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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус 

Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Profi Time Astana» как юридического лица. 

Товарищество является юридическим лицом. 

ТОО «Profi Time Astana»  в дальнейшем 

«Товарищество», создано в соответствии с 

Гражданским кодексом  Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» 

и другими законодательными актами, 

регулирующими предпринимательскую 

деятельность. 

1.2. Учредителем  Товарищества является: 

Мухаметкалиев Камбар Кинаятович, 20.06.1959 

года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской 

области, РНН 181710911979, ИИН 590620301208 

проживающий по адресу: Республика Казахстан, 

010000, город Астана, улица Куйши Дина, дом 28, 

квартира 268 

1.3.  Фирменное  наименование товарищества на 

государственном языке: 

полное: «Profi Time Astana» Жауапкершiлiгi 

шектеулi серiктестiгi;  

сокращенное: «Profi Time Astana» ЖШС. 

  на русском языке: 

полное: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Profi Time Astana»; 

сокращенное: ТОО «Profi Time Astana». 

1.4. Место нахождения Товарищества:  Республика 

Казахстан, 010000, город Астана, район 

Сарыарка, улица А. Мамбетова, дом 24.  

1.5. Товарищество может осуществлять деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом, а также 

любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательными актами. 

1.6. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Profi Time Astana» является субъектом среднего 

предпринимательства, численность его работников 

не должна превышать 250 человек, общей 

стоимостью активов в среднем за год не 

превышающей 325 000 кратного расчетных 

показателей 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА, 
2.1.Главной  целью  деятельности   Товарищества  

является   извлечение   чистого   дохода      путем 

удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), 

производимые Товариществом. 

2.2.Виды деятельности Товарищества: 

 Инвестиции в строительство; 

 Осуществление строительных, строительно-

монтажных, ремонтно-строительных, 

пусконаладочных работ, производство и 

реализация строительных и отделочных 

материалов, изделий и конструкций; 

 Продажа строительных материалов; 

 Строительство объектов жилищного, 

культурного, и социально-бытового 

назначения; 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 
1.1. Осы Жарғы «Profi Time Astana» 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  заңды 

тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайды. 

Серіктестік заңды тұлға болып табылады.   

«Profi Time Astana» ЖШС бұдан әрі «Серіктестік», 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар» Қазақстан Республикасының 

Заңына және басқа да кәсіпкерлік қызметті реттейтін 

заң актілеріне сәйкес құрылды.  

Серіктестіктің қатысушысы: Мухаметкалиев 

Камбар Кинаятович, 20.06.1959 жылы тұған, 

Шығыс Қазақстан облысында туған, СТН 

181710911979, ЖСН 590620301208. мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, 

Күйші Дина көшесі, 28 үй, квартира 268. 

1.3.Серіктестіктің мемлекеттік тілдегі фирмалық 

атауы: 

толықтай: «Profi Time Astana» Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі; 

қысқартылған: «Profi Time Astana» ЖШС.  

 орыс тілінде: 

 толықтай: Товарищество     с   ограниченной 

ответственностью     «Profi Time Astana»; 

қысқартылған: ТОО «Profi Time Astana». 

1.4. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа 

ауданы, А.Мамбетов көшесі, 24 үй. 
1.5. Серіктестік осы Жарғыда көзделген қызметті, 

сондай-ақ заң актілерінде тыйым салынбаған кез-

келген қызмет түрлдерін жүзеге асыруы мүмкін.  

1.6. «Profi Time Astana» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі қызметкерлерінің саны 250-ден 

аспайтын, активтердің жалпы құны орта  есеппен 

325 000 айлық есептік көрсетқіштен аспайтын орта 

кәсікерліктің субъектісі болып табылады 

 

 

 

 

2.СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ 

ЖӘНЕ МАҚСАТЫ 

2.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты 

Серіктестік өндіретін тауарға (жұмысқа, қызметке) 

сұранысты қанағаттандыру арқылы таза табыс тарту 

болып табылады.  

    2.2. Серіктестік қызметінің түрлері: 

 Құрылысқа инвестициялар;  

 Құрылыстық, құрылыс-монтаждық, жөндеу-

құрылыстық, шығару-реттеу жұмыстарын 

іске асыру, құрылыс және жөндеу 

материалдарын, өндірілген өнімдерін және 

құрылымын сату және өнімдерді өндіру;   

 Құрылыс материалдарын сату;  

 Тұрғын үй, мәдени және әлеуметтік-тұрғын 

үйге арналған объектілердің құрылысы; 
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 Закуп и реализация ГСМ; 

 Торгово-закупочная, коммерческая, 

посредническая деятельность; 

 Открытие точек общественного питания, в 

том числе кафе, баров, ресторанов и т.п. 

 Открытие магазинов, в том числе магазинов 

для комиссионной торговли, супермаркетов; 

 Оказание бытовых услуг населению; 

 Экспортно-импортная деятельность; 

 Транспортно – экспедиторские услуги 

 Деятельность по маркетингу, инжинирингу, 

менеджменту; 

 Открытие АЗС, СТО, автосервис; 

 Внешнеэкономическая деятельность в 

установленном законодательством порядке; 

 Оказание образовательных услуг; 

 оказание консалтинговых услуг. 

