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Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану мониторингiн жүзеге 

асыру ережесi 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану мониторингiн жүзеге 

асыру ережесi (бұдан әрi – Ереже) «Жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан 

Республикасының Заңына (бұдан әрi – Заң) сәйкес әзiрлендi және 

жаңартылатын энергия көздерiн (бұдан әрi – ЖЭК) пайдалану мониторингiн 

жүзеге асыру тәртібін айқындайды. 

2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) ЖЭК пайдалану мониторингi – ЖЭК энергетикалық әлеуеті және 

электр мен (немесе) жылу энергиясын өндiру үшін ЖЭК пайдалану нәтижелері 

туралы ақпаратты жүйелі жинау, есепке алу және талдау; 

2) ЖЭК пайдалану жөніндегі объектi – ЖЭК пайдалана отырып, электр 

және (немесе) жылу энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғылар 

және ЖЭК пайдалану жөніндегі объектіні пайдалану үшін технологиялық 

тұрғыдан қажетті және ЖЭК пайдалану жөніндегі объектінің меншік иесінің 

балансындағы, олармен өзара байланысты құрылыстар мен инфрақұрылым; 

3) уәкілетті орган – ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы басшылықты 

және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

4) ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйым (бұдан әрi – энергия 

өндіруші ұйым) – ЖЭК пайдалана отырып, электр және (немесе) жылу 

энергиясын өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға; 

5) шағын СЭС – жиынтық қуаты отыз бес мегаваттан аспайтын, бір 

гидроторапта орналасқан қондырғылары бар және реттеудің тәуліктік 

мерзімінен астамын қамтамасыз ететін су қоймалары жоқ су электр 

станциялары. 
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3. Осы Ережеде пайдаланылатын өзге ұғымдар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолданылады. 

 

 

2. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мониторингін жүзеге 

асыру тәртібі 

 

4. Уәкілетті орган ЖЭК пайдалану мониторингін: 

1) Қазақстан Республикасында электр және (немесе) жылу энергиясын 

өндiрудiң жалпы көлемiнде ЖЭК пайдалану жөніндегі объектілердің электр 

және (немесе) жылу энергиясын өндiру және босату үлесiн есепке алу; 

2) ЖЭК пайдалана отырып, электр энергиясын өндіру көлемінің 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында 

көзделген нысаналы көрсеткіштерге сәйкестігін айқындау үшін жүзеге 

асырады. 

5. Энергия өндіруші ұйым тоқсан сайын уәкілетті органның сұрау салуы 

бойынша Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзінің әрбір ЖЭК 

пайдалану жөніндегі объектісі бойынша электр және (немесе) жылу энергиясын 

өндіру және босату жөнінде ақпарат береді. 

6. Жүйелік оператор тоқсан сайын уәкілетті органның сұрау салуы 

бойынша Қазақстан Республикасында өндірілген және Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс жерден сатып алынған электр энергиясының 

көлемі туралы ақпарат береді. 

7. Уәкілетті орган алынған ақпараттың негізінде талдау жүргізеді және 

Қазақстан Республикасындағы электр және (немесе) жылу энергиясын 

өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК пайдалану жөніндегі объектілердің электр 

және (немесе) жылу энергиясын өндіру үлесін айқындайды. 

8. Тиісті облыстың жергілікті атқарушы органдары Ережеге                               

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың                  

25-күніне дейінгі мерзімде уәкілетті органға ЖЭК пайдалану жөніндегі 

объектілерді салуға берілген жер учаскелері туралы, сондай-ақ іске қосылған 

ЖЭК пайдалану жөніндегі объектілер туралы ақпарат береді. 

9. ЖЭК пайдалану мониторингінің нәтижелері бойынша уәкілетті 

орган ЖЭК пайдалана отырып, электр энергиясын өндіру көлемін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген 

нысаналы көрсеткіштермен сәйкестігін айқындайды.  

10. ЖЭК пайдалану мониторингінің нәтижелері уәкілетті органның 

интернет-ресурстарында есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 10-күнінен 

кешіктірмей орналастырылады.   

11. ЖЭК пайдалану мониторингі шеңберінде уәкiлеттi орган ЖЭК 

пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдарды есепке алуды жүргізеді және 

олардың тізбесін өзінің интернет-ресурсында жариялайды. 
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12. ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесіне 

энергия өндіруші ұйымдарды қосу үшін қажетті құжаттар тізбесін уәкілетті 

орган айқындайды. 

 

 

___________________________ 


