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«AQPARAT-AIDYNY» газетінің 2020 жылғы 22 қазандағы № 194 (194) санды «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсын» өткізу
туралы жарияланған ақпараттық хабарламаға сәйкес конкурстың жеңімпаздарын хабарлаймыз:

Жер учаскесіннің
орналасқан жері (ауылдық
округтен арақашықтығы км,
жер учаскесінің лот №)

Жер учаскесі
қандай
мақсатқа
беріледі

Өңірдің ауыл
шаруашылығына мамандануы

жалға
беру
мерзімі

Жалпы
ауданы
(га)

1

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 41 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 29 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

3

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
Солтүстік шығысқа қарай 50
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

4

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 29 км жерде

5

ЛОТ
№

Алқаптардың құрамы,
оның ішінде

Сумен
қамтамасыз
етілуі

Қорытынды

Жайылым

Басқа
алқаптары

1760,0

1756,0

4,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Яхин Руслан Михайлович
белгіленсін.

49
жылға

1125,0

1120,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Мал
шаруашылығы

49
жылға

4380,0

4366,0

14,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-8)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

806,0

800,0

6,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-10)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 45 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

800,0

796,0

4,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

6

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
оңтүстік-шығысқа қарай 27 км
жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1250,0

1245,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-8)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

7

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
оңтүстік-шығысқа қарай 30 км
жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

450,0

450,0

0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

8

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
оңтүстік-шығысқа қарай 32 км
жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

3080,0

3060,0

20,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Аханов Музароф Аханович
белгіленсін.

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 35 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

985,0

980,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

10

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 49 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2170,0

1893,1

276,9

Ашыққызғылт (балл
бонитет-8)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

11

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
солтүстік-шығысқа қарай 54
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1400,0

1315,2

84,8

Ашық
қызғылт
(балл бонитет-10)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

12

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
солтүстік-шығысқа қарай 45
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2551,0

2541,05

9,95

Ашық
қызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

13

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір ауылдық
округі, Малшыбай ауылынан
шығысқа қарай 20 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1000,0

994,0

6,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

14

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан 23 км солтүстік-шығысқа
қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1664,0

1657,0

7,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Аханов Музароф Аханович
белгіленсін.

15

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан 23 км солтүстік-шығысқа
қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2650,0

2630,0

20,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Аханов Музароф Аханович
белгіленсін.

16

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан
26 км солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

5150,0

5110,0

40,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Аханов Музароф Аханович
белгіленсін.

17

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан
7,5 км батысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1150,0

1145,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Токимбаев Мейрам Ержанович белгіленсін.

18

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан
15 км солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

570,0

567,0

3,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

19

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан
44 км оңтүстік-шығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1510,0

1506,0

4,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Оразалин Адилхан Игиликович белгіленсін.

9

Егістік

Шабындық

Топырақтың
сапалық
сипаттамасы (орташа
балл бонитет)

2•№238 (238) 24.12.2020 ж.

AQPARAT-AIDYNY

Жер учаскесіннің
орналасқан жері (ауылдық
округтен арақашықтығы км,
жер учаскесінің лот №)

Жер учаскесі
қандай
мақсатқа
беріледі

Өңірдің ауыл
шаруашылығына мамандануы

жалға
беру
мерзімі

Жалпы
ауданы
(га)

20

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан
11 км оңтүстік-шығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

21

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан 58 км солтүстік-шығысқа
қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

22

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан 59 км солтүстік-шығысқа
қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

23

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Сарыкеңгір селолық
округі, Малшыбай селосынан 60 км солтүстік-шығысқа
қарай

24

ЛОТ
№

Алқаптардың құрамы,
оның ішінде

Сумен
қамтамасыз
етілуі

Қорытынды

Жайылым

Басқа
алқаптары

2917,0

2900,0

17,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Курманбаев Ермек Зейнуллаевич белгіленсін.

49
жылға

6000,0

5685,0

315,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Мал
шаруашылығы

49
жылға

6180,0

6140,0

40,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

6000,0

5980,0

20,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір ауылдық округі,
Кенгір ауылынан солтүстікшығысқа қарай 29 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

757,0

752,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-6)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Даулетбаев Берик Абдухамитович белгіленсін.

25

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір ауылдық округі,
Кенгір ауылынан солтүстікшығысқа қарай 82 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

442,0

439,0

3,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-5)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

26

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан шығысқа
қарай 53 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

493,0

488,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-9)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

27

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан солтүстікшығысқа қарай 26 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

900,0

897,0

3,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-12)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

28

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 31 км
солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2100,0

2090,0

10,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Сейдахмет Сапабек Асқарұлы
белгіленсін.

29

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 95 км солтікшығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1200,0

1193,0

7,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Кайракпаев Нурлдылда Тамашович белгіленсін.

30

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 37 км
солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

2099,0

2090,0

9,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Рахметов Тургангазы Туруспекович белгіленсін.

31

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 34 км
солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1942,0

1937,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Укибаев Есенгабыл Серикович
белгіленсін.

32

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 49,5 км
солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

574,0

574,0

4,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Отарбаева Ботагоз Еренгайыповна белгіленсін.

33

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 96 км
солтүстік-шығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

825,0

820,0

5,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Кайракпаев Нурлдылда Тамашович белгіленсін.

34

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 45 км
солтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

827,0

820,0

7,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы
болып Балмұқан Әлімжан
Батырбекұлы белгіленсін.

35

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 94 км
солтүстік-шығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1080,0

1073,0

7,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Рахметов ШалкарТургангазыевич белгіленсін.

36

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Кеңгір селолық округі,
Кеңгір селосынан 45 км
солтүстік-шығысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1300,0

1294,0

6,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Балмаганбетов Жалгас Болатович белгіленсін.

37

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласының жерлері,
Жезқазған қаласынан
солтүстік-шығысқа қарай 20
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1000,0

990,0

10,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Есенбеков Омиржан Таттибаевич белгіленсін.

38

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласының жерлері,
Жезқазған қаласынан
шығысқа қарай 5 км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

600,0

596,0

4,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Тусупова Айзат Сергазыевна
белгіленсін.

39

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласының жерлері,
Жезқазған қаласынан
солтүстік-шығысқа қарай 16,5
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1160,0

1150,0

10,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Курманбаев Ермек Зейнуллаевич белгіленсін.

40

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласының жерлері,
Жезқазған қаласынан
солтүстік-шығысқа қарай 28
км жерде

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

1850,0

1843,0

7,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша
конкурстың жеңімпазы болып
Кугулбаев Сагимбай Искакович белгіленсін.

41

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Талап селолық
округі, Талап селосынан 6 км
оңтүстікке қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

185,0

184,0

1,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

42

Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, Талап селолық округі,
Талап селосынан 14 км
оңтүстік-батысқа қарай

Шаруа немесе фермер
қожалығын
жүргізу үшін

Мал
шаруашылығы

49
жылға

132,0

129,0

3,0

Ашыққызғылт (балл
бонитет-4)

Су жоқ

Осы жер телімі бойынша конкурстық өтініш
түспегендіктен конкурс
өткізілмеді.

Егістік

Шабындық

Топырақтың
сапалық
сипаттамасы (орташа
балл бонитет)
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Согласно информационного сообщения опубликованного в газете «AQPARAT-AIDYNY» от 22 октября 2020 года
№ 194 (194) об объявлений «Конкурса по предоставлению право временного возмездного землепользования (аренды) для ведения
крестьянского или фермерского, сельскохозяйственного производства» сообщаем победителей конкурса:
Сельскохозяйственная
специализация
региона

Срок
аренды,
лет

Общая
площадь
земельного участка, га.

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 29 км
востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

3

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
50 км Северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

4

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 29 км
востоку от с.Малшыбай

5

Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа,
среднее расстояние, км. №
лота земельного участка)

Целевое назначение

1

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 41 км
востоку от с.Малшыбай

2

№
лот

Состав угодий, из них

Пашня

Сенокосы

Качественная характеристика
почв(балл
бонитета)

вода
обеспеченность

Результаты

Пастбища

Другие
земли

1760,0

1756,0

4,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

По этому участку победителем признается Яхин Руслан Михайлович

на 49
лет

1125,0

1120,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

животноводство

на 49
лет

4380,0

4366,0

14,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-8)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

806,0

800,0

6,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-10)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 45 км
востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

800,0

796,0

4,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

6

Карагандинская область, город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 27 км к
юго-востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1250,0

1245,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-8)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

7

Карагандинская область, город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 30 км к
юго-востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

450,0

450,0

0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

8

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 32 км
к северу от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

3080,0

3060,0

20,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

По этому участку победителем признается Аханов Музароф Аханович

9

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 35 км
к востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

985,0

980,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

10

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 49 км
к востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2170,0

1893,1

276,9

Светлокаштановый
(балл бонитет-8)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

11

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
54 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1400,0

1315,2

84,8

Светлокаштановый
(балл бонитет-10)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

12

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
45 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2551,0

2541,05

9,95

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

13

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 20 км
к востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1000,0

994,0

6,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

14

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
23 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1664,0

1657,0

7,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем признается Аханов Музароф Аханович

15

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
23 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2650,0

2630,0

20,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем признается Аханов Музароф Аханович

16

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 26 км
к северу от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

5150,0

5110,0

40,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем признается Аханов Музароф Аханович

17

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 7,5
км к западу от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1150,0

1145,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Токимбаев Мейрам
Ержанович

18

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 15 км
к северу от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

570,0

567,0

3,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

19

Карагандинская область, город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 44 км к
юго-востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1510,0

1506,0

4,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Оразалин Адилхан
Игиликович

20

Карагандинская область, город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ 11 км к
юго-востоку от с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2917,0

2900,0

17,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Курманбаев Ермек
Зейнуллаевич

21

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
58 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

6000,0

5685,0

315,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.
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22

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
59 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

6180,0

6140,0

40,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

23

Карагандинская область,
город Жезказган, Сарыкенгирский сельский округ
60 км к северо-востоку от
с.Малшыбай

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

6000,0

5980,0

20,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

24

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 29 км к северо-востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

757,0

752,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-6)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Даулетбаев Берик
Абдухамитович

25

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 82 км к северо-востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

442,0

439,0

3,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-5)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

26

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 53 км к востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

493,0

488,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-9)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

27

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 26 км к северо-востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

900,0

897,0

3,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-12)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

28

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 31 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2100,0

2090,0

10,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Сейдахмет Сапабек
Асқарұлы

29

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 95 км к северо-востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1200,0

1193,0

7,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Кайракпаев Нурлдылда
Тамашович

30

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 37 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

2099,0

2090,0

9,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Рахметов Тургангазы
Туруспекович

31

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 34 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1942,0

1937,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Укибаев Есенгабыл
Серикович

32

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 49,5 км к
северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

574,0

574,0

4,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Отарбаева Ботагоз
Еренгайыповна

33

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 96 км к северо-востоку от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

825,0

820,0

5,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Кайракпаев Нурлдылда
Тамашович

34

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 45 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

827,0

820,0

7,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Балмұқан Әлімжан
Батырбекұлы

35

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 94 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1080,0

1073,0

7,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Рахметов ШалкарТургангазыевич

36

Карагандинская область,
город Жезказган, Кенгирский
сельский округ 45 км к северу от с.Кенгир

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1300,0

1294,0

6,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Балмаганбетов Жалгас
Болатович

37

Карагандинская область,
земли города Жезказган,
20 км к северо-востоку от
г.Жезказган

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1000,0

990,0

10,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Есенбеков Омиржан
Таттибаевич

38

Карагандинская область,
земли города Жезказган, 5
км к востоку от г.Жезказган

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

600,0

596,0

4,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Тусупова Айзат Сергазыевна

39

Карагандинская область,
земли города Жезказган,
16,5 км к северо-востоку от
г.Жезказган

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1160,0

1150,0

10,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Курманбаев Ермек
Зейнуллаевич

40

Карагандинская область,
земли города Жезказган,
28 км к юго-западу от
г.Жезказган

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

1850,0

1843,0

7,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

По этому участку победителем
признается Кугулбаев Сагимбай
Искакович

41

Карагандинская область,
город Жезказган, Талапский
сельский округ 6 км к югу от
с.Талап

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

185,0

184,0

1,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.

