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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 16 қыркүйектегі 

№ 852 қаулысымен 
бекітілген

 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
үлгі жарғысы 
1. Жалпы ережелер

1.1. ________________________________________________________________

жауапкершілігі шектеулі серіктестікті гі (бұдан əрі - серіктестік) Қаза қстан 
Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.

1.2. Серіктестікке қатысушылардың тізбесі (қатысушылар тізілімін жүргізуді тіркеуші 
олардың атауын, орналасқан жерін, мекен-жайын, банктік деректемелерін 
(егер заңды тұлға құрылтайшы болып табылса) немесе атын, тұрғылықты 
жерін жəне жеке басын куəландыратын құж аттың деректерін (егер жеке тұлға 
құрылтайшы болып табылса) көрсете отырып жүзеге асыратын серіктестікті 
қоспағанда) _______________________________________________________
_________________________________________________________________

1.3. Серіктестіктің фирмалық атауы
мемлекеттік тілде __________________________________________________
орыс тілінде ______________________________________________________

1.4. Серіктестіктің орналасқан жері жəне мекен-жайы ________________________
_________________________________________________________________

1.5. Серіктестік қызметінің мерзімі ________________________________________
1.6. Жеке кəсіпкерлік субъектісінің мəртебесі _______________________________
1.7. Қызметінің негізгі түрлері ____________________________________________
1.8. Серіктестік заңнамалық актілерде жəне құрылтай шартында тыйым сал ынбаған 

қызметтің кез келген түрін жүзеге асыра алады.
Серіктестік лицензияның негізінде тізбесі заңнамалық актілерде айқындалатын 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналыса алады.

 
2. Серіктестіктің заңдық мəртебесі

 
2.1. Серікт естік мемлекеттік тіркеуден өткен сəттен бастап заңды тұлға құқықтарын 

иеленеді.
2.2. Серіктестіктің мөрі, дербес теңгерімі, банктерде шоттары, өз атауы жазылған  

бланкілері болады.
2.3. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мəмілелер жасасуға, 

мүлік тік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, 
сотта талапкер жəне жауапкер болуға құқылы.

2.4.  Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында жəне шетелде филиалдар 
мен өкілдіктер құруға, басқа  заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) 
кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

2.5. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен 
жауап береді. Мемлекет серіктестіктің борыштары бойынша жауап 

10 Қосымша
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бермейді. Серіктестік мемлекеттің борыштары бойынша жауап бермейді. 
Серіктестік қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өз 
қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.6. Серіктестікке қатысушылар оның міндеттемеле рі бойынша жауап бермейді 
жəне серіктестіктің қызметіне байланысты шы ғындар бойынша өздері енгізген 
салымдар құнының шегінде тəуекелге барады.

 
3. Серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

 
3.1. Серіктестікке қатысушылар:

1) серікте стік істерін басқаруға қатысуға;
2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға жəне оның бухгалтерлік жəне 

өзге де құжаттамасымен танысуға;
3) серіктестіктің қызметінен табыс алуға, таза табыст ы бөлуге қатысуға;
4) серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін 

қалған серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне сəйкес оның мүлкінің бір 
бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтатуға;
6) «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан əр і - Заң) жəне 
(немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын 
серіктестік органдарының шешімдеріне сот тəртібімен дауласуға құқылы.

3.2. Серіктестікке қатысушылар:
1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға;
2) серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген 

тəртіппен, мөлшерде жəне мерзімде салымдар енгізуге;
3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мəліметтерді жария 

етпеуге;
4) атқа рушы органға, сондай-ақ тіркеушіге серіктестікке қатысушылар тізілімі 

енгізілген жағдайда осы жарғының 1-тармағы 1.2) тармақшасында көзделген 
мəліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

3.3. Серіктестікке қатысушылар құрылтай шартында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді 
көтеруі мүмкін.

