
  

 

Утвержден приказом генерального директора 

ТОО «Оператор РОП» от «28» января 2016г. №1 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

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 
  

 

г. Астана                                                                        «     »                       2016 года 

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор РОП», 

юридическое лицо, зарегистрированное и существующее в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан (далее – Оператор), в лице 

Управляющего директора Темирбек Р.Т., действующего на основании 

доверенности №7 от 15 сентября 2016 года, с одной стороны, и  

____________________, в лице _____________ _________________, 

действующего на основании ___________ с другой стороны, осуществляющее 

производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию 

Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и 

ее (их) упаковки, (далее – Производитель или Импортер), с другой стороны, 

далее совместно именуемые Стороны. 

 

Преамбула 

 

Поскольку:  

 

 В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан 

Производитель/Импортер попадает под действие Расширенных обязательств 

производителей (импортеров) (как определено в настоящем Договоре) и обязан 

обеспечить сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, 

использование и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств Продукции (товаров), включенных в Перечень (как 

определено в настоящем Договоре), одним из следующих способов: 

 

1) применение собственной системы сбора, переработки и утилизации 

отходов (далее – Собственная система сбора), требование по применению 

собственной системы сбора, переработки и утилизации отходов не 

распространяется на производителей и импортеров автомобильных 

транспортных средств; либо 



  

  

 

2) заключение с Оператором соответствующего договора и внесение на 

банковский счет Оператора Платы (как определено в настоящем Договоре). 

  

 Производитель/Импортер не имеющий Собственной системы сбора, обязан в 

соответствии со статьей 285-1 Экологического кодекса Республики Казахстан 

обеспечить сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, 

использование и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и 

ее (их) упаковки, посредством заключения настоящего Договора с Оператором. 

  

 

На основании вышеизложенного Стороны заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем:  

 

1. Основные понятия, используемые в договоре 

 

1.1 В Договоре используются следующие основные понятия:  

 

Расширенные обязательства Производителей/Импортеров (РОП) - 

обязательства физических и юридических лиц, осуществляющих производство 

на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики 

Казахстан продукции (товаров), по обеспечению 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; 

 

Оператор РОП - определяемое Правительством Республики Казахстан 

юридическое лицо, осуществляющее организацию 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; 

 

Оператор – товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор РОП», 

юридическое лицо, являющееся Оператором РОП в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015г № 

1137; 

 

Производители – физические и юридические лица, осуществляющие 

производство на территории Республики Казахстан Продукции (товаров); 

 



  

  

Импортеры – это физические и юридические лица, осуществляющие ввоз на 

территорию Республики Казахстан Продукции (товаров); 

 

Интернет-ресурс – интернет сайт Оператора - www.recycle.kz 

 

Плата - плата оператору расширенных обязательств производителей 

(импортеров), осуществляемая производителем (импортером) за организацию 

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; 

 

Документ о полноте платы – документ, подтверждающий осуществление 

Платы Производителем/Импортером в полном объеме; 

 

Кодекс - Экологический Кодекс Республики Казахстан № 212-III от 9 января 

2007 года; 

 

Правила - Правила реализации расширенных обязательств производителей, 

импортеров утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от «27» января 2016г. №28 

 

Перечень - перечень продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), 

утвержденный Приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан Об 

утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) от 

4 декабря 2015 года № 695. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12565 

 

Методика - методика расчета Платы, утвержденная Приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан Об утверждении методики расчета платы за 

организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации отходов от 25 декабря 2015 года № 762. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 

2015 года № 12753 

 

Законодательство – Кодекс, Правила, Перечень, Методика и иные нормативно-

правовые акты Республики Казахстан. 

 

Продукция (товары) – продукция (товары), и упаковка продукции (товаров), 

включенные в Перечень;  

 



  

  

Упаковка продукции (товаров) – средство или комплекс средств, 

обеспечивающих защиту продукции (товара) от повреждений, порчи и потерь;  

 

Уполномоченный орган – Министерство энергетики Республики Казахстан, 

либо любой иной орган, являющийся уполномоченным органов в области 

охраны окружающей среды в соответствии с Законодательством.  

 

2. Предмет договора 

 

2.1 Оператор обеспечивает организацию 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 в порядке, предусмотренном 

Законодательством, а Производитель/Импортер обязуется вносить Плату на 

текущий (расчетный) банковский счет Оператора в размерах, порядке и сроки, 

установленные Законодательством и настоящим Договором. 

 

3. Плата и порядок ее осуществления 

 

3.1. Для получения информации по сумме подлежащей к оплате Платы 

Производителем/Импортером подается заявка (Приложение №1 к настоящему 

Договору) Оператору посредством Интернет-ресурса или на бумажном носителе с 

приложением документов, указанных в Правилах. Такая заявка подается 

Производителем/Импортером каждый раз при производстве на территории 

Республики Казахстан и (или) ввозе на территорию Республики Казахстан 

Продукции (товаров) и ее (их) упаковки для определения суммы Платы.  

