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Көлік құралын қосымша жалгерлікке алу Шарты: 

 
Алматы қаласы           «00» Қыркүйек 2019 ж  

 

ЖК «Быкова Н.Е.», ары қарай «Қосымша жалгерлікке беруші» деп аталады қоның директоры Быкова 

Н.Е. мемлекеттік тіркеу туралы куэлігі негізінде әрекет етуші көлік құралын қосымша жалгерлікке 

беретін осы Шартты жасады. (ары қарай мэтін бойынша «Шарт») төмендегідей: 

**************************************************************  ары қарай «Қосымша жалға 

алушы» деп аталады, екінші жағынан, ары қарай бірге «Тараптар» деп аталады, көлік құралын қосымша 

жалгерлікке беретін осы Шартты жасады (ары қарай мэтін бойынша «Шарт») төмендегідей:: 

 

 

Шарттың нысанасы: 

 

1.1.Осы Шарттың талаптарына сэйкес Қосымша жалгерлікке беруші Қосымша жалгерлікке 

алушыға уақытша ақылы иеленуге жэне пайдалануға көлік құралын беруге міндеттенеді, 

маркасы ******** г.в., № ж.ш. кузов ***********, № двигатель ------------------, мем.нөмірі 

******02, № көлік 

құралын тіркеу куэлігі (техпаспорт) ******** (ары қарай «Автомобиль») ал Қосымша 

жалгерлікке алушы өз кезегінде қосымша жалға алғанның құнын Шартта белгіленгендей 

 1.2.талап тэртібімен төлеуге міндеттенеді. 

Жалға алушы Жалға берушіге жалға алған ақысын төлеуге міндеттенеді және жалға алған 

мерзімі біткен кезде оған автомобильді сол жағдайында, қалай өткізу-қабылдау Актісімен жалға 

алған кезіндей қайтаруға, оның төмендеуіне жол бермеуге, тек қалыпты есептемегенде. 

1.3. Қосымша жалға алушы хабардар, Автомобиль Қосымша жалға берушінің заңды 

пайдалануында және «00» 11 2018 жылғы жалға берген шартқа байланысты жалға берген 

құқығымен соңғының қарауында, сонымен қатар Қосымша жалгерлікке беруші өзіндегі барлық 

құқықтың өкілеттілігі барына кепілдеме береді, Автомобильді қосымша жалға беруге және көлік 

құралының меншік иесі ретінде тиісті келісім беруге құқылы.  

1.4.Жалға алушы Шарт жасалғанда хабардар болған, жалға алған көлік құралына автомобильдің 

қозғалысын бақылайтын жүйе орнатылғанын. 

Осы қосымша жалға алған көлік құралының Шартына қол қоя отырып, 

Жалға алушы жалға алған көлік құралының қозғалысын бақылайтын жүйе арқылы Жалға 

берушінің өкілетті тұлғаларына белгілі болып отыратынына  

келіскен.Сонымен қатар, қажет болған жағдайда мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар 

мен мекемелерге берілуі мүмкін.. 

1.5. Осы Шартты жасағанда Жалға алушы Жалға берушіге өзінің жеке деректерін үсынады, атап 

айтқанда жеке куәлігінің көшірмесін, жүргізуші куэлігінің көшірмесін, сонымен қатар, осы 

шартқа қол қоя отырып, жеке суретке жэне бейнежазбаға түсуге келіседі жэне Жалға берушінің 

қарауына өзінің жеке деректерін сурет және бейнежазба бойынша нэтижесін қалдырады.  



 

 
 

Тараптардың міндеттері: 
2.1. Қосымша жалгерлікке беруші міндеттенеді: 

2.1.1. Тиісті өткізу-қабылдау Актісі бойынша, осы Шарттың №1 

Қосымшасында белгіленген қол қоюға арналған нысанга қол қойған күні Автомобильді қосымша жалға 

ұсынып жэне оны Қосымша жалгерлікке алушыға береді. 
2.1.2.Осы Шарттың №2 Қосымшасында қарастырылғандай Автомобильді техникалық және сапалы 

сипаттамаға жататын жағдайымен ұсынылады.  

2.1.3.Автомобильді пайдалануға қажетті құжаттарды (техпаспорттың түпнұсқасы, көлік құралын 
жүргізуге құқық беретін сенімхат, техникалық байқауды өткені туралы талон, сақтандыру полисі ОГПО) 

Қосымша жалға алушыға ұсынылады.  