2.3. Отдельными видами    деятельности, перечень 

которых определяется законодательными актами, 

подлежащими обязательному лицензированию, 

Товарищество может заниматься только на 

основании лицензии. 

2.4. Информация о деятельности Товарищества 

публикуется в «Юридической газете» 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА 

3.1. Товарищество является юридическим лицом с 

момента его государственной регистрации в органах 

юстиции. 

3.2. Товарищество обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, 

в том числе в свободно конвертируемой валюте, 

круглую печать с эмблемой и угловой штамп со 

своим наименованием на государственном и русском 

языках, может иметь свою символику, бланки, свой 

товарный знак. 

3.3. Товарищество для достижения целей своей 

деятельности имеет право от своего  имени 

заключать сделки, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3.4. Товарищество вправе создавать на территории 

Республики Казахстан и за рубежом филиалы и 

представительства, вступать в объединения (союзы) 

с другими юридическими лицами, а также быть 

участником иных юридических лиц. 

3.5. Режим работы Товарищества организуется в 

соответствии с требованиями трудового 

законодательства   Республики Казахстан. В 

Товариществе производственные и трудовые 

отношения, включая вопросы найма и увольнения, 

режима труда и отдыха, условий оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, регулируются как 

коллективным договором (соглашениями), так и 

индивидуальными трудовыми договорами 

(контрактами). Условия коллективного договора 

(соглашения) и индивидуальных трудовых договоров 
не могут ухудшать положения работников 

Товарищества в сравнении с условиями, 

предусмотренными законодательством Республики 

Казахстан. 

 ЖЖМ сатып алу және сату; 

 Сауда-саттық, коммерциялық, делдалдық 

қызмет; 

 Қоғамдық тамақтандыру соның ішінде 

дәмхана, барлар, мейрамханалар және т.б. 

нүктелерін ашу; 

 Дүкендерді, соның ішінде комисиялық 

дүкендерді,  әмбебап дүкендерді ашу; 

 Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету; 

 Экспорттық-импорттық қызмет; 

 Өліктік – экспедиторлық қызмет; 

 Маркетинг, инжиниринг, менеджмент 

бойынша қызмет; 

 АТҚ, ТҚС, автосервис ашу; 

 Заң тәртібінде белгіленген сыртқы 

экономикалық қызмет; 

 Білім беру қызметін көрсету; 

 Консалтингтік қызметтерін көрсету. 

2.3. Тізбесі заң актілерімен анықталатын міндетті 

лицензиялауға жататын қызметтің жекелеген 

түрлерімен Серіктестік лицензия негізінде ғана 

айналыса алады. 

2.4. Серіктестіктің қызметі туралы мәлімет «Заң 

газетінде» жарияланады. 

 

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢГЕРЛІК МӘРТЕБЕСІ 

3.1. Серіктестік оны әділет органдарында 

мемлекеттік тіркеген сәттен бастап заңды тұлға 

болып табылады.  

3.2.    Серіктестік оқшауланған мүлікке ие, өзіндік 

балансы, несиелік мекемелерде есеп айырысу және 

басқа шоттары, соның ішінде еркін айырбасталымды 

валютасы, эмблемамен дөңгелек мөрі, мемлекеттік 

және орыс тілдеріндегі өзінің атауымен бұрыштама 

мөртабасы болады, өзінің нышаны, бланкілері, 

өзінің тауарлық белгісі бар. 

3.3.  Серіктестік өзінің қызметінің мақсатына жету 

үшін өзінің атынан мәмілелер жасай алады, мүліктік 

және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады, 

жауапкершілік көтере, сотта талапкер және 

жауапкер бола алады. 

3.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының 

аумағында және шет елде филиалдар мен өкілдіктер 

ашуға, басқа заңды тұлғалардың бірлестікке (одаққа) 

кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың 

қатысушысы болуға құқылы. 

3.5.  Серіктестік жұмыс тәртібі Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасының талабына 

сәйкес ұйымдастырылады. Серіктестікте өндірістік 

және еңбек қатынасы, жалдау және жұмыстан 

шығару, еңбек және демалыс тәртібі, еңбеккке ақы 

төлеу шарты және өтемдерді қоса алғандағы 

мәселелер ұжымдық шарттармен (келісімдермен) 

тәрізді жеке еңбек шартымен (келісім-шарттар) 

реттеледі. Ұжымдық шарт (келісім) және жеке еңбек 

шарттарының талабы Серіктестік қызметкерлерінің 

жай-күйін Қазақстан Республикасы заңдарында 

көзделген шарттармен салыстырғанда төмендете 

алмайды. 
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4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

ТОВАРИЩЕСТВА. 

4.1. Имущество   Товарищества   составляют   

материальные   ценности   и   финансовые   ресурсы, 

находящиеся на его балансе и являющиеся 

собственностью Товарищества (основные и 

оборотные средства) иное имущество. 

4.2. Источниками образования имущества 

Товарищества являются: 

• Вклад Участника  в Уставный  капитал,  а также 

его дополнительные  взносы в имущество 

Товарищества; 

• Доходы от производственной деятельности 

Товарищества; 

• Кредиты; 

• иные источники, не запрещенные 

законодательными актами. 

