
                                                                                         

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарт№___________ 

Электр тораптарымен 

 жеткізу кезіндегі электр энергияның техникалық 

мөлшерлі ысырабын  жабу үшін электр энергияларын 

жеткізу. 
 

 
Атырау қаласы                       «_____» _____________ 2020 ж. 

 

 

       ____________________________________,  әрі  қарай  «Энергия 

өндіруші ұйым» АҚ  жарғысы негізінде әрекет  ететін  

___________тұлғасында____________,  бір  тараптан  «Атырау 

Жарық» акционерлік қоғамы, әрі қарай «Сатып алушы» АҚ жарғы-сы  

негізінде  әрекет  ететін  президент  тұлғасында   С.Ф. Кенжалиев, 

екінші тарапқа электр желіліріне жеткізу кезіндегі электр энергияның 

техникалық мөлшерлі ысырабын жабу үшін электр энергияларын 

жеткізіп тұруға,   «Тараптар»  шартқа отырды. 
 
 
 
 

1. Шарт мәні. 
 

1.1.  Энергия өндіруші ұйым электр энергиясын электр желілері 

арқылы беру кезінде нормативтік техникалық шығынын жабу үшін , 

ал Сатып алушы келісілген көлемде және ағымдағы бағамен электр 

энергиясын қабылдауға және төлеуге міндеттенеді. 
 

2. Электр энергияларын жеткізіп тұру жағдайы. 
 

2.1. Энергия өндіруші ұйым электр энергиясын Сатып алушыға 

Сатып алушы мен Энергия өндіруші ұйымның электр желілерінің 

және электр жабдықтарының бөліну шекарасына дейін келісілген 

жылдық, тоқсандық, айлық жоспарына және электр энергиясын 

жіберудің  тәуліктік  кестесіне  сәйкес жеткізіп тұрады.  

2.2. Электр энергиясының тарифі уәкілетті органмен, ҚР Энергетика 

министрлігімен айқындалған тәртіпте, Энергия өндіруші ұйым 

тарапынан белгіленеді.   

2.3. Баға өзгеруі құзырлы өкілет ҚР Энергетика Министірлігінің  

қойған энергия өндіруші ұйымдары тарифтерін анықтау тәртібіне 

байланысты жүргізіледі. 

2.4. Тариф өзгерген жағдайда, энергия өндіруші ұйым Сатып 

алушыға жаңа тариф енгізілетінін 15 күн бұрын ескертуі қажет.  

2.5. Тараптар қолданыстағы «Қазақстан Республикасының электр 

энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру және қызмет ету 

ережелері» және басқа да Қазақстан Республикасының нормативті 

құқықтық актілерін басшылыққа ала отырып әрекет етеді. 

 

3. Жеткізілген электр энергиясына есеп жүргізу. 

 

3.1. Электр энергиясын жеткізу көлемі шартқа жалғанған №1 

жалғандыға сәйкес және Энергия өндіруші ұйым мен Сатып алушы 

арасында орнатылады. 

3.2. Жеткізілген электр энергия көлемінің есебі электр желісінің 

бөліну шекарасына қойылған есептегіш құрал көрсеткіштеріне 

байланысты анықталады. 

3.3. Сатып алушының  қабылдаған электр энергиясының нақты 

көлемі  ай сайын есептік айдың орташа европалық уақытымен  

бірінші күнінің 00 сағатынан және соңғы күнінің 24 сағатына дейін 

айқындалады, және екі жақты актімен расталады. Актіні Сатып 

алушының ОДҚ-і есептік айдан кейінгі айдың 10-ыншы жұмыс 

күнінен кешіктірмей, ________________ шиналарынан электр 

энергиясын сатып сатып алу шарттарын жасаған барлық 

тұтынушылар арасындағы электр энергиясын тарату теңгеріміне 

сәйкес дайындайды. НДЦ СО ұсынатын, ҚР электр энергиясының 

көтерме нарығындағы электр энергиясының өндірісі-тұтынуының  

нақты теңгерімі даулы жағдайларда Тараптар арасындағы өзара есеп 

айырысудың түпкілікті құжаты болып табылады және есептік айдан 

кейінгі айдың 20-сы түпкілікті мерзімі болып табылады.    

