
  Ф-ББ-002/002 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Бұйрық негізінде әрекет етуші университет вице-ректоры Н.Батырбаев (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

1.1. “Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы 

келісім шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) 

үшін: _________________________________________________теңге көлемінде ақы 

төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге 

көлемінде бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін 

жояды. 

 

 

 



5. Қорытынды. 

5.1.   Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды 

болады.  

5.2 Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет 

ҚР қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3 Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде 

жасалады.  

 

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ вице-ректоры          

Н. Батырбаев................................................ 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Ф-ББ-002/002 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Жарғы негізінде әрекет етуші университет ректоры Ж. Темирбекова (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

 

1.1. “Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы келісім 

шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) үшін: 

_________________________________________________теңге көлемінде ақы төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге көлемінде 

бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін жояды. 

 



5. Қорытынды. 

 

5.1.   Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды болады.  

5.2. Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет ҚР 

қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3. Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде жасалады.  

 

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ Ректоры          

Ж. Темирбекова.............................................. 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ф-ББ-002/002 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Бұйрық негізінде әрекет етуші университет вице-ректоры А. Ошибаева (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

 

1.1.“Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы келісім 

шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) үшін: 

_________________________________________________теңге көлемінде ақы төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге көлемінде 

бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін жояды. 

 



 

5. Қорытынды. 

 

5.1. Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды болады.  

5.2. Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет ҚР 

қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3. Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде жасалады.  

 

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ вице-ректоры          

А. Ошибаева................................................ 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  Ф-ББ-002/002 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Бұйрық негізінде әрекет етуші университет вице-ректоры П.Пилтен (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

 

1.1. “Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы келісім 

шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) үшін: 

_________________________________________________теңге көлемінде ақы төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге көлемінде 

бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін жояды. 



 

5. Қорытынды. 

 

5.1.   Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды болады.  

5.2. Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет ҚР 

қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3. Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде жасалады.  

 

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ вице-ректоры          

П.Пилтен................................................ 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Бұйрық негізінде әрекет етуші университет вице-ректоры А.Турганбаев (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

 

1.1. “Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы келісім 

шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) үшін: 

_________________________________________________теңге көлемінде ақы төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге көлемінде 

бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін жояды. 



 

5. Қорытынды. 

 

5.1.   Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды болады.  

5.2. Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет ҚР 

қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3. Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде жасалады.  

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ вице-ректоры          

А. Турганбаев................................................ 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЕЛІСІМ ШАРТ 

 

Қ ы з м е т   к ө р с е т у   т у р а л ы 

 

Түркістан  қаласы                                                                               “……”………20.…жыл. 

 

Бір жағынан Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті атынан             

Бұйрық негізінде әрекет етуші университет вице-ректоры Э.Идрисова (бұдан былай 

“Тапсырыс беруші”) және екінші жағынан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ (бұдан былай “Орындаушы”) арасында төмендегі келісім шарт жасалды; 

 

1. Келісім шарттың мәні. 

 

1.1. “Орындаушы” осы келісім шартта көрсетілген қызмет (жұмыс) түрін көрсетуге 

(орындауға), ал “Тапсырыс беруші” орындалған жұмысты қабылдауға және осы 

көрсетілген қызмет (орындаған жұмыс) үшін ақы төлеуге міндеттенеді. 

Осы келісім шарт бойынша көрсетілген қызмет (орындалатын жұмыс) түрі: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 

 

2.1. “Орындаушы”, “Тапсырыс берушінің” талабы бойынша осы аралық мерзімінде 

қызмет (жұмыс) түрлерін орындауға міндеттенеді: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.2. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушыдан” атқаратын (орындайтын) жұмысы бойынша 

пән жетекшісінің сапасына қатысты қортындысы негізінде қабылдауға.  

 

2.3. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” істеген (орындаған) жұмысы үшін осы келісім 

шарттың 3.1. тармағында көрсетілген ақыны төлеуге міндеттенеді. 

  

3. Ақы төлеу тәртібі мен мөлшері. 

 

3.1. “Тапсырыс беруші”, “Орындаушының” көрсеткен қызметі (орындаған жұмысы) үшін: 

_________________________________________________теңге көлемінде ақы төлейді. 

3.2. Тапсырыс беруші орындаушыға осы келісім шарттың 3.1-тармағында көрсетілген 

жалпы соманы ай сайын ________________________________________ теңге көлемінде 

бөліп төлейді. 

 

4.Келісім шарттың жарамдылық мерзімі 

 

4.1.   Осы келісім шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне еніп, келісім шартта 

көрсетілген қызмет (жұмыс) түрі толығымен орындалғн кезден бастап күшін жояды. 

 



 

 

5. Қорытынды. 

 

5.1.   Осы келісім шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойған кезде ғана жарамды болады.  

5.2. Осы келісім шарттан туындаған барлық даулар екі жақтың келісімі бойынша 

шешіледі, егер екі жақ өзара келісімге келе алмаған жағдайда дауды университет ҚР 

қолданыстағы заңдары шегінде орындауды талап етуге құқылы. 

5.3. Осы келісім шарт мәтіні бірдей құқықтық күшке ие 2 данада қазақ тілінде жасалады.  

 

6. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквезиттері 

 

Тапсырыс беруші 

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і 

Түркістан қаласы, 

Б.Саттарханов №29 В 

РНН 582000019149 

ИИК KZ436010291000010707 

БИК HSBKKZKX 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 16 БИН 990440008043 

ХҚТУ вице-ректоры          

Э. Идрисова................................................ 

Орындаушы 

 

 

………………………………………… 

Мекен-жайы:………………....………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

Жеке куәлік№: ………...…………….. 

……………………………………….... 

Тел:.....………………………………… 

Қолы:…………..……………………… 

 
 


