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ДОГОВОР № ___________________ 

на оказание образовательных услуг 

Білім беру қызметін көрсетуге 

№__________________КЕЛІСІМ ШАРТ 

  

г. Алматы                                                 «____» ____________ 20___ г. Алматы қ.                                                              «____» ____________ 20___ж. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны, и 
Некоммерческое акционерное общество  «Казахский 
национальный медицинский университет имени                       

С.Д. Асфендиярова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель в 
лице руководителя Института дополнительного и 
профессионального образования Алтынбекова С., действующего на  
основании Доверенности №52 от 23.12.2020 г., с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

бұдан әрі қарай «Тыңдаушы» деп аталатын, бір тараптан, және              

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы, әріқарай «Орындаушы» деп 

аталатын, қосымша кәсіби блім беру Институтының басшысы                      

С. Алтынбеков, 23.12.2020 ж. № 52  Сенімхат негізінде әрекет етуші, екінші 

тараптан, бұдан кейін бірлесе «Тараптар» деп аталатын, осы келісім 

шартты (бұдан әрі мәтін бойынша – келісім шарт) төмендегідей жасасты: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1. КЕЛІСІМ ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1. Предметом настоящего договора является оказание 

Исполнителем Слушателю платных образовательных услуг (далее - 

«услуги») по образовательным учебным программам 

дополнительного образования:обучение Слушателя по циклу 

«__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________», 

далее по тексту именуемому «цикл обучения». 

1. Осы келісім шарттың мәні Орындаушының Тыңдаушыға қосымша 

білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша ақылы қызмет көрсету 

болып табылады, (әрі қарай - «қызметтер»): 

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________» циклы бойынша 

Тыңдаушыны оқыту, әрі қарай мәтін бойынша – оқу циклы. 

2. Общая продолжительность цикла обучения: ________ часа 

(часов). 

2. Жалпы оқу циклдың ұзақтығы:________  сағат. 

3. Период проведения цикла обучения:   

с «______» ______________  20____г. по «_____» ______________  

20___г. 

3. Оқу циклын өткізу кезеңі 20___ ж. «____» ___________ дан  20___ 

ж.  «____» __________ дейін. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ 

4. Порядок, формы и графики обучения и итогового 

контроля знаний определяются учебно-методической документацией 

Исполнителя, разработанной в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

4. Оқу тәртібі, нысандары, кестесі және білім алу бойынша білімін 

қортынды бақылау қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес 

құрастырылған және Орындаушының оқу-әдістемелік құжаттарымен 

анықталады. 

5. Место оказания услуг: регистрация (зачисление на 

обучение) Слушателя производится в соответствии с установленным 

Исполнителем порядком по месту нахождения Исполнителя  по 

адресу: 

_____________________________________________________.  

6. Учебные занятия проводятся по месту нахождения 

Исполнителя и/или на клинических базах Исполнителя, 

расположенных в г.Алматы. 

5. Қызмет көрсету орны: Тыңдаушыны тіркеу орны (оқуға алу) 

Орындаушы бекітілген тәртібіне 

сәйкес__________________________________________ мекен жайы 

бойынша жүргізіледі.  

6. Білім беру Орындаушының орналасқан жерінде, және/немесе 

Орындаушының Алматы қ. орналасқан  клиникалық базаларында өткізіледі. 

7. Форма обучения – очная (дневная) с полным или частичным 

отрывом от производства в зависимости от графика обучения. 

Обучение может проводиться с применением элементов 

дистанционных технологий (интернет-технологий, телемедицины и 

других). При этом Слушатель самостоятельно и за свой счет 

обеспечивает доступ к сети интернет и необходимые технические 

средства для использования возможностей дистанционного 

обучения. 

