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МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН САТЫП АЛУҒА САУАЛДАРДЫ 

ҚАБЫЛДАУ РЕГЛАМЕНТІ 

 

1. Жалпы қағидалар 

 

Осы Мұнай өнімдерін сатып алуға сауалдарды қабылдау регламенті (бұдан әрі – 

Регламент) «PETROSUN» ЖШС (бұдан әрі- Серіктестік) мұнай өнімдерін әлеуетті сатып 

алушылардан Сауалдарды қабылдау тәртібі мен талаптарын, сатып алушыларға қойылатын 

біліктілік талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін 

сатып алу-сату шарттарын жасау тәртібін белгілейді. 

1.1. Осы Регламенттің мақсаттары болып: 

 Сатып алуға сауалдарды жолдау, қабылдау үдерістерін реттеу; 

 әлеуетті сатып алушыларға арналған біліктілік талаптарын белгілеу; 

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының бұзушылықтарын алдын 

алу табылады; 

1.2. Осы Регламент: 

 «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын 

мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі -  Заң); 

 Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің; 

 «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының; 

 Серіктестік Жарғысының; 

 Серіктестіктің басқа актілерінің талаптарының ескерілуімен әзірленген. 

1.3. Мұнай өнімдері деп Серіктестік сататын бензин мен дизель отыны түсініледі. 

 

2. Мұнай өнімдерін сатып алуға сауалдарды қабылдау тәртібі 

 

2.1. Серіктестік «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС, «Павлодар мұнайхимия зауыты» 

ЖШС, «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС деген МӨЗ-де өндірілетін мұнай өнімдерін, 

сондай-ақ импортталатын және Қазақстан Республикасы аумағынан тыс өндірілген мұнай 

өнімдерін сатуды іске асырады. 

2.2. Мұнай өнімдерін сату келесі қағидаттардың сақталуымен іске асырылады: 

- қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық контрагенттер үшін мәмілелердің бірдей 

қолжетімділігі мен тең (кемітілмейтін) шарттары; 

- барлық контрагенттер үшін бірыңғай баға белгілеу тәртібі; 

- қызмет ашықтығы; 

- Заң талаптарын сақтау. 
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2.3. Сатып алушылар ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу базисін, ағымдағы жеткізу кезеңін, жөнелту 

бекеттерінің атауларын, белгіленген бекеттердің атауларын, жеткізу өңірлерін, тасымалдау түрі 

мен сатып алу мақсатын, сонымен қатар, мұнай номенклатурасы мен көлемін көрсете отыра, 

мұнай өнімдерін сатып алуға сауалдарды (бұдан әрі - Сауал жолдайды:  

pkop@petrosun.kz «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС, 

pnhz@petrosun.kz «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС 

anpz@petrosun.kz «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС 

2.4. Сауалдарды қабылдау күндері мен уақыты: 

 жеткізу айының алдындағы айдың 24-ші күні;  

 жеткізу айының 10-ші күні. 

Көрсетілген күндер мерекелік немесе демалыс күндерімен сәйкес келген жағдайда, 

Сауалдарды қабылдау күндері болып көрсетілген күндерден кейінгі алғашқы жұмыс күндері 

саналады; 

Қабылдау уақыты: 9 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін.  

2.5. Сұраныстың маусымдық төмендеу кезеңдерінде немесе басқа өндірістік-техникалық 

факторлар кезінде МӨЗ-ді жүк жөнелтуге өтінімдермен қамтамасыз ету үшін, өндірістік 

қажеттілік мақсатында Серіктестік Сауалдарды қосымша қабылдауын іске асырады. 

2.6. Серіктестік Заң талаптарын орындау үшін мұнай өнімдерін ішкі нарықта сатқан 

кезде,сондай-ақ әлеуметтік шиеленістіліктің орын алуын болдырмау және үздіксіз жеткізімді 

қамтамасыз ету үшін шұғыл ретпен ҚР Энергетика Министрлігі:Жеткізу жоспарлары негізінде 

ҚР атқарушы органдары тағайындайтын сатып алушылар (бұдан әрі – Операторлар) 

қанағаттандырылады: (сатып алушылардың осы санатынан сауалдардың ұсынылуы қажет 

емес)  

1) Заңның 24-бабында белгіленген шарттармен және тәртіппен ауыл шаруашылық тауар 

өндірушілері. 

