Проект
Договор о передаче
государственного имущества в виде государственного пакета акций
акционерного общества «Национальный научный медицинский центр»
в размере 100% от уставного капитала в доверительное управление
с правом последующего выкупа сроком на 5 лет
Государственное учреждение «Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
Председателя Комитета Ташенева Бакытбека Хакимовича, действующего на основании
Положения о Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от
11 ноября 2014 года № 489, с одной стороны, и ____________________________________
(наименование юридического лица, ФИО физического лица), именуемый в дальнейшем
«Доверительный управляющий», в лице ____________ действующего на основании
______________ устава, положения, доверенности № ________ от «__» ______ 20__ года), с
другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учредитель передает Доверительному управляющему государственный пакет акций
акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от
уставного капитала, именуемый в дальнейшем «Объект», в доверительное управление с правом
последующего выкупа сроком на 5 лет, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять
управление Объектом в интересах Учредителя, который выступает выгодоприобретателем по
настоящему Договору.
1.2. Объект передается в доверительное управление Доверительному управляющему в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и
настоящим Договором.
1.3. Стоимость Объекта составляет ________________ (прописью) тенге 00 тиын.
Стоимость Объекта индексируется в соответствии с Правилами продажи объектов
приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа
2011 года № 920.
1.4. Основанием, удостоверяющим право Доверительного управляющего на
осуществление доверительного управления Объектом, является настоящий Договор.
1.5. Учредитель подтверждает, что Объект на дату его передачи Доверительному
управляющему:
1) не находится в залоге;
2) не обременен правами третьих лиц;
3) не выставлен на продажу.
1.6. Передача Объекта в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к Доверительному управляющему.
1.7. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению Объектом
возникают с момента передачи Объекта Доверительному управляющему. Передача Объекта
осуществляется путем внесения соответствующей записи Акционерным обществом
«Информационно-учетный центр» (далее – АО «ИУЦ») в Реестр государственных предприятий и
учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, а также сведений
об обременении Объекта в систему учета номинального держателя АО «ИУЦ» или реестр
акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
1.8. Доверительному управляющему не передаются права, связанные с решением следующих
вопросов:
1) об изменении устава акционерного общества;

2) об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала акционерного
общества;
3) о ликвидации акционерного общества, его реорганизации, а также об изменении его
наименования.
2. Права сторон
2.1. Учредитель имеет право:
1) получать информацию (отчет) о деятельности Доверительного управляющего по
управлению Объектом по письменному запросу;
2) не вмешиваясь в деятельность Доверительного управляющего, контролировать
выполнение обязательств Доверительного управляющего по настоящему Договору, в том числе
путем проведения мониторинга эффективности управления Объектом, заслушивания отчета
Доверительного управляющего по выполнению обязательств по Договору;
3) получать дивиденды на Объект в установленном законодательством порядке;
4) предъявлять Доверительному управляющему требование о прекращении Договора и
возмещении Доверительным управляющим убытков в случае ненадлежащего управления им
Объектом;
5) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
2.2. Доверительный управляющий имеет право:
1) совершать в отношении переданного в доверительное управление Объекта
юридические и фактические действия в интересах Учредителя, с учетом ограничений,
предусмотренных условиями Договора и законодательными актами Республики Казахстан;
2) осуществлять права акционера АО «Национальный научный медицинский центр»,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан и его уставом, в порядке и на условиях,
установленных Договором с учетом особенностей, предусмотренных пункта 1.8. раздела 1
настоящего Договора;
3) определять наиболее эффективные способы управления Объектом исключительно в
интересах Учредителя;
4) на приобретение переданного ему в доверительное управление Объекта в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
Республики Казахстан.
3. Обязанности сторон
3.1. Учредитель обязан:
1) передать Объект Доверительному управляющему в сроки, установленные настоящим
Договором;
2) передать Доверительному управляющему необходимые документы для
осуществления его обязанностей по настоящему Договору;
3) в течение срока действия настоящего Договора без уведомления Доверительного
управляющего не принимать решений о передаче Объекта в доверительное управление третьим
лицам;
4) не передавать Объект в залог, не обременять правами третьих лиц, и не выставлять на
продажу третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора.
