мерзімге қайта сайлануы мүмкін. 

8.2. Атқарушы органның құзыреті. Атқарушы орган Серіктестіктің ағымдағы қызметіне жəне 
істерінің жүруіне басшылық жасайды. Атқарушы органның құзыретіне заңдамаға, осы 
Жарғыға не Жалпы Жиналыстың қабылдаған ережелеріне, басқа да құжаттарына сəйкес 
Жоғарғы не Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған, Серіктестіктің қызметін 
қамтамасыз ететін барлық мəселелер жатады. Егер осындай акттірмен жəне құжаттармен 
басқаша белгіленбесе, Серіктестіктің Атқарушы органы: 
 Серіктестіктің Жоғарғы органының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 
 Серіктестіктің ағымдағы жəне болашақтағы бағдарламаларының орындалуын 

қамтамасыз етеді. 
8.3.  Бас директордың өкілеттіктері. Бас директор келесі құқықтарға ие: 

 Банк жəне қаржы құжаттарына бірінші болып қол қою құқығына; 
 Серіктестіктің мүлкіне, соның ішінде ақша қаражаттарына өкімдік ету, Серіктестіктің 

атынан мəмілелер жасау; 



 Серіктестіктің атынан сенімхатсыз əрекет ету, Серіктестікті таныту құқығын беретін 
сенімхаттар, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын беретін сенімхаттар беру; 

 Серіктестік жұмыскерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру, шығару 
туралы бұйрықтар шығару, еңбекақы жүйесін анықтау, лауазымдық окладтардың жəне 
қосымша ақылардың мөлшерлерін белгілеу, сыйақы беру мəселелерін шешу, 
ынталандыру жəне тəртібі үшін жазаға тарту шараларын қолдану; 

 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешімдер қабылдау. 
8.4.  Атқарушы органның əрекеттерін шектеу. Атқарушы органның функцияларын атқаратын 
тұлға заңдамамен, осы Жарғымен жəне Серіктестіктің Жоғарғы органымен белгіленген тыйым 
салулар мен шектеулерді сақтауға міндетті. Осындай тыйым салулар мен шектеулер Атқарушы 
органды алмастырған не қандай да бір негіз бойынша оның функцияларын орындаған тұлғаларға 
да қатысты болады. 
 
 
IX Бақылау кеңесі 
9.1. Бақылау кеңесінің мəртебесі. Бақылау кеңесі Серіктестіктің бақылаушы органы болып 

табылады жəне Серіктестіктің Атқарушы органының қызметіне бақылау жасау үшін құрылады.  
9.2. Бақылау кеңесінің қызметі. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің өкілеттіктері, қызмет тəртібі жəне 

шешімдер қабылдау тəртібі заңдамамен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қатысушылардың Жалпы 
Жиналысы қабылдаған ережелермен жəне басқа да құжаттармен анықталады. 

9.3. Бақылау кеңесінің құрамы жəне қызмет мерзімі. Бақылау кеңесінің құрамы көп дегенде бес 
адамнан тұрады. Бақылау кеңесінің мүшесі бір уақытта Серіктестіктің атқарушы органының 
мүшесі бола алмайды. Серіктестіктің Жоғарғы органы Бақылау Кеңесін бес жылдан көп 
болмайтын мерзімге сайлайды. 

9.4. Дауыс беру. Бақылау кеңесінде дауыс беру кезінде Кеңестің əрбір Мүшесі бір дауысқа ие. 
9.5. Басқа тұлғалардың қатысуы. Бақылау Кеңесінің отырысында кеңес беру құқығымен бөтен 

тұлғалар (сарапшылар, мамандар, котрагенттердің өкілдері, т.б.) тартылуы мүмкін. 
 
X Серіктестіктің Тексеру комиссиясы (Тексерушісі) 
10.1. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) мəртебесі. Тексеру комиссиясы (Тексеруші) 

Серіктестіктің тексеру жүргізетін органы болып табылады жəне  Серіктестіктің Атқарушы 
органының қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу үшін құрылады. Серіктестіктің 
тексеру комиссиясының жұмысының тəртібі осы жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі 
қызметін реттейін ережелермен жəне басқа да құжаттармен анықталады. 