4.3. Уставный капитал: 

Для обеспечения деятельности Товарищества 

Участник, в соответствии с Законом РК № 220-I от 

22 апреля 1998 года «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью», 

своими вкладами в денежной форме и имуществом, 

безвозмездно передаваемыми в собственность 

Товарищества, к моменту регистрации сформировал 

Уставный капитал Товарищества в размере   110 

000  (Сто десять тысяч) тенге. 

4.4.  Товарищество создает резервный капитал в 

размере 15 % от Уставного капитала.  Формирование 

резервного капитала осуществляется путем 

ежегодных отчислений в  размере 5 % от чистого 

дохода.  

4.5. Вклад Участника в имущество Товарищества и 

все приобретенное Товариществом за свой счет 

имущество являются собственностью Товарищества. 

4.6.Вкладом в Уставный капитал Товарищества 

могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, 

имущественные права, в том числе право 

землепользования и право на результаты 

интеллектуальной деятельности и иное имущество. 

Не допускается внесение вклада в виде личных 

неимущественных прав и иных нематериальных 

прав. 

4.7. Форма  собственности  Товарищества -  частная.   

Как  одна  из   форм  собственности  она 

неприкосновенна и находится под защитой 

государства. 

4.8. Доход от деятельности Товарищества 

используется на возмещение материальных затрат, 

осуществление обязательных платежей и отчислений 

(уплату налогов, оплату труда работников 

Товарищества и т. д.). Оставшийся в распоряжении 

Товарищества чистый доход распределяется по 

усмотрению Участника. 

4.9. Убытки, которые могут возникнуть в ходе 

деятельности Товарищества, возмещаются за счет 

резервного капитала.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

ТОВАРИЩЕСТВА 

5.1. Участник Товарищества имеет право: 
1) участвовать в управлении делами Товарищества 

лично или через своих представителей; 

2) получать информацию о деятельности 

 

 

4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ 

ҚАРЖЫСЫ 

4.1.   Серіктестік мүлкін оның балансындағы 

материалдық құндылықтар мен қаржылық ресурстар  

және Серіктестік меншігі болып табылатын (негізгі 

және айналымдағы қаржылар) басқа да мүліктер 

құрайды. 

4.2.  Серіктестіктің мүлкін құрау көздері: 

- Жарғылық капиталдағы Қатушысының салым, 

сондай-ақ оның Серіктестік мүлкісіне олардың 

қосымша жарналары;  

- Серіктестіктің өндірістік қызметінен табыстар; 

- Несиелер; 

- заң актілерімен тыйым салынбаған өзге де  

көздерден болып табылады. 

-  

4.3.  Жарғылық капитал: 

Қатысушы Серіктестіктің қамтамасыз ету үшін  

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» № 220-I 

1998 жылғы 22 сәуірдегі ҚР Заңына сәйкес 

Серіктестік сеншігіне тапсырылған ақшадай 

нысандағы өздерінің салымдарымен және 

мүліктерімен тіркеу кезінде Серіктестіктің 

Жарғылық капиталын  110 000  (Бір жүз он мың) 

теңге мөлшерінде құрады. 

4.4. Серіктестік Жарғы капиталының 15 % пайызы  

мөлшерінде резерв капиталын құрады. Резерв 

капиталы таза пайдадан 5 % пайыз  мөлшерінде жыл 

сайын бөліп отырады.   

4.5. Қатысушысының Серіктестік мүлкіне салым 

мен Серіктестіктің өз есебінен сатып алған барлық 

мүлкі Серіктестіктің меншігі болып табылады. 

4.6. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым 

ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқық, 

соның ішінде жерді пайдалану құқығы және 

зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де 

мүлік бола алады. Жеке мүліктік емес құқық және 

өзге де материалдық емес құқық түрінде салым 

енгізуге жол берілмейді. 

4.7. Серіктестіктің меншік нысаны – жекеше. 

Меншік нысанының  бірі ретінде оған қол 

сұғылмайды және мемлекеттің қорғауында болады. 

4.8. Серіктестік қызметінен түскен табыстар 

материалдық шығындарды өндіруге, міндетті 

төлемдер мен аударымдарды (салықтарды төлеу, 

Серіктестік қызметкерлерінің еңбегін төлеу және 

т.б.) жүзеге асыруға пайдаланылады. Серіктестік 

иелігінде қалған таза табыс Қатысушының қалауы 

бойынша бөліске түседі. 

4.9. Серіктестік қызметінің барысы уақытында 

пайда болатын шығындар резерв капиталы есебінен 

жабылады.  

 

5. СЕРІКТЕСТІК  ҚАТЫСУШЫНЫҢ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Серіктестіктің Қатысушысы: 

1)  серіктестік жұмыстарын басқаруға өзі не өз 
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Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией; 

3) получать доход от деятельности Товарищества в 

соответствии с учредительными документами 

Товарищества; 

4) получить в случае ликвидации Товарищества 

стоимость части имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, часть этого имущества в 

натуре;  

5) прекратить участие в Товариществе путем 

отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном 

законодательством и учредительным документами; 

6) оспаривать в судебном порядке решения органов 

Товарищества, нарушающие их права, 

предусмотренные действующим законодательством 

РК и (или) уставом товарищества. 

