
Аукцион 

күні
Сауда күні

Аукцион 

күні

ҚЭА бойынша 

объектілер, қуаты

Түзілетін 

қалдықтарды

ң көлемі, мың 

тонна

Жер мен 

қосылу 

нүктесінің 

болуы

KOREM АҚ 

сауда жүйесінде 

тіркеу кезеңі"

Құжаттарды 

тексеру, шарт 

жобасын және 

"KOREM" АҚ 

төлем шотын 

жіберу"

Қол қойылған 

шартты "KOREM" 

АҚ-ға тапсыру 

мерзімі (Нұр-

сұлтан қ. 

уақытымен 12:00-

дейін кешіктірмей)          

"KOREM" АҚ 

қызметтері үшін 

төлем мерзімі 

(Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен 18:00-

дейін 

кешіктірмей)     

"KOREM" АҚ 

қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

уәкілетті органға. сауда 

жүйесінде. тіркеуден 

өткен аукциондық 

сауда-саттыққа 

қатысушылардың 

тізімін жібереді

ҚЭА бойынша 

аукциондық сауда-

саттыққа 

қатысушылар уәкілетті 

органға, ҚЭА 

пайдаланатын энергия 

өндіруші ұйымдардың 

тізбесіне енгізу үшін 

құжаттарды жібереді

Комиссия 1 (бір) айдан 

аспайтын мерзімде 

қатысушылар ұсынған 

құжаттарды қарайды, 

шешім қабылдайды және 

ҚЭА пайдаланатын 

энергия өндіруші 

ұйымдардың тізбесін 

"ҚОРЕМ" АҚ-ға 

жібереді

"ЖЭК бойынша 

ҚЕАО" ЖШС-да 

аукционға қатысуға 

өтінімді қаржылық 

қамтамасыз етуді 

ұсыну (5000 

теңге/кВт есебінен)       

Сауда күні (Нұр-

сұлтан қ. 

уақытымен 14:00-

ден 15:00-ге дейін)

Электр энергиясын 

сатып алу шартын 

(PPA) жасасуға өтінім 

беру

"ЖЭК бойынша 

ҚЕАО" ЖШС

Шарт талаптарының 

орындалуын 

қаржылық 

қамтамасыз етуді 

ұсыну (PPA)

"ЖЭК бойынша 

ҚЕАО" ЖШС 

(жобаның белгіленген 

қуаты 10000 теңге/кВт 

есебінен)

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Нұр-Сұлтан қ.     

21.1 МВт 
277.5 Ия

Алматы қ.           

33,3 МВт
438 Ия

Ақтөбе қ.               

10,9 МВт
143.7 Ия

Өскемен қ.               

4,5 МВт
60 Ия

Шымкент қ.        

15,2 МВт
200 Ия

Қараганды қ.       

15,8 МВт
208.7 Ия

Жеңімпаздар 

тізілімін жариялау. 

Тізілімді, қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

уәкілетті органға 1 

жұмыс күні ішінде 

жолдау.

ҚЭА бойынша аукциондық сауда-саттық

Елді мекендер тобы (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Өскемен, Қарағанды)

2021 жылғы 15 шілде

Тіркеу кезеңі Тіркеуден кейінгі әрекеттер Аукциондардан кейінгі әрекеттер

15 шілде
14 мамыр - 14 

маусым

Құжаттарды 

ұсынған күннен 

бастап 2 жұмыс 

күннің ішінде   

11 шілде 14 маусым - 16 маусым

Шарт жасалған күннен 

бастап 14 маусымға 

дейін

30 маусымнан 

кешіктірмей
12 шілде

15 шілде

Аукцион 

жеңімпаздарының 

тізіліміне енгізілгеннен 

кейін 60 күнтізбелік күн 

ішінде

Сатып алу шартына 

қол қойылғаннан кейін 

30 күнтізбелік күн 

ішінде

* Шекті аукциондық бағасы:                                                        

191.9 тг/кВт*сағ      


