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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «SelectUs (Селектус)» Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, бұдан әрі Серіктестік, Қазақстан
Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға
болып табылады.
1.2. Серіктестіктің қатысушылары:
1) Шукуруллаев Одилжон Бахромович, шетелдіктің тұру
ықтиярхаты № 026833658, ҚР ІІМ -мен 04.04.2014ж.
берілген тұрағы Қ.Р, Атырау облысы, Атырау қаласы,
Бейбарыс даңғылы, 213үй
2)Токанов Назар Маратович, жеке куәлік
№ 044019284, ҚР ІІМ -мен26.02.2018ж. берілген тұрағы
Қ.Р, Атырау облысы, Атырау қаласы, проезд Назарұлы
Жалғас, 2 үй
1.3. Серіктестіктің атауы:
мемлекеттік тілде: «SelectUs (Селектус)»жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, қыскартылған атауы «SelectUs
(Селектус)» ЖШС.
орыс
тілінде:
товарищество
с
ограниченной
ответственностью «SelectUs (Селектус)».
1.4. Серіктестіктің орналасқан жері: ҚР, Атырау қаласы,
индекс 060000, проезд Назарұлы Жалғас, 2 үй
1.5. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектеусіз.
1.6. Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері:
- Бухгалтерлік есеп және есеп беру қызметі
Серіктестік заңмен рұсат етілген қызметтердің басқа кез
келген түрімен айналыса алады.
Заңнамаға сәйкес Серіктестік қызметкерлерінің орташа
жылдық саны 10 адамнан аспайтын және активтерінің
орташа жылдық құны 30 000 тиісті қаржы жылына
республикалық бюджет туралы заңға сәйкес белгіленген
есептік айлық көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік
субъекті болып табылады.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен
бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады;
2.2. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде
есеп-шоттары болады;
2.3. Серіктестік өзінің қызметтік мақсаттарына жету
үшін өзінің атынан мәмілер жасауға, мүліктік және жеке
мүліктік кұқықтар мен міндеттерге ие болады, сотта
жауапкер және талапкер бола алады;
2.4. Серіктестік
Қазақстан
Республикасының
аумағында және шетелдерде филиалдар, өкілдіктер
кұруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге
/одақтарға/ кіруге, сондай- ақ өзге де заңды тұлғалардың
құрылтайшысы болуға кұқығы бар;
2.5. Серіктестік өзінің орналасқан жерін ауыстырған
жағдайда ол бұл жөнінде өзін мемлекеттік тіркеуді
жүзеге асырған органға және серіктестіктің жаңа
орналасқан жері бойынша заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асырушы органға заңды тұлғалардың
мемлекеттік тізіліміне қажетті өзгертулер енгізу үшін
хабарлауға міндетті;
2.6. Серіктестік өзінің міндеттері бойынша барлық
тиісті мүліктерімен жауапты. Мемлекет Серіктестіктің
қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік мемлекет

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью
«SelectUs
(Селектус)»,именуемое
в
дальнейшем
Товарищество,
является
юридическим
лицом
по
законодательству Республики Казахстан
1.2 Участниками товарищества является:
1)Шукуруллаев Одилжон Бахромович,вид на жительство
иностранца №026833658, выдан МВД РК от 04.04.2014г,
местожительство:
Республика
Казахстан,
г.Атырау,
пр.Бейбарыса, д.213
2)Токанов Назар Маратович, удостоверение личности
№044019284,
выдан
МВД
РКот
26.02.2018г,
местожительство: Республика Казахстан, г.Атырау, проезд
Назарұлы Жалғас д.2
1.3. Наименование товарищества:
на государственном языке: «SelectUs (Селектус)»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
на русском языке: Товарищество с ограниченной
ответственностью «SelectUs (Селектус)».
1.4. Местонахождение Товарищества: Республика
Казахстан, индекс 060011, город Атырау, улица
Максима Горького, дом 115
1.5. Товарищество создается на неопределенный срок.
1.6.Основными видами деятельности товарищества
являются:
-Услуги в области составления счетов и бухгалтерского
учета
Товарищество может осуществлять любые другие виды
деятельности, разрешённые законодательством.
Согласно законодательству Товарищество является
субъектом малого предпринимательства со среднегодовой
численностью работников не более 10 человек и
среднегодовой стоимостью активов не свыше 30 000
месячного расчетного показателя, установленного Законом
о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА
2.1. Товарищество приобретает право юридического лица с
момента его государственной регистрации;
2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс,
счет в банке и бланки со своими наименованиями;
2.3. Товарищество для достижения целей своей
деятельности имеет право от своего имени заключать
сделки, в том числе заключать кредитные договора,
договора финансового лизинга и иные договора с участием
банков,
приобретать
имущественные
и
личные
неимущественные права, соблюдать обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
2.4. Товарищество вправе создавать на территории
Республики Казахстан и за рубежом филиалы и
представительства, вступать в объединения (союзы)с
другими юридическими лицами, а также быть учредителем
иных юридических лиц;
2.5. При перемене товариществом места своего
нахождения, оно обязано известить об этом орган,
осуществивший его государственную регистрацию, и орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию
юридических лиц по новому месту нахождения

қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік өздерінің
құрылтайшысының міндетіне заңдармен қарастырылған
кездерден басқа кезендерде жауапты емес. Серіктестік
қатысушысы оның міндеті бойынша жауап бермейді
және
серіктестік
қызметімен
байланысты
кұрылтайшының салған салым бөлігі шегінде жауапты;
2.7. Серіктестіктің қатысушысы оның міндеттемелері
бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне
байланысты шығындар бойынша енгізген салымдар
құнының шегінде тәуекелге барады;
2.8.Серіктестіктің
қызметіне
қатысты
Серіктестік
құжаттары
серіктестіктің
атқарушы
органының
орналасқан жері бойынша серіктестік қызметінің бүкіл
мерзімі бойы онымен сақталуы тиіс.

товарищества, для внесения необходимых изменений в
государственный регистр юридических лиц.
2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает
по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по
долгам государства. Товарищество не отвечает по
обязательствам своего участника за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
2.7. Участник Товарищества не отвечает по его
обязательствам и несет риск убытков, связанных с
деятельностью Товарищества, в пределах стоимости
внесенных им вкладов;
2.8.
Документы
Товарищества,
касающиеся
его
деятельности, подлежат хранению Товариществом в
течение всего срока его деятельности по месту нахождения
исполнительного органа товарищества.

3. ҚАТЫСУШЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

3.1. Серіктестіктің қатысушысының құқықтары :
1) осы жарғымен белгіленген тәртіп бойынша серіктестік
істерін басқаруға қатысуға;
2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның
бухгалтерлік құжаттарымен танысуға;
3) серіктестіктің қызметінен табыс алуға;
4) cеріктестік тараганжағдайда кридиторларменесеп
айрысқанан кейін қалған мүлітің бір бөлігінің құнын
немесе серіктестің барлық қатысушыларының келісімі
бойынша оның мүлкінің бір бөлігін Заттай алуға;
5) өз үлесін иелікен шығару жолыменсеріктестікке
қатысуды тоқтатуға;
6) серіктестік органдарының заңмен және (немесе) осы
жарғымен қарастырылған құқтарды бұзатын шешімдерін
сот тәртібіндедауалаға құқылы.
3.2. Серіктестіктің қатысушысының міндеттері;
1) құрылтай құжаттарының алаптарын сақтауға;
2) құрылтай құжаттарында көрсетілгендей тәртіпте,
мөлшерде, ретте және мерзімде салымдар салуға;
3) серіктестік коммерциялық құпия деп жарияланған
мәліметтерді жария етпеуге.
4) атқарушы органды, жазбаша түрдекелесі мәліметтердің
өзгергені туралы; атауы, тұратын мекен- жайы, мекені,
банктікдеректемелері (заңды тұлға үшін) немесе (жеке
тұлға үшін) жеке басын куәландыратын құжаттар
мәліметтері мен атауын, тұратын мекен – жайын
хабарлауға міндетті.
3.3. Серіктестіктің қатысушысының заңдарда және
құрылтай шартында көзделген басқа да құқықтары
(міндетері) болуы мүмкін.

