Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Энергетика департаментінің
Электр энергетикасы және атом
саясаты бөлімінің қызметі
9 қаңтар 2020 ж.

Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Бөлімнің штат саны және қызметкерлері
• Бөлім 2012 жылы құрылған;
• штат саны - 9 қызметкер;
• 1 бос лауазым - кеңесші.

ЗАЙЦЕВА
Светлана Викторовна
ДМИТРАКОВ
Владислав Геннадьевич

бастығы,
ЕЭК-те 2013 жылғы наурыздан
бастап
бастық орынбасары, ЕЭК-те 2015
жылғы қыркүйектен бастап

КАЗАКОВ
Александр Яковлевич
СВЕТЛИЧНЫЙ
Станислав Сергеевич

КУЛЬЖАНОВ
Ерболат Тлешевич

кеңесші,
ЕЭК-те 2012 жылғы мамырдан
бастап

ШАПОВАЛОВА
Ольга Геннадьевна

МЕЛЬНИК
Дарья Александровна

консультант,
ЕЭК-те 2014 жылғы қазаннан
бастап

РЫЧКОВ
Олег Александрович

консультант,
ЕЭК-те 2015 жылғы қыркүйектен
бастап
бас маман, ЕЭК-те 2017 жылғы
қазаннан бастап
бас маман, ЕЭК-те 2014 жылғы
қаңтардан бастап
Сарапшы маман, ЕЭК-те 2019
жылғы қаңтардан бастап
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Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Бөлімнің негізгі міндеттері
Мүше мемлекеттерге электр және атом энергетикасы саласында үйлестірілген саясат жүргізуге жәрдемдесу

Мүше мемлекеттерге Одақтың ортақ электр энергетикалық нарығын (ОЭН) қалыптастыру, жұмыс істеуі және дамуы үшін
жағдай жасауға жәрдемдесу

Одақтың ортақ электр энергетикалық нарығын қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау

Электр энергетикасы саласындағы ЕЭК функцияларының іске асырылуын қамтамасыз ету және электр мен атом
энергетикасы саласындағы интеграцияны тереңдетуге жәрдемдесу

3

Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Бөлімнің негізгі функциялары
Одақтың ОЭН-ын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралардың орындалуын ұйымдастыру, оның ішінде Одақтың ОЭН-нің ЖҰМЫС ІСТЕУ
ҚАҒИДАЛАРЫНЫҢ жобаларын және Одақтың ОЭН-ін реттейтін өзге де актілерді дайындау
Мүше мемлекеттердің Одақ туралы шарттың ережелерін және Одақ органдарының Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға, жұмыс істеуіне және
дамытуға қатысты актілерін орындауын мониторингілеу
Одақ органдарының электр энергетикасы саласындағы материалдары мен ШЕШІМ ЖОБАЛАРЫН дайындау
Электр энергетикасы саласындағы КОНСУЛЬТАТИВТІК ОРГАНДАРДЫҢ қызметін ұйымдастыру
Электр энергетикасы саласындағы есептік, аналитикалық, статистикалық және анықтамалық-ақпараттық материалдарды дайындау
Электр энергетикасы саласындағы Шарттың ережелерін жетілдіру
Электр энергетикасы саласындағы кедергілерді анықтау және жою жөніндегі жұмысқа қатысу
Электр энергетикасы және атом саясаты мәселелері бойынша ҒЗЖ-ны ұйымдастырушылық сүйемелдеу
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ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Одақтың ОЭН қалыптастыру кезеңдері
Негізгі қағидаттар
• 2013 ж.
• Шарт пен Тұжырымдамаға енді

Тұжырымдама
→

• 2015 ж.
• ЖЕЭК-тің 08.05.2015 жылғы № 12
шешімімен бекітілген

Бағдарлама
→

• 2016 ж.
• ЖЕЭК-тің 26.12.2016 жылғы № 20
шешімімен бекітілген
↓

Нарық қағидаларының күшіне енуі
(Одақтың ОЭН жұмыс істеуінің
басталуы)
• 2025 жылғы 1 қаңтардан кейін емес

←

Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу
туралы хаттама нысанында Одақтың
ОЭН қалыптастыру туралы
халықаралық шартқа қол қою және
оның күшіне енуі (Одақтың ОЭН-ін
қалыптастыру бөлігінде)
• Хаттамаға 2019 жылғы 29 мамырда
қол қойылды
• Күшіне енуі - 2020 жыл

Бағдарламаның іс-шараларын
орындау

←

• 2017-2018 жж.
• Одақтың ОЭН қалыптастыру
туралы халықаралық шарттың,
нарықтың 4 қағидасының және
мемлекетаралық электр желілерін
дамыту туралы ереженің
жобаларын әзірлеу
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ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Одақтың ОЭН туралы хаттамасына сәйкес Одақтың ОЭН актілерін дайындау
жөніндегі міндеттер
Қол қойылды 29.05.2019
Күшіне енуі (КЕ) 2020

