
АЛМАТЫ – СӘУІР, 2021Ж. 

Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы 
туралы, бекітілген инвестициялық 

бағдарламаның орындалуы туралы, реттелетін 
қызметтердің сапа және сенімділік 

көрсеткіштерінің сақталуы және 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша «АЛАТАУ ЖАРЫҚ 
КОМПАНИЯСЫ» АҚ қызметінің тиімділік 

көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есепке 
ақпарат,  

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша-электр 
энергиясын беру және бөлу 
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1.  «АЖК» АҚ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

«АЖК» АҚ Алматы энергиялық өңірінің  220/110/35/6-10/0,4 кВ кернеулі электр тораптарының негізгі бөлігін 
қамтиды. 
Тораптарға қызмет көрсету Алматы қаласы бойынша 7 ЭТА-мен (электр тораптары ауданы) және Алматы 
облысы бойынша 10 ЭТА-мен жүзеге асырылады. 

№ Көрсеткіштің атауы Өлш.бірл. Көрсеткіштер 

1 
31.12.2020 ж. жағдай бойынша қызмет көрсету 
аумағының ауданы 

кв.км. 111 708 

2 Тұтынушылар саны* бірл.  10/869 680/70/1 

3 
31.12.2020 ж. жағдай бойынша электр беру 
желілерінің жалпы ұзындығы 

км. 30 457,27  

4 
31.12.2020 ж. жағдай бойынша күштік 
трансформаторлар саны 

дана 8 604  

5 
 31.12.2020 ж. жағдай бойынша қосалқы 
станциялардың , ТҚС және БП саны 

Дана 7 293 

6 
31.12.2020 ж. жағдай бойынша БП күштік 
трансформаторларының жалпы қуаты 

МВА 9 781,97 

7 
2020 жылға белгіленген электр желілеріндегі 
максималды жүктеме. 

МВт 1 580 

8 
Электр энергиясын беру көлемі 2020 жылға 
нақты. 

млн.кВтс. 6 838 

 «АЖК» АҚ - ның тікелей тұтынушылар 

саны/»АлматыЭнергоСбыт»ЖШС арқылы - 

тұтынушылар; «Samga Development» ЖШС 

арқылы тұтынушылар/ «Prime Energy» ЖШС 
тұтынушылары.  

 

 

«АЖК» АҚ өңірлік электржелілік компания болып табылады, ол Алматы қаласы мен Алматы облысы 
бойынша электр энергиясын жеткізуді жүзеге асырады. 

ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігі «АЖК» АҚ-ны  электр энергиясын жеткізу және бөлу қызмет түрі 
бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің Мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне енгізген. 

2 



 млн.теңге 

2. 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ 
ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
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2020 жылға инвестициялық бағдарламаның нақты орындалуы 12 724 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша 11 973 млн. теңге 
немесе 106% 

Толығырақ ақпарат 13.08.2019ж. №73 Табиғи монополия субъектілерінің қызметті жүзеге асыру ережесінің 5-қосымшасының 1-нысанына сәйкес 1-қосымшада 

берілген 

Қаржыландыру көздері 
2020 

жоспар 
нақты қалыптасқан 

көрсеткіштер ауытқу Орындалу % 

Барлығы 11 973 12 724 751 106% 

«Самрук-Қазына» ҰӘҚ қаржысы 519 36 -482 7% 

Жарғылық капиталды ұлғайту 0 2 945 2 945   

Қарыз қаражаты 2 400 2 400 0 100% 

Собственные средства 9 054 7 342 -1 712 81% 

Өз қаражаты есебінен толық орындалмауы «АЖК» АҚ-на тәуелсіз себептер бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бекітілген тарифтік 

сметада көзделген қаражаттың толық алынбауына әкеп соққан электр энергиясын беру көлемінің төмендеуіне байланысты. 