42

Карагандинская область,
город Жезказган, Талапский
сельский округ 14 км к югозападу от с.Талап

Для ведения
крестьянского
или фермерского хозяйства

животноводство

на 49
лет

132,0

129,0

3,0

Светлокаштановый
(балл бонитет-4)

воды
нет

В связи не поступившим заявки
на этот участок, конкурс считается
несостоявшийся.
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Автокөлік құралы кепілі Шартының типті
нысандарына №1-қосымша
«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» МҚҰ»
Президентінің 23.12.2020 жылғы
№ 40-ОД-20 бұйрығымен бекітілді
ҮЛГІ ШАРТТАР
1. Жалпы ережелер.
1.1. Осы Үлгі шарттар автокөлік құралының кепіл шартын (бұдан әрі – «Шарт»)
жасасу кезінде Тараптар басшылыққа алатын негізгі талаптарды айқындайды.
1.2. Тараптар қол қойған Шарт осы Үлгі шарттардың барлық ережелерімен Кепіл
берушінің келісімін білдіреді.
1.3. Осы Үлгі шарттар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Үлгі шарттарда белгіленген Тараптардың барлық талаптарын, құқықтары мен міндеттерін,
егер Шартта өзгеше көрсетілмесе, тараптар Шартта белгіленген талаптарға,
құқықтар мен міндеттерге қосымша орындайды. Үлгі шарттар мен Шарт арасында
қайшылықтар болған жағдайда Шарттың басым күші болады.
1.4. Осы Үлгі шарттар Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап күшіне енеді және
Кепіл беруші Шарт және осы Үлгі шарттар бойынша барлық міндеттемелерді толық
орындағанға дейін немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес Шартты тоқтатудың өзге
де негіздері туындағанға (туындағанға) дейін қолданылады.
1.5. Кепіл берушінің Кепіл затына меншік құқығы мынадай құжаттармен расталады:
1.5.1. Сатып алу-сату Шарты;
1.5.2. Көлік құралының паспорты;
1.5.3. Көлік құралын тіркеу туралы куәлік.
1.6. Кепіл затының құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының
түпнұсқалары (көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қоспағанда) олардың сақталуына
жауапты кепіл берушіде қалады.
1.7. Кепіл затына кепіл құқығы Кепіл ұстаушыда Шарт қолданылатын заңнамада
белгіленген тәртіппен тіркелген кезден бастап туындайды.
1.8. Шарт бойынша кепіл құқығы пайда болған кезден бастап осы кезде болған
барлық жазбаша және ауызша шарттар мен Тараптардың Кепіл затына қатысты өзге
де уағдаластықтары, оның ішінде кез келген алдын ала Кепіл шарттары тоқтатылады.
2. Кепіл затын бағалау және тіркеу.
2.1. Кепіл беруші Тараптардың келісімі бойынша айқындалған Кепіл затының
қоса бағалануымен сөзсіз келіседі және Кепіл затын бағалауға Кепіл ұстаушыға
қарсылықтары мен наразылықтары болмайды және одан әрі де болмайды. Кепіл затын көрсетілген бағалау Кепіл берушінің Шарт бойынша жауапкершілігін шектемейді
және тараптарды қандай да бір өзге мақсат үшін байланыстырмайды.
2.2. Осы арқылы кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Кепіл затының нарықтық құнын
айқындау үшін, оның ішінде Кепіл заты өткізілген жағдайда және/немесе Кепіл
ұстаушы Кепіл затын өз меншігіне айналдырған кезде тәуелсіз бағалау жүргізуге
және бағалау туралы есеп жасауға шарт жасасуға сенім білдіреді.
2.3. Кепіл затының нарықтық құнын тәуелсіз бағалауды, егер сақтандыру шартында өзгеше белгіленбесе, Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне жасалған сақтандыру
шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы жыл сайын төленген немесе жаңа
сақтандыру Шарты ұзартылған/жасалған жағдайларда Кепіл беруші сақтандыру
сыйлықақысының сомасын есептеу үшін де жүргізуі мүмкін.
3. Кепіл затын сақтандыру.
3.1. Тараптар Кепіл беруші Кепіл ұстаушының талабы бойынша Кепіл затын
сақтандыру компаниясында(компанияларында) және Кепіл ұстаушы айқындаған
талаптарда сақтандыруды қамтамасыз етуге міндетті екендігіне уағдаласады.
Сақтандыру жағдайының нәтижесінде Кепіл заты бүлінген жағдайда, егер сақтандыру
шартында өзгеше айқындалмаса, Кепіл беруші сақтандыру шарты бойынша пайда
алушы болып табылады. Сақтандыру жағдайының нәтижесінде Кепіл заты толық
жойылған немесе жоғалған жағдайда пайда алушы сақтандыру болып табылады:
3.1.1. Кепіл ұстаушы ДМК бойынша қарыз сомасының көлемінде, оның ішінде
сақтандыру жағдайының басталған күніне есептелген сыйақы, өсімпұл, айыппұлдар;
3.1.2. Төлеуге есептелген сома мен Кепіл ұстаушының алдындағы берешек сомасы арасындағы айырма мөлшерінде Кепіл беруші кепілдік береді.
3.2. Кепіл беруші жоғарыда көрсетілген міндеттемені бұзған жағдайда Кепіл
ұстаушы өз қалауы бойынша кез келген сақтандыру компаниясында Кепіл затын сақтандыруды өз бетінше жүзеге асыра алады. Бұл ретте Кепіл беруші Кепіл
ұстаушының кепіл затын сақтандыруға байланысты барлық шығыстарын өтейді.
3.3. Кепіл беруші сақтандыру жағдайының басталу фактісін, оның ішінде Кепіл затына келтірілген залалды растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.
3.4. Кепіл ұстаушының кепіл берушіден сақтандыру жағдайының басталу, оның
ішінде Кепіл затының бүліну фактісін растайтын құжаттарды уақтылы ұсынуды талап
етуге құқығы бар.
4. Кепіл затын өндіріп алу.
4.1. Кепіл ұстаушы сот тәртібімен немесе соттан тыс тәртіппен Кепіл затын өндіріп
алуға құқылы:
(i) ДМК бойынша берілген микрокредитті кепіл ұстаушыға өтеу (қайтару), ол бойынша сыйақы төлеу, ДМК бойынша Кепіл ұстаушының операциялық және басқа да
шығыстарының сомасын өтеу бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе
тиісінше орындамау;
(ii) ДМК-да көрсетілген қандай да бір өзге міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісінше орындамау.
4.2. Кепіл затынан өндіріп алу үшін сот органдарының шешімдері талап етілмейді.
Кепіл ұстаушының қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес Кепіл затын
соттан тыс тәртіппен өткізуге құқығы бар. Кепіл затын соттан тыс тәртіппен өткізу
жөнінде сауда-саттық (аукцион) өткізетін сенім білдірілген адамды Кепіл ұстаушы
тағайындайды.
4.3. Кепіл заты ұлттық валюта – теңгеге өткізіледі.
4.4. Кепіл затының құны есебінен Кепіл ұстаушы ДМК белгілеген берешекті өтеу
кезектілігіне сәйкес негізгі борыш сомасын (Микрокредит сомасын), Микрокредитті
пайдаланғаны үшін Кепіл ұстаушыға төленуге жататын сыйақыны, ДМК бойынша
міндеттемелерді орындамаудан (тиісінше орындамаудан) келтірілген залалды,
сондай-ақ ДМК бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан туындаған тұрақсыздық айыбын және Кепіл ұстаушы шеккен өзге де
шығыстар мен шығыстарды қоса алғанда, оларды іс жүзінде қанағаттандыру сәтінде
айқындалатын толық көлемде, сондай-ақ ДМК шарттарына сәйкес Кепіл ұстаушыға
төленуге тиіс төлемдер.
4.5. Кепіл затын ұстауға және өндіріп алуға байланысты шығыстар, бірінші кезекте
Кепіл затын өткізу кезінде төленетін салықтар Кепіл затын өткізу сомасынан немесе
Кепіл затын сатудан түскен қаражат жеткіліксіз болған жағдайда Кепіл берушінің өзге
де қаражаты мен мүлкі есебінен өтелуге жатады.

•5

№238 (238) 24.12.2020 ж.