10.2. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) құрамы жəне қызмет мерзімі. Тексеру комиссиясы 
Қатысушылардың Жалпы Жиналысымен екі жыл мерзімге құрамында бес адамнан 
сайланады. Тексеру комиссиясының мүшесі бір уақытта Серіктестіктің Бас директоры бола 
алмайды. Тексеру комиссиясының функцияларын атқару Серіктестік Қатысушыларының 
біреуіне не оның өкіліне дара Тексеруші ретінде тапсырылуы мүмкін. 

10.3. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің)  өкілеттіктері. Тексеру комиссиясы (Тексеруші) кез-
келген уақытта атқарушы органның қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізеді. Тексеру 
комиссиясы осы мақсатта  Серіктестіктің барлық құжатнамасын қарау құқығына ие. Тексеру 
комиссиясының (Тексерушінің) талап етуі бойынша Бас директор қажетті түсініктемелерді 
ауызша не жазбашга беруге міндетті. 

10.4. Жылдық қаржы есебін тексеру. Тексеру комиссиясы міндетті түрде Жоғарғы орган 
бекіткенге дейн Серіктестіктің жылдық қаржы есебін тексереді. Серіктестіктің Жоғарғы органы 
тексеруші органның (ол құрылған жағдайда) қорытындысынсыз жылдық қаржы есебін бекітуге 
құқықсыз. 

 
XI Бухгалтерлік есеп жəне есеп жүргізу 
11.1. Бухгалтерлік есеп беру жəне алу. Серіктестік өз қызметінің қорытындыларының 

бухгалтерлік есебін жасайды, статистикалық, қаржы есебін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы ережелеріне сəйкес жүргізеді. Серіктестік есеп беру мен алудың шынайылығы 
мен тəртібін сақтамағандығы үшін заңдамаға сəйкес жауапкершілік көтереді. 

11.2. Тəуелсіз аудит. Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін тексеру үшін 
Қатысушылардың Жалпы Жиналысы (Дара Қатысушы) тəуелсіз сарапшылар пен 
аудиторларды тартуға құқылы. 

 
XII Серіктестіктің таза крісін бөлу тəртібі 
12.1. Кірістерді бөлу. Серіктестіктің бір жыл ішінде қызметінен алған таза кірісі Серіктестіктің 

Жоғарғы органының шешіміне сəйкес бөлінеді. Жалпы Жиналыс таза кірісті не оның бір бөлігін 
Серіктестік Қатысушыларының арасында бөлмеу туралы шешім қабылдауға құқылы. 



12.2. Кірістерді бөлуге қатысудан шығарып тастау. Серіктестіктің қандай да бір Қатысушысын 
таза кірсті бөлуден шығарып тастау туралы келісімнің заңды күші жоқ болып табылады. 

 
XIII Серіктестік қызметінің тоқтауы 
13.1. Серіктестік қызметінің тоқтауы. Серіктестіктің қызметі қайта құру не тарату жолымен 
Серіктестіктің Жоғарғы органының не соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады. Серіктестік өз 
қызметін келесі негіздер бойынша тоқтатады: 

1) Жарғылық капиталды азайту нəтижесінде оның мөлшері заң актілерімен белгіленген ең 
төменгі мөлшерден де азайып  кеткен жағдайда; 

2) Егер  Қатысушылар Серіктестіктің Жарғылық капиталын заңнамамен жəне Құрылтай 
Шартымен белгіленген мерзімде құрмаса; 

3) Банкрот болса; 
4) Серіктестікті құру кезінде түзетуге болмайтын сипатта заңбұзушылықтардың болуына 

байланысты оның тіркелуінің заңды күші жоқ деп танылғанда; 
5) Тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) қызмет атқарса не заң актілерімен тыйым салынған 

қызметті атқарса не заңдаманы бірнеше рет не қатаң түрде бұзса; 
6) Қайта құрылғанда; 
7) Заң актілерімен қарастырылған басқа да негіздер бойынша. 

13.2. Серіктестікті қайта құру. Серіктестікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) 
заңдамамен қарастырылған тəртіпте жүргізіледі. 

13.3. Серіктестікті тарату. Серіктестікті Жалпы Жиналыс не сот тағайындаған тарату комиссиясы 
таратады. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Серіктестік істерін басқару 
жөніндегі өкілеттіктер өтеді. Тарату қолданыстағы заңдамамен қарастырылған тəртіпте жүзеге 
асырылады. Заңды тұлғалардың ортақ мемлекеттік регистріне серіктестіктің таратылғандығы 
туралы жазу енгізілген кезден бастап тарату аяқталған, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатқан 
болып саналады. 

