
 

ШАРТ________________________ 

 
______________ қ. «_____» ____________ 2017ж. 

 

ДОГОВОР_______________________ 

 
г. _____________ «___«_____» ____________ 2017      г. 

 
 

          «ЭТАЛОН Знак» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, бұдан әрі «Сатушы» деп аталады, атынан 

директоры    Ю.С. Кукла,  Жарғы негізінде әрекет етуші, бір 

тараптан және «__________________»  жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Сатып алушы» деп 

аталады, атынан __________________, _____________ 

негізінде әрекет етуші, екінші тараптан, қоса алғанда 

Тараптар деп аталады, ал жеке Тарап немесе жоғарыда 

көрсетілгендей аталады,  төмендегі туралы осы Шартты 

(бұдан әрі – Шарт) жасасты: 

          Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ЭТАЛОН Знак»,   г. Балхаш, именуемое в дальнейшем 

Продавец, в лице Директора  Ю.С. Кукла  действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с 

ограниченной ответственностью «_________________», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые Стороны, а по отдельности 

Сторона или как указано выше, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1.1. Осы Шарттың талаптарымен Сатушы Сатып 

алушыға жеткізеді, ал Сатып алушы қабылдайды және  

Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 

Қосымшада қарастырылған атауы, саны және бағасы 

бойынша Тауарды төлейді. 

1.2. Сатушы осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауар 

меншік құқығында екендігіне, кепілдікке 

берілмегендігіне, тыйым салуда тұрмағандығына, үшінші 

тұлғалардың талап заты болып табылмайтындығына, 

жаңа болып табылатынына Сатып алушыға кепілдік 

береді.  

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего Договора Продавец 

поставляет Покупателю, а Покупатель принимает и 

оплачивает Товар, наименование, количество и цена 

которого предусмотрены в Приложении №1 к Договору, 

являющемся неотъемлемой его частью. 

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что 

поставляемый по настоящему Договору Товар 

принадлежит Продавцу на праве собственности, не 

заложен, не арестован, не является предметом исков 

третьих лиц, является новым. 

 

2. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ 

2.1. Сатушы Тауарды осы Шарттың ажырамас бөлігі 

болып табылатын № 1 Қосымшада қарастырылған 

талаптармен жеткізеді.  

2.2. Тауарға меншік құқығы, сонымен бірге Тауардың  

кездейсоқ құртылуы немесе зақымдану қаупі Сатып 

алушыға жеткізу мезетінен бастап ауысады. 

         Тараптар жеткізу күні деп Тауарды жеткізу 

талаптарына сәйкес осы Шарттың ажырамас бөлігі болып 

табылатын № 1 Қосымшада көрсетілген датаны санайды. 

 

2.3. Тауарды жеткізу мерзімі осы Шарттың ажырамас  

бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшада көрсетіледі.  

 

2.4. Сатушы Сатып алушыға осы Шарттың № 1  

Қосымшасында тізімі, сонымен қатар оларды ұсыну 

тәртібі мен мерзімі қарастырылған Тауардың құжаттарын 

ұсынуға міндетті. 

2.5. Құжатты ұсынбаған, уақытында ұсынбаған немесе 

дұрыс ресімделмеген құжатты ұсынған жағдайда Сатушы 

осы міндеттеменің бұзылуын тез арада жоюға және 

Сатып алушының талабы бойынша берілген 

бұзушылықпен келісілген шығындардың орнын 

толтыруға міндетті.  

2.6. Тауар тиеу-түсіру кезінде, сонымен бірге 

тасымалдау және сақтау барысында Тауардың сақтығын 

қамтамасыз ететін ыдыста және қаптамада жеткізіледі. 

Ыдыс пен қаптама қайтарылмайтын болып табылады. 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, 

предусмотренных в Приложении №1 к настоящему 

Договору, являющемся неотъемлемой его частью.  

2.2. Право собственности на Товар, а также риск 

случайной гибели или повреждения Товара переходит к 

Покупателю с момента поставки. 

Моментом поставки Стороны признают дату в 

соответствии с условиями поставки Товара, указанную в 

Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся 

неотъемлемой его частью. 

2.3. Срок поставки Товара указывается в Приложении 

№1 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью. 

2.4. Продавец обязан предоставить Покупателю 

документы на Товар, перечень которых, а также порядок и 

сроки их предоставления предусмотрены в Приложении 

№1 к настоящему Договору.  

2.5. В случае непредставления, несвоевременного 

представления либо представления неправильно 

оформленного документа Продавец обязан 

незамедлительно устранить нарушение данного 

обязательства и возместить по требованию Покупателя 

убытки, обусловленные данным нарушением. 

2.6. Товар поставляется в таре и упаковке, которые 

должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-

разгрузке, а также во время транспортировки и хранения. 

Тара и упаковка являются невозвратными. 

 

3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ НЫСАНЫ, ТАУАР 

БАҒАСЫ, ШАРТТЫҢ СОМАСЫ 

3.1. Тауар бірлігінің құны осы Шарттың № 1 

Қосымшасында қарастырылған. Тауар бірлігінің құны 

тіркелген болып табылады және осы Шартқа Тараптар 

қол қойғаннан кейін өзгертуге жатпайды. Төлем 

валютасы – теңге, шарт валютасы – теңге. 

 

3.ФОРМА РАСЧЕТА, ЦЕНА ТОВАРА, 

СУММА ДОГОВОРА 

3.1. Стоимость за единицу Товара предусмотрена в 

Приложении №1 к настоящему Договору. Стоимость за 

единицу Товара является фиксированной и не подлежит 

изменению после подписания Сторонами настоящего 

Договора. Валюта платежа -  тенге, валюта Договора - 

тенге. 