3.4. Есептегіш құралдар тексерілген және пломбы қойылған болуы 

тиіс. Жұмыс уақытында есептегіш құралдарының көрсеткіштерін 

түсіру, тексеру, байқау мақсатында  есептегіш құралдарына өтуіне екі 

жақ бір-біріне рұқсат етуі тиіс. Егер есептегіш құралдардағы 

көрсеткіштерді алған кезде бір жақ қатыспаған болса, келесі жақ 

көрсеткіштерді алуға құқылы.  

 

 

Договор   № _________ 

на поставку электроэнергии  

для покрытия нормативных технических потерь 

электроэнергии  

при ее передаче по электрическим сетям. 
 

 
г. Атырау                                                   «______»______________ 2020  г. 

       

 

___________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем  «Энергопроизводящая организация»,  в  лице  

____________________,  действующего  на  основании Устава, с одной  

стороны, и Акционерное общество «Атырау Жарык»,   именуемое в 

дальнейшем «Покупатель»,  в лице Президента  Кенжалиева  С.Ф,  

действующего  на основании  Устава АО,  с  другой  стороны,  при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили  настоящий  

договор  на поставку электроэнергии для покрытия нормативных 

технических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 

сетям (далее – Договор). 
 
 

1 .   Предмет  договора. 
 
 1.1. Энергопроизводящая организация обязуется поставить для 

покрытия нормативных технических потерь электроэнергии при ее 

передаче по электрическим сетям, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить электроэнергию в согласованных объемах  и по действующей 

цене. 

 

 

2. Условия поставки электроэнергии. 
 
2.1. Энергопроизводящая организация поставляет электрическую 

энергию Покупателю на границе раздела электрических сетей и 

электрооборудования Покупателя и Энергопроизводящей организации в 

соответствии с согласованными годовыми, квартальными, месячными 

планами и суточными графиками отпуска электроэнергии. 

2.2. Тариф на электрическую энергию устанавливается 

Энергопроизводящей организацией в порядке, определенным 

уполномоченным органом, Министерством Энергетики  РК. 

2.3. Изменение цены производится в соответствии с порядком 

определения тарифов энергопроизводящих организаций, установленным 

уполномоченным органом, Министерством Энергетики  РК. 

2.4. В случае изменения тарифов Энергопроизводящая организация 

письменно уведомляет об этом Покупателя за 15 дней до введения 

нового тарифа. 

2.5. Стороны руководствуются  действующими «Правилами организации 

и функционирования оптового рынка электрической энергии РК»  и  

другими нормативными правовыми  актами  Республики  Казахстан. 

 

3. Учет поставляемой электроэнергии. 
 
 3.1. Объемы  поставки  электроэнергии устанавливаются в  

соответствии  с  Приложением  №1 к Договору  между  

Энергопроизводящей организацией  и  Покупателем. 

3.2. Учет  объемов  поставляемой  электроэнергии  осуществляется  

приборами коммерческого учета, установленными  на  границе  раздела 

электрических сетей. 

3.3. Фактический  объем  принятой  Покупателем электроэнергии 

определяется ежемесячно с 00 часов первого дня и до 24 часов  

среднеевропейского времени последнего дня расчетного месяца и 

подтверждается двусторонним Актом. Акт подготавливает ЦДС 

Покупателя не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным, в соответствии с балансом распределения электроэнергии 

между всеми потребителями, имеющими договоры на покупку 

электроэнергии с шин_______________________. В спорных случаях 

окончательным документом для взаиморасчетов между Сторонами 

является фактический баланс производства-потребления электрической 

энергии на оптовом рынке электрической энергии РК, представляемый 

НДЦ СО и окончательным сроком будет являться 20-ое число месяца, 

следующего за расчетным.   