7. Білім алу түрі – сабақ кестесіне байланысты өндірістен толық 

немесе бөлігін алу арқылы іштей (күндізгі). Білім беру қашықтықтан оқыту  

(ғаламтор-технологиясы, телемедицина және басқалар) технология 

элементтерін қолдану арқылы жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте Тыңдаушы 

қашықтықтан оқу мүмкіншіліктерін қолдану үшін ғаламтор жүйесіне және 

қажетті техникалық құралдарға рұқсатты ерікті түрде және өз есебінен 

қамтамасыз етеді. 

8. Зачисление Слушателя на обучение осуществляется 

приказом Исполнителя. 

8. Оқыту үшін Тыңдаушыны қатарға қосу, Орындаушының 

бұйрығымен жузеге асырылады. 

9. Для зачисления на обучение Слушатель обязан 

предоставить: 

1) копии документов об образовании: диплом о высшем или 

среднем (для среднего медицинского персонала) профессиональном 

образовании; документ об окончании интернатуры или 

равнозначный документ о прохождении первичной специализации 

(для врачей); документ о повышении квалификации за последние 5 

лет (для медицинских и научно-педагогических работников); 

сертификат специалиста (если имеется); 

2) документ, удостоверяющий личность; документ, 

свидетельствующий об изменении фамилии (при несоответствии 

фамилии в документах об образовании и документе, 

удостоверяющем личность).  

Копии документов об образовании должны быть заверены 

нотариально либо кадровой службой и печатью работодателя.  

Без предоставления указанных документов, а также в случае 

несоответствия требований к образованию Слушателя 

установленным для цикла обучения нормативным требованиям, 

Слушатель не зачисляется на обучение, а в случае ошибочного 

зачисления, - отчисляется без применения к Исполнителю каких-

либо мер ответственности и без выдачи Слушателю документа о 

прохождении обучения установленного образца. В случае неявки 

9. Есепке алу үшін Тыңдаушы келесі құжаттарды ұсынуға міндетті: 

1) білім беру туралы құжаттардың көшірмесін: жоғарғы немесе орта 

(орта медициналық қызметкерлер үшін) кәсіби білімі туралы дипломын, 

интернатура аяқталғанын көрсететін құжат немесе алғашқы мамандандыру 

өткені туралы теңмәнді құжат (дәрігерлерге); соңғы 5 жылда біліктілігін 

жетілдірілгендігі туралы құжат (медицина және ғылыми – оқытушы 

қызметкерлер үшін), маман сертификаты (егер бар болса); 

2)  жеке басын куәландыратын құжат; фамилясының өзгеруі жөніндегі 

куәлік  құжатты (дипломдағы және құжаттағы  фамилия, жеке басын 

куәландыратын құжатқа сәйкес келмеген жағдайда).  

Білім беру туралы құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс 

берушінің кадр қызметінің басшысымен және жұмыс берушінің мөрімен 

куәландырылуы тиіс. 

Көрсетілген құжаттар берілмеген жағдайда, сонымен қатар 

тыңдаушының мамандығы немесе білім деңгейі осы оқу циклының талабына 

сай келмесе, Тыңдаушы оқуға есепке алынбайды, сондай ақ,  қателікпен 

есепке алған жағдайда, - Орындаушыға қандай да бір жауапкершілік 

шараларын қолданбау арқылы, Тыңдаушыға оқу өткені туралы нұсқадағы 

құжат берілмей оқудан шығарылады. Келісім шартпен анықталған оқу 

басталған жұмыс күні Тыңдаушы сабаққа келмесе, егер де ол келісім 

шарттың 11-ші тармағымен анықталған оқу сабақ санын өткізіп алуына 

әкелсе,  тыңдаушы оқуға есепке алынбайды немесе алынған жағдайда 
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слушателя к началу занятий, определенному договором, если это 

повлекло пропуск учебных занятий в количестве, определенном 

пунктом 11 договора, Слушатель также не зачисляется на обучение 

либо отчисляется, если он был зачислен. 

оқудан шығарылады. 

10. Исполнитель не обеспечивает и не оплачивает проезд, 

проживание и питание Слушателя, а также не выплачивает 

Слушателю суточные и иные расходы. 