3.2. Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауарға есеп  

айырысу осы Шартта көрсетілген Сатушының банктік 

шотына қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы Тауарды нақты 

жеткізу немесе өзге де тәртіп бойынша Сатып алушымен 

жүзеге асырылады. Есеп айырысу шарттары мен мерзімі 

Тараптармен осы Шарттың №1 Қосымшасында 

қарастырылған. Тиісті Қосымша Келісімге қол қою 

арқылы Тараптар №1 Қосымшада көрсетілген есеп 

айырысу  шарттары мен мерзімін өзгерте алады 

 

3.3. Тараптар төлеу датасы деп, Сатып алушының  

банктегі шотынан ақшаны есептен шығарған датаны 

санайды.   

3.4. Осы Шарт бойынша есеп айырысуларды жүзеге  

асырған кезде Сатып алушы банкісінің барлық банктік 

шығындарына Сатып алушы жауапты, ал барлық қалған 

банктік шығындарға Сатушы жауапты болады.  

  3.5.Шарт сомасы __________________________ сомаға 

12% мөлшерлемесі бойынша ҚҚС кіреді.  

 

3.2. Расчеты за поставляемый по настоящему Договору 

Товар могут осуществляться Покупателем по факту 

поставки Товара или в  ином порядке, безналичным 

платежом на банковский счет Продавца, указанный в 

настоящем Договоре. Условия и сроки оплаты, 

оговариваются Сторонами в Приложении №1 к настоящему 

Договору. Путем подписания соответствующего 

Дополнительного соглашения Стороны могут изменить 

условия и сроки оплаты, предусмотренные Приложением 

№1.  

3.3. Датой платежа стороны признают дату списания 

денег с банковского счета Покупателя. 

 

3.4. При осуществлении расчетов по настоящему 

Договору все банковские расходы банка Покупателя несет 

Покупатель, все остальные банковские расходы несет 

Продавец. 

3.5. Сумма Договора составляет ____________________,  

указанная сумма включает в себя НДС по ставке 12%. 

4. ТАУАР САПАСЫ 

4.1. Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауар сапалы 

болуы және осы тауар арналған мақсаттар үшін жарамды 

болуы тиіс.  

 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1.  Товар, поставляемый по настоящему Договору, 

должен быть качественным и пригодным для целей, для 

которых данный товар предназначен.     

 

  

5. ТАУАР САПАСЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ 

5.1. Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауарға ұзақтығы 

осы Шарттың № 1 Қосымшасында анықталған кепілдік 

мерзімі белгіленеді.  

5.2. Сатып алушының таңдауы бойынша Сатушы өз  

есебінен  немесе өз күшімен ақауы бар бөлікті жөндеу, ауыстыру 

немесе Тауарды толығымен ауыстыру арқылы табылған 

кемшіліктерді жоюға міндетті. 

5.3. Сатушы кепілдік мерзімі кезінде табылған  

  Кемшілікт  ерді Тараптармен келісілген мерзімде жоюға 

міндетті,  егер келісімге қол жеткізбеген жағдайда 45 

күннен артық емес. 

 

 

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

6.1. Егер Тауар топтамасын қабылдаған кезде Тауардың 

сапасы Шарттың талаптарына сай еместігі анықталған 

жағдайда Сатушы Тараптармен келісілген мерзімде оны 

тиісті Сападағы Тауармен ауыстыруға міндетті.  

 

6.2. Тауар топтамасын толық жеткізбеген жағдайда 

Сатушы Тараптармен келісілген мерзімде өз есебінен 

жетіспейтін Тауар санының орнын толтыруға міндетті.  

6.3. Жинақталмаған Тауар топтамасын жеткізген  

жағдайда Сатушы мұндай Тауарды Тараптармен 

келісілген мерзімде өз есебінен жинақталған Тауарға 

ауыстыруға.  

6.4. Тауарды мерзімінде жеткізбеген (толық 

жеткізбеген) жағдайда Сатушы Сатып алушыға өткізіп 

алған мерзімнің әр күні үшін  жеткізілмеген Тауар 

құнынан  0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлеуге 

міндетті.  

6.5. Сатып алушы төлеу мерзімін бұзған жағдайда ол 

Сатушыға өткізіп алған мерзімнің әр күні үшін  өткізіп 

алған төлемінің сомасынан 0,1% көлемінде тұрақсыздық 

айыбын төлеуге міндетті.  

6.6. Осы Шартпен белгіленген тұрақсыздық айыбын 

есептеу, шығынның орнын төлеу және толтыру 

Тараптарды оларға Шартпен жүктелген міндеттемелерді 

орындаудан және бұзуларды жоюдан босатпайды.  

6.7. Сатушы осы 12.13. Шарттың қарастырылған Сатып 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 
5.1. На поставляемый по настоящему Договору Товар 

устанавливается гарантийный срок, продолжительность 

которого определена в Приложении №1 к настоящему 

Договору.  

5.2. Продавец обязан за свой счет и своими силами 

устранить выявленные недостатки путем ремонта, замены 

дефектной части либо замены Товара в целом, по выбору 

Покупателя. 

5.3. Продавец обязан устранить недостатки, 

выявленные в пределах гарантийного срока, в сроки, 

согласованные Сторонами, но не более 45 дней, если 

согласие не достигнуто.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае если при приемке партии Товара будет 

установлено несоответствие качества Товара условиям 

Договора, Продавец обязан заменить его Товаром 

надлежащего качества за свой счет в сроки, согласованные 

Сторонами. 

6.2. В случае недопоставки партии Товара Продавец 

обязан восполнить недостающее количество Товара за свой 

счет в сроки, согласованные Сторонами.  