 

3.2. Оператором рассчитывается размер Платы, подлежащей к оплате 

Производителем/Импортером, на основании Методики. Размер Платы в отношении 

расширенных обязательств Производителей/Импортеров транспортных средств 

рассчитывается самостоятельно Производителем/Импортером на основании 

Методики. 

 

3.3. Плата осуществляется Производителем/Импортером, в соответствии с 

произведенными расчетами согласно пункта 3.2. настоящего Договора, в 

национальной валюте Республики Казахстан на следующие текущие (расчетные) 

банковские счета Оператора в АО «Казкоммерцбанк»: 

 

- для Производителей транспортных средств KZ34926180219T620005; 

 

- для Импортеров транспортных средств KZ61926180219T620004; 

 



  

  

- для Производителей продукции за исключением транспортных средств 

KZ07926180219T620006; 

 

- для Импортеров продукции за исключением транспортных средств 

KZ77926180219T620007;  

 

3.4. Сроки для осуществления Платы для Производителей/Импортеров 

установленные Правилами: 

 

3.4.1. Производитель, за исключением Производителей автотранспортных 

средств, осуществляет Плату ежеквартально, не позднее 25-го числа каждого 

месяца, следующего за отчетным кварталом, при наличии производства за 

указанный период; 

 

3.4.2. Импортер осуществляет Плату за Продукцию (товары) за исключением 

транспортных средств, ввезенную из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза - до помещения под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего потребления»; 

 

3.4.3. Импортер осуществляет Плату за Продукцию (товары) за исключением 

транспортных средств, ввезенную с территории государств-членов Евразийского 

экономического союза - до момента реализации такой Продукции (товаров). 

 

3.4.4. В случае реализации автотранспортных средств производителями 

(импортерами) до их первичной регистрации, плата производится до реализации 

таких автотранспортных средств; 

 

3.4.5. В отношении автотранспортных средств производителями (импортерами) 

до первичной регистрации автотранспортного средства в соответствии с 

законодательством о дорожном движении Республики Казахстан. 

 

3.5. В течение трех рабочих дней с момента поступления Платы в полном объеме 

на текущий (расчетный) банковский счет Оператора, Оператор обязан 

предоставить посредством Интернет-ресурса Документ о полноте платы, а в 

отношении транспортных средств после внесения Платы на текущий 

(расчетный) банковский счет Оператора. 

 

3.6. Расширенные обязательства Производителя/Импортера по поступившей 

заявке считаются исполненными в момент поступления Платы в полном объеме, 

на текущий (расчетный) банковский счет Оператора. 

 

3.7. При осуществлении Платы Производителем/Импортером, последний 

подтверждает, что Продукция (товар), не подлежит экспорту из Казахстана и 

предназначена для внутреннего рынка Республики Казахстан. 



  

  

 

3.8. Оператор для расчета Платы или её проверки имеет право требовать от 

Производителя/Импортера документы в соответствии с Правилами. Запрос 

формируется Оператором и направляется Производителю/Импортеру в 

соответствии с теми данными, которые были указаны 

Производителем/Импортером в заявке. При не предоставлении запрошенных 

документов в течение 3 (трех) рабочих дней, обязательства 

Производителя/Импортера считаются не исполненными, о чем Оператор 

информирует Уполномоченный орган с целью привлечения 

Производителя/Импортера к ответственности. 

 

3.9. Проверка правильности исчисления суммы платы осуществляется 

оператором в течение двадцати рабочих дней со дня получения информации. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Оператор обязан: 

 

4.1.1. обеспечить организацию сбора, транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств Продукции (товаров) в соответствии со 

стратегией развития, согласованной с Уполномоченным органом; 

 

4.1.2 вести учет Платы, исчисленной, уплаченной и поступившей от 

Производителя/Импортера; 

 

4.1.3. обеспечить возврат излишне уплаченной суммы Платы на основании 

обращения Производителя/Импортера в порядке, утвержденном Оператором; 

 

4.1.4. формировать электронные базы данных производителей (импортеров), 

включать в них данные о Производителе/Импортере и проводить их 

актуализацию в соответствии с требованиями Законодательства; 

 

4.1.5. при выявлении деяний, содержащих признаки административных 

правонарушений, производство по которым отнесено в соответствии с законом 

Республики Казахстан к компетенции уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды, оператор расширенных обязательств производителей 

(импортеров) обязан передать имеющиеся по таким правонарушениям 

материалы в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

 

4.1.6. выполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством; 

 

4.2. Оператор вправе: 

 



  

  

4.2.1. осуществлять сбор Платы и проверять правильность ее исчисления 

Производителем/Импортером;     

 

4.2.2. контролировать выполнение Производителем/Импортером условий 

настоящего Договора и положений Законодательства и требовать их выполнения; 

 

 

4.3. Производитель/Импортер обязан: 

 

4.3.1. гарантировать и обеспечить полноту и достоверность данных, указанных в 

заявке, предусмотренной в статье 3.1 настоящего Договора, и в документах, 

прилагаемых к такой заявке. Ответственность за полноту и достоверность 

предоставленных данных несет Производитель/Импортер;       

 

4.3.2. осуществлять Плату в размере и в сроки, предусмотренные Правилами;  

 

4.3.3. представлять Оператору информацию по расчету суммы Платы в сроки, 

предусмотренные Правилами; 

 

4.3.4. выполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством; 

 

4.4. Производитель/Импортер вправе: 

 

4.4.1 обращаться к Оператору за возвратом излишне уплаченной суммы Платы и 

(или) зачетом такой суммы в счет будущих платежей в порядке, утвержденном 

Оператором. 