5.2. Участник Товарищества обязан: 

1) соблюдать требования настоящего Устава; 

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества 

в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные 

учредительными документами; 

3) не разглашать сведения, которые Товариществом 

объявлены коммерческой тайной; 

4) письменно извещать исполнительный орган об 

изменении сведений, предусмотренных пунктом 1.2. 

настоящего Устава. 

5.3. Участник Товарищества может иметь (нести) и 

другие права (обязанности), предусмотренные 

законодательством и учредительными документами. 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ТОВАРИЩЕСТВОМ 
6.1. Товарищество по требованию его участника 

обязано доводить до его сведения информацию о 

деятельности Товарищества, затрагивающую 

интересы Участника Товарищества.  

Информацией, затрагивающей интересы участника 

Товарищества, признается:  

1) решения, принятые исполнительным органом 

Товарищества, и информация об исполнении 

принятых решений;  

2) 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;  

3) получение Товариществом займа в размере, 

составляющем двадцать пять и более процентов от 

размера собственного капитала Товарищества;  

4) получение Товариществом лицензий на 

осуществление каких-либо видов деятельности и 

(или) совершение определенных действий, 

приостановление или прекращение действий, а также 

лишение ранее полученных Товариществом 

лицензий на осуществление каких-либо видов 

деятельности и (или) совершение определенных 

действий;  

5) аудиторский отчет (при его наличии);  

6) арест имущества Товарищества;  

7) наступление обстоятельств, носящих 

чрезвычайный характер, в результате которых было 

уничтожено имущество Товарищества, балансовая 

стоимость которого составляла десять и (или) более 

өкілдері арқылы  қатысу; 

2) серіктестіктің  қызметі туралы толық мәлімет алу, 

бухгалтерлік және өзге де құжаттарымен танысу; 

3) Серіктестіктің құрылтайшылық құжыттарына 

сәйкес, Серіктестіктің қызметінен табыс алуға; 

4) серіктестік таратылған жағдайда  несие 

берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалатын 

мүліктің құнының үлесін, бұл мүліктін бөлігін 

алуға; 

5) құрылтайшылық құжаттарымен және 

заңнамалармен қарастырылған тәртіпке сәйкес өз 

үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікте 

қатысуды тоқтату; 

6) Серіктестіктің ҚР қазіргі заңдарға көзделген және 

(немесе) Серіктестіктің жарғысымен ескерілген   

құқықтарды бұзатын, Серіктестік органдарының 

шешімдерін соттық тәртіпте даулауға құқығы бар. 

5.2. Серіктестіктің  Қатысушысы міндетті: 

1) осы Жарғы талаптарың орындау;  

2) құрылтайшылық құжаттарымен қарастырылған 

тәртіпке, мөлшерде, және уақытында жарғылық 

капиталына салу; 

3) серіктестіктің коммерциялық құпия деп таныған 

мәліметерді жарияламау. 

4) осы жарғының 1.2-Тармағында ескерілген 

мәліметтердің өзгеруі туралы атқарушы органға 

жазбаша хабарлау. 

5.3. Серіктестіктің Қатысушысы заңнамалармен 

және құрылтайшылық құжаттармен қарастырылған 

басқа да құқықтарға (міндеттерге)  ие бола  алады. 

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АҚПАРАТТЫ БЕРУІ 

6.1. Серіктестік өз қызметi туралы, Серіктестік 

қатысушысының мүдделерiн қозғайтын ақпаратты 

өзiнiң қатысушысы оның талабы бойынша назарына 

жеткiзуге міндетті.  

Серіктестік қатысушысының мүдделерін қозғайтын, 

ақпарат:  

1) атқарушы органың қабылдаған шешімдері және 

 қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат; 

2) серіктестіктің ірі келісімі немесе Серіктестіктің 

өзіндік капиталының көлемінен жиырма бес пен 

одан көп пайызын құратын сомаға мүліктенетін 

немесе  мүлікті меншіктен шығарылатын нәтижедегі 

бір-бірімен өзара байланысты келісімдердің 

жиынтығын  құру;  

3) серіктестіктің өзіндік капиталының көлемінен 

жиырма бес пен одан көп пайызын құратын көлемде 

Серіктестіктің қарыз алуы;  

4) белгілі-бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға 

Серіктестіктің лицензияны алуы, белгілі-бір қызмет 

түрлерін жүзеге асыруға және  (немесе) белгілі  бір 

әрекетті  іске асыруға, сондай-ақ Серіктестік 

алдында белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асрыуға 

алған лицензиялардың әрекетін тоқтатып қою 

немесе тыю;  

5 ) аудиторлық есеп (бар болған жағдайда); 

6) серіктестіктің мүлігін қамауға алу;  

7) серіктестік активтерінің жалпы көлемі он және 

(немесе) одан артық пайызды құратын баланс 

бағасындағы Серіктестік мүлігі жойылған нәтиженің 
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процентов от общего размера активов Товарищества;  

8) привлечение Товарищества и (или) его 

должностных лиц к административной 

ответственности;  

9) решения о принудительной реорганизации 

Товарищества;  

10) иная информация, затрагивающая интересы его 

участника, в соответствии с уставом Товарищества.  

