
Артезиан суын беру бойынша қызмет көрсету туралы 

ШАРТ 

  тірк. № 

                        «Өскемен ЖЭО» ЖШС тірк.  

 

Өскемен қ.                                        «____» _________201__ж.  

 

Орындаушы: _____________ атынан ___________негізінде  

әрекет  ететін__________ ,  бір тараптан  

және  

Тапсырыс беруші: «Өскемен ЖЭО» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі атынан Жарғының негізінде әрекет 

ететін Бас директор Идрисов Сабыргали 

Мухаметкалиевич екінші тараптан, бірге Тараптар деп 

аталады, төмендегілер жөнінде осы Шартты (бұдан әрі – 

Шарт) жасасты: 

 

ДОГОВОР  

на оказание услуг по подаче артезианской воды 

рег. в _____________ 

                        рег. в ТОО «УК ТЭЦ» 

 

г. Усть-Каменогорск                           «___»_________201__г.  

 

Исполнитель: ________________в лице ______________, 

действующего на основании__________, с одной стороны, 

и 

Заказчик: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ» в лице 

Генерального директора Идрисова Сабыргали 

Мухаметкалиевича, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

 

1. ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР 

 

Орындаушы; 

теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы – желінің 

теңгерімдік тиесілілігі (жекеменшік, шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару белгісі бойынша) немесе Шарт 

бойынша Орындаушы мен Тапсырыс беруші арасындағы 

желіні бөлу сызығы;  

пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы – 

Тараптардың келісімімен белгіленетін сумен жабдықтау 

жүйелерінің элементтерін пайдаланғаны үшін міндеттер  

(жауапкершілік) белгісі бойынша  сумен жабдықтау 

жүйелері элементтерін бөлу сызығы. Осындай келісім 

болмаған жағдайда пайдалану жауапкершілігінің шекарасы 

теңгерімдік тиесілілігінің шекарасы бойынша белгіленеді; 

тапсырыс беруші, «Өскемен ЖЭО» ЖШС  – «Өскемен 

ЖЭО» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тұлға, 

осы Шартқа сәйкес Орындаушының тұтынушысы болып 

табылатын. 

артезиан суы –табиғи сапалы су;   

төлем құжаты – оның негізінде төлем жүргізілетін құжат 

(есептеу құралы көрсеткіштерінің негізінде жасалған 

фактура-шот, шот, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты);  

 

есептеу құралдарын тексеру – есептеу құралдарының жай-

күйін зерттеу, техникалық талаптарға сәйкес келетіндігін 

айқындау және растау, олардың көрсеткіштерін жазып алу 

мақсатында Орындаушының өкілі орындайтын операциялар 

жиынтығы; 

процесс – өнімнің өмірлік циклі процестерін қоса алғанда, 

қандай да белгіленген нәтижеге қол жеткізу бойынша өзара 

байланысты және жалғаспалы әрекеттердің (жұмыстардың) 

жиынтығы;  

есепке алу құралы – заңнамада белгіленген тәртіппен 

қолдануға рұқсат етілген суды коммерциялық есептеуге 

арналған техникалық құрылғы; 

есеп айырысу кезеңі – қызмет көрсеткені үшін Тапсырыс 

берушімен есеп айырысу жүргізілетін айдың бірінші күнінің 

00
00

 сағатынан бастап соңғы күнінің 24
00

 сағатына дейінгі бір 

күнтізбелік айға тең уақыт кезеңі ретінде Шартта 

айқындалған кезең; 

артезиан суын беру бойынша қызмет көрсету – суды алу, 

сақтау және Орындаушының сумен жабдықтау жүйесі 

арқылы Тапсырыс берушіге беруді қамтамасыз ететін іс-

шаралардың жиынтығы;  

орындалған жұмыстардың (қызметтердің) актісі – 

Тараптар қол қойған, есеп айырысу кезеңінде (ай) 

Орындаушы көрсеткен қызмет фактісін растайтын құжат.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ДОГОВОРЕ 

Исполнитель; 

граница раздела балансовой принадлежности – линия 

раздела сети между Исполнителем и Заказчиком, 

определяемая по балансовой принадлежности сети (по 

признаку собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления) или Договором;  

граница раздела эксплуатационной ответственности – 

линия раздела элементов систем водоснабжения по признаку 

обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов 

систем водоснабжения, устанавливаемая соглашением 

Сторон. При отсутствии такого соглашения, граница 

эксплуатационной ответственности устанавливается по 

границе балансовой принадлежности; 

заказчик, ТОО «УК ТЭЦ» – Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ», юридическое 

лицо, являющееся потребителем услуг Исполнителя, в 

соответствии с настоящим Договором; 

артезианская вода – вода природного качества;  

платежный документ – документ (счет-фактура, счет, 

извещение, квитанция, счет-предупреждение, составленное 

на основании показаний приборов учета) на основании 

которого производится оплата; 

проверка приборов учета – совокупность операций, 

выполняемых представителем Исполнителя, с целью 

обследования состояния приборов учета, определения и 

подтверждения соответствия техническим требованиям и 

снятия их показаний; 

процесс – совокупность взаимосвязанных и 

последовательных действий (работ) по достижению какого-

либо заданного результата, включая процессы жизненного 

цикла продукции; 

прибор учета – техническое устройство, предназначенное 

для коммерческого учета воды, разрешенное к применению в 

установленном законодательством порядке; 

расчетный период – период, определенный в Договоре как 

период времени, равный одному календарному месяцу с 00
00

 

часов первого дня до 24
00

 часов последнего дня месяца, за 

который производится расчет Заказчиком за услугу; 

 

оказание услуг по подаче артезианской воды – 

совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, 

хранение, а также услугу по подаче воды Заказчику через 

систему водоснабжения Исполнителя. 

акт оказанных услуг – документ, подтверждающий факт 

оказанной Исполнителем услуги за расчетный период 

(месяц), подписанный Сторонами. 

 

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 



2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушы Тапсырыс 

берушіге артезиан суын (бұдан әрі «Су» деп аталады) 

жеткізугі міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші көрсетілген 

қызметтер үшін төлемді төлеуге міндеттенеді.  

 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора 

Исполнитель обязуется оказывать услуги по подаче 

Заказчику артезианской воды (именуемую в дальнейшем – 

вода), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные 

Исполнителем услуги.  

 

3. ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ  

 

3.1. Тапсырыс берушіге жеткізілетін артезиан суының іс 

жүзіндегі көлемі есепке алу құралдарының көрсеткіштері 

бойынша анықталады.  

3.2. Берілетін судың сапасы оның табиғи құрамы мен 

қасиеттеріне сәйкес болуы тиіс, оның сипаты мен 

қасиеттерін өзгерту мақсатында Орындаушы тарапынан 

қосымша өңдеуге жол берілмеуі тиіс.     

3.3. Шарт Тапсырыс берушімен онда Орындаушының су 

беру желілеріне қосылған қажетті жабдығы болған, 

Орындаушы белгілеген техникалық шарттарды орындаған 

жағдайда, дербес тәртіпте жасалады.  