3.1. Участник Товарищества вправе:
1) участвовать в управлении делами Товарищества в
порядке, предусмотренном Уставом в соответствии с
действующим законодательством;
2) получать полную информацию о деятельности
Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в порядке, определенном Уставом;
3) получать доход от деятельности Товарищества;
4) в случае ликвидации Товарищества получить стоимость
части имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами или часть его имущества;
5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения
своей доли;
6) оспаривать в судебном порядке решения органов
Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные
уставом в соответствии с действующим законодательством;
3.2. Участник Товарищества обязан:
1) соблюдать требования учредительных документов;
2) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в
сроки, предусмотренные учредительными документами;
3) не разглашать сведения, которые товариществом
объявлены коммерческой тайной;
4) письменно извещать исполнительный орган об
изменении следующих сведений: наименования, места
нахождения, адреса, банковских реквизитов
(для
юридического лица) или имени, места жительства и данных
документа, удостоверяющего личность (для физического
лица).
3.3. Участник товарищества может иметь (нести) и другие
права (обязанности), предусмотренные законодательством.

4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ,
МҮЛКІ

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА,
ИМУЩЕСТВО

4.1. Серіктестіктің жарғылык капиталы 100(Жүз) теңгені
құрайды.
65% үлесі-Шукуруллаев Одилжон Бахромович
35% үлесі-Токанов Назар Маратович
4.2. Серіктестіктің жарғылық капиталына салынатын
салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар,мүліктік
құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы мен
интелектуалдық қызмет нәтжерлеріне құқық және өзге де

4.1. Уставной капитал товарищества составляет 100 (Сто)
тенге
65% доли-Шукуруллаев Одилжон Бахромович
35% доли-Токанов Назар Маратович
4.2. Вкладом в уставной капитал товарищества могут
быть деньги , ценные бумаги, вещи , имущетвенные права,
в том числе право землепользования и право на результаты
интелектуальной деятельности и иное имущество. Не
допускаеся
внесение
вклада
в
виде
личных

мүлік
болуы
мүмкін.
Жеке
мүліктік
емес
құқықтардыжәне өзге де материалдық емес игіліктерді
салым ретінде енгізуге жол берілмейді.
4.3. Қатысушының серіктестік мүлкіндегі үлесі оның
жарғылық капиталды салымына бара – бар болады.
4.4. Серіктестіктің қатысушысы жағылық капиталға
салымның өзіне тиесілі бөлігін бір жылдың ішінде
енгізбесе, ол серіктестіктің шығынын өтеуге сондай – ақ
серіктестікке төленбеген бөлік сомасына тұрақсыдық
айыбын төлеугеміндетті. Тұрақсыздық төлемнің мөлшері
ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі атқарылған
күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкің қайта
қаржыландыру жөніндегі ресми ставксын қарай есетеледі.
4.5. Серіктестіктің мүлкі қатысушының жарғылық
капиталдағы
бастапқы
жарналарының,
қосымша
жарналарының, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен
түскен табыстардың, сондай – ақ серіктестіктің берілген
тәртіппен сатып алған немесе алған қарыз қаражатының
және басқа да мүлкінің есебінен құралады.
4.6. Қатысушының шешімі бойыша серіктестіктің
жарғылық капиталының мөлшер өзгертілуі мүмкін.
Серіктестіктң
жарғылық
капиталын
ұлғайту
қатысушысының енгізетін қосымша бара – бар салымдар
жолымен, серіктестіктің өз капиталының есебін,
серіктестіктің құрамына жаңа қатысушылары қабылдау
жолымен жүзеге асырылады.
Серіктестіктің жарғылық капиталы серіктестіктің
қатысушысының салымдарының мөлшері бара- бар
мөлшерде кеміту жолымен азайтылады.
Серіктестіктің жарғылық капиталын, ол мемілекеттік
тіркелуге алынған сәттегі заңдарда белгіленген ең төменгі
мөлшерден төмен азайтуға жол берілмейді.