2.1.4. Осы Шартқа сэйкес автомобильді Қосымша жалға алушының пайдалануына кедергі болмайтындай, 
үшінші тұлғалар араласпайтындай етіп ұсынылады.  

2.1.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген, өзге де міндеттер жүктеледі.  

2.2. Қосымша жалгерлікке алушы міндеттенеді: 

2.2.1. Автомобильді пайдалануға қабылдайды, оның алдында төлем жасап, бірақ кез келген жағдайда 
Автомобильді қосымша жалға ұсыну Шартта белгіленген қосымша жалға төлеу уақытынан кешікпеу 

керек.  

2.2.2. Автомобильді тек қатаң мүлік тағайындаумен жэне Шарттың талаптарына сэйкес пайдалану керек, 
Автомобильді кэсіпкерлік мақсатқа пайдаланбау керек, үшінші тұлғалардың пайдалануына бермеу керек, 

Автомобиль Қосымша жалгерлікке берушінің пайдасына қайтарылады, өткізу - қабылдау Актісі бойынша, 

қосымша жалдың күні аяқталғанша кешіктірілмей, жағдайы Автомобильдің, Шарттың № 2 

Қосымшасымен алынғандай болу керек, сонымен қатар барлық құжаттар Шарттың п.2.1.3 сәйкес алынған 
бойынша қайтарылады. 

2.2.3. Автомобильді өз есебінен қосымша жалға алған мерзімнің барлық кезеңінде техникалық дұрыс 

жағдайда ұстау, қажет болса ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, Жанар — жағар майдың алынған 
шығынын да өзі көтеру керек, кез келген өзге де шығынды, Автомобильді қосымша жалға алынған мерзім 

шегінде қажетті мақсатқа пайдаланған кезде. 

2.2.4. Қосымша жалға алу мерзімінде Автомобильдің сақталуына 
жауапкершілікпен қарау, қосымша жалға алушыға келтірілген кез келген шығынды техникалық 

жағдайының төмендеуін, товарлы түрін жоғалтуын, Автомобильдің техникалық бұзылуын, Автомобильді 

ары қарай пайдалануға келмейтіндей жағдайға жеткізуін, жоғалтуын, көлік құралын толық жойылуын, 

оның ішінде Автомобильдің жол көлік оқиғасынан бүлінуін 
лтериалдық тұрғыда жауапкершілікке алу жэне Қосымша жалгерлікке ''ерушіге құжат жүзінде негізгі 

шығынның сомасын толық көлемде өтеу, оны Косымша жалгерлікке берушінің тиісті талабын алған 

уақыттан бастап, үш ' ілендарлық күннен кешіктірмей. 
2.2.5. Автомобиль қосымша жалға алынған мерзімнен артық бос тұрып қалған жағдайда, егер тұрып қалу 

Автомобильдің бұзылуынан болса, негізделген жағдаймен, Шарттың п.2.2.4 тізбесімен, онда Қосымша 

жалға берушіге қосымша жалға алған бір күннің құнының 70 % есебінде нақты тұрып қалған эрбір күніне 
төлем жасалады, одан Қосымша жалға беруші Автомобильді қосымша жалға басқа тұлғаларға, өзінің 

коммерциялық қызметі шеңберінде беру мүмкіндігінен айырылады. 

2.2.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

қарастырылған өзге де міндеттерді алып жүру. 
 

3.Қосымша жалға алу мерзімі 

жэне Тараптардың өзара есептесу тәртібі. 

 

3.1. Автомобильдің бір календарлық күнінің құны қосымша жалға алушыға 00000 теңге (НДС жоқ) 

мөлшерінде белгіленген. 

Қосымша жалға алу мерзімі 1 календарлық күнді құрайды жэне осы Шартқа қол қойған уақыттан бастап 
есептеледі. 

Осы Шарт бойынша қосымша жалға алудың жалпы құны 00000 теңгені құрайды. 

3.2. Шарт бойынша Қосымша жалға алушымен есеп 100 % алдын ала төлем арқылы жүргізіледі, Қосымша 
жалға берушінің банкідегі есеп шотына аударуға жатады, немесе осы Шартқа қол қойған күні Қосымша 

жалға берушінің кассасына қолма қол ақшалай қаражатпен салынады. 

 

 



 

 

4. Тараптардың жауапкершілігі. 

 

4.1.Осы шарттың талаптарын орындамаған, немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Тараптар, 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей, жауапкершілік тартады. 