 
 4. Серіктестікке қатысушыларға, үлестерді сатып алушыларға 

серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тəртібі
 

4.1. Серіктестік өз қатысушыларының талап етуі бойынша оған қатысушылардың 
мүдделерін қозғайтын серіктестік қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.
Серіктестікке қатысушылы рдың мүдделерін қозғайтын ақпарат болып:
5) серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы, байқаушы кеңес, 

атқарушы орган, серіктестіктің тексеру комиссиясы (тексеруші) қабылдаған 
шешімдер жəне қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;

6) серіктестіктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес жəне одан да 
астам пайызды құрайтын мөлшерде серіктестіктің қарыз алуы;

7) серіктесті ктің нəтижесінде серіктестіктің меншікті капиталының мелшерінен 
жиырма бес жəне одан астам пайызды құрайтын сомағ а мүлік сатып 
алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мəміле немесе жиынтығында 
өзара байланысты мəмілелер жасасуы;
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8) серіктестіктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар 
алуы жəне (немесе) белгілі бір əрекетті жасауы, олардың қолданылуын 
тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ қызметтің қандай да бір түрлерін 
жүзеге асыруға жəне (немесе) белгілі бір əрекетті жасауға серіктестік бұрын 
алған лицензиялардан айыру;

9) серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
10) нəтижесінде серіктестік мүлкі жойылған, теңгерімдік құны қоғам активтерінің 

жалпы мөлшерінің он немесе одан астам пайызын құрайтын төтенше 
сипаттағы мəн-жайлардың басталуы;

11) серіктестікті жəне (немесе) оның лауазымды адамдарын əкімшілік 
жауапкершілікке тарту;

12) серіктестікті мəжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;
13) аудиторлық есеп (ол бар болғанда); 
14) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат;
15) серіктестік жарғысына сəйкес серіктестікке қатысушылардың мүдделерін 

қозғайтын өзге де ақпарат танылады.
4.2. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат қатысушыларға олардың жазбаша 

сұраулары бойынша, атқарушы органға қатысушылардың (қатысушының) 
шешімінде белгіленген мерзімде беріледі.
Үлесті сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тəртібі 
жəне көлемі қатысушылардың (қатысушының) шешімімен жəне үлесті сатып 
алу туралы алдын ала шартта белгіленеді.

 
5. Серіктестіктің мүлкі

 
5.1. Серіктестіктің мүлкін негізгі қорлар жəне айналым қаражаты, сондай-ақ құны 

серіктестіктің дербес теңгерімінде көрсеті летін өзге де мүлік құрайды.
Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) 
салымдары, серіктестіктің алған табыстары есебінен, сондай-ақ заңнамада 
тыйым салынбаған өзге де көздерден құралады.
Мүлік серіктестікке меншік құқығында тиесілі болады.

5.2. Мемлекеттік тіркеу сəтінде серіктестіктің жарғылық капиталы ______________
_____________________________ теңгені құрайды.
Серіктестіктің жарғылық капиталындағы салым ақша, бағалы қағаздар, 
заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы жəне 
зияткерлік қызмет нəтижелеріне құқық жəне өзге де мүлік болуы мүмкін 
(Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасына сəйкес 
құрылатын, жарғылық капиталы тек ақшамен ғана қалыптасатын арнайы 
қаржы компанияларын қоспағанда). Жеке мүліктік емес құқықтар жəне өзге де 
материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

5.3. Барлық қатысушылардың серіктестіктің мүлкіндегі үле стері олардың жарғылық 
капиталдағы салымдарына барабар болады жəне егер құрылтай шартында 
өзгеше көзделмесе, бүтіндегі бөлік немесе пайыз түрінде белгіленеді.

5.4. Серіктестіктің мүлкі қатысушылардың жарғылық капиталдағы бастапқы 
жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық жəне кəсіпкерлік 
қызме ттен түскен табыстардың, сондай-ақ серіктестіктің белгіленген тəртіппен 
сатып алған немесе алған қарыз қаражатының жəне басқа да мүлкінің есебінен 
құралады.