6.2. Предоставление информации о деятельности 

Товарищества, затрагивающей интересы участников, 

осуществляется на основании устного или 

письменного обращения в Исполнительный орган 

Товарищества в срок не более 5 (Пяти) календарных 

дней с момента указанного обращения.  

6.3. Предоставление информации о деятельности 

Товарищества приобретателям долей и порядок 

предоставления, и объем информации 

устанавливается по соглашению сторон и 

предварительным договором о приобретении долей. 

7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 

7.1. Высшим органом управления Товарищества 

является Участник Товарищества. 

7.2. К исключительной компетенции Участника 

Товарищества относятся следующие вопросы: 

1) изменение Устава Товарищества, в том числе 

изменение размера его Уставного капитала, места 

нахождения и фирменного наименования, или 

утверждение Устава в новой редакции; 

2) избрание Директора, заместителя Директора и 

Главного бухгалтера Товарищества и досрочное 

прекращение  их полномочий,  а также  принятие 

решений  о  передаче товарищества или  его 

имущества в доверительное управление, 

определение условий такой передачи; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий 

Ревизора, а также утверждение отчетов и 

заключений Ревизора Товарищества; 

4) утверждение годовой финансовой отчетности и 

распределение чистого дохода; 

5) утверждение внутренних правил, процедуры их 

принятия и других документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Товарищества; 

6) решение   об   участии   Товарищества   в   иных   

хозяйственных   товариществах,   а   также   в 

некоммерческих организациях; 

7) решение о реорганизации или ликвидации 

Товарищества; 

8) решение о создании и ликвидации филиалов и 

представительств Товарищества, утверждение 

положений о них, 

9) создание, определение размера и порядок  

образования и использования фондов Товарищества, 

10)  принятие решения по приобретению кредитов, 

11)  назначение ликвидационной комиссии,    

утверждение ликвидационного баланса; 

12)  решение о залоге всего имущества 

Товарищества; 

13)  решение о внесении дополнительных взносов в 

имущество Товарищества в соответствии с ст. 39 

Закона РК № 220-I от 22 апреля 1998 года «О 

Товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью»; 

14)  Участник Товарищества вправе отменить любое 

төтенше  сипаттағы жағдайлардың  басталуы;  

8) серіктестікті және (немесе) оның лауазымдық 

тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;  

9) серіктестікті мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру 

туралы шешім;  

10) серіктестіктің жарғысына сәйкес, оның 

қатысушысының мүдделерін қозғайтын, басқа 

ақпарат.  

6.2.Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті беру, 

оның қатысушылырынның мүдделерін қозғайтың, 

оның ауызша немесе жазбаша талабы негізінде 5 

(бес) күнтізбелік күннен артық емес мерзімде 

Серіктестіктің Атқарушы органымен іске 

асырылады. 

6.3. Серіктестіктің іс-әрекеті туралы еншілер 

иеленушілеріне ақпаратты ұсыну, ұсынудың тәртібі 

және ақпараттың көлемі тараптардың келісімімен 

және еншіні алу туралы алдын-ала келісім-шартпен 

белгіленеді.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ 

7.1. Серіктестікті басқарудың жоғары органы 

Серіктестіктің Құрылтайшысы болып табылады.   

7.2. Серіктестіктің Құрылтайшысының ерекше 

құзыретіне мынадай мәселелер жатады: 

 1) Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, соның 

ішінде оның жарғылық капиталы мөлшерін, 

орналасқан жері және фирмалық атауын өзгерту 

немесе жаңа редакциядағы жарғыны бекіту;  

2) Серіктестіктің Директорын, Директордың 

орынбасарын және Бас бухгалтерін тағайындау 

және олардың өкілеттіктерін кезектен  тыс 

тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның 

мүлкін сенімді басқаруға тапсыру туралы шешім 

қабылдау, осындай тапсыру шарттарын анықтау; 

3) Тексерушіні сайлау және өкілеттігін кезектен 

тыс тоқтату, сондай-ақ Серіктестік Тексерушінің  

есептерін және қорытындысын бекіту; 

4) жылдық қаржылық есеп беруді бекіту және таза 

табысты бөлу; 

5) Серіктестіктің  жарғысында, Серіктестіктің өзге 

органдарының құзыретіне жатқызылған 

құжаттардың басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін 

реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау 

рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту; 

6) Серіктестіктің өзге де шарауашылық 

серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық емес 

ұйымдарға қатысуы туралы шешім; 

7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату 

туралы шешім;  

8) Серіктестік филиалдары мен өкілдіктерін құру 

және тарату туралы шешім, олар туралы 

ережелерді бекіту; 

9) Серіктестік қорларын құру, мөлшерін және 

құру тәртібін анықтау және пайдалану; 

10) несиелерді сатып алу жөнінде шешімдер 

қабылдау; 

11) тарату комиссиясын тағайындау, тарату 

балансын бекіту; 

12) Серіктестіктің барлық мүлікін кепілдігі 
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решение иных органов Товарищества по вопросам, 

относящимся к внутренней деятельности  

Товарищества, если иное не определено Уставом 

Товарищества. 