 
XIV Қорытынды ережелер 
14.1. Нөмірлер. Егер осы Жарғыда құжатты көрсетпей қандай да бір тармаққа не тармақшаға 

сілтеме жасалған болса жəне осы нұсқаудан басқа мағына білдірмесе, онда осы Жарғының 
сəйкес тармағы не тармақшасы туралы сөз етіліп тұрған болып саналады. 

14.2. Түр мен тегі.  Егер осы Жарғының ережелерінен басқа мағына туындамаса, осы Жарғыға 
сəйкес жекеше түрге сəйкестің барлығы тең дəрежеде көпше түрге де қатысты, керісінше де 
болады. Осындай ереже тек ке де қатысты болады. 

14.3. Аттар. Осы Жарғы тармақтарының атаулары қолайлылық үшін ғана қолдануылуы мүмкін 
жəне оның мағынасының талқылау мақсатында ешқандай мəні жоқ. 

14.4. Ережелердің күшінің жоқтығы. Егер осы жарғыдағы қандай да бір не бірнеше ереже жəне 
олардың қолданылуы күшін жоғалтса, заңсыз болса не заңды күшін жоғалтса, ол не олар осы 
жарғыдағы басқа ережелердің күшін, заңды күшін жоймайды жəне қолдануылуына ешқандай 
нұқсан келтірмейді. Егер қандай да бір ереже күшін жоғалтса, заңсыз не заңды күші жоқ деп 
саналса, осы жарғыға заңды күші бар сəйкес ережемен жазбаша нысанда түзету енгізіледі. 

14.5. Тілі. Осы жарғы қазақ жəне орыс тілдерінде жасалған.  
 
 

Серіктестіктің Қатысушысы туралы мəліметтер мен қолы: 
 

1. Дузбаев Жанат Курмангалиевич, Алматы қаласында 07.02.1963 жылы тұған,  жеке куəлік № 
019544248 ҚР Əділет министрлігі 18.05.2006 жылы берілген, тұрғылықты жері: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Солнечная  көшесі,№49 «А» үй, СТН 600210018253. 

 
Қолы  ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящий Устав утвержден Решением 
учредителя ТОО «Комбинат строительных 
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I. Общие положения 

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью “Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2” (далее – «Товарищество») создано путем перерегистрации Товарищества с 
ограниченной ответственностью “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” 
(Свидетельство №152-1907-05-ТОО выдано 05.06.2006 г.) на основании Решения 
Участника от 22 января 2007 года и Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 
18 января 2007 года. Перерегистрация производится в связи с изменением состава 
участников товарищества. В связи с перерегистрацией учредительные документы 
разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 
Казахстан. 

1.2. Правоспособность. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. Товарищество после его регистрации осуществляет 
деятельность в соответствии с учредительными документами и законодательством. 
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, осуществлять другие действия, не 
противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан. Товарищество 
имеет фирменное наименование, печать, бланки со своим наименованием. Товарищество 
вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Ограничение ответственности. Товарищество не отвечает по обязательствам своих 
Участников, а Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных деятельностью Товарищества в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
Республика Казахстан не отвечает по долгам Товарищества. 

1.4. Обособленность имущества Товарищества. Товарищество имеет самостоятельный баланс, 
счета в банках и собственное имущество. Товарищество отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество вправе создавать на территории 
Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения 
(союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических 
лиц. 

1.5. Фирменное наименование Товарищества. Наименование Товарищества после его 
регистрации является фирменным наименованием Товарищества. Товарищество 
осуществляет деятельность под следующим фирменным наименованием: 

 1.5.1. На казахском языке:  
 полное наименование: «Комбинат строительных материалов и 

конструкций-2» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестік; 
  сокращенное наименование: «Комбинат строительных материалов и 

конструкций-2» ЖШС; 
 1.5.2. На русском языке: 

 полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат строительных материалов и конструкций-2» 

 сокращенное наименование: ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2».  

1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан,  040900, Алматинская 
область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.Жангозина, д.1.  