 

4.4.2. после оплаты Платы получить Документ о полноте оплаты. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан. 

 

5.2. В случае указания Производителем/Импортером неполных или 

недостоверных данных, содержащихся в заявке, предусмотренной в статье 3.1 

настоящего Договора, и в документах, прилагаемых к такой заявке, уклонения от 

оплаты Платы, или оплаты неполной суммы, а также за нарушение иных 

обязательств, которые возложены на Производителя/Импортера 

Законодательством, Производитель/Импортер несет ответственность, 

предусмотренную Законодательством Республики Казахстана.     

 

 



  

  

6. Персональные данные 

 

6.1. При заключении настоящего Договора, либо при направлении 

Производителем/Импортером заявки, указанной в статье 3.1 настоящего 

Договора, в зависимости от того, что наступит быстрее, 

Производитель/Импортер автоматически предоставляет Оператору право на 

обработку персональных данных в соответствии с Законодательством. 

   

7. Форс-мажорные обстоятельства  

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникших в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Сторона Договора не могла предвидеть и предотвратить всеми 

доступными способами, такие, как стихийные бедствия, политические волнения, 

военные действия, издание актов государственными органами и тому подобное, 

препятствующие или делающие невозможным исполнение обязательств. 

 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

7.3. Производитель/Импортер, попавший под действие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), должен в течение 10 суток информировать 

Оператора в письменном виде о начале или прекращении действия таких 

обстоятельств и предоставить документы и иную информацию, приемлемые для 

Оператора, которые бы подтверждали наличие таких обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажора).  

 

7.4. Оператор, попавший под действие обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), должен опубликовать соответствующее уведомление на Интернет 

ресурсе о начале или прекращении действия таких обстоятельств. Какого-либо 

иного дополнительного письменного уведомления Оператором 

Производителя/Импортера о начале или прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) не требуется.  

 

7.5. Наступление форс-мажорного обстоятельства не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств, возникших до наступления такого 

обстоятельства.  Если обстоятельство форс-мажора продлится более двух 

месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

 



  

  

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

 

8.1.1.Моментом подписания в отношении Оператора является размещение 

настоящего Договора на Интернет ресурсе; 

 

8.1.2. Моментом подписания настоящего Договора в отношении 

Производителя/Импортера является момент ввоза Продукции или её 

производства в соответствии с Правилами При заключении договора на 

бумажном носителе он вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет своё действия на обязательства Производителя/Импортера в 

соответствии с Законодательством не зависимо от даты заключения настоящего 

Договора. 

 

8.2. Настоящий Договор заключен на один календарный год и прекращается с 

момента исполнения сторонами своих обязательств. Договор может быть продлен 

по соглашению Сторон.  

 

8.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение его условий и от исполнения обязательств, 

возникших в период его действия. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия 

– в судебном порядке по месту регистрации Оператора. 

 

9.2. Все претензии Производителя/Импортера по выполнению условий 

настоящего Договора должны заявляться им в письменной форме и направляться 

Оператору заказным письмом или вручаться лично под роспись. 

 

9.3. Все претензии Оператора по выполнению Производителем/Импортером 

условий настоящего Договора могут заявляться им в любой приемлемой для 

Оператора форме, с использованием или без использования, на усмотрение 

Оператора, любых средств коммуникаций без каких-либо ограничений. 

 

10. Конфиденциальность 

 

10.1. Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

соблюдают условия конфиденциальности по всем документам, информации и 



  

  

отчетам, относящимся к работе по реализации настоящего Договора в течение 

срока его действия. 

 

10.2. Ни одна из Сторон без получения письменного согласия другой Стороны, 

не вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания Договора, или 

иную информацию, считаемую конфиденциальной и связанную с реализацией 

положений настоящего Договора, кроме случаев: 

1) когда информация используется в ходе судебного разбирательства; 

2) когда информация предоставляется третьим лицам, оказывающим услуги 

одной из Сторон по Договору, при условии, что такое третье лицо берет на себя 

обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации и 

использования ее только в установленных Сторонами целях и на определенный 

Сторонами срок; 

3) когда информация предоставляется банку или иной финансовой организации, 

у которой Сторона по Договору получает финансовые средства, при условии, что 

такой банк или финансовая организация берет на себя обязательство соблюдения 

условий конфиденциальности такой информации; 

4) когда информация предоставляется налоговым или иным уполномоченным 

государственным органам Республики Казахстан, которые имеют доступ к 

любой информации, в том числе являющейся банковской тайной, относящейся к 

любым банковским счетам Производителя, в том числе открытым в иностранных 

банках за пределами Республики Казахстан. 

