
Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің  

2014  жылғы « 10 » ақпандағы        

№ 46  қаулысына  

қосымша 

 

Жекешелендіру объектілерін 

 сату қағидасына 

 қосымша 
 

 

Жекешелендіру объектісін (объектілерін) сату бойынша______ қатысуға  

                                                                                                                (сауда-саттық нысаны көрсетіледі)  
 

ӨТІНІМ 

 

1. Жекешелендіру объектісінің (объектілерінің) сатылуы туралы 

жарияланған хабарламаны қарап және сату қағидаларымен танысып, 

______________________________________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлға басшысының немесе заңды 

тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.) 
20____жылғы «___»____________ ____________________мекенжайы бойынша 

болатын сауда-саттықта қатысуға ниет білдіреді. 

2. Мен (біз) сауда-саттықта қатысу үшін____________________________________ 

мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың арнайы 

транзиттік шотына жалпы сомасы ________ (_________________________________)  теңге 
                                                                    (цифрмен)        (сомасы таратып жазылады) 

_______кепілдік жарнаны (жарналарды) енгіздім (енгіздік). 
 (саны) 
 

Кепілдік жарна енгізілген жекешелендіру объектілері туралы мәліметтер: 

Р/с 

№  
Жекешелендіру объектісінің атауы 

Аударуға жататын кепілдік жарнаның 

сомасы, теңге 

1     

2     

  Жиыны  

 

Енгізілген кепілдік жарналар туралы мәлімет: 

Р/с 

№  

Кепілдік жарнаның 

мақсаты және сауда-

саттыққа қатысу үшін 

кепілдік жарна 

енгізілген 

жекешелендіру 

объектісінің атауы 

Төлем құжатының 

№  

Төлем құжатының 

күні 

Кепілдік жарнаның 

сомасы, теңге 

1     

2     
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 Жиыны    

3. Мен (біз): 

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне немесе құрылтай 

құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуы объектінің сауда-саттықта сатылу шарты 

болып табылатын сол қызмет түрлерімен шұғылдануға құқығы жоқ заңды 

тұлғаның; 

2) ұйымдастырушының аукционға қатысушылар бола алмайтыны туралы 

хабардармын (хабардармыз). 

4. Қатысушыға қойылатын талаптарға менің (біздің) сәйкес келмегенім 

(келмегеніміз) анықталған жағдайда, мен (біз) сауда-саттыққа қатысу 

құқығынан айырылатыныммен (айырылатынымызмен), мен (біз) қол қойған 

сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама және сатып алу-сату шарты жарамсыз 

деп танылатынына келісемін (келісеміз). 

5. Егер мен (біз) сауда-саттық жеңімпаз(дар)ы болып танылған жағдайда 

өзімізге сауда-саттық нәтижелері туралы 

хаттамаға__________________________________________________________________________ 

                            (сауда-саттық нысаны көрсетіледі)  

өткізілген күні қол қоюға және ___________________________ өткен күннен бастап                                                                          
(сауда-саттық нысаны көрсетіледі) 

күнтізбелік он күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қоюға міндеттеме 

аламыз. 

6. Мынадай: 

1) сауда-саттық өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен аз уақыт 

қалғанда оған қатысудан бас тартқан; 

2) сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюдан бас тартқан; 

3) белгіленген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан; 

4) сатып алу-сату шарты бойынша мен (біз) міндеттемелерді орындамаған 

және тиісінше орындамаған; 

5) менің (біздің) қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкес келмегенім 

(келмегеніміз) анықталған жағдайларда, мен (біз) енгізген кепілдік жарна 

сомасының қайтарылмайтынына және сатушыда қалатынына келісемін 

(келісеміз). 

7. Осы өтінімнің сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен бірге сатып 

алу-сату шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарт күші бар. 

8. Өзім(із) туралы мынадай мәліметтер ұсынамын: 

Заңды тұлға үшін: 

Атауы ____________________________________________________ 

БСН ______________________________________________________ 

Басшының Т.А.Ә. __________________________________________ 

Мекенжайы: _______________________________________________ 

Телефон (факс) нөмірі: ___________________________________ 

Банк деректемелері: 

ЖСК_________________ 
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БСК ________________ 

Банктің атауы ____________________ 

Кбе _______________________________________________________ 

Өтінімге мыналар қоса беріледі (аукционға өтінім бергенде 

толтырылмайды): 

1) _____________________________________________ 

2) _____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________  

Жеке тұлға үшін: 

Т.А.Ә. _________________________________________ 

ЖСН______________________________________________ 

Паспорт деректері________________________________ 

Мекенжайы: ______________________________________ 

Телефон (факс) нөмірі: __________________________ 

Банк деректемелері: 

ЖСК_________________ 

БСК ________________ 

Банктің атауы _____________________ 

Кбе________________________________ 

Өтінімге мыналар қоса беріледі (аукционға өтінім бергенде 

толтырылмайды): 

1) _____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

3)_____________________________________________  
________   _______________________________________________ 

(қолы)   (жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлға басшысының 

немесе заңды тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.) 

20__ ж. «___»____________. 

 

М.О. 

 

20__ ж. «___»____________  _______ сағат ___ минутта қабылданды. 
______      ________________________________________________ 
(қолы)          (өтінімді қабылдап алған адамның Т.А.Ә.) 
 

 

_________________________ 

 

 