Жарғылық капиталды ұлғайту есебінен жоспардан тыс игеру «№6А ҚС, №3А ҚС-да (№168А ҚС) 6кВ желілерін 10кВ кернеуге ауыстыру 1 кезең» жобасын 
мерзімінен бұрын іске асыру қажеттілігіне байланысты туындады. Жобаны іске асыру 2019 жылдан бастап жүзеге асырылуда. "АЖК" АҚ-ның 2021-2025 
жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес жұмыстарды аяқтау 2023 жылы жоспарланған болатын. Объект Алматы қаласының 
халық тығыз орналасқан екі ауданында орналасқан, оларда 1 санаттағы объектілер, тіршілікті қамтамасыз ету объектілері мен тұрғын үй кешендері көп. 
Жұмыс істеп тұрған трансформаторлық қосалқы станциялар (ТҚС) және бөлу пункттері (БП) орта есеппен 40 жылдан астам уақыт бойы шамадан тыс 
жүктелген және апаттық жағдайда тұр. Сондай-ақ, ұлттық валюта бағамының өзгеру серпінін ескере отырып, жабдықтар құнының ұлғаю тәуекелі болды, 
бұл жобалау-сметалық құжаттаманы түзету қажеттілігімен және тұтастай алғанда жобаны іске асыру мерзімдерін ұлғайтумен жоба құнының ұлғаюына әкеп 
соқтыруы мүмкін. Осыған байланысты, «АЖК» АҚ жобаны мерзімінен бұрын іске асыру мүмкіндігі үшін «Самұрық-Энерго» АҚ пайдасына акцияларды 
иеліктен шығару бойынша рәсімдер жүргізді. 

Іс-шаралар: 

Іс-шаралар атауы Ед. измерения жоспар 
нақты қалыптасқан 

көрсеткіштер 
% Орындалу 

Таратушы электр желілерін қайта құру млн. теңге 8 771 10 474 119% 

Құрылыс, ЭЖЖ қайта құру млн. теңге 976 290 30% 

Құрылыс, ҚС-ны қайта құру млн. теңге 147 31 21% 

SCADA, ЭКЕАЖ енгізу млн. теңге 186 172 93% 

Өндірістік қызмет процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жөндеуге, 
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алуға арналған өзге де шығындар 

млн. теңге 438 302 69% 

Капиталдандырылған пайыздар млн. теңге 562 580 103% 

Электр желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу млн. теңге 893 874 98% 

ИТОГО млн. теңге 11 973 12 724 106% 
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 2009-2020 жылдар кезеңінде Азиада объектілерін электрмен жабдықтау үшін 4 ҚС – Ерменсай ҚС , Медеу ҚС, Шымбұлақ ҚС, ҚазМУ ҚС, Метрополитен 
объектілерін электрмен жабдықтау үшін 5 ҚС – Отырар ҚС, Алатау ҚС, №16 Новая ҚС, Топливная ҚС, 220 кВ «Ерменсай – Бесағаш – АТЭЦ» ЭЖЖ мен  Бесағаш 
ҚС, осылайша Алматы қаласының айналасында 220кВ айналым, ТКШ объектілерін электрмен жабдықтау үшін 4 ҚС Алтай, Мамыр ҚС, Есентай ҚС, Жас қанат ҚС. 
Қуаттың жалпы өсімі 2 032 МВА құрайды. 

 Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная, Талғар 110 кВ ҚС қайта жаңғыртылды, бұл ретте қуаттың өсімі 686 МВА 
құрады. 

 «Горный Гигант» №131А 220/110/10кВ-ҚС жүктемесін 110кВ-тық тораптар бойынша кейіннен 131А-ҚС-ны бөлшектеумен «Ерменсай» 220/110/10-6кВ-ҚС-ға 
көшіру бойынша жұмыстар аяқталды. Ұзындығы 10,295 км  Ж№110А, Ж№111А, Ж№163А, Ж№164А 110кВ-тық жаңадан салынған барлық кәбілдік желілер 
және №148А, №153А 110кВ-ӘЖ жұмыс кернеуіне қосылды және жүктемеге қойылды, осылайша «Горный Гигант» ҚС жүктемесі «Ерменсай» ҚС-ға көшірілді, 
«Горный Гигант» ҚС бөлшектенді. Бұл жұмыстар "Горный Гигант" ҚС-да қалыптасқан төтенше жағдайға, топырақтың опырылуына және ҚС-ның бұзылу қаупінің 
жоғары болуына байланысты орындалды. 