Одақтың жалпы электр энергетикалық нарығы туралы хаттама
ЖЕЭК-тің Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жоспары туралы шешімі

Қабылданды 20.12.2019

Электр энергияның өзара саудасы

Ауытқуларды реттеу

орталықтандырылған сауда
еркін екі
тарапты шарттар

мерзімді
келісімшарт

бір
тәулікке
ілгері

Өзара сауда қағидалары

Қабылдануы 01.07.2022
дейін
КЕ 01.01.2025 дейін

Электр энергиясын
мемлекет аралық
беру туралы
қызметтерге
қолжетімдік
Электр энергиясын
мемлекет аралық
беру туралы
қызметтерге
қолжетімдік
қағидалары

МАҚ ПС бөлу

Мемлекетаралық
қиманың өткізгіштік
қабілетін анықтау және
бөлу қағидалары
Қабылдануы 01.07.2022 дейін
КЕ 01.01.2025 дейін

Мемлекетаралық
электр желілерін
дамыту туралы
ереже
Қабылдануы 01.01.2026

Қабылдануы 01.07.2022
дейін
КЕ 01.01.2025 дейін

Ақпарат алмасу қағидалары

Қабылдануы 01.07.2023
КЕ 01.01.2025 дейін

ЕЭК Кеңесінің
Қосылу туралы шарт және қағидаларда көзделген регламенттер
орталықтандырылған сауда
Қабылдануы 01.01.2024
операторларын анықтау
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ЕЭК
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туралы актісі

КЕ 01.01.2025 дейін

Қабылдануы 01.10.2022
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Бөлім қызметкерлерінің негізгі міндеттері
Бастығы

Бөлім қызметін ұйымдастыру және жоспарлау; қызметкерлердің функцияларын
орындауын бақылау; МАҚ өткізгіштік қабілетін анықтау және бөлу қағидаларының
жобасының дайындалуын сүйемелдеу; Одақтың ОЭН актілері жобаларының мазмұны
бойынша ұсыныстар дайындау

Бастық орынбасары

бөлім бастығын алмастыру; ОЭН-ге ақпарат алмасу қағидаларының жобасын және
желілерді дамыту туралы ереже жобасының дайындалуын сүйемелдеу; электр
энергетикасы саласындағы цифрлық күн тәртібі

Кеңесші

МГП бойынша қызметтерге қолжетімдік қағидалары жобаларының дайындалуын
сүйемелдеу; электр энергетикасы жөніндегі Консультативтік комитеттің және
уәкілетті органдар басшылары кеңестерінің қызметін ұйымдастыру

А.Я. Казаков

Консультант

консультативтік органдар шешімдерінің орындалуын мониторингілеу; Комиссия
өткізетін форумдар мен конференцияларды ұйымдастыруға қатысу, Бөлімнің іс
қағаздарын жүргізу;

Д.А. Мельник

Консультант

Одақтың ОЭН-де өзара сауда қағидалары жобасының дайындалуын сүйемелдеу; ҒЗЖ
орындауға тапсырысты ұйымдастыру және оның орындалуын сүйемелдеу

С.С. Светличный

Бас маман-сарапшы

Одақтың ОЭН қалыптастыру жөніндегі Кіші комитетінің және жұмыс кеңестерінің
қызметін ұйымдастыру; ОЭН актілерін дайындау барысын ақпараттық қамтамасыз ету

Маман-сарапшы

Одақтың ОЭН қалыптастыру бағдарламасын іске асыру туралы баяндаманың
дайындалуын және ұсынылуын сүйемелдеу; сала жұмысы көрсеткіштерінің мониторингі
(статистика жинау); мүше мемлекеттердің электр энергетикасын реформалау
мониторингі

С.В. Зайцева

В.Г. Дмитраков

Е.Т. Кульжанов

О.А. Рычков
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2013-2019 жылдардағы Бөлім қызметінің негізгі қорытындылары
2013

• Одақтың ОЭН-ны қалыптастырудың негізгі қағидаттары бекітілді

2014

• Одақ туралы шарттың электр энергетикасы бөлігінде ережелері келісілді
• Электр энергетикасы саласындағы кедергілер тізбесі қалыптастырылды

2015

• Одақтың ОЭН қалыптастыру тұжырымдамасы бекітілді

2016

• Одақтың ОЭН қалыптастыру бағдарламасы бекітілді
• Армения мен Қырғызстанның қосылуына байланысты Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама
жобаларының ВГС аяқталды
• Электр энергетикасы саласындағы кедергілер тізбесі түзетілді