 

3.4. Су Тапсырыс берушіге үздіксіз беріледі. Бұл ретте 

Орындаушы өзінің сорғы станциясында 2,4 кгс/см2 болатын 

қысымды ұстауды қамтамасыз етеді, осы Шартпен 

уағдаласқан шекте суды беру жағдайындағы рұқсат етілетін 

ауытқулар (–) 0,2 және (+) 0,4 кгс/см2.  

 

3.5. Тараптардың, Тапсырыс беруші мен Орындаушының 

желілерінің теңгерімдік тиесілілігі мен жауапкершілігін бөлу 

шекарасы Орындаушы мен Тапсырыс берушінің арасындағы 

теңгерімдік тиесілік және пайдалану жауапкершілігін бөлу 

актісінің» негізінде анықталады (осы Шарттың №2 

қосымшасы).  

3.6. Суды беруді тоқтату: 

 

1) авариялық жағдайда не азаматтардың өміріне және 

қауіпсіздігіне қауіп төнген;  

2) Орындаушының құбыр жолдарына жаңа қуаттар 

және/немесе қосалқы тұтынушыларды өз бетімен қосқан 

немесе суды тұтыну жүйелерін есепке алу құралдары 

орнатылған жерге дейін қосқан;  

3) қызметтерді төлеу болмауы; 

 

4) Орындаушының өкілдерін есептеу құралдарына бірнеше 

рет жібермеген;  

5) Орындаушының желілерінде жоспарлы жөндеу 

жұмыстары жүргізілген; 

6) нормативтік құқықтық актілерде және Тараптардың 

келісімінде көзделген басқа да жағдайларда жүргізіледі. 

Бұл ретте Орындаушы келесі тармақшаларда уағдаласқан 

бұзушылықтар орын алған жағдайда, су беруді толық немесе 

ішінара тоқтатуға құқылы: 

- 1) тармақ – Тапсырыс берушіні дер кезінде хабардар ету;   

 

- 3-6) тармақшалар – Тапсырыс берушіні Суды тоқтатуға 

дейін кемінде 5 (бес) күн бұрын хабардар ете отырып; 

 

3.7. Шарттың 3.1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында 

келісілген жағдайларда, Тапсырыс берушіні қайта қосу 

туындаған бұзушылықтарды жойғаннан кейін жүргізіледі. 

Шарттың 3.1-тармағының 1) тармақшасымен көзделген 

бұзушылықтар үшін Тапсырыс берушіге Суды беруді 

шектеген жағдайда, қайта қосу борышын толық өтегеннен 

кейін жүргізіледі.  

3.8. Тапсырыс беруші су тұтыну қондырғыларын өз бетімен 

қосса немесе оларды коммерциялық есепке алу құралдарына 

дейін қосса, Орындаушы акті жасайды және заңмен 

белгіленген тәртіпте Тапсырыс берушіге берілген судың 

көлемін қайта есептейді.  

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Фактический объем оказанных услуг по подаче 

Заказчику артезианской воды определяется по показаниям 

приборов учета.  

3.2. Качество воды должно соответствовать ее природному 

содержанию и свойствам, не претерпевая со стороны 

Исполнителя дополнительной обработки с целью изменения 

ее характеристик и свойств.   

3.3. Договор заключается с Заказчиком в индивидуальном 

порядке при наличии у него необходимого оборудования, 

присоединенного к сетям подачи воды Исполнителя при 

выполнении технических условий, определенных 

Исполнителем.  

3.4. Режим оказания услуг – круглосуточный, в объемах, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. При 

этом Исполнитель обеспечивает поддержание на своей 

насосной станции давление 2,4кгс/см2, допустимые 

отклонения (–) 0,2 и (+) 0,4 кгс/см2, при условии подачи 

воды в пределах, обусловленных настоящим Договором. 

3.5. Граница раздела балансовой принадлежности сетей и 

ответственности сторон, Заказчика и Исполнителя, 

определяется на основании «Акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности 

между Исполнителем и Заказчиком» (Приложение №2 к 

настоящему Договору). 

3.6. Приостановление оказания услуг по подаче артезианской 

воды производится в случаях:  

1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности 

граждан;  

2) самовольного подключения к сети Исполнителя новых 

мощностей и/или субпотребителей или присоединения 

систем водопотребления до места установки приборов учета; 

 3) отсутствия оплаты за услуги, в установленные настоящим 

Договором сроки; 

4) недопущения представителей Исполнителя к приборам 

учета (более двух раз);   

5) проведения плановых ремонтов на сетях Исполнителя; 

 

6) в других случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами и соглашением Сторон.  

При этом Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по 

подаче воды полностью или частично в случаях нарушений, 

оговоренных: 

- подпунктом 1) – незамедлительно, с последующим 

уведомлением Заказчика;  

-  подпунктами 3-6) – известив Заказчика не менее чем за 5 

(пять) дней до прекращения и или ограничения подачи воды;  

3.7. В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 3.6 

Договора, подключение Заказчика производится при 

устранении и ликвидации возникших нарушений.  

В случаи приостановления оказания услуг по подаче воды 

Заказчику за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) 

пункта 3.6 Договора, подключение производится после 

полного погашения долга.  

3.8. При самовольном подключении Заказчиком 

водопотребляющих установок или подключении их до 

приборов коммерческого учета, Исполнитель составляет акт 

и производится перерасчет оказанных услуг поданной 

Заказчику воды в установленном законодательством 

порядке. 

Акт действителен при наличии подписи представителя 



 

Акті Орындаушының өкілінің немесе тексерілетін Тапсырыс 

берушінің не оның өкілінің қолдары болса, күші бар деп 

есептеледі. Тапсырыс беруші қол қоюдан бас тартса да, акті 

күші бар деп есептеледі және тараптардың орындауы үшін 

міндетті болып табылады, алайда бұл жағдайда актіні 

құрамы кемінде 3 (үш) адамнан тұратын Орындаушының 

комиссиясы ресімдеуі тиіс. 

3.9. Орындаушы жөндеу және алдын алу жұмыстарын 

жүргізу үшін, алдын ала хабардар ете отырып, әрбі жеке 

жағдайда жылына екі рет 4 (төрт) күнтізбелік күнге дейінгі 

мерзімде Тапсырыс берушінің торабын  Орындаушының 

сутартқышы жүйесінен ажыратуға құқылы.   

3.10. Қажет болған жағдайда, авариялық жағдайды немесе 

өзінің нысандарында азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне 

су беруді тотатуды талап ететін қауіп төнсе, Орындаушы 

міндетті түрде хабардар ете отырып, Тапсырыс берушіге су 

беруді уақытша тоқтатуға құқылы.  

 

Исполнителя и проверяемого Заказчика, либо их 

представителя. Акт считается действительным и является 

обязательным для исполнения сторонами и при отказе 

Заказчика от подписи, но при условии оформления его 

комиссией Исполнителя в составе не менее 3 (трёх) человек. 

