


 
                         1.Жалпы ережелер 

 
1.1. «Балқаш өңірі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (осыдан әрі – 

Серіктестік) өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, «Жауапкершілігі шектеулі 
және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, құрылтай құжаттары және аталған сипаттағы ұйым 
қызметін реттейтін басқа да нормативтiк құқықтық актiлер негізінде жүзеге 
асырады. 

        1.2. Серіктестіктің құрылтайшысы (осыдан әрі – Қатысушы): 
«Балқаш ауданы әкімі аппараты»  мемлекеттік мекемесі-50% -99100 теңге 
(мемлекеттің қатысуы). 

   1.3. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Балқаш 
ауданы,Бақанас ауылы, Д.Қонаев көшесі № 68. 

      Реквизиттері: «ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті» ММ. 
БСН 010340002533 
ЖСК KZ42070103KSN0902000 
БСК  KKMFKZ2A 
жЖеке тұлғаның қатысуымен-50%. 
1. К.Ербаев-50%-99100 теңге (жеке тұлға). ЖСН 811011301083, 

№045424127, МВД РК-05.12.2019 ж. Мекен-жайы: Бақанас ауылы, 
К.Әзірбаев көшесі 21 үй.  

1.4. Серіктестіктің толық фирмалық атауы: 
мемлекеттік тілде: «Балқаш өңірі»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 
орыс тілінде: товарищество с ограниченной ответственностью «Балқаш 

өңірі». 
Серіктестіктің қысқартылған атауы: 
мемлекеттік тілде: «Балқаш өңірі» ЖШС;  
орыс тілінде: ТОО «Балқаш өңірі».  

1.5. Серіктестіктің мекенжайы:  Қазақстан Республикасы, Алматы 
облысы,Балқаш ауданы,Бақанас ауылы,Д. Қонаев  көшесі №83. 
Индекс 040300 

     1.6.Серіктестіктің жұмыс істеу мерзімі шектелмейді. 
 

2. Серіктестіктің заңды мәртебесі 
 
      2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды 

тұлғаның құқығын алады. 
      2.2. Серіктестіктің өз аты жазылған мөрі, дербес балансы, банкіде 

есеп-шоты мен басқа да шоттары және атауы жазылған бланкілері болады. 
      2.3. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін, өз атынан 

мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге, 



міндеттерін орындауға, сотта талапкер мен жауапкер болуына құқылы.  
      2.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының аймағында және 

шетелдерде филиалдар мен өкілдіктерді ашуға, басқа заңды тұлғалармен бірге 
бірлестіктер (одақтар) құруға, сонымен бірге басқа заңды тұлғалардың 
құрылтайшысы болуға құқылы. Серіктестік өз филиалдары мен өкілдіктерінің 
ашылуы жөнінде және олардың мекенжайы туралы мемлекеттік тіркелуін 
жүзеге асырған органға хабарлауға міндетті.  

      2.5. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық 
мүлікке жауап береді және де өз Қатысушысының міндеттемелері бойынша 
жауап бермейді. 

      2.6. Серіктестікке Қатысушы оның міндеттемелері бойынша жауап 
бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты залалдарға өздерінің 
қосқан салымының құны шегінде тәуекел етеді. 

 
 3. Серіктестік қатысушыларының құқықтары мен міндеттері 
 

      3.1. Қатысушы: 
    қолданылатын заңдарға сәйкес келетін Жарғыда көрсетілген тәртіппен 

Серіктестіктің іс-әрекеттерін басқаруға қатысуға; 
   Серіктестік қызметінен табыс алуға; 
   Серіктестік жарғысында көзделген тәртіппен серіктестіктің қызметі 

туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен 
танысуға; 

   Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп 
айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе мүліктің бір 
бөлігін заттай алуға; 

   қолданылатын заңдармен көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен 
айырып беруі арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуына; 

   қолданылатын заңдармен және серіктестіктің Жарғысында көзделген 
олардың құқықтарын бұзған Серіктестік органдарының шешімдеріне сот 
тәртібімен дау айтуға құқылы.  

     3.2. Қатысушы ҚР қолданылатын заңдарында қаралған және 
Серіктестіктің осы Жарғысында көрсетілген басқа да құқықтарға ие бола 
алады. 

