ЖЕР ТЕЛІМІН
САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ № ___
Қосшы

2021 жылдың «___» __________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
Косшы

«___» __________ 2021 года

Біз, төменде қол қойғандар, бұдан әрі
«Сатушы» деп аталатын _______________
атынан _______________ негізінде әрекет
ететін _______________, бір тараптан, және
бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын
_______________ атынан _______________
негізінде әрекет ететін _______________,
екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп, ал
әрқайсысы бөлек «Тарап» деп аталатындар,
төмендегі туралы осы Жер телімін сатып алусату келісім-шартын (бұдан әрі – Келісімшарт) жасастық.

Мы, нижеподписавшиеся, _______________, в
лице _______________, действующего на
основании _______________, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_______________, в лице _______________,
действующего на основании _______________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, совместно именуемые как
«Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор купли-продажи
земельного участка (далее – Договор) о
нижеследующем.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Gosreestr.kz мемлекеттік мүлік
тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша
электрондық
сауда-саттықтарды
өткізу
Реттемесіне /регламентіне/ сәйкес, Сатушы
2021 ж. «___» __________ № ___ Бұйрығы
бойынша бағаны төмендету әдісін қолдана
отырып өткізілген электрондық аукцион
нәтижелерінің 2021 ж. «___»__________ №
___ Хаттамасына сәйкес, кадастрлық нөмірі
01-011-018-332,
Ақмола
облысында,
Целиноград
ауданында,
Қосшы
а.о.
орналасқан, ауданы 5 га жер телімін (бұдан әрі
– Объект) сатады, ал Сатып алушы сатып
алады;
1.2. Объектінің сату бағасы __________
(__________) теңгені құрайды.

1.1. Согласно Регламенту проведения
электронных торгов по продаже имущества на
веб-портале
реестра
государственного
имущества gosreestr.kz, Продавец продает, а
Покупатель приобретает земельный участок,
площадью 5 га, расположенный в Акмолинской
области, Целиноградском районе, с.о. Косшы, с
кадастровым номером 01-011-018-332 (далее –
Объект), в соответствии с Протоколом
результатов электронного аукциона № ___ от
«___» __________ 2021 г., проведенного
согласно Приказу № ___ от «___» __________
2021 г. с применением метода на понижение
цены;
1.2. Цена продажи Объекта составляет
__________ (__________) тенге.

2. САТУШЫНЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОДАВЦА

2.1. Сатушы міндеттенеді:
2.1.1. Объектіні аукцион нәтижелерімен
анықталған және Келісім-шарттың 1.2.
тармағында жазылған Сату бағасымен сатуға;
2.1.2. Сатып алушы аукционға қатысу
үшін ________ (________) теңге мөлшеріндегі
аударған кепілдік жарнасының сомасын
аванстық төлемді төлеу есебіне есептеуге;
2.1.3. Сатып алушы Келісім-шарттың
3.1.1.
тармақшасы
бойынша
Сатушы
алдындағы
міндеттемелерін
орындаса,

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Продать Объект по Цене продажи,
определённой по результатам аукциона и
отраженной в пункте 1.2. Договора;
2.1.2. Засчитать сумму перечисленного
Покупателем гарантийного взноса за участие в
аукционе в размере __________ (__________)
тенге в счет оплаты авансового платежа;
2.1.3. При выполнении Покупателем
обязательств перед Продавцом по подпункту
3.1.1. Договора, передать право собственности

Объектінің меншік құқығын Сатып алушыға 3
(үш) жұмыс күн ішінде ауыртпалықтарсыз
және шектеулерсіз беруге. Ол үшін Сатып
алушымен
бірлесіп
Келісім-шартты
«Жылжымайтын
мүлікке
құқықтарды
мемлекеттік
тіркеу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңымен сәйкес Объект
тұрған жерде орналасқан нотариус арқылы
куәландыруға және оны тіркеуші органда
электрондық тіркеуді өткізуге;
2.1.4.
Келісім-шартты
нотариаттық
куәландыру және тіркеу сәтінде Сатып
алушыға
Объектіге
құқық
белгілейтін
құжаттарды беруге.