неимущественных прав и иных нематеральных благ.
4.3. Доля участника в имуществе товарищества
пропорциональна его вкладу в уставной капитал и
выражается в части целого.
4.4. В случае невыполнения участником товарищества
обязанности по внесению своей части вклада в уставный
капитал в течение года он обязан возместить товариществу
убытки, а также уплатить товариществу неустойку на
сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется,
исходя из официальной ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан на день
исполнения
денежного
обязательства
или
его
соответствующей части.
4.5. Имущество товарищества образуется за счет
первоначальных взносов участника в уставный капитал,
дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и
предпринимательской деятельности, а также за счет
заемных средств и другого имущества, приобретенного или
полученного товариществом в установленном порядке.
4.6. По решению участника может быть изменен размер
уставного капитала товарищества.
Увеличение уставного капитала товарищества может
осуществляться
путем
дополнительных
вкладов,
производимых участником, за счет собственного капитала
товарищества, принятия новых участников в состав
товарищества.
Уменьшение уставного капитала товарищества может
осуществляться путем уменьшения размера вклада
участника товариществ.
Умещение уставного капитала товарищества ниже
минимального размера, установленного законодательством
на момент его государственной регистрации, не
допускается.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
5.1. Серіктестік қызметінің негізгі жиынтық көрсеткіші
табыс болып табылады.
5.2. Серіктестіктің мүмкін болатын залалдары резервтік
кор есебінен жабылады. Залаларды жабу үшін резервтік
қор қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда оларды жабу
көздері туралы шешім қатысушымен қабылданады.
5.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңамасына
сәйкес қаржылық есептілікті жүргізеді.

5.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Основным обобщающим показателем деятельности
товарищества является доход.
5.2. Возможные убытки товарищества покрываются за счет
резервного капитала. При недостатке средств резервного
капитала для покрытия убытков решение об источниках их
покрытия принимается участником.
5.3. Товарищество в соответствии с законодательством
Республики Казахстан ведет финансовую отчетность.

6. БАСҚАРУ МЕН БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1.
Серіктестіктің
жоғарғы
басқару
органы
Қатысушылардын
жиналысы
болып
табылады.Серіктестіктің атқарушы органы бас директор
болып табылады.
6.2. Қатысушының айрықша кұзіретіне төмендегілер
жатады:
1) серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін,
орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді немесе
серіктестіктің жаңа редакцядағы жарғысын қоса алғанда,
серіктестіктің жарғысын өзгерту;
2) серіктестіктің атқарушысы органын құру және оның
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау, сондай –ақ
серіктестіктің немесе оның мүлкін сенімді басқаруғаберу
туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын
айқындау;
3) жылдық қаржылық есепті бекіту және таза табысу

6.1. Высшим органом управления Товариществом
является - собрание участников. Исполнительным органом
Товарищества является –Генеральный директор.
6.2. К исключительной компетенции участника относятся:
1) изменение Устава товарищества, включая изменение
размера его уставного капитала, места нахождения и
фирменного наименования или утверждение Устава в
новой редакции;
2) образование исполнительного органа Товарищества и
досрочное прекращение его полномочий, а также принятие
решения о передаче Товарищества или его имущества в
доверительное управление и определение условий такой
передачи;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и
распределение чистого дохода;