 

10. Орындаушы Тыңдаушының тұратын жайын жәнетамақтануын, жол 

жүру шығынын төлемейді және де Тыңдаушының күнделікті және басқа да 

шығындарын төлемейді. 

11. Любые учебно-методические материалы на бумажных или 

электронных носителях информации являются интеллектуальной 

собственностью Исполнителя и нераскрытой информацией, 

составляющей коммерческую тайну Исполнителя. Указанные 

материалы предоставляются Слушателю исключительно для 

личного некоммерческого использования в образовательных целях и 

не подлежат тиражированию, распространению, передаче третьим 

лицам любым способом и на любых носителях информации. При 

использовании дистанционных технологий обучения, Слушателю 

предоставляется персональный доступ к электронным 

информационным ресурсам Исполнителя. Слушатель не вправе 

предоставлять доступ к электронным информационным ресурсам 

Исполнителя третьим лицам, а также использовать адрес 

электронной почты Исполнителя в рекламных и иных целях, не 

связанных с исполнением настоящего договора. 

11. Ақпаратты қағаз немес еэлектронды тасымалдаушыдағы кез-келген 

оқу-әдістемелік материалдар Орындаушының зияткерлік меншігі болып 

және Орындаушының коммерциялық құпиясын құрайтын ашылмаған 

ақпарат болып табылады. Көрсетілген материалдар Тыңдаушыға білім беру 

мақсатында жеке коммерциялық емес мақсатта қолдануы үшін ұсынылады 

және ақпаратты кез-келген тасымалдаушыда және кез-келген жолмен 

үшінш ітұлғаға беруге, таралымын көбейтуге, таратуға жатпайды. 

Қашықтықтан оқытудың технологиясын қолдану кезінде, Тыңдаушыға 

Орындаушының электрондық ақпараттық ресурстарына кіруге дербес 

рұқсат беріледі. Тыңдаушы Орындаушының электрондық ақпараттық 

ресурстарына үшінші тұлғалардың кіруіне рұқсат беруге сондай-ақ, осы 

шартты орындаумен байланысты емес жарнамалық және басқа да 

мақсаттарда Орындаушының электрондық поштасын қолдануға құқығы 

жоқ. 

12. Слушателю, прошедшему полный цикл обучения и 

успешно прошедшему итоговый контроль, выдается документ о 

прохождении обучения  установленного образца. Слушателю, не 

прошедшему итоговый контроль по любым причинам, документ о 

прохождении обучения не выдается.  

12. Толық оқу циклынөткен және қортынды бақылауды ойдағыдай 

тапсырған Тыңдаушыға оқуды өткені туралы белгіленген үлгідегі құжат 

беріледі.  Қандай да бір себеппен қортынды бақылауды өтпеген 

тыңдаушыға, оқытылғаны туралы құжат берілмейді. 

13. Отчисление Слушателя производится приказом  

Исполнителя по завершении цикла обучения, а также в других 

случаях, предусмотренных договором.  

С даты отчисления Слушателя, указанной в приказе об 

отчислении, настоящий договор считается расторгнутым 

(прекращенным), без дополнительного подтверждения Сторонами. 

13. Тыңдаушыға оқу циклын аяқталуына байланысты келісім шартта 

қарастырылған басқа да жағдайға байланысты Тыңдаушыны оқудан 

шығару Орындаушының бұйрығымен жүргізіледі. 

