«Атырау Рауан» Қоғамдық қорының
құрылтай шарты

Учредительный договор общественного фонда
«Атырау Рауан»

1 бап
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Қор осы құрылтай шартына, жарғысына,
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес
әрекет етеді өз қызметінің төмендегі атауларын
қолданып жүзеге асырады:
Толық атауы:
- Мемлекеттік
тілде:
«Атырау
Рауан»
Қоғамдық қоры.
- Орыс тілінде: Общественный фонд «Атырау
Рауан».
- Ағылшын тілінде: «Atyrau Rauan» Public
Fundation.
Қысқаша атауы:
- Мемлекеттік тілде: «Атырау Рауан» ҚҚ.
- Орыс тілінде: ОФ «Атырау Рауан».
- Ағылшын тілінде: «Atyrau Rauan» PF.
Қор жоғарыда аталған атаулардың кез-келгенін
қолданумен қызмет атқаруда, бұдан әрі Қор деп
аталады.
1.2. Қор қызметінің мерзімі шектелмеген.
1.3. Осымен құрылтайшылар Жарғыны бекітеді.
1.4. Қордың мекен жайы: Қазақстан Республикасы,
060000, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қаныш
Сәтпаев көшесі, 19А үй, «Б» бөлімі, 23 пәтер.
1.5. Қордың құрылтайшылары:
Қазақстан
Республикасының
азаматы
Туякбаев Асет Куракбаевич, 30.06.1980 жылы туған,
жеке куәлігі №036629956 10.04.2014 жылы
ҚР ІІМ берілген, СТН 800630302663, тұратын мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қаласы, Р.Габдиев көшесі, 28 үй;
Қазақстан
Республикасының
азаматы
Бильдебеков Канагат Амантаевич, 01.06.1981 жылы
туған, жеке куәлігі №036680834 18.04.2014 жылы
ҚР ІІМ берілген, СТН 810601350607, тұратын мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қаласы, Лесхоз-2 мөлтек ауданы, 15 үй,
болып табылады.
1.6. Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
көрсетілмесе, ұйымдық-құрылымдық нысанына
сәйкес кез-келген заңды немесе жеке тұлға Қор
құрылтайшылары бола алады.
1.7. Қордың Жарғысында көрсетілген мақсаттарды
қабылдап, оның қызметіне өз еңбегімен немесе
қаржысымен үлес қосқан, сондай-ақ Қордың
шараларын қаржыландыратын және Қордың
Жарғысында
көрсетілген
мақсаттардың
орындалуына мүдделі кез келген Қазақстан және
шетел азаматтары Қордың қүрылтайшысы бола
алады.
1.8. Құрылтайшылар құрамында жасалған өзгерістер
Қордың
құрылтай
құжаттарында
тиісті
өзгерістердің жасалуын немесе жаңа құрылтай
құжаттарының жасалуын қажет етеді.

Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд действует в соответствии с настоящим
договором,
уставом
Учреждения
и
законодательством Республики Казахстан и может
осуществлять свою деятельность, используя
следующие наименования:
Полное наименование:
- на государственном языке «Атырау Рауан»
Қоғамдык коры.
- на русском языке: Общественный фонд
«Атырау Рауан».
- на английском языке: «Atyray Rauan» Public
Foundation;
Краткое наименование:
- на государственном языке: «Атырау Рауан»
ҚК.
- на русском языке: ОФ «Атырау Рауан».
- на английском языке: «Atyrau Rauan» PF.
Фонд, осуществляющее свою деятельность под любым
из вышеперечисленных наименований, в дальнейшем
именуется «Фонд».
1.2. Срок деятельности Фонда не ограничен.
1.3. Настоящим Учредители утверждают Устав Фонда.
1.4. Местонахождение Фонда: Республика Казахстан,
060000, Атырауская область, город Атырау, улица
Каныш Сатпаева, дом 19А, блок «Б», квартира 23.
1.5. Учредителями являются:
- гражданин Республики Казахстан Туякбаев Асет
Куракбаевич, 30.06.1980 года рождения, удостоверение
личности №036629956 выдано 10.04.2014г. МВД РК,
ИИН 800630302663, место жительства: Республика
Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица
Р.Габдиева, дом 28;
- гражданин Республики Казахстан Бильдебеков
Канагат Амантаевич, 01.06.1981 года рождения,
удостоверение
личности
№036680834 выдано 18.04.2014г. МВД РК, ИИН
810601350607,
место
жительства:
Республика
Казахстан, Атырауская
область,
город
Атырау,
микрорайон Лесхоз-2, дом 15.
1.6. Учредителями некоммерческой организации в
зависимости от ее организационно-правовой формы
могут быть физические и (или) юридические лица,
если иное не установлено настоящим Законом,
другими законодательными актами Республики
Казахстан.
1.7. Учредителями Фонда могут быть любые лица - как
казахстанские, так и иностранные, признающие
уставные цели Фонда, принимающие участие в его
деятельности личным трудом или посредством
взносов.
А
также
осуществляющие
финансирование
деятельности
Фонда
и
заинтересованные в достижении Фонда его
уставных целей.
1.8. Изменение состава учредителей влечет за собой
внесение
соответствующих
изменений
в
учредительные
документы
Фонда,
либо
составление и подписание новых учредительных
документов

2 бап
ҚОРДЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
2.1. Қор Қазақстан Республикасының күшіне енген
заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады
және заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуіне
енгізілген сәттен бастап заңды тұлғаның құқық
қабілетіне ие болады.
2.2. Қордың жеке балансы, қазақстандық және
шетелдік несие беретін мекемелерде есеп-шоты,
өзінің
атауы
жазылған
дөңгелек
мөрі,
эмблемасы, мемлекеттік, орыс және ағылшын
тілдерінде фирмалық бланктері мен басқа
реквизиттері, жеке мүлкі және өз ұйғарымына
қарай оған билік етуге құқығы бар.
2.3. Қор өзіне жүктелген міндеттемелерін орындайды
және осы қызметпен байланысты кұқыктарын
пайдаланады, өз атынан келісім шарттар жасауға,
мүліктік және мүліктік емес құқықтарды
иеленуге және міндеттер алуға, сотта талапкер,
жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.
2.4. Қолданбалы
құқыққа
сәйкес,
Қазақстан
Республикасында және шетелдерде филиалдар,
өкілдіктер, бюро ашуға, жақын және алыс
шетелдерден шетел мамандарын жұмысқа
тартуға және Қор Жарғысына және Қазақстан
Республикасы заңнамасына сәйкес, Қордың
жарғылық мақсаттарын орындауға бағытталған,
пайда
табуды
көздейтін
коммерциялық
қызметпен шұғылдану құқыгына ие.
2.5. Филиалдар мен өкілдіктердің басқаруын Қордың
уәкілетті түлғалары жүзеге асырады. Филиалдың
немесе өкілдіктің басшысы Қор тарапынан
берілген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.
2.6. Өз
Жарғысында
көрсетілген
міндеттерін
орындау үшін Қазақстан Республикасының және
шетел
мемлекеттерінің
мемлекеттік
органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен, басқа
да заңды тұлғалары және азаматтарымен өзара
әрекет етеді.
2.7. Қор өзінің міндеттемелері бойынша өз
билігіндегі ақшамен жауап береді.
2.8. Мемлекет және оның органдары Қордың
міндеттемелері, сондай-ақ, Қор да олардың
міндеттемелері үшін жауапты емес.
2.9. Қор
кұрылтайшылардың
міндеттемелері,
кұрылтайшылар да Қордың міндеттемелері үшін
жауапты емес.
2.10. Қор жарғылык максаттарға сәйкес дәрежеде
ғана кәсіпкерлікпен айналыса алады.
2.11. Қор кәсіпкерлік қызмет бойынша кіріс пен
шығыстың есебін жүргізеді.
2.12. Қордың кәсіпкерлік кызметіне салык салу
Қазакстан Республикасы салык заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады.
2.13. Қордың кәсіпкерлік кызметінен табыс Қор
кұрылтайшылары арасында таратылмайды және
жарғылық мақсаттарға жұмсалады. Қор өзінің
қаражатын қайырымдылық мақсаттарға жұмсауы
мүмкін.