     3.3. Серіктестікке қатысушылардың міндеті: 
   Серіктестіктің Жарғысының талаптарын орындауға;  
   қолданылатын заңдармен көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде 

серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға; 
   серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария 

етпеуге міндетті. Бұл мәліметтер ҚР қолданылатын заңдармен және 
серіктестіктің Жалпы Жиналыс қатысушыларымен бекітілетін «Серіктестік 
ақпаратын жария етпеу және конфиденциалдық туралы Ережесімен 
айқындалады»; 

   серіктестікке қатысушының тізімін жүргізген жағдайда 
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 



туралы» ҚР Заңының 17-бабы 2-тармағының 2-тармақшасында көзделген 
мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ тіркеушіге 
жазбаша хабарлауға міндетті. 

     3.4. Серіктестікке Қатысушы Серіктестіктің жарғысымен және 
қолданылатын заңдармен көзделген басқа да міндеттерді мойнына алуы 
мүмкін. 

 
4. Серіктестік қызметінің мәні мен мақсаттары 

 
     4.1. Серіктестікті құрудың және қызметінің негізгі мақсаты 

коммерциялық ұйым ретінде жарғылық қызметтен табыс табу, оны 
Серіктестіктің және Қатысушының мүдделеріне сәйкес пайдалану. Көзделген 
мақсаттарға жету үшін серіктестік келесі көрсетілген қызмет түрлерін 
жүргізеді: 

   бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту саласындағы шаруашылық 
қызметті жүргізу; 

   баспа, ақпарат, жарнама және кеңес беру қызметтерін көрсету; 
   сауда /, бөлшек, комиссиялық/, сонымен қатар өз сауда нүктелерiн ашу; 
   жарнамалық-баспасөз, полиграфиялық қызмет; 
   коммерциялық-делдалдық қызмет; 
   сыртқы экономикалық қызмет; 
   кәсіпкерлік қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет түрлерін жүргізу.   
       4.2. Соның ішінде, егер де қандай да бір қызмет түрін іске асыру үшін  

мемлекеттен тиісті рұқсат алу талап  етілетін болса, Серіктестік сондай 
қызметті, Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес сондай 
рұқсат алғаннан кейін ғана іске асыратын болады. 

          
5. Жарғылық капитал және мүліктің құралуы және кірісті бөлу 

 
      5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы: 198 200 (Жүз тоқсан сегіз мың 

екі жүз)  теңгеден құралады. 
      5.2. Жарғылық капитал Серіктестікті тіркеу мерзімінде толықтай 

ақшамен қалыптастырылған. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым 
ретінде ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер 
пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызметінің нәтижелеріне құқығы 
және басқа мүлік болуы мүмкін.  

    5.3. Серіктестік жарғылық капиталының ұлғайтылуы: 
    серіктестіктің барлық қатысушылары қосатын қосымша салымдар; 
   Жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның 

ішінде өзінің сақтық капиталының есебінен ұлғайту; 
   серіктестік құрамына жаңа қатысушылар қабылдау жағдайларда іске 

асырылады. 
    Шешім серіктестіктің Қатысушыларының жалпы жиналысымен 

қабылданады. 



      5.4. Серіктестіктің жарғылық капиталының ұлғайтылуы және 
азайтылуы қолданылатын заңдарының талаптарын есепке ала отырып, тәртібі 
бойынша жүзеге асырылады. 

      5.5. Серіктестік міндетті түрде оның мемлекеттік тіркелуін жүргізген 
органға, жарғылық капиталдың ұлғайтылуы туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап үш ай мерзім ішінде хабарлауы тиіс. Хабарлаған кезде жарғылық 
капитал ұлғайтылатын соманың кемінде жартысынан аз емес сомада салымдар 
енгізілуге тиіс. 

      5.6. Қолданылатын заңдармен тағайындалған жарғылық капиталдың 
ең төменгі мөлшерінен азайтылуы іске асырылмайды. 

      5.7. Серіктестіктің мүлкі Қатысушының салымдары, Серіктестіктің 
кірістері, сондай-ақ ҚР қолданыстағы заңдарында тыйым салынбаған басқа да 
көздер есебінен құралады.  

      5.8. Серіктестіктің мүлкін негізгі қорлар, айналымдағы қаражаттар, 
құны дербес балансында есепке алынатын басқа да мүлік құрайды. 

