Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері таралатын өнім
(тауарлар) тұтыну қасиеттерінен айрылғаннан кейін құралатын қалдықтарды және
оның (олардың) қаптамаларын жинауды, тасымалдауды, өңдеуді,
зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру
туралы үлгі шарттың №1 қосымшасы
Ескерту: Өтініш беруші өзінің фирмалық бланкінде рәсімдейді.
Ф-1
көлік
импорттаушыларды,
есептемегенде
импорттаушылар үшін

құралдарын
өндірушілерді
өндірушілер,

Кімге: «Оператор РОП» ЖШС
Көлік құралдарын импорттаушыларды, өндірушілерді есептемегенде өндірушілер
мен импорттаушылар тізілімінде тіркеу және өндірушілер, импорттаушылар үшін
Төлем мөлшерін есептеу туралы
ӨТІНІШ
Өтініш беруші (атауы, толық аты-жөні)______________________ Экологиялық
кодекстің 285-4 бабының негізінде өндірушілердің, импорттаушылардың кеңейтілген
міндеттемелерін орындау мақсатында өндірушілер мен импорттаушылар тізілімінде
тіркеуді, сондай-ақ Оператордың шотына енгізу үшін қажетті Төлем мөлшерін есептеуді
сұрайды.
Қосымша:
1. Үлгі шарттың №2 қосымшасына сәйкес нысан бойынша ҚР Экологиялық кодексінің 411 тарауымен қарастырылған қызмет атқару туралы хабарлама;
2. Заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың
көшірмесі немесе Қазақстан Республикасының электронды Үкіметінің www.egov.kz
сайтынан алынған заңды тұлғаны тіркеу (тіркелген заңды тұлға) туралы анықтама;
3. Тауарлардың қалдықтарын және қаптама қалдықтарын жинауды, тасымалдауды,
өңдеуді, зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру
туралы шарттың Өтініш берушінің тарапынан толтырылған және қол қойылған екі
данасы;
4. Қағидаларға сәйкес өнімнің (тауарлардың) әкелінуін, өндірілуін растайтын құжаттар,
соның ішінде Оператордың электронды ресурсына электронды түрде жіберіледі;
5. Өтінімге қол қойған тұлғаның өкілеттіктерін растайтын құжат, шарт және оның
қосымшалары.

________________________
(өтініш берушінің уәкілетті өкілінің
лауазымы)

_____________
(жеке қолы)

__________________
(тегі, аты-жөнінің бас
әріптері)

______________________
(орындаушының толық аты-жөні және байланыс телефоны)
Өтініш беруші осы өтінімге қол қоя отырып, қол қоюға өкілеттіктерін, сондай-ақ Төлемді есептеу үшін берілген мәліметтер шынайы және толық деп, сондай-ақ www.recycle.kz
сайтында орналастырылған Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері таралатын өнім (тауарлар) тұтыну қасиеттерінен айрылғаннан кейін құралатын
қалдықтарды және оның (олардың) қаптамаларын жинауды, тасымалдауды, өңдеуді, зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру туралы үлгі
шартпен танысып шыққандығын, оның мазмұнын түсінгендігін, онымен толық келісетіндігін, сондай-ақ онда берілген талаптарда шарт жасайтындығын растайды.
Өтініш беруші өтінімнің мазмұнын толық тексеріп шықты және өзі берген деректердің, құжаттардың негізінде дұрыс толтырылғандығын және оған толық сәйкес келеді деп
куәландырады.

Ф-2 көлік құралдарын импорттаушылар,
өндірушілер үшін
Кімге: «Оператор РОП» ЖШС, Алматы
қ., Манас көшесі
Импорттаушылар мен өндірушілер тізілімінде тіркеу туралы және көлік құралдарын
өндірушілер, импорттаушылар үшін
ӨТІНІШ
Өтініш беруші (атауы, толық аты-жөні)______________________ Экологиялық
кодекстің 285-4 бабының негізінде өндірушілердің, импорттаушылардың кеңейтілген
міндеттемелерін орындау мақсатында өндірушілер мен импорттаушылар тізілімінде
тіркеуді, сондай-ақ төлемнің толық төленуін растайтын құжатты беруді сұрайды.
Қосымша:
1. Үлгі шарттың №2 қосымшасына сәйкес нысан бойынша ҚР Экологиялық кодексінің 411 тарауымен қарастырылған қызмет атқару туралы хабарлама;
2. Заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың
көшірмесі немесе Қазақстан Республикасының электронды Үкіметінің www.egov.kz
сайтынан алынған заңды тұлғаны тіркеу (тіркелген заңды тұлға) туралы анықтама;
3. Тауарлардың қалдықтарын және қаптама қалдықтарын жинауды, тасымалдауды,
өңдеуді, зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру
туралы шарттың Өтініш берушінің тарапынан толтырылған және қол қойылған екі
данасы;
4. Қағидаларға сәйкес өнімнің (тауарлардың) әкелінуін, өндірілуін растайтын құжаттар,
соның ішінде Оператордың электронды ресурсына электронды түрде жіберіледі;
5. Өтінімге, шартқа және оның қосымшаларына қол қойған тұлғаның өкілеттіктерін
растайтын құжат;
6. Оператордың есеп айырысу шотына Төлемнің енгізілуін растайтын құжат.