3.2. Доверительный управляющий обязан:
1) сохранить профиль деятельности АО «Национальный научный медицинский центр» в
течение 5 (пять) лет;
2) сохранить перечень оказываемых медицинских услуг АО «Национальный научный
медицинский центр» в течение 5 (пяти) лет;
3) не совершать сделки (перепродажа, залог, передача в управление и т.д.) в отношении акций
и имущества АО «Национальный научный медицинский центр» в течение 5 (пять) лет;

4) обеспечить выплату дивидендов в пользу государства за период до перехода права
собственности на акции к покупателю;
5) совершать сделки с переданным в доверительное управление Объектом от своего
имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего;
6) получить все разрешительные документы от уполномоченных государственных
органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
7) осуществлять права и обязанности Доверительного управляющего в соответствии с
настоящим Договором;
8) не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой
фактическое отчуждение Объекта;
9) принять меры по предварительному письменному согласованию с Учредителем
содержания повестки дня и проектов решений, предлагаемых для принятия в качестве акционера АО
«Национальный научный медицинский центр», по следующим вопросам:
- утверждения годовой финансовой отчетности и распределения чистого дохода АО
«Национальный научный медицинский центр» за отчетный финансовый год;
- принятия решения об участии АО «Национальный научный медицинский центр» в
создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей
активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО
«Национальный научный медицинский центр» активов;
- принятия решения об определении количественного состава, срока полномочий совета
директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также определении
размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- отмены принятых советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней
деятельности АО «Национальный научный медицинский центр»;
10) обеспечить проведение аудита годовой финансовой отчетности АО «Национальный
научный медицинский центр»;
11) возмещать Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего
исполнения им Договора;
12) исполнять обязанности, возникающие в результате действий по доверительному
управлению, в целях надлежащего исполнения Договора;
13) представлять Учредителю годовой отчет в письменной форме в сроки,
установленные Учредителем, по его письменному запросу;
14) представлять Учредителю отчет за весь период действия договора в письменной
форме в сроки, установленные Учредителем, по его письменному запросу;
15) представлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего,
связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление
настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления
физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по управлению
государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного характера и
финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью» (далее –
Постановление);
16) в случае заключения сделки об отчуждении или залоге государственного имущества,
предоставлять отчет обо всех сделках имущественного характера, связанных с государственной
собственностью в порядке, определенном Постановлением в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня заключения такой сделки.
4. Ответственность сторон
4.1. Доверительный управляющий несет ответственность за любой вред или ущерб,
причиненный им интересам Учредителя при управлении Объектом, за исключением вреда или
ущерба, причиненного действием непреодолимой силы.

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго, война или военные
действия, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих
или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств),при условии, что
эти обязательства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из
сторон своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в
течение 30 календарных дней письменно информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств.
5.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться
на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности
за неисполнение обязательства.
5.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Сторонами
будет существовать свыше 2 календарных месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий
Договор.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в Договоре,
является конфиденциальной, и Стороны предпримут все необходимые меры для ее защиты.
6.2. Каждая из Сторон обязуются не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны, и не вправе раскрывать эту информацию третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев,
прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
7.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются
путем переговоров.
7.2. В случае, невозможности решения споров и разногласий путем переговоров,
спор подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан в
установленном законодательством порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до ________________________.
Продление срока действия Договора не допускается.
9. Условия прекращения действия Договора
9.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
9.1.1. досрочного расторжения по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке,
согласно пункту 9.2 раздела 9 настоящего Договора;

9.1.2. истечения срока действия Договора.
9.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной условий настоящего
Договора другая Сторона письменно предупреждает о необходимости устранения выявленных
нарушений в срок до 30 (тридцати) календарных дней.
В случае не устранения нарушений предупреждающая Сторона вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны обязаны принять необходимые
действия по внесению соответствующих записей в Реестр государственных предприятий и
учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.
9.3. Иные основания прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
10. Контроль за выполнением условий Договора
10.1. Контроль за выполнением условий настоящего Договора осуществляет
Учредитель. С этой целью Учредитель также может образовать комиссию с
участием представителей других заинтересованных государственных органов. Доверительный
управляющий должен представлять на рассмотрение такой комиссии необходимые документы
и отчеты по форме и в сроки, устанавливаемые самой комиссией.
11. Прочие условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.
11.2. Учредитель и Доверительный управляющий имеют право по обоюдному
согласию вносить изменения и дополнения к настоящему Договору посредством
заключения дополнительных соглашений.
11.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью и должны подписываться уполномоченными на то представителями
Сторон.
