
Договор купли-продажи нефтепродуктов с 

нефтеперерабатывающих заводов № от 

  202_г 

Мұнай өңдеу зауытынан мұнай өнімдерін сатып 

алу-сату жөніндегі келісімшарт 

202 ж. № 
 

г. Алматы   202_г. Алматы қ. 202 ж. 
 

ТОО «PETROSUN», именуемое в дальнейшем Бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, және негізінде 

«Продавец», в лице   и , әрекет ететін, 

действующих на основании г., с тұлғаларындағы «PETROSUN» ЖШС бір 

одной стороны, и   , жағынан, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», 

действующий на основании Устава с другой 

стороны, 

В соответствии со стандартными условиями 

продаж с нефтеперерабатывающего завода, 

утвержденного  Продавцом,  заключили 

настоящий Договор купли-продажи 

нефтепродуктов (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Покупатель обязан в порядке 100% 

предоплаты произвести предусмотренную оплату 

за Товар и, где применимо, оплату за 

транспортировку (в соответствии с заявками на 

отгрузку) не позднее 4 (четырех) рабочих дней с 

даты настоящего Договора. 

2. Количество, вид и цена Товара, 

поставляемого Продавцом Покупателю в рамках 

настоящего Договора на условиях FCA станция 

  , АО «НК «Казахстан Темир Жолы» 

(ИНКОТЕРМС 2020) для дальнейшей 

реализации, составляет: 

Наименовани 
е Товара 

Область 
поставки 

Кол-во, 
МТ 

Цена, 
тенге/ 

МТ 

    

3. Цена включает стоимость Товара и НДС. В 

случае утверждения иного механизма 

ценообразования на Товар уполномоченными 

государственными органами или изменения 

ставок налогов и других обязательных платежей в 

бюджет РК, цена Товара может быть 

пересмотрена и изменена Продавцом в 

одностороннем порядке путем уведомления 

Покупателя не позднее 3 (трех) дней с момента 

утверждения иного механизма ценообразования 

және 

  , бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, 

Жарғының негізінде әрекет ететін, екінші жағынан, 

Сатушы бекіткен Мұнай өңдеу зауытынан сатудың 

жалпы стандартты шарттарына сәйкес Мұнай 

өнімдерін сатып алу-сату  жөніндегі осы 

Келісімшартты (бұдан әрі –  «Келісімшарт») 

төмендегі тәртіпте жасады: 

 
 

1. Сатып алушы 100% алдын ала төлем 

тәртібінде осы Келісімшарт жасалған күннен 

бастап 4 (төрт) жұмыс күнінен кешіктірмей Тауар 

үшін белгіленген төлемді және, қажет болған 

жағдайда, (жөнелту тапсырыстарына сәйкес) 

тасымалдау төлемін төлеуге міндетті болып келеді. 

2. Сатушы Сатып алушыға FCA шартында осы 

Келісімшарттың аясында «Қазақстан Темір Жолы» 

ҰК» АҚ у бекетіне   (ИНКОТЕРМС-2020) 

кейіннен сату мақсатында жеткізетін Тауардың 

мөлшері, түрі және бағасы келесідей болып келеді: 

Атауы 

Тауар 

Жеткізу 

аймағы 

Мөлшері, 

МТ 

Бағасы, теңге / 

МТ 

    

3. Баға Тауардың құнын және ҚҚС-ты қосады. 

Уәкілетті мемлекеттік органдар жанар-жағармайға 

баға белгілеудің басқа механизмін бекіткен немесе 

Қазақстан Республикасы салықтарының және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерінің 

мөлшерлемелері өзгерген жағдайда, уәкілетті 

мемлекеттік органдар жанар-жағармайға баға 

белгілеудің басқа механизмін бекіткен немесе 

Қазақстан Республикасы салықтарының және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерінің 

мөлшерлемелері өзгерген мезеттен бастап Сатушы 



на Товар Уполномоченными государственными 

органами или изменения ставок налогов и других 

обязательных платежей в бюджет РК. 
 

4. Подписание Договора означает безусловное 

принятие и подчинение сторон сделки Общим 

стандартным условиям продаж с 

нефтеперерабатывающих заводов. 

5. Общие стандартные условия продаж с 

нефтеперерабатывающих заводов являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6. В части, неурегулированной Договором, 

Стороны руководствуются положениями Общих 

стандартных условий продаж с 

нефтеперерабатывающих заводов. 

7. Стороны договорились сохранять 

конфиденциальность Договора, если только 

раскрытие конфиденциальности не требуется по 

закону или для консультантов Сторон, либо их 

аффилированных лиц, Более того, каждая из 

Сторон обязуется сохранять конфиденциальность 

информации предоставленной одной Стороной 

другой в ходе выполнения условий Договора. 