 

3.9. Для проведения ремонтных и профилактических работ 

Исполнитель вправе произвести отключение сети Заказчика 

от системы водовода Исполнителя на срок до 4 (четырех) 

календарных дней два раза в год в каждом отдельном случае, 

предварительно уведомив его об этом. 

3.10. В случае необходимости проведения работ по 

ликвидации аварийной ситуации либо угрозы жизни и 

безопасности граждан на своих объектах, требующих 

прекращения подачи воды, Исполнитель вправе временно 

прекратить подачу воды Заказчику с обязательным его 

извещением.   

 

4. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ОҒАН АҚЫ ТӨЛЕУ 

ТӘРТІБІ  

 

4.1. Суды беру қызметінің бағасы келісімді, Тараптар қол 

қойған «Басқа ұйымдар үшін шарттық бағаны келісу 

хаттамасымен» (осы Шарттың ажырамас бөлігі болып 

табылатын №3 қосымшасы) анықталады.  

 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

бекітілген ілеспе материалдар, тарифтер, жиналымдар мен 

төлем қызметтеріне бағаның өзгеру жағдайында, 

көрсетілетін қызмет бағасының өзгеруіне жол беріледі. 

Осындай өзгеріс, қолданыстағы заңнамада бекітілген 

тәртіпте, осы Шартқа жасалынатын  қосымша келісім  

түрінде ресімделеді.  

4.2. Есеп айырысу кезеңінің соңғы жұмыс күнінің 24
00

 

сағатына Тараптар «Есеп айырысу айына артезиан суының 

суөлшеуіштерінің көрсеткіштерін алу актісін» ресімдейді, 

осылайша іс жүзіндегі берілген Судың  көлемін анықтайды. 

(Осы Шарттың №4 қосымшасы, оның ажырамас бөлігі 

болып саналады).   

Қажет болған жағдайда, салыстыра тексеру актісі 

ресімделеді.  

4.3. Тапсырыс беруші Орындаушы көрсеткен қызметтер 

төлеміні осы Шартта көрсетілген Орындаушының есеп 

айырысу шотына ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

нысан бойынша жасалған Шот-фактураның және 

Көрсетілген қызметтер актісінің (бұдан әрі мәтін бойынша – 

Акт) негізінде есеп айрысу кезеңінен кейінгі айдың 20 

(жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей нақты көрсетілген 

қызметтер көлемі үшін ай сайын жүргізеді, бұл ретте: 

1) Орындаушы есеп айырысу кезеңінің соңғы күні датасына 

ресімделген Актіні есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 5 

(бесінші) күнінен кешіктірмей ұсынады.  

2) Актіні Орындаушы есепке алу құралдары 

көрсеткіштерінің негізінде Тараптардың әрбіреуіне бір 

данадан берілетін 2 (екi) данада ресімдейді.  

3) Тапсырыс беруші Актіге қол қояды және мөрін қояды, ол 

осылайша қызметтің көрсетілу фактісін растайды, және есеп 

айырысу кезеңінен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейінгі 

мерзімде Актінің бір данасын Орындаушыға  қайтарып 

береді..  

4) Актіні қайтармау Тапсырыс беруші шарттың талаптарын 

орындамады деп бағаланады.  

5) Шот-фактура, ҚР салық заңнамасының талаптарына 

сәйкес жазылады. 

4.4. Өткен кезеңдер үшiн берешегi болған кезде, бiрiншi 

кезекте төлем осы берешектi өтеуге жiберiледі. Тапсырыс 

беруші есеп айырысу кезеңi үшiн iс жүзiндегiден артық сома 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

 

4.1. Цена на оказание услуг по подаче артезианской воды 

договорная, определяется Протоколом согласования 

договорной цены, подписанным Сторонами (Приложение 

№3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой 

частью). 

Допускается изменение цены на оказываемые услуги в 

случае изменения цен на сопутствующие услугам 

материалы, а также в случаях изменения тарифов, налогов, 

сборов и платежей, установленных законодательством РК. 

Данное изменение оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.2. На 24
00

 часа последнего рабочего дня расчетного месяца, 

Стороны оформляют «Акт снятия показаний водомеров 

артезианской воды за расчетный месяц», определив, таким 

образом, объем фактически поданной Воды. (Приложение 

№4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой 

частью). 

При необходимости оформляется акт сверки. 

 

4.3. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем 

услуг ежемесячно за фактический объем оказанных услуг на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, 

следующего за расчетным периодом на основании Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) (далее по тексту – 

Акт), составленного по форме, в соответствие с 

действующим законодательством РК при этом: 

1) Акт выставляется Исполнителем не позднее 5 (пятого) 

числа месяца, следующего за расчетным периодом, 

оформленного на дату последнего дня расчетного периода;  

2) Акт оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, на основании 

показаний приборов учета;  

3) Заказчик подписывает и ставит печать на Акте, 

подтверждая, таким образом, факт оказания услуги и, в срок 

до 10 (десятого) числа месяца, следующего за Расчетным 

периодом, возвращает один экземпляр Акта Исполнителю  

4) не возврат Акта расценивается как не исполнение 

Заказчиком условий договора; 

5) Счет-фактура, выписывается в соответствии с 

требованиями налогового законодательства РК. 

4.4. При наличии задолженности за предыдущие периоды, в 

первую очередь, оплата направляется на погашение этой 

задолженности. В случае оплаты Заказчиком суммы, 

превышающей фактическую сумму за расчетный период, 



төлеген жағдайда, осы артық айырма келесi есеп айырысу 

кезеңiнiң аванстық төлемiне автоматты түрде есептеледi (не 

тараптардың келiсiмi бойынша Орындаушының алдындағы 

Тапсырыс берушінің өзге мiндеттемелерi бойынша 

берешегiн өтеу есебiне, егер осындай болса).  

 

4.5. Қателіктерді түзету мақсатында немесе бақылау-өлшеу 

аспаптарының ақаулығы болса, бұрын жазылып берілген 

фактура-шотқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу қажет болған жағдайда, оны жою жүргізіледі және ҚР 

салық заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес 

түзетілген шот-фактура жазылып беріледі.  

 

4.6.  Фактура-шотта көрсетілген деректемелер бойынша 

Орындаушының ағымдағы шотына ақшаны аударуы 

Таасырыс берушінің Орындаушының қызметтерін төлеу 

жөніндегі өз міндеттемелерін орындауы деп танылады.  

4.7. Тараптардың келісімімен қызметтерді төлеудің 

Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін 

басқа тәртібі мен нысаны белгіленуі мүмкін. 

 

разница этого превышения автоматически засчитывается в 

авансовый платеж следующего расчетного периода (либо по 

согласованию сторон, в счет погашения задолженности 

Заказчика по иным обязательствам перед Исполнителем, 

если таковая имеется).  