11.4. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
Сторонами условий настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах на государственном и
русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
12. Адреса и реквизиты Сторон:
Учредитель
__________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Доверительный управляющий
___________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Жоба
«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» акционерлік қоғамының жарғылық
капиталдан 100% мөлшердегі акцияларының мемлекеттік пакеті түріндегі мемлекеттік
мүлікті кейіннен сатып алу құқығымен 5 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға беру
туралы шарт
Бұдан әрі «Құрылтайшы» деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» мемлекеттік мекемесінің атынан Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 11 қарашадағы № 489 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
туралы ереженің негізінде әрекет ететін Комитет Төрағасы Бақытбек Кәкімұлы Тәшенов бір
тараптан
және
бұдан
әрі
«Сенімгерлік
басқарушы»
деп
аталатын
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
атынан 20__ жылғы «__» ______ № ____ жарғының, ереженің, сенімхаттың негізінде әрекет
ететін _________________________________ екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп
аталатындар төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1. Шарттың нысанасы
1.1. Құрылтайшы бұдан әрі «Объект» деп аталатын «Ұлттық ғылыми медициналық
орталық» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдан 100% мөлшердегі акцияларының
мемлекеттік пакетін Сенімгерлік басқарушыға кейіннен сатып алу құқығымен 5 жыл мерзімге
сенімгерлік басқаруға береді, ал Сенімгерлік басқарушы осы Шарт бойынша пайда алушы
болатын Құрылтайшының мүдделеріде сай Объектіні басқаруды жүзеге асыруға міндеттенеді.
1.2. Объект Сенімгерлік басқарушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында және
осы Шартта көзделген тәртіппен және талаптарда сенімгерлікпен басқаруға беріледі.
1.3. Объектінің құны _____________ (жазбаша) теңге 00 тиынды құрайды.
Объектінің құны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы
№ 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес индекстеледі.
1.4. Осы Шарт Сенімгерлік басқарушының Объектіні сенімгерлік басқаруды жүзеге
асыруға құқығын куәландыратын негіз болып табылады.
1.5. Құрылтайшы Объектінің Сенімгерлік басқарушыға беру күніне оның:
1) кепілде тұрмағанын;
2) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбағанын;
3) сатуға қойылмағанын растайды.
1.6. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру оған меншік құқығының Сенімгерлік
басқарушыға өтуіне әкеп соқтырмайды.
1.7. Сенімгерлік басқарушының Объектіні басқару бойынша құқықтары мен міндеттері
Объект Сенімгерлік басқарушыға берілген сәттен туындайды. Объектіні беру «Ақпараттықесептеу орталығы» акционерлік қоғамы Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің,
жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне тиісті жазбаны,
сондай-ақ «АЕО» АҚ номиналды ұстаушысының есепке алу жүйесіне немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің тізіліміне осы Шартты жасасқан сәттен
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тиісті жазбаны енгізу жолымен жүзеге асырылады.
1.8. Сенімгерлік басқарушыға мынадай:
1) акционерлік қоғамның жарғысын өзгерту туралы;
2) акционерлік қоғам жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту)
туралы;
3) акционерлік қоғамды тарату, оны қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның атауын
өзгерту жөніндегі мәселелерді шешуге байланысты құқықтар берілмейді.
2. Тараптардың құқықтары

2.1. Құрылтайшының:
1) жазбаша сұрау салу бойынша Объектіні басқару жөніндегі Сенімгерлік
басқарушының қызметі туралы ақпарат (есеп) алуға;
2) Сенімгерлік басқарушының қызметіне араласпай, осы Шарт бойынша Сенімгерлік
басқарушы міндеттемелерінің орындалуын, оның ішінде Объектіні басқару тиімділігінің
мониторингін жүргізу, Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы жөніндегі Сенімгерлік
басқарушының есебін тыңдау жолымен бақылауға;
3) заңнамада белгіленген тәртіппен Объектіге дивидендтер алуға;
4) Сенімгерлік басқарушы Объектіні тиісінше басқармаған жағдайда, Шартты тоқтату және
Сенімгерлік басқарушының залалдарды өтеуі туралы оған талап қоюға;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жасауға
құқығы бар.