СТАТЬЯ 2.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
2.1. Фонд
является
юридическим
лицом
по
действующему
законодательству
Республики
Казахстан
и
приобретает
правоспособность
юридического лица с момента регистрации его в
государственном реестре юридических лиц.
2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс и счета в
казахстанских
и
зарубежных
кредитных
учреждениях,
круглую
печать
со
своим
наименованием,
эмблему,
бланки
на
государственном, русском и английском языках, а
также другие реквизиты, обособленное имущество
и право распоряжаться им по собственному
усмотрению.
2.3. Фонд выполняет возложенные обязанности и
пользуется
правами,
связанными
с
этой
деятельностью, вправе от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.
2.4. Фонд
имеет
право
создавать
филиалы,
представительства, бюро как в Республике
Казахстан, так за ее пределами в соответствии с
применимым законодательством, привлекать к
работе иностранных специалистов из ближнего и
дальнего зарубежья, заниматься коммерческой
деятельностью,
преследующей
извлечение,
прибыли в качестве конечной цели направления ее
на выполнение уставных целей Фонда в
соответствии с его Уставом и законодательством
Республики Казахстан.
2.5. Управление филиалом и представительством
осуществляют лица, уполномоченные Фондом.
Руководитель филиала или представительства
действует на основании доверенности, выданной
Фондом.
2.6. Для выполнения своих уставных целей и задач
Фонд взаимодействует с государственными
органами,
общественными
объединениями,
другими юридическими лицами и отдельными
гражданами Республики Казахстан и иностранных
государств.
2.7. Фонд отвечает по обязательствам находящихся в
его
распоряжении
деньгами.
При
их
недостаточности
ответственность
по
обязательствам учреждения несет его учредитель.
2.8. Государство
и
его
органы
не
несут
ответственность по обязательствам Фонда, равно
как и Фонд не несет ответственность по их
обязательствам.
2.9. Фонд не несет ответственность по обязательству
учредителей, равно как и учредители не несут:
ответственность по обязательствам Фонда.
2.10.
Фонд может заниматься предпринимательской
деятельностью лишь постольку, поскольку это
соответствует ее уставным целям.
2.11.
Фонд ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.
2.12.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности
Фонда
осуществляется
в
соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан.

3 бап
ҚОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІ
ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ
3.1. Қордың негізгі мақсаты қайырымдылық,
әлеуметтік мәні бар жобаларды іске асыру
және Қазақстан халкының саналық ғүмыр
кешіп,
салауатты
өмір
салтының
қалыптасуына үлес қосу болып табылады.
3.2. Қор қызметінің пәні мыналар:
- қайырымдылық және гуманитарлық шаралар
ұйымдастыру, жетімдерге, жағдайы жоқтарға,
мүгедектерге көмек көрсету;
- әлеуметтік жобаларды әзірлеу;
- әлеуметтік мәні бар жобаларды іске асыру;
- отан сүйгіштікке тәрбиелеу;
- Қазақстан азаматтарының денсаулыгы мен әлаукатын
жақсартуды
күшейту,
қоғамда
гуманизмді, қайырымдылықты орнықтыруда өзара
көмек;
- ақпараттық-ағартушылық, ғылыми-танымдық
жұмыстар жүргізу (лекциялар, жастар үйірмелерін
ұйымдастыру, семинарлар, пікірталастар, дөңгелек
үстел, теле және радио бағдарламалар, арнайы
тақырыпқа кездесулер және т.б.);
өсіп
келе
жатқан
ұрпаққа
қазіргі
технологиялармен
қоса
компьютерлік
сауаттылықты игеруіне жағдай жасау;
- жетімдерге, мүгедектерге, жағдайы жоқ
отбасылардан
шыққан
балаларға,
жазғы
демалыстарын
ҚР-ның
балалар
лагерінде
(курорттарда, шипажайда, здравницаларда және
т.б.) демалу орындарында өткізулеріне көмектесу;
- шет тілдерін үйрету курстарын ашу;
- окушыларды ҰБТ-ға (Ұлттык Бірыңғай Тестілеу)
дайындау курстарын ашу;
- оқушыларды пәндік олимпиадаларға дайындау
курстарын ашу;
- баспасөз қызметі;
- мүгедек балаларға, жетімдерге, жағдайы жоқ
отбасылардан шыққан балаларға, ҚР-ның білім алу
мекемелерінде білім алуларына жағдай жасау және
оларға барынша материалдық көмек көрсету;
- оқушылар мен студенттерге шәкіртақы беру;
- студенттерді әр түрлі білімдік емтихандарға
дайындық курстарын ашу;
- ҚР-ның қолданыстағы заңнамаларына сәйкес
студенттер мен мектеп оқушыларына жатакхана
ашу, сонымен қатар балабақшалар ашу;
- Қазақстанның барлық аймақтарынан филиалдар
(өкіддіктер) ашу;
- Корме, жэрмеңке, фестиваль, конкурс,
конференциялар ұйымдастыру.
3.3. Қазақстан
Республикасының
заңдарына
сәйкес, жоғарыдағы мақсаттарды атқару үшін
Қор мына құқықтарға ие:
- келісім шарт жасасу, жылжитын және
жылжымайтын мүліктерді жалға алу және иелену,
баска да азаматтық - кұкықтық қатынастарға бару;