5.5. Қатысушылардың шешімі бойынша серіктестіктің жарғылық ка питалының 
мөлшері өзгертілуі мүмкін.
Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту серіктестікке барлық қатысушылар 
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өндіретін қосымша барабар салымдар; серіктестіктің меншікті капиталының 
есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту, оның ішінде оның 
резервтік капиталы есебінен; барлық қалған қатысушылардың келісімі болған 
жағдайда бір немесе бірнеше қатысушының қосымша салымдар енгізуі; 
жаңа қатысушыларды серіктестіктің құрамына қабылдау жолымен жүзеге 
асырылады.
Серіктестіктің жарғылық капиталының азайтылуы серіктестікке барлық 
қатысушылар салымдарының мөлшерін бара бар кеміту не жекелеген 
қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жүзеге 
асырылуы мүмкін.

 
6. Серіктестіктің органдары

6.1.  Серіктестіктің органдары:
серіктестіктің жоғары органы - оның қатысушыларының жалпы жиналысы 
(жалпы жиналыс);
серіктестіктің атқарушы органы (жеке дара немесе алқалы) болып табылады.
Серіктестіктің құрылтайшылары серіктестіктің қадағалау (қадағалау кеңесі) 
жəне (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясы, тексеруші) органдарын құру 
туралы шешім қабылдауы мүмкін.
Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте, қатысушылардың жалпы жиналысының 
құзыретіне кіретін шешімді бір ғана қатысушы жеке дара қабылдайды жəне 
жазбаша ресімделеді.
Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 
мыналар жатады:
1) серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен 

фирмалық атауын өзгертуді немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы 
жарғысын бекітуді қоса алғанда, серіктестіктің жарғысын өзгерту;

2) серіктестіктің атқарушы органын құру жəне оның өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның 
мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау жəне осылай берудің 
шарттарын айқындау;

3) серіктестіктің байқаушы кеңесін жəне (немесе) тексеру комиссиясын 
(тексерушісін) сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) 
есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту жəне таза табысты бөлу;
5) ішкі ережелерді, олардың қабылдану рəсімін жəне серіктестіктің 

жарғысымен бекітілуі серіктестіктің өзге органдарының  құзыретіне 
жатқызылған құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа 
да құжаттарды бекіту;

6) серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ 
коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;
8) тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату теңгерімдерін бекіту;
9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мəжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
10) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге беру туралы шешім;
11) серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
12) серіктестікке қатысушыларға жəне үлесті сатып алушыларға серіктестіктің 

қызметі туралы ақпарат беру тəртібін жəне мерзімдерін бекіту.
Осы тармақтың 1), 7), 9) жəне 10) тармақшаларында көрсетілген мəселелер 
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бойынша, сондай-ақ жарғыда анықталған басқа да мəселелер бойынша 
шешімдер серіктестікке қатысушылардың жиналысына қатысушылардың 
жəне өкілдері арқылы білдірілгендердің төрттен үш білікті басым көпшігілігінің 
дауысымен қабылданады.
Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі 
мəжбүрлеу тəртібімен сатып алынаты н қатысушы дауыс беруге қатыспайды 
жəне оған тиесілі дауыс саны санақ кезінде ескерілмейді.
Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына 
қатысушылардың жəне өкілдері арқылы білдірілгендердің жай көпшілік 
дауысымен қабылданады.
Жалпы жиналыс серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мəселені 
қарауға қабылдауға құқылы.

6.2. Атқарушы орган директор жəне (немесе) дирекция болып табылады, олар 
қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді жəне оның шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған 
кезде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сəйкес реттеледі.
Дирекция ______________ мүшеден тұрады. Дирекцияның басшылығы 
директор болады. Шешімдер дирекция мүшеле рінің көпшілік дауысымен 
қабылданады, дауыстар  тең болған жағдайда директор берген дауыс шешуші 
деп есептеледі.

6.3. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын серіктестік 
қызметін қамтамасыз етудің барлық мəселелері жатады.
Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне, жалпы жиналыстың, оның 
айрықша құзыретіне жатпайтын Заңға сəйкес атқарушы органға берілген 
өкілеттіктер де жатады.