 
6. Серіктестікті құру және басқару органдарының құзыреті 

 
      6.1.   Серiктестiктi басқару органдары: 
Жоғарғы орган – Серiктестiктiң Қатысушысы. 
Атқарушы орган – директор. 
Бақылаушы орган – ревизор. 
     6.2. Тек Қатысушының жеке құзырына мыналар жатады: 
   Серiктестiктiң Жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталын өзгерту, 

мекенжайын, фирмалық атауын және Серiктестiктiң жаңа редакциядағы 
Жарғысын бекiту; 

   Серiктестiктiң атқарушы және бақылаушы органдарының қызметін құру 
және оның өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, Серiктестiктi немесе 
оның мүлкiн сенiмгерлiк басқаруға беру және осы өткiзудiң шартын анықтау; 

     Серiктестiктiң жылдық қаржылық есебiн бекiту және оның таза 
табысын бөлу; 

     Серiктестiктiң iшкi қызметiн реттеу туралы ішкі ережелерді және басқа 
құжаттарды бекiту; 

     Серiктестiктiң басқа шаруашылық серiктестерге және коммерциялық 
емес ұйымдарға қатысуына шешiм қабылдау; 

     Серiктестiктi қайта құру, тарату туралы шешiм қабылдау; 
     тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекiту; 
     Серiктестiктiң барлық мүлкiн кепiлге берудi шешу; 
     Серiктестiктiң мүлкiне қосымша жарна қосуды шешу; 
     қызметiнiң негiзгi бағытын анықтау; 
     Серiктестiктiң құрамына басқа қатысушылар алу, қатысушыларды 

құрамынан шығарып тастау (шығуға мәжбүр ету) және қатысушылардың 
құрамынан шығу туралы шешiм қабылдау; 

    кәсiпкерлiк құпия деп саналатын мәлiметтiң құрамы мен мазмұнын 
бекiту. 



       6.3. Серiктестiктiң қызметiне ағымдық басшылықты директор 
жүргiзедi. Серiктестiктiң директоры Қатысушы немесе Қатысушы 
келісімшартпен тағайындаған кез келген адам бола алады. Егер директордың 
қызмет мерзiмi келісімшартта белгiленбеген болса, ол мерзiмсiз уақытқа 
бекiтiлген деп саналады. 

          Директор Қатысушыға есеп беруге мiндеттi, ол қызметiнiң 
қорытындысы туралы жылына бiр реттен кем емес есеп беруi керек.  

          Директор Серiктестiктiң Қатысушысының жеке құзырына 
жатпайтын барлық мәселелерді шешедi. Оның iшiнде: 

   өзiне берiлген өкiлеттiк шегiнде сенiмхатсыз Серiктестiктiң атынан 
барлық iс- әрекет жасауға құқылы;  

   осы Жарғыда көрсетiлген және Қатысушының берген өкiлеттiгiне сай  
Серiктестiктiң мүддесiн қорғауға, мемлекеттiк органдарда, сотта, ұйымдарда 
өкiл болуға құқылы; 

  Серіктестіктің мүлкіне, ақшасына Қатысушының келісімімен қожалық 
ете алады; 

 келiсiмшарттар, сонымен қатар еңбек келiсiмшарттарын жасауға; 
  банктерде есеп-шот, сонымен бiрге валюталық шот ашуға, сенiм хат 

беруге, соның iшiнде қайта сенiм арту құқығымен сенiм хаттар бередi; 
   серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау 

туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы 
бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық 
жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру 
мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік 
жазалар қолданады; 

   Серіктестіктің қатысушының шешімдерін орындауды ұйымдастырады.   
   Серіктестіктің алға қойған мақсаттарына жету үшін шешімдер 

қабылдайды; 
   қатысушының құзырына жатпайтын ішкі нормативтік құжаттарды 

бекітеді; 
  ұйымдастыру бірліктері (бөлімдер) жайында ережелерді бекітеді;  
  Серіктестіктің қаржылық жоспарларын дайындайды; 
  сыртқыэкономикалық қызметтерді жүргізеді; 
  орындауға мiндеттi бұйрықтар беруге және басқа да қызметтер жасауға. 
        Директор Қатысушыға үш ай бұрын жазбаша түрде хабарлағаннан 

кейiн кез келген уақытта мiндетiн атқарудан бас тарта алады. 
      6.4. Серiктестiктiң директоры Серiктестiктi дұрыс басқармағаны 

есебiнен пайда болған шығындарды төлеуге жауапты. 
      6.5. Серiктестiктiң директоры құқылы емес: 
         1) Қатысушының келiсiмiнсiз Серiктестікпен одан мүлiктiк пайда 

табуға бағытталған мәмiлелер жасауға. 
         2) Серiктестiктiң үшiншi жақпен жасаған мәмiлелерi үшiн 

серiктестiктiң өзiнен де, үшiншi жақтан да комиссиялық сыйақы алуға. 
         3) Үшiншi жақтың Серiктестiкпен арадағы қатынастарында олардың 

атынан немесе мүдделерi үшiн әрекет жасауға. 