Тыңдаушыны оқудан шығару туралы бұйрықта көрсетілген күннен 

бастап осы келісім шарт Тараптардың қосымша растауынсыз бұзылған 

болып есептеледі. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

14. Исполнитель обязуется: 14. Орындаушы міндеттенеді: 

1) организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

1) осы келісім шартқа сәйкес тиісті қызметтің көрсетілуін 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

2) ознакомить Слушателя с графиком обучения и Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя в устном порядке либо путем 

их размещения на интернет-ресурсе и/или информационных стендах 

в помещениях Исполнителя; 

2) Тыңдаушыны оқу кестесімен, Орындаушының ішкі тәртіп 

Ережесімен ауызша тәртіпте, сонымен қатар Орындаушының ақпарат 

тақтасына және/немесе ғаламтор-ресурста орналастыру арқылы 

ақпараттандыру; 

3) обеспечить Слушателя методическими и раздаточными 

материалами в соответствии с рабочей учебной программой. 

3) Тыңдаушыны оқу жұмысының бағдарламасына сәйкес әдістеме 

және үлестіру материалдарымен қамтамасыз етуі. 

15. Слушатель обязуется: 15. Тыңдаушының міндеттенеді: 

1) овладевать знаниями, умениями и практическими 

навыками в полном объеме соответствующего государственного 

стандарта дополнительного образования, посещать учебные занятия 

в соответствии с установленным Исполнителем графиком обучения; 

1) қосымша білімнің мемлекеттік стандартына сәйкес толық көлемде 

білімді меңгеру, тәжірибелік дағдымен білу, Орындаушының бекітілген оқу 

кестесіне сәйкес оқу сабақтарға қатысу; 

2) произвести своевременную оплату стоимости услуг в 

порядке, установленном настоящим договором; 

2) Осы келісімшартта белгіленгентәртіппен уақытылы 

қызметтіңқұнын төлеу. 

3) изучать и соблюдать Закон Республики Казахстан «Об 

образовании», Устав, Правила внутреннего распорядка Исполнителя 

и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан и акты 

Исполнителя по организации образовательного процесса; 

3) Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, 

Орындаушының Жарғысын, ішкі тәртіп Ережелерін және басқа да Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілері мен Орындаушының білім 

беру үдерісін ұйымдастыру туралы актісін оқып, танысуға және сақтауға; 

4) уважительно и корректно относиться к преподавателям, 

сотрудникам и другим слушателям Исполнителя; 

4) Орындаушының оқытушыларына, қызметкерлеріне және 

тыңдаушыларына құрметпен қарап, әдеп сақтауға; 

5) бережно относиться к имуществу Исполнителя и его 

клинических баз. 

5) Орындаушыныңжәне оның клиникалық базаларыныңмүлкіне 

ұқыпты қарау. 

16. Стороны также несут другие обязательства, 

предусмотренные настоящим договором и действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

16. Тараптар осы келісімшартта көрсетілген және Қазахстан 

Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес басқа да міндеттер 

атқарады. 

17. Исполнитель вправе отчислить слушателя: 

1) по собственному желанию Слушателя, выраженному в 

письменной форме; 

2) за нарушение Слушателем правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, в том числе: совершение аморальных поступков; 

оскорбление преподавателей Исполнителя; нахождение на занятиях 

в состоянии алкогольного, наркотического опьянения (их аналогов); 

драку; умышленное уничтожение или порчу имущества 

Исполнителя (его клинических баз); 

3) в случае выявления фактов нарушения установленных 

требований при прохождении итогового контроля знаний, в том 

числе:  

 использования учебных и других информационных 

материалов без разрешения преподавателя, а также технических 

средств связи и иных способов для несанкционированного 

17. Орындаушы тыңдаушыны оқудан шығаруға құқық бар: 

1) жазбаша түрде білдірілген, тыңдаушының өз еркі бойынша; 

2) Тыңдаушы Орындаушының ішкі тәртіп ережесін бұзғанЗы үшін, 

соның ішінде өрескел бұзу, биморальдық қылықтарды істеу, 

Орындаушының оқытушыларын қорлау, алкоголь, есірткі, психотроптық, 

уытқұмарлық жайында сабаққа қатысқанда (олардың ұқсастары); төбелесу; 

Орындаушының немесе оның серіктестерінің мүлігін қасақана жою немесе 

бұзу (оның клиникалық базалары); 

