САТЫП АЛУ-САТУ КЕЛІСІМ –ШАРТЫ
____________ қ.

№

«___» ______ 20___ ж.

Бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын «Талғар аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің атынан
Талғар
ауданының əділет басқармасында 1999 жылдың 30
желтоқсанында №912-1907-09-ММ тіркелген «Талғар аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің Ережесіне енгізілген Талғар ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 02
қарашадағы № 11-1396 қаулысымен бекітіліп, Алматы облысы əділет департаментінде 2015
жылдың 03 желтоқсанда тіркелген өзгерістерінің негізінде əрекет ететін бөлім
басшысы Манамуратов Канат Манамуратович бір тараптан жəне бұдан əрі «Сатып
алушы» деп аталатын жеке тұлға ______________________(ЖСН ______________________)
екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы №413
«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 09
тамыздағы №920 «Жекешелендіру объектілерін сату Қағидасына» сəйкес, Қазақстан
Республикасы 1998 жылғы 22 сəуірдегі №220 «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша
жауапкешілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына, электрондық хаттамасы негізінде,
төмендегі туралы осы Келісім-шартты жасасты.
1. Келісім-шарттың мəні
1.1. Келісім-шарттың мəні Сатып алушы 20___ жылғы «___» ________ «Талғар
аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен өткізілген жекешелендіру объектілерін
сату бойынша сауда-саттықта жеңіп алған, бұдан əрі «Нысан» деп аталатын мүліктік кешен
ретінде «______________» ЖШС болып табылады.
1.2. Осы келісім-шартта көрсетілген талаптарға сəйкес Сатушы сатады, ал Сатып
алушы мүліктік кешен ретінде «____________» ЖШС нысанын __________ (________ мың)
теңгеге сатып алады.
1.3. Сатып алушыға осы келісім – шартта көрсетілген соманы толық өтегеннен кейін
Нысанның меншік иесін өзгерту туралы мемлекеттік тіркеу жүргізу үшін негіз болып
табылатын қабылдап алу-өткізіп беру актісіне қол қою арқылы жүргізіледі.
1.4. Осы келісім шартқа сəйкес Сатып алушы соманы толық өтегеннен кейін жəне
Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тəртіппен келісімді
кайта тіркегенен кейін аталған Нысанға меншік құқығы беріледі.
1.5. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы №413 «Мемлекеттік
мүлік туралы» Заңының 97 бабының 4 тармағына сəйкес, Сатып алушы мүліктік кешен
ретінде жекешелендірілген «_______________» ЖШС-нің азаматтық құқықтары мен
міндеттерінің құқықтық мұрагері болып табылады.
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
2.1. Сатушы міндетті:
2.1.1. Нысанды Сатып алушыға өткізіп бергенге дейін Нысанды сақталуын
қамтамасыз ету, ұш жылдың ішінде қызметтық профильды сақтау.
2.1.2. Бір ай мерзімінде кəсіпорынның жұмысын тоқтату үшін Əділет органдараны
жүгіну.
2.2. Сатып алушы міндетті:
2.2.1.Қабылдап алу-өткізіп беру актісіне қол қойылғаннан кейін Нысан үшін өзіне
толық жауапкершілікті алу.
2.2.2. Нысанның бағасы бойынша төлемақыны келесі тəртіпте төлеуі тиіс:
а) сауда саттықта белгіленген Нысан бағасының 15 % пайыз мөлшеріндегі төлемі
келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін он банктік күннен кешіктірілмей төленуі тиіс.
Алдын ала төленген кепілдік жарна аванстық төлемге қоса есептеледі.

б) қалған сома келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін отыз күнтізбелік күн ішінде
төленуі тиіс.
___________________ (______________мың) теңге көлеміндегі сома келісім-шартқа
қол қойылғаннан кейін отыз күнтізбелік күн ішінде Талғар ауданы бойынша мемлекеттік
кірістер
басқармасының
БСН
900540000065,
ИИК
KZ24070105KSN0000000,
БИК KKMFKZ2A. Банктің атауы «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті», Кбе 12, ББС коды
301102, есеп шотына аударады.
2.2.3. Талғар ауданы бойынша Əділет басқармасында белгіленген тəртіпте Нысанға
меншік құқығын тіркеу.
2.2.4. Сатып алушы Нысан бойынша төлемді мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.
2.2.5. Белгіленген тəртіпте шаруашылық субъектісін қайта тіркеу (егер шаруашылық
субъектіні жекешендірген болса).
3. Тараптардың жауапкершілігі
3.1. Жекешелендіріліп жатқан Нысанды толық сатып алғанға дейін Сатып алушы
тарапынан Нысанға кандай да бір зақым келтірілген болса, Сатып алушы мүліктік
жауапкершілікте тартылады.
3.2. Осы келісім шартта бекітілген мерзімде Сатып алушы Нысанның толық құнын
төлемеген жағдайда, сонымен қатар келісім шартта көрсетілген міндетерді орындамаған
жағдайда Сатып алушыға ескерту жібере отырып, Сатушы келісім шартты біржақты бұзуға
құқылы.
3.3. Осы келісім шартта бекітілген мерзімде Сатып алушы Нысанның толық құнын
төлемеген жағдайда немесе келісім шартта көрсетілген міндетерді орындамаған жағдайда
келісім-шарт бұзылатын болса, Нысаннын толық құнын өтеу үшін берілген сомасы мен
кепілдік жарнасы қайтарылмайды. Сатып алушы Сатушыға осы сомамен жабылмайтын
шығындарды өтеп беруге міндетті.
3.4. Осы келісім-шартты орындау барысында туындаған барлық келіспеушіліктер
Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес қарастырылады.
4. Қосымша шарттар
4.1. Осы келісім – шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
4.2. Осы келісім-шартқа енгізілген барлық толықтырулар мен өзгерістер екі жақтың
өкілетті тұлғаларымен жазбаша түрде рəсімделген болса заңды күші болады.
4.3. Осы келісім – шартта қарастырылмаған барлық жағдайлар
Қазақстан
Республикасының азаматтық заңнамасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 09 тамыздағы №920 «Жекешелендіру объектілерін сату Қағидасына» сəйкес ретеледі.
4.4. Келісім-шарт бірдей заңды күші бар үш данада мемлекеттік жəне орыс тілінде
жасалды, оның біреуі Сатушыға, екі данасы Сатып алушыға беріледі.
5. Тараптардың заңды мекен-жайлары
Сатушы
«Талғар аудандық қаржы бөлімі» ММ,
Талғар қаласы,
Қонаев көшесі, 65,
БСН 991240008566, КБе 12,
ИИК KZ666010002202936262,
БИК KKMFKZ2A,
«ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті»
_____________________К. Манамуратов
(қолы)
М.О.