   7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции Участника Товарищества, не могут     

быть переданы им на решение исполнительного    

органа Товарищества. Участник Товарищества, 

независимо от того, как определена его компетенция      

в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению 

любой вопрос, связанный с деятельностью 

Товарищества. 

  7.4. Для осуществления контроля за деятельностью 

исполнительного органа Товарищества Участник 

избирает Ревизора или приглашает независимого 

Аудитора. 

8. ДИРЕКТОР 

8.1. Директор, назначаемый Участником 

Товарищества, осуществляет руководство   

текущей деятельностью Товарищества,   

организует выполнение решений Участника 

Товарищества.  

8.2. В своей деятельности Директор подотчетен 

Участнику Товарищества. 

8.3. В пределах своей компетенции, 

руководствуясь действующим 

законодательством  и настоящим Уставом,   

Директор: 
1) осуществляет оперативное руководство работой 

Товарищества в соответствии с программами его 

деятельности и обеспечивает выполнение текущих и 

перспективных планов Товарищества; 

2) представляет на утверждение проекты программ 

и планов, а также отчеты об их исполнении; 

3) обеспечивает выполнение решений Участника 

Товарищества; 

4) распоряжается имуществом товарищества, 

включая его денежные средства; 

5) представляет товарищество в отношениях с 

организациями, включая государственные органы,  

суды, по вопросам деятельности товарищества в 

пределах полномочий, предоставляемых 

участниками   и определенных настоящим Уставом.   

6) утверждает положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции 

работников Товарищества; 

7) принимает решения и издает приказы по   

оперативным вопросам внутренней деятельности 

Товарищества; 

8)  издает приказы о назначении на должность, о 

переводе, об освобождении от должности 

работников Товарищества, определяет систему 

оплаты труда, устанавливает размеры должностных 

окладов и персональных добавок, решает вопросы     

премирования, применяет к ним меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством  

Республики Казахстан; 

9) без доверенности действует от имени 

Товарищества; 

10) заключает договоры (контракты), совершает 

иные юридические действия, выдает доверенности,  

открывает в банках расчетный и другие счета 

туралы шешім; 

13) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР № 

220-I 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңының 39-бабына 

сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар 

енгізу туралы шешім;  

14) Қатысушы, егер Серіктестіктің жарғысында 

өзгеше айқындалмаса, Серіктестіктің ішкі 

қызметіне қатысты мәселелер бойынша 

Серіктестіктің өзге де органдарының кез келген 

щещімнің күшін жоюға құқылы. 

7.3. Серіктестік құрылтайшысының ерекше 

құзыретіне жататын мәселелер Серіктестіктің 

атқарушы органының шешуіне беріле алмайды. 

Серіктестік құрылтайшысының осы Жарғыда оның 

құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, 

қарауға Серіктестіктің қызметіне байланысты кез-

келген мәселені қабылдауға құқылы. 

7.4. Серіктестік атқарушы органының қызметіне 

бақылауды жүзеге асыру үшін, Қатысушы 

Тексерушіні сайлайды немесе тәуелсіз Аудиторды 

шақырады. 

8. ДИРЕКТОР 

8.1. Қатысушымен тағайындайтын Директор, 

Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық 

етеді, Қатысушының шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады. 

8.2. Өз қызметінде Директор Серіктестіктің 

Қатысушысына есеп береді. 

8.3.  Өз құзыреті шегінде қолданыстағы 

заңнама мен осы Жарғыны басшылыққа ала 

отырып, Директор: 
1)   Серіктестік қызметінің бағдарламаларына  

сәйкес оның жұмысын шұғыл басқаруды жүзеге 

асырады және Серіктестіктің ағымдағы және 

перспективалық жоспарларының орындалуын 

қамтамасыз етеді;    

2) бағдарламалар мен жоспарлар жобаларын, 

сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді 

бекітуге ұсынады; 

3) қатысушының шешімдерінінің орындалуын 

қамтамасыз етеді; 

4)  қатысушысы ұсынатын шекте Серіктестіктің 

мүлкіне; 

5) Серіктестікті Қатысушысының көрсететін және 

осы Жарғыда белгіленген өкілеттіктер шегіндегі 

Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша 

мемлекеттік органды, соттарды қоса алғанда, 

ұйымдарға қатысты көрсетеді; 

6) құрылымдық бөлімшелер туралы ережені және 

Серіктестік қызметінің лауазымдық нұсқаулығын 

бекітеді; 

7) Серіктестіктің ішкі қызметінің шұғыл 

мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды және 

бұйрықтар шығарады; 

8)   қызметке тағайындау туралы, ауыстыру 

туралы, Серіктестік қызметкерлерін қызметтен 

босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы 

жүйесін белгілейді, лауазымды ақылар мен жеке 

үстемелер мөлшерін белгілейді, оларға көтермелеу 
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Товарищества; 

11) выдает доверенность на право представлять 

товарищество, 

12) выполняет другие функции, вытекающие из 

настоящего Устава, решений Участника 

Товарищества. 

 

 

 

9.  КОНТРОЛЬ    ЗА    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА 

ТОВАРИЩЕСТВА 
 9.1. Для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью исполнительного 

органа в Товариществе назначается Ревизор. 