бөлу;
4) ішкі ережелерді, олардың қабылдау рәсімін және
серіктестіктің ішкі қызметін еттейтін басқа да
құжаттарды бекіту;
5) серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктердің,
сондай – ақ комеркциялық емес ұйымдарда қаысуы
туралы шешім;
6) серіктестік қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы
шешім;
7)
тарату комиссиясын тағайындау және тарату
балансын бекіту;
8) серіктестіктің қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып
алу туралы шешім;
9) серіктестіктің барлық мүлік кепілге беру туралы
шешім;
10) серіктестіктіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу
туралы шешім;
11) ) қатысушы мен үлестерді алушыларға серіктестіктің
қызметі туралы мағұлыматтарды беру тәртібі мен
мерзімін бекіту.
Шешімдері қатысушы жалғыз өзі қабылдайды.
Қатысушылар көбейген кезде жалпы жиналыс шешімі
қатысушылар мен өкілдердің көпшілігің даустарымен
қабылданады, ал 1), 6), 8) -пунктшаларда көрсетілген
сұрақтар бойынша жиналысқа қатынасушылардың және
өкілдердің үштен екісінің даустарымен қабылданады, 9)
-бойынша бірыңғай дауыспен қабылданады. 8) пунктшада көрсетілген сұрақ бойынша, мүлкі сатылып
алынайын деп тұрған қатысушының өзі дауыс беруге
қатынапайды және оның даусының орны санаққа
түспейді.
Қатысушылардың әр қайсысы серіктестіктегі жарғы
фондындағы өзінің мүліктерінің мөлшеріне байланысты
дауыстың үлесіне ие.
6.3.Қатысушы серіктестікке байланысты қандай-да
болмасын сұрақтарды қарауға құқылы.
6.4.Қатысушы серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты
мәселелер бойынша серіктестіктің басқа органдарының
кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
6.5.Атқарушы орган бас директор болып табылады, ол
қатысушыға есеп береді және оның шешімдерінің
орындалуын ұйымдастырады. Қатысушы бас директорды
тағайындаған кезде еңбек қатынастарды еңбек заңдарына
сәйкес реттеледі.
6.6.Серіктестік бас директорының өкілеттіктері:
-Серіктестіктіктің атынан сенімхатсыз әрекет жасайды;
-Серіктестіктіктің өкілі болу құқығына сенімхат, оның
ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;
-Серіктестіктің қызметкерлердің жөнінде оларды
қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және
жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады , еңбекке
ақы төлеу жүйесінбелгілейді, лауазымдық жалақылар мен
дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлық
беру мәселесін шешеді, көтермелеу шараларын
қабылдайды және тәртіпті жазалар береді;
-Қатысушының
(қатысушылардың
жалпы
жиналысының) айрықша құзіретіне немесе байқаушы
органдардың құзіретіне жатқызылмаған өзге де оқі
өкілеттіліктерді жүзеге асырады.
6.7.Серіктестіктің
өз
қызметінің
нәтижелеріне
бубухгалтерлік
есеп
жүргізеді,
Қазақстан
Респсубликасында қолданылып
жүрген ережелерге
сәйкес сс статистикалық жіне қаржылық
ептілікті

4) утверждение внутренних правил, процедуры их
принятия
и
других
документов,
регулирующих
внутреннюю деятельность Товарищества;
5) решение
об
участии
товарищества
в
иных
хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих
организациях;
6)
решение
о
реорганизации
или
ликвидации
Товарищества;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационных балансов;
8) решение о принудительном выкупе доли у участника
Товарищества;
9) решение о залоге всего имущества товарищества:
10) решение о внесении дополнительных взносов в
имущество товарищества;
11) утверждение порядка и сроков предоставления
участникам Товарищества и приобретателям долей
информации о деятельности Товарищества;
Решения по всем вопросам принимаются участником
единолично и оформляются письменно. При увеличении
участников решение на общем собрании участников
принимается
простым
большинством
голосов
присутствующих и представленных на общем собрании, а
по вопросам, предусмотренными подпунктами 1), 6) и 8)
квалифицированным большинством в две трети голосов
присутствующих
и
представленных
на
собрании
участников Товарищества и 9) единогласно. При принятии
решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 8),
участник, чья доля выкупается в принудительном порядке,
в голосовании не участвует и число принадлежащих ему
голосов в подсчете не учитывается. Каждый участник
Товарищества обладает на общем собрании количеством
голосов пропорционально своей доле в уставном капитале
Товарищества.
6.3. Участник вправе принять к рассмотрению любой
вопрос, связанный с деятельностью Товарищества;
6.4. Участник вправе отменить любое решение иных
органов Товарищества по вопросам, относящимся к
внутренней деятельности Товарищества, если иное не
определено уставом Товарищества;
6.5.Исполнительным органом Товарищества является
Генеральный директор, который подотчетен участнику и
организует выполнение его решений. При назначении
участникам Генерального директора трудовые отношения
регулируются
в
соответствии
с
трудовым
законодательством.
6.6. Полномочия Генерального директора Товарищества:
-Без доверенности действует от имени Товарищества;
- выдает
доверенности
на
право
представлять
Товарищество, в том числе доверенности с правом
передоверия;
- в отношении работников Товарищества издает приказы о
назначении и на должность, об их переводе и увольнении,
определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры
должностных окладов и персональных надбавок, решает
вопросы премирования и принимает меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не относящиеся к
компетенции участника или наблюдательных органов, либо
полномочия, переданные ему участниками.
6.7.Товарищество осуществляет бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, ведет статическую и
финансовую отчетность в соответствии с действующими в