2.13. Доходы
от
предпринимательской
деятельности Фонда не могут распределяться
между учредителями Фонда и направляются на
уставные цели. Допускается использование
Фондом своих средств на благотворительные
цели
СТАТЬЯ 3.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА ФОНДА

3.1. Основной
целью
Фонда
является
благотворительность, реализация социально
значимых проектов, а также вклад в
формирование сознательного и здорового образа
жизни казахстанского народа.
3.2. Предметом деятельности фонда являются:
- организация благотворительных и гуманитарных
мероприятий, оказание помощи сиротам, инвалидам
малоимущему слою населения;
- разработка социальных проектов;
- реализация социально значимых проектов;
- содействие в реализации патриотизма;
- улучшение здоровья и благосостояния граждан
Казахстана,
содействие
во
взаимопомощи,
гуманизме, благотворительности в обществе;
- проведение информационно-просветительных,
научно-познавательных работ (лекции, организация
молодежных кружков, семинары, диспуты, круглые
столы, теле и радиопрограммы, встречи на
социальные темы и т.д.);
- создание условий для освоения подрастающим
поколением современных технологий, компьютерное
грамотности;
- оказание материальные помощи сиротам,
инвалидам, детям из малоимущих семей по
организации проведения летних каникул в детских
лагерях РК и других местах отдыха (курорт,
санаторий, здравницы и прочее);
- открытие курсов по изучению иностранных языков;
- открытие курсов по приготовлению школьников к
ЕНТ (Единое Национальное Тестирование);
- открытие курсов по приготовлению школьников к
предметным олимпиадам;
- издательская деятельность;
- создание условий для детей инвалидов, сирот и
детей из малоимущих семей, направленных на
получение знаний в образовательных учреждениях
РК, а также оказание им всяческой материальной
помощи;
- предоставление стипендий школьникам и
студентам;
- открытие курсов по приготовлению студентов ко
всяким видам образовательных экзаменов;
- открытие в рамках действующего законодательства
РК общежитий для студентов и учащихся школ, а
также детских садов;
- открытие филиалов (представительств) во всех
регионах Казахстана;
- организация выставок, ярмарок, фестивалей,
конкурсов, конференций.