         4) Серiктестiктiң қызметiмен бәсекелесетiн кәсiпкерлiк қызметтi 
жүзеге асыруға тыйым салынады.  

         Осы баптың 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген шектеулер 
директордың зайыбына да, барлық тiкелей кейiнгi және ата-тегi тамыры 
бойынша туыстарына да, сондай-ақ туған аға-iнiлерi мен апа-сiңлiлерiне де 
қолданылады. 

       6.6. Қатысушының шешiмiмен тағайындалатын Ревизорға есеп 
берудің туралығын бағалау, серiктестiк қызметiнiң заңға, осы жарғыға, 
келісімшарттарға және келiсiмшарттарға сәйкестiгiн анықтау функциялары 
жүктеледі. 

       6.7. Серiктестiктiң ревизоры заң актілерiне сай аудиторлық қызметпен 
айналысуға құқғы бар Серіктестіктің Қатысушысы, қаржы және есеп-шот 
саласындағы тәуелсіз сарапшылар және де басқа адамдар бола алады. 

    Серіктестіктің Директоры ревизор бола алмайды. 
    Ревизордың қызмет мерзiмi – 1 жыл. 
     

7. Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі 
 

7.1. Серіктестіктің табысы есептік кезең (ай, тоқсан, жыл) ішіндегі өз 
қызметінің нәтижелері бойынша қаржы есебі негізінде анықталады. 

      7.2. Серіктестіктің салық төленгеннен кейін, жалақы және бюджетке 
басқа да төлем төленгеннен қалған пайдасы (таза пайда), серіктестіктің 
меншігі болып саналады және одан әрі Қатысушының шешімімен  бөлінеді.  

      7.3. Қатысушы Жарғылық капиталындағы үлестерге сәйкес таза 
табыстың бір бөлігін Қатысушыға тиістісін алуға құқылы. Төлем 
Серіктестік тарапынан бір айдың ішінде ақша түрінде жүргізілуі тиіс. 

      7.4. Серіктестік жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты 
қатысушылар арасында бөлуге құқығы жоқ. 

      7.5. Серіктестіктің шығындары сақтық капиталының есебінен өтеледі, 
ол қаражаттар жетіспеген жағдайда – Серіктестіктің иелігіндегі өзге де 
қаражаттардың есебінен, ал олар да жетпеген жағдайда – Серіктестіктің 
мүлкін сату есебінен өтеледі. Сақтық капиталының қаражаттары шығындарды 
өтеуге жетіспеген  жағдайда оларды өтеу көздері туралы шешімді Қатысушы 
қабылдайды. 

 
8. Серіктестіктің еңбек ұжымы 

 
     8.1. Директор жұмысқа қабылдау жөніндегі еңбек шарттары және 

Қазақстан Республикасының Заңнамаларына сәйкес еңбек қатынастарын 
реттейтін басқа да үлгілер негізінде қызметкерлерді  жұмысқа қабылдауға 
құқылы. 

     8.2. Серіктестік қызметкерлерге Қазақстан Республикасының Заңымен 
анықталатын, барлық  әлеуметтік-экономикалық құқықтармен қамтамасыз 
етуге кепілдік береді. 

     8.3. Серіктестік өз бетінше еңбекке ақы төлеудің жүйесі мен нысанын 



анықтайды.  
 

 
 

9. Қаржылық  жыл және есеп беру 
 

     9.1. Серiктестiктiң қаржылық жылы болып 1 қаңтардан 31 желтоқсанға 
дейiн күнтізбелік жыл тағайындалады. 

     9.2. Бухгалтерлiк есеп және есеп беру белгiленген заңдарға сәйкес 
жүргiзiледi. Серiктестiктiң қызметiнде есептiң жаңа түрлерiн пайдалану 
туралы шешім оның жоғарғы басқару органымен қабылданады. 

     9.3. Егер серiктестiктiң жоғарғы органы сәйкесінше шешім 
қабылдамаған жағдайда, Серiктестiктiң жариялық есебi талап етiлмейдi. 

 
10. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты 

ұсыну тәртібі және мерзімі 
 

    10.1. Серіктестіктің ақпарат беруі: 
    Серіктестік өзінің Қатысушысының талап етуі бойынша серіктестіктің 

қызметі туралы, оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат 
беруге міндетті. 