3) егер қортынды бақылау барысында  белгіленген талаптарын бұзған 

факт анықтау, соның ішінде: 

 орындалатын тапсырма бойынша рұқсат етілмеген ақпаратты алу 

үшін оқытушының рұқсатынсыз оқу және ақпараттық материалдарды, 

сондай-ақ байланыстың техникалық құралдарын қолдану; 

 атестациядан өтетін Тыңдаушыға және басқа тұлғаларға қатысты 

емтихан қабылдаушыны жаңылдыру; 
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получения информации по существу выполняемого задания; 

 введения экзаменатора в заблуждение относительно 

личности аттестуемого Слушателя и других лиц; 

4) за пропуск Слушателем учебных занятий, 

предусмотренных соответствующей программой обучения, более 

15% от общего количества учебных часов по программам 

повышения квалификации и более 10% от общего количества 

учебных часов по программам переподготовки, вне зависимости от 

причин пропуска занятий; 

5) за нарушение Слушателем условий оплаты и иных 

условий договора; 

6) в других случаях, предусмотренных договором. 

4) сабақтарды босату себептеріне қарамастан, оқу жоспарында 

қарастырылған сабақтардың оқу сағатының біліктілігін арттыру  оқу 

бағдарламаныңжалпы санының 15%, қайта даярлау оқу бағдарламаның 

жалпы санының 10% көбіне дәлелді себепсіз қатыспау; 

5) Тыңдаушымен келісімнің төлем шарттары және басқа да 

шарттарының бұзылуы. 

6) Шартта көзделген өзге де жағдайларда. 

18. Слушатель вправе:  

1) Получить от Исполнителя качественное и своевременное 

предоставление Услуг; 

2) Запросить от Исполнителя предоставления информации 

по циклу. 

18. Тыңдаушы құқылы: 

1) Орындаушымен Қызметтің уақтылы және сапалы көрсетілуіне; 

2) Орындаушыдан цикл бойынша мәліметтертерді сұрауға етуге. 

19. Полные обязательства Исполнителя перед Слушателем по 

претензиям, требованиям или искам, вытекающим из договора, не 

могут превышать суммы, оплаченной Слушателем Исполнителю по 

договору, если иное не будет предусмотрено дополнительно 

письменным соглашением Сторон. 

3) Егер Тараптар қосымша жазбаша келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, 

шарттан туындаған талаптар, талап-арыздар Тыңдаушымен келісім шарт 

бойынша Орындаушыға төленген сомасынан аспауы қажет. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

4. КЕЛІСІМШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ БҰЗУ 

ТӘРТІБІ 

20. Настоящий договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами, указанной на первом листе договора, и 

действует до полного выполнения Сторонами обязательств по нему. 

20. Осы Келісім шарттың бірінші бетінде көрсетілген Тараптар қол 

қойылған күннен бастап,  күшіне енедіжәне Тараптардың міндеттерді толық 

орындауына дейін қолданылады. 

21. Договор может быть расторгнут по обоюдному 

соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

договором и/или действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

21.Келісім-шарт екі жақтың келісімімен, сондай-ақ келісім шартта 

көрсетілген жағдайлардажәне/немесеҚазақстан Республикасының 

колданыстағы заңнамасына сәйкес  бұзылуы мүмкін. 

22. Исполнитель вправе в любое время отказаться от 

исполнения договора (расторгнуть договор) в одностороннем 

внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Слушателя и 

возвратив Слушателю сумму произведенной им предварительной 

оплаты. 

22.Орындаушы жазбаша түрде Тапсырыс берушіге жолдама жіберіп, 

соттан тыс түрде біржақты кез-келген уақытта шартты орындаудан бас 

тартуға (шартты бұзу) және Тыңдаушыға алдын-ала төленген соммасын 

қайтарып беруге  құқылы.  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 5.ҚЫЗМЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 

23. Общая стоимость услуг составляет 

___________________(______________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________) 

тенге без учета НДС. 