на Объект Покупателю в течение 3 (трёх)
рабочих дней без обременений и ограничений.
Для этого совместно с Покупателем
удостоверить Договор и провести его
электронную регистрацию в регистрирующем
органе через нотариуса, расположенного по
месту нахождения Объекта в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан
«О
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество»;
2.1.4. Передать правоустанавливающие
документы на Объект Покупателю в момент
проведения нотариального удостоверения и
регистрации Договора.

2.2. Сатушы құқылы:
2.2.1. Сатып алушыдан Келісім-шартпен
қарастырылған
барлық
міндеттемелерді
тиісінше орындауды талап етуге;
2.2.2. Келісім-шартпен қарастырылған
міндеттемелерді Сатып алушы мерзімінде
орындамаған
және/немесе
тиісінше
орындамаған
жағдайда,
Келісім-шартты
біржақты тәртіппен бұзуға;
2.2.3. Сатып алушының аванстық
төлемін, оның ішінде аванстық төлемді төлеу
есебіне
есептелген
Сатып
алушының
аукционға қатысу үшін аударған кепілдік
жарнасын, Келісім-шарт бұзылған жағдайда,
қайтармауға.

2.2. Продавец вправе:
2.2.1.
Требовать
от
Покупателя
надлежащего исполнения всех обязательств,
предусмотренных Договором;
2.2.2.
В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Покупателем
обязательств, предусмотренных Договором в
срок, расторгнуть Договор в одностороннем
порядке;
2.2.3. Не возвращать авансовый платеж
Покупателя, в том числе гарантийный взнос
Покупателя, перечисленный за участие в
аукционе, засчитанный в счёт оплаты
авансового платежа, в случае расторжения
Договора.

3. САТЫП АЛУШЫНЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОКУПАТЕЛЯ

3.1. Сатып алушы міндеттенеді:
3.1.1. Объекті үшін ақы төлеудің келесі
тәртібін сақтауға – Сатушының Келісімшарттың 9 бөлімінде көрсетілген банк
реквизиттері бойынша аударуға:
- Келісім-шартқа қол қойылған күннен
бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде _____ (_____)
теңге сомасындағы Объектінің сату бағасынан
75%
мөлшеріндегі
аванстық
төлемді
(Келісім-шарттың 2.1.4. тармақшасына сәйкес,
кепілдік жарнамен бірге есептегенде);
- Келісім-шартқа қол қойылған күннен
бастап 15 (он бес) жұмыс күн ішінде
__________ (__________) теңге сомасындағы
Объектінің сату бағасынан 25% мөлшеріндегі
қалған төлемді;
3.1.2. Объекті үшін төлеген кезде банктік
құжаттарда, нақты төлем тапсырмасында
немесе түбіртегінде «төлемнің мақсаты» деген

3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Соблюсти следующий порядок
оплаты за Объект – перечислить по
банковским реквизитам Продавца, указанным
в разделе 9 Договора:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Договора авансовый платеж в
размере 75% от цены продажи Объекта в
сумме __________ (__________) тенге (с
учётом
гарантийного
взноса,
согласно
подпункту 2.1.4. Договора);
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня подписания Договора оставшийся
платёж в размере 25% от Цены продажи
Объекта в сумме __________ (__________)
тенге;
3.1.2. При оплате за Объект в банковских
документах, а именно в платежном поручении
или в квитанции в разделе «назначение
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бөлімде келесі мәліметтерді енгізуге:
- Сатып алушының ЖСН немесе БСН;
- gosreestr.kz веб-порталы тағайындаған
Келісім-шарттың нөмірі (сәйкестендіргіші);
3.1.3.
Келісім-шарттың
3.1.1.
тармақшасы
бойынша
міндеттемелерін
орындағаннан кейін, Объектінің меншік
құқығын Сатушыдан 3 (үш) жұмыс күн ішінде
қабылдауға. Ол үшін Сатушымен бірлесіп
Келісім-шартты «Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңымен сәйкес
Объект тұрған жерде орналасқан нотариус
арқылы куәландыруға және оны тіркеуші
органда электрондық тіркеуді өткізуге;
3.1.4. Нотариаттық және Келісім-шартты
рәсімдеу үшін туындайтын барлық басқа
шығындарды өзінің жеке есебінен төлеуге;
3.1.5. Келісім-шарт бойынша өзіне
қабылдаған міндеттемелердің толық және
тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге.