6.3. В случае поставки некомплектной партии Товара 

Продавец обязан заменить такой Товар комплектным 

Товаром за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. 

6.4. В случае не поставки (недопоставки) партии 

Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного 

товара за каждый день просрочки.   

6.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он 

обязан уплатить Продавцу неустойку в размере 0,1% от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.6. Начисление неустойки, установленной настоящим 

Договором, уплата и возмещение убытков, не освобождают 

Стороны от выполнения возложенных на них Договором 

обязательств и устранения нарушений. 

6.7. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, 

предусмотренных п. 12.13 настоящего Договора, 

повлекших не возврат НДС для Покупателя, Продавец 

будет обязан уплатить Покупателю штраф в размере 



алушыға ҚҚС-ты қайтармау салдарынан болған 

міндеттемелерін орындамаған жағдайда Сатушы 

қайтарылмаған   ҚҚС сомасы мөлшерінде Сатып 

алушыға айыппұл төлеуге міндетті.   

 

 

суммы не возвращенного НДС. 

 

 

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ҚҰҚЫҚ  

7.1. Осы Шарт бойынша Тараптардың қарым- 

қатынастарына Қазақстан Республикасының материалдық 

құқығы қолданылады.  

7.2. Осы Шарттан пайда болатын немесе оған  

байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер 

мүмкіндігінше Тараптар арасында келіссөздер жүргізу 

арқылы шешіледі.    

7.3. Егер даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер  

жүргізу арқылы шешілмейтін болса,  олар Сатып 

алушының орналасқан орны бойынша сотта шешуге 

жатады.      

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ 

ПРАВО 

7.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору 

применяется материальное право Республики 

Казахстан. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут по возможности решаться путем переговоров между 

Сторонами. 

8.3 В случае, если споры и разногласия не могут быть 

решены путем переговоров они подлежат разрешению в 

суде по месту нахождения Покупателя  

 

8. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЫ 

8.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық  

немесе ішінара орындамаудан босатылады, егер бұндай 

орындамау еңсерілмейтін күш жағдайының салдарынан 

болса. Мұндай еңсерілмейтін күш жағдайларына 

шектеусіз мыналар жатады: әскери әрекеттер, соғыстар, 

жаппай тәртіпсіздіктер, Шартты орындайтын орындарда 

болған азаматтық бағынбаулар; мемлекеттік 

органдарының актілері, сонымен қатар Шартты тиісті 

түрде орындауға тікелей әсер ететін төтенше және 

шарасыздық сипаттағы басқа да жағдайлар.  

 

8.2. Міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін  

еңсерілмейтін күш жағдайларының сипаты, басталуы 

және аяқталуы туралы Тараптар екінші Тарапты ол 

басталған және/немесе аяқталған датадан бастап бес 

күннің ішінде хабардар етуі керек. 

Еңсерілмейтін күш жағдайлардың басталуы туралы  

хабардар етпеу немесе уақытымен хабардар етпеу, бұндай 

жағдайлардың басталуына Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындау мүмкіндігінен айыратын 

жағдайлар ретінде қарауға құқық бермейді.      

8.3. Жоғарыда көрсетілген жағдайлардың болуының  

және олардың ұзақтығының дәлелі ретінде Қазақстан 

Респубикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы немесе 

осы жағдайлар орын алған елдің  басқа өкілетті 

ұйымымен берген құжат саналады. 

8.4. Еңсерілмейтін күш жағдайы басталған жағдайда 

Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттерін орындау 

мерзімі осы жағдайлар мен олардың салдарлары болған 

кезеңдегі уақытқа сай шегіндіріледі. Егер басталған 

еңсерілмейтін күш жағдайы және олардың салдары алты 

айдан артыққа созылса, тараптар Шарттың заңдылық 

тағдыры жөніндегі мәселені шешуге міндетті.    

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1.  Сторона освобождается от ответственности за полное 

или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К 

таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не 

ограничиваясь: военные действия, войны, массовые 

беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в 

месте исполнения Договора, акты государственных 

органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и 

непредотвратимого характера, непосредственно 

препятствующие надлежащему исполнению Договора. 

8.2. О характере, начале и прекращении действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

выполнению обязательств, Сторона должна уведомить 

другую Сторону в течение 5-дней с даты их наступления 

и/или прекращения. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление 

о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает 

права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на 

обстоятельство лишающее возможности выполнить свои 

обязательства по Договору. 

8.3.  Доказательством наличия вышеуказанных 

обстоятельств и их продолжительности будет служить 

документ, выдаваемый Национальной палатой 

предпринимателей Республики Казахстан или иной 

уполномоченной организацией страны, где данные 

обстоятельства имели место.   

8.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой 

силы срок выполнения Стороной обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. Если наступившие обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия продолжают 

действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны 

решить вопрос о юридической судьбе Договора. 

 

9. ШАРТТЫҢ КҮШІНДЕ БОЛУ МЕРЗІМІ 

9.1. Осы Шарт Тараптардың қол қоюға уәкілетті не өкілдері 

қол қойған күннен бастап күшіне енеді,  

______________. дейін күшінде болады.   

9.     СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными на то представителями 

Сторон и действует до ________________ 201___ г. 

 

  

10. БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР 

10.1. Бір де бір Тарап екінші Тараптың алдын ала 

жазбаша  

келісімісіз осы Шарт бойынша өз құқықтарын толық 

немесе ішінара үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.  

10.2. Осы Шартқа қол қойған мезгілден бастап осы 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим 

лицам полностью или частично свои права и обязанности 

по настоящему Договору без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

10.2. С момента подписания настоящего Договора вся 



Шарттың мәні болып табылатын мәселелер бойынша 

Тараптардың арасындағы  барлық бұрынғы хат 

алмасулар, құжаттар мен келіссөздер күшін жояды.  