Приложение №1 к типовым формам
Договора залога автотранспортного средства
Утверждено приказом Президента
ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»
№ 40-ОД-20 от 23 декабря 2020 года
ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Примерные условия определяют основные условия, которыми
Стороны будут руководствоваться при заключении Договора залога автотранспортного средства (далее – «Договор»).
1.2. Подписанный Сторонами Договор представляет собой согласие Залогодателя со всеми положениями настоящих Примерных условий.
1.3. Настоящие Примерные условия являются неотъемлемой частью Договора. Все
условия, права и обязанности Сторон, установленные в настоящих Примерных условиях, исполняются Сторонами в дополнение к условиям, правам и обязанностям,
установленном в Договоре, если иное не указано в Договоре. В случае противоречия
между Примерными условиями и Договором, Договор имеет преимущественную силу.
1.4. Настоящие Примерные условия вступают в силу с даты подписания Сторонами Договора, и действуют до полного выполнения Залогодателем всех обязательств
по Договору и настоящим Примерным условиям или наступления (возникновения)
иных оснований прекращения Договора (в зависимости от того, какое из них наступит раньше) в соответствии с Применимым законодательством.
1.5. Право собственности Залогодателя на Предмет залога подтверждается следующими документами:
1.5.1. Договор купли-продажи;
1.5.2. паспорт Транспортного средства;
1.5.3. свидетельство о регистрации Транспортного средства.
1.6. Оригиналы правоустанавливающих и идентификационных документов Предмета залога (за исключением свидетельства о регистрации Транспортного средства)
остаются у Залогодателя, который несет ответственность за их сохранность.
1.7. Право залога на Предмет залога возникает у Залогодержателя с момента регистрации Договора в порядке, установленном Применимым законодательством.
1.8. С момента возникновения права залога по Договору прекращаются все имевшие
место на этот момент письменные и устные договоры и иные договоренности Сторон
относительно Предмета залога, в том числе любые предварительные договоры залога.
2. Оценка и регистрация Предмета залога.
2.1. Залогодатель безусловно согласен с оценкой Предмета залога, определенной по соглашению Сторон, и не имеет возражений и претензий к Залогодержателю
относительно оценки Предмета залога и в дальнейшем иметь не будет. Указанная
оценка Предмета залога не ограничивает ответственность Залогодателя по Договору и не связывает Стороны для какой-либо иной цели.
2.2. Настоящим Залогодатель доверяет Залогодержателю заключить договор на проведение независимой оценки и составление отчета об оценке для определения рыночной стоимости Предмета залога, в том числе в случае реализации Предмета залога и/
или при обращении Залогодержателем Предмета залога в свою собственность.
2.3. Независимая оценка рыночной стоимости Предмета залога может также проводится Залогодателем для расчета суммы страховой премии в случаях ежегодной оплаты страховой премии по договору страхования, заключенному на весь срок
действия Договора или продлении/заключении нового договора страхования, если
иное не определено договором страхования.
3. Страхование Предмета залога.
3.1. Стороны договариваются, что Залогодатель в течение всего срока действия Договора по требованию Залогодержателя обязан обеспечить страхование Предмета залога в страховой(ых) компании(ях) и на условиях, определенных Залогодержателем.
В случае повреждения Предмета залога в результате страхового случая выгодоприобретателем по договору страхования является Залогодатель, если иное не определено
договором страхования. В случае полной гибели или утраты Предмета залога в результате страхового случая выгодоприобретателем по договору страхования являются:
3.1.1. Залогодержатель в размере суммы задолженности по ДМК, включая начисленные на дату наступления страхового случая вознаграждение, пени, штрафы;
3.1.2. Залогодатель в размере разницы между суммой, начисленной к выплате, и
суммой задолженности перед Залогодержателем.
3.2. В случае нарушения Залогодателем вышеуказанного обязательства, Залогодержатель может самостоятельно осуществить страхование Предмета залога в
любой страховой компании по своему усмотрению. При этом Залогодатель возмещает все расходы Залогодержателя, связанные со страхованием Предмета залога.
3.3. Залогодатель обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, в том числе повреждения, причиненные Предмету залога.
3.4. Залогодержатель имеет право требовать от Залогодателя своевременного
предоставления документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, в том числе повреждения Предмета залога.
4. Обращение взыскания на Предмет залога.
4.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога в судебном
или во внесудебном порядке в случаях:
(i) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению
(возврату) Залогодержателю Микрокредита, предоставленного по ДМК, уплате вознаграждения по нему, возмещению сумм операционных и других расходов Залогодержателя по ДМК в сроки и на условиях, оговоренных в ДМК;
(ii) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каких-либо иных обязательств, указанных в ДМК.
4.2. Для обращения взыскания на Предмет залога решения судебных органов
не требуется. Залогодержатель имеет право реализовать Предмет залога во внесудебном порядке в соответствии с требованиями Применимого законодательства.
Доверенное лицо, проводящее торги (аукцион) по реализации Предмета залога во
внесудебном порядке, назначается Залогодержателем.
4.3. Предмет залога реализуется за национальную валюту тенге.
4.4. За счет стоимости Предмета залога Залогодержатель вправе согласно очередности погашения задолженности, установленной ДМК, удовлетворить свои требования по ДМК в полном объеме, определяемом к моменту фактического их удовлетворения, включая сумму основного долга (сумму Микрокредита), вознаграждение,
подлежащее выплате Залогодержателю за пользование Микрокредитом, убытки,
причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по ДМК, а
также неустойку и иные расходы и издержки, понесенные Залогодержателем в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ДМК, а также подлежащие выплате Залогодержателю в соответствии с условиями ДМК.
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4.6. Тараптар осымен Кепіл затының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында
ДМК бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған
жағдайда Кепіл беруші сөзсіз және қайтарып алынбай келіседі, ал Кепіл ұстаушы
Кепіл затын күзет қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар бөгде ұйымдардың арнайы жабдықталған, қорғалатын аумағына немесе Кепіл ұстаушының қорғалатын
аумағына Кепіл берушінің қаражаты есебінен қою арқылы алып қоюға құқылы деп
уағдаласты. Кепіл беруші Кепіл ұстаушының бірінші талап етуі бойынша Кепіл
затының қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі Кепіл ұстаушының барлық шығыстарын
өтеуге міндеттенеді.
5. Тараптардың құқықтары, міндеттері мен растаулары.
5.1. Осымен Кепіл беруші Кепіл затының Кепіл берушіге меншік құқығымен тиесілі
екендігіне, үшінші тұлғалардың құқықтарынан (талаптарынан) бос екендігіне, атап
айтқанда, ортақ меншік құқығының объектісі болып табылмайтынына, үшінші
тұлғаларға кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, қандай да бір тәсілдермен
иеліктен шығарылмағанына, сондай-ақ Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде
(Шартқа және осы Үлгі шарттарға сәйкес салынатын ауыртпалықтарды қоспағанда)
заңдық тұрғыдан және іс жүзінде ауыртпалық салынбайтынына және оған өндіріп
алуды қолдануға жол берілетініне кепілдік береді.
5.2. Кепіл беруші Шартқа қол қоюмен келесіге өзінің шексіз келісетінін білдіреді:
5.2.1. Кепіл нысанасын өткізу кезінде Кепіл ұстаушының Кепіл затының бастапқы
бағасын Кепіл берушімен қосымша келісімінсіз айқындауға;
5.2.2. Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес Кепіл затын іске асыруға
мүмкіндік беретін сауда-саттық әдісін Кепіл ұстаушының Кепіл берушімен қосымша
келісімінсіз айқындауға және өзгертуге;
5.2.3. Кепіл ұстаушының уәкілетті сақтандыру компанияларының тізбесін
айқындауына.
5.3. Кепіл беруші Шарт және осы Үлгі шарттар бойынша Кепіл беруші
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Кепіл
ұстаушы Кепіл берушімен танысқан Кепіл ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес
Шартта және осы Үлгі шарттарда көзделген тұрақсыздық айыбының сомасын
есептеуді жүргізуге құқылы екенін мойындайды және келіседі.
5.4. Осы арқылы Кепіл беруші шартта, осы Үлгі шарттарда және қолданыстағы
заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Кепіл ұстаушының Кепіл
берушінің мүлкін ұстауына өзінің шартсыз және қайтарып алынбайтын келісімін
білдіреді.
5.5. Кепіл берушінің құқығы бар:
5.5.1. Кепіл ұстаушыдан ДМК және Шарт бойынша Кепіл ұстаушының алдындағы
барлық міндеттемелерді тиісінше және толық орындағаннан кейін Кепіл нысанасына
ауыртпалықтарды алып тастауды талап етуге;
5.5.2. негізгі борышты (Микрокредит сомасын), Микрокредитті пайдаланғаны үшін
Кепіл ұстаушыға төленуге жататын сыйақыны, тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ Кепіл
берушінің Кепіл ұстаушы алдындағы өз міндеттемелерін орындамауына (тиісінше
орындамауына) байланысты Кепіл ұстаушының шеккен залалдарын қоса алғанда,
Кепіл ұстаушының талаптарын іс жүзінде қанағаттандырған кезге қарай оларда
бар көлемде қанағаттандырып, Кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану және оны
өткізуді тоқтатуға.
5.6. Кепіл ұстаушы міндетті:
5.6.1. уәкілетті мемлекеттік органда Кепіл затын мемлекеттік тіркеуді уақтылы
және өз есебінен жүзеге асыруға;
5.6.2. Кепіл затының құнын сақтау мақсатында оны жөндеуді қоса алғанда, оны
тиісінше сақтау және пайдалану үшін қажетті барлық шараларды қабылдауға (табиғи
тозуды ескере отырып);
5.6.3. Кепіл затын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге
бағытталған техникалық іс-шаралар кешенін (диагностикалау, техникалық қызмет
көрсету, жөндеу) тиісті түрде жүргізуге;
5.6.4. қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіпте және мерзімде Кепіл затын
техникалық байқаудан өткізуді қамтамасыз етуге;
5.6.5. адамдарды алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаң күйдегі Кепіл затын басқаруға жібермеуге, қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес осы
әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы жоқ басқа тұлғаларға Кепіл затын басқару
құқығын бермеуге;
5.6.6. Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне Кепіл нысанасына құқық белгілейтін,
сәйкестендіру және өзге де құжаттар түпнұсқаларының сақталуын қамтамасыз етуге. Шарттың қолданылу кезеңінде бұзылған немесе жоғалған жағдайда Кепіл затына
құқық белгілейтін және өзге де құжаттарды өз есебінен қалпына келтіруге;
5.6.7. Кепіл затын жоғалту немесе бүлдіру қатерінің туындағаны туралы Кепіл
ұстаушыны дереу жазбаша хабардар етуге және осындай қатердің алдын алу
жөніндегі барлық ықтимал шараларды қабылдауға;
5.6.8. 6.5.8. алдын ала жазбаша келісімімен немесе Кепіл ұстаушының жазбаша талабы бойынша Кепіл затының нарықтық құны жоғалған, бүлінген, жойылған немесе
елеулі түрде азайған жағдайда немесе заң актілерінде немесе орындау үшін өзге де
міндетті актілерде белгіленген негіздер бойынша Кепіл берушінің оған меншік құқығы
тоқтатылған кезде Кепіл затын басқа тең бағалы және өтімді мүлікпен алмастыруға;
5.6.9. Шартта белгіленген берілген Микрокредиттің қамтамасыз етілу дәрежесін
төмендетпей, Кепіл берушінің бастамасы бойынша Кепіл ұстаушының жазбаша келісімімен (кепіл затын ауыстыру; Кепіл берушіні ауыстыру; кепілге салынған
мүліктің бір бөлігін босату, өзгеше) салықпен алмастырып қамтамасыз ету үшін комиссиялар (комиссиялық сыйақылар) төлеуге;
5.6.10. кепіл заты жоғалған, бүлінген, жойылған жағдайда дереу:
(i) бұл туралы өздерінің құзыретіне қарай тиісті органдар мен ұйымдарды (ішкі істер
органдарының бөлімшелері, өртке қарсы қызмет органдары, авариялық қызметтер)
хабардар етуге;
(ii) тиісті мән-жай басталған кезден бастап 24 сағаттан кешіктірмей бұл туралы
Кепіл ұстаушыны хабардар етуге және сақтандыру төлемі болмаған жағдайда немесе Кепіл затын басқа ауыртпалық салынбаған, тең бағалы және өтімді мүлікпен
ауыстыруға немесе өз қаражаты есебінен Кепіл затын қалпына келтіруге;
5.6.11. Шартта көрсетілген Кепіл нысанасының құны жоғалған, бүлінген немесе 10
(он) және одан да көп пайызға азайған жағдайда, Кепіл ұстаушымен келісілмеген
Кепіл затымен мәміле жасалған кезде немесе қолданыстағы заңнамада немесе орындау үшін өзге де міндетті актілерде белгіленген негіздер бойынша Кепіл
берушінің Кепіл затына меншік құқығы тоқтатылған кезде, Кепіл ұстаушының талабы
бойынша осындай талапта көрсетілген мерзімде Кепіл затын қалпына келтіру немесе Кепіл затын Кепіл ұстаушының талап етуі бойынша, немесе Кепіл ұстаушыға
қосымша Кепіл затын беру немесе Шарт бойынша міндеттемелерді және ДМК
мерзімінен бұрын орындауға.
5.6.12. Кепіл ұстаушыға кез келген билік ету, нұсқау, формалды жазбаша талап,
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4.5. Расходы, связанные с содержанием и обращением взыскания на Предмет залога, в первую очередь налоги, выплачиваемые при реализации Предмета залога,
подлежат возмещению из суммы реализации Предмета залога или за счет иных
средств и имущества Залогодателя в случае недостатка средств, вырученных от
продажи Предмета залога.
4.6. Стороны настоящим договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ДМК в целях обеспечения сохранности Предмета залога Залогодатель безусловно и безотзывно согласен, а Залогодержатель вправе изъять Предмет залога путем его постановки на специально оборудованную, охраняемую
территорию сторонних организаций, имеющих лицензию на осуществление охранной
деятельности или на охраняемую территорию Залогодержателя за счет средств Залогодателя. Залогодатель обязуется возместить все расходы Залогодержателя по обеспечению охраны Предмета залога по первому требованию Залогодержателя.
5. Права, обязанности и заверения Сторон.
5.1. Настоящим Залогодатель гарантирует, что Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, свободен от прав (требований) третьих лиц,
в частности, не является объектом права общей собственности, не заложен, не
арестован, не отчужден какими-либо способами третьим лицам, а также не будет
юридически и фактически обременен в течение всего срока действия Договора (за
исключением обременений, налагаемых в соответствии с Договором и настоящими
Примерными условиями), и на него допускается обращение взыскания.