5) в иных случаях, предусмотренных Законодательством, в том числе при 

исполнении Оператором своих обязательств. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим Законодательством. 

 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском 

языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 

 

11.3. При изменении наименования, юридического и (или) почтового адресов, 

банковских и иных реквизитов Сторона Договора обязана направить другой 

Стороне уведомление, которое является неотъемлемой частью Договора, с 

приложением подтверждающих документов (заверенные копии свидетельства о 

государственной регистрации и (или) уведомления об изменении 

местонахождения, направляемое в регистрирующий орган). 

Уведомление об изменении наименования, юридического и (или) почтового 

адресов, банковских и иных реквизитов со стороны Оператора считается 

исполненным с момента размещения информации на Интернет ресурсе. 

 



  

  

11.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены Оператором в 

одностороннем порядке. Настоящий договор в измененном виде размещается 

Оператором на Интернет ресурсе и применяется к правоотношениям с момента 

его размещения. 

 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Оператор 

 

ТОО «Оператор Расширенной 

Ответственности Производителей» 

Адрес: 010000, Республика Казахстан 

г. Астана, Район Есиль, 

ул. Орынбор 18, 1 этаж 

Тел.: 8(7172) 72 79 60 

БИН 151140025060 

ИИК: KZ61926180219T620004 

БИК: KZKOKZKX 

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 

 

 

Управляющий директор                        

 

___________________ Темирбек Р.Т. 

М.П. 

Производитель/Импортер 

 

 

Адрес:  

 

 

 

тел.: 

БИН: 

 

БИК 

 

 

 

__________ 

 

__________________ _____________ 

М.П. 
  



  

  

«Оператор РОП» ЖШС  

Бас директорының  

2016 жылғы «28» қаңтардағы  

№1 бұйрығымен бекітілген 

 

 

 

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 ШАРТ 

  

 

 

Астана қ.                                                              «____» ______________ 2016 жыл 

 

 

«Оператор РОП» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және қызмет атқаратын заңды 

тұлға (бұдан былай – Оператор), № 7 2016 жылдан 15 қыркүйек, сенімхат 

негізінде әрекет ететін басқарушы директорі Темирбек Р.Т. танытуында, бір 

тараптан, 

 

және _____________________ __________ негізінде әрекет ететін ____________ 

_______________ өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 

міндеттемелері таралатын өнімді (тауарларды) Қазақстан Республикасының 

аумағында өндіретін және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына 

әкелетін жеке немесе заңды тұлға (бұдан былай – Өндіруші немесе 

Импорттаушы), екінші тараптан, бұдан былай бірге «Тараптар» деп аталады. 

 

 

Преамбула 

 

 

Келесіге байланысты:  

 

 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес 

Өндіруші/Импорттаушы Өндірушілердің (импорттаушылардың) 

кеңейтілген міндеттемелерінің әсеріне түсетіндіктен (осы Шартта 

анықталғандай) және Тізімге (осы Шартта анықталғандай) енгізілген Өнім 

(тауарлар) тұтыну қасиеттерінен айрылғаннан кейін құралған 

қалдықтардың жиналуын, тасымалдануын, өңделуін, 



  

  

зарарсыздандырылуын, пайдаланылуын және (немесе) кәдеге асырылуын 

келесі әдістердің бірімен қамтамасыз етуге міндетті болғандықтан: 

 

3) қалдықтарды жинайтын, өңдейтін және кәдеге асыратын меншікті 

жүйесін қолдану (бұдан былай – Меншікті жинау жүйесі), қалдықтарды 

жинайтын, өңдейтін және кәдеге асыратын меншікті жүйесін қолдану 

жөніндегі талап автомобиль көлік құралдарын өндірушілерге және 

импорттаушыларға таралмайды немесе 

 

4) Оператормен тиісті шарт жасау және оператордың банктік шотына 

Төлем енгізу (осы Шартта анықталғандай), 

 

 Меншікті жинау жүйесі жоқ Өндіруші/Импорттаушы Қазақстан 

Республикасының Экологиялық кодексінің 285-1 бабына сәйкес 

Оператормен осы Шартты жасау арқылы 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 қамтамасыз етуге міндетті болғандықтан, 

 

жоғарыдағының негізінде Тараптар төмендегі туралы осы Шартты (бұдан былай 

– Шарт) жасады. 

