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"КСМК-З"
жауапкершіліп шектеулі серіктестіпнщ 

ЖАРҒЫСЫ
1-ші бап. Жалпы ережелер.

1.1.«КСМК-3»  Жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі  (ары  қарай  Серіктестік  деп  аталатын)  өз  қызметін  27.17.1998ж. 
Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  кодексі  (жалпы  бөлімі),  22.04.1994ж.  "Жаупкершілігі  шектеулі  және  қосымша 
жаупкершілігі бар серіктестіктер туралы Қазақстан Республикасының Заңымен 31.01.2006ж. "Жеке кәсіпкершілігі туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңымен жэне өзінің қүрылтай құжаттары бойынша жүзеге асырады.
1.2.Серіктестіктің Қүрылтайшылары:

1.Зординов Каммунар Ахметович, 2004ж. 02.12. күні ҚР ІІМ берген  №015646591 жеке бас күәлігінің иесі, мекен 
жайы: Алматы каласы, Навои квшесі, 308/8 үй, 9 пэтер..
2.Жакупов Арсыланбек Мухаметбекович, Қазақстан Республикасының азаматы, ПМ 
берген № 003041468 жеке бас күәлігінің иесі, мекен жайы: Семей қаласы, үй, 19 пәтер (ары 
қарай - Қатысушылар)

1.3. Серіктестіктің толық аты:
Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КСМК-3»;
Қазактілінде: «КСМК-3» Жаупкершілігі шектеулі серіктестігі.

Серіктестіктің кысқаша аты:
Орыс тілінде: ТОО «КСМК-3»; Қазактілінде: 
«ЦМ «КСМК-3» ЖШС.

1.4. Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Бокейханов кешесі, 81А
үй..

1.5. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмеген.

2-ші бап. Серіктестіктің заңды статусы
2.1.Серіктестік коммерциялық үйым болып табылады, азаматтық қүқықтары бар және оның қызметіне байланысты, Қазақстан 
Республикасының заңдарына  тиым салмаған  кез-клген  қызмет  түрлерін  атқаруға  қажетті  міндеттемелері  бойынша жауап 
береді.
2.2.Серіктестік  Қазақстан Республикасының заңдарына  сэйкес  ірі  бизнестің  субъектісі  болып табылады,  яғни кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға қүқылы, жүмыскерлерінің орташа жылдық саны екі жуз елү адам, бір жылғы активтерінің жалпы қүны 
айлық есеп көрсеткішінің үш жуз жиырма бес мың еседен артуы болады.
2.3.Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық жэне қаржылық дербестік негізінде атқарылады.
2.4.Серіктестіктің дербес балансы, банкіде есеп айырысу және басқа да есеп-шоттары, орыс жәме казак тілдерінде езінің аты 
жазылған бұрыщтама мөрлері, бланкілері, логотипі және басқа да атрибуттары бар.
2.5.Серіктестіктің құзырлы мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеу алынып ол туралы Қазакстан Республикасы заңды 
түлғаларының бірыңғай регистріне тиісті жазу енгізілген сәттен заңды түлғаның құқықтарына ие..
2.6.Серіктестіктің меншіктік қүқығында оқшауланған мүлігі бар, тек қана Қазақстан Республикасының заңына сэйкес айып 
салынатын өзіне тиісті мүлік шектерінде оз міндеттемелері бойынша жауап береді жэне өз қатысушыларының міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді. .
2.7.Серіктестік қолданыстағы заңдар белгіленге шектерінде езінетиісті мүлікті иеленеді, пайдаланады жэне кажетке жаратады.
2.8.Серіктестіктің  құрылтайшысы  оның  міндеттемелері  бойынша  жауап  береді  және  Жарғылық  капиталға  өзі  қосқан 
салымының шеңберінде Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындарға тәуекелдік етеді.
2.9.Серіктестік ез атынан мәмілелерге отыра алады, мүліктік жіне жеке мүліктік емес қүқықтарға иелене аладыжэне міндетті 
алады,  сот  жэне  басқа  да  органдарында  талапкер  мен  жауапкербола  алады,  сонымен  қатар  Қазакстан  Республикасының 
заңдарына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді атқара алады.
2.10. Серіктестік  өзінің  орналасқан  жерін  ауыстырған  жағдайда  серіктестік  занды  түлғалардың  мемлекеттік

регистіріне кажеіті өзгерістерді енгізу үшін бүл жөнінде оның мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырган органға
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жэне серіктестіктің жаңадан орналасқан жері бойынша   заңды тұлғалардың    мемлекеттік тіркелуін жүзеге 
асырушы органға хабарлауға міндетті.

