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Договор на предоставление услуг по 
транспортировке нефти по нефтепроводу  

 

 

№ _______________________ 

 

Мұнай құбырымен мұнай тасымалдау 
қызметтерін ұсынуға арналған 

 

 

№ _________________шарт 

 

г. Алматы   «___» ________ 20__ г. Алматы қ.                   20__ ж. «___»_________ 

 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод», свидетельство о государственной 

регистрации от ___________________________    

№___________________ТОО (ИУ), выданное 
Департаментом юстиции города Алматы, 
предоставляющее услуги по транспортировке 
нефти (далее – услуги), именуемое в дальнейшем 
Поставщик, в лице (должность)         (Ф.И.О.)      , 
совместно действующих на основании Устава, с 
одной стороны и _________________________  

именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице 
____________________, действующего на 
основании _______________, именуемые в 
дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 
 

Бұдан әрi Жеткізуші деп аталатын, мұнайды 
тасымалдау бойынша қызметті (бұдан әрі –
қызметтер) ұсынатын «Қазақстан-Қытай 
Құбыры» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, Алматы қаласының Әділет 
департаменті ________________________ 

берген мемлекеттік тіркеу туралы куәлік    № 
_________________ТОО (ИУ), (лауазымы)    
(аты-жөні)  арқылы, бірлесіп Жарғы негізінде 
әрекет етушілер, бір тараптан және  бұдан әрі 
Тұтынушы деп аталатын 

_________________________,  Жарғы 
негізінде әрекет етуші ___________________ 

арқылы екінші тараптан, бұдан әрі Тараптар, 
ал жеке Тарап деп аталады, төмендегiлер 
туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) 
жасасты: 
 

1. Основные понятия, используемые в Договоре 
 

1. В Договоре используются следующие основные 
понятия: 
 

грузополучатель – Потребитель или 
уполномоченное Потребителем лицо на прием 
нефти на пункте приема-сдачи нефти в конце 
маршрута транспортировки; 
 

график – график транспортировки нефти по 
системе магистрального нефтепровода, 
утвержденный уполномоченным органом; 
 

система магистрального нефтепровода – единый 
производственно-технологический комплекс, 
состоящий из линейной части и объектов, 
обеспечивающих безопасную транспортировку 
нефти, соответствующий требованиям технических 
регламентов и национальных стандартов; 
 

 

услуги по транспортировке нефти – услуги по 
приему, сдаче, перекачке нефти по системе 
магистрального нефтепровода от пункта ее приема 
от Потребителя до пункта сдачи грузополучателю, 
сливу, наливу, передаче нефти в другие 

1. Шартта қолданылатын негізгі ұғымдар 

 

1. Шартта келесі негізгі ұғымдар 
қолданылады:  
 

жүк алушы – тасымалдау маршрутының 
соңындағы мұнайды қабылдау-тапсыру 
пунктіндегі қабылдап алатын Тұтынушы 
немесе Тұтынушының уәкілетті тұлғасы; 

 

кесте -  құзырлы мемлекеттік орган бекіткен 
магистральдық мұнай құбырымен мұнай 
тасымалдау кестесі; 
 

магистральдық мұнай құбыры жүйесі – 

мұнайды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз 
ететін желілік бөліктен және объектілерден 
тұратын, техникалық регламенттер мен 
ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес 
келетін бірыңғай өндірістік-технологиялық 
кешені; 

 

мұнай тасымалдау қызметтері –  өнімді 
Тұтынушыдан қабылдау пунктінен бастап жүк 
алушыға тапсыру пунктіне дейін оны 
магистральдық мұнай құбыры арқылы 
қабылдау, тапсыру, айдау, өнімді басқа да 
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магистральные нефтепроводы, перевалке на другой 
вид транспорта, хранению, смешению. 
 

 

Кроме того, для целей Договора данное понятие 
также может включать в себя услуги по перечню 
видов деятельности, технологически связанных с 
регулируемыми услугами в сфере транспортировки 
нефти по магистральным трубопроводам 

 

 

пункт приема-сдачи нефти – пункт, в котором 
производятся прием и сдача нефти, учетные 
операции и оформление приемо-сдаточных 
документов; 
 

нефть – сырая нефть, включая стабильный 
(нестабильный) газовый конденсат, а также 
углеводороды, полученные после очистки сырой 
нефти, природного газа и обработки горючих 
сланцев или смолистых песков, подготовленные к 
транспортировке и соответствующие техническим 
регламентам и национальным стандартам по 
нефти; 
 

маршрутное поручение – поручение Поставщика 
уполномоченным представителям на пункте 
приема-сдачи нефти в начале и в конце маршрута 
на осуществление операций по транспортировке 
партии нефти, в котором указаны необходимые 
грузосопроводительные документы, маршрут 
транспортировки нефти, количество нефти, 
принимаемой в систему магистрального 
нефтепровода на пункте приема-сдачи нефти в 
начале маршрута и сдаваемой Грузополучателю на 
пункте приема-сдачи нефти в конце маршрута, 
владелец, порядок передачи и последний 
Грузополучатель нефти; 
 

 

обязательный минимальный годовой объем 
нефти – объем нефти, который Стороны могут 
предусмотреть по отдельным направлениям 
транспортировки нефти согласно пункту 4 
Договора, обязательный для поставки 
Потребителем в систему магистрального 
нефтепровода в течение годового периода 
транспортировки и согласованный с 
уполномоченным органом Республики Казахстан в 
установленном порядке; 
 

обязательный минимальный месячный объем 
нефти – объем нефти рассчитанный по формуле: 

магистральдық мұнай құбырларына қотару, 
құю, беру, басқа көлік түріне ауыстырып тиеу, 
сақтау, араластыру қызметтері. 
 

Бұдан басқа, Шарттың мақсаты үшін бұл 
ұғымға магистральдық құбырлармен мұнай 
тасымалдау саласындағы реттелетін 
қызметтермен технологиялық байланыстағы 
қызметтер түрінің тізбесі бойынша қызметтер 
де кіруі мүмкін.  
 

мұнайды қабылдау-тапсыру пункті – 

мұнайды қабылдау және тапсыру, еееп 

операциялары мен қабылдау-тапсыру 
құжаттарын ресімдеу жүргізілетін пункт;  
 

мұнай –  тасымалдауға дайындалған әрі мұнай 
бойынша техникалық регламенттерге және 
ұлттық стандарттарға сәйкес келетін, тұрақты 
(тұрақсыз) газ конденсатын, сондай-ақ шикі 
мұнайды, табиғи газды тазартқаннан және 
жанар тақтатастарды немесе шайырлы 
құмдарды өңдегенннен кейін алынатын 
көмірсутектерді қоса алғандағы шикі мұнай; 
 

маршруттық тапсырма – Жеткізуші 
уәкілетті өкілдеріне мұнайды қабылдау-

тапсыру пункте маршруттың басы мен 
соңында қажеттi жүк iлеспе құжаттары, 
мұнайды тасымалдау маршруты, маршрут 
басында мұнайды тапсыру және қабылдау 
пунктi магистральдық мұнай жүйесiне 
қабылданатын және маршруты соңында 
мұнайды тапсыру және қабылдау пунктiне 
Жүк алушыға тапсырылатын мұнай саны, 
иеленушi, мұнайды беру тәртібі және соңғы 
Жүк алушы көрсетiлген мұнай партиясын 
тасымалдау жөніндегі операцияларды жүзеге 
асыруға арналған тапсырмасы; 
 

мұнайдың мiндеттi ең аз жылдық көлемi – 

тасымалдаудың жылдық кезеңi iшiнде 
магистарльды мұнай құбыры жүйесiне 
Тұтынушы жеткізуі үшін мiндеттi және 
Қазақстан Республикасының уәкілеттi органы 
белгiлеген тәртiппен келісілген мұнайды 
тасымалдаудың жекелеген бағыттары 
бойынша Шарттың 4-тармағына сәйкес 
Тараптар көздеуі мүмкін мұнай көлемi; 
 

 

мұнайдың міндетті eң аз айлық көлемi – 

мына формула бойынша есептелген мұнай 
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обязательный минимальный годовой объем нефти / 
N * nj 

где: 
N - количество календарных дней в году 

nj - количество календарных дней в j - ом месяце. 
 

недопоставленный объем нефти – разница между 
обязательным минимальным месячным объемом 
нефти или объемом нефти, утвержденным в 
месячном графике (в случае, если он меньше 
обязательного минимального месячного объема) и 
фактически сданным в течение месячного периода 
транспортировки для транспортировки в систему 
магистрального нефтепровода объемом нефти; 
 

 

недозаявленный объем нефти – разница между 
обязательным минимальным месячным объемом 
нефти и заявленным Потребителем для 
транспортировки объемом нефти на отчетный 
месячный период транспортировки; 
 

счет на предоплату – документ на 
предварительную оплату услуг по транспортировке 
нефти; 
 

месячный период транспортировки – 

промежуток времени с 00:00 часов московского 
времени 1 числа до 24:00 часов московского 
времени последнего числа календарного месяца, в 
котором производится транспортировка нефти и ее 
учет; 
 

годовой период транспортировки – период 
транспортировки нефти длительностью один 
календарный год, включающий 12 месячный 
период транспортировки; 
 

техническое соглашение – Техническое 
соглашение о порядке приема нефти в систему 
магистрального нефтепровода (приложение 5 к 
Договору), являющееся неотъемлемой частью 
Договора; 
 

уполномоченный орган – центральный 
исполнительный орган Республики Казахстан, 
осуществляющий руководство и межотраслевую 
координацию в области магистрального 
трубопровода. 
 

Иные понятия и термины, используемые в 
Договоре, применяются в соответствии с 

көлемі: 
мұнайдың міндетті ең аз жылдық көлемi /       
N * nj 

мұнда: 
N – жыл ішіндегі күнтізбелік күндер саны; 
nj – j айдағы күнтізбелік күндер саны. 
 

мұнайдың кем жеткiзiлген көлемi – 

мұнайдың мiндетті ең аз айлық көлемiнiң 
немесе айлық кестеде (егер ол мiндеттi ең аз 
айлық көлемнен кем болған жағдайда) 
бекітілген мұнай көлемiнiң және тасымалдау 
үшiн тасымалдаудың айлық көлемі iшiнде 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiне нақты 
тапсырылған мұнай көлемiнiң арасындағы 
айырма; 
 

мұнайдың толық мәлiмделмеген көлемi – 

мұнайдың мiндеттi ең аз айлық көлемi мен 
есептi тасымалдаудың айлық кезеңiнде 
тасымалдау үшiн Тұтынушы мәлiмдеген 
мұнай көлемiнiң арасындағы айырма; 
 

алдын-ала төлем шоты – мұнайды 
тасымалдау жөнінде қызметтер көрсетуге 
алдын ала ақы төлеу құжаты; 
 

тасымалдаудың айлық кезеңi – мұнайды 
тасымалдау және оны есепке алу жүргiзiлетiн 
күнтiзбелiк айдың 1-күнi Мәскеу уақытымен 
сағат 00:00-ден бастап соңғы күні Мәскеу 
уақытымен сағат 24.00-ге дейінгі уақыт 
аралығы; 
 

тасымалдаудың жылдық кезеңi – 12 айлық 
тасымалдау кезеңін қамтитын ұзақтығы 
күнтiзбелiк бiр жыл мұнайды тасымалдау 
кезеңi; 
 

техникалық келісім – Шарттың ажырамас 
бөлiгі болып табылатын магистральдық мұнай 
құбырының жүйесiне мұнайды қабылдау 
тәртібі туралы Техникалық келісім (Шарттың 
5-қосымшасы); 
 

уәкілетті орган – магистральдық құбыр 
саласындағы басшылықты және салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының орталық атқарушы органы. 
 