Қазақстан
Республикасының
аумағында
бекітілген тәртіппен БАҚ және білім беру
мекемелерін құру;
- Қазақстан Республикасымен қоса басқа да
мемлекеттердің, жеке және занды тұлғалардың
банктік кредиттерін пайдалану;
- қайырымдылық кештерін және өзге де шаралар
ұйымдастырып, Қор мақсаттарын жүзеге асыру
үшін қаржы жинау;
қайырымдылық көмек көрсетуге тілек
білдіруші демеушілерді (жеке және занды
тұлғаларды) іздестіру және тарту;
- өз кірістерін жұмсаудың реттілігін, формасын,
еңбекақы мөлшерін анықтау, өз жұмысшыларын
марапаттау;
- халықаралық, қоғамдық (үкіметтік емес)
ұйымдарға ену, халықаралық қатынастарды
қолдау;
сауықтыру
медициналық
орталықгарын
ұйымдастыру;
- қоғамдық пайдасы мол мақсаттарға жету үшін
керекті
өндірістік
және
шаруашылық
жұмыстармен айналысу;
- Қордың кызметін БАҚ арқылы көрсетіп отыру;
- Қордың алға қойып отырған мақсаттары мен
міндеттерін жүзеге асыру үшін
керекті
материалдық - техникалық базаны кұру
мақсатында сауда кәсіпкерлігі мен өндірісті
үйымдастыру;
- Жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыру
үшін керекті түрлі құрылыс объектілерін тұрғызу;
- Жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыру
үшін Қор өндірістік және шаруашылық
жұмыстармен айналысуға құқылы.
3.4. Қор Қазақстан Республикасы заңнамасымен
қоғамдық
қорларға
берілетін
барлық
құқықтарға,
сондай-ақ,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасымен
тыйым
салынбаған кез келген өзге қызметпен
айналысуға қажет құқықтарды иеленеді.

3.3. Для достижения выше указанных целей
согласно законодательству РК Фонд вправе:
- заключать договора, арендовать и приобретать
движимое и недвижимое имущество, строить другие
гражданско-правовые отношения;
- создавать в установленном порядке на территории
Республики Казахстан СМИ и образовательные
учреждения;
- использовать банковские кредиты других
государств, юридических и физических лиц,
включая Республики Казахстан;
- организовывать благотворительные вечера и иные
мероприятия для сбора денежных средств
направленных на реализацию целей фонда;
- искать и привлекать спонсоров (юридических,
физических
лиц),
желающих
оказать
благотворительную помощь;
- определить порядок расходования своих доходов,
формы и размеры оплаты труда, поощрение своих
работников;
- вступать в международные, в общественные
(неправительственные) организации, поддерживать
международные отношения;
- организовывать оздоровительные, медицинские
центры;
- освящать деятельность Фонда в СМИ РК;
- организовывать торговлю, производства для
осуществления поставленных Фондом целей и задач
в целях создания необходимой материальнотехнической базы;
- организовывать строительство разных объектов,
необходимых для реализаций Фонда;
- заниматься производственно-хозяйственными
работами для осуществления целей, указанных в
Уставе.
3.4.
Фонд
обладает
всеми
правами,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан для общественных фондов, а также всеми
правами, необходимыми или полагающимися для
осуществления Фондом любой деятельности, не
запрещенной
законодательством
Республики
Казахстан.

4 бап
ҚОР МҮЛКІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
4.1. Бастапқыда Қордың мүлкі күшіне енген
заңнамаға сәйкес құрылтай шартында
белгіленген тәртіпте, тәсідде және мөлшерде
күрылтайшылардың салымдары есебінен
құрылады.
4.2. Құрылтайшылар бұрын төленген салымдарға
сәйкес немесе басқа кез келген мөлшерде
қосымша салым салу туралы шешім қабылдай
алады.
4.3. Салымдардың
салынуы
кешіктірілген
жағдайда кешіктірген тарап бұрын салған
салымдарының бөлшегін кері алмастан,
Жалпы жиналыстың шешімімен шығарылуы
мүмкін.

СТАТЬЯ 4.
ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
4.1. Первоначально
имущество
Фонда
сформировано за счет вкладов учредителей, в
порядке, способом и размерах, определенных
Учредительным договором в соответствиях с
действующим законодательством.
4.2. Учредители могут принять решение о внесении
дополнительных взносов пропорционально
ранее внесенным взносом или взнесенным
взносам, или в ином размере.
4.3. При просрочке внесения взноса просрочившая
сторона может быть исключена по решению
Общего собрания учредителей, без возврата
ранее внесенной части взноса.