2017

• ЕҮАК-тің сауда алаңдары мен Одақтың ОЭН-дағы ақпарат алмасу жүйесі туралы өкімдері қабылданды
• Одақтың ОЭН реттейтін актілердің жобалары әзірленді (6 құжат) және оларды тараптармен келісу басталды
• Бөлімнің Шарт ережелерін жетілдіру бойынша 3 ұсынысы ВГС-қа жіберілді

2018

• Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама нысанында Одақтың ОЭН туралы халықаралық шарт жобасының ВГС
аяқталды (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде)
• Одақтың ОЭН реттейтін актілердің жобаларын келісу жалғастырылды (5 құжат)

2019

• Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қойылды (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде)
• ЖЕЭК-тің Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жоспары туралы шешімі
• Одақтың ОЭН реттейтін актілердің жобаларын келісу жалғастырылды (5 құжат)
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Консультативтік органдар
Электр энергетикасы жөніндегі консультативтік
комитет
►
►
►
►

2012 жылдан бастап жүргізіледі,
ЕАЭО органдары үшін ұсыныстар әзірлеу мақсатында мүше
мемлекеттердің өкілдерімен консультациялар жүргізу үшін
құрылған,
құрамына Тараптардың мүдделі мемлекеттік билік органдарының,
сондай-ақ бизнес-қоғамдастықтардың өкілдері кіреді,
барлығы 12 отырыс өткізілді

Электр энергетикасы жөніндегі
Консультативтік комитет Одағының ОЭН
қалыптастыру жөніндегі кіші комитеті
►
►
►

2014 жылы Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға байланысты
мәселелерді қарау үшін құрылған
құрамына Тараптардың мүдделі мемлекеттік билік
органдарының және энергетикалық компаниялардың
сарапшылары кіреді
барлығы 48 отырыс өткізілді (оның ішінде 2019 жылы 7 отырыс), оның барысында Тұжырымдама, Бағдарлама,
халықаралық шарт, ЕҮАК өкімдері, Одақтың ОЭН
қағидаларының жобалары келісілді
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Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Бөлім 2019 жылы ұйымдастырған іс-шаралар (01.09.2019 ж.)
Іс-шараның атауы

Саны

Өткізу мақсаты

Еуразиялық апта шеңберіндегі панельдік
сессия

1

Одақтың энергетикалық ресурстарының ортақ нарықтарын қалыптастыруды
талқылау

Уәкілетті органдардың басшылары мен
басшылар орынбасарларының кеңесі

3

Одақтың ОЭН туралы хаттаманың жобасы бойынша келіспеушіліктерді реттеу

Электр энергетикасы бойынша
Консультативтік комитеттің отырысы

2

• Одақтың ОЭН туралы хаттаманың жобасы бойынша келіспеушіліктерді реттеу
• Актілерді әзірлеу және қабылдау жоспары туралы ЖЕЭК шешімінің жобасын
келісу
• Электр энергетикасы бойынша Консультативтік комитет туралы ереженің
жобасын келісу

Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру жөніндегі
Кіші комитеттің отырысы

8

Одақтың ОЭН жұмыс істеу қағидаларының (өзара сауда, өткізгіштік қабілетін
айқындау және бөлу, МГП қызметтеріне қолжетімдік) жобаларын,
мемлекетаралық электр желілерін дамыту туралы ереженің, Актілерді әзірлеу
және қабылдау жоспары туралы ЖЕЭК шешімінің жобасын қарау.

Уәкілетті өкілдердің кеңесі

7

Одақтың ОЭН туралы хаттаманың жобасы бойынша келіспеушіліктерді реттеу

ҒЗЖ орындаушыларымен кеңестер

6

ҒЗЖ аралық және қорытынды материалдарын, сондай-ақ ұйымдастыру
мәселелерін қарау

Жиыны

27
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ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

Одақ органдары 2019 жылы қараған мәселелер мен актілер
1. ЖЕЭК
1

Одақтың ОЭН туралы хаттамасын қамтитын, Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттамаға 2019 жылғы 29 мамырда НұрСұлтан қаласында қол қойылды (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде)

2

ЖЕЭК-тің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы шешімі "Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жоспары туралы"
2. ЕЭК Кеңесі

3

ЕЭК Кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 7 тапсырмасы (Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама жобасы бойынша
келіспеушіліктерді реттеу мақсатында УО басшыларының кеңесін өткізу (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде))

4

ЕЭК Кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі № 16 "2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу
туралы хаттаманың жобасы туралы" (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде) өкімі

5

2018 жылы Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бағдарламасының орындалу барысы туралы баяндама (2019 жылғы 8 тамызда ұсынылған)

6

ЕЭК Кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 193 "Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жоспары туралы" ЖЕЭК
шешімінің жобасы туралы" шешімі
3. ЕЭК Алқасы