4.5. В случае необходимости внесения изменений и (или) 

дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, в целях   

исправления ошибок или в результате неисправности 

контрольно – измерительных приборов, производится его 

аннулирование и выписывается исправленный счет-фактура 

в соответствии с требованиями, установленными налоговым 

законодательством РК.   

4.6. Исполнением обязательств Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя признается зачисление денег на текущий счет 

Исполнителя по реквизитам, указанным в счете-фактуре. 

 

4.7.  По соглашению сторон могут устанавливаться иной 

порядок и форма оплаты услуг, не противоречащие 

законодательству РК. 

 

5. СУДЫ БОСАТУ МЕН ТҰТЫНУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ  

 

5.1. Босатылған Судың мөлшері орнатылған және 

нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес 

коммерциялық ретінде пайдалануға берілген және 

белгіленген тәртіппен тексеруден өткен есепке алу 

құралының көрсеткіштері бойынша анықталады.  

Есепке алу құралдары болмаса, есеп айырысу кезеңіндегі 

жеткізілген судың іс жүзіндегі көлемі ретінде осы Шарттың 

№1 қосымшасына сәйкес тиісті есеп айырысу кезеңіндегі 

судың көлемі алынады.  

5.2. Суды босатуды есептеу тараптардың теңгерімдік 

тиесілілігін бөлу шекарасында жүргізіледі.   

Есепке алу аспаптары тараптардың теңгерімдік тиесілілігін 

бөлу шекарасында орнатылмаған жағдайда, желілерді бөлу 

шекарасынан есепке алу құралдарына дейінгі учаскеде 

желілердегі судың ағып кетуі мен Тапсырыс берушінің 

меншігіндегі желілердің толуын Орындаушы есептік немесе 

басқа жолмен анықтайды және Тапсырыс берушінің 

қатысуымен актіде белгілейді. Соңғының қол қоюдан бас 

тартуы оны белгіленген тәртіпте төлеуден босатпайды. 

Судың ағып кетуі үшін қайта есептеу бір жылдан артық емес 

кезеңге жүргізіледі.  

5.3. Тапсырыс берушіні Орындаушының рұқсатымен есептеу 

құралдарынсыз уақытша тікелей қосуға жол беріледі. Бұл 

жағдайда босатылған судың мөлшері 1-қосымшаға сәйкес 

белгіленеді. 

5.4. Тапсырыс берушінің кінәсі болмай есептеу уақытша 

бұзылған кезде қызметтер көрсеткені үшін есеп айырысу 

өткен есеп айырысу кезеңінің орташа тәуліктік шығысы 

бойынша жүргізіледі. 

5.5. Тапсырыс берушінің кінәсынан Суды тұтыну көлемін 

есептеу сызбасын бұзу фактілері анықталған жағдайда, 

Орындаушы Суды тұтыну көлемдеріне соңғы тексеру 

жүргізген сәттен бастап анықталған күнге дейін, бірақ 2 (екі) 

айдан аспайтын, тәуліктің 24 сағаты ішінде ол жұмыс істеген 

кезде, құбыр жолының есептеу торабына дейін толық өткізу 

қабілеттігінің есебінен қайта есеп айырысу жүргізуге 

құқылы. 

5.6. Жабдық пен инженерлік желілердің техникалық жай-

күйі, сондай-ақ суды есепке алу құралдарының сақталуы 

үшін жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және 

теңгерімдік тиесілілік шекарасы бойынша анықталады.  

Белгісіз тұлғалар есепке алу аспаптарын ұрлаған не бұзған 

жағдайда, олардың сақталуы үшін жауап беретін тұлға 

бұзушылық анықталған уақыттан бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде есепке алу құралдарын қалпына 

5. УЧЕТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ 

 

5.1. Количество оказанных услуг по подаче воды 

определяется по показаниям приборов учета, установленных 

и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в 

соответствии с требованиями нормативной документацией и 

прошедшим поверку в установленном порядке. 

При отсутствии приборов учета за объём оказанных услуг по 

подаче артезианской воды принимается объем воды за 

соответствующий расчетный период согласно Приложению 

№1 к настоящему Договору. 

5.2. Учет оказанных услуг по подаче воды производится на 

границе раздела балансовой принадлежности сторон.  

При установке приборов учета не на границе раздела 

балансовой принадлежности сторон утечка воды в сетях и 

заполнение сетей, находящихся в собственности Заказчика, 

на участке от границы раздела сетей до приборов учета, 

определяется Исполнителем расчетным путем и фиксируется 

в акте в присутствии Заказчика. Отказ последнего от 

подписи не освобождает его от оплаты в установленном 

порядке. Перерасчет оплаты за утечку воды производится за 

период не более года. 

 

5.3. Подключение Заказчика напрямую без приборов учета 

допускается временно с разрешения Исполнителя. 

Количество отпущенной Воды в этом случае 

устанавливается в соответствии с Приложением 1.  

5.4. При временном нарушении учета не по вине Заказчика 

расчет оказанных услуг по подаче воды производится по 

среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода. 

 

5.5. При обнаружении фактов нарушения схемы учета 

оказанных услуг по подаче воды по вине Заказчика 

Исполнитель вправе произвести перерасчет объемов 

потребления Воды с момента проведения последней 

проверки до дня обнаружения, но не более 2 (двух) месяцев, 

из расчета полной пропускной способности трубопровода до 

узла учета при действии его в течение 24 (двадцати четырёх) 

часов в сутки. 

5.6. Ответственность за техническое состояние оборудования 

и инженерных сетей, а также за сохранность приборов учета 

воды возлагается на его собственника и определяется по 

границе балансовой принадлежности (Приложение №2).  

В случаи хищения или поломки приборов учета не 

установленными лицами, лицо, ответственное за их 

сохранность, обязано восстановить приборы учета в 30 

(тридцати) дневный срок. 



келтіруге міндетті.  

5.7.  Тараптардың есепке алу құралдары тексерілуі және 

пломбалануы тиіс. Тәуліктік жұмыс сағаттары ішінде есепке 

алу жүйелерінің көрсеткіштерін алу, техникалық жай-күйін 

тексеру мақсатында Тараптар біріне бірі есепке алу 

құралдарына қол жеткізуіне мүмкіндік беруі тиіс. 

5.8. Тараптар өз теңгеріміндегі коммерциялық есепке алу 

құралдарын метрологиялық тексеруді өз есебінен, тиісті 

метрологиялық стандарттармен көзделген мерзімдерде 

жүргізеді.  

Тараптар қосымша тексерулерді жүргізуді талап ете алады, 

олар талап етуші тараптың есебінен жүргізіледі. 

 

5.7. Приборы учета сторон должны быть проверены и 

опломбированы. Стороны должны предоставлять друг другу 

доступ к приборам учета в течение рабочих часов суток для 

целей снятия показаний, проверки технического состояния 

систем учета. 

5.8. Стороны производят за свой счет метрологические 

поверки находящихся на их балансе приборов 

коммерческого учета в сроки, предусмотренные 

соответствующими метрологическими стандартами. 