3.4. Приборы коммерческого учета должны быть проверены и 

опломбированы. Стороны должны предоставлять друг другу доступ к 

коммерческим приборам учета в течение рабочих часов суток для целей 

снятия показаний, проверки и опробования. Если одна из  сторон не 

присутствует при снятии показаний, то другой стороне разрешается 

произвести снятие показаний самостоятельно. 
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3.5. Тараптар оның теңгеріміне кіретін есептегіш немесе басқа да 

өлшеуіш құралдарына  қарастырылған метеорологиялық стандартқа 

сай өз есебінен метеорологиялық тексеріс жүргізіп беруге міндетті.    

Тараптар талап ететін тарап есебінен қосымша тексеру жүргізуді талап 

ете алады. 

Егер қосымша тексеріс кезінде есептегіш құралдардың көрсеткіштері 

олардың дәлдік санаттарына сәйкесті ауытқушылығынан артық 

шыққан жағдайда, қайталап тексереу шығындарын құралдардың 

меншік иесі төлейді.   

3.6.Өзгерістер немесе электр энергиясының есептеіш құралдарының 

бұзылуына қатысты әртүрлі жұмыстарды жүргізу кезінде, Энергия 

өндіруші ұйым осы жұмыс басталар алдында міндетті түрде жазбаша 

Сатып алушыға ескертіп, сәйкесінше келісім алуы қажет. Энергия 

өндіруші ұйымның электр энегрияның есептеуіш құралдарын жөндеу 

жұмысы Сатып алушымен уақытша сұлба бойынша  жүзеге асады.   
 
 
 
 
 
 

4. Тараптардың құқығы және міндеті. 

 

Энергия өндіруші ұйымның құқығы және міндеті. 

 

Міндеті: 

 

4.1. Шартта (№1 қосымша), қосымша келісімде және тәуелдік кестеде  

қарастырылғандай Сатып       алушыны электр энергияның 

көлемде үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету.  

4.2. ГОСТ 13109-97 талабына сай, электр энергиясының сапасын 

Энергия өндіруші ұйым мен Сатып алушы арасындағы электр 

желілерінің тиісті баланстық шекарасында ұстау. 

4.3. Генератор құрылғыларының тоқтап қалу салдарынан электр 

энергиясының тәулікткестесі орындалмаған болса, Сатып 

алушыға ай бойы  жіберілмген электр энергиясының орынын 

толтыру көлеміне байланысты, сату бағасының 1,5 есе 

мөлшерінде төлеуге тиісті.   

 Жіберілмеу шамасы электр энергияның жеткізу шарты 

орындалмағаны туралы Сатып алушының ескертуінен бастап 15 

күн ішінде жасалған Тараптардың акті арқылы орнатылады. 

4.4. Өскен тарифпен жеткізілген электр энергияның жоғарылаған 

сомасы Сатып алушыға қайтарылып беріледі, тек бір күн бұрын 

және операциялық тәуліктер ішінде режимдерінде қысқа 

мерзімдік негізде электр энергиясының сағат сайынғы көлемінде 

ұйымдастырылған сауда саттық және теңгерімдік нарықтағы 

электр энергияны жеткізу нәтижесіндегі сома қайтарылмайды.  

 

 

        Құқығы: 

 

4.5. Егер Сатып алушы есептелген ақыны төледе төлем шартын 

орындамаған болса, Шартта көрсетілгендей дебиторлық қарызға 

сәйкес есептеу кезеңіндегі тәуліктік көлемі мен қуат көлемі 

бойынша шамасын қысқарту немесе жазбаша түрдегі ескертуден 

кейін 72 сағат ішінде Сатып алушы желілерін электр энергиямен 

қамтамасыз етуді толықтай тоқтау керек.  

ҚР Ұлттық банкі бекіткен бойныша төлеу мерзімін өткізіп алған 

әр күн үшін, келісілген мерзімнен өткізіп алған төлеммен қоса 

қайта қаржыландыру ставкасының 1,5 есе көлеміндегі өсім ақыны 

талап ету.  