 

 

13. Шартта қолданылатын негізгі түсініктер  

 

 

1.1 Шартта келесі негізгі түсініктер қолданылады:  

 

Өндірушілердің/Импорттаушылардың кеңейтілген міндеттемелері (ӨКМ) –

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 

қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстан Республикасының аумағында өнім 

(тауарлар) өндіретін және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына 

әкелетін жеке және заңды тұлғалардың міндеттемелері; 

 

ӨКМ Операторы – 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 ұйымдастыратын, Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтайтын 

заңды тұлға; 

 

Оператор – «Оператор РОП» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1137 Қаулысына 

сәйкес ӨКМ Операторы болып табылатын заңды тұлға; 

 

Өндірушілер – Қазақстан Республикасының аумағында Өнім (тауарлар) 

өндіретін жеке және заңды тұлғалар; 

 

Импорттаушылар – Қазақстан Республикасының аумағына Өнім (тауарлар) 

әкелетін жеке және заңды тұлғалар;  

 

Интернет-ресурс –Оператордың интернет сайты - www.recycle.kz 

 

Төлем – 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 үшін өндіруші (импорттаушы) атқаратын өндірушілердің 

(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелер операторына төленетін төлем; 

 

Төлемнің толық төленуі туралы құжат – Өндірушінің/Импорттаушының 

Төлемді толық төлегенін растайтын құжат; 

 

Кодекс – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212-III 

Экологиялық Кодексі; 

 

Қағидалар – Өндірушілердің, импорттаушылардың кеңейтілген 

міндеттемелерін іске асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2016 жылғы 27 қаңтардағы №28  Қаулысымен бекітілген. 

 

Тізім – Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері 

таралатын өнім (тауарлар) тізімін бекіту туралы Қазақстан Республикасының 

Энергетика министрінің м.а. 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №695 Бұйрығымен 

бекітілген өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері 

таралатын өнім (тауарлар) тізімі. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2015 жылғы 28 желтоқсанда № 12565 тіркелген. 

 

Әдістеме – Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, өңдеуді, 

зарарсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге асыруды ұйымдастыру 

үшін төлемді есептеу әдістемесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №762 Бұйрығымен 



  

  

бекітілген Төлемді есептеу әдістемесі. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда № 12753 тіркелген. 

 

Заңнама – Кодекс, Қағидалар, Тізім, Әдістеме және Қазақстан 

Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілері. 

 

Өнім (тауарлар) – Тізімге енгізілген өнім (тауарлар) және өнім (тауарлар) 

қаптамасы; 

 

Өнім (тауарлар) қаптамасы – өнімді (тауарды) бүлінуден, бұзылудан және 

зарар келуден қорғалуын қамтамасыз ететін құрал немесе құралдар кешені; 

 

Уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі немесе 

Заңнамаға сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган болып 

табылатын кез келген басқа орган. 

 

 

14. Шарттың мәні 

 

 

2.1. Оператор 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 Заңнамамен қарастырылған тәртіпте ұйымдастыруды қамтамасыз 

етеді, ал Өндіруші/Импорттаушы Заңнамамен және осы Шартпен белгіленген 

мөлшерде, тәртіпте, мерзімде Оператордың ағымдағы (есеп айырысу) банктік 

шотына Төлем енгізуге міндеттенеді. 

 

 

15. Төлем және төлеу тәртібі  

 

 

3.1. Төленуге тиісті Төлем сомасы туралы ақпарат алу үшін 

Өндіруші/Импорттаушы Интернет-ресурс арқылы немесе Қағидаларда 

көрсетілген құжаттармен қоса қағаз тасушыда Операторға өтінім (осы Шарттың 

№1 қосымшасы) береді. Өндіруші/Импорттаушы Қазақстан Республикасының 

аумағында Өнім (тауарлар) өндірген сайын және (немесе) Төлем сомасын 

анықтау үшін Өнімді (тауарларды) және оның (олардың) қаптамаларын 

Қазақстан Республикасының аумағына әкелген сайын осындай өтінім береді. 

 

3.2. Оператор Әдістеменің негізінде Өндіруші/Импорттаушы төлеуге тиісті 

Төлем мөлшерін есептейді. Өндіруші/Импорттаушы Әдістеменің негізінде 



  

  

дербес түрде көлік құралдарын Өндірушілердің/Импорттаушылардың 

кеңейтілген міндеттемелеріне қатысты Төлем мөлшерін есептейді. 

3.3. Өндіруші / Импорттаушы осы Шарттың 3.2 тармағына сәйкес жүргізілген 

есеп айырысуға сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында 

Оператордың «Казкоммерцбанк» АҚ келесі ағымдағы (есеп айырысу) банктік 

шоттарына Төлем төлейді: 

 

- көлік құралдарын Өндірушілер үшін KZ34926180219T620005; 

 

- көлік құралдарын Импорттаушылар үшін KZ61926180219T620004; 

 

- көлік құралдарын есептемегенде өнім Өндірушілер үшін 

KZ07926180219T620006; 

 

- көлік құралдарын есептемегенде өнім Импорттаушылар үшін 

KZ77926180219T620007. 

