САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ
№
Кеген ауылы

«» 2017 ж

«Райымбек аудандық қаржы бөлімі» мемлекттік мекемесі тарапынан бөлім
басшысы Омархалық Қайрат Байқайыпұлы, Райымбек ауданы əкімдігінің 25 қазан
2016 жылғы №309 қаулысымен бекітілген ережесінің негізінде іс əрекет етуші, бұдан əрі
«Сатушы» деп аталады, _______________ № ____________ жеке куəлігі негізінде, бұдан
əрі «Сатып алушы » деп аталады, жəне «Сатушы» мен «Сатып алушы» төмендегідей
шарт жасасты:
1. ШАРТТЫҢ МƏН-ЖАЙЫ
1.1. Шарттың мəні болып _____________________________; Адрес: Алматы облысы;
Райымбек ауданы ; Кеген ауылы, ул.Момышұлы көшесі, д.9; Бағалаушы: ЖШС "Центр
экономических и прогнозов""РЕФОРМА" ; Сатушы_____.2017 өткізетін аукционда
«Сатып алушы» ( хаттама ____ жылғы № ) сатып алған.
1.2. Сатушы сатады, ал Сатып алушы шарттағы көзделген жəйттермен Объектісін
сатып алады.
Объектсінің сатылу бағасы __________ (______________теңге 00 тиын)
теңге.
Мүліктердің тізбесі, осы шарттың құрамдас бөлігі болып табылатын, қабылдап алу- өткізу
беру актісінде көрсетілген.
Объект, Сатып алушы сату бағасын толық төленгеннен кейін, қол қойылған қабылдап алуөткізіп беру актісімен беріледі, жəне бұл акт объектіге меншік иесін өзгерту үшін
мемлекеттік тіркеуге негіз болып табылады.
1.3. Осы шарт бойынша Сатып алушының объектіге иелік ету құқығы, объектінің
құнын толық төлеп, ҚР Азаматтық кодексіне көзделген тəртіппен мəміле тіркелген сəттен
басталады.
1.4. Сатып алушы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурызындағы
№ 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 97 бабы 4 тармағы бойынша объектінің
азаматтық мирасқорына айналады.
2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1. Сатушы төлеу мерзімі бойынша Сатып алушы белгіленген уақытта сату құнын
төлемеген жағдайда Сатып алушы ескерту беруге мiндеттi .
2.2. Сатып алушы Нысанның толық құнын төмендегідей тəртіппен төлеуге міндетті:
а) аванстық төлем сатылу бағасының кем дегенде 15% мөлшерінде осы шартқа қол
қойылған күннен бастап 10 (он) банк күнінен кешіктірілмей төленеді.
Кепілдік жарна тиесілі аванстық төлем есебіне есептеледі.
б) қалған сома осы шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде
жергілікті бюджетке төмендегі деректеме бойынша төленеді.
Алушы: «Райымбек ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы»
республикалық мемлекеттік мекемесі;
ИИК: KZ24070105KSN0000000;
БИН: 020740001620 ;
БИК: KKMFKZ2A;
Алушы банкісі: «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті»
БЖК: 301102;
КНП- 911;
Төлем мақсаты: жылғы № __ хаттама бойынша нысанды сатып алу

Сатып алушының төлемді толық төленгендігі туралы келісім-шартта
сатушының «ТӨЛЕНДІ» белгісі болуы керек.
2.3. Сатып алушы нысанның құнын мерзімінен бұрын толық төлеуге құқығы бар.
2.4. Сатып алушы Нысанның толық құын төлегеннен кейін бірақ қабылдап алуды жүзеге
асырады. Нысанды өткізіп беру-қабылдап алу актісі сатылған нысан бойынша иесі өзгеруі
мемлекеттік тіркеуден өткізуге негіз болып табылады.
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
3.1. Егер Сатып алушы аванстық төлемді жəне объектінің толық құнын уақтылы
төлемеген жағдайда, Сатушы келісім-шартта көзделген жағдайлармен келісім-шартты бір
жақты бұзуға құқығы бар.
3.2. Егер келісім-шарт бұзылған жағдайда Сатып алушы толық төлеген сомасы
қайтарылмайды. Сатып алушы Сатушыға толтырылмаған нақтылы шығынның орнын
толтыруға міндетті.
3.3. Осы шартты орындаудан туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының
қолданылып жүрген заңнамаларына сəйкес шешіледі.
4. ҚОСЫМША ШАРТТАР
4.1. Осы шарт заңды құжат болып табылады жəне қол қойылған күннен бастап күшіне
енеді.
4.2. Осы шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулардың, егер оларды соған
уəкілдік берілген адамдар жазбаша түрде рəсімдесе күшінде болады.
4.3. Шарт мемлекеттік заңды күші бірдей екі түпнұсқалық данада (мемлекеттік жəне орыс
тілдерінде) жасалынды, оның біреуі Сатушыда, екіншсі Сатып алушыда қалады.
5. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНДЕРІ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