 

10.3.  Осы шарттың кез келген өзгертулер тек  жазбаша  

түрде жасалса  және Тараптардың  қол қоюға уәкілетті 

өкілдерінің қолы қойылған жағдайда ғана күшінде болады. 

10.4. Осы Шарт әр Тарап үшін бір данадан бірдей заңды 

күші бар екі түпнұсқалық данада құрастырылған. 

 

10.5. Тараптар қолданылатын заңнама талаптарын және 

Шарттың талаптарын сақтауға міндетті.  

10.6.   Осы Шарт орыс және ағылшын тілдерінде  

құрастырылған. Осы Шарттың ағылшын және орыс 

нұсқаларының арасында қандай-да бір айырмашылық 

болған жағдайда немесе ағылшын не болмаса орыс 

тілдеріндегі жағдайды қаңдай-да бір түсіндіруге қатысты 

даулар туындаған жағдайда осы Шарттың орыс тіліндегі 

нұсқасы басымды күшке ие болуы тиіс және түсіндіру 

мәселелері тек қана орыс тіліне қатысты болуы керек.  

предшествующая переписка, документы и переговоры 

между Сторонами по вопросам, являющимся предметом 

настоящего Договора, теряют силу. 

10.3. Любые изменения к настоящему Договору 

действительны лишь при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

10.5. Стороны обязаны соблюдать требования применимого 

законодательства и условия Договора. 

10.6. Настоящий Договор составлен на русском и казахском 

языках. В случае каких-либо расхождений между казахской 

и русской версией настоящего Договора или спора в 

отношении интерпретации какого-либо положения на 

казахском или русском языках, русская версия настоящего 

Договора должна иметь преимущественную силу и 

вопросы интерпретации должны быть отнесены 

исключительно к русскому языку. 

 

 

  

11. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ 

ЖӘНЕ БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

 

САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ 

 

ТОО «ЭТАЛОН Знак» 

Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская 

обл.,100300, 

г.Балхаш, ул. Уалиханова, д.2, кв. 46 

БИН   100740009881 

КБе    17 

ИИК   KZ086010191000207961 (тенге) 

           KZ196010191000354136 (руб) 

В АО  «Народный банк Казахстана» 

БИК   HSBKKZKX 

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001 

№1005427 от 04.05.2017г. 

ТЕЛ    8 71036 44333 

Эл.почта : etalonznak@mail.ru 

 

 

Директор _________________ Кукла Ю.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «______»_______________2017ж. 

№__________________________ Шартқа 

№3 Қосымша  

__________ қ.                           «___»____________ 201_жыл 

 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тараптар» 

 

Приложение №3 

к Договору №______________________  

от «_____»____________________2017г. 

 

г. _________                                 «___»____________201_года                                                    

 

 «Антикоррупционные условия» 

 

1. Сыбайлас жемқорлықпен күрес 

 

1.1   Тараптар растайды: 

(A)  Кез келген қызметкерге, жеткізушіге, кеңесшіге, 

серіктеске, агентке немесе Тараптар  делдалына 

қатысты Тараптардың шаруашылық қызметін 

жүргізу барысында параны ұсыну, беру немесе 

алу мүмкін емес болып табылады. Пара ақшалай 

төлем болып қана қоймай, ол сыйлық, қарыздар 

беру, алымдарды төлеу, сыйақыларды төлеу 

немесе біреуді арам ниетпен, заңсыз  істеуге 

немесе сенімді теріс пайдалануға, соның ішінде 

Тараптар үшін орынсыз ұтып алған мәміле 

немесе іскерлік шеңберлер мен мемлекеттік 

органдардың шешіміне әсер етуге ұмтылу, түрткі 

болу үшін арналған кез келген басқа да пайда 

түрінде болуы мүмкін. Тараптар төленетін  

шамадан тыс көңіл көтерулер немесе 

қонақжайлылық пара сияқты жүйеленуі мүмкін.  

(B) Агенттерге, кеңесшілерге, шет мемлекеттердің 

лауазымды тұлғаларына немесе Тараптардың 

іскерлік қарым-қатынастары бар басқа да үшінші 

тұлғаларға (жеке және мелекеттіктерді қоса 

алғанда) ұсынылған артықшылықтар пара 

сияқты жүйеленуі мүмкін.  Осы себептен 

Тараптармен немесе оның атынан (немесе 

Талаптардың шаруашылық қызметін жүргізу 

барысында)  ұсынылған барлық төлемдер немесе 

пайдалар заңды және дәлелді болуын қамтамасыз 

ету керек.  Кез келген Тараптардың атынан 

берілген немесе ұсынылған көңіл көтеру немесе 

қонақжайлылық сәйкес аумақтағы  кәдімгі 

іскерлік тәжерибеге сай болуы керек, бағасы 

бойынша біркелкі болуы тиіс және Тараптармен 

бизнесті жүзеге асырғандығы үшін көтермелеу 

сияқты түсіндірілмеуі тиіс. Барлық сатушыларға, 

жеткізушілерге,  кеңесшілерге, серіктестерге, 

агенттерге немесе Тараптар делдалдарына 

Тараптар атынан басқа адамдардың іс әрекетіне 

әсер ету үшін заңсыз немесе тиісті емес 

құралдарды қолдануға қатаң тыйым салынады.  

 

(C)  Тараптар өзінің сатушылары мен жеткізушілері 

арасында жемқорлыққа қарсы саясатты таратуға 

жәрдемдесу өз міндеті деп санайды, сондықтан 

жемқорлыққа қарсы саясат Тараптар мүддесін 

ұсынатын үшінші тұлғаларға да таратылады. 