2.2. Сенімгерлік басқарушының:
1) сенімгерлік басқаруға берілген Объектіге қатысты Шарт талаптары мен Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген шектеулерді ескере отырып, Құрылтайшының
мүдделерінде заңды және нақты іс-әрекеттер жасауға;
2) осы Шарттың 1-бөлімінің 1.8-тармағында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып,
«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ акционерінің Қазақстан Республикасының
заңнамасы мен оның жарғысында көзделген құқықтарын Шартта белгіленген тәртіппен және
талаптарда жүзеге асыруға;
3) Құрылтайшының мүдделерінде ғана Объектіні басқарудың неғұрлым тиімді тәсілдерін
айқындауға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне сенімгерлік басқаруға берілген
Объектіні сатып алуға;
5) осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Тараптардың міндеттері
3.1. Құрылтайшы:
1) Сенімгерлік басқарушыға Объектіні осы Шартта белгіленген мерзімдерде беруге;
2) Сенімгерлік басқарушыға осы Шарт бойынша оның міндеттерін жүзеге асыру үшін
қажетті құжаттарды беруге;
3) осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Сенімгерлік басқарушыны хабардар етпей,
Объектіні сенімгерлік басқаруға үшінші тұлғаларға беру туралы шешімдер қабылдамауға;
4) Объектіні кепілге бермеуге, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салмауға
және осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймауға міндетті.
3.2. Сенімгерлік басқарушы:
1) «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ қызметінің бейінін 5 (бес) жыл ішінде
сақтауға;
2) «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ көрсететін медициналық қызметтер тізбесін
5 (бес) жыл ішінде сақтауға;
3) 5 (бес) жыл ішінде «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ акциялары мен мүлкіне
қатысты мәмілелер жасамауға (қайта сату, кепіл, басқаруға беру және т.б.);
4) акцияларға меншік құқығы сатып алушыға өткенге дейінгі кезеңде мемлекет пайдасына
дивидендтер төлеуді қамтамасыз етуге;
5) өзінің Сенімгерлік басқарушы ретінде әрекет ететінін көрсете отырып, сенімгерлік
басқаруға берілген Объектімен мәмілелерді өз атынан жасауға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті болып табылатын барлық
рұқсат беру құжатын уәкілетті мемлекеттік органдардан алуға;
7) осы Шартқа сәйкес Сенімгерлік басқарушының құқықтары мен міндеттерін жүзеге
асыруға;
8) Объектіні іс жүзінде иеліктен шығаруға әкеп соқтыратын кез келген заңды және іс
жүзіндегі әрекеттерді жасамауға;
9) Құрылтайшымен мынадай:

- есепті қаржы жылындағы «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ның жылдық
қаржылық есептілігін бекіту және таза кірісін бөлу;
- «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ға тиесілі барлық активтен жиырма бес
және одан көп пайызды құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру
жолымен «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ның өзге де заңды тұлғаларды құруға
немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның
мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар
кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау туралы шешім
қабылдау;
- «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ның ішкі қызметіне жататын мәселелер
бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мәселелері жөніндегі күн
тәртібінің мазмұнын және «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ның акционері ретінде
қабылдау үшін ұсынылатын шешімдердің жобаларын алдын ала жазбаша келісу бойынша шаралар
қабылдауға;
10) «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігінің
аудитін жүргізуді қамтамасыз етуге;
11) Құрылтайшыға өзінің Шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген
залалдарды өтеуге;
12) Шартты тиісінше орындау мақсатында сенімгерлік басқару бойынша әрекеттері
нятижесінде туындайтын міндеттерді орындауға;
13) Құрылтайшыға жылдық есепті жазбаша нысанда Құрылтайшы белгілеген
мерзімдерде оның жазбаша сұрауы бойынша беруге;
14) Құрылтайшыға Шарттың барлық қолданылу кезеңіндегі есепті жазбаша нысанда
Құрылтайшы белгілеген мерзімдерде оның жазбаша сұрауы бойынша беруге;
15) сенімгерлік басқарушының осы Шартпен өзінің сенімгерлік басқаруына берілген
мемлекеттік мүлікпен байланысты қаржылық қызметі жөніндегі есепті «Мемлекеттік мүлікті
басқару жөніндегі функцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың
мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер және қаржылық
қызмет туралы есептер беруінің қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 130 қаулысында (бұдан әрі - Қаулы)
айқындалған тәртіппен беруге;
16) Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару немесе оның кепілі туралы мәміле жасасқан
жағдайда, мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәміле жөніндегі
есепті Қаулыда айқындалған тәртіппен осындай мәміле жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс
күні ішінде ұсынуға міндетті.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Сенімгерлік басқарушы Объектіні басқару кезінде еңсерілмейтін күш әрекеті келтірген
зиянды немесе залалды қоспағанда, Құрылтайшының мүдделеріне өзі келтірген кез келген зиян
немесе залал үшін жауапты болады.