 

8. Другие положения Общих стандартных 

условий продаж с нефтеперерабатывающих 

заводов сохраняют свою силу до внесения 

изменений и дополнений в соответствии с 

условиями Общих стандартных условий продаж с 

нефтеперерабатывающих заводов. 

 

9. Стороны подписали настоящий Договор на 

       страницах в двух экземплярах (все оригинал). 

Один экземпляр Договора остается у Продавца, 

один экземпляр направляется покупателю. 

Договор составлен на русском и казахском 

языках, тексты которых имеют одинаковую силу. 

В случае расхождений или наличии противоречий 

между русским и казахским текстами, 

преимущественную силу будет иметь текст на 

русском языке. 

10. Договор вступает в силу с вышеуказанной 

даты и действует в соответствии с условиями 

Договора. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН 

Сатып алушыны 3 (үш) күннен кешіктірмей 

хабардар ету арқылы бір жақты тәртіпте Тауардың 

бағасын қайта қарастыру және өзгерту 

құқықтарына ие болып келеді. 

4. Келісімшарттарға қол қою – мәміле 

тараптарының Сатушының Сатудың жалпы 

стандартты шарттарына сөзсіз бағынуын және 

оларды қабылдауын білдіреді. 

5. Келісімшарт Сатушының Сатудың жалпы 

стандартты шарттарының ажырамас бөлігін 

құрайды. 

6. Келісімшартта реттелмеген бөлігінде 

Тараптар Сатудың жалпы стандартты 

шарттарының ережелерін басшылыққа алады. 
 

7. Құпиялылықты жария ету заңмен талап 

етілген немесе Тараптардың кеңесшілеріне немесе 

олардың қосылма тұлғаларына қажет болған 

жағдайларды қоспағанда, Тараптар 

Келісімшарттың құпиялылығын сақтауға келісті. 

Сонымен қатар, Тараптардың әрқайсысы 

Келісімшарттың шарттарын орындау барысында 

бір Тараптан екінші Тарапқа берілген ақпараттың 

құпиялығын сақтауға міндеттенеді. 

8. Сатудың жалпы стандартты шарттарының 

басқа ережелері Сатудың жалпы стандартты 

шарттарына сәйкес өзгерістер және толықтырулар 

енгізілмегенше күшінде қалады және 

қолданылады. 

 
 

9. Тараптар осы Келісімшартқа беттерінде екі 

данада (барлығы да түпнұсқа болып келеді) қол 

қойды. Келісімшарттың бір данасы Сатушыда 

қалады, екінші данасы Сатып алушыға жіберіледі. 

Келісімшарт мәтіндері бірдей заңды күшке ие 

болып келетін орыс және ағылшын тілдерінде 

құрастырылған. Орыс және қазақ тілдеріндегі 

мәтіндердің арасында сәйкессіздіктер немесе 

қайшылықтар болған жағдайда, орыс тіліндегі 

мәтін басым күшке ие болып келеді. 

10. Келісімшарт жоғарыда белгіленген күннен 

бастап күшіне енеді және Келісімшарттың 

шарттарына сәйкес қолданылады. 

 

11. ТАРАПТАРДЫҢ  ЗАҢДЫ 

МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ  БАНК 

ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 



ПРОДАВЕЦ: 

ТОО «PETROSUN» 

Юридический почтовый адрес: 

050059, Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 

проспект Нұрсұлтан Назарбаев , дом 244А 

БИН 120140010450 

Свидетельство о постановке на учет по НДС: 

Серия 60001 №0037976 от 11 августа 2012 г. 

Банковские реквизиты: 

ИИК KZ496010131000154749 

в АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

КБЕ 17 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ТОО    

Юридический почтовый адрес: 
 

 

БИН   

Свидетельство о постановке на учет по НДС 
 

 

Банковские реквизиты: 

ИИК    
Наименование Банка   

БИК HSBKKZKX 

КБЕ 17 

Контактные данные: 

Тел: 
e-mail: 

 

Подписи сторон 

Продавец 

 

 

Покупатель 

САТУШЫ: 

«PETROSUN» ЖШС 

Заңды және пошталық мекенжайы: 

050059, Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, 

Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 244А үйі 

БСН 120 140 010 450 

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі 

60001 сериясы, 2012 жылдың 11 тамызындағы № 

0037976. 

Банк деректемелері: 

ЖСК KZ 496 010 131 000 154 749 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

БСК HSBKKZKX  

КБЕ 17 

 

САТЫП АЛУШЫ: 
 

 

 
 

БСН 

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі 

21001 сериясы 2012 жылғы № 

Банк деректемелері: 

ЖСК   
Банктің атауы: 

БСК  

КБЕ   

Байланыс деректері: 

Тел.:   
Электрондық пошта:    

12. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ 

Сатушы: 
 

 

 

Сатып алушы: 

 