Сатып алушы

город ________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№

«_____» _____ 20___ г.

Государственное учреждение «Талгарский районный финансовый отдел»,
действующий на основании Положения государственного учреждения «Талгарский
районный финансовый отдел», зарегистрированное в управлении юстиции Талгарского
района от 30 декабря 1999 года № 912-1907-09-ММ, с внесением изменения в Положение,
утвержденное постановлением акимата Талгарского района от 02 ноября 2015 года №111396, зарегистрированное в департаменте юстиции Алматинской области от 03 декабря
2015 года, в лице руководителя отдела Манамуратова Каната Манамуратовича,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ТОО «___________» в лице
директора ________________________ (БИН ________________) именуемая в дальнейшем
«Покупатель», в соответствии с Законом РК от 01 марта 2011 года №413 «О
государственном имуществе», постановлением Правительства РК от 09 августа 2011 года
№920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации» и с Законом РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года
№220, согласно протокола по приватизации государственной доли участия в уставном
капитале от «___» ________ 20__ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является приватизация государственной доли участия в
уставном капитале ТОО «________________» составляющий _____%, именуемый в
дальнейшем «Объект».
1.2. Продавец продает, а покупатель приобретает Объект за ____________
(___________ тысяч) тенге согласно протокола .
1.3. Передача Объекта производится после полной оплаты Покупателем цены продажи
по настоящему договору путем подписания акта приема-передачи, который является
основанием для проведения государственной перерегистрации об изменении собственника
на проданный Объект.
1.4. Право собственности на Объект по настоящему Договору наступает у Покупателя
после полной оплаты и с момента регистрации сделки в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Обеспечить сохранность Объекта до момента его передачи Покупателю.
2.1.2. Обратиться в органы юстиции для перерегистрации в 1-месячный срок.
2.2. Покупатель обязан:
2.1. Взять на себя полную ответственность за Объект после подписания Акта приемапередачи, с сохранением профиля деятельности в течении 3-х лет.
2.2. Произвести оплату стоимости Объекта в следующем порядке:
а) авансовый платеж вносится в размере не менее 15 % от цены, установленной в ходе
торгов, не позднее 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора;
б) оставшаяся сумма должна быть внесена в течении 30 календарных дней со дня
подписания настоящего Договора.
Оплата стоимости Объекта приватизации в сумме __________________ (___________
тысяч) тенге вносится в течении 30 календарных дней со дня подписания договора купли –
продажи на счет Управления государственных доходов по Талгарскому району БИН
900540000065, ИИК

KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A. Наименование банка ГУ «Комитет
Казначейстива МФ РК», Кбе 12, код ЕБК 301102.
2.2.3. Оформить право собственности на Объект в Департаменте Юстиции
Талгарского района.
2.2.4. Покупатель в праве произвести оплату за Объект досрочно.
2.2.5 В установленном порядке произвести перерегистрацию хозяйствующего
субъекта (если приватизировал хозяйствующий субъект).
3. Ответственность сторон.
3.1. До полной оплаты Покупатель несет имущественную ответственность за Объект,
в случае если за время до полного выкупа, его действиями нанесен ущерб приобретаемому
Объекту приватизации.
3.2. В случае несвоевременной оплаты за Объект, а также неисполнения условий
Договора Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив
Покупателю уведомление.
3.3. В случае расторжения настоящего Договора следствие неуплаты за проданный
Объект или неисполнения условий договора, сумма, внесенная Покупателем в счет оплаты
полной стоимости Объекта, и сумма гарантийного взноса не возмещаются. Покупатель
обязан возместить Продавцу убытки, не покрытые этими суммами.
3.4. Все споры, вытекающие из исполнения настоящего Договора, рассматриваются в
соответствии с действующими законодательством Республики Казахстан.
4. Дополнительные условия.
4.1. Настоящий Договор вступает с силу со дня его заключения.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они
оформлены в письменном виде уполномоченными на то лицами Сторон.
4.3. Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется гражданским
законодательством Республики Казахстан и Правилами продажи объектов приватизации,
утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан №920 от 09.08.2011
года.
4.4. Договор составлен в трех экземплярах на русском и государственном языках,
имеющих одинаковую силу, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя.
5. Юридические адреса сторон:
Продовец
ГУ «Талгарский районный финансовый
отдел»,
город Талгар, ул. Кунаева, 65,
БИН 991240008566, КБе 12,
ИИК KZ666010002202936262,
БИК KKMFKZ2A,
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
_________________К. Манамуратов
(подпись)
М.П.

Покупатель