 

3.4. Өндірушілер/Импорттаушылар үшін Төлем төлеуге Қағидалармен 

белгіленген мерзімдер: 

 

3.4.1. Автокөлік құралдарын Өндірушілерді есептемегенде Өндіруші есепті 

тоқсаннан кейінгі келесі әр айдың 25-інен кешіктірмей аталған кезеңде өндіріс 

болғанда тоқсан сайын Төлем төлейді; 

 

3.4.2. Импорттаушы Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып 

табылмайтын мемлекеттерден «ішкі тұтыну үшін шығару» кедендік 

процедурасындағы үй-жайға дейін әкелінген көлік құралдарын есептемегенде 

Өнім (тауарлар) үшін Төлем төлейді; 

 

3.4.3. Импорттаушы Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері – мемлекеттер 

аумағынан әкелінген көлік құралдарын есептемегенде Өнім (тауарлар) үшін 

осындай Өнімді (тауарларды) таратқанға дейін Төлем төлейді. 

 

3.4.4. Өндірушілер (импорттаушылар) автокөлік құралдарын алғаш тіркегенге 

дейін таратқанда төлем осындай автокөлік құралдарын таратқанға дейін 

төленеді; 

 

3.4.5. Автокөлік құралдарына қатысты – өндірушілер (импорттаушылар) 

Қазақстан Республикасының жол қозғалысы туралы заңнамасына сәйкес 

автокөлік құралын алғаш тіркегенге дейін. 

 

3.5. Оператордың ағымдағы (есеп айырысу) банктік шотына Төлем толық 

көлемде келіп түскен кезден бастап үш жұмыс күні ішінде Оператор Интернет-

ресурс арқылы, ал көлік құралдарына қатысты Оператордың ағымдағы (есеп 



  

  

айырысу) банктік шотына Төлем енгізілгеннен кейін Төлемнің толық төленуі 

туралы құжат беруге міндетті. 

 

3.6. Өндірушінің/Импорттаушының кеңейтілген міндеттемелері келіп түскен 

өтінім бойынша Оператордың ағымдағы (есеп айырысу) банктік шотына Төлем 

толық көлемде келіп түскен кезде орындалған болып саналады. 

 

3.7. Өндіруші/Импорттаушы Төлем төлегенде ол Өнім (тауар) Қазақстаннан 

экспортталмайды және Қазақстан Республикасының ішкі нарығы үшін арналған 

деп растайды. 

 

3.8. Оператор Төлемді есептеу үшін немесе оны тексеру үшін Қағидаларға сәйкес 

Өндірушіден/Импорттаушыдан құжаттарды талап етуге құқылы. Оператор 

Сұрауды құрастырып, Өндіруші/Импорттаушы өтінімде көрсеткен деректерге 

сәйкес Өндірушіге/Импорттаушыға жібереді. 3 (үш) жұмыс күні ішінде сұралған 

құжаттар берілмесе, Өндірушінің/Импорттаушының міндеттемелері 

орындалмаған деп саналады, Өндірушіні/Импорттаушыны жауапкершілікке 

тарту мақсатында бұл туралы Оператор Уәкілетті органға хабарлайды. 

 

3.9. Оператор ақпарат алған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде төлем 

сомасының дұрыс есептелуін тексереді. 

 

 

16. Тараптардың құқықтары мен міндеттері  

 

 

4.1. Оператор міндетті: 

 

4.1.1. Уәкілетті органмен келісілген даму стратегиясына сәйкес Өнім (тауарлар) 

тұтыну қасиеттерінен айрылғаннан кейін құралатын қалдықтардың жиналуын, 

тасымалдануын, өңделуін, зарарсыздандырылуын, пайдаланылуын және 

(немесе) кәдеге асырылуын ұйымдастыруды қамтамасыз етуге; 

 

4.1.2  есептелген, төленген және Өндірушіден/Импорттаушыдан келіп түскен 

Төлем есебін жүргізуге; 

 

4.1.3. Оператор бекіткен тәртіпте Өндірушінің/Импорттаушының өтініші 

негізінде Төлемнің артық төленген сомасының қайтарылуын қамтамасыз етуге; 

 

4.1.4. өндірушілердің (импорттаушылардың) электронды дерек қорларын 

қалыптастыруға, оларға Өндіруші/Импорттаушы туралы деректерді енгізуге 

және Заңнама талаптарына сәйкес маңыздыларын жүргізуге; 

 



  

  

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өндіріс қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкілетті органның құзыретіне жатқызылған әкімшілік 

құқық бұзушылықтардың белгілері бар іс-қимылдар анықталғанда 

өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің 

операторы осындай құқық бұзушылықтар жөніндегі материалдарды қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға беруге міндетті; 

 

4.1.6. Заңнамаға сәйкес басқа міндеттерді орындауға. 

 

4.2. Оператор құқылы: 

 

4.2.1. Төлемді жинауға және Өндірушінің/Импорттаушының дұрыс есептеуін 

тексеруге; 

 

4.2.2. Өндірушінің/Импорттаушының осы Шарт талаптарын, Заңнама 

ережелерін орындауын бақылауға, оларды орындауын талап етуге. 

