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Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2021 
жылғы 13 тамыздағы № 262 

бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет 

министрлігінде 2021 жылғы 16 
тамызда № 24000 болып тіркелді

Министерство энергетики Республики Казахстан

«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 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 466 бұйрығына толықтыру 
енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:

1. «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 қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 466 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
16240 болып тіркелген) мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Аукционға қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын және оны беру тәртібін, аукционға 
қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз ету түрлерін және оларды 
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енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару және жеңімпаздарды анықтау 
тәртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу 
қағидалары:

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

«8-1. Күн және жел электр станцияларын салу бойынша жобаларды іріктеу 
жөніндегі аукциондық сауда-саттық электр желілерінің нүктелеріне қосу 
мүмкіндігі және Графикте көрсетілген, салу жоспарланған объектілер үшін 
резервтелген жер учаскелері туралы ақпаратқа сәйкес жүргізіледі.

Бұл ретте, аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін осы Қағидалардың 19-
тармағының 7) - 9) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсыну жүзеге 
асырылмайды.».

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын 
энергия көздері департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі

Н. Ногаев

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі



 Редакциялау күні 13.08.2021
 Сақтау күні 20.08.2021
 Дата редакции 13.08.2021
 Дата скачивания 20.08.2021

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде


		2021-08-20T08:15:56+0600
	ЦАЙ ЛИЛИАНА