жүргізіледі.
Серіктестік есеп пен есеп берудің сенімділігі және
жүргізу тәртібінің сақталмағаны үшін заңдарға сәйкес
жауап береді.
6.8.
Серіктестікте
атқарушы
органның
қаржышаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру
үшін тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші
сайлануы мүмкін.
Егер серіктестікте тексеру комиссиясы құрылмаса
(тексеруші сайланбаса), онда тексеру комиссиясының
заңдарда
белгіленген
барлық
өкілеттіліктерін
серіктестіктің байқаушы кеңесі иеленеді.
6.9. Тексеру комиссиясы (тексеруші) серіктестік
қатысушысымен
сайланады
(тағайындалады).
Серіктестіктің атқарушы органдарының мүшелері
тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.
6.10. Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс
тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де
құжаттармен белгіленеді.
6.11.Тексерулер жүргізу үшін сырттан аудитор
қатыстырылуы мүмкін.

Республике Казахстан правилами.
Товарищество несет ответственность в соответствии с
законодательством за несоблюдение достоверности и
порядка ведения учета и отчетности.
6.8. Для
осуществления
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью исполнительного органа в
Товариществе создается ревизионная комиссия (ревизор).
6.9.
Ревизионная
комиссия
(ревизор)
избирается
участником.
Члены
исполнительных
органов
Товарищества не могут являться членами ревизионной
комиссии.
6.10. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора)
определяется
правилами
и
иными
документами,
регулирующими внутреннюю деятельность.
6.11.Для проведения ревизий может быть привлечен
внешний аудитор.

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА
7.1. Серіктестіктің жыл ішіңдегі қызметінің нәтижелері
бойынша алған таза пайдасы қатысушының кірісі болып
есептеледі.
Қатысушы таза табысты немесе оның бір бөлігін
серіктестіктің қатысушылары арасында бөлуден шығарып
тастау шешім қабылдауға құқылы.
7.2. Серіктестікте резерв қоры құрылған жағдайда
серіктестіктен ықтимал шығындары осы қордың есебінен
жабылады. Резерв қорының қаражаты жетіспеген кезде
немесе резерв қоры болады жағдайда шығындарды
жабудың көздері туралы шешімді қатысушылардың
жалпы жиналысы қабылдайды.
7.3. Серіктестіктің қатысушыларының қай - қайсысын
болмасын таза табысты бөлуге қатысудан шеттеткен
келісімдер жарамсыз болып табылады.

7.1. Чистый доход, полученный товариществом по
результатам его деятельности за год, является доходом
участника.
Участник вправе принять решение об исключении чистого
дохода или его части из распределения.
7.2. Возможные убытки товарищества покрываются за счет
резервного фонда в случае его создания в товариществе.
При недостатке средств резервного фонд или в случае
отсутствия резервного фонда решения об источниках
покрытия убытков принимается общим собранием
участников.
7.3.
Соглашения,
устраняющие
от
участия
в
распеределении чистого дохода кого-либо из участников
товарищество, являются недействительными.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢАҚПАРАТТЫ ҰСЫНУЫ
8.1. Серіктестік, оның қатысушыларының мүдделеріне
қатысты талаптар бойынша серіктестіктің қызметі
жөнінде ақпараттарды 5 күндік мерзімде ұсынуға
міндетті.
Серіктестіктің қатысушыларының мүдделеріне қатысты
ақпараттар болып табылады:
1) Серіктестіктің жалпы жиналысымен, бақылаушы
кенеспен, aтқарушы органмен, серіктестіктің тексеруші
комиссиясымен (тексерушімен) қабылданған шешімдер
және қабылданған шешімдерді орындау туралы
ақпаратар;
2) Серіктестіктің жеке капиталының мөлшерінен жиырма
бес және одан көп процентер мөлшерінде серітестікпен
қарыз алу туралы;
3) Серіктестктің ірі мәмілелер жасауы немесе
мәмілелердің бірі бірімен өзара жиынтығы, соның
нәтижесінде Серіктестіктің жеке капиталына жиырма бес
және одан көп проценттерін құрайтын құнына мүлікті