4.6. «Электр энергетикасы туралы» Заңда және Қазақстан 

Республикасының басқа да нормативтік актілерінде көзделген 

жағдайларда ғана шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау 

мақсатында энергия өндіруші ұйым басқа ұйымнан электр 

энергиясын сатып алуды жүзеге асыру. 

 

 

Сатып алушының міндеті мен құқығы: 
 
 

Міндеті: 

 
 
4.7.   Энергия өндіруші ұйымының келісімі бойынша электр энер-

гияның жеткізу көлемін қабылдануын қамтамасыз ету. 

4.8.  Шарттың төлем тәртібінде бекітілгендей  электр энергияның 

нақтылы жеткізілген және қабылдау көлеміне байланысты есептеу 

кезеңіне есептелген төлем құжатты төлеуді жүзеге асыру.  

3.5. Стороны производят за свой счет метрологические поверки 

находящихся на их балансе счетчиков и другого измерительного 

оборудования в сроки, предусмотренные соответствующими 

метрологическими стандартами. 

Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок, 

которые производятся за счет требующей стороны. 

В случае, если при дополнительной поверке обнаружится, что 

показания счетчиков превышают погрешность, допускаемую их 

классом точности, то издержки по дополнительной поверке 

оплачивает собственник приборов. 

3.6. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или 

нарушением учета электроэнергии, Энергопроизводящая организация 

обязана перед началом работ письменно известить об этом 

Покупателя и получить соответствующее согласование. В период 

проведения ремонта Энергопроизводящей организацией учет 

электроэнергии может осуществляться по согласованным с 

Покупателем временным схемам. 
 
 

4. Права и обязанности Сторон. 

 
 
Права  и  обязанности  Энергопроизводящей организации. 
 
         Обязанности: 

 

 4.1.  Обеспечивать  бесперебойную  поставку  электроэнергии  для  

Покупателя  в  объемах, предусмотренных  Договором  (Приложение  

№ 1), Дополнительными соглашениями и суточными графиками.  

4.2.Поддерживать на границе балансовой принадлежности 

электросети между Энергопроизводящей организацией и 

Покупателем качество электроэнергии в соответствии с требованиями 

ГОСТ 13109-97.  

4.3. Уплачивать  Покупателю  плату  за  недоотпуск  оплаченной  

части  электроэнергии  из-за  невыполнения  заданного суточного  

графика  поставки  электроэнергии вследствие останова  

генерирующего  оборудования  в  размере  1,5-кратной  стоимости  

покупной  (от  сторонних поставщиков), в объеме, компенсирующем  

недоотпуск  электроэнергии  в  течение  месяца.  

Величина  недоотпуска  устанавливается  двусторонним  актом,  

составленным  в  течение 15  дней со дня  поступления  от  

Покупателя  уведомления  о невыполнении  условий  поставки. 

4.4. В случае реализации электрической энергии с превышением 

предельного тарифа возвратить Покупателю сумму превышения, за 

исключением сумм, полученных в результате реализации 

электрической энергии на спот-торгах (не более десяти процентов от 

объемов вырабатываемой  электрической энергии) и на 

балансирующем рынке. 

 

Права: 

 

4.5. В  случае  невыполнения Покупателем  условий оплаты по 

Договору за  расчетный  период  ограничивать  по  суточному  объему  

и  по  величине  мощности  на  величину, соответствующую  

дебиторской  задолженности,  или  полностью  прекращать  отпуск  

электроэнергии  в  сети Покупателя  с  письменным  уведомлением  за  

72  часа. 

Одновременно  с  момента  просрочки  платежа  в  договорные  сроки  

потребовать оплату  пени  в размере  1,5-кратной  ставки  

рефинансирования,  установленной  Нацбанком  РК  за  каждый  день  

просрочки. 

4.6. Осуществить покупку электрической энергии у другой 

энергопроизводящей организации в целях исполнения своих 

обязательств по Договору только в случаях предусмотренных Законом 

«Об электроэнергетики» и другими нормативными актами РК. 