2.7. Сауалдарды жіберу және сатып алу-сату шарттарын жасасу тараптардың 

Сатылымдардың Стандартты Шарттарын сөзсіз қабылдаулары мен оларға бағынуларын 

білдіреді. 

2.8. Мұнай өнімдерін сатып алу-сату шарттары (бұдан әрі – Шарттар) Серіктестікпен  

соның ішінде МӨЗ-дің мұнай өнімдерін өндіру көлемімен, МӨЗ-ден жүк жөнелтулердің 

мерзімділігі мен бірқалыптылығымен шартталған және мұнай өнімдерін жөнелтудің 

шығынсыздығы мен ол үшін логистикалық жағдайлардың бар болуының есепке алынуымен 

мұнай өнімдерін жеткізудің экономикалық және технологиялық мүмкіндігі бар болған кезінде, 

осы Регламенттің 3-бөлімінде ескерілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті сатып 

алушылармен жасалады. 

2.9. Шарттар жеткізу базисін, мұнай өнімдерінің саны мен сұрыпталымын, жеткізу мен 

төлеу мерзімдерін, мұнай өнімдерін тасымалдау талаптарын ескереді. Мұнай өнімдерін сатып 

алу-сату мәмілелерінің барлық басқа талаптары Серіктестіктің ресми сайтында 

орналастырылатын Сатылымдардың Стандартты Шарттарына бағынады. 

2.10. Жеткізу мүмкіндігі МӨЗ-дің мұнай өнімдерін өндіру көлемімен, МӨЗ-ден жүк 

жөнелтулердің мерзімділігі мен бірқалыптылығымен және қалыптасатын логистикалық 

мүмкіндіктер мен өзге шарттардың есепке алынуымен шартталады. МӨЗ-ден мұнай өнімдерін 
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жөнелтулердің мерзімділігін сақтау талабы сақтау сұйыққоймалардың толып кету, және 

тиісінше, өндірістің тоқтап қалу тәуекелімен шартталған. 

 

3. Әлеуетті сатып алушыларға қойылатын талаптар 

 

3.1. Серіктестіктің сатып алушысы ретінде осы Регламентпен белгіленген тіркеуден және 

сәйкестік тексерісінен өткен кез келген заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер бола алады.  

3.2. Шарттар келесі біліктілік талаптарына сәйкес келетін контрагенттермен тең мен 

кемітілмейтін талаптармен жасалады: 

сатып алушылар – заңды тұлғалар үшін, қолданылатын құқық нормаларына сәйкес 

белгіленген тәртіппен заңды тұлға ретінде тіркелуі тиіс; 

сатып алушылар – жеке тұлғалар үшін, қолданылатын құқық нормаларына сәйкес жеке 

кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. 

Сатып алушылар – заңды мен жеке тұлғалар үшін, жеке қызмет түрлерін іске асыратын 

салық төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұру (мұнай өнімдерін бензинге, дизель отынына сатқан 

кезде); 

Заңды мекенжайдың E-GOV порталы мен Салық төлеушінің кабинеті жүйесіндегі толық 

сәйкестігі; 

Банкротқа ұшырау тәуекеліне байланысты сот талқылауларының жоқтығы; 

егер Сатып алушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса, ол 

оларға қатысты соттың оларды банкрот деп тануы туралы шешімі бар тұлғалар 

және оларға қатысты банкроттық рәсімі аяқталған тұлғалар тізімінде жоқ болуы 

тиіс (Веб ресурс: http://kgd.gov.kz/ru/content/spiski-nesostoyatelnyh-dolzhnikov-0). Өзге 

жағдайда, Сатып алушыға тиісті органдар берген Сатып алушыны тарату 

өткізілмегені және Сатып алушыны банкрот деп тану туралы сот шешімінің 

жоқтығы туралы құжаттарды ұсыну қажет. 

егер Сатып алушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса, ол 

әрекет етпейтін және жалған кәсіпорын деп танылған тұлғалар тізімінде жоқ болуы 

тиіс (Веб ресурс:  http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-

bezdeystvuyushchimi мен http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-

registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1). Өзге жағдайда, Сатып алушыға 

тиісті органдар берген Іріктеуге қатысу үшін ұсынысты беру күніне Сатып алушының 

қызметінің тоқтатылмағандығы туралы құжаттарды ұсыну қажет. 