4.2. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5. Форс-мажор
5.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындалмағаны
үшін егер бұл еңсерілмейтін күш жағдайларының (жер сілкінісі, топан су, өрт, эмбарго, соғыс
немесе әскери қимылдар, мемлекеттік органдардың міндеттемелердің орындалуына тыйым
салатын немесе қандай да бір кедергі өзге сипатта келтіретін нормативтік құқықтық актілерді
шығаруы) салдарынан болса, мұндай міндеттемелер Тараптардың еркіне тәуелді болмауы және
осы Шарт бойынша Тараптардың кез келгені өз міндеттемелерін орындауын мүмкін емес етуі
жауапкершіліктен босатылады.

5.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш жағдайлары,
сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдар әрекет еткен уақытқа мөлшерлес мерзімге
кейінге шегеріледі.
5.3. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде екінші
Тарапты осы жағдайлардың туындағаны туралы күнтізбелік 30 күннің ішінде жазбаша хабардар
ретуге міндетті.
5.4. Хабарламан немесе уақытылы хабарламау Тарапты кез келген жоғарыда көрсетілген
жағдайға міндеттеменің орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде
сілтеме жасау құқығынан айырады.
5.5. Егер Тараптардың міндеттемені толық немесе ішінара орындауы мүмкін еместігі
күнтізбелік 2 айдан асса, онда Тараптар осы Шартты бұзуға құқылы.
6. Құпиялылық
6.1. Тараптар Шартта қамтылатын барлық ақпарат құпия болып табылады деп келісті
және Тараптар оны қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
6.2. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан алынған құпия ақпаратты жарияламауға
міндеттенеді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген
жағдайларды қоспағанда, осы ақпаратты екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз
үшінші тұлғаларға ашуға құқығы жоқ.
7. Дауларды шешу
7.1. Осы Шарттан туындайтын барлық дау мен келіспеушілік келіссөздер жолымен
шешіледі.
7.2. Даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда,
дау заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының сот органдарында қаралуы
тиіс.
8. Шарттың қолданылу мерзімі
8.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және _______________
дейін қолданылады.
Шарттың қолданылу мерзімін ұзартуға жол берілмейді.
9. Шарттың қолданылуын тоқтату талаптары
9.1. Осы Шарт мынадай:
9.1.1. осы Шарттың 9-бөлімінің 9.2-тармағына сәйкес Тараптардың келісімі бойынша не
біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған;
9.1.2. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайларда қолданылуын тоқтатады.
9.2. Осы Шарттың талаптарын Тарап орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған
жағдайда, екінші Тарап күнтізбелік 30 (отыз) күнге дейінгі мерзімде анықталған бұзушылықтарды
жою қажеттілігі туралы жазбаша ескертеді.
Бұзушылықтар жойылмаған жағдайда, ескерту берген Тарап осы Шартты біржақты тәртіппен
бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық
капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне тиісті жазбалар енгізу бойынша
қажетті іс-әрекеттерді қолдануға міндетті.
9.3. Осы Шартты тоқтатудың өзге де негіздері Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес айқындалады.
10. Шарт талаптарының орындалуын бақылау

10.1. Осы Шарт талаптарының орындалуын бақылауды Құрылтайшы жүзеге асырады.
Құрылтайшы осы мақсатта басқа да мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен
комиссияда құра алады. Сенімгерлік басқарушы осындай комиссияның қарауына қажетті
құжаттар мен есептерді комиссия белгілейтін нысан бойынша және мерзімдерде ұсынуы тиіс.
11. Өзге де талаптар
11.1. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайда, Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
11.2. Құрылтайшының және Сенімгерлік басқарушының өзара келісуі бойынша
қосымша келісімдер жасасу арқылы осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы
бар.
11.3. Осы Шартқа барлық қосымша келісім оның ажырамас бөлігі болып табылады және
оларға Тараптардың қол қоюға уәкілетті өкілдері қоюы тиіс.
11.4. Осы Шарттың қолданылу мерзімінің тоқтатылуы ол бойынша Тараптар
міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеп соқтырады, бірақ егер осы Шарттың талаптарын
Тараптардың орындауы кезінде бұзушылықтар орын алса, осы Шарттың Тараптарын
жауапкершіліктен босатпайды.
11.5. Осы Шарт бірдей заңдық күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде Тараптардың
әрқайсысы үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.
11. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:
Құрылтайшы
Сенімгерлік басқарушы
________________________
_____________________________
(қолы)
(қолы)
(тегі, аты, әкесінің аты
(тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда)
(болған жағдайда)