5.2. Залогодатель подписанием Договора выражает свое безусловное согласие на:
5.2.1. определение Залогодержателем без дополнительного согласования с Залогодателем стартовой цены Предмета залога при реализации Предмета залога;
5.2.2. определение и изменение Залогодержателем без дополнительного согласования с Залогодателем метода торгов, позволяющего реализовать Предмет залога в
соответствии с требованиями Применимого законодательства;
5.2.3. определение Залогодержателем перечня уполномоченных страховых компаний.
5.3. Залогодатель признает и соглашается с тем, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору и настоящим
Примерным условиями Залогодержатель вправе производить начисление суммы неустоек, предусмотренных Договором и настоящими Примерными условиями, согласно внутренним документам Залогодержателя, с которыми Залогодатель ознакомлен.
5.4. Настоящим Залогодатель выражает свое безусловное и безотзывное согласие на удержание Залогодержателем имущества Залогодателя, в порядке и сроки,
установленные Договором, настоящими Примерными условиями и Применимым законодательством.
5.5. Залогодатель имеет право:
5.5.1. требовать от Залогодержателя снятия обременений на Предмет залога после надлежащего и полного исполнения всех обязательств перед Залогодержателем по ДМК и Договору;
5.5.2. прекратить обращение взыскания на Предмет залога и его реализацию,
удовлетворив требования Залогодержателя в том объеме, какое они имеют к моменту фактического удовлетворения, включая основной долг (сумма Микрокредита), вознаграждение, подлежащее выплате Залогодержателю за пользование Микрокредитом, неустойку, а также убытки, понесенные Залогодержателем в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Залогодателем своих обязательств
перед Залогодержателем.
5.6. Залогодатель обязан:
5.6.1. своевременно и за свой счет осуществить государственную регистрацию
Предмета залога в уполномоченном государственном органе;
5.6.2. принимать все меры, необходимые для надлежащего сохранения и эксплуатации Предмета залога, включая его ремонт в целях сохранения его стоимости (с
учетом естественного износа);
5.6.3. надлежащим образом производить комплекс технических мероприятий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации Предмета залога;
5.6.4. обеспечивать прохождение технического осмотра Предмета залога в порядке и сроки, предусмотренные Применимым законодательством;
5.6.5. не допускать лиц к управлению Предметом залога в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, не передавать право на управление Предметом залога другим лицам, не имеющим права, согласно требованиям Применимого законодательства, осуществлять данные действия;
5.6.6. на весь срок действия Договора обеспечить сохранность оригиналов правоустанавливающих, идентификационных и иных документов на Предмет залога.
Восстановить за свой счет правоустанавливающие и иные документы на Предмет
залога в случае их порчи либо утраты в период действия Договора;
5.6.7. немедленно письменно уведомлять Залогодержателя о возникновении
угрозы утраты или повреждения Предмета залога и принимать все возможные меры
по предотвращению такой угрозы;
5.6.8. с предварительного письменного согласия либо по письменному требованию Залогодержателя заменить Предмет залога другим равноценным и ликвидным имуществом в случае утраты, повреждения, уничтожения или существенного
уменьшения рыночной стоимости Предмета залога, либо при прекращении права
собственности Залогодателя на него по основаниям, установленным законодательными или иными обязательными для исполнения актами;
5.6.9. уплачивать комиссии (комиссионные вознаграждения) за замену залогового
обеспечения по инициативе Залогодателя с письменного согласия Залогодержателя (замена Предмета залога; замена залогодателя; высвобождение части заложенного имущества, иное), без снижения степени обеспеченности предоставленного
Микрокредита, установленной Договором;
5.6.10. в случае утраты, повреждения, уничтожения Предмета залога незамедлительно:
(i) уведомить об этом соответствующие органы и организации, исходя из их компетенции (подразделения органов внутренних дел, органы противопожарной службы,
аварийные службы);
(ii) не позднее 24 часов с момента наступления соответствующего обстоятельства уведомить об этом Залогодержателя и в случае отсутствия страховой выплаты
либо заменить Предмет залога другим необремененным, равноценным и ликвидным имуществом, либо за счет собственных средств восстановить Предмет залога;
5.6.11. в случае утраты, повреждения или уменьшения на 10 (десять) и более процентов стоимости Предмета залога, указанной в Договоре, совершения сделки с Предметом
залога, несогласованной с Залогодержателем, либо при прекращении права собственности залогодателя на Предмет залога по основаниям, установленным Применимым
законодательством или иными обязательными для исполнения актами, по требованию
Залогодержателя в срок, указанный в таком требовании, восстановить Предмет залога или заменить Предмет залога другим необремененным равноценным и ликвидным
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рұқсат, хабарлама немесе Кепіл затына қатысты немесе оған қол тигізуі мүмкін және
Кепіл берушіге мемлекеттік орган, мекеме немесе қандай да бір үшінші тарап табыс
еткен кез келген басқа құжат туралы дереу жазбаша хабарлауға;
5.6.13. Шарт жасасу және оны рәсімдеу және оны мемлекеттік тіркеу, сондайақ тиісті тіркеуші органда кепілді тоқтатуды тіркеу бойынша барлық шығындарды
көтеруге;
5.6.14. Шарт мемлекеттік тіркелген кезден бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде
тіркеуші органның оны тіркегені туралы белгісі бар Шарттың түпнұсқа данасын Кепіл
ұстаушыға беруге;
5.6.15. Кепіл ұстаушының бірінші талабы бойынша Шарттың талаптарына
сәйкес Кепіл затын қорғауды қамтамасыз ету бойынша Кепіл ұстаушының барлық
шығындарын өтеуге;
5.6.16. Кепіл ұстаушының талап етуі бойынша Кепіл затына қатысты дұрыс ақпарат
пен құжаттарды ұсынуға, Кепіл ұстаушы өкілінің ол орналасқан аумаққа кедергісіз қол
жеткізуді ұсына отырып, Кепіл затының бар-жоғына, сапасына, жиынтықтылығына
және пайдалану шарттарына тексеру жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.
Кепіл ұстаушының осындай тексерулер жүргізу жөніндегі барлық шығыстары Кепіл
берушінің есебінен жүзеге асырылады. Осы арқылы Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға
осы тармақтың шарттарына сәйкес Кепіл затын суретке түсіруді және/немесе
бейнетүсіруді жүзеге асыруға сөзсіз келісім береді;
5.6.17. Кепіл ұстаушы Кепіл затын сақтандыру компаниясында және Кепіл ұстаушы
айқындаған талаптармен Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне сақтандыруды талап
еткен кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде және осы іс-әрекетке байланысты
барлық шығыстарды көтеруге;
5.6.18. ДМК және/немесе Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе
тиісінше орындалмаған жағдайда, кепіл затының сот немесе соттан тыс мәжбүрлі
түрде іске асырылуына кедергі келтірмеуге;
5.6.19. Кепіл ұстаушының Кепіл затын сот немесе мәжбүрлеп соттан тыс тәртіппен
өткізу үшін оны жөндеуге байланысты шығыстарын өтеуге;
5.6.20. Кепіл ұстаушыға Шарт талаптарының сақталуын және Кепіл затының
сақталуын бақылауды жүзеге асыруға кедергі келтірмеуге;
5.6.21. Кепіл ұстаушының бірінші талап етуі бойынша қажетті құжаттарды,
оның ішінде Кепіл затына құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының
түпнұсқаларын, Шарт бойынша Кепіл ұстаушының құқықтарын жүзеге асыру үшін
сенімхаттарды ұсынуға;
5.6.22. Кепіл затын соттан тыс өткізу рәсімін жүргізуге кедергі келтірмеуге және
Кепіл берушіге байланысты барлық шараларды қабылдауға және Кепіл затын соттан
тыс өткізу рәсімін тез арада аяқтауға бағытталған іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде
Кепіл ұстаушыға, бағалаушыларға, әлеуетті сатып алушыларға оны қарап тексеру
үшін Кепіл затына кедергісіз қол жеткізуге, Кепіл заты есебінен қанағаттандырылуға
жататын берешек сомасының ұлғаюына әкеп соғатын артық, қосымша шығыстардың,
шығындардың туындауына жол бермеуге;
5.6.23. Кепіл беруші Шарттың талаптарын және Кепіл затына билік етуге қатысты
осы Үлгі шарттарды орындамаған жағдайда, осындай әрекеттермен Кепіл ұстаушыға
келтірілген кез келген залалды өтеуге;
5.6.24. Кепіл ұстаушының талап етуі бойынша Кепіл затын Кепіл ұстаушымен
келісілмеген Кепіл затымен мәміле жасау немесе Кепіл заты болып табылатын
мүліктің нысаналы мақсаты өзгерген кезде Кепіл берушінің кінәсінен Кепіл затының
нарықтық құны жоғалған, бүлінген, жойылған немесе елеулі түрде азайтылған
жағдайда, Кепіл берушінің кепіл затына меншік құқығы Кепіл берушінің кінәсінен
тоқтатылған кезде Кепіл ұстаушының талаптарын қанағаттандыратын өзге де
өтімділігі жоғары және тең бағалы мүлікпен, ақшамен және құндылықтармен бұл
ретте Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға берешек қалдығының сомасынан 25% (жиырма
бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді;
5.6.25. Кепіл затының кездейсоқ жойылу немесе бүліну тәуекелін көтеруге;
5.6.26. ДМК бойынша, сондай-ақ осы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше
орындағаннан кейін, Кепіл ұстаушыдан Шарттың тоқтатылғаны туралы хатты алу,
тіркеуші органға Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлау шараларын қабылдау
және өз есебінен кепілді тоқтатуды тіркеуді төлеу;
5.6.27. Кепіл берушінің жеке басына байланысты барлық өзгерістер туралы Кепіл
ұстаушыға осындай өзгерістер болған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде
ақпарат беруге міндетті. Кепіл берушінің жеке басына байланысты өзгерістерге
оның тұрғылықты жерінің өзгеруі, тегінің, атының, әкесінің атының (егер ол жеке
басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) өзгеруі, жеке басты куәландыратын
құжаттарды ауыстыру, Кепіл берушімен байланысу үшін пайдаланылатын байланыс
ақпаратының және байланыс тәсілінің өзгеруі жатады;
5.6.28. Кепіл затына құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын қайта
рәсімдеген жағдайда, тіркеуші органда жүргізілген өзгерістерді тіркеуге Кепіл
ұстаушының келісімін алуға құқылы.
5.7. Кепіл ұстаушының құқықтары:
5.7.1. Кепіл берушіден Кепіл затының құнын сақтау мақсатында (табиғи тозуын
ескере отырып) оны жөндеуді қоса алғанда, Кепіл затын сақтау және пайдалану үшін
қажетті және жеткілікті шаралар қолдануды талап етуге;
5.7.2. кез келген тұлғадан (оның ішінде Кепіл берушіден) кепіл затына кез келген
қол сұғушылықты немесе оған қатысты кепіл затының нарықтық құнын жоғалтуға немесе бүлдіруге немесе елеулі түрде азайтуға қатер төндіретін әрекетті (әрекетсіздікті)
тоқтатуды талап етуге;
5.7.3. кез келген уақытта құжаттар бойынша және іс жүзінде Кепіл затының бар
болуын, сақталуын, жай-күйі мен пайдалану шарттарын тексеруге, ал Кепіл беруші
оған осыған барынша жәрдем көрсетуге міндетті;
5.7.4. Кепіл беруші жоғарыда көрсетілген шартты орындамаған жағдайда ДМК,
Шарт және осы Үлгі шарттар бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етеді, ал егер оның талабы қанағаттандырылмаса, Кепіл затынан өндіріп
алуға;
5.7.5. Кепіл берушіден Кепіл затының нарықтық құны жоғалған, бүлінген, елеулі
түрде төмендеген жағдайларда (немесе олардың пайда болу қаупі туындаған кезде)
немесе қолданыстағы заңнамада немесе орындау үшін өзге де міндетті актілерде
белгіленген негіздер бойынша оған меншік құқығы тоқтатылған кезде, сондайақ жүретін Кепіл затына немесе көлік құралына қатысты қолайсыз мән-жайлар
анықталған немесе туындаған жағдайларда ДМК бойынша міндеттемелерді дереу мерзімінен бұрын орындауды талап етуге, Кепіл беруші немесе үшінші тұлға
қосымша қамтамасыз ету ретінде ұсынған немесе Кепіл берушіден Кепіл затын
басқа ауыртпалық салынбаған, тең бағалы және өтімді мүлікпен ауыстыруды талап
етуге, ал Кепіл затын ауыстырудан бас тартқан немесе ауыстыру мүмкін болмаған
жағдайда ДМК, Шарт және осы Үлгі шарттар бойынша міндеттемелерді мерзімінен
бұрын дереу орындауды талап етуге құқығы бар. Кепіл затын ауыстыру Кепіл
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Предметом залога, или предоставить дополнительный устраивающий Залогодержателя
Предмет залога либо досрочно исполнить обязательства по Договору и ДМК.
5.6.12. немедленно письменно сообщать Залогодержателю о любом распоряжении,
указании, формальном письменном требовании, разрешении, извещении или любом
другом документе, которые касаются или могут коснуться Предмета залога и вручены Залогодателю государственным органом, учреждением или какой-либо третьей стороной;
5.6.13. нести все расходы по заключению и оформлению Договора и его государственной регистрации, а также регистрации прекращения залога в соответствующем регистрирующем органе;
5.6.14. в течение 3 (трех) календарных дней с момента государственной регистрации Договора передать Залогодержателю подлинный экземпляр Договора с отметкой регистрирующего органа о его регистрации;
5.6.15. возместить все расходы Залогодержателя по обеспечению охраны Предмета
залога в соответствии с условиями Договора по первому требованию Залогодержателя;
5.6.16. по требованию Залогодержателя предоставлять достоверную информацию и документы, касающиеся Предмета залога, обеспечить возможность проведения представителем Залогодержателя проверок наличия, качества, комплектности
и условий эксплуатации Предмета залога с предоставлением беспрепятственного
доступа на территорию, где он находится. Все расходы Залогодержателя по проведению таких проверок осуществляются за счет Залогодателя. Настоящим Залогодатель дает безусловное согласие Залогодержателю на осуществление фотосъемки
и/или видеосъемки Предмета залога в соответствии с условиями настоящего пункта;
5.6.17. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента требования Залогодержателя
застраховать Предмет залога в страховой компании и на условиях, определенных
Залогодержателем, на весь срок действия Договора и нести все расходы, связанные с данным действием;
5.6.18. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
ДМК и/или Договору не препятствовать реализации Предмета залога в судебном
или принудительном внесудебном порядке;
5.6.19. возмещать расходы Залогодержателя, связанные с ремонтом Предмета
залога для его реализации в судебном или принудительном внесудебном порядке;
5.6.20. не препятствовать Залогодержателю в осуществлении контроля за соблюдением условий Договора и сохранностью Предмета залога;
5.6.21. предоставить по первому требованию Залогодержателя необходимые документы, в том числе оригиналы правоустанавливающих и идентификационных документов на
