
 Құпиялылық және ақпаратты жария етпеу туралы келісім шарт  

 

  

Астана қаласы «____» ____ 2022 жыл 

  

Бірінші тараптан бұдан әрі «Ашушы тарап» деп аталатын Астана қаласы 

әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 3 көпбейінді 

қалалық балалар ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 

(бұдан әрі мәтінде – аурухана) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас 

дәрігер Рустемова Алия Шайзадаевна және екінші тараптан бұдан әрі «Алушы 

тарап» деп аталатын [тараптың толық атауы] атынан [жарғы, ереже, 

сенімхат] негізінде әрекет ететін  [лауазымы, аты-жөні] бірге «Тараптар» 

деп атала отырып, төмендегілер жөнінде осы келісім шартты жасасты: 

 

1. Келісім шарттың мәні 

  

1.1. Ашушы тарап Алушы тарапқа құпия немесе аурухананың құпиясы 

болып саналатын, атап айтқанда аурухананың тыныс-тіршілігіне қатысты 

белгілі бір ақпарат береді. 

1.2. Алушы тарап бұл ақпаратты қызметтік мақсаттар үшін алады. 

1.3. Ақпарат беру осы Келісім шартқа сәйкес Тараптардың 

ынтымақтастығымен шарттасқан. 

1.4. Алушы тарапқа ауызша, жазбаша, электрондық немесе өзге түрде 

берген және коммерциялық және өзге де қызметтің мәніне немесе Ашушы 

тараптың техникалық мүмкіндіктеріне, сондай-ақ бұйымдарға, қызметтерге, 

нақты немесе талдау деректеріне, қорытындылар мен материалдарға, 

жазбаларды, құжаттамаларды және хат жазысуларды қоса алғанда, бірақ 

олармен шектелмей, осыларға қатысты ақпаратты құпия ақпарат деп есептеу 

керек. 

1.5. Құпия ақпаратқа мыналар жатады: 

- қаржылық-экономикалық қызметтің ақпараты; 

- барлық қызмет түрлері бойынша аурухананың табысын ашатын ақпарат; 

- барлық қызмет түрлері бойынша ауруханалардың шығындары туралы 

ақпарат; 

- есептелген және төленген салықтар туралы ақпарат; 

- аурухана мүлкі, оның құрамы, құны туралы ақпарат; 

- келісім шарттар жасасу, оның ішінде жеке тұлғалармен келісім шарт 

жасасу шарттары туралы ақпарат; 

- өндіріс құрылымы және технологиялық процестер туралы ақпарат; 

- қызметкерлердің жеке істері мен олардың дербес деректерінің мазмұнын 

ашатын ақпарат; 

- бақылау, ревизиялар, аудиторлық тексерулер туралы ақпарат; 

- аурухананы қорғау, сигнализация, байланыс жүйелері және оларды 

ұйымдастыру туралы ақпарат; 



- аурухана аумағында презентациялар өткізу, бірлескен жобаларды және 

бірлескен қызметті жүзеге асыру кезінде Алушы тарапқа берілуі мүмкін кез 

келген басқа ақпарат. 

Жоғарыда көрсетілген мәліметтер тізбесі қажетіне қарай толықтырылуы 

мүмкін. 
 

2. Тараптардың міндеттемелері 

  

2.1 Тараптар мәселенің маңыздылығын түсіне отырып, өзіне мынадай 

міндеттемелер артады: 

2.1.1. Осы Шарт жасалған күннен бастап жұмыс істеген уақытында Алушы 

тарап Ашушы тараптан алынған құпия ақпаратты басқа тұлғаларға жария 

етпейді және Тараптар анық түрде жазбаша айқындаған мақсаттарды 

қоспағанда, осы ақпаратты өз пайдасы үшін пайдаланбайды. 

2.1.2. Алушы тарап өзінің жеке құпия ақпаратын жария етуді немесе 

пайдалануды болдырмау үшін ақылға қонымды дәрежеде қалай сақтайтын 

болса, бұл ақпаратты да осындай дәрежеде сақтау үшін дәл сондай жоғары 

құпиялылық дәрежесін сақтайтын болады. 
 

3. Ерекше шарттары 

  

3.1. Осы Келісім шарттың 1.5-тармақшасында көзделмеген, бірақ берілуі 

жазбаша түрде ресімделген және Тараптар келісім шарттың талаптарына 

жатқызған кез келген ақпарат құпия болып немесе аурухананың құпиясы 

болып саналады. 