 9.2. Ревизор назначается Участником  

Товарищества. 

  9.3. Порядок работы Ревизора определяется    

настоящим Уставом, а также правилами и иными 

документами, регулирующими внутреннюю 

деятельность Товарищества. 

Ревизор при   проведении   проверок   финансово-

хозяйственной   деятельности исполнительного     

органа, вправе требовать предоставления всех 

необходимых материалов, бухгалтерских и иных  

документов,   личных   объяснений,   как   в   устной,    

так   и   в   письменной   форме.   Ревизор   обладает   

правом    безусловного    доступа   ко    всей    

документации Товарищества. Результаты проверок 

направляются Участнику Товарищества. 

 9.4. Ревизор (Аудитор) в обязательном порядке   

проводит проверку годовой финансовой отчетности   

до их утверждения Участником Товарищества. 

Участник Товарищества без заключения   Ревизора   

(Аудитора)   не   вправе   утверждать   годовую 

финансовую отчетность Товарищества, производить 

распределение его чистого дохода и покрытие    

убытков. 

 9.5. Товарищество может для проверки и   

подтверждения правильности финансовой 

отчетности привлекать профессионального аудитора, 

не   связанного имущественными интересами с 

Товариществом или его Участником (внешний 

аудит). 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА 

10.1. Оперативный    бухгалтерский    и 

статистический    учет    и    отчетность     

Товарищества осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

10.2. Финансовые результаты деятельности 

Товарищества устанавливаются на основе 

годового бухгалтерского отчета. Финансовые 

отчеты Товарищества составляются каждый год 

и  отражают доходы и расходы Товарищества как 

в тенге, так в иностранной валюте. 

10.3. Финансовые отчетности и заключения по ним 

Ревизора      и (или) Аудитора, за три предыдущих года 

должны     храниться исполнительным органом 

товарищества и в      любое время представляться для 

ознакомления Участнику Товарищества.  

10.4. Финансовый год совпадает с календарным 

годом, начинается 1 января и заканчивается 31 

шараларын қолданады және оларға ҚР еңбек 

заңнамасына сәйкес әкімшілік жазалар қолданады; 

9)  сенімхатсыз Серіктестік атынан әрекет етеді; 

10)  шарттар (келісім-шарттар) жасасады, өзге де 

заңды әрекеттер жасайды, сенімхаттар береді, 

банктерде Серіктестіктің есеп-айырысу және басқа 

да шоттарын ашады;  

11)    Серіктестікті өкеттік құқығына сенімхат 

береді; 

12) осы Жарғының, Қатысушысының шешімдері 

негізінде басқа да функцияларды орындайды.    

9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АТҚАРУШЫ 

ОРГАНЫНЫҢ  ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ 

9.1. Атқарушы органның қаржы шаруашылық 

қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 

Серіктестікте Тексеруші тағайындалады. 

9.2. Тексерушіні Қатысушы тағайындайды. 

9.3.  Тексерушінің  жұмыс тәртібін осы Жарғы, 

сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 

ережелері мен өзге де құжаттары айқындайды. 

Атқарушы органның қаржы-шаруашылық 

қызметін тексеру кезінде Тексеруші барлық 

қажетті материалдарды, бухгалтерлік және өзге де 

құжаттарды, жеке түсіндірулерді ауызша және 

жазбаша нысанда көрсетуді талап етуге құқылы. 

Тексеруші Серіктестіктің барлық құжаттарына 

сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеруші 

нәтижелері Серіктестік Қатысушысына жіберіледі. 

9.4.    Тексеруші (Аудитор) жылдық қаржы 

есебінен міндетті түрде оларды Серіктестік 

Қатысушысы бекіткенге дейін тексеру жүргізеді. 

Тексеруші, (Аудитордың) бекітуінсіз 

Серіктестіктің жылдық қаржы есебін бекітуге, 

оның таза кірісін бөлуді және шығындарын 

жабуды жүргізуге құқығы жоқ. 

 9.5.  Серіктестік қаржы есебінің дұрыстығын 

тексеру және қолдау үшін  Серіктестіктің (сыртқы 

аудит) мүліктік мүдделерімен немесе оның 

Қатысушымен байланыспайтын кәсіби аудиторды 

тартуы мүмкін.  

 

10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕП-

ҚИСАБЫ 

10.1. Серіктестіктің шұғыл бухгалтерлік және 

статистикалық есебі және есептілігі Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес  жүзеге асырылады. 

10.2.  Серіктестік қызметінің қаржылық нәтижесі 

жылдық бухгалтерлік есептілік негізінде 

белгіленеді. Серіктестіктің қаржылық есебі жыл 

сайын жасалады және Серіктестіктіњ кірістері мен 

шығыстары теңгеде сияқты шетел валютасында 

көрсетіледі. 

10.3.   Қаржылық есеп және ол бойынша Тексеруші 

және (немесе) Аудитордың қорытындысы кейінгі 

үш жылда Серіктестіктің атқаруша органымен 

сақталуы тиіс және кез келген уақытта 

Серіктестіктің Қатысушысынан танысу үшін 

ұсынылады. 