 

 

Права  и  обязанности  Покупателя: 

   

 

Обязанности: 

 

4.7. Обеспечить  прием  согласованного  с Энергопроизводящей 

организацией объема  поставки  электрической  энергии.  

4.8. Оплачивать  платежные  документы  за  фактически  

поставленный  и принятый  объем электроэнергии  за  расчетный  

период  в соответствии  с установленным  в Договоре порядком  

оплаты. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құқығы: 
 
4.10.Тоқсан басталар дейін 10 күн бұрын құрылған Энергия өндіруші 

ұйым мен Сатып алушы арасында электр энергияны жеткізуде 

келісілген тоқсандық көлеміне түзету енгізу. 

4.11.  Келер айға дейін 5 күн бұрын электр энергияның келісілген 

айлық көлемінің қабылдануын қайта қарау. 

4.12. Сатып алушының қатысуымен есептегіш құралдарының 

дұрыстығын тексеруге және істен шыққан есептегіш құралдарды 

ауыстыруға комиссия құруды талап ету. 
 
 
 

5.  Есеп айырысу және төлем жасау тәртібі.  
  

5.1. Шарт міндеттемелерін орындау кезіндегі есептесу кезеңі күн-

тізбелік ай болып  табылады, яғни мұнда электр энергияны 

қабылдау және жеткізуді жүзеге асыру. 

5.2. Жеткізілген электр энергиясы үшін есеп айырысу электр 

энергиясын Сатып алушының қабылдаған нақты көлеміне сәйкес 

жүргізіледі, белгіленген нысанда екі жақты Актімен расталып, 

Тараптардың келесі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей қол 

қояды, даулы жағдайларда есептік айдан кейінгі айдың 20-сынан 

кешіктірмей белгіленген нысандағы түпкілікті актіге  тараптар 

қол қояды. 

5.3.   Сатып алушы жеткізілген электр энергиясының төлемін Энергия 

өндіруші ұйымның шот-фактурасы (ЭСФ) бойынша ол берілген 

сәттен бастап бес банктік күн ішінде банк аударымы арқылы 

жүргізеді.  

5.4.   Егер коммерциялық есеп құралдарының ақаулығы нәтижесінде 

шот-фактураларын (ЭСФ) түзету қажет болған жағдайда, 

Тараптар келесі есептік кезеңдердегі шот-фактураларға (ЭСФ) 

түзету енгізеді.  

5.5. Тараптардың келісімімен жіберілген электр энергиясы үшін  басқа 

төлем тәртіп пен төлем түрін енгізуге болады.  

 

 

6.  Құрылғыларды жөндеуге шығару тәртібі. 

 

6.1. Электр энергиясын жеткізуді уақытша тоқтатуға әкелетін Энергия 

өндіруші ұйымның немесе Сатып алушының жабдықтарын жөндеуге 

шығару тәртібі Қазақстан Республикасының электр энергетикасы 

саласында тәуліктік диспетчерлік шараларды ұйымдастыру бойынша 

қолданыстағы нұсқаулықтармен белгіленген. 

 

7. Тараптардың жауапкершіліктері. 

 
 

7.1. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындамаса немесе 

дұрыс орындамаса, қолданыстағы Қазақстан Республикасы 

заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

7.2.  Электр энергиясын жеткізу тәртібі бұзылған жағдайда, Энергия 

өндіруші ұйым Сатып алушы алдында мынандай жағдайда жауапты 

болмайды: 

 1) форс-мажорлық жағдай кедессе; 

 2) Шартта кездеспейтін, энергия нарықтың субъектісіндегі электр 

энергетикасының обектісіне жататын өндірістік апаттар мен 

технологиялық бұзушылықтар кездессе; 

 3) Сатып алушы кінәсінен болған, салалық нұсқаулар қарастырылған 

байланыс пен хабардың болмауы; 

 4) Сатып алушы өкілдерінің бұпыс әрекеттері 

 5) Шарттың 4 бөлім, 4.6. тармақтарында көрсетілген жағдайлар. 
 
 

8. Форс-мажорлық жағдайлар. 