Стороны могут потребовать проведение дополнительных 

поверок, которые производятся за счет требующей Стороны. 

 

6. ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

 

6.1.  Тапсырыс беруші:  

1) белгіленген сападағы және осы Шарттың талаптарына 

сәйкес мөлшерде Суды алуға;  

2) Орындаушының қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін 

әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сот тәртібімен 

шағымдануға;  

3) уақтылы төлеу шартында, өзіне қажетті көлемде Суды 

пайдалануға;  

 

4) Орындаушыдан міндеттемелерін тиісінше орындай алмау 

салдарынан мүлкіне келтірілген зиянды толық көлемде 

өтеуді қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен талап 

етуге; 

5) егер Орындаушы белгіленген тәртіппен фактура-шотты 

жазып бермесе, қызмет үшін ақы төлеуді жүргізбеуге;  

6) Орындаушыны бұл туралы бір айдан кешіктірмей 

жазбаша хабардар еткен жағдайда көрсетілген қызметке 

толық ақы төлеген кезде Шартты біржақты тәртіппен бұзуға 

құқығы бар. 

6.2. Тапсырыс берушінің міндеттері:  

1) ұсынылған төлеу құжаттарына сәйкес көрсетілген 

қызметтер үшін төлеуді уақтылы және толық мөлшерде 

жүргізу;  

2) Орындаушыға Суды тұтыну кезінде туындаған 

құрылыстың жүйелері мен есептеу құралдарының 

жұмысындағы ақаулар туралы, ал жүйелердің құрылыстары 

бұзылған кезде – төтенше жағдайлардың алдын алу және 

оларды жою жөніндегі жергілікті органдарға, мемлекеттік 

өртке қарсы қызметке, санитарлық-эпидемиологиялық 

қызметке және қоршаған ортаны қорғау қызметіне дереу 

хабарлау;  

3) желілер, құралдар мен жабдықтың жай-күйі мен 

қауіпсіздігін техникалық бақылау үшін есепке алу 

құралдарыне Орындаушының өкілдеріне еш кедергісіз қол 

жеткізуін қамтамасыз ету;  

4) оның қарамағындағы немесе қызмет көрсетудегі 

пайдаланылып отырған су тұтыну жүйелерінің сақталуын, 

тиісінше техникалық жай-күйін және қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету;  

5 )қажет болса, ағымдағы айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен 

кешіктірмей, Орындаушыға келесі айға суды тұтыну жөнінде 

түзетілген өтінімді ұсынып отыруға;  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

 

6.1.  Заказчик имеет право: 

1) на получение воды природного качества в количестве и в 

соответствии с условиями, настоящего Договора; 

2) обжаловать в судебном порядке действия или бездействие 

Исполнителя, противоречащие действующему 

законодательству; 

3) пользоваться Водой в необходимом ему объеме, в 

соответствии с настоящим Договором (Приложение №1) при 

условии своевременной оплаты; 

4) требовать в установленном действующим 

законодательством порядке от Исполнителя, возмещения в 

полном объеме вреда, причиненного имуществу вследствие 

ненадлежащего исполнения обязательств; 

5) не производить оплату за услуги, если Исполнителем в 

установленном порядке не выписан счёт-фактура; 

6) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 

письменном уведомлении об этом Исполнителя не позже, 

чем за 30 (тридцать) дней при условии оплаты оказанной 

услуги. 

6.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные 

услуги в соответствии с выставленными платежными 

документами;  

2) немедленно сообщать Исполнителю о неисправностях в 

работе сооружений систем и приборов учета, возникших при 

потреблении воды, а в случае повреждения сооружений 

систем - в местные органы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной 

противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической 

службы и службы охраны окружающей среды; 

 

3)обеспечивать доступ представителей Исполнителя к 

приборам учета для контроля технического состояния и 

безопасности сетей, приборов и оборудования;  

 

4) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое 

состояние и безопасность эксплуатируемых систем 

водопотребления, находящихся в его ведении или на 

обслуживании; 

5) при необходимости, не позднее 20 (двадцатого) числа 

текущего месяца, представлять Исполнителю 

скорректированную заявку в потребности Воды на 

следующий месяц. 

 

7. ОРЫНДАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ  

 

7.1. Орындаушының: 

1) көрсетілген қызметтер үшін уақтылы және толық көлемде 

ақы алуға;  

2) суберу жүйелері құрылыстарына техникалық қызмет 

көрсетуді жүргізугі;  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

7.1. Исполнитель имеет право: 

1) своевременно и в полном объеме получать оплату за 

оказанные услуги по подаче воды; 

2) проводить техническое обслуживание сооружения 

системы водоподачи; 



3) есептеу құралдарын тексеру мен түгендеуді 

ұйымдастыруға;  

4) қызметтерді тұтыну мен төлеуді бақылауды жүзе асыруға;  

5) есептеу құралдары көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеру 

үшін өз өкілінің (куәлігі болған кезде) Тапсырыс берушінің 

өкілімен бірлесіп бас тоғанның құрылысына қол жеткізуіне; 

 

6) Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен көзделген басқа да әрекеттерді жасауға 

құқығы бар. 

7) Орындаушы осы шартты орындаумен байланысты банктік 

есеп айырысулар бойынша ақпаратты «Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-на (бұдан әрі – «Қор») осы 

шартта көрсетілген банк арқылы Қор талап ететін кез келген 

жүйелілікте Орындаушының анықтамалары, үзінді 

көшірмелері /банктік шоты бойынша көшірмелер нысанында 

ұсынуға құқылы.  

7.2. Орындаушы міндетті: 

1) Шарттың талаптарына сәйкес Тапсырыс берушіге Суды 

уақтылы және үздіксіз беруді қамтамасыз етуге; 

2) Тапсырыс берушіге берілген Судың есебін жүргізуге және 

сапасы мен мөлшерін бақылауға, Суды беру бойынша 

бұзушылықтардың алдын алу және жою жөнінде уақтылы 

шаралар қабылдауға; 

3) Тапсырыс берушіге осы Шарттың талаптарына сәйкес 

мерзімдерден кешіктірмей, ұсынылатын қызметтерге ақы 

төлеуге арналған төлем құжатын ұсынуға;  

4) Тапсырыс берушіні қызмет көрсету бағасының өзгеруі 

туралы, оның күшіне ену мерзімінен кемінде 30 (отыз) күн 

бұрын хабардар етуге;  

5) Тапсырыс берушінің негізделген талаптары бойынша 

ұсынылатын қызметтердің сапасы мен көлемін 24 сағаттың 

ішінде қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдауға;  

6) Тапсырыс берушіні суды беру көлемдерінің барлық 

болжанып отырған өзгерістері туралы, олардың күшіне ену 

мерзімінен кемінде 30 (отыз) күн бұрын хабардар етуге 

міндетті. 

 

3) организовывать проверку и поверку приборов учета; 

 

4) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг; 

5) беспрепятственного доступа своего представителя (при 

наличии служебного удостоверения) совместно с 

представителем Заказчика к водозаборному сооружению для 

проверки достоверности показаний приборов учета; 

6) совершать иные действия, установленные Договором и 

действующим законодательством РК. 