6.4. Серіктестік директорының өкілеттіктері:
1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз əрекет жасайды;
2) серіктестіктің өкілі болу құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен 

сенімхаттар береді;
3) серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау 

туралы, оларды ауыстыру жəне жұмыстан шығару туралы бұйрықтар 
шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар 
 мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлық беру мəселесін 
шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды жəне тəртіптік жазалар 
қолданады;

4) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне немесе байқаушы 
органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-
ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында берілген 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.5. Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін 
байқаушы кеңес құрылуы мүмкін.
Серіктестіктің байқаушы кеңесінің қызметі мен олардың шешімдер  қабылдау 
тəртібі ережемен жəне жалпы жиналыс қабылдаған өзге де құжаттармен 
анықталады.

6.6. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды 
жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылардың ішінен немесе олардың 
өкілдерінен тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші сайлануы мүмкін.
Серіктестіктің тексеру комиссиясы  немесе  жеке-дара тексерушісі жалпы 
жиналыста бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.
Серіктестіктің атқарушы органдарының мүшелері тексеру комиссиясының 
мүшелері бола алмайды.
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Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тəртібі ішкі қызметті реттейтін 
ережелермен ж əне өзге де құжаттармен белгіленеді.

 
7. Серіктестіктің таза табысын оған қатысушылардың арасында бөлу

 
7.1. Серіктестіктің оның жыл ішіндегі қызметінің нəтижелері бойынша алған 

таза табысын серіктестікке қатысушылардың арасында бөлу серіктестіктің 
тиісті жылдағы қызметінің нəтижелерін бекітуге арналған серіктестікке 
қатысушылардың кезекті жалпы жиналысының шешіміне сəйкес жүргізіледі.
Жалпы жиналыс таза табысты немесе  оның бір бөлігін серіктестікке 
қатысушылар арасында бөлуден шығарып тастау туралы шешім қабылдауға 
да құқылы.

7.2. Серіктестіктің жалпы жиналысы қатысушылар арасында табысты бөлу 
туралы шешім қабылдаған жағдайда, əр қатысушы бөлінген табыстың бір 
бөлігін серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сəйкес алуға 
құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім 
қабылдаған күнінен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

 
8. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жəне тарату

 
8.1. Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша не 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы жəне таратылуы мүмкін.

8.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жəне тарату тəртібі Заңмен жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

Серіктестікке қатысушылар:
______________________________   ___________________________

_____________________________  ___________________________
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Утвержден
 Постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 16 сентября 2008 года № 852

 
Типовой устав

товарищества с ограниченной ответственностью
 

1. Общие положения
 

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью _______________________
______________________________________________________________________

 (указывается в заявлении)
(далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству 

Республики Казахстан.
1.2. Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение 

реестра участников которого осуществляется регистратором, с указанием их 
наименования, местонахождение, адреса, банковских реквизитов (если учредителем 
является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, 
удост оверяющего личность (если учредителем является физическое лицо): _______
______________________________________________________________________

(указывается в заявлении)
1.3. Фирменное наименование товарищества: ____________________________

______________________________________________________________________
1) на государственном языке ___________________________________________

______________________________________________________________________
2) на русском языке __________________________________________________

______________________________________________________________________
1.4. Местонахождение и адрес товарищества _____________________________

______________________________________________________________________
1.5. Срок деятельности товарищества ___________________________________

______________________________________________________________________
1.6. Статус субъекта частного предпринимательства _______________________

______________________________________________________________________
1.7. Основные виды деятельности __ ____________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.8. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяет ся законодательными актами.

 
 

2. Юридический статус товарищества
 

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 
государственн ой регистрации.

2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки 
со своим наименованием.

Приложение 10
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2.3. Товарищество д ля 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.

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 участником иных юридических лиц.

2.5. 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 
своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.6. Участники товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. 

 
 

3. Права и обязанности участников товарищества
 

3.1. Участники  товарищества вправе:
1) участвовать в управлении делами товарищества;
2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его  

бухгалтерской и иной документацией;
3) получат ь доход от деятельности товарищества, принимать участие в 

распределении чистого дохода;
4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, 

соответствующую их доле в имуществе тов арищества, оставшегося после расчетов 
с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;
6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие 

их права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответств енностью» (далее - Закон) и (или) уставом 
товарищества.

3.2. Участники товарищества обязаны :
1) соблюдать требования учредительного договора;
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, а также регистратора в случае 

ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных 
подпунктом 1.2 пу нкта 1 настоящего устава.