 

Осы Шартта қолданылатын өзге ұғымдар мен 
терминдер Қазақстан Республикасының 
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законодательством Республики Казахстан о 
естественных монополиях и регулируемых рынках 
и Законом Республики Казахстан от 22 июня 2012 
года «О магистральном трубопроводе». 
 

 

табиғи монополиялар және реттелетін 
нарықтар туралы заңнамасына және 
«Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 
22 маусымдағы Қазақстан Республикасының З
аңына сәйкес пайдаланылады. 

2. Предмет Договора 
 

2. Поставщик в порядке и на условиях, 
определенных Договором оказывает услуги по 
транспортировке нефти Потребителя, в том числе в 
смеси с нефтью других Потребителей, по системе 
магистрального нефтепровода с последующей 
передачей нефти Грузополучателю. 
 

 

3. Потребитель сдает в систему магистрального 
нефтепровода на пункте приема-сдачи нефти в 
начале маршрута объем нефти, предназначенный 
для транспортировки, и оплачивает услуги по 
транспортировке нефти в порядке и сроки, 
установленные Договором. 

 

 

4. Обязательный минимальный годовой объем 
нефти с разбивкой на обязательные минимальные 
месячные объемы, утверждается Сторонами 
ежегодно по форме, установленной приложением 1 

к Договору. 

2. Шарттың нысанасы 

 

2. Жеткізуші Шартта айқындалған тәртіппен 
және шарттарда Тұтынушының мұнайын, 
оның ішінде басқа Тұтынушылардың 
мұнайымен қосып магистральдық мұнай 
құбыры жүйесі арқылы кейін мұнайды Жүк 
алушыға беріп тасымалдау жөніндегі 
қызметтерді көрсетеді. 
 

3. Тұтынушы тасымалдауға арналған мұнай 
көлемiн маршруттың басында мұнайды 
тапсыру және қабылдау пунктiнде 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiне 
тапсырарды және мұнайды тасымалдау 
жөніндегі қызметтерге Шартпен белгiленген 
тәртiппен және мерзiмде ақы төлейді. 
 

4. Міндетті ең аз айлық көлемдерге бөлінген 
мұнайдың мiндетті ең аз жылдық көлемiн 
Тараптар Жеткізуші белгілеген нысан 
бойынша жыл сайын бекітіледі (Шарттың 1-

қосымшасы). 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

5. Поставщик имеет право: 
 

1) своевременно получать от Потребителя оплату 
за предоставляемые услуги в порядке и на 
условиях, установленных Договором; 
 

2) устанавливать в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
технические требования, обязательные для 
соблюдения Потребителем; 
 

3) снижать тарифы за предоставляемые услуги по 
транспортировке нефти для всех потребителей в 
период действия тарифов в порядке, утвержденном 
уполномоченным органом; 

 

4) требовать от Потребителя своевременной сдачи 
в систему магистрального нефтепровода на пункте 
приема-сдачи нефти в начале маршрута 
заявленных для транспортировки объемов нефти, 
включая обязательные минимальные месячные 

3. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi 
 

5. Жеткізушінің: 
 

1) тұтынушыдан ұсынылатын қызметтер үшiн 
Шартпен белгiленген тәртiппен және талаппен 
уақтылы ақы алуға; 
 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес Тұтынушының сақтауы  мiндетті 
техникалық талаптарды белгiлеуге; 
 

 

3) барлық тұтынушылар үшін мұнайды 
тасымалдау бойынша көрсететін қызметер 
тарифін уәкілетті орган бекіткен тәртіпте 
тарифтер әрекет ететін кезеңге төмендетуге; 

 

4) Тұтынушыдан маршрут басында мұнайды 
тапсыру және қабылдау пунктiнде мұнайдың 
мiндеттi ең аз айлық көлемiн қоса алғанда, 
тасымалдауға мәлімделген мұнай көлемін 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiне 
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объемы нефти, на условиях, установленных 
Договором; 
 

5) проверять достоверность сведений о подготовке 
нефти, поставляемой Потребителем для 
транспортировки по системе магистрального 
нефтепровода, соответствие качества нефти 
требованиям, указанным в разделе 5 Договора; 
 

 

6) приостановить в одностороннем порядке 
исполнение Договора, в случае, если: 
 

6.1.) Потребитель не обеспечивает сдачу нефти в 
количестве и сроки, предусмотренные Договором; 
 

 

6.2.) Потребитель не обеспечивает соответствие 
качества нефти требованиям, указанным в разделе 
5 Договора; 
 

6.3.) Потребитель нарушает сроки и порядок 
оплаты за услуги по транспортировке нефти, 
установленные в разделе 7 Договора; 
 

 

6.4.) Потребитель отказывается от приема нефти на 
пункте приема-сдачи нефти в конце маршрута 
транспортировки или не распределяет имеющиеся 
в системе магистрального нефтепровода объемы 
нефти в соответствии с условиями Договора; 
 

 

6.5.) Потребитель не представил сопроводительные 
документы, предусмотренные подпунктами 3), 4) 
пункта 8 Договора; 
 

6.6.) Потребитель не представил документы, 
подтверждающие принадлежность ему нефти на 
праве собственности или ином законном 
основании; 
 

6.7.) возникли обстоятельства непреодолимой силы 
и иные не зависящие от Поставщика случаи, 
препятствующие безопасной транспортировке 
нефти по системе магистрального нефтепровода; 
 

 

6.8.) возникла авария или угроза ее возникновения 
в системе магистрального нефтепровода, 
приводящие к остановке транспортировки нефти; 
 

 

Шартта белгiленген талаптармен уақтылы 
тапсыруды талап етуге; 
       

5) магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
арқылы тасымалдау үшін Тұтынушы беретін 
мұнайды дайындау туралы мәліметтердің 
дұрыстығын, мұнай сапасының Шарттың 5-

бөлімінде көрсетілген талаптарға сәйкестігін 
тексеруге;  
       

6) мына жағдайда, егер: 
       

 

6.1.) Тұтынушы Шартта көзделген мөлшерде 
және мерзімдерде мұнайды тапсыруды 
қамтамасыз етпесе; 
       

6.2.) Тұтынушы Шарттың 6-бөлімінде 
көрсетілген талаптарға мұнай сапасының 
сәйкес келуін қамтамасыз етпесе; 
       

6.3.) Тұтынушы Шарттың 7-бөлімінде 
белгіленген мұнайды тасымалдау жөнінде 
көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу 
мерзімін және тәртібін бұзса; 
       

6.4.) Тұтынушы маршруттың соңында 
мұнайды қабылдау-тапсыру пунктiнде 
мұнайды қабылдаудан бас тартса немесе 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiнде бар 
мұнай көлемін Шарттың талаптарына сәйкес 
таратпаса; 
       

6.5.) Тұтынушы Шарттың 8-тармағының 3), 4) 
тармақшаларында көзделген ілеспе 
құжаттарды ұсынбаса; 
       

6.6.) Тұтынушы мұнайдың меншік құқығында 
немесе өзге де заңды негізде өзіне тиесілі 
екендігін растайтын құжаттарды ұсынбаса; 
       

 

6.7.) магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
арқылы мұнайды қауіпсіз тасымалдауға 
кедергі келтіретін еңсерілмес күш мән-

жайлары және Жеткізушіге тәуелсіз өзге де 
жағдайлар туындаса;  
      

6.8.) магистральдық мұнай құбыры жүйесінде 
мұнайды тасымалдауды тоқтатуға алып 
келетін авария немесе оның пайда болу қаупі 
туындаса; 
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6.9.) возникла необходимость выполнения работ, 
связанных с техническим обслуживанием, 
ремонтом или реконструкцией системы 
магистрального нефтепровода, приводящих к 
остановке транспортировки нефти; 
 

6.10.) прекращение или ограничение 
транспортировки нефти по системе магистрального 
нефтепровода обусловлено решением 
государственных органов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
 

 

 

При одностороннем приостановлении исполнения 
Договора Поставщик, обязан уведомить об этом 
Потребителя: 
 

в случаях, предусмотренных абзацами 6.8.) и 6.10) 

настоящего подпункта, - в течение двадцати 
четырех часов с момента наступления указанных 
событий; 
 

в случае, предусмотренном абзацем 6.9.) 
настоящего подпункта, - не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до начала проведения 
работ. 
 

При устранении причин, указанных в настоящем 
подпункте, исполнение Договора возобновляется. 
 

7) расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 
случае отказа Потребителя устранить причины, 
вызвавшие принятие решения о приостановлении 
исполнения Договора, либо при не устранении 
этих причин в согласованные Сторонами сроки; 
 

8) предоставлять услуги по транспортировке нефти 
по системе магистрального нефтепровода с 
применением банка качества нефти в соответствии 
с правилами применения банка качества 
продукции. 

 

8)  

6. Поставщик обязан: 
 

1) в течение срока действия Договора оказывать 
услуги по транспортировке объемов нефти 
Потребителя, указанных в месячном графике, в 
порядке и на условиях, установленных Договором, 
при условии надлежащего исполнения 
Потребителем своих обязательств по Договору; 
 

6.9.) мұнайды тасымалдауды тоқтатуға алып 
келетін магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге, оны 
жөндеуге және қайта құруға байланысты 
жұмыстарды орындау қажеттігі туындаса;  
       

6.10.) магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
арқылы мұнайды тасымалдауды тоқтату 
немесе шектеу Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың 
шешімімен байланысты болса, Шарттың 
орындалуын біржақты тәртіппен тоқтатуға 
құқығы бар. 
 

Шартты орындау біржақты тәртіппен 
тоқтатылған кезде Жеткізуші бұл туралы 
Тұтынушыны: 
       

осы тармақшаның 6.8.) және 6.10)-
абзацтарында көзделген жағдайларда – 

көрсетілген оқиғалар басталған сәттен бастап 
жиырма төрт сағаттың ішінде; 
       

осы тармақшаның 6.9.)-абзацында көзделген 
жағдайда – жұмыстарды жүргізу басталғанға 
дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей 
хабардар етуге міндетті. 
       

Осы тармақшада көрсетілген себептер 
жойылған кезде Шартты орындау жалғасады. 
       

7) Тұтынушы Шарттың орындалуын тоқтату 
туралы шешім қабылдау тудырған себептерді 
жоюдан бас тартқан не бұл себептерді 
Тараптар келіскен мерзімде жоймаған 

жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға. 
 

