
 
«Комбинат строительных материалов и конструкций -2» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушыларының жалпы 
жиналысында 

БЕКІТІЛДІ 
10.06.2007 ж. 

 
 
«Комбинат строительных материалов и конструкций -2»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына  
№1 өзгерістер 
 
 
«Комбинат строительных материалов и конструкций -2» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің Жарғысын төмендегі мазмұнда V-1 тармағымен толықтырылсын: 
 
V-1 бап. Серіктестіктің қызметі жөніндегі мағлұматтарды серіктестіктің 
қатысушылары мен үлесті сатып алушыларға беру тəртібі мен мерзімдері 
 
V-1.1 Серіктестік өзінің қатысушыларының сұрауы бойынша серіктестік 
қатысушыларының мүддесіне қатысты қызметтері жөніндегі мағлұматтарды беруге 
міндетті. 
 Серіктестік қатысушыларының мүддесіне қатысты болып төмендегі мағлұматтар 
танылады: 

- серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының, қадағалау кеңесінің, 
атқарушы органының, тексеру комиссиясының қабылдаған шешімдері жəне осы 
шешімдердің орындалу барысы туралы мағлұматтар; 

- серіктестіктің өз капиталының жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
мөлшерде қарыз алуы туралы; 

- нəтижесінде серіктестіктің өз капиталының жиырма бес жəне одан да көп пайызын 
құрайтын мөлшердегі сомаға мүлік сатып алу немесе сату туралы бір бірімен 
байланысты бірнеше мəмілелер немесе бір ірі мəмəле жасауы туралы; 

- серіктестіктің белгілі бір қызмет түрін атқаруға жəне (немесе) белгілі бір əрекеттер 
жасауға лицензия алуы, олардың қолданылу мерзімінің тоқтата тұрылуы немесе 
толық тоқтатылуы туралы, сонымен қатар серіктестіктің белгілі бір қызмет түрін 
атқаруға жəне (немесе) белгілі бір əрекеттер жасауға бұрын алған 
лицензияларының кері алынуы туралы; 

- серіктестік мүлкіне тыйым салыну туралы; 
- серіктестіктің баланстық құны оның активінің он немесе одан да көп пайызын 

құрайтын мөлшердегі мүлкінің жойылуына əкеліп соқтырған төтенше 
жағдайлардың пайда болуы туралы; 

- серіктестіктің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының əкімшілік 
жауапкершілікке тартылуы туралы; 

- серіктестікті еркінен тыс қайта құрылуы туралы; 
- аудиторлық есеп (егер ондай тексеру жүргізілген болса). 

V-1.2. Серіктестіктің қызметі жөніндегі мағлұматтарды серіктестіктің үлесін сатып 
алушыларға беру осы Жарғының негізінде атқарылады. Мағлұматтардың мөлшері мен 
оларды беру тəртібі үлесті сатып алу туралы алдын ала жасалатын шартта белгіленеді. 
V-1.3. Серіктестік өзінің қатысушыларының сұрауы бойынша Қазақстан 
Республикасының «Шаруашылық серіктестіктері туралы» Заңында көзделген 
құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. 



V-1.4. Қатысушы, мағлұматтар немесе құжаттар алу мақсатында, серіктестіктің атқарушы 
органына жазбаша түрде арыз береді. Қатысушының арызы серіктестіктің кіріс құжаттар 
тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Серіктестік арыз түскен күннен бастап он күн ішінде 
қатысушыға ол сұраған мағлұматты (сұралған құжаттардың көшірмесін) беруге міндетті. 
 Құжаттардың көшірмесін бергені үшін төленетін төлем ақы мөлшерін серіктестік 
белгілейді, жəне ол төлемдердің мөлшері құжат көшірмелерін дайындау жəне оларды 
қатысушыға жеткізу шығындары мөлшерінен артық болмауы керек. 
 
 
Дузбаев Жанат Курмангалиевич_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

решением  единственного участника 
Товарищества с ограниченной ответственностью 

“Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» 

10.06.2007 г. 
 
 
 
 

Изменения №1 
к Уставу Товарищества с ограниченной ответственностью 
“Комбинат строительных материалов и конструкций-2” 
 

Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМК-2»  дополнить 
разделом V-1 следующего содержания: 

 
V-1  Порядок и сроки предоставления участникам товарищества 

 и приобретателям долей информации о деятельности товарищества  
  

5-1.1 Товарищество обязано по требованию своих участников предоставлять 
информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его участников. 

Информацией, затрагивающей интересы участников товарищества признаются: 
- решения, принятые общим собранием участников товарищества, наблюдательного 

совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и 
информация об исполнении принятых решений; 

- получение товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более 
процентов от размера собственного капитала товарищества; 

- совершение товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных 
между собой сделок в результате которой (которых) приобретается или отчуждается 
имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера 
собственного капитала товарищества; 

- получение товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или 
прекращение их действий, а также лишение ранее полученных товариществом лицензий 
на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных 
действий; 

- арест имущества товарищества; 
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых  

было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляла 
десять  или более процентов от общего размера активов товарищества; 

- привлечение товарищества и (или) его должностных лиц к административной 
ответственности; 

- решение о принудительной реорганизации товарищества; 
- аудиторский отчет (при его наличии). 
5-1.2 Предоставление информации о деятельности товарищества приобретателям 

долей осуществляется  в соответствии с настоящим Уставом. Порядок предоставления и 
объем информации устанавливается предварительным договором о приобретении долей.  

 5-1.3 По требованию участника товарищество  обязано представить ему копии 
документов, предусмотренных Законом РК «О хозяйственных товариществах». 



5-1.4 Участник  в целях получения информации или документов обращается в 
исполнительный орган товарищества в письменной форме. Обращение участника должно 
быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов товарищества. 
Товарищество обязано представить участнику требуемую информацию (копии 
затребованных документов) в течение пятнадцати календарных дней со дня обращения.  

Размер платы за представление копий документов устанавливается товариществом и 
не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату 
расходов, связанных с доставкой документов участнику. 

 
 
Дузбаев Жанат Курмангалиевич                       __________________________________ 
 
 