 
 

8.1. Бағынбайтын күштің әсерінен болған жағдай кездесіп, шарт 

міндеттемелері орындалмаса, Тараптар жауапкершілікке тартыл-

майды. Мұндай жағдайда екі жақ келтірілген шығынды өтемейді. Қай 

тараптың болмасын талабына байланысты комиссия құрылса,  бірлесе 

отырып, қатысты міндеттерді орындауға тиісті. Бағынбайтын күштің 

әсерінен болған жағдайдан басқа жағдайда, Тараптар шарт бойынша өз 

міндеттерін орындауда жауапкершіліктен босатылмайды. 

8.2.Бағынбайтын күш әсерінен болған жағдай кездесіп бір жақ  шартта 

көрсетілген өз міндеттерін орындауға жағдайы келмесе, екінші жақ 

шартты бұзуға әбден құқылы. 

 

 
 

 

 
       Права:   

4.9. Корректировать  договорные  квартальные объемы  приема  

электроэнергии между Энергопроизводящей организацией  и  

Покупателем  за  10 дней  до  начала  квартала.  

4.10. Пересматривать  договорные  месячные объемы  приема  

электроэнергии  за  5  дней  до  начала следующего  месяца. 

4.11. Требовать  комиссионной  проверки  правильности  расчетных  

счетчиков  с  участием  Покупателя  и  замены  неисправных  

счетчиков  учета.  

 
 

5. Порядок  расчетов  и  платежей. 

 

5.1. При исполнении обязательств по Договору расчетным периодом 

является календарный месяц, в котором производится  поставка  и 

прием электроэнергии.  

5.2. Расчеты  за  поставленную  электроэнергию  производятся   в 

соответствии с  фактическим объемом принятой  Покупателем  

электроэнергии, подтвержденным в двустороннем Акте  

установленной  формы, подписанным Сторонами  не позднее  10 

рабочего дня   следующего  месяца, в спорных случаях окончательный 

акт установленной формы подписывается сторонами не позднее 20-го 

числа следующего за расчетным месяцем.  

5.3. Оплата за  поставленную электроэнергию производится  

Покупателем банковским переводом по  счету-фактуре (ЭСФ)  

Энергопроизводящей организации в течение пяти банковских дней с 

момента фактического предоставления счета-фактуры (ЭСФ).   

5.4. В случае, если исправления в счетах-фактурах (ЭСФ)  необходимы 

в результате неисправности приборов коммерческого учета, Стороны 

вносят корректировку в счета-фактуры (ЭСФ) в последующие 

расчетные периоды. 

5.5. По соглашению Сторон могут устанавливаться иные порядок и 

форма оплаты отпущенной электрической энергии. 
 
 
 

6. Порядок  вывода  в  ремонт  оборудования. 

 

6.1. Порядок   вывода   в   ремонт   оборудования   

Энергопроизводящей организации  или  Покупателя, влекущего  за  

собой  временное  прекращение  поставок  электроэнергии,  

установлен действующими  инструкциями по организации 

круглосуточной диспетчерской деятельности в электроэнергетике 

Республики Казахстан. 
 
 

7. Ответственность сторон. 

 
 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.2. Энергопроизводящая организация не несет ответственности перед 

Покупателем за нарушение режима поставки электроэнергии, 

вызванное: 

1) возникновением форс-мажорных обстоятельств; 

2) производственными авариями и технологическими нарушениями на 

объектах электроэнергетики субъектов энергорынка, не участвующих 

в Договоре; 

3) отсутствием связи или информации, предусмотренными 

отраслевыми инструкциями по вине Покупателя; 

4) неправильными действиями персонала Покупателя; 

5) обстоятельствами, предусмотренными пунктом 4.6. главы 4 

Договора. 
 
 
 

8. Форс-мажорные обстоятельства. 
 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна 

из сторон не будет иметь права на возмещение убытков. По 

требованию любой из сторон в этом случае может быть создана 

комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При 

этом ни одна из сторон не освобождается от обязанностей по 

Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.2. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои 

обязательства по Договору в течение шестидесяти календарных дней с 

момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая 

сторона имеет право расторгнуть Договор. 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Шарт әрекетінің мерзімі, тәртіп және жағдайларға 

өзгертулер енгізу, шарттың бұзылуы. 
 