Тараптардың мүддесінде немесе оның атынан 

бизнесті жүргізетін әр қайсысы  Тараптардың 

жемқорлыққа қарсы Тараптарын үшінші 

тұлғаларға хабарлануын және олармен 

сақталуын қамтамасыз ету үшін жауап береді.    

(D)  Тараптар жергілікті немесе шет мемлекеттің 

лауазымды тұлғаларына (соның ішінде 

мемлекеттік немесе мемлекетпен бақыланатын 

коммерциялық кәсіпорындар қызметкерлеріне), 

саяси партияларға немесе саяси кандидаттарға 

1. Борьба с коррупцией 
 

1.1  Стороны подтверждают: 

(A) Является недопустимым в отношении любого 

сотрудника, поставщика, консультанта, партнера, 

агента или посредника Сторон предлагать, давать или 

получать взятку в ходе ведения хозяйственной 

деятельности Сторон. Взятка представляет из себя не 

только денежный платеж, но также может  быть в 

форме подарков, предоставления займа, оплаты 

сборов, выплаты вознаграждений или любых иных 

выгод, которые предназначены для того, чтобы 

побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, 

незаконное или злоупотребить доверием, в том числе 

неуместно выигранная сделка для Сторон или 

стремление повлиять на деловые круги и решение 

государственного органа. Чрезмерные развлечения 

или гостеприимство, оплачиваемые Сторонами, также 

могут быть классифицированы как взятка. 

 

(B) Преимущества, предоставленные агентам, 

консультантам, иностранным государственным 

должностным лицам или иным третьим лицам 

(включая как частных, так и государственных), с 

которыми Стороны имеют деловые отношения, могут 

быть классифицированы как взятки. По этой причине 

необходимо позаботиться о том, чтобы все выплаты 

или выгоды, предоставленные Сторонами или от его 

имени (или в ходе хозяйственной деятельности 

Сторон) являлись законными и обоснованными. 

Любое развлечение или гостеприимство, 

предоставленное или предложенное от имени Сторон, 

должно соответствовать обычной деловой практике на 

соответствующей территории, должно быть 

умеренным по цене и не должно быть 

интерпретировано как поощрение за осуществление 

бизнеса со Сторонами. Всем продавцам, поставщикам, 

консультантам, партнерам, агентам или посредникам 

СТорон строго запрещено использовать незаконные 

или ненадлежащие средства для влияния на действия 

других людей от имени Сторон. 

 

(C)  Стороны считают своим долгом содействовать 

распространению антикоррупционных политик среди 

своих продавцов и поставщиков, поэтому 

антикоррупционная политика распространяется также 

на третьих лиц, представляющих интересы Сторон. 

Каждый, кто ведет бизнес в интересах Сторон или от 

его имени, несет ответственность за обеспечение того, 

чтобы антикоррупционные требования Сторон 

сообщались третьим лицам и соблюдались ими. 

 

 

(D)  Стороны запрещают предоставление денег или каких-

либо иных ценностей местным или иностранным 

государственным должностным лицам (в том числе 

сотрудникам государственных или контролируемых 



Тараптардың қызметіне байланысты Тараптар 

үшін мәмілелерді немесе шешімдерге әсер 

етулерді алу мақсатында олардың лауазымды 

әрекеттеріне әсер ету үшін ақшаны немесе 

қандай да бір басқа да құндылықтарды ұсынуға 

тыйым салады, осындай төлемдер сәйкес елдің 

заңнамасымен рұқсат етілгендерді қоспағанда. 

Осындай тұлғаларға агенттер немесе іскерлік 

серіктестер арқылы төлеу тең дәрежеде тыйым 

салады.  

(E)  Коммерциялық үшінші тұлғаларға пара ұсынуға 

тыйым салынған сияқты, мемлекеттік лауазымды 

тұлғаларға да  ақшалай емес олжаларды ұсынуға 

тыйым салынады. Мұндай тыйым салынған 

бағыттың үлгісі мемлекеттік лауазымды 

тұлғаның отбасы мүшесіне тиісті жергілікті 

кәсіпорынды мемлекеттік лауазымды 

тұлғалардың отбасы мүшелеріне білім беру 

стипендиясын ұсынуға немесе мемлекеттік 

лауазымды тұлғаға рыногтағыға қарағанда ең 

жақсы шарттарда несие ұсынуға тарту болады. 

Барлық сатушылар, жеткізушілер, кеңесшілер, 

серіктер, агенттер мен делдалдар мемлекеттік 

лауазымды тұлғаларға арналған кез келген көңіл 

көтерулердің, кез келген төлемнің немесе 

олардың іс сапарларының құнын, олармен 

байланысты шығынның орнынын толтырылуын 

немесе кез келген Тараптар атынан немесе 

олардың бизнесіне қатысты үшінші тұлғаларға 

жасалған сыйлықтардың  орындылығын мұқият 

қарастыруы тиіс. 

1.2  Тараптар өзінің барлық қызметкерлерінің, 

сонымен бірге (егер бұл мүмкін болса) 

агенттерінің және мердігерлердің толық 

сақтайтындығын және қамтамасыз ететіндігін 

мойындайды және растайды.  

1.3  Тараптар  осы Шарт бойынша өзінің 

міндеттемелерін орындау барысында түрлі 

сыбайлас жемқорлық істерге немесе 

парақорлыққа (соның ішінде 1997 жылғы 21 

қарашадағы Халықаралық іскерлік 

операцияларды жүргізген кезде шет 

мемлекеттердің лауазымды тұлғаларын сатып 

алуға қарсы күрес жөніндегі экономикалық 

ынтымақтастықты және дамуытуды 

ұыймдастыру конвенциясында анықталғандай 

«шетел лауазымды тұлғасын сатып алу») 

қатыспауға және адал қызмет ететініне кепілдік 

береді. 