 
II Участник Товарищества 
2.1 Участником товарищества является гражданин Дузбаев Жанат Курмангалиевич, 07.02.1963 

года рождения, удостоверения личности №019544248 выдано МЮ РК 18.05.2006года. 
2.2 Местожительство участника: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Солнечная, 47А. РНН 

600210018253. 
2.3 Статус участников Товарищества. Участником Товарищества (далее – “Участник(и) 

Товарищества”) является Учредитель Товарищества, а также лицо, получившее право на 
долю в имуществе Товарищества после его создания. Если в Товариществе имеется только 



один Участник (далее – “Единственный Участник”), права и обязанности такого Участника 
определяются настоящим Уставом и законодательством. 

2.4 Права Участника. Участник Товарищества имеет право: 
2.4.1 участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 
2.4.2 получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его документацией в 

порядке, установленном Общим Собранием Участников; 
2.4.3 получать доход от деятельности Товарищества; 
2.4.4 получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть 
его имущества в натуре; 

2.4.5 прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в соответствии с 
процедурой, определяемой законодательством. 

Участники Товарищества имеют и другие права, предусмотренные законодательством, 
настоящим Уставом и/или Учредительным договором. 
2.5. Обязанности Участника. Участник Товарищества обязан: 
2.5. 1. соблюдать требования учредительных документов Товарищества; 
2.5.2. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные 
учредительными документами Товарищества; 
2.5.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной. 

Участник Товарищества несет другие обязанности, предусмотренные законодательством, 
настоящим Уставом и/или Учредительным договором. 
 
III Срок деятельности Товарищества  

Товарищество создано на неограниченный срок. 
 

IV Цель и виды деятельности Товарищества  
4.1. Товарищество является коммерческой организацией, целью которой выступает извлечение 
дохода. Для достижения данной цели Товарищество может осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, включая, но не 
ограничиваясь: 

1. производство и реализация строительных материалов и конструкций; 
2. строительно-монтажные, в том числе земляные, работы; 
3. ремонтно-строительные работы при капитальном строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте зданий и соружений; 
4. разработка и внедрение новейших наукоемких технологий; 
5. инвестирование процессов разведки, добычи и переработки перспективных видов 

минерального сырья; 
6. поиск, разведка, разработка и добыча полезных ископаемых; 
7. оптовая и розничная торговля, коммерческая, посредническая и торгово-закупочная 

деятельность; 
8. открытие и эксплуатация сети специализированных магазинов; 
9. производство строительных и монтажных работ в промышленном, непромышленном и 

гражданском строительстве; 
10. внешнеэкономическая деятельность; 
11. прочая деятельность, не запрещенная законодательством. 

  
4.2. Получение лицензий и разрешений. В случае если для осуществления какого-либо вида 
деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия и т.п.), Товарищество вправе 
осуществлять данный вид деятельности только после получения соответствующего разрешения 
(лицензии и т.п.). 
 
V Уставный капитал и порядок образования имущества Товарищества 
 
5.1. Размер уставного капитала. Уставный капитал Товарищества составляет 272 000,00 (двести 
семьдесят две тысяч) тенге. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения 



вкладов учредителей (Участников) в течение срока, установленного общим собранием 
учредителей (Участников) с учетом требований законодательства. 
5.2. Формирование уставного капитала. 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. Вклад в уставный капитал 
оценивается в соответствии с процедурой, определяемой законодательством. Не допускается 
внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных ценностей. 
5.3. Доли Участников в уставном капитале. Доли всех Участников в имуществе Товарищества 
пропорциональны их вкладам в Уставный капитал и выражаются в процентах. Распоряжение 
долей участия в имуществе товарищества осуществляется с учетом требований законодательства и 
учредительных документов Товарищества. 
5.4. Санкции. В случае невыполнения Участником Товарищества обязанности по внесению своей 
части вклада в уставный капитал в течение года, Товарищество вправе потребовать от такого 
Участника возместить Товариществу убытки, а также уплатить Товариществу неустойку на сумму 
неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки 
рефинансирования, определяемой Национальным Банком Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 
5.5. Изменение размера Уставного капитала. По решению Участников может быть изменен размер 
Уставного капитала Товарищества. Изменение Уставного капитала Товарищества может 
осуществляться способами, в пределах и в порядке, установленных законодательством. 
5.6. Порядок образования имущества Товарищества. Имущество Товарищества образуется за счет 
вкладов его Учредителей (Участников) в уставный капитал, дополнительных взносов Участников, 
доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством. 
 