23. Жалпы қызмет бағасы, ҚҚС есепке 

алмағанда,____________________(________________________________

________________________________________) теңге құрайды. 

24. Слушатель производит предварительную оплату в размере 

100 % (сто процентов) от общей стоимости услуг в течение 3 (трех) 

дней от даты вступления в силу договора. 

Оплата производится путем перечисления денег на банковский 

счет Исполнителя или внесения наличных денег в кассу 

Исполнителя. 

На основании письменного заявления Слушателя, 

согласованного Исполнителем, по длительным циклам обучения 

может быть определен график оплаты стоимости услуг. 

24. Тыңдаушы  100% (жүз пайыз) жалпы қызметтің бағасын алдын ала 

төлем түрінде келісім күшіне енген датасынан 3 үш күннің ішінде 

жүргізеді. 

Төлем Орындаушының банктік шотына аударумен немесе 

Орындаушының кассасына қолма-қол ақшалай салумен жүргізіледі. 

Тыңдаушының жазбаша өтініші негізінде Орындаушымен келісімен 

ұзақоқу циклдары бойынша төлем кестесі белгіленуі мүмкін. 

25. В случае отчисления Слушателя по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2),3),4)  пункта 17. настоящего 

договора, Исполнитель обязуется возвратить Слушателю сумму 

внесенной им предварительной оплаты за обучение, за вычетом 

стоимости обучения за период с даты зачисления до даты 

отчисления Слушателя, определяемый соответствующими 

приказами Исполнителя. При отчислении Слушателя по иным 

основаниям, а также в случае не получения Слушателем документа о 

прохождении обучения установленного образца по основаниям, 

предусмотренным договором, деньги, внесенные Слушателем за 

обучение, возврату не подлежат. 

25.Осы келісімшарттың 17. пунктінің 2),3),4) тармақшаларына 

көрсетілген негіздерде Тыңдаушының оқудан шығарған жағдайда, 

Орындаушының бұйрығына сәйкес анықтап, Орындаушы Тыңдаушының 

оқуға алдын ала төлеген соммасын, Тыңдаушының оқуға алынған уақыттан 

шығарылған уақытқа дейінгі оқудың бағасын ұстап қалумен қайтарып 

беруге міндеттенеді. Басқа да жағдайдағы негізде Тыңдаушыны шығарған 

кезде, сонымен қатар Тыңдаушының бекітілген үлгідегі оқытуды өткендігі 

туралы құжатты алмаған жағдайда келісім шартпен көрсетілген негіз 

бойынша Тыңдаушының оқуға төлегенақшалары қайтаруға жатпайды. 

26. Возврат денег производится на основании письменного 

заявления Слушателя с указанием основания возврата денег и 

банковских реквизитов, поданного не позднее одного месяцаотдаты 

наступления основания для возврата денег. При подаче заявления по 

истечении указанного срока, возврат денег не производится. 

26.Тыңдаушының ақшаны қайтару негізі және банктік реквизиті 

көрсетілген ақшаны қайтару үшін негіз болған күннен бастап бір айдан 

кешіктірілмей ұсынылған жазбаша өтініші негізінде ақшаны қайтару 

жүргізіледі. Өтінішті мерзімінен тыс ұсынылған кезде ақша кейін 

қайтарылмайды.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР 

27. Настоящий договор составлен на казахском и русском 

языках в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, подписан и вручен по одному экземпляру 

каждой из Сторон. 

27.Осы келісім шарт қазақ және орыс тілдерінде тең заңды күші бар 

екідана көшірмесінде жасалдықол қойылды және әр Тарапқа бір данадан 

тапсырылды. 

28. Во всем остальном, что прямо не урегулировано 

договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. Любые споры и 

разногласия, которые не будут урегулированы Сторонами путем 

28.Осы келісім шартҚазақстан Республикасының материалдық құқық 

нормаларымен реттеледі. Тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.Тараптардың 

келісімжолымен шешілмеген кез-келген даулары мен келіспеушіліктері сот 
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переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке. Место 

рассмотрения споров–г.Алматы. 