 

государством коммерческих предприятий), 

политическим партиям или политическим кандидатам 

для влияния на их должностные действия в целях 

получения для Сторон сделки или влияния на 

решения, связанные с деятельностью Сторон, за 

исключением когда такие выплаты прямо разрешены 

законодательством соответствующей страны. 

Выплаты таким лицам через агентов или деловых 

партнеров в равной степени запрещены. 

 

(E)  Таким же образом, как и запрещение взяток 

коммерческим третьим лицам, запрещается 

предоставление государственным должностным 

лицам не денежных выгод. Примером такого рода 

запрещенного поведения будет вовлечение местного 

предприятия, принадлежащего члену семьи 

государственного должностного лица, предоставление 

образовательных стипендий для членов семьи 

государственного должностного лица, либо 

предоставление кредита государственному 

должностному лицу на условиях лучших, чем 

рыночные. Все продавцы, поставщики, консультанты, 

партнеры, агенты и посредники должны также 

тщательно рассмотреть уместность любого 

развлечения для государственных должностных лиц, 

любого платежа или возмещения стоимости их 

поездки, или связанных с ней расходов, или любые 

подарки таким лицам, сделанные от имени Сторон 

или в связи с их бизнесом. 

 

 

1.2 Стороны признают и подтверждают, что они 

должны  всегда и в полной мере соблюдать и 

обеспечивать соблюдение всеми своими 

сотрудниками, а также (если применимо) агентами 

и подрядчиками антикоррупционную политику. 

1.3 Стороны обязуются не участвовать в любых 

коррупционных делах или взяточничестве (в том 

числе «подкуп иностранного должностного лица», 

как это определено в Конвенции Организации 

экономического сотрудничества и развития по 

борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных 

деловых операций  от 21 ноября 1997 года) и 

обязуется действовать добросовестно в ходе 

выполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 
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«Тауарды саны мен сапасы бойынша  

қабылдау тәртібі» 

 

«Порядок приемки Товара по 

количеству и качеству» 

 

 

Тауарды қабылдау барысындаТауарды саны мен сапасы 

бойынша қабылдаудың бірыңғай құжаты ретінде  

қабылдау Акті құрылуы мүмкін. Бірыңғай құжатты құру  

мүмкін болмаса, онда қабылданатын Тауардың саны мен  

сапасына байланысты жеке актілер ресімделеді.    

 

1. Тауарды саны бойынша қабылдау:  

1.1. Сатып алушы Тауарды саны бойынша тауарды 

жеткізу күнінен бастап 2 күннен кеш емес мерзімде 

қабылдайды. 

1.2. Тауарды саны бойынша қабылдау Сатушының 

көліктік және ілеспе құжаттарына сәйкес жүргізіледі. 

Құжаттардың немесе олардың кейбіреулерінің болмауы 

Тауарды қабылдауды тоқтатпайды. Бұндай жағдайда 

қабылдау актінде қандай құжаттардың жоқ екені 

көрсетіледі.    

1.3. Сатып алушы тауарды қабылдауды үзіліссіз 

жүргізеді. Тауарды қабылдау кезінде үзіліс болған 

жағдайда Сатып алушы оның сақталуын және 

қабылдаудың тез біту мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 

Тауарды қабылдау жұмыстары кезіндегі үзіліс туралы, 

оның себептері мен үзіліс кезінде Тауардың сақталуы 

туралы осы тараудың шарттарына сәйкес құрылған актіде 

жазба жазылады.        

1.4. Тауардың жетіспеуі анықталған жағдайда Сатып 

алушыға оны қабылдаудан бас тарту құқығы беріледі. 

1.5. Тауардың жетіспеуі анықталған жағдайда Сатып 

алушы Тауардың одан әрі қабылдануын тоқтатуға 

міндетті және жетіспеушілік анықталған кезден бастап 

бір тәуліктің ішінде Сатушыны бұл туралды хабардар 

етіп, Тауардың сақталуын қамтамасыз етуге, сонымен 

бірге оны басқа біртектес тауармен ауыстыруды 

болдырмау шараларын қабылдауға міндетті.   

1.6. Егер Тауар бірнеше көлік құралдарымен  

(вагондармен) келсе, Сатып алушы тек жетіспеушілік 

анықталған көлік құралдарымен (вагондармен) келген 

тауарларды қабылдауды тоқтатады.    

1.7. Қабылдау Актінде мынандай мәліметтер болуы 

керек:    

а)  актіні құрған алушының атауы және оның мекен-

жайы;  

б)  актінің датасы мен нөмірі, Тауарды қабылдау және 

актіні құру орны,  Тауарды қабылдаудың басталу және 

аяқталу уақыты. Қабылдау белгіленген мерзімді бұза 

отырып жүргізілген жағдайда уақытымен қабылдамау 

себептері, олардың болу және жою уақыты;    

в)  Тауарды саны бойынша қабылдауға және акті 

жасауға қатысқан тұлғалардың тегі, аты және әкесінің аты, 

олардың жұмыс орны, лауазымдары, өкілдің қабылдауға 

қатысуға уәкілеттігі туралы құжаттың датасы мен нөмірі;   

 

г)  жүкті қабылдаушының атауы мен мекен-жайы;  

е)  шот-фактураның және көліктік жүкқұжаттың 

датасы, нөмірі;    

ж)  Тауар жіберілген станциядан жіберілу датасы;  

В ходе приемки Товара может составляться Акт приемки 

Товара по количеству и качеству как единый документ. Если 

составление единого документа невозможно, то в отношении 

качества и количества принимаемого Товара оформляются 

отдельные акты. 