2.11.Серіктестік Қазақстан Республикасында жэне шет елдерде филиалдар мен өкілдіктерді аша алады, оларға өз 
мулігі есебінен негізгі және айналмалы қаражаттар бөліп бере алады және олардың қызмет тәртэбән белгілей алады.
2.12.Серіктестіктерінің ақпарат беруі.
Серіктестігі езінің қатысушыларынң талап етуі бойынша серіктестіктің қызметі туралы, оныңи қатысушыларының
мүдделерін қозғайтын ақпарат беруге міндетті.
Серіктестіктің қатысушыларының мүдделерін қорғайтын акпарат деп:

1)Серіктестіктің  қатысушыларымен  қабылданған,  серіктестіктің  байқау  кеңесінің  атқарушы  органының, 
тексеру  комиссияның  (ревизорының)  шешімдері  жэне  қабылданған  шешімдердің  орындалуы  туралы 
акпарат;
2)Серіктестіктің  өз  капиталы  мөлшерінің  жиырма  бес  және  одан  да  көп  процентін  қүрайтын  мөлшерде 
серіктестіктің қарыз алуы;
3)Жасалған мәміле нәтижесінде серіктестіктің өз меншігінде капиталы мөлшерінің жиырма бес жэне одан да 
көп процентін құрайтын сомадағы мүлік сатып алатын немесе иелікпен шыгарылатын ірі мэілелі немесе, өзара 
байланыстағы мэмілелерді серіктестіктің жасауы;
4)Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға жэне (немесе) белгілі  бір іс-эрекеттер 
жасауға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің қандай 
да  болсын  қызметін  жүзеге  асыруға  және  (немесе)  белгілі  бір  іс-эрекеттер  жасаудан  бүрын  алған 
лицензияларынан айыру;
5)Серіктестіктің мүлкіне тиым салу;
6)нәтижесінде  серіктестіктің  баланстық құны қоғам активтері  жалпы мөлшерінің  он  немесе  одан  да  көп 
процентін кұрайтын мүлкі жойы лған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
7)серіктестікті және (немесе) оның лауазымды түлғаларын экімшілік жауапкершілікке тарту;
8)серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
9)аудиторлық есеп (ол бар болса);
10)серіктестіктің  жарғысына  сэйкес  серіктестік  қатысушыларының  мүдделерін  қозғайтын  озге  де  акпарат 
танылады.

Серіктестігінің қызметі туралы, оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты беру осы 22.04.1198 ж. 
"Жауапкершілігі  шектеулі  жэне қосымша жаупкершілігі  бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңның жэне серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады 10-шы күні жазушы анықтама Қатысушының 
береді.
Үлестерді  сатып алушыларға  шаруашылыұ серіктестігінің  қызметі  туралы ақпаратты беру тэртібі  серіктестіктің 
жаргысына жүзеге асырылады.Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі жарғыда және үлестерді сатып алу туралы алдын-
ала  жасалған  шартта  белгіленеді.Олар  бекіту  серіктестіктің  жарғысында  серіктестіктің  өзге  органдарының 
құзыретіне  жатқызылған  құжаттардан  баска,  серіктестіктің  ішкі  қызметін  реттейтін  ішкі  ережелерді,  оларды 
кабылдау рэсімін жэне басқа да қүжаттарды бекіту Қатысушылардың ерекше құзыретіне келесі мәселелерді шеціу 
жағдайы болады.

3-ші бап. Серіктестік қызметінің мәні мен максаттары.
3.1.Серіктестік қызметінің мақсаты-пайда табу жэне сол пайданы қатысушылардың мүдделеріне жарату.
3.2.Серіктестік қызметінің мәні томендегідей:

•Бетон, цемент және құрылыс материалдарын өндіру;
•Бетон, цемент жэне құрылыс материалдарын сату жэне жеткізу;
•Жер койнауымен комплексті және тиімді пайдалану;
•Жерасты құрьілыстарды, көлік шешулерді және автожолдарды құру және пайдалану;
•Ағаш, тас, пайдалы қазбаларды табу және қайта ендіру;
•Геолого-барлау жэне ғылыми-зерттеу қызметі;
•Пайдалы қазбалардың кен орындарын өндіру
•Минералды шикізатты қайта өндіру;
•Көмірсутегі шикізаттарын барлау, жобалау, табу, мұнай енімдерін сату;
•Халық тұтынытын тауарларды өндіру;
•жобалау,     құрылыс-құрастыру     жұмыстары,      құрылыс      материалдарының,     бұйымдарының     және 
кұрастыруларының өндірісі;
•кәсіпорын және тұрғын ғимараттарының құрылысы, құрылыс-жендеу жұмыстары, құрылыс ендірісі;
•Көлікке   жанар   май   қүю   станцияларын   және   көліктерге   техникалық   қызмет   корсету   станцияларын 
үйымдастыру, ашу, жабдықтау және еңгізу;
•автокелік, дәнекерлік, лизинг, инжиниринг, маркетинг, консалтинг, брокерлік, дилерлік қызметтері;



Инвестициялық қызмет; ағаш 
бүйымдарының өндірісі; сауда-делдалдық, 
сауда-саттық қызмет;
Сыртқы экономикалық қызмет, экспорт-импорт операциялары, импортерлар, экспортерлар, өндірушілер қызметі, 
дистрибьюторлық кызмет;
жылжымайтын мүлікпен операциялар (сатып алу-сату, жалға беру, лизинг); ауыл 
шаруашылық қызмет;
Халыкка түрмыстық және ақылы қызмет көрсету;
Кафелерді,  сусынханаларды,  мейрамханаларды,  дүкендерді,  базарларды ашу; түсті  жэне 
қара  металдарды  жинау,  дайындау,  сақтау,  кайта  өндеу  және  сату;  халыққа  түтынатын 
өнімдерін ет және сүт өнімдерін сатып алу, дайындау және сату;
өнеркәсіптік, транспорттық, ақпараттық жэне сервистік қызмет көрсету;
Ойын-сауық комплекстерін, мәдениет және демалыс саябақтарын қүру және үйымдастыру,  фитнес клубтар мен ойын 
орталықтар; бизнесс орталықтарды ашу;
Су саябақтары мен демалыс орындарын құру, салу жэне қолдануға беру; Қонақ 
үйлік іс;
медициналық орталықтарды, жэне дәріханаларді ашу ойын 
және шоу-бизнес саласындагы қызмет; акциздіқ өнімдерді 
өндіру жэне көтермелеп откізу.

Қазақстан Республикасы Зандарына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлерін; 3.3. Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес Серіктестік белек қызмет түрлерін атқаруға қүқық беретін мемлекеттік лицензиялар мен қүзырлы 
мемлекеттік органдарының рүксатына алады.

4-ші бап. Серіктестік қатысушыларының құқықтары мен міндеттері.
4.1. Серіктестік  қатысушы  ретінде  Қазақстан  Республикасы  мен  шет  елдердің  занды  және  жеке  түлғалары  бола

алады.
4.2. Қатысушының қүқықтары:

Заң жэне осы Жарғы қарастырған тәртіп бойынша Серіктестіктің басқару істеріне қатысу;
Жарғы карастырған тәртіп бойынша Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік
және басқа да қүжаттамаларымен танысуға;
Қолданыстағы заңдарға, осы Жарғыға сәйкес Серіктестік кызметіне түскен пайданы алуға; Серіктестік таратылған 
жағдайда, несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің қүнын алу немесе Серіктестіктің 
барлық қатысушыларының келісімі бойынша сол мүліктің бір бөлігін заттай алу;
Серіктестіктегі өз қатысуын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес үлесін шеттету арқылы 
тоқтату;
Заңда      жэне(немесе)   серіктестіктің   жарғысында   карастырылғандай      қүқықтары   бүзылған   жағдайда 
серіктестік органының шешімін соттың шешімімен дау арқылы шеше алады; Серіктестік қатысушылары өз-ара : 
тендік, сенім және эділ әріптестікпен байланысты.

4.3. Қатысушының міндеттері:
Қүрылтай келісімімен осы Жарғының талаптарын қадағалау;
Серіктестік Жарғылық капиталына Қүрылтай  келісімі  қарастырған тәртіп бойынша мерзімдерде және мөлшерлерде 
салымдар косу;
Серіктестік кұпия деп есептеген акпаратты жарияламау; жарғылықтың 1.2. т. мэліметтердің өзгеруі 
туралы директорға жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

4.4. Қатысушы Қазақстан Республикасының заңдарына және өзара жасасқан кез-келген келісімдер қарастырған
басқа да міндеттерді кетеріп, басқа да қүкықтарға иелене алады.