 

4.3. Өндіруші/Импорттаушы міндетті: 

 

4.3.1. осы Шарттың 3.1 бабында қарастырылған өтінімде және осы өтінімге қоса 

ұсынылатын құжаттарда көрсетілген деректер толық және шынайы деп кепілдік 

беруге, толық және шынайы болуын қамтамасыз етуге. Өндіруші/Импорттаушы 

берілген деректердің толық және шынайы болуы үшін жауапкершілік көтереді; 

 

4.3.2. Қағидалармен қарастырылған мөлшерде және мерзімде Төлем төлеуге; 

 

4.3.3. Қағидалармен қарастырылған мерзімде Төлем сомасын есептеу жөнінде 

Операторға ақпарат беруге; 

 

4.3.4. Заңнамаға сәйкес басқа міндеттерді орындауға. 

 

4.4. Өндіруші/Импорттаушы құқылы: 

 

4.4.1 Төлемнің артық төленген сомасын қайтару және (немесе) осындай соманы 

Оператор бекіткен тәртіпте болашақ төлемдер есебіне қосу туралы Операторға 

өтініш беруге; 

 

4.4.2. Төлем төлегеннен кейін төлемнің толық төленуі туралы Құжатты алуға. 

 

  



  

  

17. Тараптардың жауапкершілігі 

 

5.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 

түрде орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қарастырылған жауапкершілік көтереді. 

 

5.2. Өндіруші/Импорттаушы осы Шарттың 3.1 бабында қарастырылған өтінімде 

және осы өтінімге қоса ұсынылатын құжаттарда деректерді толық немесе 

шынайы көрсетпегені үшін, Төлем төлеуден бас тартқаны үшін немесе соманы 

толық төлемегені үшін, сондай-ақ Заңнамамен Өндірушіге/Импорттаушыға 

жүктелген басқа міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

Заңнамасымен қарастырылған жауапкершілік көтереді. 

 

18. Жеке деректер 

 

 

6.1. Осы Шартты жасағанда немесе Өндіруші/Импорттаушы осы Шарттың 3.1 

бабында көрсетілген өтінімді жібергенде қайсысының ерте басталуына 

байланысты Өндіруші/Импорттаушы Заңнамаға сәйкес Операторға жеке 

деректерді өңдеу құқығын автоматты түрде береді. 

   

19. Форс-мажор жағдайлары  

 

 

7.1. Табиғат апаттары, саяси толқулар, әскери әрекеттер, мемлекеттік 

органдардың актілерді шығаруы сияқты Шарт тарапы алдын ала біле алмаған, 

тоқтата алмаған төтенше сипаттағы, міндеттемелерді орындауға кедергі 

келтіретін немесе орындауды мүмкін емес ететін оқиғалар нәтижесінде 

туындаған белгісіз күш жағдайларының (форс-мажор) салдары болса, Тараптар 

осы Шарт бойынша міндеттемелерінің бір бөлігін немесе толық орындамағаны 

немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

 

7.2. Белгісіз күш жағдайлары (форс-мажор) туындағанда Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен салдарлары күшінде 

болатын уақытқа сәйкесінше кейінге қалдырылады. 

 

7.3. Белгісіз күш жағдайларының әсеріне ұшыраған Өндіруші/Импорттаушы 10 

тәулік ішінде Операторға осындай жағдайлардың (форс-мажор) басталуы немесе 

тоқтауы туралы жазбаша хабарлап, белгісіз күш жағдайларының (форс-мажор) 

болуын растайтын, Оператор үшін қолайлы құжаттар мен басқа ақпаратты беруі 

керек. 

 

7.4. Белгісіз күш жағдайларының (форс-мажор) әсеріне ұшыраған Оператор 

осындай жағдайлардың әсерінің басталуы немесе тоқтауы туралы Интернет-



  

  

ресурста тиісті хабарлама жариялауы керек. Белгісіз күш жағдайларының (форс-

мажор) әсерінің басталуы немесе тоқтауы туралы Өндірушіге/Импорттаушыға 

Оператордың басқа қандай да бір қосымша жазбаша хабарламасы талап 

етілмейді. 

7.5. Форс-мажор жағдайларының басталуы Тарапты осындай жағдайлар 

басталғанға дейін туындаған міндеттемелерін орындаудан босатпайды. Форс-

мажор жағдайы екі айдан ұзаққа созылса, Тараптар осы Шартты орындаудың 

қолайлы балама әдістерін анықтау үшін қосымша келіссөздер жүргізеді. 

 

 

20. Шарт күшінде болатын мерзім 

 

 

8.1. Осы Шарт қос Тарап қол қойған кезден бастап күшіне енеді. 

 

8.1.1. Осы Шарт Интернет-ресурста орналастырылғанда Операторға қатысты қол 

қойылған кез болып табылады. 

 

8.1.2. Қағидаларға сәйкес Өнім әкелінген немесе өндірілген кез 

Өндірушіге/Импорттаушыға қатысты осы Шартқа қол қойылған кез болып 

табылады. Шарт қағаз тасушыда жасалғанда Тараптар қол қойған кезден бастап 

күшіне енеді және осы Шарттың жасалу күніне тәуелсіз Заңнамаға сәйкес 

Өндірушінің/Импорттаушының міндеттемелеріне өз күшін таратады. 