3.3. Серіктестікпен Шарт жасау үшін сатып алушыдан келесі құжаттар сұралады: 

- «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттік 

реттеу туралы» ҚР Заңының 21 бабының талаптарына сәйкес мұнай беруші тек көтерме сауда 

арқылы өткізушілерге және (немесе) Мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілерге 

мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізуге құқылы.  

Сонымен бірге, көтерме сауда арқылы өткізуші мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы 

берушілердің тізіліміне енгізілген болуы керек.  

Сонымен бірге, заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер нысанындағы сатып алушы ұйымның 

(ЖШС немесе ЖК) мөрімен куәландырылған ҚР Энергетика министрлігі порталында 

http://kgd.gov.kz/ru/content/spiski-nesostoyatelnyh-dolzhnikov-0
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-bezdeystvuyushchimi
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-bezdeystvuyushchimi
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1
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орналасқан Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілердің тізілімінен сығындысын 

тапсыруы тиіс.  

 

- «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын 

мемлекеттік реттеу туралы» ҚР Заңының 21 бабының талаптарына сәйкес мұнай өнімдерін 

өндірушілер мен мұнай берушілер жыл сайын 1 наурыз бен 31 мамыр аралығындағы және 1 

шілде мен 30 қыркүйек аралығындағы кезеңде мұнай өнімдерін беру жоспарына сәйкес 

стационарлық автожанармай құю станцияларының (бұдан ары – АЖС) атына бағаларды 

мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерінің көлемдерін беруге міндетті. 

 

Осыған байланысты, сатып алушылар өз меншігінде немесе жалға алынған АЖС бар 

екендігін куәландыратын құжаттардың (EGOV.KZ порталынан мүлікке тіркелген құқықтар 

туралы сығындысы, ҚР ҚМ МКК Электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінен сығынды 

(ЖШС немесе ЖК ұйымының мөрімен куәландырылған), немесе әрбір АЖС бойынша нақты 

орналасқан жері көрсетілген Жалға алу/қосалқы жалдау шартының  көшірмелерін тапсырулары 

тиіс. 

Ескерту: жоғарыда көрсетілген құжаттарды тапсырмау мұнай өнімдерін сатып 

алу сауалдарын қанағаттандырудан бас тарту негізі болып табылмайды. 

Заңды тұлғаларға арналған Шартты жасау үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

 E-GOV порталынан алынатын тіркелген заңды тұлға туралы анықтама (ағымдағы 

күнге); 

 компания басшысының жеке куәлігі немесе төлқұжаты; 

 ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік (бар болса); 

 ЖШС басшысын тағайындау туралы бұйрық пен шешім; 

 банк деректемелерінің көрсетілуімен Банк анықтамасы;  

 ЖШС байланыс телефондары, электрондық мекенжайы; 

 заңды тұлғаның нақты мекенжайы, егер ол заңды мекенжайдан ерекшеленетін болса;  

 «Салық төлеушінің кабинеті» жүйесінен алынған «САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ТІРКЕУ 

ДЕРЕКТЕРІ» нысаны. 

 Түпкілікті тұтынушылардан басқа, қызметтің жекелеген түрлері бойынша (салық 

салуға байланысты) салық салу объектілерінің есепте тұруының растамасы. 

 Виртуалды жеткізу қоймасының/Сатып алушы қоймасының сәйкестендіргіші, 

Виртуалды жеткізу қоймасының/Сатып алушы қоймасының Атауы; 

 

Жеке кәсіпкерлерге арналған мұнай өнімдерін сатып алу-сату шартын жасау үшін 

қажетті құжаттар тізбесі: 

 жеке кәсіпкердің куәлігі; 

 ЖК жеке куәлігі немесе төлқұжаты; 

 ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік (бар болса); 
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 Банктің шоттың бар болуы туралы анықтамасы; 

 ЖК байланыс телефондары, электрондық мекенжайы; 

 «Салық төлеушінің кабинеті» жүйесінен алынған «САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ТІРКЕУ 

ДЕРЕКТЕРІ» нысаны. 

 Түпкілікті тұтынушылардан басқа, қызметтің жекелеген түрлері бойынша (салық 

салуға байланысты) салық салу объектілерінің есепте тұруының растамасы. 

 Виртуалды жеткізу қоймасының/Сатып алушы қоймасының сәйкестендіргіші, 

Виртуалды жеткізу қоймасының/Сатып алушы қоймасының Атауы; 

 