9.1. Бұл шарт өз ара келісім мен қол қойылғаннан кейін 2021 жыл 1 

қаңтар айынан 00:00 сағатта өз күшіне еніп, 2021 жыл 31 желтоқсан 

24:00 дейін әрекет етеді, ал ал қаражат есебі бойынша төлем толық 

жабылғанға дейін әрекет етеді. 

9.2.Бір Тарап біржақты тәртіппен немесе жағдайына байланысты 

екінші жақтың еркіне тәуелді болмай шартты бұза алады.  

9.3.Бір Тараптың ұсынысымен шарт бұзылса, тараптар қаражатты 

реттеу сұрақтарына қол жеткізуге тез арада бар күштерін салады. 

9.4. Егер Тараптардың бірі бұл туралы шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын мәлімдесе, 

Шарттың қолданылу мерзімі электр энергиясын беру көлемін 

нақтылай отырып, белгілі бір мерзімге ұзартылады. Шарттың 

мерзімін ұзарту шартқа қосымша келісіммен ресімделеді. Мерзім 

аяқталғаннан кейін шартты тоқтату немесе өзгерту туралы 

Тараптардың бірінің өтініші болмаған жағдайда, ол шартта 

көзделген мерзімге және сол талаптармен ұзартылған болып 

есептеледі. 

9.5.Шартқа енгізілетін барлық толықтырулар мен өзгертулер 

жазбаша түрде және қосымша келісім шарт арқылы жасақталады.  

9.6.Тараптар заңды тұлғадағы атауына немесе мекен-жайына енген 

өзгерістерді  10 күн ішінде хабардар етуі қажет. 

9.7.Осы шарттың орындалуы немесе шартқа отыру мақсатындағы 

бір тараптан екінші тарапқа жіберілген барлық хабарламалар мен 

ескертулер, ұсыныстар жарияланбайтын үшінші жаққа жария 

етілмейтін хабарлама болып табылады, тек тиісті органдар ғана 

хабардар бола алады.  

9.8. Шартқа байланысты туындайтын кез-келген даулар бейбіт 

жолмен тараптардың уәкілетті өкілдерімен шешіледі. Өзара 

қанағаттанарлық шешімге қол жеткізілмесе, даулар жауап берушінің 

орналасқан жері бойынша Мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотқа жүгіну жолымен шешіледі. 

 

 

 

10. Жалғанды, шарттың бөлінбейтін бөлігі. 

 
 

1. 2021 жылдағы электр энергиясының жіберілу және қабылдау 

көлемі. 

 

Бұл шарт екі данада жасалды, тараптарға бір данадан беріледі.  
 

                     

                      11. Заңды мекен-жайы және реквизиттері: 

 

Энерго өндіру ұйымы Сатып алушы 

 «Атырау Жарық» АҚ 

 060002, Атырау қ-сы,  

Махамбет көшесі, 110а 

 

 

 

БСН 010 940 000 291, 

ИИК KZ 546 017 141 000 001 097  

«Қазақстан Халық банкі»            АҚ 

- нда,  

 БИК HSBKKZKX 

тел.   8 (7122) 99-43-59  

факс 8 (7122) 35-41-65  

 

 

 

 

 

 

 

                      М.П.                                                                         М.П. 

 

               
9.  Срок действия, условия и порядок внесения 

изменений и расторжения договора. 
 
9.1. Настоящий  Договор,  после  согласования  и  подписания  

сторонами,  вступает  в  силу  с  00:00 часов 1 января 2021 г.  и 

действует до 24:00 часов  31 декабря 2021 г.,  а  по  финансовым  

расчетам  -  до  момента  их  полного  погашения. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в 

одностороннем порядке или по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Сторон. 

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, 

стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового 

урегулирования вопросов. 