VI Органы Товарищества 
 
6.1. Органы Товарищества. Товарищество приобретает гражданские права и принимает на себя 

обязанности только через свои органы, действующие в порядке, определяемом 
законодательством и учредительными документами. Органами Товарищества являются: 

 Высший орган  – Общее Собрание Участников; 
 Наблюдательный орган –  Наблюдательный совет; 
 Исполнительный орган – Генеральный директор; 
 Контролирующий орган Товарищества – Ревизионная комиссия (Ревизор).      

6.2. Факультативные органы Товарищества. Наблюдательный и Контролирующий органы 
Товарищества создаются по усмотрению и по решению Высшего органа Товарищества. 
 

VII Высший орган   
7.1. Высший орган. Высшим органом Товарищества является Общее Собрание Участников либо 
Единственный Участник Товарищества. К исключительной компетенции Высшего органа 
Товарищества относится: 
7.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, 

места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в 
новой редакции; 

7.1.2. образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной 
ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий 
такой передачи; 

7.1.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета и (или) 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и 
заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества; 

7.1.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
7.1.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества; 
7.1.6. решение об участии товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в 

некоммерческих организациях; 
7.1.7. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 



7.1.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
7.1.9. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества; 
7.1.10. решение о залоге всего имущества товарищества; 
7.1.11. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества. 

Высший орган Товарищества принимает решения с учетом требований законодательства и 
настоящего Устава. Высший орган Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, 
связанный с деятельностью Товарищества.  
7.2. Проведение Общего Собрания Участников. Общее Собрание Участников проводится в 

соответствии со следующей процедурой: 
7.2.1. Очередное Общее Собрание. Очередное Общее Собрание Участников Товарищества 

созывается Исполнительным органом Товарищества ежегодно в течение пяти месяцев 
после окончания отчетного финансового года. Общее Собрание, посвященное 
утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, проводится в сроки, 
определяемые законодательством. 

7.2.2. Внеочередное Общее Собрание. Внеочередное Общее Собрание Участников Товарищества 
созывается Исполнительным органом по собственной инициативе либо по инициативе лиц 
(органов Товарищества), которым предоставлено такое право в соответствии с 
законодательством. Если, несмотря на требования таких лиц (органов Товарищества), 
Исполнительный орган не созывает внеочередное Общее Собрание, оно может быть 
созвано данными лицами (органами Товарищества) самостоятельно. Внеочередное Общее 
Собрание Участников  Товарищества при его ликвидации может также созываться 
ликвидационной комиссией (ликвидатором). 

7.2.3. Уведомления о проведении Общего Собрания. Орган или лицо (лица), созывающие Общее 
Собрание Участников Товарищества, обязаны известить о его проведении каждого 
Участника Товарищества в порядке и сроки, определяемые законодательством. 

7.2.4. Информация, касающаяся вопросов повестки дня. Товарищество предоставляет 
Участникам проекты решений по вопросам повестки дня, документы и сведения, которые 
необходимы для приятия соответствующих решений, в порядке и сроки, определяемые 
законодательством. 

7.2.5. Предложения об изменении повестки дня. Любой Участник может вносить свои 
предложения по повестке дня Общего Собрания Участников путем подачи в письменной 
форме органу или лицу, созывающему Собрание, не позднее, чем за 10 дней до дня 
открытия Собрания. Рассмотрения такого предложения осуществляется в соответствии с 
процедурой, установленной законодательством. 

7.2.6. Участие на Общем Собрании. Каждый Участник Товарищества обладает на Общем 
Собрании Участников количеством голосов пропорционально своей доле в Уставном 
капитале Товарищества. Участник Товарищества может участвовать на Общем Собрании 
Участников лично либо через представителя. 

7.2.7. Кворум на Общем Собрании. Общее Собрание Участников признается правомочным, а 
условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем 
Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В 
случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься 
квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно 
принимать решения, если присутствующие или представленные на нем участники 
обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. В случае 
отсутствия кворума Общее Собрание Участников созывается повторно не позднее сорока 
пяти дней со дня первого созыва. 

