
«Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттық бағыттарда 

келесі негізгі шарттарда өткізеді: 

 

1)  Инкотермс 2020 (FOB) жеткізу шарттары 
 

FOB жеткізу шарттары ("Free On Board"/ "Бортта еркін") тауар көрсетілген 

жөнелту портында сатып алушы жалдаған кеменің бортында орналастырылған 

жағдайда сатушы жеткізу бойынша өз міндеттемелерін орындаған болып есептеледі. 

FOB жеткізу қағидасы тауарды теңіз немесе ішкі су көлігімен тасымалдау 

кезінде ғана қолданыла алады. 

Тәуекелдер кеме бортында толық тиеу сәтінен бастап өтеді. 

 

Сатушының (бұдан әрі - Азық-түлік келісім шарт корпорациясы) негізгі 

міндеттері: 

1) тауарды тиеп жөнелту портына жеткізу және сатып алушы көрсеткен кеме 

бортына тиеу; 

2) тауарды әкету үшін жөнелтуші елде экспорттық баждар мен өзге де 

алымдарды төлей отырып, экспорттық кедендік ресімдеуді орындау (тауарды әкелу 

үшін кедендік формальдылықтар, импорттық кедендік баждарды төлеу немесе 

әкелу кезінде өзге де импорттық кедендік рәсімдерді сатып алушы жүзеге 

асырады); 

3) тиісті сертификатты(тарды) ресімдей отырып, темір жол вагондарына тиеу 

пункт(тер)інде тауардың сапасы мен санын инспекциялауды өз есебінен қамтамасыз 

ету; 

4) сатып алушыны тауар партиясының кемеге тиеуге дайындығы және 

кемені тиеуге беру қажеттілігі туралы хабардар ету;  

5) әрбір кемеде тиелген күні мен тауардың салмағын көрсете отырып, 

электрондық пошта/факс бойынша тиелген жүк туралы сатып алушыны хабардар 

ету; 

6) тауардың әрбір партиясына ілеспе құжаттарды (вагондар тізілімі, темір 

жол жүкқұжаттарының көшірмелерін) ұсыну; 

7) қажет болған жағдайда кеме трюмінде тауарды фумигациялау 

(фумигациялау сертификатын азық-түлік келісім шарт корпорациясы 

номинациялаған инспекциялық компания береді); 

 

Сатып алушының негізгі міндеттері: 

1) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы тиісті инвойсты шығарғаннан кейін 

100% алдын ала төлемді жүзеге асыру; 

2) Азық-түлік келісім шарт корпорациясына межелі елін, межелі портын, 

соңғы межелі портындағы жүк алушының атауын, оның мекенжайын және 

инспекциялық компанияны көрсете отырып, тиеп жөнелту жөніндегі жазбаша 

нұсқаулықтар жолдансын. 

Сатып алушы тауардың сапасы мен көлемін тексеру үшін элеваторлардағы тиеу 

пунктіне өзінің өкіл(дер)ін жіберуге және инспекциялық сертификат(тар)ға қол 

қоюға құқылы. Бұл жағдайда Азық-түлік келісім шарт корпорациясы көрсетілген 



өкіл(дер) үшін шарттарды қамтамасыз етуге, барлық кезеңдерге, яғни сақтауға, 

тасымалдауға және тиеуге баруы және инспекциялауы тиіс. 

 

Ерекше шарттар: 

1) баға кедендік төлемдерді және порттағы тиеу жұмыстарына байланысты 

өзге шығыстарды қоса алғанда, барлық шығындарды қамтиды; 

2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі барлық банктік шығыстар - 

сатып алушының есебінен. Қазақстан ішіндегі барлық банктік шығыстар - Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының есебінен; 

3) ішінара жөнелтуге рұқсат етіледі; 

4) Сатып алушыға төмендегі жағдайларда айыппұл санкциялары 

қолданылады: 

 келісімшарт бойынша уақтылы төлемеу; 

 сатып алушы кемені келісілген уақытта ұсынбаған жағдайда. 

5) сатып алушы алдын ала төлемді кешіктірген жағдайда келісім-шарт Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының қалауы бойынша бұзылуы мүмкін. 

 

Өзге шарттар тараптар жасасатын келісімшарттарда көзделеді. 

Бұл шарттар оферта болып табылмайды. 

 

 

2)  Инкотермс 2020 (DAP) жеткізу шарттары 
 

DAP жеткізу шарттары ("Delivered At Point"/"Жеткізілім пунктінде") сатушы 

сатып алушыға экспорттың кедендік режимінде шығарылған және көрсетілген 

межелі пунктке келген көлік құралынан түсіруге дайын тауарды берген жағдайда 

жеткізу бойынша өз міндеттемелерін орындаған болып есептеледі. 