Предмет залога, доверенности для осуществления прав Залогодержателя по Договору;
5.6.22. не препятствовать проведению процедуры внесудебной реализации Предмета залога и принимать все зависящие от Залогодателя меры и совершать действия, направленные на скорейшее завершение процедуры внесудебной реализации Предмета
залога, в том числе предоставлять беспрепятственный доступ к Предмету залога Залогодержателю, оценщикам, потенциальным покупателям для его осмотра, не допускать
возникновения излишних, дополнительных расходов, убытков, влекущих увеличение
суммы задолженности, подлежащей удовлетворению за счет Предмета залога;
5.6.23. в случае неисполнения Залогодателем условий Договора и настоящих
Примерных условий, касающихся распоряжения Предметом залога, возместить любой ущерб, причиненный такими действиями Залогодержателю;
5.6.24. по требованию Залогодержателя заменить Предмет залога иным высоколиквидным и равноценным имуществом, деньгами и ценностями, удовлетворяющим требованиям Залогодержателя при совершении сделки с Предметом залога,
несогласованной с Залогодержателем, либо изменении целевого назначения имущества, являющегося Предметом залога, в случае утраты, повреждения, уничтожения или существенного уменьшения рыночной стоимости Предмета залога по вине
Залогодателя, при прекращении права собственности Залогодателя на Предмет залога по вине Залогодателя. При этом Залогодатель выплачивает Залогодержателю
штраф в размере 25% (двадцати пяти процентов) от суммы остатка задолженности;
5.6.25. нести риск случайной гибели или повреждения Предмета залога;
5.6.26. после надлежащего исполнения обязательств по ДМК, а также по настоящему Договору, забрать у Залогодержателя письмо о прекращении Договора, принять меры к извещению регистрирующего органа о прекращении Договора и оплатить за свой счет регистрацию прекращения залога;
5.6.27. информировать Залогодержателя обо всех изменениях, связанных с личностью Залогодателя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня таких изменений.
К изменениям, связанным с личностью Залогодателя, относятся изменение его места
жительства, перемена фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), замена документов, удостоверяющих личность, изменение
контактной информации, используемой для связи с Залогодателем, и способа связи;
5.6.28. в случае переоформления правоустанавливающих и идентификационных
документов на Предмет залога, получить согласие Залогодержателя на регистрацию произведённых изменений в регистрирующем органе.
5.7. Залогодержатель имеет право:
5.7.1. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых и достаточных для
сохранения и эксплуатации Предмета залога, включая его ремонт в целях сохранения стоимости (с учетом естественного износа) Предмета залога;
5.7.2. требовать от любого лица (в том числе и от Залогодателя) прекращения
любого посягательства на Предмет залога или действия (бездействия) в отношении
него, угрожающего его утратой или повреждением или существенным уменьшением
рыночной стоимости Предмета залога;
5.7.3. в любое время проверить по документам и фактически наличие, сохранность, состояние и условия эксплуатации Предмета залога, а Залогодатель обязан
оказывать ему в этом всяческое содействие;
5.7.4. в случае невыполнения Залогодателем вышеуказанного условия потребовать досрочного исполнения обязательств по ДМК, Договору и настоящим Примерным условиям,
а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на Предмет залога;
5.7.5. требовать от Залогодателя немедленного досрочного исполнения обязательств по ДМК в случаях утраты, повреждения, существенного уменьшения рыночной стоимости (или при возникновении опасности наступления таковых) Предмета
залога либо при прекращении права собственности на него по основаниям, установленным Применимым законодательством или иными обязательными для исполнения актами, а также в случаях выявления или возникновения Неблагоприятных обстоятельств в отношении Предмета залога или транспортного средства с пробегом,
предоставленного Залогодателем или третьим лицом в качестве дополнительного
обеспечения, либо требовать от Залогодателя замены Предмета залога другим необремененным, равноценным и ликвидным имуществом, а в случае отказа в замене
или невозможности замены Предмета залога - требовать немедленного досрочного
исполнения обязательств по ДМК, Договору и настоящих Примерных условий. Замена Предмета залога должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих
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ұстаушының тиісті талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге
асырылуға тиіс;
5.7.6. Кепіл беруші Шарттың талаптарын, осы Үлгі шарттарды және/немесе ДМКні орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Кепіл ұстаушы жіберген
тиісті талапта көрсетілген мерзімде ДМК бойынша міндеттемелерді мерзімінен
бұрын орындауды талап етуге, сондай-ақ ДМК-ға, Шартқа, осы Үлгі шарттарға және
қолданыстағы заңнамаға сәйкес Кепіл затын өндіріп алуды талап етуге;
5.7.7. Кепіл берушіден Кепіл ұстаушының Шарт бойынша өз құқықтарын жүзеге
асыруы үшін қажетті Кепіл затына түпнұсқа құқық белгілейтін және өзге де құжаттарды
Кепіл ұстаушыға беруді және беруді талап етуге;
5.7.8. ДМК жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған
жағдайда Кепіл затының құнынан оны соттан тыс дербес өткізу жолымен өз талаптарын қанағаттандыруға;
5.7.9. ДМК бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін, оның ішінде ДМК
бойынша міндеттемелер ішінара орындалған жағдайда, барлық кепіл затына кепіл
құқығын сақтауға;
5.7.10. қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер Кепіл затын сатудан түскен сома
Кепіл ұстаушының алдындағы ДМК бойынша барлық берешекті өтеу үшін жеткіліксіз
болса, Кепіл берушінің басқа мүлкінен жетіспейтін соманы алуға;
5.7.11. егер сақтандыру шартында өзгеше белгіленбесе, Шарттың бүкіл қолданылу
мерзімі ішінде және Кепіл ұстаушы айқындаған талаптарда Кепіл берушіден Кепіл затын сақтандыруды жүзеге асыруды талап етуге, сондай-ақ Кепіл берушіден Шарттың
бүкіл қолданылу мерзіміне жасалған сақтандыру Шарты бойынша сақтандыру
сыйлықақысы жыл сайын төленген жағдайда сақтандыру сыйлықақысының сомасын есептеу үшін Кепіл затының нарықтық құнын тәуелсіз бағалауды жүзеге асыруды немесе жаңа сақтандыру шартын ұзартуды/жасасуды талап етуге;
5.7.12. Кепіл беруші Шарттың талаптарын және осы Үлгі шарттарды, оның ішінде
Кепіл затын иелену, пайдалану, билік ету жөніндегі міндеттемелерді орындамаған
жағдайда ДМК бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге;
5.7.13. Шарт бойынша талап ету құқығын үшінші тұлғаларға, оның ішінде
коллекторлық компанияларға шарт ережелері және/немесе осы Үлгілік талаптар
бұзылған жағдайда, Кепіл ұстаушы осындай тұлғаға өзінің ДМК талап ету құқықтарын
беруге;
5.7.14. Шарттың кез келген ережелерін, осы Үлгі шарттарды және ДМК бұзған
жағдайда Кепіл затын алып қоюға;
5.7.15. ДМК және/немесе Шарттың талаптарын бұзуды, Кепіл ұстаушының пікірі
бойынша Кепіл затын жоғалту немесе бүлдіру, Кепіл затын оның мақсатын бұза отырып пайдалану қаупі туындаған жағдайларды қоса алғанда, бірақ шектелмей, Кепіл
затын кепілге (өзінің иелігіне) алуға;
5.7.16. Микрокредиттер беру қағидаларында көзделгендей, Кепіл берушіден Шарт
бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті кез келген құжаттар мен ақпаратты
талап етуге;
5.7.17. Кепіл беруші Кепіл затына қатысты қорғау іс-шараларына арналған
шығындар сомасын Кепіл ұстаушыға төлемеген/өтемеген жағдайда, Кепіл берушінің
берешектер сомасын Кепіл берушіден алып қою арқылы осындай шығындарды
өтеуге:
(i) игерілмеген Микрокредит сомасы (бар болса));
(ii) сатылған Кепіл затының сомасы;
5.7.18. Кепіл беруші Шарттың талаптарын және/немесе Кепіл затына иелік етуге
қатысты осы Үлгі шарттарды орындамаған жағдайда, оның ішінде Кепіл беруші осы
Үлгі шарттардың 6.6.8-тармағында көрсетілген шартты орындамаған жағдайда, ДМК
бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге;
5.7.19. Кепіл беруші бұрын орындалмаған міндеттемелерді орындағаннан кейін
Кепіл берушінің Кепіл затын пайдалану құқығын шектеудің күшін жоюға.
5.8. Кепіл ұстаушы міндетті:
5.8.1. егер ДМК бойынша міндеттемелер уақтылы және толық көлемде орындалса, Кепіл берушінің Кепіл затын оның функционалдық мақсатына сәйкес иелену
және пайдалану құқығын шектемеуге.
6. Жауапкершілік.
6.1. Шарттың талаптары және/немесе осы Үлгі шарттар бұзылған жағдайда Кепіл
беруші Кепіл ұстаушыға әрбір бұзушылық фактісі үшін Шартта айқындалған Кепіл
затының құнынан 1% (бір пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.
6.2. Кепіл ұстаушымен келісілмеген Кепіл затымен мәміле жасалған, Кепіл затының
нарықтық құны жоғалған, бүлінген немесе айтарлықтай азайған, Кепіл берушінің
Кепіл затына меншік құқығы тоқтатылған, Кепіл затының заттық мақсаты өзгерген
жағдайда, Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Шарттың 2-бабының 2.1-тармағында
тараптардың келісімімен айқындалған Кепіл затының құнынан 10% (он пайыз)
мөлшерінде айыппұл төлейді.
6.3. Кепіл беруші Шарт бойынша міндеттемелерді және/немесе осы Үлгі шарттарды орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Кепіл беруші
қолданыстағы заңнамаға сәйкес Кепіл ұстаушыға осылайша келтірілген барлық залалдарды, оның ішінде жіберіп алған пайданы да өтейді.
6.4. Кепіл беруші шарт және/немесе осы Үлгі шарттар бойынша өз міндеттемелерін
орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда тұрақсыздық айыбын
(өсімпұлдар мен айыппұлдарды) төлеу және/немесе залалдарды өтеу Кепіл берушіні
Шарт және/немесе осы Үлгі шарттар бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаудан босатпайды.
7. Шартқа және Үлгі шарттарға өзгерістер енгізу тәртібі.
7.1. Кепіл ұстаушы осы Үлгі шарттарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар
енгізуге құқылы, олар баспасөзде жарияланған күннен бастап, егер оларда
өзгеше көзделмесе, қолданысқа енгізіледі және осындай өзгерістер және (немесе)
толықтырулар қолданысқа енгізілгеннен кейін жасалған Шарттарға қолданылады.
Өзгерістер және (немесе) толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған
шарттарға Үлгі шарттар, мұндай өзгерістер және (немесе) толықтырулар, Кепіл
ұстаушы Үлгі шарттарда көзделген біржақты тәртіппен енгізуге құқылы Кепіл
беруші үшін Үлгі шарттардың талаптарын жақсартатын өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоспағанда, Кепіл ұстаушы мен Кепіл берушілер арасында
шарттарға қосымша келісімдер жасалған жағдайда қолданылады.
7.2. Осы Шарттың Тараптары оған қосымша келісім жасасу жолымен осы
нақты Шарттағы Тараптардың қатынастарына ғана қолданылатын Үлгі шарттарға
өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы. Кепіл ұстаушы шамамен
алынған шарттардың талаптарына оларды Кепіл беруші үшін жақсартқан жағдайда
біржақты тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы, олар
осы нақты шарттағы Тараптардың қатынастарына ғана қолданылатын болады.
7.3. Кепіл ұстаушы осы Үлгі шарттарға біржақты тәртіппен енгізетін өзгерістер
Кепіл беруші үшін жақсартушы шарттар болып табылады:
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дней с даты получения соответствующего требования Залогодержателя;
5.7.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем условий Договора, настоящих Примерных условий и/или ДМК, требовать досрочного
исполнения обязательств по ДМК в срок, указанный в соответствующем требовании, направленном Залогодержателем, а также обратить взыскание на Предмет
залога в соответствии с ДМК, Договором, настоящими Примерными условиями и
Применимым законодательством;
5.7.7. требовать от Залогодателя предоставления и передачи Залогодержателю
подлинных правоустанавливающих и иных документов на Предмет залога, необходимых для осуществления Залогодержателем своих прав по Договору;
5.7.8. удовлетворить свои требования из стоимости Предмета залога путем самостоятельной внесудебной его реализации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ДМК;
5.7.9. сохранять право залога на весь Предмет залога до полного исполнения обязательств по ДМК, в том числе в случае частичного исполнения обязательств по ДМК;
5.7.10. получить в соответствии с Применимым законодательством недостающую
сумму из прочего имущества Залогодателя в случае, если сумма, вырученная от
продажи Предмета залога, не будет достаточна для погашения всей задолженности
перед Залогодержателем по ДМК;
5.7.11. требовать от Залогодателя осуществления страхования Предмета залога в
течение всего срока действия Договора в страховой(ых) компании(ях) и на условиях,
определенных Залогодержателем, а также требовать от Залогодателя осуществления независимой оценки рыночной стоимости Предмета залога для расчета суммы
страховой премии в случае ежегодной оплаты страховой премии по договору страхования, заключенному на весь срок действия Договора, или продлении/заключении
нового договора страхования, если иное не определено договором страхования;
5.7.12. требовать досрочного исполнения обязательств по ДМК в случае неисполнения Залогодателем условий Договора и настоящих Примерных условий, в том
числе обязательств по владению, пользованию, распоряжению Предметом залога;
5.7.13. уступать права требования по Договору третьим лицам, в том числе коллекторским компаниям, в случае нарушения положений Договора и/или настоящих
Примерных условий, при условии, что Залогодержатель также уступает такому лицу
свои права требования по ДМК;
5.7.14. изъять Предмет залога в случае нарушения любого из положений Договора, настоящих Примерных условий и ДМК;
5.7.15. забрать Предмет залога в заклад (в свое владение) в случаях, включая,
не но не ограничиваясь, нарушения условий ДМК и/или Договора, возникновения
по мнению Залогодержателя угрозы утраты или повреждения Предмета залога, использования Предмета залога с нарушением его назначения;
5.7.16. потребовать от Залогодателя любые документы и информацию, необходимые для исполнения обязательств по Договору, как это предусмотрено в Правилах
предоставления микрокредитов;
5.7.17. в случае неуплаты/невозмещения Залогодателем Залогодержателю сумм
затрат на охранные мероприятия в отношении Предмета залога возместить такие
затраты путем изъятия сумм задолженностей Залогодателя из:
(i) суммы неосвоенного Микрокредита (при его наличии);
(ii) суммы реализованного Предмета залога;
5.7.18. в случае неисполнения Залогодателем условий Договора и/или настоящих
Примерных условий, касающихся распоряжения Предметом залога, в том числе в
случае неисполнения Залогодателем условия, указанного в пункте 6.6.8 настоящих
Примерных условий, потребовать досрочного исполнения обязательств по ДМК;