    Серіктестік қатысушыларының мүдделерін қозғайтын деп төмендегі 
ақпараттар танылады: 

   Серіктестік Қатысушысының қабылдаған, серіктестіктің байқау 
кеңесінің, атқарушы органының, тексеру комиссиясының (ревизордың) 
шешімдері және қабылдаған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат; 

   Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп 
пайызын құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы; 

   Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп 
пайызын құрайтын көлемде мүліктерді сатып алу немесе сатуға жасалған ірі 
мәмілелер немесе жиынтықталған мәмілелер; 

   Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және 
(немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардың 
қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің қандай да 
болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер 
жасауға бұрын алған лицензияларынан айырылу; 

   Серіктестік мүлкіне тоқтам салу;  
   нәтижесінде баланстық құны Серіктестіктің жалпы активтері көлемінің 

он немесе одан да көп  пайызын құрайтын, Серіктестік мүлкі жойылған 
төтенше сипаттағы жағдайлардың болуы; 

   Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік 
жауапкершілікке тарту; 

   Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім; 
   аудиторлық есеп (егер ол бар болса); 
   Серіктестіктің жарғысына сәйкес Серіктестік қатысушыларының 



мүдделерін қозғайтын өзге де ақпараттар; 
     10.2.  Қатысушының мүдделерін қозғайтын, Серіктестіктің қызметі 

туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

     10.3. Үлестерді сатып алушыларға шаруашылық Серіктестігінің 
қызметі туралы ақпаратты беру Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге 
асырылады. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі  үлестерді сатып алу туралы 
алдын ала жасалған шартта белгіленеді. 

     10.4.  Қатысушы  (үлестерді сатып алушы) Серіктестік қызметі туралы 
ақпаратты алу үшін аталған ақпаратты беру туралы жазбаша өтінішпен 
Серіктестіктің басқару органына ұсыныс жасайды. Қатысушының (үлестерді 
сатып алушының) өтініші Серіктестіктің кіріс құжаттарын есепке алу 
журналына тіркеледі. Серіктестік Қатысушыға (үлестерді сатып алушыға) 
өтініш тіркелген күннен бастап күнтізбелік  отыз күн ішінде талап етілген 
ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті. 

 
11. Серіктестіктің қайта құрылу және қызметін тоқтату тәртібі 

 
     11.1. Серіктестіктің қызметі тоқтатылуы қайта ұйымдастыру немесе 

тарату арқылы жүзеге асырылады. Серіктестіктің қызметін тоқтатуға: 
    Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заң 

актілерімен белгіленген ең кіші мөлшерден де азайып кеткен жағдайда; 
    егер Қатысушы Серіктестіктің Жарғылық капиталын заңнамалармен 

белгіленген мерзімде құрмаса; 
   банкрот болса; 
   Серіктестікті құру кезінде түзетуге болмайтын сипатта заң 

бұзушылықтардың болуына байланысты оның тіркелуінің заңды күші жоқ деп 
танылғанда; 

   тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) қызмет атқарса немесе заң актілерімен 
тыйым салынған қызметті атқарса немесе заңнаманы бірнеше рет немесе қатаң 
түрде бұзса; 

   қайта құрылғанда;  
   заң актілерімен қарастырылған басқа да негіздер бойынша. 
    11.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп 

шығару, қайта құру) Қатысушының  шешімімен ҚР заңда қарастырылған 
тәртібі арқылы жүзеге асырылады. 

    Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа 
ұйымдық-құқықтық нысандарға қайта құрылуына құқылы. 

    11.3. Серіктестік мына жағдайда таратылады: 
    Қатысушының  шешімімен; 
    сот шешімімен; 
    қолданылатын заңдарда қарастырылған басқа да негіздері бойынша. 

11.4. Серіктестіктің таратылуы Жалпы Жиналыспен немесе сот 
шешімімен тағайындалған тарату комиссиясымен жүргізіледі. Тарату 
комиссиясы тағайындалған күннен бастап оған Серіктестіктің қызметін 



басқару өкілеттілігі беріледі. 
    11.5. Тарату қолданылатын заңда қарастырылған тәртіп бойынша 

жүргізіледі 
                

12. Қорытынды ережелер 
      
    12.1. Серіктестік қызметіне қатысты құжаттар, серіктестік қызметінің 

жалпы мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жер 
бойынша сақталуы тиіс. 

    12.2. Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
белгіленген мерзім ішінде сақталады. 

    12.3. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, бұл басқа 
ережелерге қатысты болмайды. Жарамсыз деп табылған ереженi құқықтық 
жағынан жарамды деп табылған мағынасы бiр ережемен айырбастауға рұқсат 
етiледi. 

   12.4. Осы Жарғы серіктестік тіркелгеннен кейін күшіне енеді. 
 