 

7) Исполнитель имеет право предоставлять информацию по 

банковским расчетам, связанным с исполнением настоящего 

Договора, в АО “Фонд национального благосостояния 

“Самрук-Казына” (далее - «Фонд») через банк, 

предусмотренный в настоящем Договоре, в форме справок, 

выписки/выписок по банковскому счету Исполнителя, с 

любой требуемой Фондом периодичностью. 

7.2. Исполнитель обязан: 

1) обеспечить своевременную и бесперебойную подачу воды 

Заказчику в соответствии с требованиями Договора; 

2) вести учет количества поставленной Заказчику воды, 

принимать своевременные меры по предупреждению и 

устранению нарушений по подаче воды; 

 

3)  предоставлять Заказчику платежный документ на оплату 

предоставляемых услуг в срок согласно условиям 

настоящего Договора; 

4) уведомлять Заказчика об изменении цены на услуги не 

позднее, чем за 30 (тридцать) дней до введения ее в 

действие; 

5) принять меры по восстановлению качества и объема 

предоставляемых услуг по обоснованным претензиям 

Заказчика в течение 24 (двадцати четырёх) часов; 

6) уведомлять Заказчика обо всех ожидаемых изменениях 

объемов подачи Воды, в срок не позднее, чем за 30 

(тридцать) дней до введения их в действие. 

 

8. ТАРАПТАРДЫ ШЕКТЕУ  

 

8.1. Тапсырыс берушіге: 

1) артезиан суының су құбырын ауызсу су құбырымен 

қосуға; 

2) Орындаушының келісімінсіз жүйелер, су тұтыну жүйелері 

мен есептеу құралдарының құрылыстарын қайта 

жабдықтауға; 

3) Орындаушының жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші 

өзінің желілеріне жаңа Тұтынушыларды қосуға;  

4) Судың қолда бар есептеу схемасын бұзуға тыйым 

салынады.  

8.2. Орындаушыға:  

1) басқа Тұтынушылардың талаптарды орындаумауы 

себебінен Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуден бас тартуға 

немесе қызмет көрсетуде шектеуге;  

2) Тапсырыс берушіден тиісті төлем құжаттарын ұсынбай 

қызметтерге ай сайын ақы төлеуді талап етуге тыйым 

салынады.   

8.3. Тараптарға Тараптардың құқықтарын шектейтін не өзге 

де түрде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын 

әрекеттер жасауға тыйым салынады. 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ СТОРОН 

 

8.1. Заказчику запрещается:  

1) соединять водопровод артезианской воды с водопроводом 

питьевой воды; 

2) переоборудовать сети, сооружения системы 

водопотребления и приборов учета без согласования с 

Исполнителем;  

3) без письменного разрешения Исполнителя Заказчику 

присоединять к своим сетям новых Потребителей; 

4) нарушать имеющиеся схемы учета оказанных услуг по 

подаче воды. 

8.2.  Исполнителю запрещается:  

1) отказывать в оказании услуг или ограничивать Заказчика в 

получении услуг по причинам невыполнения требований 

другими Потребителями;  

2) требовать от Заказчика ежемесячной оплаты услуг без 

предоставления на них платежных документов.  

 

8.3. Сторонам запрещается совершать действия, 

ограничивающие права Сторон либо иным образом 

нарушающие законодательство РК. 

 

9. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

9.1. Жабдықты және инженерлік желілерді тиісінше ұстау 

үшін жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және 

теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекаралары бойынша 

айқындалады.  

9.2. Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Ответственность за надлежащее содержание 

оборудования и инженерных сетей возлагается на его 

собственника и определяется по границам раздела 

балансовой принадлежности.  

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 



тиісінше орындамаған жағдайда, кінәлі тарап екінші тарапқа 

келтірілген залалдың орнын заңнамаға сәйкес толтырады. 

 

9.3. Шартпен белгіленген төлеу мерзімін бұзғаны үшін 

Орындаушы Тапсырыс берушінің төленбеген сомалары 

бойынша осы Шарттың 4.3.т. сәйкес төлеу күніне қарасты, 

әрбір мерзімі өткен күн үшін тұрақсыз айыбын (өсімпұл) 

есептеуге құқылы. 

Қызметтердің төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін Тапсырыс 

беруші, орындамаған міндеттемелер сомасынан 10%-ынан 

артық емес шектей отырып, міндеттемені орындамаған әрбір 

күн үшін 0,1 % мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге 

міндетті. 

9.4. Егер Орындаушы үшін Тапсырыс берушіге 

Орындаушымен шарттық қатынастарда тұратын басқа 

тұлғалардың кінәсынан қызметті ұсынуы мүмкін болмаса, 

Тапсырыс беруші алдында Орындаушы жауапты болады.  

9.5. Тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлеу Тараптарды Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.   

9.6. Тараптардың келісімі бойынша Тапсырыс берушіге ол 

жазбаша өтініш жасаған кезде, өсімақы есептеу жөніндегі 

мерзім ұзартылуы мүмкін. 

9.7. Қарсы салық тексерісі кезінде осы Шарт бойынша 

туындаған Тараптардың қарым-қатынасында Тараптардың 

біреуіне залал әкелетіндей бұзушылықтар анықталатын 

болса, кінәлі Тарап жапа шеккен Тарапқа осы бұзушылықтан 

туындаған нақты залалды өтеуге міндеттенеді. 

 

9.8. Орындаушының кінәсі бойынша су беруде үзіліс 

және/немесе шектеу болған кезде, Тапсырыс беруші 

Орындаушыдан орындамаған міндеттемелер сомасынан 

10%-нан артық емес, міндеттемені орындамаған әрбір күн 

үшін 0,1 % мөлшерде тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға 

құқылы. 

обязательств, предусмотренных Договором, виновная 

сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в 

соответствии с законодательством.  

9.3. За нарушение установленного Договором срока оплаты, 

Исполнитель вправе начислять неустойку (пеню) по 

неоплаченным Заказчиком суммам, начиная со дня, 

следующего за днем окончания срока платежа в 

соответствии с п.4.3. настоящего Договора.  

За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик, обязан 

выплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день 

неисполнения обязательства с ограничением 

ответственности не более 10% от суммы, неисполненного 

обязательства. 

9.4. Если невозможность для Исполнителя предоставить 

Заказчику услугу наступила по вине других лиц, состоящих с 

Исполнителем в договорных отношениях, ответственность 

перед Заказчиком несет Исполнитель.  

9.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств по Договору.  

9.6. По соглашению Сторон, возможна отсрочка по 

начислению пени Заказчику при его письменном обращении. 

9.7. В случае, если по отношениям Сторон, возникшим по 

настоящему Договору, при проведении встречной налоговой 

проверки будут выявлены нарушения, повлекшие для одной 

из Сторон причинение ущерба, виновная Сторона обязуется 

возместить пострадавшей Стороне реальный ущерб, 

вызванный этим нарушением. 