5-ші бап. Серіктестіктің мүлігі. Жарғылық капиталы, өзге капиталдары.
5.1.Серіктестіктіктің  мүлігі  Серіктестік  қатысушысының салымдарынан  (Жарғылық  капиталы),  түскен  пайдадан,  сонымен 
қатар Қазақстан Республиекасының заңдары тиым салмаған негіздері бойынша иеленген басқа да мүліктен қүрылады.
5.2.Серіктестік темендегіге иеленеді:

•Қатоысушы Серіктестікке берген мүлікке;
•Қызмет атқару нэтижесінде түскен пайдаға;
•Қазақстан Республикасының зандары тиым салмаған негіздері бойынша иеленген басқа да мүлікке. Серіктестік қызметін 
қамтамасыз ету үшін Жарғылық капитал қүрылады. Серіктестік Жарғылық капиталының мелшері 91 900 (тоқсан бір мың 
тоғыз жүз) теңге. Жарғылық капитал мүлікпен қалыптасады..



5.3.Серіктестіктің  Қатысушылары  Серіктестікті  мемлекеттік  қайта  тіркеуге  алмай  тұрып,  Жарғылық  капиталдың  жалпы 
мөлшерінің 100%-зын қалыптастырады.
5.4.Жарғылық капиталдың көбеюі оның толығымен төленгеннен кейін рұқсат етіледі. Жарғылық капиталдың көбеюі төмендегі 
жолдармен жүзеге асырылады:

•Серіктестіктің барлық Қатысушылары косатын сэйкестік қосымша жарналар арқылы;
•Серіктестіктің меншікті капитал есебінен, оның ішінде Резервтік капитал есебінен, Жаргылық капитадды көбейту 
арқылы;
•Нақты құны баланстік құнынан жоғары Серіктестіктің таза активтерін (меншікті капитал) қайта бағалау аркылы. Бұл 
жағдайда қайта бағалауды тек қана тэуелсіз сараптаушылар жүзеге асырады;
•Бір немесе бірнеше қатысушылардың қосымша салымдары арқылы, егер қалган Қатысушылар келісімдерін берсе;
•Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау арқылы.

5.5. Серіктестіктің  жарғылық  капиталының  азаюы  Серіктестіктің  барлық  Қатысушыларының  салымдары  мелшері
сэйкес  арқылы  немесе  Қатысушылардың  үлестерін  толығымен  немесе  бөлігімен  етеу  арқылы  жүзеге  асырылуы
мүмкін.  Жарғылык  капиталды  Қатысушының  үлесін  өтеу  арқылы  азайтканда,  қалған  Қатысушылардың  үлестері
сэйкес өзгереді;

6-шы бап.Серіктестіктің таза пайдасын үлестіру
6.1.Серіктестіктіңтабысы бір жыл ішіндегі өз қызметінің нэтижелері бойынша қаржы есебі негізінде анықталады;
6.2.Серіктестіктің  табысы  еңбек  ақысын  толеуге  шыққан  шығынның  орынын  толтыру  жэне  шаруашылық  іс-эрекеттің 
нэтижесінде тускен заттық түсімнен түрады. Серіктестіктің негізгі бағытының нэтижесі табыс түсіру болып табылады.
6.3.Серіктестіктің салық төленгеннен кейін, еңбек ақы және бюджетке басқа да төлем (таза пайда) төленгеннен қалған пайда, 
серіктестіктің меншігі болып саналады және оларға одан соңты жұмыстары мен нығайтылуына бөлінеді;
6.4.Серіктестік ендірісін  дамуы және жалпы мүдделері  үшін белінгеннен кейін қалған таза  табыстың бөлігі  серіктестіктің 
қатысушының шешімі бойынша шектеледі. Таза табысты бөлу шешімі серіктестіктің тиісті жылдық қызметінің нэтижелерін 
бекітуге арналған серіктестіктің қатысушымен қабылданады;
6.5.Серіктестікті жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты бөлуге қүқығы жоқ.

7-ші бап. Серіктестіктің есеп жүргізуі және есеп беруі
7.1.Серіктестіктің опреативті, бухгалтерлік және статистикалық есебі мен есеп беруі Қазақстан Республикасының нормативтік 
актілеріне сэйкес жүзеге асырылады.
7.2.Серіктестік қызметінің каржылық нәтижелері жылдык бухгалтерлік есебі негізінде анықталады. Серіктестіктің қаржы есеп 
берулері  жыл  сайын  жасалынады  жэне  Серіктестіктің,  теңгелік  болсын,  валюталық  болсын  шығыстары  мен  кірістерін 
көрсетеді.
7.3.Серіктестіктің қаржылық жылы күнтізбелік жылымен үйлеседі.