Тәуекелдер тауар келгеннен кейін көрсетілген межелі пунктке дейін өтеді. 

 

Сатушының (бұдан әрі – Азық-түлік келісім шарт корпорациясы) негізгі 

міндеттері: 

1) сатып алушы көрсеткен межелі пунктке дейін сатып алушының 

мекенжайына тауарды жеткізу; 

2) тауарды әкету үшін жөнелтуші елде экспорттық баждар мен өзге де 

алымдарды төлей отырып, экспорттық кедендік ресімдеуді орындау (тауарды әкелу 

үшін кедендік формальдылықтар, импорттық кедендік баждарды төлеу немесе 

әкелу кезінде өзге де импорттық кедендік рәсімдерді сатып алушы жүзеге 

асырады); 

3) тиісті сертификатты(тарды) ресімдей отырып, темір жол вагондарына тиеу 

пункт(тер)інде тауардың сапасы мен санын инспекциялауды өз есебінен қамтамасыз 

ету; 

4) тауар партиясының тиеп жөнелтуге дайындығы туралы сатып алушыны 

хабардар ету;  

5) сатып алушыны әрбір вагонда тауардың тиеу күні мен салмағын көрсете 

отырып, электрондық пошта/факс арқылы тиелгені туралы хабардар ету; 

6) тауардың әрбір партиясына ілеспе құжаттарды (вагондар тізілімі, темір жол 

жүкқұжаттарының көшірмелерін) ұсыну; 



7) қажет болған жағдайда вагондарда тауарды фумигациялауды жүзеге асыру  

(Фумигациялау сертификатын Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 

номинациялаған инспекциялық компания береді); 

 

Сатып алушының негізгі міндеттері: 

1) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы тиісті инвойсты шығарғаннан кейін 

тауарға 100% алдын ала ақы төлейді; 

2) тиелген және қажет болған жағдайда транзиттік елдер мен межелі елдің 

аумақтары бойынша бос жүргені үшін ақы төленуін қамтамасыз ету; 

3) Азық-түлік келісім шарт корпорациясына межелі елін, межелі темір жол 

станциясын, соңғы межелі пунктіндегі жүк алушысының атауын көрсете отырып, 

тиеп жөнелту жөніндегі жазбаша нұсқаулықтар жіберілсін. 

Сатып алушы тауардың сапасы мен көлемін тексеру үшін элеваторлардағы тиеу 

пунктіне өзінің өкіл(дер)ін жіберуге және инспекциялық сертификат(тар)ға қол 

қоюға құқылы. Бұл жағдайда Азық-түлік келісім шарт корпорациясы көрсетілген 

өкіл(дер) үшін шарттарды қамтамасыз етуге, барлық кезеңдерге, яғни сақтауға, 

тасымалдауға және тиеуге баруы және инспекциялауы тиіс. 

 

Ерекше шарттар: 

1) баға кедендік төлемдерді және тиеу пунктіндегі тиеу жұмыстарына 

байланысты басқа да шығыстарды қоса алғанда, барлық шығындарды қамтиды; 

2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі барлық банктік шығыстар - 

сатып алушының есебінен. Қазақстан ішіндегі барлық банктік шығыстар - Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының есебінен; 

3) ішінара жөнелтуге рұқсат етіледі; 

4) Сатып алушыға төмендегі жағдайларда айыппұл санкциялары 

қолданылады: 

 келісімшарт бойынша уақтылы төлемеу; 

 вагондардың келген күні мен уақытынан бастап түсіру станциясында 2 

тәуліктен астам тиеуде болуы; 

 қолданыстағы жүк тасымалдау қағидаларына, жүктерді тиеу мен 

бекітудің техникалық шарттарына, қауіпсіздік техникасы қағидаларына, өртке қарсы 

қағидаларға, санитариялық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес вагондарды 

пайдалану, оның ішінде қайтару; 

 вагондарды пайдалану тоқтатылған кезде, оның ішінде қолданылу 

мерзімінің аяқталуына, осы келісімшарттың мерзімінен бұрын бұзылуына 

байланысты вагондарды өз есебінен бастапқы тиеу станциясына немесе Азық-түлік 

келісім шарт корпорациясымен келісім бойынша басқа станцияға техникалық 

жарамды күйде жүктің қалдықтарынан алдын ала тазалап, ал қажет болған жағдайда 

жуып, буландырып және дезинфекциялап жөнелту қажет. 

5) сатып алушы алдын ала төлемді кешіктірген жағдайда келісім-шарт Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының қалауы бойынша бұзылуы мүмкін. 

 

Өзге шарттар тараптар жасасатын келісімшарттарда көзделеді. 

Бұл шарттар оферта болып табылмайды. 