5.7.19. отменить ограничение права Залогодателя на использование Предмета
залога после исполнения Залогодателем ранее неисполненных обязательств.
5.8. Залогодержатель обязан:
5.8.1. не ограничивать прав Залогодателя на владение и использование Предметом залога в соответствии с его функциональным назначением при условии, если
обязательства по ДМК исполняются своевременно и в полном объеме.
6. Ответственность.
6.1. В случае нарушения условий Договора и/или настоящих Примерных условий
Залогодатель выплачивает Залогодержателю штраф в размере 1% (один процент) от
стоимости Предмета залога, определенной в Договоре, за каждый факт нарушения.
6.2. В случае совершения сделки с Предметом залога, не согласованной с Залогодержателем, утраты, повреждения или существенного уменьшения рыночной стоимости Предмета залога, прекращения права собственности Залогодателя на Предмет
залога, изменения целевого назначения Предмета залога, Залогодатель выплачивает
Залогодержателю штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Предмета
залога, определенной соглашением Сторон в пункте 2.1 статьи 2 Договора.
6.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем
обязательств по Договору и/или настоящих Примерных условий Залогодатель возмещает Залогодержателю все причиненные тем самым убытки, в том числе и упущенную выгоду, в соответствии с Применимым законодательством.
6.4. Уплата неустойки (пени и штрафов) и/или возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Залогодателем по Договору
и/или настоящим Примерным условиям, не освобождает Залогодателя от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору и/или настоящим Примерным условиям.
7. Порядок внесения изменений в Договор и Примерные условия.
7.1. Залогодержатель вправе вносить изменения и (или) дополнения в настоящие
Примерные условия, которые вводятся в действие со дня их опубликования в печати, если в них не будет предусмотрено иное, и применяются к Договорам, заключенным после введения в действие таких изменений и (или) дополнений. К Договорам,
заключенным до введения в действие изменений и (или) дополнений в Примерные
условия, такие изменения и (или) дополнения применяются в случае заключения
между Залогодержателем и Залогодателями дополнительных соглашений к Договорам, за исключением изменений и (или) дополнений, улучшающих условия Примерных условий для Залогодателя, которые Залогодержатель вправе вносить в одностороннем порядке, предусмотренном Примерными условиями.
7.2. Стороны конкретного Договора путем заключения к нему дополнительного соглашения вправе внести изменения и (или) дополнения в настоящие Примерные
условия, которые будут применяться исключительно к отношениям Сторон из данного конкретного Договора. Залогодержатель вправе внести изменения и (или) дополнения в условия Примерных условий в одностороннем порядке, предусмотренном
Примерными условиями, в случае их улучшения для Залогодателя, которые будут
применяться исключительно к отношениям Сторон из данного конкретного Договора.
7.3. Улучшающими условиями для Залогодателя являются изменения, вносимые
Залогодержателем в одностороннем порядке в настоящие Примерные условия:
— связанные с их актуализацией в соответствие с Применимым законодательством
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— қолданыстағы заңнамаға сәйкес оларды өзектендіруге және Кепіл ұстаушының
қызметтерді / өнімдерді ұсыну процестерін өзгертуге байланысты;
— Шарт пен осы Үлгі шарттарда көзделген міндеттемелер бойынша Кепіл беруші
үшін нашарлатпайтын Кепіл ұстаушының ішкі процестерінің өзгеруіне байланысты.
7.4. Кепіл ұстаушы Үлгі шарттардың өзгергені туралы осындай өзгерістер күшіне
енгенге дейін 14 (он төрт) күнтізбелік күннен кешіктірмей мына мекенжай бойынша
интернет-ресурста ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды: www.toyota.kz.
7.5. Кепіл беруші Үлгі шарттардың өзгертілген редакциясымен келіспеген
жағдайда, олар орналастырылған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде
тиісті өтініш беру және шарт, осы Үлгі шарттар бойынша міндеттемелерді мерзімінен
бұрын орындау жолымен оларды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Егер көрсетілген
мерзімде осы Үлгі шарттарға өзгерістерді қабылдаудан бас тарту бойынша Кепіл
берушінің жазбаша талабы Кепіл берушіге келіп түспесе, бұл мән-жай енгізілген
өзгерістерді ескере отырып, тұтастай алғанда Үлгі шарттардың жаңа (өзгертілген)
редакциясымен Кепіл берушінің келісімін білдіреді.
7.6. Барлық бұрын қолданылған Үлгі шарттар баспасөзде жарияланған Үлгі
шарттардың жаңа редакциясы күшіне енген күннен бастап, сондай-ақ www.toyota.kz.
интернет-ресурсында жарияланады.
7.7. Кепіл ұстаушы біржақты тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар
енгізуге құқылы болған, Үлгі шарттарда белгіленген Кепіл беруші үшін оларды
жақсарту жағдайларын қоспағанда, Шарттың талаптарын, оның ішінде оны орындау
талаптарын Тараптар оған қосымша келісім жасасу арқылы өзгертуі және (немесе)
толықтыруы мүмкін.
8. НТҚ.
8.1. Кепіл берушінің келісімімен НТҚ-ны Кепіл затына (көлік құралына) орнатуға
болады. Бұл жағдайда Кепіл беруші кепіл берушінің міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету және оған Шарт пен осы Үлгі шарттар бойынша шаралар
қолдану мақсатында НТҚ-ны Кепіл затына орнатуға даусыз, сөзсіз және қайтарып
алынбайтын келісім береді.
8.2. Орнатылғаннан кейін НТҚ-ны бөлшектеуге, қасақана зақымдауға, жоюға немесе өшіруге тыйым салынады. Осы тармақ бұзылған жағдайда Кепіл ұстаушы
осындай талапта көрсетілген мерзім ішінде Микрокредит сомасын мерзімінен бұрын
қайтаруды талап етуге құқылы. Микрокредитті мерзімінен бұрын қайтару туралы талап орындалмаған жағдайда Кепіл ұстаушы осы Үлгі шарттар Шартының талаптарына сәйкес кепілге салынған мүліктен өндіріп алуға құқылы.
8.3. Кепіл ұстаушы НТҚ көмегімен Шартта және осы Үлгі шарттарда белгіленген
өзгелерден басқа міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етудің мынадай қосымша
шараларын өз қалауы бойынша қолдануға құқылы, оған Кепіл беруші өзінің даусыз,
шартсыз және қайтарып алынбайтын келісімін береді:
8.3.1. НТҚ ұсынған ақпаратты жинау және өңдеу;
8.3.2. Кез келген уақытта Кепіл затының орналасқан жерін және оның қауіпсіздігін
тексеруге;
8.3.3. ДМК бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 31 (отыз бір) күннен
артық кешіктірілген жағдайда Кепіл берушінің Кепіл затын пайдалану құқығын, атап
айтқанда Кепіл затын басқаруды (ажыратуды) бұғаттау арқылы шектеуге;
8.3.4. Кепіл берушіден Кепіл беруші орындамаған міндеттемелерді өтеген кезге
дейін Кепіл ұстаушының таңдауы бойынша Кепіл затын оны сақтау орнына ауыстырылуын талап етуге;
8.3.5. бұрын орындалмаған міндеттемелер орындалғаннан кейін Кепіл берушінің
Кепіл затын пайдалану құқығын шектеудің күшін жоюға.
8.4. Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға оған осы Үлгі шарттарда көрсетілген шараларды қолдануға даусыз, шартсыз және қайтарып алынбайтын келісім береді.
8.5. Кепіл беруші өзіне қол жетімді НТҚ қызметтерін жеке мақсатта пайдалануға
құқылы.
9. Талаптар мен хабарламалар жіберу.
Құжаттарды беру туралы талап
9.1. Тараптар осымен келіседі және Кепіл ұстаушы Кепіл берушіге Шартта және
осы Үлгі шарттарда көзделген құжаттарды беру туралы талапты Шарттың қолданылу
мерзімі ішінде кез келген уақытта, Кепіл ұстаушының таңдауы бойынша мынадай
тәсілдердің кез келгенімен жіберетінін растайды:
(i) Кепіл берушіге Кепіл берушінің телефон нөміріне мәтіндік хабарлама түрінде
талап жолдау арқылы және / немесе
(ii) Кепіл берушіге ортақ пайдаланылатын ақпараттық-телекоммуникациялық
желілерді, оның ішінде Интернет желісін пайдалана отырып, Кепіл берушінің
электрондық поштасының мекенжайына электрондық хабарлама жіберу арқылы
және/немесе
(iii) Кепіл берушінің мекенжайы бойынша тапсыру туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен талапты жіберу жолымен және/немесе
(iv) талапты тікелей Кепіл берушіге қолхатпен қолма-қол тапсыру арқылы және /
немесе
(v) Кепіл берушінің телефон нөмірі бойынша Кепіл ұстаушының талабы туралы
Кепіл берушіге ауызша хабарлау жолымен және/немесе
(vi) Кепіл ұстаушы өз қалауы бойынша айқындайтын кез келген өзге де тәсілмен
белгіленеді.
9.2. Тараптар осымен келіседі және Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Шарт пен
осы Үлгі шарттар бойынша талап етілетін құжаттарды оларды алғаны туралы қол
қойғызып, Кепіл ұстаушының өкіліне іс жүзінде беру арқылы беруге міндетті екенін
растайды.
Хабарламалар немесе сауалдар
9.3. Тараптар осымен келіседі және Кепіл беруші Кепіл ұстаушыдан алынған
кез келген хабарламалар тиісті түрде рәсімделген және Кепіл ұстаушы алған деп
есептелетінін растайды, мұндай хабарламалар Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға мынадай тәсілдердің бірімен жіберген кезде:
(i) дилерде тұрған Кепіл ұстаушының өкіліне алғаны туралы қол қойғызып беру
арқылы;
(ii) Курьерлік қызмет арқылы Кепіл ұстаушының орналасқан жері бойынша
мекенжайға.
9.4. Тараптар осымен келіседі және Кепіл ұстаушыдан Кепіл берушіге кез келген
хабарлама тиісті тәсілмен ресімделген және Кепіл беруші алған болып есептелетінін
растайды, мұндай хабарламалар Кепіл ұстаушыға Кепіл берушіге мынадай
тәсілдердің бірімен жіберілген кезде:
(i) Кепіл берушіге тікелей қолхатпен қолма-қол тапсырумен;
(ii) Кепіл берушінің телефон нөміріне мәтіндік хабарлама түрінде;
(iii) Кепіл берушінің электрондық поштасы мекенжайы бойынша жалпыға ортақ
пайдаланылатын ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді, оның ішінде Интернет желісін пайдалана отырып, электрондық хабарлама түрінде;
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и изменением процессов предоставления Залогодержателем услуг/продуктов;
— связанные с изменением внутренних процессов Залогодержателя, не являющихся ухудшающими для Залогодателя по обязательствам, предусмотренных Договором и настоящими Примерными условиями.
7.4. Залогодержатель уведомляет об изменении Примерных условий, не позднее,
чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу,
путем размещения информации на интернет-ресурсе по адресу: www.toyota.kz.
7.5. При несогласии Залогодателя с измененной редакцией Примерных условий,
он вправе отказаться от их принятия в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты их размещения путем подачи соответствующего заявления и досрочного исполнения обязательств по Договору, настоящим Примерным условиям и ДМК.
Если в указанный срок письменное требование Залогодателя по отказу в принятии
изменений к настоящим Примерным условиям, не поступило Залогодателю, данное
обстоятельство означает согласие Залогодателя с новой (измененной) редакцией
Примерных условий в целом с учетом внесенных изменений.
7.6. Все ранее действовавшие Примерные условия прекращают свое действие
со дня вступления в силу новой редакции Примерных условий, опубликованных в
печати, а также на интернет-ресурсе www.toyota.kz.
7.7. Условия Договора, в том числе условия его исполнения, могут быть изменены и (или) дополнены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения
к нему, за исключением случаев их улучшения для Залогодателя, установленных
Примерными условиями, когда Залогодержатель вправе внести изменения и (или)
дополнения в одностороннем порядке.
8. НТС.
8.1. С согласия Залогодателя возможна установка НТС в Предмет залога (Транспортное средство). В этом случае Залогодатель дает бесспорное, безусловное и
безотзывное согласие на установку НТС в Предмет залога в целях обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем обязательств и применения к нему мер по
Договору и настоящим Примерным условиям.
8.2. После установки запрещается осуществлять демонтаж НТС, умышленно повреждать, уничтожать либо отключать НТС. В случае нарушения данного пункта Залогодержатель вправе потребовать досрочного возврата суммы Микрокредита в течение
срока, указанного в таком требовании. В случае неисполнения требования о досрочном
возврате Микрокредита, Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное
имущество в соответствии с условиями Договора и настоящих Примерных условий.
8.3. Залогодержатель, при помощи НТС, вправе по своему усмотрению применить
следующие дополнительные меры обеспечения исполнения обязательств, помимо
иных, установленных в Договоре и настоящих Примерных условиях, на что Залогодатель дает свое бесспорное, безусловное и безотзывное согласие:
8.3.1. собирать и обрабатывать информацию, предоставляемую НТС;
8.3.2. в любое время проверить местоположение Предмета залога и его сохранность;
8.3.3. в случае просрочки исполнения обязательств по ДМК более чем 31 (тридцать одного) дня ограничить право Залогодателя на пользование Предметом залога, в частности путем блокировки управления (отключения) Предмета залога;
8.3.4. потребовать от Залогодателя перемещения Предмета залога в место его
хранения по выбору Залогодержателя до момента погашения неисполненных обязательств Залогодателем;
8.3.5. отменить ограничение права Залогодателя на использование Предмета залога после исполнения ранее неисполненных обязательств.
8.4. Залогодатель дает бесспорное, безусловное и безотзывное согласие Залогодержателю на применение к нему указанных в настоящих Примерных условиях мер.
8.5. Залогодатель вправе пользоваться доступными ему функциями НТС в личных целях.
9. Направление требований и уведомлений.
Требование о предоставление документов
9.1. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что Залогодержатель направляет Залогодателю требование о предоставлении документов, предусмотренных
Договором и настоящими Примерными условиями, в любое время в течение срока
действия Договора, по выбору Залогодержателя любым из следующих способов:
(i) путем направления Залогодателю требования в виде текстового сообщения на
номер телефона Залогодателя, и/или
(ii) путем направления Залогодателю электронного сообщения с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, по адресу электронной почты Залогодателя, и/или
(iii) путем направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Залогодателя и/или
(iv) путем вручения требования непосредственно Залогодателю у нарочно под
расписку, и/или
(v) путем устного сообщения Залогодателю о требовании Залогодержателя по номеру телефона Залогодателю и/или
(vi) любым иным способом, определяемым Залогодержателем по своему усмотрению.
9.2. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что Залогодатель обязан
предоставить Залогодержателю требуемые по Договору и настоящим Примерным
условиям документы путем фактической их передачи Представителю Залогодержателя под роспись о получении.
Уведомления или запросы