8) өнім сапасының банкін қолдану қағидасына 
сәйкес магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
арқылы мұнайды тасымалдау жөнінде 
қызметтер көрсетуді мұнай сапасының банкін 
қолданып ұсынуға құқығы бар  

 

8      

6. Жеткізуші:  
       

1) Тұтынушы Шарт бойынша өз 
мiндеттемелерiн тиiсiнше орындаған жағдайда 
Шарттың қолданылу мерзiмi iшiнде айлық 
кестеде көрсетiлген Тұтынушының мұнай 
көлемiн тасымалдау жөніндегі қызметтердi 
Шартпен белгiленген тәртiппен және 
жағдайларда көрсетуге; 
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2) незамедлительно известить Потребителя о 
любых чрезвычайных ситуациях или авариях, 
которые могут повлечь за собой ограничение 
приема нефти; 
 

3) обеспечивать непрерывное, надлежащее и 
эффективное функционирование системы 
магистрального нефтепровода в целях 
транспортировки по нему нефти Потребителя; 
 

4) принимать необходимые меры для обеспечения 
сохранности нефти Потребителя, находящейся в 
системе магистрального нефтепровода; 
 

5) обеспечивать в течение срока действия Договора 
недискриминационный, в пределах технических 
возможностей системы магистрального 
нефтепровода, доступ нефти Потребителя как к 
отдельным сегментам, так и применительно к 
системе магистрального нефтепровода в целом; 
 

 

6) осуществлять метрологический контроль и 
надзор за состоянием и применением средств 
измерений количества и качества нефти по 
основной и резервной схемам учета; 
 

 

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения графика оформить и направить 
Потребителю счет на предоплату для оплаты услуг 
по транспортировке в соответствии с разделом 7 
Договора; 
 

8) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
предоставления документов, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 8 Договора, при наличии 
оплаты в соответствии со счетом на предоплату, 
обеспечить выпуск маршрутного поручения; 
 

 

9) довести до сведения Потребителя информацию 
об изменении тарифов на услуги по 
транспортировке нефти не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до введения их в 
действие путем размещения данной информации в 
средствах массовой информации, 
распространяемых на территории 
административно-территориальной единицы, на 
которой Поставщик осуществляет свою 
деятельность. В случае изменения тарифов на 
услуги по транспортировке нефти Поставщика в 

       

2) мұнайды қабылдауды шектеуге әкелетiн кез 
келген төтенше жағдайлар немесе авариялар 
туралы Тұтынушыны жедел хабардар етуге; 
       

 

3) магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
арқылы Тұтынушының мұнайын тасымалдау 
мақсатында оның үздіксіз, тиісінше және 
тиімді жұмыс істеп тұруын қамтамасыз етуге; 
       

4) магистральдық мұнай құбыры жүйесіндегі 
Тұтынушы мұнайының сақталуын қамтамасыз 
ету үшін қажетті шараларды қабылдауға; 
       

5) Шарттың қолданылу мерзiмi iшiнде 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiнiң 
техникалық мүмкiндiктерi шегiнде 
Тұтынушының мұнайын магистральдық мұнай 
құбыры жүйесiне де, оның жекелеген 
бөліктеріне де кемсiтусіз жіберуді қамтамасыз 
етуге; 
       

6) есепке алудың негiзгi және резервтiк 
схемалары бойынша мұнай мөлшерiн және 
сапасын өлшейтiн құралдардың жай-күйiн 
және қолданылуын метрологиялық бақылауды 
және қадағалауды жүзеге асыруға; 
       

7) кестенi алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күнi iшiнде ресімдеуге және Тұтынушыға 
Шарттың 7 бөліміне сәйкес тасымалдау 
бойынша қызметке төлем жасау үшін алдын 
ала төлеу шотын жолдау;   
 

8) Шарттың 8-тармағының 3) тармақшасында 
көзделген құжаттар ұсынылған күнінен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде алдын ала төлеу 
шотына сәйкес төлем болған кезде 
маршруттық тапсырманы шығаруды 
қамтамасыз етуге; 
       

9) Тұтынушы назарына мұнай тасымалдау 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерге 
тарифтердiң өзгеруі туралы ақпаратты олар 
қолданысқа енгiзілгенге дейiн күнтізбелік 30 
(отыз) күннен кешiктiрмей осы ақпаратты 
Жеткізуші өз қызметін жүзеге асыратын 
әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында 
тарататын бұқаралық ақпарат құралдарында 
орналастыру арқылы жеткізуге міндетті.      
Мұнайды тасымалдау жөнінде көрсетілетін 
қызметтерге тарифтер өзгерген жағдайда 
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качестве чрезвычайной регулирующей меры 
информация об их изменении доводится 
Постащиком до сведения Потребителя не позднее 
чем за 5 (пять) календарных дней до введения их в 
действие; 
 

10) до 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
месячным периодом транспортировки, 
предоставлять Потребителю через его 
уполномоченного представителя акт выполненных 
работ (оказанных услуг) и акт сверки остатков, 
приема, сдачи и потерь нефти при транспортировке 
нефти за отчетный месячный период 
транспортировки по форме, установленной 
Поставщиком; 
 

11) своевременно регистрировать предоставленные 
Потребителем заявки на транспортировку нефти с 
обязательным указанием даты их поступления; 
 

 

12) обеспечить оказание комплекса услуг, 
связанных с экспедированием нефти, 
экспортируемой в страны ближнего и/или дальнего 
зарубежья, на основании отдельного договора 
транспортной экспедиции, заключаемого с 
Потребителем; 
 

13) в течение двух рабочих дней с даты 
подписания Договора представить Потребителю 
формы заявок и заказа на транспортировку нефти, 
указанных в пункте 8 Договора. 
 

14) нести иные обязанности собственника системы 
магистрального нефтепровода, установленные 
законодательством Республики Казахстан о 
магистральном трубопроводе; 
 

15) в соответствии с Единой методикой расчета 
организациями местного содержания при закупке 
товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом 
Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 января 2015 года № 87 
предоставить по запросу Потребителя в 
письменном виде информацию о местном 
содержании в предоставляемых услугах; 
 

 

16) сообщить Потребителю количество 
технологической нефти, необходимой для 
дополнительного заполнения согласно 
приложению 5 к Договору; 
 

Жеткізуші төтенше реттеуші шара ретінде 
олардың өзгеруі туралы ақпаратты Өнім 
беруші олар қолданысқа енгізілгенге дейін 
күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей 
Тұтынушы назарына жеткізеді; 
       

10) тасымалдаудың есепті айлық кезеңi ішінде 
мұнай тасымалдаған кезде Тұтынушыға оның 
уәкілетті өкілі арқылы орындалған жұмыстар 
(көрсетілген қызметтер) актісін және 
мұнайдың қалдығын, оны қабылдау, тапсыру 
және ысырабын салыстыру актісін Жеткізуші 
белгілеген нысан бойынша тасымалдаудың 
айлық кезеңiнен кейінгі айдың 5-іне (бесіне) 
дейін ұсынуға;  
       

11) Тұтынушы ұсынған мұнайды 
тасымалдауға арналған өтiнiмдердi олардың 
түскен күнiн мiндеттi түрде көрсете отырып, 
уақтылы тiркеуге; 
 

12) Тұтынушымен жасалатын жеке  көліктік 
экспедиция шарты негізінде жақын 
және/немесе қашықтағы шет елдерге 
экспортталатын мұнайды жөнелтуге 
байланысты кешенді қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ету; 
 

13) Шартқа қол қойылған күнiнен бастап екi 
жұмыс күнi iшiнде Тұтынушыға Шарттың 8-

тармағында көрсетiлген өтiнiмдер және 
тапсырыс нысандарын ұсынуға; 
       

14) магистральдық мұнай құбыры жүйесі 
иесінің Қазақстан Республикасының 
магистральдық құбыр туралы заңнамасында 
белгіленген өзге міндеттерін орындауға; 
 

15) Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
және даму министрінің 2015 жылғы 30 
қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген 
Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде 
жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай 
әдістемесіне сәйкес Тұтынушыға  көрсетілетін 
қызметтердег жергілікті қамту туралы 
ақпаратты жазбаша түрде ұсынуға; 
 

16) Шарттың 5-қосымшасына сәйкес 
Тұтынушыға қосымша толтыру үшін қажетті 
технологиялық мұнай мөлшерін хабарлауға; 
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17) произвести возврат технологической нефти 
Потребителю или уполномоченному им лицу на 
пункте приема-сдачи нефти в конце маршрута на 
условиях, определенных приложением 5 к 
Договору. 
 

 

7. Потребитель имеет право: 
 

1) получать услуги надлежащего качества и 
требовать от Поставщика перерасчета стоимости 
услуг, в случае предоставления услуг, не 
соответствующих требованиям, установленным 
национальными стандартами и иными 
нормативными документами; 
 

 

2) до 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
месячным периодом транспортировки получать от 
Поставщика акт выполненных работ (оказанных 
услуг) и акт сверки остатков, приема, сдачи и 
потерь нефти при ее транспортировке за отчетный 
месячный период транспортировки; 
 

 

3) передать Поставщику копии документов, 
указанных в пункте 8 Договора, через интернет-

портал Поставщика либо в случае отсутствия у 
Поставщика интернет – портала по электронной 
почте, при условии предоставления их 
подлинников через своих представителей в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты передачи копий; 
 

 

4) заявлять к сдаче и транспортировке 
дополнительный объем нефти, превышающий 
обязательный минимальный месячный объем 
нефти, при условии наличия у Поставщика 
технической возможности транспортировки таких 
дополнительных объемов; 
 

5) транспортировать нефть третьих лиц, в 
отношении которой Потребитель имеет 
действительное и надлежащим образом 
оформленное право на транспортировку. 
 

 

8. Потребитель обязан: 
 

1) направить Поставщику: 
 

а) годовую заявку по форме, установленной 
Поставщиком о планируемых объемах 

17) Шарттың 5-қосымшасына сәйкес 
белгіленген талаптар белгілеген маршрут 
соңында қабылдау-тапсыру пунктінде 
Тұтынушыға немесе олардың уәкілетті 
тұлғасына технологиялық мұнайды қайтаруды 
жүргізуге міндетті. 
 

7. Тұтынушының: 
 

1) тиісті сапада көрсетілетін қызметтерді алуға 
және Тұтынушыдан ұлттық стандарттармен 
және өзге де нормативтік құжаттармен 
белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін 
қызметтер ұсынылған жағдайда көрсетілетін 
қызметтердің құнын қайта есептеуді талап 
етуге; 
 

2) есепті тасымалдың айлық көлемі ішінде 

мұнайды тасымалдаған кезде Жеткізушіден 
орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) 
актісін және мұнайдың қалдығын, қабылдау, 
тапсыру және ысырабын салыстыру актісін 
тасымалдаудың айлық кезеңiнен кейінгі айдың 
5-іне (бесіне) е дейін алуға;  
 

3) Жеткізушіге Шарттың 8-тармағында 
көрсетiлген құжаттардың көшiрмелерiн 
Жеткізушінің интернет-порталы не 
Жеткізушіде интернет-портал болмаған 
жағдайда электрондық пошта арқылы олардың 
түпнұсқаларын өздерiнiң өкiлдерi арқылы 
көшірмелерді берген күнінен бастап 5 (бес) 
жұмыс күнi iшiнде ұсынған жағдайда беруге; 
 

4) мұнайдың мiндеттi ең аз айлық көлемiнен 
асатын мұнайдың қосымша көлемiн 
Жеткізушіде мұндай қосымша көлемдi 
тасымалдауға техникалық мүмкiндiктері 
болған жағдайда тапсыруды және 
тасымалдауды мәлiмдеуге; 
 

5) шын мәнінде және тиісті түрде рәсімделген 
тасымалдау құқығы бар Тұтынушы 
қатынасында үшінші тұлғалардың мұнайын 
тасымалдауға құқығы бар. 
 