тәжірибесімен шешуге жатады. Дауды қарау орны – Алматы қ. 

29. Условия договора могут быть изменены и/или дополнены 

по взаимному соглашению Сторон путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к договору. При изменении 

наименования, банковских реквизитов и других данных 

Исполнителя, Исполнитель информирует слушателей путем 

размещения  информации на интернет-ресурсе Исполнителя. При 

этом подписание дополнительного соглашения к договору не 

требуется. 

29.Келісім шарттың талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша 

Тараптардың Келісім шартқа қосымша келісімге қол қоюы арқылы 

өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Орындаушының атауы, 

банктік реквизиттері және өзге мәліметтері өзгерген жағдайда, Орындаушы 

тыңдаушыларға тиісті ақпаратты интернет-ресурсқа орналастыру арқылы 

хабарлайды. Осы орайда Келісім шартқа қосымша келісім жасау міндетті 

емес. 

30. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг 

полностью или в части (в том числе приостановить выдачу 

Слушателю документов об обучении) в случае нарушения 

Слушателем обязательств по оплате, предусмотренных договором. 

30.Егер Тыңдаушы келісім-шартта көрсетілген төлем ақы міндеттерін 

бұзған жағдайда, Орындаушы қызмет көрсетуді толығымен немесе 

жартылай тоқтатуға құқылы (сонымен қатар Тыңдаушыға білім туралы 

құжаттарды беруін тоқтату). 

31. При подписании настоящего договора и относящихся к 

нему документов, Стороны допускают возможность использования 

Исполнителем средств факсимильного копирования подписи 

(проставления факсимиле, - печати, клише, с помощью которого 

воспроизводится собственноручная подпись лица, уполномоченного 

на подписание настоящего договора). 

31.Осы келісім шартқа және осыған қатысты құжаттарға қол қою 

кезінде, Тараптар қойылған қолға Орындаушыға факсимальді көшірме 

құралын қолдануға мүмкіндік береді (осы келісім шартқа қол қоюға 

өкілетті тұлғаның өз қолымен, мөрімен, клишенің көмегі арқылы жүзеге 

асырылады). 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон / Тараптардың мекенжайы мен реквизиттері: 

Исполнитель/ Орындаушы:  

Наименование/ аты: 
Некоммерческое акционерное общество  «Казахский национальный 

медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» 

БИН/ БСН 181240006407 

Место нахождения/ Мекен жайы: 

050012, РК, г.Алматы, ул. Толе Би, 94 
Тел.: 3387051 
E-mail: 3387051@mail.ru 

Банковские реквизиты/ Банктік реквизиттері: 

Банктікреквизиттері/Банковские реквизиты:  

  ИИК KZ 726018771000670331 
в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы,  
БИК  HSBKKZKX 

Руководитель  Института дополнительного и 

профессионального образования    Алтынбеков С. 

МП
 подпись/қолы  

 

Слушатель/ Тыңдаушы:  

Ф.И.О. (полностью)/ 
Аты-жөні (толық): 

 

 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, №, дата 
выдачи), ИНН/ Жеке басынкуәліндыратынқұжаты(Аты, №, 
берілууақыты), СТТН: 

 

 

Адрес прописки/  
Тіркелгенжерініңмекенжайы: 

 

 

Адрес фактического проживания/ 
Тұрғылықтыжерініңмекенжайы: 

 

 

Контактные данные/контакт мәліметтер: дом.  моб.  e-mail: 

Место работы, должность (наименование организации, адрес, 
тел.)/ жұмысорны, лауазым (ұйымныңатауы, мекенжайы, 
телефон): 

 

 

 

  

Слушатель/ Тыңдаушы    
                                                                                        подпись/ қолы                                                                                        Ф.И.О./ аты-жөні   

 


