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Жалпы ережелер 

 

1. Осы Регламент бақылаушылардың ЖЭК жобаларын іріктеу бойынша 

аукциондық сауда-саттыққа қатысу тәртібін анықтауға арналған. 

2. Осы Регламентпен шешілетін негізгі міндеттер: 

   өтінімдерді бақылаушылардан қабылдау тәртібі; 

   бақылаушылардың мақсаттары мен міндеттері; 

   бақылаушыларға қойылатын талаптар; 

3.   Осы Регламентке мынадай жағдайларда өзгерістер енгізілуі мүмкін: 

- аукциондық сауда-саттықты реттейтін нормативтік құқықтық актілерге 

тиісті өзгерістерді енгізу; 

Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің 

мазмұнын және оны беру тәртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді 

қаржылық қамтамасыз ету түрлерін және оларды енгізу мен қайтару 

шарттарын, қорытынды шығару және жеңімпаздарды анықтау тәртібін 

қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларға 

(бұдан әрі - Қағидалар) және/немесе Жаңартылатын энергия көздер 

жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша 

әдістемелеік нұсқаулықтарға (бұдан әрі - Әдістемелеік нұсқаулықтар) 

өзгерістерді енгізу. 

Бақылаушыға өтінімдерді қабылдау тәртібі; 

 

4. Байқаушылардың құрамы мен саны уәкілетті органмен анықталады - 8 

(сегіз) адамға дейін. 

5. Байқаушылар келесі ұйымдардың қызметкерлері бола алады: 

1) «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» заңды тұлғалардың 

бiрлестiгi; 
2) «Қазақстанның жаңартылатын энергетикасы қауымдастығы» 

коммерциялық емес ұйым; 
3) «KAZENERGY» қазақстандық мұнай-газ және энергетика кешені 

ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалардың бiрлестiгi; 

4) ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, 

бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті; 

5) «Тауар нарықтарының бәсекелестігін дамыту қауымдастығы» 

қауымдастық түріндегі заңды тұлғалардың бiрлестiгі; 

6) «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы; 

7) Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі; 

8) «Жаңартылатын энергетика» қауымдастығы - заңды тұлғалар мен жеке 

кәсіпкерлердің коммерциялық емес бірлестігі; 

9) баспасөз өкілдері. 

6. Байқаушылардың тізімі жаңартылатын энергия көздер жобаларын 

іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықтың (бұдан әрі - аукциондық сауда-



саттық) басталғанға дейін 1 (бір) күн бұрын қалыптастырылады және 

аукциондық сауда-саттықтың ұйымдастырусышыға жіберіледі. 

Байқаушылардың тізімінде байқаушының толық аты-жөні, жұмыс орны және 

лауазымы көрсетіледі. 

 

Бақылаушының мақсаттары мен міндеттері  

 

7. Аукциондық сауда-саттық барысында байқаушылардың сауда залында 

болудың мақсаты – аукциондық сауда-саттықтың жүргізу қалпын және 

аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарын анықтауын бақылау  

8. Бақылаушының міндеттері: 

 конверттің тұтастығын, осы Әдістемелік нұсқаулықтардың 42, 44 

тармақтарында көрсетілген талаптарға қаржылық қамтамасыз етуі бар өтінім 

берушілердің тізімін тексеру; 

 сауда-саттық оператордың әрекетін бақылау; 

 сауда-саттық сессиясын өткізу процессін және Қағидаларға сәйкес 

аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздарын анықтауын бақылау. 

Бақылаушыларға қойылатын талаптар; 

 

9. Аукциондық сауда-саттықты өткізу кезінде байқаушы: 

 барлық техникалық байланыс құралдарды аукциондық сауда-саттық 

ұйымдастырушының хатшысында қол қоя отырып қалдыруға; 

 Сауда залға аукциондық сауда-саттық басталғанға дейін 30 (отыз) 

минут бұрын кіруге және сауда сессиясының барлық ұзақтығында болуға; 

 сауда залы шықпауға; 

 қаржылық қамтамасыз етуі бар өтінім берушілердің тізімімен бірге 

конвертті ашу кезінде болуға; 

 қаржылық қамтамасыз етуі бар аукциондық сауда-саттыққа қатысуға 

өтінім берушілердің тізімімен (1-қосымша) бірге конвертті ашу хаттамаға қол 

қоюға; 

 аукциондық сауда-саттықты болдырмау немесе басқа мерзімге 

ауыстыру жағдайда (2-қосымша) аукциондық сауда-саттықты жүргізуге 

қатысты коммерциялық құпияны және құпия ақпаратты жария етпеу туралы 

міндеттемелерге қол қоюға талап етіледі. 

 

Қорытынды ережелер 

 

10. Аукциондық сауда-саттық барысында ескертулер немесе 

бұзушылықтар анықталған жағдайда байқаушы жағдайды жазбаша түрінде 

баяндауға және уәкілетті органға жіберуге міндетті.  

 

 



1-қосымша 

 

Қаржылық қамтамасыз етуі бар аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім 

берушілердің тізімімен (1-қосымша) бірге конвертті ашу  

№1 хаттамасы; 

 

 

Конвертті ашу уақыты 

 

Конвертті ашу орны Конвертті ашу күні 

13.30 (Астана уақыты 

бойынша) 

Астана қаласы, Тәуелсіздік 

даңғылы, 59-үй, 11 қабат, 1109 

кеңсе 

2018ж.__.______. 

  

  

Конверт сауда-саттық операторымен байқаушының(лардың) қатысуымен ашылды. 

Конвертте есеп айырысу-қаржы орталығының бас директоры Нұрмағанбетов Жандос 

Демесиновичпен қол қойылған, қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда 

қалыптастырылған қаржылық қамтамасыз етуі бар аукциондық сауда-саттыққа қатысуға 

өтінім берушілердің тізімі болады.  

Конвертті ашу кезінде қатысқандар:  

 Сауда-саттық операторы – Кенжин Жасұлан Аманкелдіұлы, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 Бақылаушы – ________________(Аты-жөні, лауазымы, қолы)_______________, 

 

 

 

 

 

 

Сауда-саттық операторы                                                                                   Ж.А. Кенжин 

                                                                                                                  МО 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-қосымша 

 

 

Жаңартылатын энергия көздерін жобаларын іріктеу бойынша 

аукциондық сауда-саттықты жүргізуге қатысты коммерциялық 

құпияны және құпия ақпаратты жария етпеу туралы  

Міндеттемелер 
 

Астана қаласы                                 № 1                             2018 ж. 30 мамыр 

   

 

Біз, төменде қол қоюшылар, аукциондық сауда-саттықты болдырмау немесе басқа 

мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдаған кезде, сеніп тапсырылатын немесе 

аукциондық сауда-саттықта белгілі болатын аукциондық сауда-саттық бойынша 

коммерциялық құпияны құрайтын деректерді және құпия ақпаратты жарияламауға 

міндеттенеміз 

 

 

 

 

Бақылаушы Оператор 

Петров Василий Амангельдыевич 

ЖЭК бойынша департаментінің бас 

сарапшысы 

 

____________________________ 

 

Кенжин Жасұлан Аманкелдіұлы 

 

 

___________________________ 