9.8. В случае приостановления и/или ограничения подачи 

воды по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с 

Исполнителя неустойку в размере 0,1% за каждый день 

неисполнения обязательств, но не более 10% от суммы 

неисполненного обязательства. 

 

10. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР 

 

10.1. Форс-мажорлық жағдайлардың, яғни еңсерілмейтін күш 

жағдайларының (табиғи апаттың немесе болжау немесе 

алдын алу мүмкін емес өзге де жағдайлардың), сондай-ақ 

әскери іс-қимылдардың, ереуілдер мен шарттың талаптарын 

орындамағаны немесе тиісінше орындамауға әкелетін басқа 

да жағдайлардың салдарынан болса, Тараптардыі ешқайсысы 

екінші тараптың алдында жауапкершіліктен босатылады.  

10.2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, 

Орындаушы олар туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс 

күнінің ішінде Тапсырыс берушіні бұл туралы ресми 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.  

10.3. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері 

еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекет ету мерзіміне, 

бірақ осындай жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана 

тоқтатыла тұруы мүмкін.  

10.4. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары 3 (үш) және одан 

да көп айға созылған жағдайда, Тараптардың әрқайсысы 

екінші тарапқа болжамды бұзу күніне дейін кемінде жиырма 

күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабарлаған кезде Шартты 

бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар 30 (отыз) күнтізбелік күн 

ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды 

жүргізуге міндеттенеді. 

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед 

другой стороной в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы 

(стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые 

невозможно предусмотреть или предотвратить), а также 

военных действий, забастовок и так далее, влекущих 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора.  

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 

наступления уведомляет об этом Заказчика через 

официальные средства массовой информации.  

10.3. Обязательства Сторон по Договору могут быть 

приостановлены на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы, но только в той степени, в которой 

такие обстоятельства препятствуют исполнению 

обязательств Сторон по Договору.  

10.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 

будут длиться 3 (три) и более месяцев, каждая из Сторон 

вправе расторгнуть Договор при условии предварительного 

уведомления другой стороны не менее чем за двадцать 

календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

При этом Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) 

календарных дней произвести все взаиморасчеты по 

Договору. 

 

11. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ  

 

11.1. Тараптар өздерінің құқықтық қатынастарында Шартты 

және ҚР қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. 

11.2. Шартты бұзу немесе талаптарын өзгерту Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен көзделген негіздемелер 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. В своих правоотношениях Стороны руководствуются 

Договором и действующим Законодательством РК.  

11.2. Расторжение или изменение условий Договора 

производится по основаниям и в порядке, предусмотренным 



және көзделген тәртіп бойынша жүргізіледі. 

11.3. Тараптар туындаған дауларды келіссөздер жүргізу 

арқылы шешуге барлық қажетті күш-жігерін жұмсаулары 

тиіс. Тараптар арасында келісімге қол жеткізілмеген 

жағдайда, даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібінде 

шешіледі.  

11.4. Шарт Тараптарда сақталатын және заңды күштері тең, 

мемлекеттік және орыс тілдерінде мазмұндалған 2 (екі) 

данада жасалады.  

 

Деректемелері өзгерген жағдайда, Тараптар бұл жөнінде 

бірін бірі деректемелер өзгерген уақыттан бастап 7 (жеті) 

жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті, соңынан осы 

Шартқа тиісті қосымша келісім ресімделеуі тиіс.   

Тараптардың келісімі бойынша Келісім Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

нормаларына қайшы келмейтін өзге де шарттармен 

толықтырылуы мүмкін. 

11.5.. Жалпы Шарт немесе оның қандай да бір ережесі 

бойынша немесе қандай да бір мәселеге немесе Шарттың 

ережесіне қатысты әрекетке байланысты қандай да бір дау не 

келіспеушілік туындаса, кез келген тарап екінші тарапқа 

даудың мәнін толық баяндай отырып кінәрат-талап жолдауға 

құқылы.  

Кінәрат талапты қарау мерзімі – оны алған уақыттан бастап 

15 (он бес) жұмыс күні.   

11.6. Тараптардың Шартпен реттелмеген қатынастары 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес реттеледi. 

 

законодательством РК.  

11.3. Стороны должны прилагать все необходимые усилия по 

урегулированию возникших споров путем переговоров. При 

не достижении соглашения между Сторонами споры и 

разногласия разрешаются в судебном порядке по месту 

нахождения Исполнителя. 

11.4. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, 

изложенных на государственном и русском языках, 

хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую 

силу 

В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить 

друг друга об этом в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента изменения реквизитов с последующим 

оформлением соответствующего дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

По соглашению Сторон Договор может быть дополнен 

другими условиями, не противоречащими нормам 

действующего законодательства РК. 

11.5.  В случае какого-либо спора или разногласия, 

возникшего по какому-либо положению Договора или в 

целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в 

отношении положений Договора, любая из сторон вправе 

направить другой стороне претензию с полным изложением 

сущности спора.  

Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих 

дней с момента ее получения. 

11.6. Неоговоренные Договором отношения между 

Сторонами регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РК. 

 

12. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

ҚАҒИДАЛАР 

 

12.1. Тараптар осы мәміле бойынша өз міндеттемелерін 

орындау кезінде оған қатысты қолданылатын сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдар мен нормативтік 

актілерді сақтауға міндеттенеді.    

12.2. Тараптар сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу 

бойынша рәсімдерді өткізу қажеттілігін мойындайды, 

олардың сақталуына бақылау жасайды.   

12.3. Тараптар қандай да бір заңсыз артықшылықтар алу 

мақсатында немесе өзге де заңсыз мақсаттарда осы 

адамдардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпалын 

тигізу үшін кез келген адамдарға қандай да бір ақшалай 

қаражатты немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама 

түрде төлемеуге, төлеуді ұсынбауға міндеттенеді және де 

төлеуге рұқсат бермейді.   

12.4. Тарапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір 

талаптың бұзылғаны немесе бұзылуы мүмкін болатыны 

туралы күмән туындаған жағдайда, тиісті Тарап бұл жөнінде 

екінші Тарапқа жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеді. 

«ҮМЗ» АҚ-дағы ықтимал немесе мәлім болған сыбайлас 

жемқорлық оқиғалары туралы электрондық почта 

мекенжайына (dover@kazatomprom.kz) хабарлауға болады. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

12.1. Стороны при исполнении своих обязательств по 

настоящей сделке обязуются соблюдать применимые к ним 

законы и нормативные акты о противодействии коррупции. 

 

12.2. Стороны признают необходимость проведения 

процедур по предотвращению коррупции, контролируют их 

соблюдение. 

12.3. Стороны обязуются не передавать, не предлагать и не 

разрешают передачу каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получения каких-либо неправомерных преимуществ или 

иных неправомерных целей. 