 

 



3)  Инкотермс 2020 (СРТ) жеткізу шарттары) 
 

CPT жеткізу шарттары ("Carriage Paid To"/ "Жүк/тасымалдау дейін төленді") 

сатушы экспорттың кедендік режимінде шығарылған тауарды өзінің 

тасымалдаушысына межелі жерге дейін тасымалдау үшін берген кезде өзінің 

жеткізу жөніндегі міндеттемелерін орындаған болып есептеледі. 

Тәуекелдер тауарды көлік құралына жүктегеннен кейін өтеді. 

 

 

Сатушының (бұдан әрі – Азық-түлік келісім шарт корпорациясы) негізгі 

міндеттері: 

1) сатып алушы көрсеткен межелі пунктке дейін сатып алушының 

мекенжайына тауарды жеткізу; 

2) тауарды әкету үшін жөнелтуші елде экспорттық баждар мен өзге де 

алымдарды төлей отырып, экспорттық кедендік ресімдеуді орындау (тауарды әкелу 

үшін кедендік формальдылықтар, импорттық кедендік баждарды төлеу немесе 

әкелу кезінде өзге де импорттық кедендік рәсімдерді сатып алушы жүзеге 

асырады); 

3) тиісті сертификатты(тарды) ресімдей отырып, темір жол вагондарына тиеу 

пункт(тер)інде тауардың сапасы мен санын инспекциялауды өз есебінен қамтамасыз 

ету; 

4) тауар партиясының тиеп жөнелтуге дайындығы туралы сатып алушыны 

хабардар ету;  

5) сатып алушыны әрбір вагонда тауардың тиеу күні мен салмағын көрсете 

отырып, электрондық пошта/факс арқылы тиелгені туралы хабардар ету; 

6) тауардың әрбір партиясына ілеспе құжаттарды (вагондар тізілімі, темір жол 

жүкқұжаттарының көшірмелерін) ұсыну; 

7) қажет болған жағдайда вагондарда тауарды фумигациялауды жүзеге асыру  

(Фумигациялау сертификатын Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 

номинациялаған инспекциялық компания береді); 

 

Сатып алушының негізгі міндеттері: 

1) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы тиісті инвойсты шығарғаннан кейін 

тауарға 100% алдын ала ақы төлейді; 

2) Азық-түлік келісім шарт корпорациясына межелі елін, межелі темір жол 

станциясын, түпкі межелі пункті жүк алушысының атауын көрсете отырып, тиеп 

жөнелту жөніндегі жазбаша нұсқаулықтар жіберілсін; 

Сатып алушы тауардың сапасы мен көлемін тексеру үшін элеваторлардағы тиеу 

пунктіне өзінің өкіл(дер)ін жіберуге және инспекциялық сертификат(тар)ға қол 

қоюға құқылы. Бұл жағдайда Азық-түлік келісім шарт корпорациясы көрсетілген 

өкіл(дер) үшін шарттарды қамтамасыз етуге, барлық кезеңдерге, яғни сақтауға, 

тасымалдауға және тиеуге баруы және инспекциялауы тиіс. 

 

Ерекше шарттар: 

1) баға кедендік төлемдерді және тиеу пунктіндегі тиеу жұмыстарына 

байланысты басқа да шығыстарды қоса алғанда, барлық шығындарды қамтиды; 



2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі барлық банктік шығыстар - 

сатып алушының есебінен. Қазақстан ішіндегі барлық банктік шығыстар - Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының есебінен; 

3) ішінара жөнелтуге рұқсат етіледі; 

4) Сатып алушыға төмендегі жағдайларда айыппұл санкциялары 

қолданылады: 

 келісімшарт бойынша уақтылы төлемеу; 

 вагондардың келген күні мен уақытынан бастап түсіру станциясында 2 

тәуліктен астам тиеуде болуы; 

 қолданыстағы жүк тасымалдау қағидаларына, жүктерді тиеу мен 

бекітудің техникалық шарттарына, қауіпсіздік техникасы қағидаларына, өртке қарсы 

қағидаларға, санитариялық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес вагондарды 

пайдалану, оның ішінде қайтару; 

 вагондарды пайдалану тоқтатылған кезде, оның ішінде қолданылу 

мерзімінің аяқталуына, осы келісімшарттың мерзімінен бұрын бұзылуына 

байланысты вагондарды өз есебінен бастапқы тиеу станциясына немесе Азық-түлік 

келісім шарт корпорациясымен келісім бойынша басқа станцияға техникалық 

жарамды күйде жүктің қалдықтарынан алдын ала тазалап, ал қажет болған жағдайда 

жуып, буландырып және дезинфекциялап жөнелту қажет. 

5) сатып алушы алдын ала төлемді кешіктірген жағдайда келісім-шарт Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының қалауы бойынша бұзылуы мүмкін. 

 

Өзге шарттар тараптар жасасатын келісімшарттарда көзделеді. 