платежа» вносить следующие сведения:
- ИИН или БИН Покупателя;
- номер (идентификатор) Договора,
присвоенный веб-порталом gosreestr.kz;
3.1.3. После выполнении обязательств по
подпункту 3.1.1. Договора, принять право
собственности на Объект от Продавца в
течение 3 (трёх) рабочих дней. Для этого
совместно с Продавцом удостоверить Договор
и провести его электронную регистрацию в
регистрирующем органе через нотариуса,
расположенного
по
месту нахождения
Объекта в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество»;
3.1.4..Оплатить нотариальные и все иные
расходы, возникающие для оформления
Договора, за счет собственных средств;
3.1.5. Обеспечить полное и надлежащее
исполнение принятых на себя обязательств по
Договору.

3.2. Сатып алушы құқылы:
3.2.1.
Келісім-шарттың
3.1.1.
тармақшасы
бойынша
міндеттемелерін
орындағаннан
кейін,
Келісім-шартты
нотариаттық куәландыру және тіркеу сәтінде
Сатушыдан Объектіге құқық белгілейтін
құжаттарды алуға;
3.2.2. Келісім-шартта қарастырылған
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауға;
3.2.3.
Сатушыдан
Келісім-шартпен
қарастырылған
барлық
міндеттемелердің
орындалуын талап етуге.

3.2. Покупатель вправе:
3.2.1. После выполнении обязательств по
подпункту 3.1.1. Договора, получить от
Продавца правоустанавливающие документы
на
Объект
в
момент
проведения
нотариального удостоверения и регистрации
Договора;
3.2.2. Досрочно исполнить обязательства,
предусмотренные настоящим Договором;
3.2.3. Требовать от Продавца исполнения
всех
обязательств,
предусмотренных
Договором.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Тараптар Келісім-шартқа қол
қойғаннан кейін, табиғи немесе апатты
құбылыстар, әскери қимылдар сияқты төтенше
жағдайлар мен еңсерілмейтін жағдайлар
(форс-мажор) орын алғанда, міндеттемелерін
толық немесе ішінара орындамағаны үшін
жауапкершілігінен босатылады;
4.2. Форс-мажор жағдайлары туындаған
кезде,
Келісім-шарттың
қандай
да
міндеттемелерін орындауы мүмкін болмаған
Тарап, дереу екінші Тарапты, Келісімшарттағы өз міндеттемелерін орындай
алмауын дәлелдей және негіздеп отырып,
жазбаша түрде осы жайлы хабарлауы тиіс;
4.3. Форс-мажор жайлы хабарламау
немесе
уақтылы
хабарламау,
Тарапты

4.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности за полное или частичное
неисполнение
обязательств
в
случае
чрезвычайных
и
непредотвратимых
обстоятельств (форс-мажор), наступивших
после подписания Договора, как: природные
или стихийные бедствия, военные действия;
4.2. При возникновении обстоятельств
форс-мажора, Сторона, чье исполнение какихлибо
обязательств Договора
оказалось
невозможным, незамедлительно уведомляет об
этом другую Сторону в письменной форме,
мотивировав и обосновав невозможность
исполнения своих обязательств по Договору;
4.3. Неуведомление или несвоевременное
уведомление о форс-мажоре, лишает Сторону
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Келісім-шарттағы
оның
міндеттемелерін
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен
босататын құқығынан айырады. Форс-мажор
жағдайының басталуы және тоқтатылуы
туралы хабарлама, осындай жағдайды
растайтын тиісті органның және/немесе
мекеменің құжатымен немесе куәлігімен
расталуы тиіс;
4.4.
Келісім-шарт
бойынша
міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажор
жағдайлары орын алған уақытпен бірдей
мерзімге ұзартылады.

права на освобождение от ответственности за
неисполнение его обязательств по Договору.
Уведомление о начале и прекращении
обстоятельств
форс-мажора
должно
подтверждаться
документом
либо
свидетельством соответствующего органа
и/или учреждения, подтверждающим такие
обстоятельства;
4.4. Срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства
форс-мажора.

5. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына,
іскерлік
айналым ережелеріне сәйкес, Шарттың бүкіл
әрекет ету мерзімі ішінде құпиялылықты
сақтауға өзара міндеттемелерін айқындады.

5.1. Стороны, согласно законодательству
Республики Казахстан, правилам делового
оборота, определили взаимные обязательства
соблюдения конфиденциальности в течение
всего срока действия Договора.

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.
Келісім-шартқа
Қазақстан
Республикасының заңнамасы қолданылады.
Келісім-шарттан туындайтын барлық даулар
келіссөздер жүргізу арқылы шешілуі тиіс.
Келісімге келу мүмкін болмаған жағдайда,
даулар Қазақстан Республикасының сот
органдарында шешіледі.

6.1.
К
Договору
применяется
законодательство Республики Казахстан. Все
споры, вытекающие из Договора, должны
разрешаться путем проведения переговоров. В
случае
недостижения
согласия,
споры
разрешаются в судебных органах Республики
Казахстан.

7. ӨЗГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Келісім-шартты біржақты бұзған
жағдайда,
Сатушы
Сатып
алушыға
gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің вебпорталында оның көрсеткен электрондық
мекенжайына тиісті хабарламаны тез арада
жолдайды;
7.2. Келісім-шартқа барлық өзгерістер
мен толықтырулар, егер жазбаша түрде
жасалса және Тараптар қол қойса жарамды;
7.3. Келісім-шартпен қарастырылмаған
барлық жағдайларда, Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасын басшылыққа
алады;
7.4. Келісім-шарт мемлекеттік және орыс
тілдерінде 3 (үш) данада жасалды – бір данасы
Сатып алушыға, Сатушыға және тіркеуші
органға. Барлық даналардың бірдей заңды
күші бар.

7.1.
В
случае
одностороннего
расторжения Договора, Продавец немедленно
направляет Покупателю соответствующее
уведомление на его электронный адрес,
указанный им на веб-портале реестра
государственного имущества gosreestr.kz;
7.2. Все изменения и дополнения к
Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами;
7.3. Во всем остальном, что не
предусмотрено
Договором,
Стороны
руководствуются
законодательством
Республики Казахстан;
7.4.
Договор
составлен
на
государственном и русском языках в 3 (трех)
экземплярах – для Покупателя, Продавца и
регистрирующего органа. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
4

8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Келісім-шарт оның электрондық
форматына Сатушы мен Сатып алушы ЭЦҚ
қолданып gosreestr.kz мемлекеттік мүлік
тізілімі веб-порталында қол қойған күннен
бастап күшіне енеді. Сонымен бірге, Келісімшарт оның 2.1.3., 3.1.3. және 3.1.4.
тармақшаларына
сәйкес,
нотариаттық
куәландырылуға және тіркеуге жатады;
8.2. Сатушы мен Сатып алушы Келісімшарттағы барлық міндеттемелерін орындаған
сәттен бастап Келісім-шарт өз күшін жояды;
8.3. Келісім-шарт мерзімінен бұрын
Келісім-шартпен
немесе
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген
жағдайларда бұзылуы мүмкін.

8.1. Договор вступает в силу со дня
подписания его электронного формата
Продавцом и Покупателем с использованием
ЭЦП на веб-портале реестра государственного
имущества gosreestr.kz. При этом, Договор
подлежит нотариальному удостоверению и
регистрации, согласно его подпунктам 2.1.3.,
3.1.3. и 3.1.4.;
8.2. Договор прекращает свое действие с
момента
выполнения
Продавцом
и
Покупателем всех обязательств по Договору;
8.3. Договор может быть расторгнут
досрочно
в
случаях,
установленных
Договором или законодательством Республики
Казахстан.

9. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ,
БАНК РЕКВИЗИТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛ ҚОЮ

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

САТУШЫ:
_________________
Т.А.Ә.
М.П

САТЫП АЛУШЫ:
_________________
Т.А.Ә.
М.П

ПРОДАВЕЦ:
_________________
Ф.И.О.
М.П
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ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________
Ф.И.О.
М.П