 

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. Сообщения о возможных или известных случаях 

коррупции могут быть переданы на электронный почтовый 

адрес dover@kazatomprom.kz. 

 

13. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ 

СОМАСЫ 

 

13.1. Шарт 01.01.2020ж. бастап 31.12.2020ж. дейін күшке 

енеді. 

Сонымен бірге Тараптар осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді. 

 

13.2. Шарттың қолданылу мерзiмi қызметтердің нақтыланған 

көлемдерін, есеп айырысу тәртібі мен басқа да міндетті 

талаптарды көздейтін қосымша келісім түрінде жаңа 

мерзімге ұзартыла алады.  

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СУММА ДОГОВОРА 

 

 

13.1. Договор вступает в силу с 01.01.2020г. и действует до 

31.12.2020г. 

Кроме того, договор будет действовать до полного 

выполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору. 

13.2. Действие Договора может быть продлено на новый 

срок в форме подписанного сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, предусматривающего 

уточненные объемы услуг и иные обязательные условия. 

 



14.  ШАРТТЫ ҚОСЫМША 

 

14.1. Осы Шартқа қоса беріліп отыр:  

№1 қосымша: «2020 жылғы Тапсырыс беруші артезиан суын 

беру бойынша қызмет көлемдері». 

№2 қосымша: «Орындаушы мен Тапсырыс берушінің 

арасындағы теңгерімдік тиесілік және пайдалану 

жауапкершілігін бөлу актісі». 

№3 қосымша: «2020ж. Шарт құнынын келісу хаттамасы». 

 

№4 қосымша: «Есеп айырысу айына артезиан суын 

суөлшегіштерінің көрсеткіштерін алу актісі».  

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

14.1. К настоящему Договору прилагаются: 

Приложение №1: «Объёмы оказания услуг по подаче 

артезианской воды Заказчику в 2020 году». 

Приложение №2: «Акт разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности 

между Исполнителем и Заказчиком». 

Приложение №3: «Протокол согласования договорной цены 

на 2020г.». 

Приложение №4: «Акт снятия показаний водомеров 

артезианской воды за расчетный месяц». 

 

15.  ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 15.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Орындаушы: 

 

 

 

 

 

«_____» __________201__ж. 

 

 

 

____________  

М.О. 

Тапсырыс беруші: 

 

«Өскемен ЖЭО» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік  
 

 

070002, ҚР, ШҚО,  

Өскемен қ,   

Промышленная қ., 2 

 

БСН 030 540 000 538 

 

ҚҚС бойынша тіркеу  

есебіне қою туралы куәлік  

11.05.2017ж. сериясы 18001 

№0570373 

Өскемен қаласы бойынша 

МКБ, 

 

ЖСК   

KZ66914102203KZ000YU 

 «Сбербанк» АҚ-нда 

 

БСК SABRKZKA 

 

Байланыс тел:  8 (7232) 29-

03-59 

Факс 8 (7232) 75-41-39  

 

E-mail: uktets @uktets.kz 

 

 

 

 

«_____» __________201__ж. 

Бас директор  

 

 

 

 

_____________С.М. Идрисов 

М.О. 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

«_____» __________201__г. 

 

 

 

____________  

М.П. 

Заказчик: 

 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью «Усть-

Каменогорская ТЭЦ» 

 

070002, РК, ВКО,  

г. Усть-Каменогорск,  

ул. Промышленная, 2 

 

БИН 030 540 000 538 

 

Свидетельство о постановке 

на учёт по НДС  

серия 18001 №0570373от 

11.05.2017г.  

УГД по г. Усть-Каменогорск. 

 

 

ИИК 

KZ66914102203KZ000YU 

 

В АО «Сбербанк»  

 

БИК SABRKZKA 

 

Телефон  8 (7232) 29-03-59 

 

Факс 8 (7232) 75-41-39  

 

E-mail: uktets@uktets.kz 

 

 

 

«_____» __________201__г. 

Генеральный директор  

 

 

 

 

____________ Идрисов С.М. 

М.П. 

 

 

  



Приложение №1 

к Договору №____________ 

от «___» ___________ 201__ г. 

 

 

Объёмы оказания услуг по подаче артезианской воды Заказчику в 2020 году 

 

Месяц 
Объём оказания услуг,  

тыс.м
3
 

Максимальный расход оказания 

услуги, м
3
/час 

Январь 582,776 783,301 

Февраль 491,396 731,244 

Март 566,069 760,845 

Апрель 444,409 617,235 

Май 408,210 548,669 

Июнь 341,393 474,157 

Июль 379,816 510,505 

Август 460,509 618,964 

Сентябрь 421,232 585,044 

Октябрь 476,195 640,047 

Ноябрь 531,230 737,819 

Декабрь 574,921 772,743 

ИТОГО: 5 678,156 - - - 

 

Примечание: Объёмы оказания услуги (тыс. м3) и максимальный расход оказания услуги (м
3
/час) могут быть 

изменены по согласованию Сторон, при наличии у Исполнителя на данный период времени технической возможности 

за счет снижения потребления другими Заказчиками. 

 

 

Исполнитель: 

 

Подпись _______________________ 

                                                  М.П. 

 

«____» _________________ 201_ г. 

Заказчик: 

 

Подпись _______________________ 

                                                 М.П. 

 

«____» _________________ 201_ г. 

 

  



Приложение №3 

к Договору №_________ 

 от «___» ___________ 201__ г. 

 

 

 

 

Протокол 

согласования договорной цены на 2020 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Цена в тенге, за единицу измерения, 

без НДС 

1. 
Оказание услуг по подаче артезианской 

воды 
Тыс. м

3
  

 

Примечание:  
* - Допускается изменение цены на оказываемые услуги, в случае изменения цен на сопутствующие услугам 

материалы, а также в случаях изменения тарифов, налогов, сборов и платежей, установленных 

законодательством Республики Казахстан.  

Данное изменение оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору, в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

Тариф облагается НДС в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

Подпись  _______________________ 

                                                  М.П. 

 

«____» _________________ 201__г. 

Заказчик: 

 

 

Подпись  _______________________ 

                                                 М.П. 

 

«____» _________________ 201__г. 

 

  



Приложение №4 

к Договору №___________ 

 от «___» _________ 201__ г. 

 

 

 

Акт  

снятия показаний водомеров артезианской воды за расчетный месяц 

 по ___________________________________________________ за _________________ 201___ г. 
                                                                                            (наименование заказчика)                                                                      (месяц) 

 

 

Номер 

Ед. изм. 

Показания прибора 
Коэффициент 

пересчета 
Расход воды 

цеха корпуса 
ввода 

воды 
начальные конечные 

   тыс. м
3
     

   тыс. м
3
     

   тыс. м
3
     

Итого   тыс. м
3
     

 

Заказчик        ___________________            ____________  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

Подпись  _______________________ 

                                                  М.П. 

 

«____» _________________ 201__г. 

Заказчик: 
 

 

Подпись  _______________________ 

                                                 М.П. 

 

«____» _________________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