9.3. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления
от Залогодателя Залогодержателю считаются оформленными надлежащим способом и полученными Залогодержателем, когда такие уведомления направляются Залогодателем Залогодержателю одним из следующих способов:
(i) вручением представителю Залогодержателя, находящемуся у Дилера под роспись о получении;
(ii) посредством курьерской службы на адрес по месту нахождения Залогодержателя.
9.4. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления
от Залогодержателя Залогодателю считаются оформленными надлежащим способом и полученными Залогодателем, когда такие уведомления направляются Залогодержателю Залогодателю одним из следующих способов:
(i) вручением непосредственно Залогодателю нарочно под расписку;
(ii) в виде текстового сообщения на номер телефона Залогодателя;
(iii) в виде электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу
электронной почты Залогодателя;
(iv) посредством почтовой службы на адрес регистрации и/или проживания Залогодателя.
9.5. Залогодержатель не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение уведомлений Залогодателем, вызванное изменением контактных дан-
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(iv) Кепіл берушінің тіркелген және/немесе тұратын мекенжайына пошта қызметі
арқылы.
9.5. Кепіл ұстаушы Шартқа және осы Үлгі шарттарға сәйкес кепіл беруші кепіл
ұстаушыны жазбаша хабардар етпеген кепіл берушінің байланыс деректерінің/
деректемелерінің өзгеруінен туындаған кепіл берушінің хабарламаларды алмағаны
немесе уақтылы алмағаны үшін жауапты болмайды.
9.6. Тараптар осымен кепіл берушінің хабарламаларды жіберу және/немесе
алу мақсаттары үшін қандай да бір жедел байланыс құралдарын пайдаланудың
барлық және кез келген тәуекелін (үшінші тұлғалардың кез келген қасақана ісәрекеттерінің, оның ішінде алаяқтықтың, жіберілген ақпаратқа уәкілетті емес
қол жеткізудің, сондай-ақ жедел байланыс құралдарының, хабарламаларды
беру үшін пайдаланылатын қызметтерді жеткізушілердің немесе жабдықтардың
жұмысындағы проблемалардан туындаған кепіл беруші/кепіл ұстаушы оны
алғанға дейін осындай ақпараттың жоғалу тәуекелін қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмей) қабылдайтынын растайды.
9.7. Кепіл ұстаушы хабарламаларды беру кезіндегі кез келген іркілістер үшін және/
немесе оның көмегімен хабарлама берілуге және/немесе алынуға тиіс кез келген
жабдықтың ақаулары үшін жауапты болмайды.
9.8. Кепіл ұстаушы жедел байланыс құралдарын пайдалана отырып, хабарламаларды жіберуге байланысты кепіл берушінің Кепіл ұстаушының хабарламаларды
алмауы/уақтылы алмауы, үшінші тұлғалардың қаскүнемдік әрекеттері нәтижесінде
туындаған залалдарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, кепіл беруші
келтіруі мүмкін кез келген залалдар үшін, егер мұндай залалдар кепіл ұстаушының
ұқыпсыздығының немесе өз міндеттерін қасақана орындамауының нәтижесі болып
табылғаны дәлелденбесе, жауапты болмайды.
9.9. Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға жазбаша хабарлама/ талап жолдау арқылы оны
хабарлауға/ хабардар етуге телефон (дар) арқылы, электрондық пошта арқылы,
байланыс телефоны ретінде Кепіл ұстаушы үшін жазбаша көрсетілген нөмір (лер)
мен мекенжайлар арқылы, оның ішінде мәтіндік хабарлама жіберу арқылы, сондайақ Кепіл ұстаушының мобильдік қосымшасы арқылы осындай ақпаратты жіберу
арқылы келісім береді:
(i) кепіл берушіде бар Шарт бойынша берешек және оның ішінде мерзімі өткен
берешек пайда болған бірінші күннен бастап ДМК бойынша төлемдерді енгізу бойынша мерзімін өткізіп алу нәтижесінде;
(ii) Шарт бойынша міндеттемелердің және ДМК-ның басқа да бұзушылықтары;
(iii) Шартқа және ДМК-ға қатысты шарттар, талаптар және т.б.
9.10. Кепіл ұстаушыға осындай телефон қоңырауы(-лары)/ мәтіндік хабарламалар / электрондық пошта арқылы немесе Кепіл ұстаушының мобильді қосымшасы
арқылы жіберілген хабарламалар арқылы берілген ақпарат Кепіл беруші оның
келісімімен берілген, осы Үлгі шарттарға қосылу жолымен көрсетілген деп танылады.
10. Құпиялылық
10.1. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан алынған қаржылық, коммерциялық
және өзге де ақпараттың қатаң құпиялылығын сақтауға міндеттенеді. Мұндай
ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, жариялау немесе жария ету Кепіл ұстаушының
мұндай ақпаратты Шарт талаптарына, ДМК-ға және осы Үлгі шарттарға сәйкес
беру жағдайларын қоспағанда және/немесе сотта Кепіл ұстаушының мүдделерін
білдіретін тұлғаға, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда
екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана мүмкін болады.
10.2. Шартқа қол қою арқылы Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Шарт бойынша
ақпаратты мемлекеттік органдар мен соттарға, Мемлекеттік және жеке сот орындаушыларына, омбудсманға, коллекторлық ұйымдарға қолданыстағы заңнамаға
сәйкес, заңды және жеке тұлғаларға Шарт бойынша ақпаратты ашуға, беруге
(Кепіл ұстаушыны таңдау бойынша кез келген тәсілмен, қағаз және электрондық
жеткізгіште) келісім береді, Шарт бойынша және осы Үлгі шарттар бойынша
міндеттемелерді бұзған жағдайда Кепіл ұстаушыға Кепіл берушіден, рейтингтік
ұйымдарға, тәуелсіз бағалаушыларға, сондай-ақ Кепіл ұстаушы азаматтық-құқықтық
шарттар (келісімдер) шеңберінде өзара іс-қимыл жасайтын өзге де үшінші тұлғаларға
(мемлекеттік органдарға, мекемелерге, ұйымдарға) берешекті өндіріп алу бойынша, оның ішінде ақпараттық жүйелерді/дерекқорларды интеграциялау мәселелері
бойынша жәрдем көрсетеді. Кепіл берушінің ақпаратты ашуға келісімі оның бүкіл
көлеміне және Шарттың және осы Үлгі шарттардың қолданылуының бүкіл кезеңіне
қолданылады.
10.3. Шарт және осы Үлгі шарттар шеңберінде агент заңды тұлға деп агенттік
келісім негізінде Кепіл ұстаушыға қызметтер көрсететін, Кепіл ұстаушы уәкілеттік
берген заңды тұлға түсініледі.
10.4. Кепіл ұстаушы мен кеңесші арасында жасалатын тапсырма шарты негізінде
Кепіл ұстаушыға қызметтер көрсететін, Кепіл ұстаушы уәкілеттік берген жеке тұлға
Шарт және осы Үлгі шарттар шеңберінде кеңесші болып табылады.
10.5. Тараптардың кез келгені екінші Тараптың құпия ақпаратын Шарттың талаптарын және осы Үлгі шарттарды бұза отырып жария еткен жағдайда, кінәлі Тарап
мұндай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей
отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапты болады.
11. Басқа да талаптар.
11.1. Егер басқасы тікелей көрсетілмесе, бапқа сілтеме, тармақ Шарттың бабына
немесе тармағына сілтеме болып табылады.
11.2. Тақырыптар сілтемеге ыңғайлы болу үшін берілген және Шартты түсіндіру
үшін пайдаланылмайды.
11.3. Шарттан немесе осы Үлгі шарттардан туындайтын немесе олармен байланысты Тараптар арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктерді Кепіл ұстаушы
орналасқан жерде қолданылатын заңнамада көзделген тәртіппен сот шешуге тиіс.
11.4. Шартта және осы Үлгі шарттарда тікелей көзделмеген барлық басқа
жағдайларда Тараптар қолданылатын заңнаманы басшылыққа алады.
11.5. Қолданыстағы заңнамада және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда,
Шартты және осы Үлгілік шарттарды орындаудан біржақты бас тартуға, сондай-ақ
Шартты және осы Үлгілік шарттарды біржақты бұзуға жол берілмейді.
11.6. Кепіл ұстаушы Кепіл берушінің келісімінсіз үшінші тұлғадан ДМК бойынша
міндеттемелердің орындалуын қабылдауға құқылы. Мұндай жағдайда Шарт бойынша талап ету құқығы үшінші тұлғаға ауысады.
11.7. Кепіл беруші қайтыс болған жағдайда Шарт және осы Үлгі Шарттар бойынша құқықтар мен міндеттер қолданыстағы заңнамаға сәйкес оның құқықтық
мирасқорларына ауысады.
11.8. Шарт жасалғаннан кейін Кепіл ұстаушының жағдайын нашарлататын ережелер белгіленген жағдайда, Шарт талаптары Кепіл ұстаушының талабы бойынша
өзгертілуге тиіс.
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ных/реквизитов Залогодателя, о которых Залогодатель письменно не уведомил Залогодержателя в соответствии с Договором и настоящими Примерными условиями.
9.6. Стороны настоящим подтверждают, что Залогодатель принимает на себя весь и
любой риск использования каких-либо средств оперативной связи для целей отправки
и/или получения уведомлений (включая, но не ограничиваясь, риск любых умышленных
действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, а также утраты такой информации до ее получения Залогодателем/
Залогодержателем, вызванной проблемами в работе средств оперативной связи, поставщиков услуг или оборудования, используемого для передачи уведомлений).
9.7. Залогодержатель не несет ответственности за любые сбои при передаче уведомлений и/или за неполадки любого оборудования, при помощи которого должно
быть передано и/или получено уведомление.
9.8. Залогодержатель также не несет ответственности за любые убытки, которые
может понести Залогодатель в связи с отправкой уведомлений с использованием
средств оперативной связи, включая, но не ограничиваясь, убытки Залогодателя,
возникшие в результате неполучения/несвоевременного получения уведомлений
Залогодержателем, злоумышленных действий третьих лиц, если только не будет
доказано, что такие убытки явились результатом небрежности или умышленного неисполнения Залогодержателем своих обязанностей.
9.9. Залогодатель дает согласие на извещение/ уведомление его Залогодержателю путем направления письменного уведомления/ требования, по телефону(-ам),
посредством электронной почты, номер(-а) и адреса которые письменно указаны
для Залогодержателя Залогодателем в качестве контактных, в том числе путем направления текстового сообщения, а также путем направления такой информации
посредством мобильного приложения Залогодержателя:
(i) имеющейся у Залогодателя задолженности по Договору и ДМК, в том числе в
результате просрочки по внесению платежей по ДМК, начиная с первого дня образования просроченной задолженности;
(ii) других нарушениях обязательств по Договору и ДМК;
(iii) условиях, требованиях и т.п., касающихся Договора и ДМК.
9.10. Информация, данная Залогодержателю посредством такого(-их)
телефонного(-ых) звонка(-ов)/ текстовых сообщений / сообщений, отправленных по
электронной почте, либо посредством мобильного приложения Залогодержателя
признается Залогодателем предоставленной с его согласия, выраженного путем его
присоединения к настоящим Примерным условиям.
10. Конфиденциальность
10.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача
такой информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только
с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев передачи Залогодержателем такой информации в соответствии с условиями Договора, ДМК и настоящими
Примерными условиями и/или лицу, представляющему интересы Залогодержателя в
суде, а также в случаях, предусмотренных Применимым законодательством.
10.2. Подписанием Договора Залогодатель дает Залогодержателю согласие на
раскрытие, передачу (любым способом по выбору Залогодержателя, как на бумажном, так и на электронном носителе) информации по Договору Агенту юридическому
лицу, Консультанту Залогодержателя, аудиторской организации при проведении различного вида аудита, предусмотренного Применимым законодательством, государственным органам и судам, государственным и частным судебным исполнителям,
омбудсману, коллекторским организациям в соответствии с Применимым законодательством, юридическим и физическим лицам, оказывающим Залогодержателю
содействие по взысканию задолженности с Залогодателя в случае нарушения им
обязательств по Договору и настоящим Примерным условиям, рейтинговым организациям, независимым оценщикам, а также иным третьим лицам (государственным органам, учреждениям, организациям), с которыми Залогодержатель взаимодействует в рамках гражданско-правовых договоров (соглашений), в том числе по
вопросам интеграции информационных систем/баз данных. Согласие Залогодателя
на раскрытие информации распространяется на весь ее объем и на весь период
действия Договора и настоящих Примерных условий.
10.3. Под Агентом юридическим лицом в рамках Договора и настоящих Примерных условий понимается уполномоченное Залогодержателем юридическое лицо,
оказывающее услуги Залогодержателю на основании агентского соглашения.
10.4. Консультантом в рамках Договора и настоящих Примерных условий является уполномоченное Залогодержателем физическое лицо, оказывающее услуги
Залогодержателю на основании договора поручения, заключаемого между Залогодержателем и Консультантом.
10.5. В случае разглашения любой из Сторон конфиденциальной информации
другой Стороны в нарушение требований Договора и настоящих Примерных условий, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с Применимым
законодательством с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.
11. Прочие условия.
11.1. Если иное прямо не указано, ссылка на статью, пункт является ссылкой на
статью или пункт Договора.
11.2. Заголовки приведены для удобства отсылки и не используются для толкования Договора.
11.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или
настоящих Примерных условий или связанные с ними, подлежат разрешению судом в порядке, предусмотренном Применимым законодательством по месту нахождения Залогодержателя.
11.4. Во всех других случаях, прямо не предусмотренных Договором и настоящими
Примерными условиями, Стороны руководствуются Применимым законодательством.
11.5. Не допускается односторонний отказ от исполнения Договора и настоящих
Примерных условий, а также одностороннее расторжение Договора и настоящих
Примерных условий, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством и Договором.
11.6. Залогодержатель вправе принять исполнение обязательств по ДМК от третьего лица без согласия Залогодателя. В таком случае к третьему лицу переходит
право требования по Договору.
11.7. В случае смерти Залогодателя права и обязанности по Договору и настоящим Примерным условиям переходят к его правопреемникам в соответствии с Применимым законодательством.
11.8. В случае если после заключения Договора Применимым законодательством
будут установлены правила (положения), ухудшающие положение Залогодержателя, условия Договора должны быть изменены по требованию Залогодержателя.
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1. «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ, заңды мекен-жайы: ҚР, 160712, Түркістан облысы,
Отырар ауданы, Темір ауылдық округі, Темір ауылы, Бауыржан Момышұлы көшесі,
51 үй, «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ Тасымалдау базасы, кеңсенің мекен-жайы - ҚР, 160023,
Шымкент қ., Төреқұлов к-сі, 15 В, тел. 8(7252) 997199, келесі шарттарда автокөлік
құралдарын сату бойынша аукцион (саудаласу) қайта өткізу туралы хабарлайды:
2. Сауда-саттық объектілері:
Лот
№