3.2. Егер де ақпарат келесі шарттардың бірін қанағаттандыратын болса, 

онда ол құпия болып немесе аурухананың құпиясы болып саналмайды және 

Алушы тараптың бұл ақпаратқа қатысты ешқандай міндеттемелері болмайды: 

- Алушы тарапқа белгілі болса; 

- Ашушы тараптың қате, ұқыпсыз немесе әдейі іс-әрекетінің нәтижесінде 

жария түрде белгілі болған болса немесе белгілі болатын болса; 

- үшінші тараптан шектеусіз және келісім шартты бұзбай заңды түрде 

алынса; 

- Ашушы тарап үшінші тарапқа үшінші тараптың құқығына ұқсас 

шектеулерсіз өкілдік етсе; 

- Алушы тарап не жеке өзі, не басқа тұлға қатысқан кезде әзірленген 

құпияға немесе Ашушы тарап фирмасының құпиясы болып табылатын 

ақпаратқа рұқсаты болмайды деген шартпен Алушы тарап өз еркімен әзірлесе; 

- Ашушы тараптың жазбаша рұқсатымен шығаруға рұқсат етілсе; 

- заң күшіне орай ашылса. 

3.3. Алушы тарап ақпараттың құпиялылығына жауапты адамды 

тағайындайды. 

3.4. Алушы тарапқа Келісім шартқа сәйкес кез келген нысанда берілген 

барлық ақпарат Ашушы тараптың айрықша меншігі болып қалады. 



3.5 Осы Келісім шартқа сәйкес Алушы тарапқа берілген құпия ақпараты 

бар барлық материал тасымалдағыштары, сондай-ақ олардан алынған 

көшірмелер, техникалық және бағдарламалық құралдар Ашушы тараптың 

меншігі болып табылады және Ашушы тараптың нұсқауларына сәйкес Алушы 

тараптың қайтарып беруіне жатады. 
 

4. Құпия ақпаратты жария еткені үшін артылатын жауапкершілік 

  

4.1. Алушы тарап құпия ақпаратты қасақана немесе абайсызда жария еткені 

үшін жауапты болады. 

4.2 Құпия ақпаратты жария ету нәтижесінде Ашушы тарапқа залал 

келтірілген жағдайда Алушы тарап келтірілген залалды толық көлемде өтеуге 

міндетті. 
 

5. Қорытынды ережелер 

  

5.1. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала келісімісіз осы 

Келісім шарттың бары жөнінде ақпаратты жария етпейді. 

5.2. Осы Келісім шартқа Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

түсініктеме берілуі тиіс. 

5.3 Алушы тарап қайта ұйымдастырылған жағдайда осы келісім шарт 

бойынша барлық құқықтар мен міндеттер оның құқықтық мирасқорына 

ауысады. Сонымен қатар лауазымдық міндеттеріне байланысты құпия 

ақпаратқа рұқсаты бар, бірақ құқықтық мирасқордың қызметкері болмаған 

адамдар осы келісім шарттың талаптарына сәйкес құпия ақпаратты сақтау 

жөніндегі міндеттерін жүктеуді жалғастыра береді. 

5.4. Алушы тарап таратылған жағдайда өздерінің лауазымдық міндеттеріне 

байланысты құпия ақпаратқа қол жеткізгендердің әрқайсысы осы келісім 

шарттың міндеттемелері бойынша жауапкершілік артады. 

5.5. Осы Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар 

келіссөздер жолымен шешетін болады. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда 

дауды Қазақстан Республикасының сот тәртібімен шешеді. 

5.6. Осы Келісім шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді. 
 

6. Тараптардың деректемелері және қол қою 

  

 Ашушы тарап Алушы тарап 

Астана қаласы әкімдігінің  

«№ 3 көпбейінді қалалық  

балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК  

бас дәрігері   
Рүстемова А.Ш  ____________ 
М.О. 

______________________________ 

 ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

М.О. 

 

 



Договор 

о конфиденциальности и неразглашении информации 

  

город Астана «____» ____ 2022 год 

  

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата 

г.Астаны (далее по тексту - Больница), именуемое в дальнейшем 

«Раскрывающая сторона», в лице главного врача Рустемова Алия 

Шайзадаевна, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

[полное наименование стороны], в лице [должность, Ф. И. О.], 

действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], 

именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

  

1.1. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную 

информацию, которая считается конфиденциальной или секретом Больницы, 

а именно касающуюся жизнедеятельности  Больницы. 

1.2. Получающая сторона может получить эту информацию для служебных 

целей. 

1.3. Передача информации обусловлена сотрудничеством Сторон согласно 

настоящего договора. 