4.2.Егер шартта белгіленген қосымша жалгерліктің құнының төлемінің мерзімі бұзылатын болса, 

Қосымша жалгерлік алушы автомобильді төлемнің барлық сомасын алғанша, қосымша жалгерлікке 
бермеуге құқығы бар, немесе қосымша жалгерлікке берушіден Шарттағы құнының 0,1 % айыпақы 

мөлшерінде эрбір кешіккен күніне төлем ақы талап ете алады. 

4.3. Егер Қосымша жалгерлікке алушы, уақытында ақшалай қаржыны Қосымша жалгерлікке берушінің 

осы шарттың п.п. 2.2.4, 2.2.5 негізінде осындай талап еткен жағдайда төлемесе, Қосымша жалгерлікке 
алушыға өтеуге жататын төлемнің 5 % мөлшерінде айыпақы есептеледі, Қосымша жалгерлікке берушінің 

тиісті талабына сэйкес, эрбір орындалмаған күнге жэне кешіктіргені үшін. Көрсетілген айыпақыны 

Қосымша жалгерлікке алушы төлеуге тиіс, сонымен қатар, одан түсетін ақшалай қаржы бірінші кезекте 
айыпақыны өтеуге, содан кейін негізгі қарызды өтеуге есептеледі. (Қосымша жалгерлікке берушінің 

ақшалай талабының бар сомасын төлеу) 

4.4.Автомобильді қосымша жалға алган мерзімі аяқталғанына қарамастан Қосымша жалгерлікке берушіге 
қайтармаған жағдайда жэне Шарттың п.2.2.2 талаптарына сэйкес, Қосымша жалгерлікке алушы, Қосымша 

жалгерлікке берушінің пайдасына қосымша жалға алынғандагы төлем құнының есебіне, ақшалай қаражат 

сомасын төлеуге міндеттенеді, Автомобильді пайдаланған жалпы нақты күндер санына сүйене отырып, 

сондай - ақ Қосымша жалгерлікке берушінің пайдасына, Автомобильді қайтармай кешіктірген әрбір күнге 
- теңге мөлшерінде айып төлейді, егер жалға алған мерзімді ұзартуды Тараптар жеке келіспесе, Шартқа 

қосымша келісім жолымен қол қоймаса, немесе Қосымша жалгерлікке алушы, Қосымша жалгерлікке 

берушіден жалға алу мерзімін улғайту (узарту) туралы жазбаша келісім алса. 
 

5. Басқадай шарттар. 

 

5.1. Барлық өзгелер де, осы Шарттың талаптарымен тура реттелмеген болса, Тараптар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасын ?асшылыққа алады. 

5.2. Тараптар осы Шарттағы өздерінің міндеттерін орындамағаны немесе тиісті дэрежеде орындамағаны 

үшін жауапкершіліктен босатылады, егер лрық бермесе күштің эрекет жагдайының ұзақтығы жэне 
туындауы алдын ала келісілген болса, келгенде Тараптардың міндеттері осы жағдайлардың әрекет ететін 

уақытына мөлшерлес кезеңіне ұзартылады, немесе Тараптардың біреуінің талабы бойынша тоқтатылады, 

бүндай жағдайда шығынды өтеуді талап ететін құқығынан айырылады. 
5.3. Шартты орындау барысында туындайтын барлық даулар келіссөздер колымен шешуге жатады, егер 

Тараптар арасында келіссөздер арқылы нэтижеге қол жетпесе даулы істердің түбегейлі шешілуі Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сэйкес сот тэртібімен шешуге жатады. 

5.4. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер, толықтырулар және тосымшалардың заңды күші болады, 
егер оны жазбаша түрде рэсімдесе жэне екі жақтың өкілетті тұлғалары қол қойса. 

5.5. Осы Шарт 2 данада жасалған жэне қол қойылган, бірдей заңды күші бар, бір данадан Тараптардың 

эрқайсына беріледі жэне қол қойған күннен бастап күшіне енеді, Тараптардың осы Шартта өздеріне алған 
міндеттемелерін толық орындағанша заңды әрекетін сақтайды. 

 

 

 

6. Тараптардың заңды мекен - жайлары жэне банкілік деректемелері. 

  

 

 

Жалға беруші:                                                                 Жалға алушы: 

 

ЖК “Быкова Н.Е.”                                                                       А.Т.Ә.  және Қолы 

Мекен - жайы: Си-Синхай көшесі 5 

ЖСН 910802400492 

Директор: Бауэр Н.Е. 
          

