
Жүргізілген келіссөз нәтижелері туралы хаттама 
 

Келіссөз өткізу уақыты: 

басталуы — 201_ жылғы ____________ 

аяқталуы — 201_ жылғы ____________ 

 

 

Келіссөзге қатысқандар: 

1. ____________________________________________ тарапынан 

                                               (фирма атауы) 

мына өкілдер: __________________________________. 

2. ___________________________________________ тарапынан 

   (фирма атауы) 

мына өкілдер: ______________________________________. 

Осы Хаттамаға қол қояды және мынаны белгілейді: 

1. Келіссөз жүргізген тараптар олардың қаржылық және коммерциялық 

мүмкіндіктері қызметтің мына бағыттары бойынша: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_. 

ұзақ мерзімді және өзара тиімді ынтымақтастық құруға негіз болатыны туралы 

қорытынды жасады. 

2. Бұдан басқа келіссөз барысында мына нәтижелерге қол жеткізілді: 

____________ 

_____________________________________________________________________________

_. 

3. Жоғарыда аталған жобаларды іске асыру мүмкіндігі туралы қорытынды шешім 

қабылдау үшін тараптардың уәкілетті өкілдері бірлесіп кеңестер өткізеді және 201_ 

жылғы ____________нан кешіктірмей кездеседі. 

4. Тараптардың келіссөздер, кеңестер және хат алмасулар нәтижесінде қол 

жеткізген Келісімдер алдын ала жасалған болып табылады және қажетті келісімдер мен 

шарттарға қол қойылғанға дейін осы Хаттамаға қатысушыларға қандай да бір заңды 

құқықтар мен міндеттерді жүктемейді. 

 

Осы Хаттамаға қол қойғандар: 

 

Фирма өкілі                                                 Фирма өкілі 

__________________       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

о результатах проведенных переговоров 
 

Время проведения переговоров: 

начало — "__"______ 201_ года 

окончание — "__"__________ 201_ года 

 

Присутствовали при проведении переговоров: 

1. Со стороны ____________________________________________ 

             (наименование фирмы) 

следующие представители: __________________________________. 

2. Со стороны ___________________________________________ 

   (наименование фирмы) 

следующие представители: ______________________________________. 

Подписывают настоящий Протокол и указывают следующее: 

1. Стороны, проводившие переговоры, пришли к выводу, что их финансовые и 

коммерческие возможности дают им основание установить долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям деятельности: 

__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_. 

2. Кроме того, в ходе переговоров достигнуты следующие результаты: 

____________ 

_____________________________________________________________________________

_. 

3. Для принятия окончательного решения о возможности реализации 

вышеназванных проектов уполномоченные представители сторон проводят совместные 

консультации и встречаются не позднее "__"__________ 201_ года. 

4. Соглашения, достигнутые в результате переговоров сторон, консультаций и 

переписки, являются предварительными и до момента подписания необходимых 

соглашений и договоров не налагают на участников настоящего Протокола каких-либо 

юридических прав и обязанностей. 

 

Настоящий Протокол подписали: 

 

Представитель фирмы                                   Представитель фирмы 

__________________       __________________ 

 

 

 

 

 


