Сатып алу-сату шарты
№
Атырау қаласы

« »

Договор купли-продажи
№
2016 ж.

Бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын «Атырау облысы
Қаржы басқармасы» ММ-і Атырау облысы әкімдігінің
2012 жылғы 28 желтоқсандағы №419 қаулысымен
бекітілген Ереже негізінде қызмет етуші, оның атынан
басқарма басшысы ________________________, және
бұдан
әрі
Сатып
алушы деп аталатын
_________________
(жеке
куәлік
_________),
-төмендегілер туралы осы шартты жасасты:
1.Келісім шарт обьектісі
1.1.
Сатушының
_________________________
(________. №_____ хаттама) Сатып алушы алған
келісім шарт объектісі: ____________________________
1.2.
Сатушы
______________________________
Объектіні Сатып алушы осы шартта баяндалған
жағдайлар бойынша сатып алады.

2.Тараптардың міндеттері мен құқықтары
2.1. Сатып алушымен алдын ала қарастырылған төлем
мерзімі бұзылған жағдайда Сатушы Сатып алушыға
төлемдердің төленбегендігі туралы ескерту жіберуге
міндетті.
2.2. Сатып алушы Объектінің толық құнын төлеуді
келесі ретпен жүргізуге міндетті:
___________________________________

БСК: _________________;
ЖСК: KZ24070105KSN0000000;
БСК: KKMFKZ2A;
ТМК: 911; Кбе:12;
Алушының БСН: 141140002664;
Төлем алушы: «Қазақстан Республикасы Қаржы

министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің
Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаменті» РММ-і;
Төлем мақсаты: _________________________.
Сатушының осы шарттағы «Төленді» деген белгісі
толық төлемнің дәлелі болып табылады.
2.3.Сатып алушының Объектінің төлемін мерзімінен
бұрын жасауға құқығы бар.
2.4.Объектіні тапсыру Сатып алушы сату бағасын
толық төлегеннен кейін, меншік иесінің сатылған
объектісін өзгерткендігі туралы мемлекеттік тіркеу
жүргізу үшін негіз болып табылатын сату обьектісінің
қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қою арқылы
жүргізіледі.
3. Тараптардың жауапкершілігі
3.1.Аванстық төлемді уақытылы төлемеген жағдайда,
сондай-ақ, осы шарттағы алдын-ала қаралған мерзімде
толық төлем жасалмаған жағдайда Сатушы шартты
бір жақты бұзуға құқылы.

город Атырау

«

»

2016 г.

ГУ «Управление финансов Атырауской области» в лице
руководителя _____________________, действующего на
основании Положения, утвержденного постановлением акимата
Атырауской области от 28 декабря 2012 года №419 именуемый в
дальнейшем «Продавец», и _______________ (уд.личности
_________________), именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Предметом
договора
является
____________________________________.;
который Покупатель приобрел на торгах, проведенных
Продавцом ______ (протокол №_______от ________ г.).
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях,
изложенных
в
настоящем
договоре
Объект
_____________________________________.
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:
____________________________________________________

КБК: _____________________;
ИИК: KZ24070105KSN0000000;
БИК: KKMFKZ2A;
КНП: 911; Кбе 12;
БИН получателя: 141140002664;
Получатель платежа: РГУ «Департамент государственных
доходов по Атырауской области Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан»;
Назначение платежа: __________________________ г.
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 приемапередачи 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, Продавец вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

3.2.Осы шартты бұзған жағдайда шотқа енгізген
Сатып алушының сатып алынған затқа төлеген толық
төлем сомасы қайтарылмайды. Сатып алушы осы
сомамен Сатушының шеккен залалының орнын
толтыруға міндетті.
3.3. Осы шартты іске асыру барысында туындаған
барлық даулы мәселелер Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңдылықтарына сәйкес реттеледі.

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
законодательством Республики Казахстан.

4. Қосымша шарттар
4.1.Осы шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне
енеді.
4.2.Екі жақтың уәкілді
тұлғаларымен
жасалған
жағдайда ғана осы шартқа жасалған өзгертулер мен
толықтырулардың күші болады.
4.3. Бірдей заңды күші бар екі данада жасалған
шарттың (мемлекеттік және орыс тілдерінде) бір
данасы Сатушыда, бір данасы Сатып алушыда қалады.

4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий договор вступает в 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 экземплярах (на государственном
и русском языках), имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых остаётся у Продавца, один у Покупателя.

5.Тараптардың заңды мекен-жайлары
«Сатушы»
«Атырау облысы Қаржы басқармасы» ММ
Мекенжайы: Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77

5. Юридические адреса сторон
«Продавец»
ГУ «Управление финансов Атырауской области»
Адрес: Атырауская область, г.Атырау, ул.Айтеке би, 77

Басшы _____________________ __________

Руководитель _______________________ __________.

(қолы)

(подпись)

«Сатып алушы»

«Покупатель»

___________________

_____________________

_________ ________________________
(қолы)

__________ ________________________
(подпись)
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