 
 
 
 
 
 
«Балқаш ауданы әкімі аппараты» ММ-нің 
аппарат басшысы:                                          Қ.Ақылбеков 
 
Жеке тұлға:                                                      К.Ербаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         1.Общие положения 
  

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Балқаш өңірі» (далее 
– Товарищество) осуществляет свою деятельность на основании Конституции 
Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан,  Закона 
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», Закона Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и учредительных 
документов, а также другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность организации данного типа. Товарищество 
создано на основании  протокола общего собрания учредителей  от 19  октября 
2015 года № 1. 

1.2. Учредителями (далее – Участники) товарищества является: 
Государственное учереждение  «Аппарат акима Балхашского района» (доля 
государство 50-% -99100 тенге). 

1.3. Местонахождение: Республика Казахстан, Алматинская область, 
Балхашский район, c.Баканас, улица Д.Кунаева № 68 .  

Реквизиты: государственное учреждение «Аппарат акима Балхашского 
района», с.Баканас, улица Д.Кунаева № 68. 

БИН 010340002533 
ИИК KZ42070103KSN0902000 
БИК  KKMFKZ2A 
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК». 
С участием физического лица-50%. 
 
1.Ербаев К-(доля физическое лицо 50%-99100 тг.) ИНН 811011301083 
, № 045424127, МВД РК-05.12.2019 г. Адрес: село Баканас, улица  

К.Азирбаев  21. 

1.4. Полное фирменное наименование Товарищества:  
на государственном языке: «Балқаш өңірі»  жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі; 
на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью 

«Балқаш өңірі». 
         Сокращённое наименование Товарищества: 
на государственном языке: «Балқаш өңірі »  ЖШС; 
на русском языке: ТОО  «Балқаш өңірі » ;  
1.5.  Местонахождение Товарищества: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, c.Баканас, 

улица Д.Конаева № 83. Индекс 040300       
1.6. Срок деятельности Товарищества не ограничен. 
 

2. Юридический статус Товарищества 
 
 
 



2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

2.2. Товарищество имеет круглую печать, самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках, свой логотип, бланки со своим 
наименованием и логотипом. 

2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право 
от своего имени заключать сделки, 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. Товарищество обязано извещать орган, осуществивший его 
государственную регистрацию, о создании своих филиалов и открытии 
представительств, а также о месте их расположения. 

2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом и не отвечает по обязательствам Участников. 

2.6.  Участники товарищества не отвечает по его обязательствам и несет 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости 
внесенных им вкладов. 

 
3. Права и обязанности участников Товарищества 

 
3.1. Участники имеют право: 
     участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, 

предусмотренном  Уставом в соответствии с действующим законодательством; 
    получать доход от деятельности Товарищества; 
    получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией в порядке, определенном Уставом; 
   получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества; 
  прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в 

порядке, предусмотреным действующим законодательством; 
оспаривать в судебном порядке решения органов  Товарищества, 

нарушающие их права, предусмотренные действующим законодательством и 
Уставом Товарищества.  

3.2. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные  
действующим             

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом 
Товарищества. 

3.3. Участники Товарищества обязаны: 
    соблюдать требования устава Товарищества; 
    вносить вклады в порядке, размере и способами, 

предусмотренными действующим законодательством и настоящим уставом 
Товарищества; 



    не разглашать сведения, которые товариществом объявлены 
коммерческой и служебной тайной. Эти сведения  определяются действующим 
законодательством Республики  Казахстан и Положением «О 
конфиденциальности и неразглашении информации товарищества», 
утверждаемой  Участником Товарищества; 

письменно извещать исполнительный орган, об  изменении сведений, 
предусмотренных подпунктом 2) пункта 2  статьи 17 Закона Республики 
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». 

3.4. Участники могут нести и другие обязанности предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим Уставом Товарищества.  

 
 

4. Предмет и цели  деятельности Товарищества 
 

           4.1. Основной целью создания и деятельности Товарищества, как 
коммерческой организации, является получение чистого дохода от своей 
уставной деятельности и использование его в интересах Товарищества и 
Участника. Для достижения указанной цели товарищество осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 осуществление хозяйственной деятельности в области развития  средств 
массовой информации; 

организация издательских, информационных, рекламных и 
консультационных услуг; 

торговля розничная, комиссионная, в том числе организация собственных 
торговых точек; 

рекламно-издательская, полиграфическая деятельность; 
коммерческо-посредническая деятельность; 
внешнеэкономическая деятельность; 
 осуществление предпринимательской деятельности, а также  иные виды 

деятельности, незапрещенные действующим законодательством Республики 
Казахстан.  