 

8.2. Осы Шарт бір күнтізбелік жылға жасалды және тараптар міндеттемелерін 

орындаған кезден бастап тоқтайды. Шарт мерзімі Тараптардың келісімі 

бойынша ұзартылады. 

 

8.3. Осы Шарттың күшінде болу мерзімінің аяқталуы Тарапты шарт күшінде 

болатын кезеңде туындаған міндеттемелерін орындаудан және оның талаптарын 

бұзу үшін жауапкершіліктен босатпайды. 

 

 

 

21. Дауларды шешу 

 

 

9.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаумен байланысты 

дауларды келіссөздер арқылы шешеді, ал бір келісімге келмеген жағдайда 

Оператор тіркелген жерде сот тәртібінде шешіледі. 

 

9.2. Өндірушінің/Импорттаушының осы Шарт талаптарын орындау жөніндегі 

барлық шағымдары жазбаша берілуі керек және Операторға тапсырыс хатымен 



  

  

жіберілуі керек немесе алғандығын растайтын қолы қойылып, қолға 

тапсырылады. 

 

9.3. Өндірушінің/Импорттаушының осы Шарт талаптарын орындау жөніндегі 

Оператордың барлық шағымдары Оператордың қалауы бойынша қандай да бір 

шектеусіз кез келген байланыс құралдары қолданылып немесе қолданылмай 

Оператор үшін қолайлы кез келген нысанда беріледі. 

22. Құпиялық 

 

10.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарт 

күшінде болатын мерзімде оны жүзеге асыру бойынша жұмысқа қатысты барлық 

құжаттар, ақпарат және есептер бойынша құпиялық талаптарын сақтайды. 

 

10.2.  Келесі жағдайларды есептемегенде Тараптардың бір де бірі екінші 

Тараптың жазбаша келісімін алмай Шарттың мазмұнына қатысты ақпаратты 

немесе құпия деп саналатын және осы Шарттың ережелерін жүзеге асырумен 

байланысты басқа ақпаратты ашуға құқықсыз: 

1) ақпарат сот өндірісі барысында қолданылса; 

2) ақпарат Шарт бойынша Тараптардың бірі қызмет ұсынатын үшінші тұлғаларға 

берілсе, бірақ үшінші тұлға осындай ақпараттың құпиялық талаптарын сақтау 

және Тараптар белгілеген мерзімде, Тараптар белгілеген мақсаттарда ғана 

пайдалану міндеттемесін өзіне алуы керек; 

 

3) Шарт бойынша Тарап қаржы қаражатын алатын банкке немесе басқа қаржы 

ұйымына ақпарат берілсе, бірақ осындай банк немесе қаржы ұйымы осындай 

ақпараттың құпиялық талаптарын сақтау міндеттемесін өзіне алуы керек; 

4) ақпарат кез келген ақпаратқа, соның ішінде банктік құпия болып табылатын, 

Өндірушінің кез келген банктік шоттарына қатысты, соның ішінде Қазақстан 

Республикасынан тыс жердегі шетел банктерінде ашылған банктік шоттарға 

рұқсаты бар Қазақстан Республикасының салық немесе басқа уәкілетті 

мемлекеттік органдарына берілсе; 

5) Заңнамамен қарастырылған басқа жағдайларда, соның ішінде Оператор өз 

міндеттерін орындағанда. 

 

23. Басқа талаптар 

 

 

11.1. Осы Шартпен реттелмеген Тараптардың өзара қарым-қатынастары 

Заңнамамен реттеледі. 

 

11.2. Осы Шарт орыс және қазақ тілдерінде Тараптардың әрқайсысы үшін бір-

бірден заңды күші бірдей екі данада құрастырылған. 

 



  

  

11.3. Шарт Тарапының атауы, заңды және (немесе) пошталық мекенжайлары, 

банктік және басқа деректемелері өзгерген жағдайда ол екінші Тарапқа 

растайтын құжаттармен (мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің және (немесе) 

тіркеуші органға жіберілетін орналасқан жерінің өзгеруі туралы хабарламаның 

куәландырылған көшірмелерімен) қоса хабарлама жіберуге міндетті, бұл 

хабарлама Шарттың бөлінбейтін бір бөлігі болып табылады. 

Оператор тарапынан атауының, заңды және (немесе) пошталық 

мекенжайларының, банктік және басқа деректемелерінің өзгеруі туралы 

хабарлама Интернет-ресурста ақпарат орналастырылған кезден бастап 

орындалған деп есептеледі. 

11.4. Оператор бір тарапты тәртіпте осы Шарттың талаптарын өзгерте алады. 

Оператор осы Шартты Интернет-ресурста орналастырады және 

орналастырылған кезден бастап құқықтық қатынастарға қолданылады. 

 

 

24. Тараптардың заңды мекенжайлары және қолдары  

 

 

 

ОПЕРАТОР 

 

 ӨНДІРУШІ/ИМПОРТТАУШЫ : 
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Кеңейтілген Міндеттемелері» 
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«Финансовый центр» БО, 1-ші қабат. 
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БСН 151140025060 
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