 

8. Тұтынушы: 
 

1) Өнім берушіге: 
 

а) Шарттың 4-тармағына сәйкес Жеткізуші 
белгiлеген нысан бойынша мұнайдың мiндеттi 
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транспортировки нефти по системе магистрального 
нефтепровода, включая обязательный 
минимальный годовой объем нефти, в 
соответствии с пунктом 4 Договора, с разбивкой на 
планируемые квартальные объемы нефти по 
форме: предварительную - до 1 сентября года, 
предшествующего годового периода 
транспортировки; уточненную - до 1 ноября года, 
предшествующего годового периода 
транспортировки. Уточненная годовая заявка на 
планируемый годовой периода транспортировки 
служит основанием для включения заявленных 
объемов в годовой График; 
 

 

б) квартальную заявку по форме, установленной 
Поставщиком о планируемых объемах 
транспортировки нефти по системе магистрального 
нефтепровода, с разбивкой на планируемые 
месячные объемы нефти, включая обязательные 
минимальные месячные объемы нефти, по форме, 
установленной Поставщиком, за сорок пять 
календарных дней до начала следующего квартала; 
 

в) месячную заявку по форме, установленной 
Поставщиком, на сдачу нефти в систему 
магистрального нефтепровода и ее 
транспортировку, включая обязательный 
минимальный месячный объем нефти, не позднее 
десятого числа месяца, предшествующего 
месячного периода транспортировки. 
Представленные в этот срок месячные заявки 
называются «первичными месячными заявками». 
Все месячные заявки на транспортировку в 
месячный период транспортировки, 
предоставленные позже указанного в настоящем 
пункте срока, будут рассматриваться как 
«вторичные месячные заявки». Вторичные 
месячные заявки используются только для 
дополнения утвержденного месячного графика при 
условии наличия технической возможности 
системы магистрального нефтепровода. 
 

2) в течение всего срока действия Договора 
надлежащим образом сдавать в систему 
магистрального нефтепровода объемы нефти, 
указанные в утвержденном графике; 
 

3) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения уведомления, указанного в подпункте 7) 
пункта 6 Договора, предоставить Поставщику для 
осуществления транспортировки нефти пакет 
следующих документов: 

ең aз жылдық көлемiн қoca алғанда, 
магистральдық мұнай құбыры жүйесi арқылы 
мұнайды тасымалдаудың жоспарланатын 
көлемi туралы жылдық өтінімді мұнайды 
жоспарланатын тоқсандық көлемге бөліп 
мынадай нысан бойынша: алдын ала - 

тасымалдаудың жылдық кезеңiнің алдындағы 
жылдың 1 қыркүйегiне дейiн; нақтыланған - 

тасымалдаудың жылдық кезеңiнің алдындағы 
жылдың 1 қарашасына дейiн жолдауға 
міндетті. Жоспарланатын тасымалдаудың 
жылдық кезеңiне арналған нақтыланған 
жылдық өтiнiм мәлiмделген көлемдi жылдық 
Кестеге қосу үшiн негiз болады;  
 

б) Жеткізуші белгiлеген нысан бойынша 
мұнайдың мiндеттi ең аз айлық көлемiн қоса 
алғанда, магистральдық мұнай құбыры жүйесi 
арқылы мұнайды тасымалдаудың 
жоспарланатын көлемдерi туралы тоқсандық 
өтiнiмдi мұнайды жоспарланатын айлық 
көлемге бөліп, келесi тоқсан басталғанға дейiн 
күнтiзбелiк қырық бес күн мерзiм бұрын;  
       

в) Жеткізуші белгiлеген нысан бойынша 
мұнайдың мiндеттi ең аз айлық көлемiн қоса 
алғанда, мұнайды магистральдық мұнай 
құбыры жүйесiне тапсыруға және оны 
тасымалдауға арналған айлық өтiнiмдi 
тасымалдаудың айлық кезеңінің алдындағы 
айдың оныншы күнiнен кешiктiрмей жолдауға 
міндетті. Осы мерзiмде ұсынылған айлық 
өтiнiмдер «бастапқы айлық өтiнiмдер» деп 
аталады. Тасымалдаудың айлық кезеңiне 
тасымалдауға осы тармақта көрсетiлген 
мерзiмнен кеш ұсынылған барлық айлық 
өтiнiм «қайталама айлық өтiнiмдер» ретiнде 
қаралады. Магистральдық мұнай құбыры 
жүйесiнiң техникалық мүмкiндiгi болған 
жағдайда қайталама айлық өтiнiмдер 
бекітілген айлық кестені толықтыру үшін ғана 
пайдаланылады.  
       

2) шартты барлық қолдану мерзімі ішінде 
магистральдық мұнай құбыры жүйесіне 
бекітілген кестеде көрсетілген мұнай көлемін 
тиісінше түрде тапсыруға; 
 

3) Шарттың 6-тармағының 7) тармақшасында 
көрсетілген хабарламаны алған күнінен бастап 
күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Жеткізушіге 
мұнай тасымалдауды жүзеге асыру үшін 
мынадай құжаттардың топтамасын ұсынуға 
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- заказ на транспортировку нефти. Форма заказа на 
транспортировку нефти устанавливается 
Поставщиком и должна содержать номер и дату 
Договора, маршрут транспортировки нефти (пункт 
отправления и пункт назначения), категорию 
поставки (внутренний рынок Республики 
Казахстан, экспорт, импорт, хранение и т. д.), 
производителя нефти, количество нефти, 
принимаемой в систему магистрального 
нефтепровода на пункте приема-сдачи нефти в 
начале маршрута и сдаваемой грузополучателю на 
пункте приема-сдачи нефти в конце маршрута, 
порядок передачи и последнего грузополучателя 
нефти, иную информацию для осуществления 
транспортировки нефти; 
 

 

 

- копию временной таможенной декларации на 
нефть в случае, если законодательством 
Республики Казахстан либо международными 
договорами Республики Казахстан предусмотрено 
таможенное декларирование нефти Потребителя, 
транспортируемой по системе магистрального 
нефтепровода, с последующим предоставлением 
оригинала временной таможенной декларации в 
течение 30 календарных дней с даты их 
оформления; 
 

4) предоставить копию полной таможенной 
декларации на нефть в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты их оформления с 
последующим предоставлением оригинала в 
течение 30 календарных дней, в случае, если 
законодательством Республики Казахстан либо 
международными договорами Республики 
Казахстан предусмотрено таможенное 
декларирование нефти Потребителя, 
транспортируемой по системе магистрального 
нефтепровода. 

 

5) своевременно и в полном объеме оплачивать 
предоставленные услуги в порядке и на условиях, 
установленных Договором; 
 

6) указывать в годовой (месячной) заявке на 
транспортировку, подаваемой для утверждения в 
графике уполномоченному органу Республики 
Казахстан и Поставщику обязательные 
минимальные годовые (месячные) объемы нефти, 
не меньше объемов, указанных в пункте 4 

міндетті: 
 

- мұнайды тасымалдауға арналған тапсырыс. 
Мұнайды тасымалдауға арналған тапсырыс 
нысанын Жеткізуші белгілейді және онда 
Шарттың нөмірі мен күнін, мұнайды 
тасымалдау маршрутын (жөнелту пункті және 
жеткізу пункті), жеткізу санатын (Қазақстан 
Республикасының ішкі нарығы, экспорт, 
импорт, сақтау және т.б.), мұнай өндірушіні, 
маршрут басында мұнайды тапсыру-қабылдау 
пунктiнде магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіне қабылданатын және маршрут 
соңында мұнайды тапсыру-қабылдау 
пунктiнде жүк алушыға тапсырылатын 
мұнайдың мөлшерін, беру тәртібін және 
мұнайды соңғы жүк алушысын, мұнай 
тасымалдауды жүзеге асыру үшін қажетті өзге 
де ақпаратты қамтуға тиіс; 
 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында 
немесе Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарында магистральдық 
мұнай құбыры жүйесімен тасымалданатын 
Тұтынушының мұнайын кедендік 
декларациялау көзделген жағдайда, ары қарай 
уақытша кедендік декларация түпнұсқасын 
бере отырып уақытша кедендік декларация 
көшірмесін олардың рәсімделген күнінен 
бастап 30 күнтізбелік күн ішінде беруге; 

 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
немесе Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарында магистральдық 
мұнай құбыры жүйесімен тасымалданатын 
Тұтынушының мұнайын кедендік 
декларациялау көзделген жағдайда, мұнайға 
толық кедендік декларацияның көшірмесін ол 
рәсімделген күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) 
күн ішінде және кейінгі 30 күнтізбелік күн 
ішінде оның түп нұсқасын ұсынуға міндетті; 
 

 

5) Шартпен белгіленген тәртіппен және 
шарттарда көрсетілген қызметтерге уақтылы 
және толық көлемде ақы төлеуге; 
 

6) Қазақстан Республикасының уәкілетті 
органына және Жеткізушіге кестеде бекіту 
үшін берілетін тасымалдаудың жылдық 
(айлық) өтінімде Шарттың 4-тармағында 
көрсетілген көлемдерден кем емес міндетті ең 
аз жылдық (айлық) мұнай көлемін көрсетуге; 
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Договора; 
 

7) заявлять и сдавать в систему магистрального 
нефтепровода дополнительно для транспортировки 
в последующем месячном периоде 
транспортировки недозаявленный и/или 
недопоставленный объем нефти за предыдущий 
месячный период транспортировки. Переходящий 
недозаявленный и/или недопоставленный объем не 
превышает 10 % от обязательного минимального 
месячного объема. Корректировка заявок и сдача 
Потребителем в систему магистрального 
нефтепровода дополнительного объема нефти в 
счет недозаявленного и/или недопоставленного 
объема нефти в предыдущем месяце допускается в 
пределах отчетного квартала; 
 

 

 

8) не отзывать грузосопроводительные документы 
на транспортировку нефти после оформления 
маршрутного поручения; 
 

9) выполнять технические требования, 
устанавливаемые Поставщиком и 
законодательством Республики Казахстан; 
 

10) сообщать Поставщику обо всех изменениях в 
учредительных документах и реквизитах 
Потребителя в течение пяти рабочих дней с даты 
соответствующих изменений; 
 

11) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения от Поставщика актов, указанных в 
подпункте 2) пункта 7 Договора, подписать их и 
направить один экземпляр Поставщику либо 
предоставить Поставщику письменные 
мотивированные возражения. В случае не 
предоставления таких возражений в указанный 
срок такие акты будут считаться принятыми 
Потребителем без возражений; 
 

 

12) незамедлительно известить Поставщика о 
любых обстоятельствах, которые могут повлечь за 
собой ограничение сдачи нефти в систему 
магистрального нефтепровода; 
 

13) по требованию Поставщика предоставить 
нефть для заполнения системы магистрального 
нефтепровода. 

 

 

7) тасымалдаудың алдыңғы айлық кезеңi үшін 
толық мәлімделмеген және/немесе толық 
жеткізілмеген мұнай көлемін кейінгі 
тасымалдаудың айлық кезеңiнде қосымша 
тасымалдау үшін мәлімдеуге және 
магистральдық мұнай құбыры жүйесіне 
тапсыруға міндетті. Өтпелі толық 
мәлімделмеген және/немесе толық 
жеткізілмеген көлем міндетті ең аз айлық 
көлемнің 10 % дан артпайды. Тұтынушының 
өтінімдерді түзетуіне және алдыңғы айда 
толық мәлімделмеген және/немесе толық 
жеткізілмеген мұнай көлемі есебіне қосымша 
мұнай көлемін магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіне тапсыруына есепті тоқсанның 
шегінде рұқсат етіледі; 
 

8) маршруттық тапсырма ресімделгеннен 
кейін мұнай тасымалдауға арналған ілеспе жүк 
құжаттарын қайтарып алмауға; 
 

9) Жеткізуші және Қазақстан 
Республикасының заңнамасы белгілеген 
техникалық талаптарды орындауға; 
 

10) Тұтынушының құрылтай құжаттарындағы 
және деректемелеріндегі барлық өзгерістер 
туралы тиісті өзгерістер күнінен бастап бес 
жұмыс күні ішінде Жеткізушіге хабарлауға; 
 

11) Өнім берушіден Шарттың 7-тармағы 2) 
тармақшасында көрсетілген актілерді алған 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
оларға қол қоюға және бір данасын 
Жеткізушіге жолдауға немесе Жеткізушіге 
дәлелді жазбаша қарсылықтар беруге міндетті. 
Көрсетілген мерзімде осындай қарсылықтар 
берілмеген жағдайда, мұндай актілерді 
Тұтынушы қарсылықсыз қабылдаған болып 
саналады; 
 

12) Жеткізушіге магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіне мұнайды тапсыруды шектеуге әкеп 
соғуы мүмкін кез келген мән-жайлар туралы 
жедел хабарлауға; 
 

13) Жеткізушінің талабы бойынша 
магистральдық мұнай құбыры жүйесін 
толтыру үшін мұнайды беруге міндетті. 