________________________
(өтініш берушінің уәкілетті өкілінің
лауазымы)

_____________
(жеке қолы)

__________________
(тегі, аты-жөнінің бас
әріптері)

______________________
(орындаушының толық аты-жөні және байланыс телефоны)

Өтініш беруші осы өтінімге қол қоя отырып, қол қоюға өкілеттіктерін, сондай-ақ Төлемді есептеу үшін берілген мәліметтер шынайы және толық деп, сондай-ақ www.recycle.kz
сайтында орналастырылған Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері таралатын өнім (тауарлар) тұтыну қасиеттерінен айрылғаннан кейін құралатын
қалдықтарды және оның (олардың) қаптамаларын жинауды, тасымалдауды, өңдеуді, зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру туралы үлгі
шартпен танысып шыққандығын, оның мазмұнын түсінгендігін, онымен толық келісетіндігін, сондай-ақ онда берілген талаптарда шарт жасайтындығын растайды.
Өтініш беруші өтінімнің мазмұнын толық тексеріп шықты және өзі берген деректердің, құжаттардың негізінде дұрыс толтырылғандығын және оған толық сәйкес келеді деп
куәландырады.

Приложение №1 к Типовому договору
об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания,
использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты
потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые)
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее
(их) упаковки
Примечание: Оформляется Заявителем на фирменном бланке Заявителя
Ф-1 для импортеров производителей за
исключением
импортеров,
производителей транспортных средств
Кому: ТОО «Оператор РОП»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в реестре производителей и импортеров
и расчете размера Платы для импортеров производителей за исключением
импортеров, производителей транспортных средств
Заявитель (наименование, ФИО)______________________ просит осуществить на
основании статьи 285-4 Экологического кодекса регистрацию в реестре производителей и
импортеров, а также произвести расчет размера Платы необходимой для внесения на счет
Оператора с целью исполнения расширенных обязательств производителей, импортеров
Приложение:
1. уведомление об осуществлении деятельности, предусмотренной главой 41-1
Экологического Кодекса РК по форме согласно приложения №2 к Типовому договору;
2. копия документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
(индивидуального предпринимателя) либо справка о регистрации юридического лица
(зарегистрированном юридическом лице) с сайта электронного Правительства Республики
Казахстан – www.egov.kz;
3. два экземпляра заполненного и подписанного со стороны Заявителя договора об
организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и
(или) утилизации отходов товаров и отходов упаковки;
4. документы в соответствии с Правилами подтверждающие ввоз, производство
продукции (товаров), в том числе в электронном виде отправляются на электронный
ресурс Оператора;
5. документ, подтверждающий полномочия лица подписавшего заявку, договор и
приложения к нему;

________________________
(должность уполномоченного
представителя заявителя)

_____________
(личная подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

______________________
(Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя)
Подписывая настоящую заявку, Заявитель подтверждает, свои полномочия по её подписанию, а также достоверность и полноту предоставленных сведений для
осуществления расчета Платежа и подтверждает, что он ознакомился с Типовым договором «Об организации сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые)
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки» размещенного на сайте www.recycle.kz, понял его содержание и
полностью с ним согласен, а также подтверждает его заключение на условиях, изложенных в нем.
Заявитель полностью проверил содержание заявки и тем самым удостоверяет, что она заполнена верно на основании предоставленных им данных и документов и
соответствует им полностью.

Ф-2 для импортеров,
транспортных средств

производителей

Кому: ТОО «Оператор РОП» г. Алматы,
улица Манаса
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в реестре производителей и импортеров
и для импортеров, производителей транспортных средств
Заявитель (наименование, ФИО)______________________ просит осуществить на
основании статьи 285-4 Экологического кодекса регистрацию в реестре производителей и
импортеров, а также выдать документ подтверждающий полноту оплаты с целью
исполнения расширенных обязательств производителей, импортеров
Приложение:
1. уведомление об осуществлении деятельности, предусмотренной главой 41-1
Экологического Кодекса РК по форме согласно приложения №2 к Типовому договору;
2. копия документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
(индивидуального предпринимателя) либо справка о регистрации юридического лица
(зарегистрированном юридическом лице) с сайта электронного Правительства Республики
Казахстан – www.egov.kz;
3. два экземпляра заполненного и подписанного со стороны Заявителя договора об
организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и
(или) утилизации отходов товаров и отходов упаковки;
4. документы в соответствии с Правилами подтверждающие ввоз, производство
продукции (товаров), в том числе в электронном виде отправляются на электронный
ресурс Оператора;
5. документ, подтверждающий полномочия лица подписавшего заявку, договор и
приложения к нему.
6. документ подтверждающий внесение Платы на расчетный счет Оператора

________________________
(должность уполномоченного
представителя заявителя)

_____________
(личная подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

______________________
(Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя)
Подписывая настоящую заявку, Заявитель подтверждает, свои полномочия по её подписанию, а также достоверность и
полноту предоставленных сведений для осуществления расчета Платежа и подтверждает, что он ознакомился с Типовым
договором «Об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации
отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые)
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки» размещенного на
сайте www.recycle.kz, понял его содержание и полностью с ним согласен, а также подтверждает его заключение на
условиях, изложенных в нем.
Заявитель полностью проверил содержание заявки и тем самым удостоверяет, что она заполнена верно на основании
предоставленных им данных и документов и соответствует им полностью.