« Сатушы »
«Райымбек аудандық
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
БСН 991240002357

(жеке куəлік №_____ )
ЖСН

Басшы___________Қ.Б.Омархалық

____________

Адрес: Казахстан, Алматы облысы,
Кеген ауылы, Б.Момышұлы
көшесі № 19
тел.8-72777-2-12-87

« Сатып алушы »

Адрес:

Толық төлегені туралы белгі

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
с.Кеген

№

«» 2017 г

ГУ «Отдел финансов Райымбекского района» в лице руководителя Омархалық
Қайрат Байқайыпұлы, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением акимата Райымбекского района № 309 от «25» октября 2016 года,
именуемый в дальнейшем «Продавец», и ________________________ (уд.личности
№___________), именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является ___________; Адрес: Алматинская область ;
Райымбекский район ; с.Кеген, ул.Момышулы, д.9; Оценщик: ТОО "Центр экономических и
прогнозов""РЕФОРМА"; в дальнейшем именуемый «Объект», который Покупатель
приобрел на торгах, проведенных Продавцом _______.2017 года (протокол № _______ от
_______.2017).
1.2. Продавец продает, а покупатель приобретает на условиях, изложенных в
настоящем договоре Объект состовляет (_____________ тенге 00 тиын) тенге
Передача Объекта производится после полной оплаты Покупателем цены продажи
путем подписания Акта приема-передачи Объекта, который является оснаванием для
проведения государственной регистрации об изменении собственника на проданный
объект приватизации.
1.3. Право собственности на Объект по ностояшему договору наступает у
Покупателя после полной его оплаты и с момента регистрации сделки в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РК.
1.4. Покупатель становится правопреемником гражданских прав и обязанностей
Объекта согласно п. 4 ст. 97 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011года № 413-ІV
«О государственном имуществе».
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Продавец обязан направить Покупателю предупреждение о неуплате в
случае нарушения Покупателем предусмотренного срока оплаты.
2.2. Покупатель обязан произвести оплату полной стоимости Объекта в
следующем порядке:
а) авансовый платеж вносится в размере не менее 15% от цены продажи, не
позднее 10 рабочих дней со подписания настоящего договора. Гарантийный взнос в
размере засчитывается в счет причитающегося (авансового) платежа;
б) оставшаяся сумма должна быть внесена в течение 30 календарных дней со дня
подписания настоящего договора, в местный бюджет по следующим реквизитам:
КБК: 301102
КНП: 911
ИИК: KZ 240 701 05 KSN 0000000
БИК: KKMFKZ2A
Получатель платежа: Республиканское государственное учреждение «Управление
государственных доходов по Райымбекского району»
БИН: 020740001620
Банк получатель: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
Назначение платежа: выкуп объекта продажи по Протоколу от 31.07.2017 № 56035
Подтверждением полной оплаты является отметка Продавца «Оплачено» на
настоящем договоре.

2.3.
Покупатель имеет право на досрочный выкуп Объекта.
2.4.
Передача Объекта производится после полной оплаты Покупателем цены
продажи, путем подписания акта приема-передачи объекта продажи, который является
основанием для проведения государственной регистрации об изменении собственника на
проданный Объект.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае несвоевременной оплаты авансового платежа, а также полной
стоимости в сроки, предусмотренные настоящим договором, Продовец может расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
3.2.
В случае расторжения настоящего договора сумма, внесенная Покупателем
в счет оплаты полной стоимости покупки, не возвращается. Покупатель обязан возместить
Продавцу убытки, не покрытые этими суммами.
3.3. Все споры, вытекающие из осуществления настоящего договора,
регулируются в соответствии с действующим законадательством Республики Казахстан.
4. Дополнительные условия
4.1.
Настоящий договор вступает силу с момента его подписания.
4.2.
Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они
совершены уполномоченными на то лицами.
4.3.
Договор составлен в двух зкземплярах (на государственном и русском
языках), имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Продавца,
один у Покупателя.
5. Юридические адреса сторон
«Продавец»
ГУ «Отдел финансов Райымбекского
района»
БИН 991240002357
Руководитель ____________Қ.Б.Омархалық
Адрес: Казахстан, Алматинская область,
Райымбекский район, с. Кеген,
ул. Момышулы, д. 19
тел: 8-72777-2-12-87

«Покупатель»
(удв личности № )
ИИН
_____________
Адрес:

Отметка полной оплаты
____________________________________________________________