 

4. Порядок приема и сдачи нефти по количеству 4. Мұнайды саны мен сапасы бойынша 
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и качеству 

 

9. Услуги по транспортировке нефти 
предоставляются Потребителю по действующим 
маршрутам транспортировки нефти в системе 
магистрального нефтепровода на основании 
маршрутного поручения в соответствии с 
графиком, установленными техническими 
требованиями, нормативно - техническими 
документами Поставщика, согласованными и 
утвержденными в установленном порядке, и 
техническим соглашением (приложение 5 к 
Договору). 
 

10. Потребитель сдает нефть в систему 
магистрального нефтепровода на пункте приема-

сдачи нефти в начале маршрута в порядке, 
предусмотренном Договором. 
 

11. Вся нефть, сданная Потребителем в систему 
магистрального нефтепровода, находится на 
ответственном хранении у Поставщика. 
Начисление тарифа за хранение нераспределенного 
остатка нефти Потребителя (за вычетом нефти, 
переданной Потребителем для заполнения системы 
магистрального нефтепровода, и мобильных 
остатков, размер которых утверждается 
уполномоченным органом), находившегося в 
системе магистрального нефтепровода полный 
месячный период транспортировки, определяется 
следующим образом: 
 

в случае если нераспределенный остаток нефти на 
конец месячного периода транспортировки больше 
остатка на начало месячного периода 
транспортировки, то хранившимся объемом 
полный месячный период транспортировки 
считается нераспределенный остаток на начало 
месячного периода транспортировки; 
 

в случае если нераспределенный остаток нефти на 
конец месячного периода транспортировки меньше 
остатка на начало месячного периода 
транспортировки, то хранившимся объемом 
полный месячный период транспортировки 
считается нераспределенный остаток на конец 
месячного периода транспортировки. 
 

12. Услуги по транспортировке нефти 
производятся по маршрутам, соответствующим 
схеме технологических грузопотоков нефти в 
системе магистрального нефтепровода, на 
основании маршрутного поручения. 

қабылдау және тапсыру тәртібі 
 

9. Мұнайды тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер Тұтынушыға 

магистральдық мұнай құбыры жүйесінде 

мұнай тасымалдаудың қолданыстағы 

маршруттары бойынша Жеткізушінің 
белгіленген тәртіппен келісілген және 

бекітілген кестесіне, техникалық талаптарына, 

нормативтік техникалық құжаттарына және 

техникалық келісімге сәйкес маршруттық 

тапсырма негізінде ұсынылады (Шарттың 5-

қосымшасы). 
 

10. Тұтынушы мұнайды магистральдық мұнай 
құбыры жүйесiне маршруттың басында 
мұнайды тапсыру-қабылдау пунктiне Шартта 
көзделген тәртiппен тапсырады. 
 

11. Тұтынушы магистральдық мұнай құбыры 
жүйесiне тапсырған барлық мұнай 
Тұтынушының жауапкершiлiкті сақтауында 
болады. Тасымалдаудың айлық кезеңiнде 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiнде 
болған Тұтынушы мұнайының бөлінбеген 
қалдығын сақтағандығы үшін (магистральдық 
мұнай құбырының жүйесін толтыру үшін 
Тұтынушы берген мұнайды және мөлерін 
уәкілетті мемлекеттік орган бекiтетiн мобильді 
қалдықтарды шегергенде) тариф есептеліп, 
былайша айқындалады: 
 

егер тасымалдаудың айлық кезеңiнің соңында 
мұнайдың бөлiнбеген қалдығы тасымалдаудың 
айлық кезеңi басындағы қалдықтан артық 
болған жағдайда, онда тасымалдаудың толық 
айлық кезеңiнде сақталған көлем болып 
тасымалдаудың айлық кезеңiнің басындағы 
бөлiнбеген қалдық саналады; 
 

тасымалдаудың айлық кезеңінің соңында 
таратылмаған мұнай қалдығы тасымалдаудың 
айлық кезеңінің басындағыдан аз болған 
жағдайда, тасымалдаудың сақталған көлемінің 
толық айлық кезеңі болып тасымалдаудың 
айлық кезеңі соңындағы таратылмаған қалдық 
болып есептеледі. 
 

12. Мұнайды тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер маршруттық тапсырма 
негізінде магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіндегі мұнайдың технологиялық жүк 
ағыны схемасына сәйкес маршруттар 
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13. Поставщик осуществляет сдачу нефти 
Грузополучателям на пункте приема-сдачи нефти в 
конце маршрута с оформлением паспортов 
качества и приемо-сдаточных актов с 
предоставлением по электронной почте или 
факсом Потребителю копии (один раз в неделю). 
 

 

14. Нефть, транспортируемая по системе 
магистрального нефтепровода, сдается 
Поставщиком Потребителю на пункте приема-

сдачи нефти в конце маршрута за вычетом 
технических потерь при транспортировке нефти в 
пределах нормативных технических потерь, 
утверждаемых ведомством уполномоченного 
государственного органа, осуществляющим 
руководство в сферах естественных монополий и 
на регулируемых рынках. 
 

 

15. При несоблюдении Потребителем требований 
нормативно-технической документации, 
регулирующей работу средств измерения 
количества и качества нефти по основной схеме 
процедуры по определению количества и качества 
нефти производятся по утвержденным резервным 
схемам. 
 

16. Право собственности на транспортируемые 
объемы нефти на всем протяжении маршрута 
транспортировки, от сдачи в систему 
магистрального нефтепровода на пункте приема-

сдачи нефти в начале маршрута до приема ее 
грузополучателем на пункте приема-сдачи нефти в 
конце маршрута, остается за Потребителем. 
 

 

бойынша жүргізіледі. 
 

13. Жеткізуші мұнайды Жүк алушыға беруді 
маршруттың соңында мұнайды тапсыру-

қабылдау пунктiнде сапа паспорттарын және 
қабылдау-тапсыру актілерін ресімдей отырып, 
электрондық поштамен немесе факспен 
Тұтынушыға көшірмелерін (аптасына бір рет) 
ұсына отырып жүзеге асырады. 
 

14. Магистральдық мұнай құбыры жүйесімен 
тасымалданатын мұнайды Жеткізуші 
Тұтынушыға табиғи монополиялар 
салаларындағы және реттелетін нарықтардағы 
басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті 
органның ведомствосы бекітетін нормативтік 
техникалық ысыраптар шегінде мұнай 
тасымалдау кезіндегі техникалық 
ысыраптарды шегеріп, маршруттың соңында 
мұнайды тапсыру-қабылдау пунктiне 
тапсырады. 
 

15. Тұтынушы негізгі схема бойынша 
мұнайдың саны мен сапасын өлшеу 
құралдарының жұмысын реттейiн нормативтік 
техникалық құжаттамалардың талаптарын 
сақтамаған кезде мұнайдың саны мен сапасын 
анықтау pәcімдepі бекітілген резервтік 
схемалар бойынша жүргізіледі. 
 

 16. Барлық тасымалдау маршруты бойынша 
маршрут басында мұнайды тапсыру-қабылдау 
пунктiнде магистральдық мұнай құбыры 
жүйесiне тапсырғаннан бастап маршрут 
соңында мұнайды тапсыру-қабылдау 
пунктiнде Жүк алушы мұнайды қабылданға 
дейін тасымалданатын мұнай көлемiне меншiк 
құқығы Тұтынушыда болады. 

5. Качество сдаваемой Потребителем нефти 
 

17. Качество нефти для поставки по системе 
магистрального нефтепровода должно 
соответствовать следующим требованиям не выше 
2-го класса, не выше 2-го типа, не выше 1-ой 
группы, не выше 1 вида СТ РК 1347-2005 «Нефть. 
Общие технические условия» (ГОСТ Р 51858-2002 

MOD). 

 

 

18. Наличие свободного газа в нефти не 
допускается. Нефть, не соответствующая по 
качеству требованиям, указанным в пункте 17,  

5. Тұтынушы тапсыратын мұнайдың 
сапасы 

17. Магистральдық мұнай құбыры жүйесi 
арқылы жеткізу үшiн мұнайдың сапасы 
мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс: ҚР СТ 
1347-2005 «Мұнай. Жалпы техникалық 
шарттар» (МЕМСТ Р 51858-2002 MOD) 2-

класынан жоғары емес, 2-типінен жоғары 
емес, 1-тобынан жоғары емес, 1-түрінен 
жоғары емес. 
 

18. Мұнайда бос газдың болуына жол 
берiлмейдi. Шарттың 17-тармағында 
көрсетiлген талаптарға сапасы бойынша 
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Договора, является некондиционной нефтью, и 
приниматься в систему магистрального 
нефтепровода не будет. 
В случае обнаружения Поставщиком 
некондиционной нефти после начала приема 
соответствующей партии нефти на пункте приема-

сдачи нефти в начале маршрута, прием такой 
партии нефти должен быть приостановлен. По 
каждому такому случаю представителями Сторон 
составляется акт приема-сдачи некондиционной 
нефти, в котором указывается количество 
принятой некондиционной нефти. 
 

 

Возобновление приема вышеуказанной партии 
нефти производится только после принятия 
Потребителем мер по доведению значений 
показателей качества нефти требованиям, 
указанным в пункте 17 Договора. 
 

 

19. Потребитель и Поставщик совместно 
контролируют качество сдаваемой и принимаемой 
нефти в соответствии с Техническим соглашением. 

сәйкес келмейтiн мұнай қанықпаған мұнай 
болып табылады және магистральдық мұнай 
құбыры жүйесiне қабылданбайды. 
Жеткізуші қанықпаған мұнайды анықтаған 
жағдайда, маршруттың басында мұнайды 
тапсыру-қабылдау пунктіне мұнайдың тиісті 
партиясын қабылдауды бастағаннан кейін, 
мұндай мұнай партиясын қабылдау 
тоқтатылуы қажет. Осындай жағдайлардың 
әрқайсысы үшін Тараптардың өкілдері 
қанықпаған мұнайды тапсыру-қабылдау 
актісін жасайды. Онда қабылданған 
қанықпаған мұнайдың саны көрсетіледі. 
 

Мұнайдың жоғарыда көрсетілген партиясын 
қабылдау Тұтынушы мұнай сапасы 
көрсеткіштерінің мәнін Шарттың 17-

тармағында көрсетілген талаптарға жеткізу 
бойынша шаралар қабылдағаннан кейін 
жалғастырады. 
 