7

ЕЭК Алқасының 2019 жылғы 26 наурыздағы № 49 "Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама жобасы туралы" ЕЭК Кеңесі
өкімінің жобасы туралы (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде)" өкімі

8

2018 жылы Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бағдарламасының орындалу барысы туралы баяндама туралы хаттамалық жазба (ЕЭК Алқасы
отырысының 2019 жылғы 4 маусымдағы № 17 хаттамасы (VIII мәселе)

9

ЕЭК Алқасының 2019 жылғы 18 маусымдағы № 100 "Электр энергетикасы бойынша Консультативтік комитеттің құрамына өзгерістер
енгізу туралы" өкімі

10

ЕЭК Алқасының "Одақтың ОЭН-ін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жоспары туралы" ЖЕЭК шешімінің жобасы туралы" ЕЭК
Кеңесінің шешім жобасы туралы" өкімі

11

ЕЭК Алқасының 2019 жылғы 11 қарашадағы № 193 "Электр энергетикасы бойынша Консультативтік комитет туралы ереже туралы"
шешімі
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Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама жобасы бойынша
келіспеушіліктерді реттеу динамикасы (Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бөлігінде)
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Совет
Коллегия, направление на ВГС
Результаты ВГС
Совещание УП
Заседание Конс. комитета
Совещания уполномоченных представителей (УП)
Коллегия
Совещание замминистров
Совет
Совещание министров
Сняли 17
Сняли 6
Сняли 2
+ 1 НИР
+ 3 ФАС
Сняли 5
+ 1 РБ
До совещания сняли 2
+ 7 РК
+1 ФАС
Сняли 7
2018 год
2019 год

Кеңес
Алқа, ВГС-ке жіберу
ВГС нәтижелері
УО кеңесі
Конс. комитеттің отырысы
Уәкілетті өкілдердің (УӨ) кеңестері
Алқа
Министр орынбасарларының кеңесі
Кеңес
Министрлердің кеңесі
17 алынып тасталды
6 алынып тасталды
2 алынып тасталды
+ 1 ҒЗЖ
+ 3 ФАС
5 алынып тасталды
+ 1 РБ
Кеңеске дейін 2 алынып тасталды
+ 7 РК
+1 ФАС
7 алынып тасталды
2018 жыл
2019 жыл
2019 жылғы 4 ай ішінде:
жаңа ұсыныстар келіп түсті: 13; келіспеушіліктер реттелді: 43

14

Логотип:
ЕЭК
Еуразиялық экономикалық комиссия

2018 жылы Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру бағдарламасының орындалу барысы
туралы баяндама дайындау
2018 жылы Одақтың ОЭН-ін
қалыптастыру бағдарламасы ісшараларының орындалуы туралы
уәкілетті органдарға сауал жіберу

Баяндама жобасын дайындау
→

• Қаңтар 2019

→

Баяндама жобасын қарау және
келісу үшін мүше мемлекеттердің
уәкілетті органдарына жіберу
• Ақпан 2019

• Желтоқсан 2018
↓
Баяндаманы ЕЭК Кеңесінің
отырысында ұсыну
• Тамыз 2019

←

Баяндама жобасын ЕЭК Алқасының
отырысында қарау
• Маусым 2019
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Бөлімнің 2020 жылға арналған негізгі міндеттері
Өзара сауда қағидалары

•
•

Кіші комитет отырыстарында пысықтау
Консультативтік комитетте мақұлдау

МГП бойынша қызметтерге қолжетімдік қағидалары •

Кіші комитет отырыстарында пысықтау

МАҚ ПС айқындау және бөлу қағидалары

ОЭН-де ақпарат алмасу қағидалары
Одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу

•

Салалық кеңестерде, СРГ, СРГ сараптамалық кіші тобында МГП-да баға белгілеу туралы
РФ ұсыныстарын талқылау

Одақтың ОЭН қалыптастыру бағдарламасының
орындалуын мониторингілеу

•
•
•

2019 жылы бағдарламаның орындалу барысы туралы баяндама дайындау
ЕЭК Алқасында 2019 жылы Бағдарламаның орындалу барысы туралы баяндама жасау
ЕЭК Кеңесінде 2019 жылы Бағдарламаның орындалу барысы туралы баяндама жасау

Консультативтік органдардың қызметін
ұйымдастыру

•
•
•

Одақтың ОЭН-ін қалыптастыру жөніндегі Кіші комитеттің отырысын ұйымдастыру
Электр энергетикасы бойынша Консультативтік комитеттің отырысын ұйымдастыру
ЕЭК Алқасының Электр энергетикасы жөніндегі Консультативтік комитет туралы
жаңартылған ережені мақұлдауы

ТМД ЭЭС-пен ынтымақтастық

•

ТМД-ның Электр энергетикалық кеңесінің іс-шараларына қатысу
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Назарыңызға рақмет!