7.2.8. Голосование и принятие решений. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1, 
8.1.7 и 8.1.9 принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов 
присутствующих и представленных на собрании Участников Товарищества.  При 
принятии решения по подпункту 8.1.9 Участник, чья доля выкупается в принудительном 
порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не 
учитывается. Решения по вопросу, указанному в подпункте 8.1.10, принимается 
единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих и представленных на Общем Собрании Участников Товарищества. 

7.2.9. Протокол Общего Собрания. Ведение, оформление и хранение протоколов Общего 
Собрания Участников осуществления в соответствии с законодательством. 



7.2.10. Заочное Общее Собрание Участников. Участники Товарищества вправе провести Общее 
Собрание заочно по любому вопросу, за исключением вопросов, принятие решений по 
которым заочно не допускается законодательством. Проведение заочного Общего 
Собрания Участников осуществляется в соответствии с законодательством. 

7.3. Принятие решений Единственным Участником Товарищества. Процедура принятия и 
оформления решения Единственным Участником определяется законодательством. Если 
такая процедура не определена, Единственный Участник принимает решение единолично и 
оформляет его письменно. Единственный Участник Товарищества обладает компетенцией, 
предоставленной Общему Собранию Участников. 

 
VIII Исполнительный орган  
8.1. Исполнительный орган. Исполнительный орган Товарищества является единоличным. 

Выполнение функций Исполнительного органа и ведение его дел поручается Генеральному 
директору Товарищества, который назначается Высшим органом Товарищества сроком на два 
года. Генеральный директор может быть переизбран на неограниченное количество сроков. 

8.2. Компетенция Исполнительного органа. Исполнительный орган осуществляет текущее 
руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел. К компетенции Исполнительного 
органа относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к 
компетенции Высшего или Наблюдательного органов в соответствии с законодательством, 
настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим Собранием. 
Если такими актами и документами не определено иное, Исполнительный орган 
Товарищества: 

 организует выполнение решений Высшего органа Товарищества; 
 обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ Товарищества. 

8.3. Полномочия Генерального директора. Генеральный директор обладает правом: 
 первой подписи банковских и финансовых документов; 
 распоряжаться имуществом Товарищества, включая его денежные средства, и 

заключать сделки от имени Товарищества; 
 без доверенности действовать от имени Товарищества, и выдавать 

доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с 
правом передоверия, и отзывает их; 

 в отношении работников Товарищества издавать приказы о назначении их на 
должность, об их переводе и увольнении, определять систему оплаты труда, 
устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, 
решать вопросы премирования, принимать меры поощрения и налагать 
дисциплинарные взыскания; 

 принимать решения о создании филиалов и представительств Товарищества. 
 

8.4. Ограничения действий Исполнительного органа. Лицо, выполняющее функции 
Исполнительного органа должны соблюдать все запреты и ограничения, которые установлены 
для них законодательством, настоящим Уставом и решениями Высшего органа Товарищества. 
Такие ограничения и запреты распространяются на лица, которые замещают Исполнительный 
орган или по какому-либо основанию выполняют его функции. 
 

IX Наблюдательный совет 
9.1. Статус Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет является наблюдательным 
органом Товарищества и образуется для осуществления контроля над деятельностью 
Исполнительного органа Товарищества. 
9.2. Деятельность Наблюдательного Совета. Полномочия, порядок деятельности 
Наблюдательного Совета Товарищества и принятия им решений определяется законодательством, 
настоящим Уставом, а также правилами и иными документами, принятыми Общим Собранием 
Участников. 
9.3. Состав и срок деятельности Наблюдательного Совета. Наблюдательный совет образуется в 
составе  не  более  пяти  человек. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно 
членом исполнительного органа Товарищества. Наблюдательный Совет избирается Высшим 
органом Товарищества на срок не более пяти лет. 



9.4.Голосование. При голосовании в Наблюдательном совете каждый Член Совета имеет один 
голос. 
9.5. Присутствие иных лиц. На заседания Наблюдательного Совета могут привлекаться 

посторонние лица (эксперты, специалисты, представители контрагентов и т.п.) с правом 
совещательного голоса. 

 
X Ревизионная комиссия (Ревизор) Товарищества 
10.1. Статус Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) является 

контролирующим органом Товарищества и образуется для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Порядок 
работы ревизионной комиссии Товарищества определяется настоящим Уставом, а также 
правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. 