3.3. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные 
учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

 
 

4. Порядок представления участникам товарищества,
приобретателям долей информации о деятельности товарищества

 
4.1. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять 

информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его 
участников.
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Информацией, затрагивающей интересы участников товарищества, признаются:
1) решения, принятые общим собранием участников товарищества, 

наблюдательного совета, исполнитель ного органа, ревизионной комиссии (ревизора) 
товарищества и информация 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 совокупности взаимосвязанных 
между собой сдел ок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается 
имущество на сумму, составляю щую 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 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 чрезвычайный характер, в результате 

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

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

8) решение о принудительной реорганизации товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11) иная информация, затрагивающая интересы участников товарищества, в 

соответствии с уставом товарищества.
4.2. Информация о деятельности товарищества представляется участникам по 

их письменному запросу исполнительному органу в сроки, установленные решением 
участников (участника).

Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества 
приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и 
предварительным договором о приобретении долей.

 
5. Имущество товарищества

 
5.1. Имущество товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, 

а та кже иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе 
товарищества.

Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей 
(участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством.

Имущество принадлежит товариществу на праве собственности.
5.2. На момент государственной регистрации уставный капитал товарищества 

составляет _____________________________________________________ тенге.

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 (за 
исключением специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, уставный капитал 
которых формируется исключительно деньгами).
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Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных  прав и иных 
нематериальных благ.

5.3. Доли всех участников в имуществе товарищества пропорциональны их 
вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах, если 
иное не предусмотрено учредительным договором.

5.4. Имущество товарищества образуется за счет первоначальных взносов 
 участников 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 у становленном 
порядке.

5.5. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала 
товарищества.

Увеличение уставного капитала товарищества может осуществляться путем 
дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками 
товарищества; увеличения размера уставного капитала за счет собственного 
капитала товарищества, в том числе за счет его резервного капитала; внесения 
одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это 
всех остальных участников; принятия в состав товарищества новых участников.

Уменьшение уставного капитала товарищества может осуществляться путем 
пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества 
либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников.

 
6. Органы товарищества

 
6.1. Органами товарищества являются:
высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);
исполнительный орган товарищества (единоличный или коллегиальный).
Учредителями товарищества может быть принято решение о создании 

наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной 
комиссии, ревизора) органов товарищества.

В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к 
компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником 
единолично и оформляются письменно.

К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества 
относятся:

1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного 
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава 
товарищества в новой редакции;

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

3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и 
(или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов 
и заключений ревизионной комиссии (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, кроме документов, 
утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов 
товарищества;
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6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а 
также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов;
9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;
10) решение о залоге всего имущества товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;
12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности товарищества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего 

пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются 
квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и 
представленных на собрании участников товарищества.

При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта участник, чья 
доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число 
принадлежащих ему голосов в подсчете не учит ывается.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью товарищества.

6.2. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые 
подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. 
При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в 
соответствии с трудовым законодательством.

Дирекция состоит из ________ членов (указывается в заявлении). Во главе 
дирекции стоит директор. Решения принимаются большинством голосов членов 
дирекции, в случае равенства голосов решающим считается голос дир ектора.

6.3. К компетенции дирекции относятся все во просы обеспечения деятельности 
товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также 
полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, 
переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

6.4. Полномочия директора товарищества:
1) без доверенности действует от имени товарищества;
2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на 

должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, 
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает 
вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарн ые 
взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего 
собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные 
ему общим собранием участников товарищества.

6.5. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа 
товарищества может быть создан наблюдательный совет.

Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия 
им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим 
собранием.

6.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия 
из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается 
общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами 
ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и 
иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

 
7. Распределение чистого дохода товарищества

между его участниками
 

7.1. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного 
товариществ ом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии 
с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного 
утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода 
или его части из распределения между участниками товарищества.

7.2. В случае, если об щим собранием товарищества принимаются решения о 
распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить 
часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале 
товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме 
в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении 
чистого дохода.

 
8. Реорганизация и ликвидация товарищества

 
8.1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению 

общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан.