10.4.  Қаржы жылы күнтізбелік жылмен  сәйкес 
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декабря. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА 

11.1. Директор  вправе  осуществлять  наем     

работников  на основе контрактов о найме, а также 

других форм, регулирующих трудовые отношения. 

11.2. Товарищество  гарантирует  предоставление  

работникам всех социально-экономических прав, 

определяемых  законодательством  Республики 

Казахстан. 

11.3. Трудовые   доходы   каждого   работника   не   

ограничиваются максимальными  размерами  и  

облагаются  налогами  в  соответствии      с 

установленными правилами. 

11.4. Товарищество самостоятельно определяет 

формы    и  систему  оплаты труда, предусматривает 

в     трудовых контрактах размеры  тарифных  ставок  

и окладов, рассматривая при этом  государственные  

тарифы  как  минимальную гарантию  оплаты  труда  

работников  и  специалистов      соответствующей 

квалификации. 

 11.5. Товарищество обязано обеспечить для всех 

работающих  безопасные условия труда и несет 

ответственность в  установленном  

законодательством порядке за ущерб, причиненный 

их здоровью и трудоспособности. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА. 
12.1.Прекращение  деятельности  товарищества  

производится    путем реорганизации или 

ликвидации  по решению Участника Товарищества 

или суда. 

12.2.Товарищество  прекращает  свою  деятельность     

по следующим основаниям: 

1) если в результате уменьшения уставного 

капитала его размер станет меньше минимального 

размера; 

2) если Участник не образуют уставный капитал 

товарищества в сроки, установленные 

законодательством; 

3) при банкротстве; 

4) при признании недействительной регистрации 

товарищества в связи с допущенными при его    

создании нарушениями законодательства, которые  

носят неустранимый характер; 

5)  при  осуществлении  деятельности  без    

надлежащего    разрешения (лицензии) либо 

деятельности, запрещенной законодательными     

актами, либо с неоднократным или грубым   

нарушением законодательства; 

6) при реорганизации; 

7) при иных основаниях, предусмотренных 

законодательными актами. 

12.3. Реорганизация товарищества (слияние, 

присоединение, разделение, выделение,  

преобразование)  производится  в  порядке,    

предусмотренном законодательством. 

12.4. Ликвидация товарищества производится 

ликвидационной  комиссией, назначаемой   общим   

собранием   или   судом.   С   момента   назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят   

полномочия по  управлению  делами товарищества. 

келеді, 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда 

аяқталады. 

11. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ 

11.1. Директор жалдау туралы контракттар, 

сондай-ақ еңбек қатынасын реттеуші басқа  

нысандар негізінде жұмысшыларды жалдауды 

жүзеге асыруға құқылы. 

11.2. Серіктестік қызметкерлерге Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен анықталған  

барлық әлеуметтік-экономикалық құқықты 

ұсынуға кепілдік береді. 

11.3.   Әрбір қызметкердің еңбек табысы ең 

жоғарғы көлеммен шектелмейді және оған 

белгіленген ережелерге сәйкес салық салынбайды. 

11.4. Серіктестік еңбек ақысының нысаны мен 

жүйесін өзі анықтайды, қызметкерлердің және 

тиісті білікті мамандардың еңбек ақысының ең 

төменгі кепілі ретіндегі мемлекеттік тарифін қарай 

отырып, еңбек контрактарында тарифтік ставкалар 

мен ақы көлемін қарайды. 

11.5. Серіктестік  барлық жұмысшылар үшін  

қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге 

міндетті  және заңнамада белгіленген тәртіпте 

өздерінің денсаулықтары мен еңбек қабілетіне 

келтірілген залал үшін жауапкершілік көтереді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. СЕРІКТЕСТІКТІ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

12.1.  Серіктестіктің қызметін тоқтату 

Қатысушының немесе соттың шешімі бойынша 

қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы 

жүргізіледі. 

12.2. Серіктестік мына негіздер бойынша өз 

қызметін тоқтатады: 

1) егер жарғылық капиталдың азайтылу 

нәтижесінде оның мөлшері ең төменгі мөлшерден 

кем болса; 

2) егер Қатысушы серіктестіктің жарғылық 

капиталын заңнамада және құрылтай шартымен 

мерзімінде құрмаса; 

3) банкрот болған кезде; 

 4) құру кезінде қалпына келтіруге келмейтін 

сипатындағы заңнаманы бұзуды болдыруға 

байланысты серіктестікті жарамсыз тіркеуді тану 

кезінде; 

5) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) жүзеге 

асыру не заңнамалық актілермен тыйым салынған 

қызметтерді, не заңнаманы бірнеше рет немесе 

өрескел бұзған кезде; 

6) қайта ұйымдастыру кезінде; 

7) заңнамалық актілерде көзделген өзге де негіздер 

кезінде. 

12.3. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, 

біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) 

заңнамада көзделген тәртіпте жүргізіледі. 

12.4. Серіктестікті тарату жалпы жиналыспен 

немесе сотпен тағайындалған тарату 

комиссиясымен  жүргізіледі. Тарату комиссиясы 

тағайындалған сәттен оған серіктестік істерін 

басқару бойынша өкілеттігі беріледі. 