8-ші бап. Серіктестіктің басқару органдары
8.1. Серіктестіктің басқару органдары:

•Қатысушылар Жалпы жиналысы-жоғары басқару органы;
•Директор-атқарушы орган.

8.2. Тексеру  функцияларын  атқару  үшін  Серіктестікте  Қатысушылар  Жалпы  жиналысының  шешіміне  сэйкес
Тексеру комиссиясы (тексеруші) қүрылуы мүмкін.

8.3. Серіктестіктің  басқару  органдарының  қүзыры  осы  Жарғымен  және  Қазақстан  Республикасының  заңымен
анықталады.

9-шы бап.Қатысушылар Жалпы жиналысы
9.1.Қатысушылар  Жалпы  жиналысы  Серіктестіктің  жоғары  басқару  органы  болып  табылады.  Серіктестіктің  кезекті  және 
кезектен тыс Қатысушылар Жалпы жиналыстарын шақырады.
9.2.Серіктестік  басқа  жиналыстарға  қарамастан жылына бір  рет  Қатысушылар Жалпы жиналысын еткізеді.  Қатысушылар 
Жалпы  жиналысы  қаржы  жиналысы  аяқталған  соң  үш  айдан  кешіктірмей  шақырылады.  Қатысушылар  жылдықЖалпы 
жиналыстары арасында 15 айдан артық мерзім өтуі мүмкін емес .
9.3.Қатысушылар жылдык Жалпы жиналысы:

•Директордың баяндамасын, жылдық балансті, кіріс пен шығыстардың есебін бекітеді;
•Атқарушы органдардың мүшелерін сайлайды, тексеру комиссиясын мен Байқаушы кеңесті қүруга қүқылы;
•Серіктестіктің сыртқы аудитын өткізу жайлы сүрақтарды шешеді;
•Өзінің қүзырына жататын басқа да мэселелерді шешеді.

9.4. Жылдык  Жалпы  жиналысы  туралы  хабарламаны  шақыру  15  кун  қалған  мерзімнен  кешіктірмей,  жиналыстың
еткізу күнін, уақытын, орнын жэне мэселелер тізімін көрсетіп Қатысушыларга жібереді.



9.5.Барлық  Қатысушылар  жалпы  жиналыстары,  жылдық  жиналысты  алмағанда,  кезектен  тыс  болып  табылады. 
Кезектен  тыс  жиналыстаркез-келген  уақытта  және  қандай  да  болсын  сылтау  бойынша  Серіктестіктің 
Директорымен, Тексерушімен немесе кез-келген Қатысушының талабымен шақырылады.
9.6.Алдағы  Жалпы  жиналыс  шақыру  туралы  хабарлама  әр  Қатысушыға  жеке-жеке  беріледі.  Қатысушылардың 
төтенше  жалпы  жиналысы  туралы  хабарламада  жиналыс  өткізу  күні,  уақыты  жэне  орны,  талкыланатын 
мәселелердің тұжырымдамасы болуы тиіс
9.7.Қатысушылар Жалпы жиналысында Серіктестіктің  эр  Қатысушысы Жарғылық капиталдагы езінің  салымына 
сэйкес дауыстар санына иеленеді.
9.8.Заңдар  қарастырған  жағдайларды  алмағанда,  Қатысушылар  Жалпы  жиналысында  дауыс  беру  ашық  түрде 
өткізіледі.
9.9.Қатысушылар Жалпы жиналысының шешімдеріне, егер олар зандарға немесе осы Жарғыға қайшы келсе, кез-
келген мүдцелі тұлғаның талабы бойынша сот арқылы наразылық білдіруге болады.
9.10.Жалпы жиналысты ашатын адам жалпы жиналыстың төрагалық етушісі мен хатшысының сайлауын өткізеді. 
Егер жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарғысында өзгеше көзделмесе, жалпы жиналыстың төрағалық етушісі 
мен хатшысын сайлау жөніндегі  мэселе  бойынша  дауыс  беру кезінде  жиналыстың эрбір  қатысушысының бір 
дауысы  болады  (жарғылық  капиталдағы  үлесіне  қарамастан),  ал  шешім  қатысушылар  санының  жай  көпшілік 
дауысымен қабылданады.
9.11.Қатысушылар Жалпы жиналысының айрықша қүзырына төмендегі мәселелер жатады:

1)Серіктестік  Жарғысын  өзгерту  немесе  Жарғылық  капитал  мөлшерін,  мекен-жайын  жэне  Серіктестіктің 
фирмалық атын өзгертуді қоса алғанда, жаңа редакцияда Жарғына бекіту;
2)Серіктестіктің  атқару  органын  күру  жэне  оның  өкілеттіктерін  мерзімінен  бұрын  тоқтату,сонымен  қатар 
Серіктестікті немесе оның мүлігін сенімді басқаруға беру және сондай басқарудың шарттарын белгілеу;
3)Серіктестіктің  Тексеру  комиссиясын  тағайындау  және  оның  өкілеттіктерін  мерзімінен  бұрын  тоқтату, 
сонымен қатар Серіктестік Тексеру комиссиясының баяндамалары мен қорытындыларын бекіту;
4)Жылдық қаржы есеп беруді бекіту жэне таза пайданы үлестіру;
5)Ішкі  ережелерді,  оларды  қабылдау  тәртібін  және  Серіктестіктің  ішкі  қызметін  реттейтін  басқа  да 
құжаттарды бекіту;
6)Серіктестіктің  басқа  да  шаруашылық  Серіктестіктерге,  сонымен  қатар  коммерциялық  емес  ұйымдарда 
қатысу туралы шешім қабылдау;
7)Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
8)Тарату комиссиясын тағайындау жэне тарату баланстерін бекіту;
9)Серіктестік Қатысушысының үлесін мэжбүрлі түрде сатып алу туралы шешім қабылдау;
10)Серіктестіктің барлық мүлігін кепілдікке беру туралы бірауыздан қабылданатын шешім қабылдау;
11)Серіктестік мүлігіне қосымша жарналар қосу туралы шешім қабылдау .
12)Серіктестіктің  қатысушылары мен үлесін  сатып алушыларға Серіктестіктің  қызметі  туралы тэртіп  пен 
мерзім бекіту туралы ақпарат;
13)Серіктестік Жарғысының 1), 7), 9) жэне 10) тармақшаларында керсетілген мэселелер бойынша серіктестікке 
катысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары мен  оған  өкілдік  алғандар  дауысының төрттен  үш (3/4) 
басым копшілік даусымен қабылданады. 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі мэжбүрлеу 
тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды жэне оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде 
ескерілмейді.  Қалған  шешімдер  серіктестікке  қатысушылардың  жалпы  жиналысына  қатысушылар  мен  оған 
екілдік алғандардың жай кепшілік даусымен қабылданады.

9.12.Серіктестікке  қатысушылардың  жалпы  жиналысы  серіктестік  қызметіне  байланысты  кез  келген  мэселені 
қарауға алуға құқылы.
9.13.Қатысушылардың  Жалпы  жиналысы  басқа  серіктестіктердің  шешімін  қабылдамауға  құқылы,  егер  ол 
жаарғыда анықталмаған шешім серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты болса;
9.14.Қтысушылар Жалпы жиналысы немесе Жиналыс шақырған тұлга (тұлғалар) ашылу күннен он күн алдында 
келіп түскен ұсыныстарды қабылдау немесе бас тартқан шешім қабылданғаны туралы күн тәртібіне енгізуі қажет, 
жалпы  жиналыс  шақырған  тұлға  (тұлғалар),  ұсыныс  қабылдаған  жағдайда  қатысушыларга  күн  тәртібінің 
езгергенін хабарлау қажет, жэне де Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының ашылуына жеті күн алдын 
жалпы  жиналыс  күн  тізбегіне  езгеріс  егізу  немесе  толықтыру  кезінде  ұсыныс  кабылданбаған  жагдайда  бас 
тартылғаны туралы өтінушіге уэждемелік жауап беруі тиіс. Егер де жалпы  жиналыс күн тізбегіне езгеріс енгізу 
немесе  толықтыру кезінде  ұсыныс  қабылданбаған  жағдайда  құқықтары  мен  заңды мүддесі  бұзылған  болса,  ол 
қатысушы шешімінің болғаны туралы білген күннен алты айдан кейін  шағымдануға құқылы,  егер де ол шешім 
қабылданған  жалпы  жиналысқа  қатысқан  болса,  онда  шешім  қабылданған  күннен  алты  ай  шамасында 
шағымдануға құқылы.Жалпы жиналыстың күн тізбегіне кең түсініктегі, "әр түрлі", "басқа", "езге" т.б. тұжырымдар 
енгізуіне тыйым салынады.
9.15.Жалпы  жиналысты  шақыру  және  өткізу  тәртібі,  сондай-ақ  шешімдер  қабылдау  тэртібі  қолданыстағы 
заңдармен анықталады.