19. Тұтынушы және Жеткізуші Техникалық 
келісімге сәйкес тапсырылатын және 
қабылданатын мұнайдың сапасын бiрге 
бақылайды. 
 

6. Порядок оформления документов при 
транспортировке нефти 

 

20. Прием и сдача нефти (на пункте приема-сдачи 
нефти в начале и в конце маршрута) на основании 
маршрутного поручения оформляется следующими 
актами в соответствии с требованиями Поставщика 
по учету нефти при ее транспортировке по системе 
магистрального нефтепровода: 
 

 

 

1) акт приема-сдачи нефти, оформленный на 
пункте приема-сдачи нефти в начале маршрута на 
основании маршрутного поручения, является 
подтверждением приема нефти в систему 
магистрального нефтепровода для 
транспортировки; 
 

 

2) акт приема-сдачи нефти, оформленный на 
пункте приема-сдачи нефти в конце маршрута, 
подтверждает исполнение Поставщиком 
обязательств по транспортировке нефти в 
соответствии с Договором. 
 

21. В случае передачи Потребителем нефти, 

6. Мұнайды тасымалдау кезiнде 
құжаттарды ресiмдеу тәртібі 

 

20. Мұнайды маршруттық тапсырма негiзiнде 

қабылдау және тапсыру (маршруттың басында 

және соңында мұнайды тапсыру-қабылдау 

пунктiнде) Жеткізушінің мұнайды 

магистральдық мұнай құбыры жүйесi арқылы 

тасымалдау кезiнде есепке алу жөніндегі 
талаптарына сәйкес мынадай актiлермен 

ресiмделедi: 

 

1) магистральдық мұнай құбыры негiзiнде 
маршруттың басында мұнайды тапсыру-

қабылдау пунктiнде ресiмделген мұнайды 
қабылдау-тапсыру актісi мұнайды 
магистральдық мұнай құбыры жүйесiне 

тасымалдау үшiн қабылдаудың растамасы 
болып табылады; 
 

2) маршруттың соңында мұнайды тапсыру-

қабылдау пунктiнде ресiмделген мұнайды 
қабылдау-тапсыру актiсi Жеткізушінің Шартқа 
сәйкес мұнайды тасымалдау жөніндегі 
мiндеттемелерiн орындағанын растайды. 
 

21. Тұтынушы магистральдық мұнай құбыры 
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находящейся на ответственном хранении в системе 
магистрального нефтепровода, третьей стороне 
Потребитель в обязательном порядке 

предоставляет Поставщику для согласования акт 
приема-передачи нефти, один оригинал которого 
остается у Поставщика. В случае несогласования 
акта приема-передачи нефти с Поставщиком 
оформление переданных объемов нефти 
производиться не будет. 

жүйесінде жауапкершілікпен сақтаудағы 
мұнайды үшiншi тарапқа берген жағдайда 
Тұтынушы мiндеттi түрде Жеткізушіге 
мұнайды қабылдау-тапсыру актiсiн келiсу 
үшiн ұсынады, бiр түпнұсқасы Жеткізушіде 
қалады. Жеткізушімен мұнайды қабылдау-

тапсыру актiсiн келiсілмеген жағдайда, 
мұнайдың берiлген көлемiн ресiмдеу 
жүргізілмейді. 
 

7. Оплата и порядок расчетов 

 

22. Оплата услуг по транспортировке нефти 
производится Потребителем по счету на 
предоплату и/или счет-фактуре в течение пяти 
рабочих дней с даты их выставления Потребителю 
в соответствии с тарифами, определенными в 
установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке. Оплата по счету на предоплату 
производится Потребителем в порядке 100% 
предоплаты.  
 

 

Потребитель производит предварительную оплату 
услуг за количество нефти, подлежащее 
транспортировке в соответствии с графиком, 
указанным в счете на предоплату/или счету-

фактуре (по массе брутто тонн). 
 

 

23. Датой фактического исполнения Потребителем 
обязательств по оплате услуг признается дата 
фактического зачисления денег на банковский счет 
Поставщика, указанный в счете на оплату и/или в 
счете-фактуре. 
 

 

24. Расходы, связанные с перечислением платежа, 
несет Потребитель. 
 

25. Поставщик выставляет Потребителю счет-

фактуру на основе актов выполненных работ 
(оказанных услуг) с указанием стоимости 
оказанных услуг, определяемой по массе брутто 
нефти, фактически сданной на пункте приема-

сдачи нефти  в конце маршрута. 
 

26. Оплата производится путем перечисления 
денег банковскими переводами отдельно по 
каждому счету на предоплату и/или счету-фактуре. 
В платежном поручении в обязательном порядке 
указываются отдельной строкой сумма НДС, 
номер договора, количество транспортируемой 

7. Ақы төлеу және есеп айырысу тәртібі 
 

 22. Тұтынушы мұнайды тасымалдау 
жөніндегі қызметтерді көрсетуге ақы төлеудi 
төлемге тапсырма және/немесе шот-фактура 
бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
айқындалған тарифтерге сәйкес Тұтынушыға 
оларды қойған күнінен бастап бес жұмыс күн 
iшiнде жүргiзедi. Тұтынушы алдын ала төлем 

шоты бойынша ақы төлеудi 100 % алдын-ала 
төлеу тәртібімен жүргiзедi.       
 

Тұтынушы төлемге тапсырмада және/немесе 
шот-фактурада көрсетілген кестеге сәйкес 
тасымалдауға жататын мұнай көлемi үшiн 
көрсетілген қызметтерге алдын ала ақы 
төлеудi жүргiзедi (массасы бойынша брутто 
тоннамен). 
      

 23. Төлем шотында және/немесе шот-

фактурада көрсетiлген Жеткізушінің банктiк 
шотына ақша iс жүзiнде есептелген күн 
Тұтынушының Қызметтер көрсетуге ақы төлеу 
жөніндегі міндеттемелерін нақты орындаған 
күн деп танылады. 
       

24. Tөлемді аударуға байланысты шығыстарды 
Тұтынушы көтереді. 
       

25. Өнім беруші Тұтынушыға орындалған 
жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актілері 
негізінде шот-фактураны береді.  
       

 

 

 

26. Ақы төлеу жеке әрбiр алдын ала 
төлемшоты және/немесе шот-фактура 
бойынша банк аударымдары арқылы ақша 
аудару жолымен жүргізіледі. Төлемге 
тапсырмада міндетті түрде ҚҚС сомасы, 
шарттың нөмірі, тасымалданатын мұнай 
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нефти, счета и дата их выпуска. 
 

 

27. Оплата услуг за Потребителя третьими лицами 
может производиться по предварительному 
согласованию с Поставщиком. При этом в 
платежном документе, помимо перечисленных в 
пункте 26 сведений, в обязательном порядке 
указывается наименование Потребителя. 

 

28. После окончания каждого квартала Стороны 
проводят сверку взаиморасчетов по Договору за 
прошедший квартал. Акт сверки взаиморасчетов 
подготавливается и направляется Поставщиком 
Потребителю в срок не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после окончания отчетного квартала. 
Потребитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения акта сверки взаиморасчетов обязан 
подписать его либо приложить мотивированные 
возражения и направить подписанный акт или 
мотивированные возражения с одновременным 
направлением копий (по электронной почте). В 
случае непредставления подписанного 
Потребителем акта сверки взаиморасчетов либо 
письменных возражений к ним в срок, указанный в 
настоящем пункте, сверка считается завершенной, 
а ее результаты обязательными для исполнения 
Сторонами. 

мөлшерi, шоттар және олардың шығарылған 
күнi жеке жолмен көрсетiлуi тиіс. 
       

27. Тұтынушы үшiн үшінші тұлғалардың ақы 
төлеуі Жеткізушімен алдын ала келісім 
бойынша жүргізіледі. Бұл ретте төлем 
құжатында 26-тармақта көрсетiлген 
мәліметтерден басқа, міндетті түрде 
Тұтынушының атауы көрсетіледі. 
     

 28. Әрбір тоқсан аяқталғаннан кейін Тараптар 
өткен тоқсан үшін Шарт бойынша өзара есеп 
айырысуларға салыстыру жүргізеді. 
Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі 
есепті тоқсан аяқталғаннан кейін 15 (он бес) 
жұмыс күнінен кешіктірілмеген мерзімде 
дайындалады және жолданады. Тұтынушы 
оларды алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде оларға қол қоюға не дәлелді 
қарсылық бiлдiруге және осындай қол 
қойылған актілерді немесе дәлелді 
қарсылықты бiр уақытта көшірмелерімен бірге 

(электрондық пошта арқылы) жолдауға 
міндетті. Тұтынушы қол қойған өзара есеп 
айырысуларды салыстыру актісін немесе 
оларға жазбаша қарсылықты осы тармақта 
көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда, 
салыстыру аяқталды деп, ал оның нәтижелері 
Тараптардың орындауы үшін міндетті деп 
саналады. 
 

 8. Ответственность Сторон 
 

29. За невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
 

 

30. За просрочку платежа по счетам на предоплату 
и/или счетам-фактурам Потребитель уплачивает 
Поставщику неустойку в размере 1,5 кратной 
ставки рефинансирования, установленной 
Национальным Банком Республики Казахстан, на 
день проведения оплаты, исходя из фактического 
количества дней просрочки платежа. 
 

 

31. С момента приема нефти в систему 
магистрального нефтепровода и до момента ее 
сдачи Грузополучателю на пункте приема-сдачи 
нефти в конце маршрута транспортировки 
Поставщик несет ответственность за ее 

8. Тараптардың жауапкершілігі 
 

29. Осы Шарт бойынша мiндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісті орындамағаны 
үшiн Тараптар Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты 
болады. 
       

30. Төлемге тапсырмалар және/немесе шот-

фактуралар бойынша төлемінің мерзiмi өткені 
үшiн Тұтынушы Жеткізушіге төлемнiң мерзiмi 
өткен күнiнiң нақты санын ескере отырып, 
төлем жүргiзiлген күні Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген 
қайта қаржыландырудың 1,5 есе мөлшерлемесі 
мөлшерiнде тұрақсыздық айыбын төлейдi.      
 

31. Мұнайды магистральдық мұнай құбыры 
жүйесiне қабылдау сәтiнен бастап және оны 
Жүк алушыға тасымалдаудың соңғы 
маршрутында мұнайды тапсыру және 
қабылдау пунктiне берген сәтке дейiн 
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сохранность. 
 

32. Оплата штрафных санкций в соответствии с 
условиями Договора производится в течение пяти 
рабочих дней с даты направления счета. 
 

 

33. Потребитель не несет ответственность за 
недозаявленный и/или недопоставленный объем 
нефти, также как и Поставщик не несет 
ответственность за неоказание услуг по 
транспортировке недозаявленного и/или 
недопоставленного объема нефти в течение 
месячного периода транспортировки, если 
уполномоченный орган утвердит в месячном 
(годовом) графике объемы нефти, меньше 
заявленных Потребителем обязательных 
минимальных месячных (годовых) объемов нефти. 
 

34. В случае, невыполнения или отказа от 
выполнения Потребителем месячного графика, 
Потребитель по требованию Поставщика 
оплачивает штраф в размере 20 % от 
установленного тарифа за весь недопоставленный 
объем или объем, от которого Потребитель 
отказался. 
 

35. В случае если Потребитель не обеспечит прием 
нефти в пункте назначения и данное 
обстоятельство станет причиной остановки участка 
нефтепровода, задействованного для 
транспортировки нефти Потребителя, он 
уплачивает по требованию Поставщика штраф в 
размере 0,05 месячного расчетного показателя, 
установленного законодательством Республики 
Казахстан на дату оплаты за каждую тонну (масса 
нетто), оформленной в начале маршрута 
транспортировки партии нефти. 
 