 

 



 

 
 

 
    

Жылдау шарты: 
 

• Алматы қаласының сыртына шығуға шектеу, 50*км.артық болмайды 

• Сеткесіне 250км.ден артық жүруге шектеу. 

• Қіақырымды жүру бағасы 50 тг қүрайды! 

• Рульді екінші адамға беруге болмайды! 

• Машина өткізу - қабылдау актісіне сэйкес беріледі. 

• Жалға беру мерзімі ұзарған жағдайда, төлем ақы жалға беру шарты бітуге 2(екі) 

сағат қалғанда жұргізіледі. 

• Машина шарт бойынша шарт мерзімінің уақыты біткенше беріледі. Автомашинаны 

мас күйінде жүргізуге, автомобильді кепілге салуға, үшінші тұлғаларға жэне қандайда 

болмасын заңсыз әрекет жасауға үзілді-кесілді тыйым салынады! 

• Осы шарттар сақталмаған жағдайда, автомобиль кепілі жойылады жэне 

автомобильді компания алып қояды. 

• Көлік қүралына құюға ұсынылатын бензин маркасы: АИ 95. 

 

  
 

• 1 сағатқа және одан артыққа кешігу тарифке сәйкес тарифтеледі = 

1 сағат- 0ОООтенге  
 

* (Алматы қаласынан шығарда тариф және жүру қашықтығы жеке келісіледі)* 
 

 
 
 

   

 

 

 

                       

 

Жалға беруші берді:                                                     Жалға алушы қабылдады: 

______________________                              _______________________ 

 

 

 

 



 

 
 

 

Көлік құралын жалға алу Шартына «баға туралы» қосымша:  

********** 

гос номері: ******** 02 
 
ЖК «Быкова Н.Е.» оның директоры Быкова Н.Е. мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі негізінде эрекет 

етуші бір жағынан жэне азамат:  ************************************************* ары қарай 

Қосымша «Жалға алушы» деп аталады, екінші жағынан ары қарай бірге «Тараптар» деп аталады, 

00.00.2019 жылғы көлік құралын жалга алу шартына, осы қосымшаны, шарттың ажырамас бөлігі болып 

саналатын жасады, ол төмендегідей: 

 

Шарт мерзімі Жалдың бір сөткелік қүны 

(жалға алған сэттен бастап 

24 сағат) 

Жалға алған 

автомобильдің п.2.2. 

2 бапқа сәйкес жалпы 

құны 

00.00.2019ж. 00.00 ден 

00.00.2019ж.00.00 дейін 

00 000тг 00 000тг 

 

Кепілдік: 00000тг. құрайды. 

Кепілдеме, автомашинаны өткізгеннен кейін, 3-5 жұмыс күні ішінде қайтарылады.( «ГАИ» 

базасы жұмыс жасамаған жағдайда, ақшалай қаржының қайтарылуы кейінге 

қалтырылуы мүмкін) 

 

 

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері: 

 

 

Жалға беруші:     Жалға алушы: 

 

ЖК «Быкова Н.Е.» Мекен-жайы: 

Абдуллиндер көшесі 5. 

ЖСН 910802400492 

Директор: Быкова Н.Е. 

 

 

 

 

 

Қолы____________________________ 

******************************** 

Контакты телефоны: 

****************** 

 

Қолы__________________________________ 

 

 

 

 
 

 



Көлік құралын өткізу- қабылдау Актісі 
Автомобильді беру кезіндегі жай-күйі: 

                  

   

 
Құжаттардың түпнұсқасы берілді: 

  Тіркеу туралы куәлігі 

  Сақтандыру полисі 

  Техникалық бақылаудың диагностикалық 

картасы 

  Сенімхат 
 

Автомобильді тексеру барысында анықталды: 

  Кондиционер  

  Климат-бақылау 

  Электрлі әйнек көтергіш 

  Люк 

  Автомагнитола  

 Қарапайым дөңгелек 
дискісі құйылған  

  дөңгелек дискісі 

  Аудиоколонка  

  Реңін өзгерту 

  Қауіпсіздік жастығы 

  Электрлі айна 

  Белгі беру 

 

  Тұрақ көрсеткіші 

  Тұманға қарсы фарлар 

  Спойлер,ветровики 
 Сәнді колпактар 

 

Берген кездегі жағармай багының деңгейі: 

 

Жалға алушыға автомобильді берген кездегі 

жүрген жолы:  
 

 

Жалға беруші берді                                                                                   Жалға алушы қабылдады 

_______________________                                                                        _____________________ 
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