8.2. Порядок  реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и 
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

 
Участники товарищества:

______________________________   ___________________________

_____________________________  ___________________________
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11 Қосымша

Қазақстан Республикасының салық қызметі органдарының ceнiм 
телефондары

№ Салық қызметі органдарының атауы «Сенім телефондардың» 
нөмірлері

1 Казахстан Республикасының қаржы министрлігі 
Салық комитеті 8 (7172) 71-79-63

2 Ақмола облысы бойынша Салық департаменті
8 (7162) 25-67-70

3 Ақтөбе облысы бойынша Салық департаменті
8 (7132) 59-51-33

4 Алматы облысы бойынша Салық департаменті
8 (7282) 24-38-06, 27-31-07

5 Атырау облысы бойынша Салық департаменті
8 (7122) 45-15-12

6 Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті
8 (7232) 24-48-68

7 Жамбыл облысы бойынша Салық департаменті
8 (7262) 45-19-93

8 Батыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті
8 (7112) 50-94-07

9 Караганды облысы бойынша Салық департаменті
8 (7212) 41-07-10

10  Қызылорда облысы бойынша Салық департаменті
8 (7242) 23-79-88, 23-87-75

11  Қостанай облысы бойынша Салық департаменті
8 (7142) 53-56-13

12 Павлодар облысы бойынша Салық департаменті
8 (7182) 53-55-71

13 Маңғыстау облысы бойынша Салық департаменті
8  (7292) 33-66-70

14 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Салық 
департаменті 8 (7152) 46-49-10

15 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Салық 
департаменті 8 (7252) 21-45-03

16 Алматы қ. бойынша Салық департаменті
8 (7272) 67-15-57

17 Астана қ. бойынша Салық департаменті
8 (7172) 77-31-90

18 «Астана – жаңа қала» АЭА бойынша Салық 
департаменті 8 (7172) 24-13-10

19 «Оңтүстік» Салық департаменті
8 (7252) 94-22-20

20 «Морпорт Актау» Салық департаменті
8 (7292) 50-89-01

21 «Парк информационных технологий» Салық департаменті
8 (7272) 67-34-72
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Приложение 11

Телефоны доверия органов 
Налоговой службы Республики Казахстан

№ п/п Наименование органов налоговой службы Номера «телефонов 
доверия»

1 Налоговый комитет Министерства финансов Республики 
Казахстан 8 (7172) 71-79-63

2 Налоговый департамент по Акмолинской области
8 (7162) 25-67-70

3 Налоговый департамент по Актюбинской области
8 (7132) 59-51-33

4 Налоговый департамент по Алматинской области
8 (7282) 24-38-06, 27-31-07

5 Налоговый департамент по Атырауской области
8 (7122) 45-15-12

6 Налоговый департамент по Восточно-Казахстанской 
области 8 (7232) 24-48-68

7 Налоговый департамент по Жамбылской области
8 (7262) 45-19-93

8 Налоговый департамент по Западно–Казахстанской 
области 8 (7112) 50-94-07

9 Налоговый департамент по Карагандинской области
8 (7212) 41-07-10

10 Налоговый департамент по Кызылординской области
8 (7242) 23-79-88, 23-87-75

11 Налоговый департамент по Костанайской области
8 (7142) 53-56-13

12 Налоговый департамент по Павлодарской области
8 (7182) 53-55-71

13 Налоговый департамент по Мангистауской области
8  (7292) 33-66-70

14 Налоговый департамент по Северо-Казахстанской 
области 8 (7152) 46-49-10

15 Налоговый департамент по Южно-Казахстанской области
8 (7252) 21-45-03

16 Налоговый департамент по г. Алматы
8 (7272) 67-15-57

17 Налоговый департамент по г. Астана
8 (7172) 77-31-90

18 Налоговый департамент СЭЗ «Астана – жаңа қала»
8 (7172) 24-13-10

19 Налоговый департамент «Оңтүстік»
8 (7252) 94-22-20

20 Налоговый департамент «Морпорт Актау»
8 (7292) 50-89-01

21 Налоговый департамент «Парк информационных 
технологий» 8 (7272) 67-34-72
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