9.4. Срок действия договора продлевается на определенный срок с 

уточнением объема поставки электрической энергии, если одна из 

Сторон заявит об этом за 30 (тридцать) календарных дней до окончания 

срока действия договора. Продление срока договора оформляется 

дополнительным соглашением к договору. При отсутствии заявления 

одной из Сторон о прекращении или изменении договора по окончании 

срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

какие были предусмотрены договором. 

9.5. Все изменения и дополнения к Договору выполняются в 

письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.   

9.6.В течение 10 дней Стороны информируют обо всех изменениях 

  в  названии,  юридическом  статусе  или  местонахождении.  

9.7. Сведения,  полученные  одной  стороной  от  другой  при  

заключении,  изменении, дополнении, расторжении  и  исполнении  

Договора являются  конфиденциальной  информацией  и не  подле-жат 

письменному или устному разглашению  третьим  лицам,  кроме  

соответствующих  государственных  органов,  ни  одной  из  сторон  без  

письменного  согласия  другой  стороны.  

9.8. Любые споры,  возникающие  в  связи  с  Договором,  разрешаются 

мирным путем полномочными представителями сторон.  При  

невозможности  достижения  взаимно  удовлетворяющего  решения, 

споры  разрешаются  путем  обращения  в  Специализированный 

межрайонный экономический  суд по месту нахождения ответчика. 

 

 

10. Приложения,  являющиеся  неотъемлемой 

частью  Договора: 
 

1. Объемы  отпуска  и  приема  электроэнергии на 2021 год.   

 

Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  

экземпляру для  каждой   из  сторон. 
 

 

            11. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты: 
 
 

Энергопроизводящая 

организация 
Покупатель 

 АО «Атырау Жарык» 

 060002,  г.Атырау,  

ул.Махамбета, 110а 

 

 

 

БИН 010 940 000 291, 

ИИК KZ 546 017 141 000 001 097  

в  АО «Народный банк 

Казахстана» 

БИК KZKOKZKX 

тел.   8 (7122) 99-43-59  

факс 8 (7122) 35-41-65  

 

 

 

 

 

       
 

                      М.П.                                                                         М.П. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                           №_________________  Шартқа 

  

               №1  жалғанды 

 

                                                          «______»  ____________  2020 ж.   

 

 

 

 

 
Электр энергиясын жіберу және қабылдау көлемі. 

 
Осы Шарт бойынша электр энергиясын жеткізудің болжамды 

көлемі  332 524  мың кВт/сағ. құрайды. 
 

Ай Э/э көлемі (мың кВт/сағ) 

қантар 25 300 

ақпан 23 000 

наурыз 27 524 

1 квартал 75 824 

сәуір 24 721 

мамыр 25 502 

маусым 26 649 

2 квартал 76 872 

шілде 30 436 

тамыз 29 310 

қыркүйек 27 471 

3 квартал 87 217 

қазан 29 246 

қараша 30 761 

желтоқсан 32 604 

4 квартал 92 611 

2021ж. 332 524 

 

 

 

 

 

 
                      М.П.                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

             
                                             Приложение  №  1 

 

                                                  к  Договору  № ________________ 

 

                                                  от  «______»  ____________  2020 г.   

 

 
 
 

           

 

 

Объемы  отпуска  и  приема  электроэнергии  

 

 
Ориентировочный  объем  поставки  электроэнергии по  
настоящему  договору  составляет  332 524 тыс.кВт/час: 

              
Месяц Объем э/э(тыс.кВт/час) 

Январь 25 300 

Февраль 23 000 

Март 27 524 

1 квартал 75 824 

Апрель 24 721 

Май 25 502 

Июнь 26 649 

2 квартал 76 872 

Июль 30 436 

Август 29 310 

Сентябрь 27 471 

3 квартал 87 217 

Октябрь 29 246 

Ноябрь 30 761 

Декабрь 32 604 

4 квартал 92 611 

2021г. 332 524 

 

 

 

 

 

 
                      М.П.                                                                         М.П. 

 

 

 
  

 

 

 

 