4.4. Құрылтайшылардан қаржылық кіріс пен басқа
да қаражаттың келіп түсу тәртібі Қордың
кұрылтай құжаттарымен белгіленеді.
4.5. Ақшалай нысанадан басқа, заттай немесе
басқа да нысанадағы кұрылтайшылардың Қор
мүлігін
қалыптастыруға
бағытталған
салымдары
барлык
құрылтайшылардың
келісімімен ақшалай бағаланады.

4.4. Порядок поступлений финансовых и иных
средств
от
учредителей
определяется
учредительными документами Фонда.
4.5. Вклады учредителей в формирование
имущества Фонда в натуральной и иных
формах, кроме денежной, оцениваются в
денежной форме по соглашению всех
учредителей.

5 бап
ҚОРДЫҢ БАСҚАРМАСЫ
5.1. Құрылтай құжаттарына сәйкес, Қордың
басқару
органдары
мыналар
болып
табылады:
- жоғарғы орган - Құрылтайшылардың
жалпы жиналысы;
- атқару орган – фонд директоры.
5.2. Басқару органдарының құрамын, жоғарғы
органның, алқалық органның, атқару
органның және бақылау органның,
қалыптасу тәртібі және олардың кұзіреті
Қордың Жарғысында белгіленеді.

СТАТЬЯ 5.
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фонда, в соответствии
с его учредительными документами являются:
- высший орган - общее собрание учредителей;
- исполнительный орган – Директор фонда.
4.2. Состав органов управления, высшего органа,
коллегиального органа и контрольного
органа, порядок формирования, а также их
компетенция
определяются
Уставом
учреждения.

6 бап
ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1. Құрылтайшылардың
құқықтары
мен
міндеттері және олардың құрылтайшылар
құрамынан шығуы және шығарылу тәртібі
Қордың
Жарғысымен
және
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңдарымен
белгіленеді.
7 бап
БАСҚА ШАРТТАР
7.1. Осы шартқа енгізілетін барлық өзгертулер
мен толықтырулар жарамды деп табылады,
егер,
олар
жазбаша
түрде
және
Құрылтайшылармен қол койылған болса.
7.2. Егер қандай да бір себеппен осы шарттың
кейбір ережелері әрекет етпейтін, занды күші
жок немесе жарамсыз деп танылса, Шарттың
басқа ережелері жарамды деп танылады.
7.3. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде
үш данадан барлығының бірдей занды күші
бар, әр тарапқа бір данадан жасалынған.

СТАТЬЯ 6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Права и обязанности учредителей, а также
порядок из выхода и исключения из состава
учредителей
определяется
уставом
Учреждения
и
действующим
законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 7.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые
изменения
и
дополнения
к
настоящему Договору действительны лишь
при условиях, если они совершены в
письменной
форме
и
подписаны
Учредителями.
7.2. Если по каким бы, то ни было причинам одно
или несколько Положений настоящего
Договора будут считаться недействующими
или
не
имеющими
силы
или
недействительными,
другие
положения
Договора будут, тем не менее, оставаться в
силе.
7.3. Настоящий
Договор
составлен
на
государственном и русском языках в трех
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.

8 бап
ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ
АЯҚТАЛУЫ
8.1. Осы Шарт Қордың қайта тіркелуінен бастап
күшіне енеді және Құрылтайшылардың
Қордың қызметін аяқтау және жою туралы
жарғының ережелеріне және Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес шешім
қабылданғанға дейін әрекет етеді.

СТАТЬЯ 8
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента регистрации Фонда и действует до
тех пор, пока Учредители не примут решение
о прекращении деятельности и ликвидации
Фонда в соответствии с положениями устава
и законодательства Республика Казахстан.

Құрылтайшылардың қолы:

Подписи учредителей:

Туякбаев Асет Куракбаевич ________________

Туякбаев Асет Куракбаевич ________________

Бильдебеков Канагат Амантаевич ___________

Бильдебеков Канагат Амантаевич ___________

