
Аукциондық сауда-саттықты 

өткізу күні

Сауда-саттықты өткізу 

уақыты (Астана уақыты)

ЖЭК түрі БЭЖ 

аймағы Қуаты

Сатып 

алынатын 

белгіленген қуат 

көлемі 

Шекті 

аукциондық 

баға шамасы, 

тг/кВт*сағ

Өтінім берушілерді тіркеу 

(құжаттарды қабылдау) кезеңі

Ұйымдастырушының 

өтінім беруші ұсынған 

құжаттарды тексеруі 

және 

ұйымдастырушының 

шарт жобасын және 

өтінім берушіге төлем 

шотын жіберуі

Ұйымдастырушының 

қол қойылған шарттын 

өтінім берушіден алған 

күні 

Өтінім берушінің 

ұйымдастырушының 

қызметіне ақы төлеу 

мерзімі

Өтінім берушінің 

оқуын бастау/тоқтату 

күні 

Өтінім берушіге 

аукциондық сауда-

саттыққа қатысушы 

мәртебесін беру

Ұйымдастырушының 

шот-фактурасын, 

орындалған 

жұмыстар актісін 

және өзара есеп 

айырысуларды 

салыстыру актісін 

өтінім берушіге 

жіберуі

«ЖЭКҚ жөніндегі 

ҚЕАО» ЖШС 

аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға 

өтінімді қаржылық 

қамтамасыз етуді ұсыну

Өткізілген аукциондық сауда-

саттық қорытындылары 

бойынша ақпаратты және 

аукциондық сауда-саттық 

жеңімпаздарының тізілімін 

«КОРЭМ» АҚ-мен 

қалыптастыру және ҚР 

Энергетика министрлігіне 

жіберу

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС-не 

PPA-ге қол қою үшін аукциондық 

сауда-саттық жеңімпазының 

аукциондық бағалар бойынша өтінім 

беруі

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» 

ЖШС-ға аукциондық сауда-

саттық жеңімпаздарының 

шарт талаптарының 

орындалуын қаржылық 

қамтамасыз етуді ұсыну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

16.09.2019 14-00-ден 17-00-ге дейін

ГЭС Солтүстік және 

Оңтүстік аймақтар 5 

МВт

шағын 0,1-ден 10 

МВт дейін
15.48 29.07.2019 ж.-06.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

05.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

05.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 06.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                      

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 11.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей 

17.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

17.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін

ГЭС Солтүстік және 

Оңтүстік аймақтар 10 

МВт

шағын 0,1-ден 10 

МВт дейін
15.48 29.07.2019 ж.-09.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

06.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

06.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 09.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 12.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей 

18.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

18.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін
БиоЭС Барлық аймақтар 

10 МВт

шағын 0,1-ден 10 

МВт дейін
32.15 29.07.2019 ж.-10.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

09.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

09.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 10.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 13.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей 

19.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

19.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін
ЖЭС Барлық аймақтар 

20 МВт

шағын 0,1-ден 10 

МВт дейін
22.66 29.07.2019 ж.-11.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

10.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

10.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 11.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 16.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей

 20.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

23.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін
ЖЭС Солтүстік аймақ 

80 МВт

ірілері 10 МВт 

және одан жоғары
22.66 29.07.2019 ж.-13.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

12.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

12.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 13.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 18.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей 

24.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

24.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін
КЭС Барлық аймақтар 

30 МВт

ірілері 10 МВт 

және одан жоғары
29 29.07.2019 ж.-16.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

13.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

13.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 16.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 20.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей 

26.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

25.09.19 ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін

ГЭС Солтүстік және 

Оңтүстік аймақтар 50 

МВт

ірілері 10 МВт 

және одан жоғары
15.48 29.07.2019 ж.-17.09.2019 ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

16.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

16.09.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 17.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 23.09.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей

 27.09.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

27.11.19 ж. ж. 14-00-ден 17-00-ге дейін
КЭС Оңтүстік аймақ 50 

МВт

ірілері 10 МВт 

және одан жоғары
29 14.10.2019ж. - 19.11.2019ж.

құжаттарды ұсынған 

күннен бастап 2 жұмыс 

күні ішінде                                                        

18.11.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

12:00-ден кешіктірмей

18.11.2019 жылы Астана 

уақыты бойынша сағат 

18:00-ден кешіктірмей

шарт жасалған және 

төлем жасаған сәттен 

бастап 19.09.2019 ж. 

дейін

шарт жасалған және 

төлем жасалған сәттен 

бастап                                   

аукциондық сауда-

саттықты іс жүзінде 

өткізгеннен кейін 3 

жұмыс күні ішінде

аукциондық сауда-саттық 

басталған күнге дейін 2 

(екі) жұмыс күнінен 

кешіктірмей - 22.11.2019

Сауда-саттықтан кейін 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей

 28.11.19 ж.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдар тізбесіне енгізілгеннен кейін 

60 күнтізбелік күн ішінде 

сатып алу шартына қол 

қойылғаннан кейін 30 

күнтізбелік күн ішінде

2019 жылға АРНАЛҒАН АУКЦИОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Жұмыс атауы 

Ескерту: Ұйымдастырушы өтінім берушіге 

нұсқаманы оның қол қойылған шартты ұсынғаннан 

және ұйымдастырушы қызметінің құнын төлегеннен 

кейін ғана жүргізеді.