4.2. В том числе, если для осуществления какого-либо вида деятельности 
требуется оформление надлежащего разрешения от государства (лицензии, 
сертификаты), Товарищество будет осуществлять такую деятельность только 
после получения такого разрешения согласно требованиям законодательства 
Республики Казахстан.             

             
5. Уставный капитал и порядок образования  имущества  

и распределение доходов 
 

5.1. Уставный капитал Товарищества составляет: 198 200 (Сто девяносто 
восемь тысяч двесто) тенге.  

5.2. На момент регистрации уставный капитал товарищества сформирован 
полностью деньгами. Вкладом в Уставный капитал Товарищества могут быть 
деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права в т.ч. право  



землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное 
имущество. 

5.3. Уставный капитал может быть увеличен путем: 
дополнительных вкладов, производимых Участником; 
увеличения размера уставного капитала за счет собственного, в том числе 

резервного, капитала Товарищества; 
 принятия в состав Товарищества новых участников решение принимается 

Участником Товарищества.      
5.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества 

осуществляется в порядке и с учетом требований действующего 
законодательства. 

5.5. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его 
государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение 3-х 
месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала. К 
моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины 
суммы, на которую увеличивается уставный капитал. 

5.6. Уменьшение уставного капитала, объявленного в минимальном 
размере, установленном действующим законодательством, не допускается. 

5.7. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участника, 
доходов, полученных Товариществом, а так же иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством РК. 

5.8. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные 
средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его 
балансе. 

 
 

6. Порядок формирования и компетенция  
органов управления Товарищества 

 
6.1.  Органами управления Товарищества являются: 
Высший орган                  -       Участники  Товарищества.                                              
Исполнительный  орган -       Директор. 
Контрольный орган        -        Ревизор. 
6.2.  К исключительной  компетенции  Участника  относятся: 
изменение  Устава  Товарищества,  в том числе изменение его уставного 

капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение 
Устава Товарищества в новой редакции; 

образование и досрочное прекращение полномочий  исполнительного и 
контрольного  органов   Товарищества, а также принятие решения о передаче 
Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение 
условий такой передачи;  

утверждение годовой финансовой отчетности товарищества и 
распределение его чистого дохода; 

утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества; 



решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, 
акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях; 

решение о реорганизации  или ликвидации Товарищества; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 
 решение о залоге всего имущества Товарищества; 
решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 
 определение основных направлений деятельности; 
включение в состав Товарищества других участников, исключение из 

состава участников (принудительное выбытие) и принятие решения о выбытии 
из состава участников; 

 утверждение состава и объема сведений, составляющих коммерческую 
тайну. 

6.3. Текущее    руководство   деятельностью   Товарищества 
обеспечивается директором. Директором товарищества может быть как 
Участник, так и любое другое лицо, назначенное  Участниками по контракту.   
Если срок полномочий директора не определен контрактом, то он считается 
утвержденным на неопределенный срок. Директор подотчетен  Участнику,  
отчитывается не реже  одного  раза в  год о результатах деятельности. 

     Директор  решает все вопросы деятельности Товарищества, за 
исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию 
Участников, в том числе: 

вправе без  доверенности,  в  пределах  предоставленных ему полномочий, 
осуществлять все действия от имени Товарищества; 

          представлять его интересы в отношениях с организациями, включая 
государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в 
пределах полномочий, предоставленных Участником и определенных 
настоящим Уставом; 

        распоряжаться имуществом, включая деньги, в пределах, 
согласованных с Участником; 

 заключать  договоры,  в том числе трудовые; 
- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, открывать в 

банках  расчетный и другие счета, включая валютный; 
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 
дисциплинарные взыскания; 

организует выполнение решений Участника Товарищества;   
принимает решений, направленных на достижение целей 

Товарищества; утверждает внутренние нормативные документы, не 
отнесенных к компетенции Участника; 

утверждает положения об организационных единицах (подразделениях) 
Товарищества; 

 разрабатывает сводные финансовые планы Товарищества; 
осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 



издавать обязательные для исполнения приказы и выполнять  другие 
действия.  

     Директор вправе в любое время отказаться от  исполнения 
обязанностей,  поставив в известность об этом Участника в письменной форме 
за три месяца до фактического отказа. 

6.4. Директор Товарищества  несет ответственность по возмещению 
убытков, причиненных Товариществу в результате осуществления 
ненадлежащего управления Товариществом. 