 

1.Приемка Товара по количеству:  

1.1. Покупатель принимает Товар по количеству в срок не 

позднее 2 дней со дня поставки Товара. 

 

1.2. Приемка Товара по количеству производится по 

транспортным и сопроводительным документам Продавца. 

Отсутствие документов или некоторых из них не 

приостанавливает приемки Товара. В этом случае в акте 

приемки указывается, какие документы отсутствуют.  

 

1.3. Приемка Товара производится Покупателем без 

перерыва. В случае перерыва в приемке Товара Покупатель 

должен обеспечить его сохранность и возможность 

быстрейшего окончания приемки. О перерыве в работе по 

приемке Товара, его причинах и условиях хранения Товара 

во время перерыва делается запись в акте, составленном в 

соответствии с условиями настоящего раздела.  

 

1.4. Выявление недостачи Товара предоставляет 

Покупателю право отказаться от его приемки. 

1.5. При выявлении недостачи Товара Покупатель обязан 

приостановить дальнейшую приемку Товара и в течение 

одних суток с момента обнаружения недостачи уведомить об 

этом Продавца, и обеспечить сохранность Товара, а также 

принять меры к предотвращению его смешения с другим 

однородным Товаром. 

 

1.6. Если Товар поступил в нескольких транспортных 

средствах (вагонах), Покупатель приостанавливает приемку 

Товара, поступившего только в тех транспортных средствах 

(вагонах), в которых выявлена недостача. 

1.7. Акт приемки должен содержать следующие 

сведения:  

а)  наименование получателя, составившего акт, и его 

адрес;  

б)  дата и номер акта, место приемки Товара и 

составления акта, время начала и окончания приемки Товара. 

В случаях, когда приемка произведена с нарушением 

установленного срока, причины несвоевременности приемки, 

время их возникновения и устранения;  

в)  фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие 

в приемке Товара по количеству и в составлении акта, место 

их работы, занимаемые ими должности, дата и номер 

документа о полномочиях представителя на участие в 

приемке;  

г)  наименование и адрес грузополучателя;  

е)  дата, номер счета-фактуры и транспортной 

накладной;  

ж)  дата отправления Товара со станции отправления;  



з)  Тауардың тағайындалған станцияға келу датасы, 

тасымалдаушының Тауарды беру уақыты, көлік 

құралдарының пломбасын бұзу уақыты;    

и)   Тауардың нақты саны және оның құны, сонымен 

бірге жетпейтін Тауардың саны оның құны;  

к)  жетпеушілік анықталған жағдайда оның себептері 

мен болған орны туралы қорытынды;  

  

Актіге Тауарды саны бойынша қабылдауға қатысқан 

барлық тұлғалар қол қоюы керек.   Акт мазмұнымен 

келіспеуші тұлға келіспейтіндігін және өз пікірін көрсете 

отырып қол қоюға міндетті.    

1.8. Тауарлар санын тексеру нәтижесі Тараптар үшін 

міндетті болып саналады. 

1.9. Тауар санын тексеруді жүргізу бойынша шығындар 

Сатып алушыға жүктеледі. Егер тексеру нәтижесі бойынша 

Тауардың Шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталған 

жағдайда оны жүргізу бойынша шығындардың орнын 

толтыруды Сатушы осы шығындарды растайтын 

құжаттардың негізінде, Сатып алушының тиісті талаптарын 

алған күннен бастап 10 банктік күннің ішінде жүзеге 

асырады.  

2. Тауарды сапасы бойынша қабылдау: 

2.1. Тауарды сапасы бойынша қабылдауды Сатып 

алушы Тауарды жеткізген күннен бастап 2 күннен кеш емес 

мерзімде жүргізуі керек.  

2.2. Сатып алушы міндетті:  

а)  Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін және 

бұзылуын болдырмауды, біртектес Тауармен ауыстыруды 

болдырмауды қамтамасыз ететіндей, Тауарды дұрыс және 

өз уақытында қабылдауға жағдай жасауға;  

б)  Тауар сапасы анықталатын сынау және өлшеу 

құралдарының дұрыс күйде болуын, сонымен бірге 

олардың белгіленген тәртіппен өз уақытында тексерілуін   

қадағалуға;    

в)  Тауарды қабылдауды жүзеге асыратын 

тұлғалардың тиісті стандарттарда, техникалық шарттарда 

және осы Шартта белгіленген сапа бойынша қабылдау 

ережесін сақтауын қамтамасыз етуге.      

2.3. Тауар сапасының сай болмауы анықталған 

жағдайда Сатып алушыға оны қабылдаудан бас тарту 

құқығы беріледі.  

2.4. Тауар сапасын тексеру нәтижелері Тараптар үшін 

міндетті болып табылады.  

2.13. Тауар сапасына тексеру жүргізу бойынша шығындар 

Сатып алушыға жүктеледі. Егер тексеру нәтижесі бойынша 

Тауардың Шарт талаптарына сай келмейтіндігі белгіленген 

болса, онда оны өткізу бойынша жұмсалған шығындар 

Сатып алушының сәйкес талабын алған күннен бастап 10 

күннің ішінде  берілген шығындарды растайтын 

құжаттардың негізінде Сатушыға орнын толтыруға жатады. 

 2.6. Сапасы бойынша Тауарды қабылдау нәтижелері 

бойынша (қабылдаудың соңғы күнінен кешіктірмей)  

2.7. Актіге Тауар сапасын тексеруге қатысқан барлық 

тұлғалардың қолы қойылуы тиіс. Актінің мазмұнымен 

келіспеген тұлға өзінің келіспеушілігі туралы қосымша 

түсінікпен оған қол қоюға және өз пікірін баяндауға 

міндетті.  