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ТОВАРИЩЕСТВОМ
8.1.
Товарищество обязано по требованию своих
участников предоставлять информацию о деятельности
Товарищество,затрагивающую интересы его участников в
5-дневный срок.
Информацией, затрагивающей интересы участников
Товарищества, признаются:
1) решения, принятые общим собранием участников
товарищества,наблюдательного совета, исполнительного
органа, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества
иинформация об исполнении принятых решений;
2) получение Товариществом займа в размере,
составляющем двадцать пять и более процентов от размера
собственного капитала Товарищества;
3) совершение Товариществом крупной сделки или
совакупности взоимосвязанных между собой сделок, в
результате которой (которых) приобретается или

сатып алу және мүлікті иесіздендіру жүзеге асады;
4) қандай – да болмасын қызметтерді жүзеге асыруға
Серіктестіктің рұқсат алуы және (немесе) нақты бір ісәрекет жүргізу, олардың іс-әрекетін тоқтау, сонымен
қатар қандай болмасын қызметтерді жүзеге асыру және
(немесе) нақты іс - әрекеттер жасау үшін Серіктестікпен
бұрын алынған рұқсатнамадан айыру туралы;
5) Серіктестіктің мүлкіне тиым салу;
6) Серіктестіктің мүлкі, серіктестіктің активтерінің
жалпы мөлшерінің он немесе одан көп проценттерін
құрайтын баланыстық құны жоғалатын жағдайлар бола
қалуы туралы;
7) серіктестіктің және (немесе) оның лауазымдық
тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
8) серіктестікті қайта құруға мәжбүрлеу туралы шешім;
9) аудиториялық есеп беру (ол болған жағдайда);
10) серіктестіктің жарғысына сәйкес қатысушылардың
мүдделеріне қатысты басқа ақпараттар;
8.2. Серіктестіктің қатысушыларының мүдделеріне
қатысты
шаруашылық
қызметіне
байланысты
ақпараттарды ұсыну, осы Заңға және серіктестің
қарғысына сәйкел жүзеге асады;
8.3. Серіктестіктің жарғысына сәйкес үлестерді сатып
алушы Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды
ұсыну. Ақпараттарды ұсыну және үлестерді сатып алу
туралы алдын-ала жасалатын шартпен белгіленеді.
8.4. «Ақ Жайық» үнқағазы – серіктестік жұмысы туралы
мәлімет жариялағанда қолданылатын ақпарат құралы.

отчуждаетсяимуществом
на
сумму,
составляющую
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, приоставление или прекращение
их действий, а также лишение ранее полученных
Товариществом лицензий на осуществление каких-либо
видов деятельности и (или) совершение определенных
действий;
5) арест имущества Товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих черезвычайный
характер, в результате которых было уничтожено
имущество Товарищества, балансовая стоимость которого
составляла десять или более процентов от общего размера
активов
Товарищества:
7) привлечение Товариществу и (или) его должностных
лиц к админнистративной ответственности;
8)
решение
о
принудительной
реооганизации
Товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) иная нформация, затрагивающая интересы участников
Товарищества, в соответствии с уставом товарищества.
8.2. Предоставление информации о хозяйственной
деятельности Товарищество, затрагивающей интересы его
участников, осуществляется в соответствии с настоящим
Законом
и
уставом
Товарищества.
8.3. Предоставление информации о деятельности
Товарищества приобретателям долей осуществляется в
соответствии
с
уставом
Товарищества.
Порядок
предоставления и объем информации устанавливаются
уставом и предварительным договором о приобретении
доле.
8.4. Газета «Ак жайык» - средство массовой информации,
используемые для публикации информации о деятельности
товарищества.