 

36. В случае если Потребитель не заявил в течение 
отчетного квартала обязательные минимальные 
месячные объемы нефти и не компенсировал 
недозаявленные объемы в соответствии с 
подпунктом 7) пункта 8 Договора, он уплачивает 
Поставщику штраф, размер которого определяется 
как произведение недозаявленного объема нефти 
(масса нетто), за отчетный квартал на ставку 
тарифа за соответствующие услуги. 
 

 

 

37. В случае если Потребитель (Поставщик) в 

Жеткізуші оның сақталуына жауапты болады. 
       

32. Осы Шарттың талаптарына сәйкес 
айыппұл санкцияларын төлеу шот жiберiлген 
күнінен бастап бес жұмыс күн iшiнде 
жүргiзiледi. 
       

33. Егер уәкілетті орган айлық (жылдық) 
кестеде Тұтынушының мәлiмдеген мұнай 
көлемiн мiндеттi ең аз айлық (жылдық) 
көлемдерiнен кем бекiтсе, Тұтынушы 
мұнайдың толық мәлiмделмеген және/немесе 
толық жеткiзiлмеген көлемi үшiн жауапты 
болмайды, сондай-ақ Жеткізуші де мұнайдың 
толық мәлiмделмеген және/немесе толық 
жеткiзiлмеген көлемiн тасымалдаудың айлық 
кезеңi iшiнде тасымалдау жөніндегі қызметті 
толық көрсетпегенi үшiн жауапты болмайды. 
 

34. Тұтынушы айлық кестенi орындамаған 
немесе орындаудан бас тартқан жағдайда, 
Тұтынушы Жеткізушінiң талабы бойынша 
барлық жеткiзiлмеген көлем үшiн немесе 
Тұтынушы бас тартқан көлемге белгiленген 
тарифтiң 20%-ы мөлшерiнде айыппұл төлейдi. 
 

 

35. Егер Тұтынушы мұнайды межелі 
пунктiнде қабылдауды қамтамасыз етпеген 
және бұл жағдай Тұтынушының мұнай 
тасымалдау үшiн iске қосылған мұнай құбыры 
учаскесiнiң тоқтауына себеп болған жағдайда, 
ол Жеткізушінiң талабы бойынша мұнай 
партияларын тасымалдау маршрутының 
басында ресiмделген әрбiр тонна үшiн (таза 
салмақ) ақы төлеу күнiне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгiленген 
айлық есептiк көрсеткiштiң 0,05 мөлшерiнде 
айыппұл төлейдi. 
 

36. Егер Тұтынушы есептi тоқсан iшiнде 
мұнайдың мiндеттi ең аз айлық көлемiн 
мәлiмдемеген және толық мәлiмделмеген 
көлемдi Шарттың 8-тармағының 7) 
тармақшасына сәйкес өтемеген жағдайда, ол 
Жеткізушіге айыппұл төлейдi, оның мөлшері 
есептi тоқсандағы толық мәлімделмеген мұнай 
көлемiнің (таза салмағының) тиiстi 
көрсетілетін қызмет тарифінің 
мөлшерлемесіне көбейтіндісі ретінде 
айқындалады. 

 

37. Егер Тұтынушы (Жеткізуші) есепті тоқсан 
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течение отчетного квартала не сдал (не принял) в 
систему магистрального нефтепровода трех 
обязательных минимальных месячных объемов 
нефти (при условии утверждения их в месячных 
графиках) и не компенсировал недопоставленные 
объемы нефти в соответствии с подпунктом 7) 
пункта 8 Договора, он уплачивает Поставщику 
(Потребителю) штраф, размер которого 
определяется как произведение недопоставленного 
(не принятого) объема нефти (масса нетто), за 
отчетный квартал на ставку тарифа за 
соответствующие услуги. 
 

 

38. В случае нарушения Потребителем сроков 
подачи заявок, установленных подпунктом 1) 
пункта 8 Договора, а также в случае представления 
заявки с нарушением формы, установленной 
Поставщиком, Потребитель уплачивает 
Поставщику штраф в размере 150 (сто пятьдесят) 
месячных расчетных показателей, установленных 
законом Республики Казахстан «о 
республиканском бюджете» на соответствующий 
финансовый год. 

 

39. В случае неисполнения Поставщиком 
подпункта 8) пункта 6 Договора, Поставщик 
уплачивает Потребителю штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) месячных расчетных показателей, 
установленных законом Республики Казахстан «о 
республиканском бюджете» на соответствующий 
финансовый год. 

 

40. За нарушение сроков представления 
документов, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 
8 Договора, а также представления неполного 
пакета документов, а также за несвоевременный 
возврат либо утерю предоставленных 
Поставщиком актов, указанных в подпункте 10) 
пункта 6 Договора, Потребитель по требованию 
Поставщика оплачивает штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) месячных расчетных показателей, 
установленных законом Республики Казахстан «о 
республиканском бюджете» на соответствующий 
финансовый год, за каждый случай нарушения. 
 

 

 

41. За необоснованный отказ в приеме в систему 
магистрального нефтепровода нефти, в объеме, 
предусмотренном графиком, Поставщик 
оплачивает Потребителю штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) месячных расчетных показателей 

iшiнде магистральдық мұнай құбыры жүйесiне 
мұнайдың мiндеттi ең аз үш айлық көлемiн 
(олар айлық кестелерде бекітілген жағдайда) 
тапсырмаған (қабылдамаған) және толық 
жеткiзiлмеген мұнай көлемiн Шарттың 8-

тармағының 7) тармақшасына сәйкес өтемеген 
жағдайда, ол Жеткізушіге (Тұтынушыға) 
айыппұл төлейдi, оның мөлшері есептi 
тоқсандағы толық жеткізілмеген 
(қабылданбаған) мұнай көлемiнің (таза 
салмағының) тиiстi көрсетілетін қызмет 
тарифінің мөлшерлемесіне көбейтіндісі 
ретiнде айқындалады. 
 

38. Тұтынушы Шарттың 8-тармағының 1) 
тармақшасында белгiленген өтiнiм беру 
мерзiмдерiн бұзған жағдайда, сондай-ақ өтiнiм 
Жеткізуші белгілеген нысандарды бұзып 
берген жағдайда, Тұтынушы Жеткізушіге 
Қазақстан Республикасының «Республикалық 
бюджеті туралы» заңы арқылы сәйкес 
қаржылық жылға белгілеген 150 (бiр жүз елу) 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл 
төлейдi. 
 

39. Жеткізуші Шарттың 6-тармағының 8) 
тармақшасын орындамаған жағдайда, Өнім 
беруші Тұтынушыға Қазақстан 
Республикасының «Республикалық бюджеті 
туралы» заңы арқылы сәйкес қаржылық жылға 
белгілеген  150 (бiр жүз елу) айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл төлейдi. 
 

40. Шарттың 8-тармағының 3), 4) 
тармақшаларында көрсетiлген құжаттарды 
ұсыну мерзiмдерiн бұзғаны, сондай-ақ 
құжаттар топтамасын толық ұсынбағаны үшiн, 
сондай-ақ Шарттың 6-тармағының 10) 
тармақшасында көрсетілген Жеткізуші 
ұсынған актілерді уақтылы қайтармағаны 
немесе жоғалтқаны үшін Тұтынушы 
Жеткізушінің талабы бойынша әрбiр 
бұзушылық жағдайлары үшiн Қазақстан 
Республикасының «Республикалық бюджеті 
туралы» заңы арқылы сәйкес қаржылық жылға 
белгілеген 150 (бiр жүз елу) айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл төлейдi. 
 

41. Жеткізуші кестеде көзделген көлемде 
мұнайды магистральдық мұнай құбыры 
жүйесіне қабылдаудан негізсіз бас тартқаны 
үшін Тұтынушыға Қазақстан 
Республикасының «Республикалық бюджеті 
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установленных законом Республики Казахстан «о 
республиканском бюджете» на соответствующий 
финансовый год. 

 

42. В случае обнаружения сдачи нефти с 
показателями качества, не соответствующими 
требованиям раздела 5 Договора, Потребитель по 
требованию Поставщика оплачивает штраф в 
размере 5 (пяти) месячных расчетных показателей 
за каждую тонну (брутто) нефти, не 
соответствующей требованиям данного раздела. 
 

туралы» заңы арқылы сәйкес қаржылық жылға 
белгілеген 150 (бiр жүз елу) айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерлерiнде айыппұл төлейдi. 
 

42. Сапасы Шарттың 6-бөлімінің талаптарына 
сәйкес келмейтін мұнайды тапсыру 
анықталған жағдайда, Тұтынушы Өнім 
берушінің талабы бойынша осы бөлімнің 
талаптарына сәйкес келмейтін мұнайдың әрбір 
тоннасы (бруттасы) үшін 5 (бес) айлық есептік 
көрсеткіштер мөлшерінде айыппұл төлейді. 
 

9. Форс-мажорные обстоятельства 
 

43. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если это явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. В 
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 
право на возмещение убытков. По требованию 
любой из Сторон в этом случае создается 
комиссия, определяющая исполнение взаимных 
обязательств. При этом ни одна из Сторон не 
освобождается от обязанностей по Договору, 
возникающих до наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, 
в том числе, но не ограничиваясь: стихийные 
бедствия, военные действия, диверсии, 
террористические акты, экономические блокады, 
чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, а также издание 
нормативных правовых актов и другие действия 
государственных органов Республики Казахстан, 
вводящие запрет или ограничения по надлежащему 
исполнению обязательств одной из Сторон по 
Договору. 
 

 

 

 

44. В случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы Стороны в течение пяти 
рабочих дней с даты их наступления уведомляют 
об этом другую Сторону, с последующим 
вручением либо отправкой по почте письменного 
уведомления, уточняющего дату начала и описание 
обстоятельств, которые Сторона рассматривает как 
форс-мажор. Наступление обстоятельств, на 
которые ссылается Сторона, должно быть 
подтверждено соответствующей уполномоченной 

9. Форс-мажорлық мән-жайлар 

 

43. Тараптар Шарт бойынша мiндеттемелерiн 
орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны 
үшiн, егер бұл еңсерiлмес күш мән-жайлары 
салдарынан болса, жауапкершiлiктен 
босатылады. Мұндай жағдайда Тараптардың 
бiрде-бipeуiнің залалды өтеуге құқығы 
болмайды. Mұндай жағдайда Тараптардың 
әрқайсысының талабы бойынша өзара 
мiндеттемелердiң орындалуын анықтайтын 
комиссия құрылады. Бұл ретте Тараптардың 
бiрде бiреуi Шарт бойынша еңсерiлмес күш 
мән-жайлары болғанға дейiн туындаған 
мiндеттемелерден босатылмайды. 
Еңсерілмес күш мән-жайларына осындай 
жағдайдағы Тараптардың бақылауынан тыс 
болатын төтенше және алдын алуға 
болмайтын мән-жайлар, оның ішінде мыналар, 
бірақ мұнымен шектелмей: дүлей зілзала, 
әскери іс-қимылдар, диверсиялар, террорлық 
актілер, экономикалық құрсаулар, табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайдар, 
сондай-ақ Шарт бойынша Тараптардың бірінің 
міндеттемелерін тиісінше орындауы бойынша 
тыйым салуды немесе шектеуды енгізетін 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
органдарының нормативтік құқықтық актілер 
шығаруы немесе басқа да іс-әрекеттері 
жатады. 
 