10.2. Состав и срок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия 
избирается в составе не более пяти человек Общим Собранием Участников на срок до двух 
лет. Членом ревизионной комиссии не может быть одновременно Генеральный директор 
Товарищества. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному из 
Участников Товарищества или его представителю в качестве единоличного Ревизора. 

10.3. Полномочия ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе во 
всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного 
органа. Ревизионная комиссия обладает для этой цели  правом безусловного доступа ко всей 
документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный 
директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

10.4. Проверка годовой финансовой отчетности. Ревизионная комиссия в обязательном порядке 
проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до её утверждения 
Высшим органом. Высший орган Товарищества не вправе утверждать годовую финансовую 
отчетность без заключения контролирующего органа (в случае его создания). 

 
XI Бухгалтерский учет и ведение отчетности 
11.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности. Товарищество осуществляет бухгалтерский 
учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в 
соответствии с действующими в Республики Казахстан правилами. Товарищество  несет  
ответственность   в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка 
ведения учета и отчетности. 
11.2. Независимый аудит. Для проверки деятельности Товарищества и его структурных 
подразделений Общее Собрание Участников (Единственный участник) имеет право привлекать 
независимых экспертов и аудиторов. 
 
XII Порядок распределения доходов Товарищества 
12.1. Распределение доходов. Чистый доход, полученный Товариществом в результате его 

деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Высшего органа 
Товарищества. Общее Собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или  
его  части  из  распределения  между Участниками Товарищества. 

12.2. Устранение от участия в распределении доходов. Соглашения, устраняющие от участия в 
распределении чистого дохода кого-либо из Участников Товарищества, являются 
недействительными. 

 
XIII Прекращение деятельности Товарищества 
13.1. Прекращение деятельности Товарищества. Прекращение деятельности Товарищества 

производится путем реорганизации или ликвидации по решению Высшего органа 
Товарищества или суда. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим 
основаниям: 

1) если в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше 
минимального размера, установленного законодательными актами; 

2) если Участники не образуют Уставный капитал Товарищества в сроки, установленные  
законодательством и Учредительным Договором; 

3) при банкротстве; 



4) при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными 
при его создании нарушениями законодательства, который носят неустранимый 
характер; 

5) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 
деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократными или 
грубыми нарушениями законодательства; 

6) при реорганизации; 
7) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами. 

13.2. Реорганизация Товарищества. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, 
разделение, выделение или преобразование) производится в порядке, установленном 
законодательством. 

13.3. Ликвидация Товарищества. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной 
комиссией, назначаемой Общим Собранием или судом. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Товарищества. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою 
деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр 
юридических лиц. 

 
XIV Заключительные положения 
14.1. Номера. Если в настоящем Уставе содержится ссылка на какой-либо пункт или подпункт 

без указания документа, считается, что речь идет о соответствующем пункте или подпункте 
настоящего Устава, если иной смысл не следует из такого указания. 

14.2. Число и род.  Все то, что относится в соответствии с настоящим Уставом к единственному 
числу, в равной степени относится к множественному числу, и наоборот, если иной смысл 
прямо не вытекает из положений настоящего Устава. Аналогичное правило действует и в 
отношении рода. 

14.3. Заголовки. Заголовки пунктов настоящего Устава могут быть использованы только для 
удобства и не имеют какого-либо значения для целей толкования его содержания. 

14.4. Недействительность положения. Если одно или более положений, содержащихся в 
настоящем Уставе, и их применение окажутся недействительными, незаконными или не 
имеющими юридической силы, действительность, законность и юридическая сила остальных 
положений, содержащихся в настоящем Уставе, и их применение никоим образом не 
затрагивается и не ущемляется. В случае если какое-либо из положений будет сочтено 
недействительным, незаконным или не имеющим юридической силы, в настоящий Устав 
вносится поправка в письменном форме с тем, чтобы заменить такое положение положением, 
имеющим юридическую силу. 

14.5. Язык. Настоящий Устав составлен на казахском и русском языках.  
 

Данные участника Товарищества и его подпись: 
 

Дузбаев Жанат Курмангалиевич, 07.02.1963 года рождения, уроженец города 
Алматы, удостоверение личности № 019544248, выданное Министерством юстиции РК 
от 18.05.2006 года, адрес проживания: Республика Казахстан, город Алматы, улица 
Солнечная, дом №47 «А», РНН 600210018253. 
 
Подпись:   ____________________________________________________________ 
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