Автокөлік атауы

1. АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», юридический адрес: РК, 160712, Туркестанская область,
Отырарский район, Тимурский сельский округ, село Тимур, ул. Б. Момышулы, дом
51, Перевалочная база АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», адрес офиса - РК, 160023, г. Шымкент, ул.Торекулова 15 В., тел. 8(7252) 997199 объявляет повторно о проведении
аукциона (торга) по реализации автотранспортных средств на следующих условиях:
2. Объекты торгов:

Түгендеу
нөмірі

Шығарылған жылы

Бастапқы
бағасы

№
лота

Наименование автотранспорта

Инвентарный
номер

Год выпуска

Стартовая цена
объектов продажи

1

Автокөлік
Skoda Superb В6

АТ0004007

2014

4 813 000

1

Автомобиль Skoda
Superb В6

АТ0004007

2014

4 813 000

2

МТЗ-80 дөңгелекті трактор

АО0001988

1989

948 000

2

Трактор колесный МТЗ-80

АО0001988

1989

948 000

3

Ұңғымаларды айдауға арналған
жылжымалы қондырғы

АТ0001572

2010

2 562 917

3

Передвижная установка
для прокачки скважин №5

АТ0001572

2010

2 562 917

4

Ұңғымаларды айдауға арналған
жылжымалы қондырғы

Ш00000355

2011

2 486 400

4

Передвижная установка
для прокачки скважин №7

Ш00000355

2011

2 486 400

5

Ұңғымаларды айдауға арналған
жылжымалы қондырғы

АТ0002837

2012

2 735 040

5

Передвижная установка
для прокачки скважин №9

АТ0002837

2012

2 735 040

6

МАЗ 642205-020 ершікті тартқыш

РЗ0000078

2005

2 267 000

7

МАЗ 642208-230Р5 ершікті тартқыш

АТ0000217

2007

2 359 000

6

Седельный тягач МАЗ
642205-020

РЗ0000078

2005

2 267 000

8

Маз 93866-041 жартылай
тіркемесі

РЗ0000080

2005

1 089 000

7

Седельный тягач МАЗ
642208-230Р5

АТ0000217

2007

2 359 000

9

МАЗ 93866-043 жартылай
тіркемесі

АТ0000218

2007

1 135 000

8

Полуприцеп МАЗ 93866-041

РЗ0000080

2005

1 089 000

9

Полуприцеп МАЗ 93866-043

АТ0000218

2007

1 135 000

Сату объектілерінің орналасқан жері:
- №1 лот: Шымкент қ., Төреқұлов к-сі, 15 В, («ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ кеңсесі);
- № 2 - №5 лот: 160709, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Көксарай ауылдық
округі, «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ ЖҰС Кеніші;
- №6 - №9 лот: 160709, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Темір ауылдық округі, Темір
ауылы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 51 үй, «Заречное» БК»АҚ Тасымалдау базасы.
Сауда-саттық бойынша құжаттаманы және сауда-саттық объектілері туралы толық
ақпаратты келесі мекен-жай бойынша: Шымкент қ., 160023, Төреқұлов к-сі, 15 в
(«ЗАРЕЧНОЕ» БК АҚ кеңсесі) тел. 8(7252) 997199 жауапты тұлғаларының байланыс
телефонының нөмірлері: Батырова Д.Т.,тел.8(7252)997366,87017434931,электронд
ық мекен-жайы (dbatyrova@zarechnoe.kazatomprom.kz), мынадай тәсілдермен алуға
болады:
1) қағаз тасығыштарда қолма-қол;
2) әлеуетті қатысушының сұрау салуы бойынша құжаттарды электрондық
мекенжайға жіберу арқылы электрондық түрде.
3. Сауда-саттыққа әлеуетті қатысушылардың сауда объектісімен танысуы
(тексеру) үшін күні мен уақыты және орны: 2020 жылғы «24» желтоқсананан бастап
«5» қаңтар 2021 жылға дейінгі кезеңде, сағат «9.00» - ден «17.00» - ге дейін, келесі
мекен-жай бойынша:
- №1 лот: Шымкент қ., Төреқұлов к-сі, 15 В, («ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ кеңсесі);
- №2 - №5 лот: 160709, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Көксарай ауылдық
округі, «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ ЖҰС Кеніші;
- №6 - №9 лот: 160709, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Темір ауылдық округі, Темір
ауылы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 51 үй, «Заречное» БК»АҚ Тасымалдау базасы.
4. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі: Сауда-саттықты өткізу туралы
ақпараттық хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап
2021 жылғы «6» қаңтар сағат 10-00-ге дейін. Сауда–саттықты өткізу уақыты мен орны2021 жылғы «8» қаңтар сағат 10-00-де, Шымкент қаласы, 160023, Төреқұлов көшесі,
15 В мекенжайында орналасқан «ЗАРЕЧНОЕ» БК АҚ кеңсесінің мәжіліс залы.
5. Сауда-саттық нысаны - аукцион, сауда-саттық әдісі - сауда-саттықтың ағылшын
әдісі (бастапқы баға жарияланған қадаммен көтерілетін сауда-саттық әдісі).
6. Бағаны ұлғайту қадамы-сатылу объектісінің бастапқы бағасынан 5% (бес пайыз).
7. Кепілдік жарна Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін бастапқы
соманың 3 % (үш пайыз) мөлшерінде теңгемен енгізіледі: «Қазақстан Халық банкі»
АҚ ЖСК KZ976017291000003565, БСК HSBKKZKX, БСН 030140000870.

Места нахождения объектов торгов: лот №1: г. Шымкент, ул.Торекулова 15 В,
(офис АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»);
- лот №2 -№5: 160709, Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайский
сельский округ, Рудник ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»;
- лот №6 -№9: 160709, Туркестанская область, Отырарский район, Тимурский
сельский округ, село Тимур, ул. Бауыржан Момышулы, дом 51 - Перевалочная база
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ».
Документацию по торгам и полную информацию об объектах торгов можно
получить по следующему адресу: г. Шымкент, 160023, ул.Торекулова 15 В (офис
АО СП «ЗАРЕЧНОЕ») тел. 8(7252) 997199, (Ф.И.О. ответственных лиц: Батырова
Д.Т. тел. 8(7252) 997366, 8(701)7434931, электронный адрес (dbatyrova@zarechnoe.
kazatomprom.kz)следующими способами:
1) Нарочно на бумажных носителях;
2) В электроном виде путем направления документов на электронный адрес по
запросу потенциального участника.
3. Место, дата и время для ознакомления (осмотра) потенциальными участниками
торгов с объектом торгов: в период с «24» декабря 2020 года по «5» января 2021
года, с «9-00» ч. до «17-00» ч. по адресу:
- лот №1: г. Шымкент, ул.Торекулова 15 В, (офис АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»);
- лот №2 -№5: 160709, Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайский
сельский округ, Рудник ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»;
- лот №6 -№9: 160709, Туркестанская область, Отырарский район, Тимурский
сельский округ, село Тимур, ул. Бауыржан Момышулы, дом 51 - Перевалочная база
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ».
4. Срок представления заявок на участие в торгах: со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов в средствах массовой информации до
«10-00» часов «6» января 2021 года. Время и место проведения торгов– «8» января
2021 года в 10-00 часов, конференц зал офиса АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», находящегося
по адресу: г. Шымкент, 160023, ул. Торекулова 15 В.
5. Форма торгов – аукцион, метод торгов - Английский метод торгов (метод торгов,
при котором стартовая цена повышается с объявленным шагом).
6. Шаг увеличения цены - 5% (пять процента) от стартовый цены объекта продажи.
7. Гарантийный взнос вносится в тенге в размере 3 % (три процента) от стартовой суммы, который вносится на банковский счет Заказчика: АО «Народный банк
Казахстана» ИИК KZ976017291000003565, БИК HSBKKZKX, БИН 030140000870.

«Jýsan Garant» Сақтаныру Компаниясы» Акционерлік Қоғам өз сақтандырушыларына
және барлық мүдделі тұлғаларға «Jýsan Garant» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік
Қоғам Семей қаласы бойынша Филиалының мекенжайының өзгеруі туралы мәлімдейді.
Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 071400/F17K7T2,
Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Т.Уранхаев көшесі, 33 үй.

Акционерное общество «Страховая компания «Jýsan Garant» уведомляет
своих страхователей, а также всех заинтересованных лиц об изменении места нахождения своего Филиала по г.Семей.
Место нахождение Филиала: Республика Казахстан, индекс 071400/F17K7T2, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Т.Уранхаева, дом. 33.

«СЯНЬЯНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ» ЖШС, БИН
180340025289 өзінің жойылғаны туралы хабарлайды. Кінәрат-талап хабарландыру Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жұлдыз тұрғын үй
массиві, 336-ші үй, 160800 заңды мекенжайы бойынша жарық көргеннен бастап екі
айдың ішінде қабылданады.

ТОО «СЯНЬЯНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ», БИН
180340025289 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении
двух месяцев со дня опубликования объявления по юридическому адресу: 160800,
Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, Жилой Массив Жулдыз, дом 336.

Тенге и рынок нефти под давлением из-за нового штамма

Почему нацвалюта начала сдавать позиции, прокомментировали в Нацбанке
Тенге и рынок нефти под давлением изза нового штамма - Kapital.kz
Тенге прервал свое последовательное
укрепление против доллара в последние
несколько дней. О том, что влияет на разворот курса национальной валюты, прокомментировал директор департамента монетарных операций Национального банка
Нуржан Турсунханов.
Текущий курс тенге к доллару США на
биржевых торгах находится на уровне
421,52 тенге, ослабев с воскресенья на
(-)0,98%.
Ослабление национальной валюты произошло на фоне падения цен на нефть и
ослабления основных валют развивающихся рынков в результате новостей об обнаружении нового штамма коронавируса в

Великобритании, а также связанные с ним
ограничения на поездки и передвижения.
Дополнительным негативным фактором
для рынка энергоносителей послужили
данные о росте запасов сырой нефти в
США, вопреки ожиданиям инвесторов об их
снижении. В результате цена на нефть марки Brent с конца прошлой недели снизилась
на 5,7%, до $49,26 за баррель на азиатской
сессии торгов сегодня.
Принимая во внимание статистику по
запасам сырой нефти, реальный рост потребления не дотягивает до ожидаемых
значений, которые создали оптимизм на
рынке энергоносителей ранее в результате
решения ОПЕК+ о продлении сокращения
добычи нефти.
Мировые индексы также скорректировались на новостях о появлении нового
штамма COVID-19. Европейские индексы

упали на 1,7-2,5%, несмотря на оперативное одобрение использования вакцины от
COVID-19 на территории стран Евросоюза
со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Биржи США закрылись
разнонаправленно, после того, как действующий президент США Д. Трамп отказался
подписывать одобренный Конгрессом пакет стимулирования, мотивировав отказ
необходимостью внесения корректировок
в сторону увеличения объема поддержки.
Так, NASDAQ продемонстрировал рекордный рост, а индексы Dow Jones и S&P 500
закрылись в минусе на сигналах неопределенности по пакету стимулирования, что
создало дополнительные риски для роста.
С оглядкой на падающие сырьевые
рынки, валюты развивающихся стран просели с конца прошлой недели к закрытию
торгов во вторник на общем негативном
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сентименте. Бразильский реал ослаб против доллара на (-)1,6%, мексиканское песо
– на (-)1,0%, южноафриканский ранд– на
(-)0,9%, индонезийская рупия – на (-)0,7%,
турецкая лира – на (-)0,5%, индийская рупия – на (-)0,4%. После заметного укрепления, начавшегося в ноябре на фоне
новостей о начале вакцинации, курс российского рубля также перешел к ослаблению, снизившись в сравнении с пятничным
уровнем на (-)3,3% до текущих 76 рублей
за доллар.
Обменный курс тенге формировался под
воздействием внешних фундаментальных
факторов и показал динамику, соответствующую основным рынкам энергоносителей
и рынкам развивающихся стран.
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