Бұл шарттар оферта болып табылмайды. 

 

4)  Инкотермс 2020 (FCA) жеткізу шарттары) 
 

FCA  жеткізу шарттары ("Free Carrier"/"Франко тасымалдаушы") экспорттың 

кедендік режимінде шығарылған тауар тасымалдаушының көлік құралына сатып 

алушы көрсеткен жерде тиелген кезде сатушы өзінің жеткізу жөніндегі 

міндеттемелерін орындаған болып есептелетінін білдіреді. 

Тәуекелдер сатып алушы көрсеткен тасымалдаушының көлік құралына тауарды 

жүктегеннен кейін өтеді. 

 

Сатушының (бұдан әрі – Азық-түлік келісім шарт корпорациясы) негізгі 

міндеттері: 

1) сатып алушының жылжымалы құрамды уақтылы ұсынуы үшін тиеудің 

басталу күні мен орнын көрсете отырып, электрондық пошта арқылы тауарды 

теміржол вагондарына тиеудің жоспарланған күніне дейін кемінде күнтізбелік 5 

(бес) күн бұрын сатып алушыны тиеуге дайындығы туралы хабардар ету; 

2) тауарды әкету үшін жөнелтуші елде экспорттық баждар мен өзге де 

алымдарды төлей отырып, экспорттық кедендік ресімдеуді орындау (тауарды әкелу 

үшін кедендік формальдылықтар, импорттық кедендік баждарды төлеу немесе 

әкелу кезінде өзге де импорттық кедендік рәсімдерді сатып алушы жүзеге 

асырады); 



3) тиісті сертификатты(тарды) ресімдей отырып, темір жол вагондарына тиеу 

пункт(тер)інде тауардың сапасы мен санын инспекциялауды өз есебінен қамтамасыз 

ету; 

4) тауар партиясының тиеп жөнелтуге дайындығы туралы сатып алушыны 

хабардар ету;  

5) сатып алушыны әрбір вагонда тауардың тиеу күні мен салмағын көрсете 

отырып, электрондық пошта/факс арқылы тиелгені туралы хабардар ету; 

6) тауардың әрбір партиясына ілеспе құжаттарды (вагондар тізілімі, темір жол 

жүкқұжаттарының көшірмелерін) ұсыну; 

7) қажет болған жағдайда вагондарда тауарды фумигациялауды жүзеге асыру  

(Фумигациялау сертификатын Азық-түлік келісім шарт корпорациясы 

номинациялаған инспекциялық компания береді); 

 

Сатып алушының негізгі міндеттері: 

1) Азық-түлік келісім шарт корпорациясы тиісті инвойсты шығарғаннан кейін 

тауарға 100% алдын ала ақы төлейді; 

2) жылжымалы құраммен қамтамасыз ету; 

3) тауардың жөнелту теміржол станциясынан тағайындалған теміржол 

станциясына дейін тасымалдануын қамтамасыз ету; 

4) барлық аумақтар бойынша тауарды тасымалдау құнының төленуін 

қамтамасыз ету; 

5) Азық-түлік келісім шарт корпорациясына межелі елін, межелі темір жол 

станциясын, соңғы межелі пунктіндегі жүк алушысының атауын көрсете отырып, 

тиеп жөнелту жөніндегі жазбаша нұсқаулықтар жіберілсін. 

Сатып алушы тауардың сапасы мен көлемін тексеру үшін элеваторлардағы тиеу 

пунктіне өзінің өкіл(дер)ін жіберуге және инспекциялық сертификат(тар)ға қол 

қоюға құқылы. Бұл жағдайда Азық-түлік келісім шарт корпорациясы көрсетілген 

өкіл(дер) үшін шарттарды қамтамасыз етуге, барлық кезеңдерге, яғни сақтауға, 

тасымалдауға және тиеуге баруы және инспекциялауы тиіс. 

 

Ерекше шарттар: 

1) баға кедендік төлемдерді және тиеу пунктіндегі тиеу жұмыстарына 

байланысты басқа да шығыстарды қоса алғанда, барлық шығындарды қамтиды; 

2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі барлық банктік шығыстар - 

сатып алушының есебінен. Қазақстан ішіндегі барлық банктік шығыстар - Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының есебінен; 

3) ішінара жөнелтуге рұқсат етіледі; 

4) Сатып алушыға төмендегі жағдайларда айыппұл санкциялары 

қолданылады: 

 келісімшарт бойынша төлемді уақтылы төлемеу. 

5) сатып алушы алдын ала төлемді кешіктірген жағдайда келісім-шарт Азық-

түлік келісім шарт корпорациясының қалауы бойынша бұзылуы мүмкін. 

 

Өзге шарттар тараптар жасасатын келісімшарттарда көзделеді.  

Бұл шарттар оферта болып табылмайды. 

 