6.5. Директор Товарищества не вправе: 
1) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, 

направленные на получение от него имущественных выгод; 
2)  получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, 

так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими 
лицами; 

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Товариществом; 

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с 
деятельностью Товарищества. 

Ограничения, предусмотренные пунктом 6.5. подпунктами 1), 2), 3) 
распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих 
родственников, а также родных братьев и сестер директора. 

6.6. Функции по оценке точности отчетов, соответствия деятельности 
Товарищества законодательству, настоящему Уставу, контрактам и 
соглашениям возлагаются на ревизора,  назначаемого  Участником 
товарищества. 

6.7. Ревизором  Товарищества может  быть Участник Товарищества, лицо, 
имеющее в соответствии с законодательными актами право заниматься 
аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов и 
бухгалтерского учета и другие лица. 

     Директор Товарищества не может быть ревизором. 
     Срок полномочий  ревизора – один год. 
 

7. Порядок распределения чистого дохода Товарищества 
 

7.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за 
отчетный период (месяц, квартал, год) на основании финансовой отчетности. 

7.2. Доход, остающийся у Товарищества после уплаты налогов, заработной 
платы и других платежей в бюджет (чистый доход), является собственностью 
Товарищества и распределяется им по решению Участников. 

7.3. Участники получают часть чистого дохода, пропорционально доли в 
уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена 
Товариществом в денежной форме в течение месяца. 

7.4. Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты всего 
уставного капитала товарищества. 

7.5. Убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала, если 
же средств капитала не хватает – за счет других средств, имеющихся у 



Товарищества, а при их недостатке – за счет реализации имущества 
Товарищества. При недостатке средств резервного капитала для покрытия 
убытков решение об источниках их покрытия принимается Участником. 

 
8. Трудовой коллектив Товарищества 

 
8.1. Директор вправе осуществлять найм работников на основе трудовых 

договоров, а также других форм, регулирующих трудовые отношения в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

8.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех 
социально-экономических прав определяемых законодательством Республики 
Казахстан. 

8.3. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты 
труда.  

 
9. Финансовый год и отчетность 

 
9.1. Финансовый год Товарищества устанавливается с 1 января по 31 

декабря календарного года. 
9.2. Бухгалтерский  учет  и  отчетность  ведутся в порядке, установленном 

действующим законодательством.  Решение о применении новых форм учета и 
отчетности в деятельности Товарищества принимается его высшим органом 
управления. 

9.3. Публичная отчетность Товарищества не требуется,  кроме тех 
случаев,  когда соответствующее решение принято высшим органом 
Товарищества. 

 
10. Порядок и сроки предоставления информации о деятельности 

Товарищества 
10.1.  Предоставление информации Товариществом:  
     Товарищество обязано по требованию своего Участника 

предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую 
интересы его Участника. 

     Информацией, затрагивающей интересы Участника Товарищества, 
признаются: 

решения, принятые Участником Товарищества, наблюдательного совета, 
исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества и 
информация об исполнении принятых решений; 

получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и 
более процентов от размера собственного капитала Товарищества; 

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

получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или 



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

арест имущества Товарищества; 
наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате 

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

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

решение о принудительной реорганизации Товарищества; 
аудиторский отчет (при его наличии); 
иная информация, затрагивающая интересы Участника Товарищества, в 

соответствии с Уставом Товарищества:  
        10.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, 

затрагивающей интересы его Участника, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РК. 

      10.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества 
приобретателям долей осуществляется в соответствии с Уставом 
Товарищества. Порядок предоставления и объем информации 
устанавливаются предворительным договором о приобретении долей. 

     10.4. Участники (приобретатель доли) в целях получения 
информации, предусмотренной настоящим Уставом, обращается к 
исполнительному органу Товарищества с письменным заявлением о 
предоставлении указанной информации. Обращение участника (приобретателя 
доли) должно быть зарегистрировано в журнале  учета входящих документов 
Товарищества. Товарищество обязано предоставить участнику (приобретателю 
доли) требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 
тридцати календарных дней со дня регистрации заявления участника ) 
приобретателя доли). 

 
11. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Товарищества 

 
    11.1. Прекращение деятельности Товарищества осуществляется путем 

реорганизации или ликвидации. Основанием для прекращения деятельности 
Товарищества могут быть случаи: 

если в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет 
меньше минимального размера, установленного законодательными актами; 

если Участники не образуют Уставный капитал Товарищества в сроки, 
установленные законодательством; 

при банкротстве; 
при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с 

допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 
неустранимый характер; 