44. Еңсерiлмес күш мән-жайлары пайда болған 
жағдайда Тараптар олар пайда болған күнінен 
бастап бес жұмыс күнi iшiнде бұл туралы бiр 
бiрiн хабардар етеді, кейін Тараптар 
еңсерілмес күш ретінде қарайтын мән-

жайлардың басталу күнін нақтылайтын және 
сипаттайтын жазбаша хабарламаны қолмен 
береді немесе поштамен жолдайды. 
Еңсерiлмес күш мән-жайлары қандай да бір 
мемелекеттік органның әрекетінен немесе 
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организацией Республики Казахстан и/или 
Китайской Народной Республики, за исключением 
случаев, когда обстоятельства непреодолимой 
силы возникли в результате действий или 
бездействий какого-либо государственного органа. 
 

 

45. Обязательства Сторон по Договору 
приостанавливаются на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы, но только в 
той степени, в которой такие обстоятельства 
препятствуют исполнению обязательств Сторон по 
Договору. 

 

46. В случае если обстоятельства непреодолимой 

силы будут длиться три и более месяцев, каждая из 
Сторон расторгает Договор при условии 
предварительного уведомления другой стороны не 
менее, чем за двадцать календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения. При этом Стороны 
обязуются в течение тридцати календарных дней 
произвести все взаиморасчеты по Договору. В 
таком случае подписание Сторонами 
соответствующего соглашения о расторжении не 
требуется. 
 

әрекетсіздігінен туындайтын жағдайларды 
қоспағанда, Тараптар сілтеме жасайтын мән-

жайлардың басталуын Қазақстан 
Республикасының және/немесе Қытай Халық 
Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы 
растауы тиіс. 
 

45. Тараптардың Шарт бойынша 
мiндеттемелерi еңсерiлмес күш мән-жайлары 
орын алу мерзiмiне, бiрақ осындай мән-жайлар 
Тараптардың Шарт бойынша мiндеттемелерiн 
орындауға кедергi болған дәрежеде ғана 
тоқтатылады. 
 

46. Егер еңсерiлмес күш мән-жайлары үш 
және одан да көп айларға созылған жағдайда, 
Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапқа 
болжамды бұзу күнiне дейiн кемiнде 
күнтiзбелiк жиырма күн бұрын алдын ала 
хабарлаған жағдайда Шартты бұзуға құқылы. 
Бұл ретте Тараптар күнтiзбелiк отыз күн 
iшiнде Шарт бойынша барлық өзара есеп 
айырысуларды жүргiзуге мiндеттенедi. Осы 
жағдайда бұзу туралы сәйкес келісімге 
Тараптардың қол қоюы талап етілмейді. 

 10. Общие положения и разрешение 
споров 

 

47. При выполнении условий Договора Стороны 
руководствуются положениями Договора и 
законодательства Республики Казахстан. 
 

 

48. Стороны обязаны соблюдать 
конфиденциальность любых сведений и 
информации, полученных друг от друга при 
выполнении условий Договора (Конфиденциальная 
информация) в течение срока действия Договора, а 
также в течение пяти лет после истечения срока 
его действия. Стороны обязуются, что в течение 
указанного срока Конфиденциальная информация 
не будет передаваться ими каким-либо образом 
третьим лицам без предварительного письменного 
согласия другой Стороны, за исключением случаев 

передачи: 
 

1) своим аффилированным лицам, своим 
работникам, работникам аффилиированных лиц, а 
также другим третьим лицам, занятым в 
выполнении условий Договора, но при условии, 
что Сторона, раскрывающая такую информацию, 
несет ответственность за то, чтобы все лица, 

10. Жалпы ережелер және дауларды шешу 
 

 

47. Тараптар Шарттың талаптарын орындаған 
кезде Шарттың ережелерiн және Қазақстан 
Республикасының заңнамасын басшылыққа 
алады. 
 

48. Тараптар Шарттың қолданылу мерзiмi 
iшiнде, сондай-ақ оның қолданысы 
аяқталғаннан кейiнгi бес жыл iшiнде Шарттың 
талаптарын орындау кезiнде бiр бiрiнен алған 
кез келген мәлiметтер мен ақпаратты құпияда 
сақтауға мiндеттi (Құпия ақпарат).  
Тараптар белгіленген мерзім ішінде Құпия 
ақпаратты қандай да бiр түрде үшiншi 
тұлғаларға екінші Тараптың алдын ала 
жазбаша  
рұқсатынсыз, мынадай: 
 

 

1) өзінің аффилирленген тұлғаларына, өз 
қызметкерлеріне, аффилиирленген 
тұлғаларының қызметкерлеріне, сондай-ақ 
Шарт талаптарын орындаумен айналысатын 
үшінші тұлғаларға, бірақ осындай ақпаратты 
ашатын Тарап осы ақпаратты алатын барлық 
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получившие эту информацию (кроме 
аффилиированных лиц, своих работников, 
работников аффилиированных лиц, которым была 
раскрыта Конфиденциальная информация) 
подписали письменное обязательство хранить 
конфиденциальность полученной информации на 
условиях, аналогичных условиям Договора, и 
возместит другой Стороне любые убытки, которые 
она может понести в результате того, что такое 
получившее Конфиденциальную информацию 
лицо не сохранило ее конфиденциальной; 
 

2) по запросу законодательно уполномоченных 
лиц. 
 

 

49. Все споры и разногласия между Сторонами, 
возникшие в процессе выполнения условий 
Договора, будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае не достижения согласия 
между Сторонами споры и разногласия 
разрешаются в установленном законодательством 
Республики Казахстан судебном порядке.  
 

 

 

50. Договор вступает в силу с _________ 20__ года, 

а в части платежей – с даты подписания договора и 
действует по _______________ 20__ года, а в части 
неисполненных обязательств - до полного их 
исполнения. При этом Потребитель и Поставщик в 
обязательном порядке заключают техническое 
соглашение, являющееся неотъемлемой частью 
Договора. 
 

 

51. В случае реорганизации одной из обеих Сторон 
Договор не теряет своей юридической силы и все 
права и обязанности по нему переходят к их 
правопреемникам. При этом подписание 
соответствующего соглашения между новыми 
Сторонами Договора обязательно. 
 

 

52. Стороны вправе вносить в Договор изменения 
и дополнения, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан. Стороны 
также вправе вносить в Договор изменения и 
дополнения, связанные с технологическими 
особенностями транспортировки нефти, а также 
техническими требованиями к качеству нефти, 
устанавливаемыми собственниками других систем 
магистрального нефтепровода, в которые 

тұлғалардың (Құпия ақпарат ашылған 
аффилиирленген тұлғалардан, өз 
қызметкерлерінен, аффилиирленген тұлғалар 
қызметкерлерінен басқа) алынған ақпараттың 
құпиялылығын Шарт талаптарына ұқсас 
талаптарда сақтауға жазбаша міндеттемеге қол 
қоюына жауапты болатын және Құпия 
ақпаратты алған осындай тұлға оның 
құпиялылығын сақтамау нәтижесінде басқа 
Тарап шегуі мүмкін кез келген залалды оған 
өтейтін;  
 

2) заңнамалық тұрғыдан уәкілетті тұлғалардың 
сұрауы бойынша беру жағдайларын 
қоспағанда, бepмeугe мiндеттенедi. 
 

49. Шарттың талаптарын орындау процесінде 
туындаған Тараптар арасындағы барлық 
даулар мен келiспеушiлiктерді Тараптар 
келiссөздер жолымен шешедi. 
Тараптар арасында келісімге қол 
жеткiзiлмеген жағдайда даулар мен 
келiспеушiлiктер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген сот тәртібімен 
шешiледi. 
 

50. Шарт  20__ жылғы ___________  бастап, ал 
төлемдер бөлігі – шартқа қол қойан күннен 
бастап күшiне енедi және 20__ жылғы 

_______________ дейiн, ал орындалмаған 
мiндеттемелер бөлiгiнде олар толық 
орындалғанға дейiн қолданылады. Бұл ретте, 
Тұтынушы және Жеткізуші мiндеттi түрде 
Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын 
Техникалық келісім жасасады. 
 

51. Екi Тараптың бiрi қайта ұйымдастырылған 
жағдайда Шарт өзiнiң заңды күшiн жоймайды 
және ол бойынша барлық құқық пен 
мiндеттеме олардың құқықтық мұрагерлерiне 
көшедi. Бұл ретте, Шарттың жаңа 
Тараптарының арасында тиiстi келісімге қол 
қою мiндеттi болады. 
 

52. Тараптар Шартқа Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы 
келмейтiн өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге құқылы. 
Тараптар сондай-ақ Шартқа мұнайды 
тасымалдаудың технологиялық 
ерекшеліктеріне, сонымен бірге 
Тұтынушының мұнайын беруді (жеткізуді) 
жүзеге асыратын магистральдық мұнай 
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осуществляется передача (поставка) нефти 
Потребителя. 
 

 

 

53. В соответствии с пунктом 52 настоящего 
раздела Стороны согласны с внесением изменений 
и дополнений в Договор, отличных от текста 
типового договора на предоставление услуг по 
транспортировке нефти, утвержденного приказом 
Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 27 марта 2015 года № 266. 

 

 

 

54. Все изменения и дополнения к Договору, 
влекущие изменение обязательств Сторон,  
действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон 
и скреплены печатями Сторон в случае их наличия. 
При этом Стороны допускают использование 
факсимильного воспроизведения подписи 
уполномоченного лица с помощью средств 
механического копирования. 
 

құбырының басқа жүйелерінің меншік иелері 
белгілейтін мұнай сапасына қойылатын 
техникалық талаптарға байланысты өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуге құқылы. 
 

53.  Осы бөлімнің 52-тармағына сәйкес 
Тараптар Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 27 
наурыздағы №266 бұйрығымен бекітілген 
Мұнайды тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді ұсынуға арналған үлгі шарттан 
өзгеше Шартқа өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілуімен келіседі. 
 

 

54. Шартқа барлық өзгерістер мен 
толықтырулар, егер олар жазбаша нысанда 
жасалған, екi Тараптың уәкiлеттi өкiлдерi қол 
қойған және Тараптардың мөрлерiмен 
бекітілген жағдайда ғана жарамды болып 
табылады. Бұл ретте, Тараптар механикалық 
көшiру құралының көмегiмен уәкiлеттi тұлға 
қолының факсимильдiк көшiрмесiн 
пайдалануға жол бередi. 

11. Заключительные положения 

 

55. Договор подписан в двух экземплярах на 
казахском и русском языках по одному экземпляру 
для каждой Стороны. При возникновении 
разногласий, связанных с толкованием Договора, 
изложенного на казахском и русском языках, 
преимущественным признается текст, изложенный 
на русском языке. 
 

56. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и 
не урегулированные им, регулируются 
законодательством Республики Казахстан. 
 

11. Қорытынды ережелер 

 

55. Шарт  бiрдей заңдық күшi бар қазақ және 
орыс тілдерінде екі данада жасалады,әр 
Тарапқа бір данадан.  Шартты түсіндіру 
кезінде қазақ және орыс тілдеріндегі мәтін 
бойынша келіспеушілік туындаған жағдайда 
орыс тілінде баяндалған мәтіні басым болып 
табылады.  
 

56. Тараптардың Шарттан туындайтын 
қатынастары және олар реттемеген қатынастар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен реттеледi. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