10-шы бап. Серіктестіктің аткарушы органы.
Ю.І.Серіктестіктің  ағымдағы  қызметін  басқару  және  істерін  жүргізу  жұмыстарын  жеке  дара  атқару  органы-Директор. 

Директор,  Қатысушылар  Жалпы  жиналысының  құзырына  жататын  мэселелерден  басқа,  Серіктестіктің  ағымдағы 
қызметіне  қатысты барлык  мәселелерді  шешеді.  Директор  оған  жүктелген  міндеттердің  орындалуына  Қатысушылар 
Жалпы жиналысының алдында жауап береді.

10.2.Директор Серіктестіктің өкілі болып табылады. Директор зандардың, Жарғының талаптарына жэне Қатысушылар Жалпы 
жиналысының нүсқауларына сэйкес Серіктестік мүлігін басқарады жэне оның капиталын қажетке жаратады.
10.3.Директор:

•Сенімхатсыз Серіктестік атынан әрекет етеді;
•Серіктестікке өкілдік етуге сенімхаттар, соның ішінде сенім аудару құқығы бар сенімхаттар береді;
•Серіктестік қызметіне қатысты оларды қызметке тағайындау, басқа қызметке ауыстыру және қызметтен босату 
туралы бұйрықтарн шығарады, еңбекақы жүйелерін аныұқтайды, қызметтік жалақылары мен үстемақы мелшерлерін 
бекітеді, сыйлық беру мәселелерін шешеді, ынталандару және тэртіптік жаза шараларын қолданады, штат кестесін 
бекітеді;
•барлық мемлекеттік органдарында, үйымдар мен серіктестіктерде күштегі заң мен осы Жарғыға сэйкес 
Серіктестіктің өкілі болады;

келісімдерге отырады, банкілерде Серіктестіктің есеп айырысу және басқа да есеп шоттарын ашады; 
Серіктестіктің мақсаттарына жетуге, Қатысушылар Жалпы жиналысының шешімдерін орындауға 
бағытталған шешімдерді кабылдайды;
Қатысушылар Жалпы жиналысы берген қүзыры шектерінде, тағайындалған Серіктестіктің лауазымды адамдарын, 
еншілес және тэуелді кәсіпорындардың басшыларын тағайындайды және қызметінен босатады; Серіктестік 
басшыларының, лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің еңбекақы жэне сыйақы түрлерін мен мөлшерін 
анықтайды;
заң белгілеген тэртіп бойынша Серіктестіктің, оның филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес 
фирмаларының қызметін реттейтін қүрылтай қүжаттары мен ережелерді әзірлейді жэне бекітеді 
Серіктестікті қаржыландыру эдістеріне қатысты мәселелерді шешеді Серіктестік пайдасының аралық 
үлестіруіне қатысты мәселелерді анықтайды

10.4. Директор  Серіктестікке  қатысты  заң  және  осы  Жарғы,  сонымен  қатар  Қатысушылар  Жалпы  жиналысы  бекіткен
барлық талаптарды қадағалауға міндетті.

10.5.Серіктестік Директоры кұзырына кірмейтін іс-эрекеттер:
•Қатысушылар Жалпы жиналысының келісімісіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда түсіруге бағытталған (сыйға беру, 
қарызға беру, тегін пайдалануға беру, сатып алу, сату және т.б.) келісімдерге отыру;
•Серіктестік жэне үшінші түлғалар арасында жасалған мэмілелер үшін, сол үшінші тұлғалардан немесе 
Серіктестіктің езінен делдалдық сыйақы алу;
•Үшінші тұлғалар мен Серіктестік арасындағы қатынастарды үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделері үшін 
эрекет жасау.
Жоғарыда көрсетілген шектеулердің Директордың жұбайына да, жоғарыдан төменге тарайтын барлық 
туысқандарына да, сонымен қатар туған аға-бауырлары мен апа-сіңлілеріне де қатысы бар.