9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ

9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

9.1. Бас директор жалдау туралы келісім-шарттардың,
сондай-ақ еңбек қатынастарын реттейтін
басқа да
нысандардың негізінде қызметкерлерді жалдауға құқылы.
9.2.
Серіктестік
қызметкерлерге
Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген барлық
әлеуметтік-экономикалық
құқықтарының
берілуін
кепілдендіреді.
9.3. Әрбір қызметкердің еңбек табысының ең жоғарғы
мөлшеріне
шек
қойылмайды
және
белгіленген
ережелерге сәйкес салықтар салынады.
9.4. Серіктестік еңбекке ақы төлеудің нысандары мен
жүйесін өз бетінше белгілейді, еңбек келісімшарттарында
тарифтік ставкалар мен лауазымдық жалақылардың
мөлшерін белгілейді, бұл ретте мемлекеттік тарифтерді
тиісті біліктілігі бар қызметкерлер мен мамандардың
еңбегіне ақы төлеудің ең төменгі кепілі ретінде
қарастырады.
9.5. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік
сақтандыруға жатады.
9.6. Серіктестік барлық жұмыс істеушілерді қауіпсіз
еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге міндетті және
олардың денсаулығы мен еңьек қабілетіне келтірілген
залал үшін заңдарда белгіленген тәртіппен жауап береді.

9.1. Генеральный директор вправе осуществлять наем
работников а основе контрактов о найме, а также других
форм регулирующих трудовые отношения.
9.2. Товарщество гарантирует предоставление работникам
всех социально-экономических прав, определяемых
законодательством РК.
9.3.
Трудовые
доходы
каждого
работника
не
ограничиваются максимальными размерами и облагаются
налогами в соответствии с установленными правилами.
9.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и
систему оплаты труда, предусматривает в трудовых
договорах размеры тарифных ставок и окладов,
рассматривая при этом государственные тарифы как
минимальную гарантию оплаты труда работников и
специалистов соответствующей квалификации.
9.5. Работники товарищество подлежат обязательному
социальному страхованию.
9.6. Товарищество обязано обеспечить для всех
работающих безопасные условия работы и несет
ответственность в установленном законодательством
порядке за ущерб, причинный их здоровью и
трудоспособности.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату қатысушының
немесе соттың шешімі бойынша қайта ұйымдастыру
немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.
10.2. Серіктестік өзінің қызметін мынадай негіздер
бойынша тоқтатады:
1) егер жарғылық капиталды азайтудың нәтижесінде
оның мөлшері ең төменгі мөлшерден кем болса;
2) егер қатысушы заңдарда және құрылтай шартымен
белгіленген мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталын
құрмаса;
3) банкрот болғанда;
4) серіктестікті құру кезінде заңдардың түзеуге
келмейтіндей дәрежеде бұрмалануына жол берілуіне
байланысты
серіктестіктің
тіркелуі
жарамсыз
дептанылған кезде;
5) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз), не заң
актілерінде тыйым салынған қызметті, не заңдарды
бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған
кезде;
6) қайта ұйымдастырылған кезде;
7) заң актілерінде көзделген өзге де негіздер болған кезде.
10.3. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу,
бөлу, бөліп шығару, қайта құру) заңдарда көзделген
тәртіппен жүргізіледі.
10.4. Серіктестікті таратуды құрылтайшы (жалпы
жиналыс) немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы
жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен
бастап оған серіктестік ісін басқару жөніндегі
өкілеттіктер көшеді.
10.5. Тарату қолданылып жүрген заңдарда көзделген
тәртіппен жүзеге асырылады.
10.6. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне
тарату туралы жазба жазылған сәттен бастап тарату
аяқталды, ал серіктестік өз қызметін тоқтатты деп
есептеледі.

10.1.
Прекращение
деятельности
товарищества
производится
путем
реорганизации
или
ликвидации по решению участника или суда.
10.2. Товарищество прекращают 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 и
учредительным договором;
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.
10.3.
Реорганизация
товарищества
(слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование)
производится
в
порядке,
предусмотренном
законодательством.
10.4.
Ликвидация
товарищества
производится
ликвидационной комиссией, назначаемой участником
(общим собранием) или судом. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней приходят полномочия по
управлению делами товарищества.
10.5.
Ликвидация
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
10.6. Ликвидация считается завершенной, а товарищество
прекратившим свою деятельность с момента внесения о
закрытии в действующих государственных учреждениях.

Подписи Учредителей Товарищество:

Шукуруллаев Одилжон Бахромович____________________

Токанов Назар Маратович____________________