1.4. Конфиденциальной информацией следует считать информацию, 

представленную Раскрывающей стороной Получающей стороне в устном, 

письменном, электронном или ином виде и относящуюся к предмету 

коммерческой и иной деятельности или техническим возможностям 

Раскрывающей стороны, а также к изделиям, услугам, фактическим или 

аналитическим данным, заключениям и материалам, включая, но не 

ограничиваясь, заметками, документацией и переписками. 

1.5. К конфиденциальной информации относится: 

- информация финансово-экономической деятельности; 

- информация, раскрывающая доход больницы по всем видам 

деятельности; 

- информация о расходах больницы по всем видам деятельности; 

- информация о начисленных и уплаченных налогах; 

- информация об имуществе больницы, его составе, стоимости; 

- информация об условиях заключения договоров, в том числе с частными 

лицами; 

- информация о структуре производства и технологических процессах; 

- информация, раскрывающая содержание личных дел работников и их 

персональных данных; 

- информация о контроле, ревизиях, аудиторских проверках; 



- информация о системах  и организации охраны больницы, сигнализации, 

связи; 

- любая другая информация, которая может быть передана Получающей 

стороне во время проведения на территории Больницы презентаций, 

осуществления совместных проектов и совместной деятельности. 

При необходимости вышеуказанный перечень сведений может быть 

дополнен. 
 

2. Обязательства Сторон 

  

2.1 Стороны, понимая важность вопроса, принимают на себя следующие 

обязательства: 

2.1.1. В течение времени работы с даты заключения настоящего договора 

Получающая сторона не будет разглашать конфиденциальную информацию, 

полученную от Раскрывающей стороны, другим лицам и не будет 

использовать эту информацию для собственной выгоды, за исключением цели, 

определенной Сторонами письменно в явном виде. 

2.1.2. Получающая сторона будет соблюдать такую же высокую степень 

секретности во избежание разглашения или использования этой информации, 

какую она соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной 

конфиденциальной информации такой же степени важности. 
 

3. Особые условия 

  

3.1. Любая информация, не предусмотренная подпунктом 1.5 настоящего 

договора, но передача которой оформлена в письменном виде и отнесена 

Сторонами к условиям договора, считается конфиденциальной или секретом 

Больницы. 

3.2. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом 

Больницы и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в 

отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из 

следующих условий: 

- уже известна Получающей стороне; 

- является или становится публично известной в результате неправильного, 

небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны; 

- легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения 

договора; 

- представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного 

ограничения на права третьей стороны; 

- самостоятельно разработана Получающей стороной, при условии, что ни 

Получающая сторона лично, ни лица, при участии которых она была 

разработана, не имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом 

фирмы информации Раскрывающей стороны; 

- разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны; 

- раскрыта в силу закона. 



3.3. Получающая сторона назначает лицо, ответственное за 

конфиденциальность информации. 

3.4. Вся информация, предоставленная Получающей стороне в любой 

форме согласно договору, остается исключительной собственностью 

Раскрывающей стороны. 

3.5 Все материальные носители, на которых содержится конфиденциальная 

информация, переданные Получающей стороне в соответствии с настоящим 

договором, а также снятые с них копии, технические и программные средства 

являются собственностью Раскрывающей стороны и подлежат возврату 

Получающей стороной в соответствии с указаниями Раскрывающей стороны. 
 

4. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации 

  

4.1. Получающая сторона несет ответственность за умышленное или 

неосторожное разглашение конфиденциальной информации. 

4.2 В случае причинения убытков Раскрывающей стороне в результате 

разглашения конфиденциальной информации Получающая сторона обязана 

возместить причиненные убытки в полном объеме. 
 

5. Заключительные положения 

  

5.1. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования 

настоящего договора без предварительного согласия другой Стороны. 

5.2. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

5.3 В случае реорганизации Получающей стороны все права и обязанности 

по настоящему договору переходят к ее правопреемнику. Кроме того, лица, в 

силу должностных обязанностей имеющие доступ к секретной информации, 

но не ставшие сотрудниками правопреемника, продолжают нести обязанности 

по сохранению конфиденциальной информации в секрете в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

5.4. В случае ликвидации Получающей стороны обязанности по 

настоящему договору несет каждый, кто в силу своих должностных 

обязанностей имел доступ к конфиденциальной информации. 

5.5. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут 

решать путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор 

передается на разрешение в судебном порядке Республики Казахстан. 

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

  

 Раскрывающая сторона Получающая сторона 



Главный врач  

ГКП на ПХВ «Многопрофильная 

городская детская больница №3» 

акимата города Астаны   
Рустемова А.Ш ____________ 

 
                     М. П. 

______________________________ 

 ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

М. П. 

  
  

  

 

 