  

3. Тараптардың қолы: 

 

  

САТУШЫ/ ПРОДАВЕЦ 
 

 

_________________  

 

 

з)  дата прибытия Товара на станцию назначения, время 

выдачи Товара перевозчиком, время вскрытия 

опломбированных транспортных средств;  

и)   точное количество Товара и его стоимость, а также 

количество и стоимость недостающего Товара;  

к)  заключение о причинах и месте образования 

недостачи, если она выявлена;  

 

Акт должен быть подписан всеми лицами, 

участвовавшими в приемке Товара по количеству. Лицо, 

несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с 

оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.  

1.8. Результаты проверки количества Товара являются 

обязательными для Сторон. 

1.9. Расходы по проведению проверки количества Товара 

возлагаются на Покупателя. Если по результатам проверки 

будет установлено, что Товар не соответствует требованиям 

Договора, то расходы по её проведению подлежат 

возмещению Продавцом на основании подтверждающих 

данные расходы документов в течение 10 банковских дней со 

дня их получения с соответствующим требованием 

Покупателя. 

2. Приемка Товара по качеству: 
2.1. Приемка Товара по качеству должна быть 

произведена Покупателем в срок не позднее 2 дней со дня 

поставки Товара. 

2.2. Покупатель обязан:  

а)  создать условия для правильной и своевременной 

приемки Товара, при которых обеспечивалась бы ее 

сохранность и предотвращалась порча Товара, а также 

смешение с другим однородным Товаром;  

б)  следить за исправностью средств испытания и 

измерения, которыми определяется качество Товара, а также 

за своевременностью проверки их в установленном порядке;  

в)  обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приемку 

Товара, соблюдали правила приемки по качеству, 

установленные соответствующими стандартами, 

техническими условиями и настоящим Договором.  

  

2.3. Выявление несоответствия качества Товара 

предоставляет Покупателю право отказаться от его приемки. 

 

2.4. Результаты проверки качества Товара являются 

обязательными для Сторон. 

2.5. Расходы по проведению проверки качества Товара 

возлагаются на Покупателя. Если по результатам проверки 

будет установлено, что Товар не соответствует требованиям 

Договора, то расходы по её проведению подлежат 

возмещению Продавцом на основании подтверждающих 

данные расходы документов в течение 10 дней со дня их 

получения с соответствующим требованием Покупателя. 

2.6. По результатам приемки Товара по качеству (не 

позднее последнего дня приемки) составляется Акт приемки.  

2.7. Акт должен быть подписан всеми лицами, 

участвовавшими в проверке качества Товара. Лицо, не 

согласное с содержанием акта, обязано подписать его с 

оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение.  

 

 

3.  Подписи Сторон: 

 

 

САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

_______________  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

«_____»__________________2017ж. 

№____________________________ Шартқа 

 

№1 Қосымша 

 

 

_________ қ.                 «_______»______________201_ж. 

    

 

 

Приложения № 1 
к Договору №______________________  

от «_____»____________________2017г. 

 

 
 

г. _________                          «_____»  _______________201_г.                                                      «___» __________ 20__г. 

 

 

1. Тауар/Товар:   

 

 

№ 

АТАУЫ / НАИМЕНОВАНИЕ 

ӨЛШЕМ 

БІРЛІГІ/ 

ЕД. ИЗМ. 

САНЫ /  

КОЛ-ВО 

Тауар бірлігінің 

БАҒАСЫ/ 

ЦЕНА за 

единицу Товара 

 

СОМАСЫ / 

СУММА 

      

      

      

      
 

 

1.Барлық тауар мына сомаға:  _______________________, 

көрсетілген сомаға 12% мөлшерлемесі бойынша ҚҚС 

кіреді. 

2. Тауар бағасы DDP шарттарын есепке ала анықталған, 

_________________________________________________ 

 

3. Жеткізу шарттары: ______________________________.  

4.Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойған мезгілден бастап 

______ күнтізбелік күн ішінде.  

5. Төлемді жүзеге асыру тәртібі: 

____________________________________ 

6. Тауардың жүк қабылдаушысы: ____________________  

7.Тауардың жүк жіберушісі: ________________________  

8.Осы Қосымша бойынша жеткізілетін Тауардың  

кепілдік мерзімі Сатып алушының қоймасына Тауарды 

жеткізген күннен бастап  саналатын 12 айды құрайды.  

10.Осы  Қосымша «_____»____________2017 жылғы  

№__________________________ Шарттың ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

 

11.Тараптардың қолы: 

 

 

 

САТУШЫ/ ПРОДАВЕЦ    

   

          _________________ И.В. Гультяев 
  

 

1. Итого Товара на сумму: ______________________________ , 

указанная сумма включает в себя НДС по ставке 12%. 

 

2. Цена Товара определена с учетом условий DDP 

____________________________________________________ 
 

3. Условия поставки: __________________________________ 

4. Срок поставки: ________ календарных дней с момента 

подписания договора  

5. Порядок осуществления оплаты ______________________ 

6. Грузополучатель:_______________________________  

7. Грузоотправитель:_________________________________  

8. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему 

Приложению, составляет 12 месяцев, исчисляемый  с даты 

поставки Товара на склад Покупателя. 

 

10. Настоящие Приложения являются неотъемлемой частью 

Договора №__________________________  

от «_____»_________________2017 года. 

 

 

11. Подписи Сторон: 
 

 

 

  

САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_____________Б.С. Мухаметкалиев 

 

 

 

 
 

 