11-ші бап. Серіктестіктің Тексерушісі
11.1. Серіктестік  Директорының  қаржы-шаруашылык  қызметін  тексеру  үшін  Серіктестік  қатысушыларының

өкілдері арасынан тексерушы сайлану мүмкін.
11.2. Серіктестік  Тексерушісі  бес  жыл  мерзімге  Жалпы  жиналыспен  сайланады  және  шектелмеген  сан  рет  қайта

сайлануы мүмкін. Серіктестіктің Директоры Тексеруші бола алмайды.

12-ші бап. Серіктестіктің қызметін тоқтату.
12.1. Серіктестіктің кызметі тоқтатылуы, қайта құру немесе жою арқылы жүзеге асырылады.

Серіктестіктің кызметін тоқтатуға:
• Егер жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері қолданылатын зандарда көрсетілген

ең төменгі мөлшерден аз болып қалған;
• егер қатысушы белгіленген мерзімге серіктестіктің жарғылық капиталын құрмаған жағдайлар негіз

болуы мүмкін.
12.2. Серіктестікті   қайта  ұйымдастыру   (қосу,   біріктіру,   бөлу,   бөліп   шығару,   қайта   кұру)   қатысушының

шешімімен занда қарастырылған тәртібі арқылы жүзеге асырылады
Серіктестік зан  бойынша  басқа да  шаруашылық серіктестік  немесе  өндірістік  кооперативке,  қайта  құрылған серіктестіктің 
міндеттері мен кұқысы өткізу актісі бойынша ауысып, қайта құрылуға кұқылы.
12.3. Серіктестік мына жағдайда таратылады:

• Қатысушының шешімі;



•Сот шешімімен;
•Қолдаиылатын заі-щарда қарастырылган басқада негіздері бойынша.

12.4.Серіктестіктің  таратылуы  қүрылтайшы  немесе  сот  шешімімен  тағайындалған  тарату  коммисиясымен  жүргізіледі. 
Тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап серіктестіктің қызметін баскару өкілеттілігі беріледі.
12.5.Тарату қолданылатын заңда қарастырылған тэртіп бойынша жүргізіледі.

13-ші бап. Серіктестікті тарату тәртібі.
13.1. Серіктестікті тарату тэртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сэйкес ан.ыкталады.
13.2. Тарату туралы шешім қабылдаған Қатысушылар Жалпы жиналысы немесе өкілетті мемлекеттік орган, тарату

балансын жасап оны Қатысушылардың Жалпы жиналысының бекітуіне үсынатын Тарату комиссиясын кұрады.
13.3.Тарату  комиссиясы  Серіктестік  атыиан  іс-эрекет  жасайды  және  Серіктестіктің  Директорының  Жарғы

карастырған өкілеттіктерді атқарады.
13.4.Тарату комиссиясы тек қана Серіктестіктің ағымдағы істерін аяқтап, несие берушілермен есеп айырысу мақсатымен 
қажетті мәмілелерге отыруға қүқылы.
13.5.Серіктестік таратылғанда осы Жарғының күші жойылады.
1.3.6.     Несие берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін Серіктестікке қалған мүлік Жарғылық капиталға

қоскан салымына сәйкес Серіктестіктің Қатысушыларына беріледі.. 13.7.     Серіктестікті тарату тіркелген мезеттен 
бастап, ол заңды түлға қүқықтарын жоғалтады және өзінің омір сүруін токтаткан деп саналады.

14-ші бап. Дауларды шешу..
14.1. Серіктестіктің істеріне қатысты, Қатысушылар мен басқа лауазымды түлғалардың арасындағы даулар, егер дауласкан 

тараптар  келісімін  берсе,  Қатысушылар  Жалпы жиналысымен шешіледі  немесе  шешімдері  дауласқан  тараптар  ушін 
біржола және міндеттің болатын сот органдарында шешіледі.

15-ші бап. Қорытынды ережелер..
15.1.Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, ол қалған ережелердің кушіне әсер етпейді. Жарамсыз ереже 
күкықтык жағыиан мүмкін жэне мағынасы үқсас ережемен ауыстырылады.
15.2.Жаргыға Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының зандарына кайшы 
келмейтін өзгертулер мен толтырулар енгізілуі мумкін.
15.3.Осы Жарғы қарастырмаған барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сэйкес шешіледі.

16-шы бап. Күшіне енуі.
16.1. Осы Жарғы Серіктестік мемлекеттік тіркеу алған сәттен бастап күшіне енеді.