 «№ 102А, № 105А, № 109А және №120АИ ӘЖ –ні композитті сымға ауыстырып және «Бесагаш» 220кВ-ҚС-да №120АИ 110кВ-ӘЖ кіріс-шығысымен қайта құру» 
жобасы аясында жұмыстар жалғастырылуда. 2019 жылы №166А «Бесагаш» 220/110/10кВ-ҚС-да кіріс-шығысымен төселген №120АИ 110кВ-КЖ жұмыс 
кернеуіне қосылды.2020 жылы 110кВ 6 тоқ трансформаторлары (элегазды ТОГФ-110), РГ-1,2, үш полюсті ажыратқыш, элегазды ВГТ-110III-40/3150У1 
ажыратқышы сатып алынды және монтаждалды. 110кВ-ЭЖЖ-ні қайта құру  3-АЖЭО автотрансформаторларының жүктемесін жеңілдетуге және 3-АЖЭО – 
«НЯЦ» №16И ҚС 110кВ-тық тораптар  транзитінің өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді.      

 2020 жылы «№6А ҚС, №3А ҚС-да (№168А ҚС) 6кВ желілерін 10кВ кернеуге ауыстыру 1 кезең» жобасын мерзімінен бұрын іске асыру үшін жарғылық капиталды 
ұлғайту есебінен қосымша қаржыландыру алынды. Жобаны іске асыру Алматы қаласының халық тығыз орналасқан екі ауданын сенімді электрмен 
жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, онда 1 санаттағы көптеген объектілер, тіршілікті қамтамасыз ету объектілері мен тұрғын үй кешендері бар. 

 2020 жылы «42-БП 6кВ желілері жабдықтарын қайта жаңарту және 42-БП 6кВ желілерін 10кВ жоғары кернеуге ауыстыру» жобасы бойынша жұмыстар 
аяқталды. 

 1,6-ЭТА бойынша сенімділікті арттыру үшін шамадан тыс жүктелген және нормативтік мерзімі өткен КЖ-ні ауыстырып, 10-6-0,4 кВ электр желілерін қайта құру 
және жаңадан салу жобалары бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

 Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша 6/10-0,4 кВ желілерін қайта құру бойынша жұмыс өндірісі жалғасуда. 

 6кВ-тық желілерді 10кВ-қа ауыстырып қолданыстағы 35/6 жаңадан салынған 110/10кВ ҚС-ға көшіру бойынша жұмыстарды жүргізу жалғастырылуда. 
Жүктемелерді ауыстыру жөніндегі жобаларды іске асырудың әсері Қос трансформацияны алып тастау және «АЖК» АҚ электр желілеріндегі шығындарды 
қысқарту, сондай-ақ 35кВ кернеу сыныбын жою, 6кВ электр желілерін 10кВ жоғары кернеуге ауыстыру жолымен 10кВ тарату желілерінің өткізу қабілетін 
ұлғайту болып табылады. 2020 жылы тарату желілерін қайта құру шеңберінде мынадай жұмыстар орындалды: 6 дана-КТП-ны  монтаждау бойынша құрылыс-
монтаждау жұмыстары, 85 дана-ТМГ-ны монтаждау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары, 10 кВ кабель төсеу - 34,963 км, телемеханика жүйесі үшін 
жабдық сатып алу ТМ УТМ-64М-6 жинақ., ТҚС-108 жинақ  қайта құру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары. 
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3. 2020 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БЕКІТІЛГЕН ТАРИФТІК СМЕТАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

Толығырақ ақпарат 13.08.2019 ж. № 73 табиғи монополия субъектілерінің қызметті жүзеге асыру 
ережесінің (бекітілген тарифтік сметаны баптар бойынша орындау) 5-қосымшасының 2-нысанына сәйкес 
берілген) 

№ р/с Көрсеткіштердің атауы 
Өлшем 
бірлігі 

2020ж. ауыт. 

Ауытқу себептері 
Бекітілген 
тарифтік 
сметада 

көзделген 

Нақты 
қалыптасқан 
көрсеткіште

рі 

млн.тг. % 

I Шығындардың барлығы 
 млн. 
теңге  

38 215 36 755 -      1 460    -3,80% 
Тарифтік сметамен бекітілген рұқсат етілген мәндер 
шегінде. 

II Пайда 
 млн. 
теңге  

5 758 3 929 -      1 829    -31,80% 

2020 жылдың қорытындысы бойынша "АЖК" АҚ-на 
тәуелсіз себептер бойынша электр энергиясын беру 
көлемінің төмендеуі есебінен "АЖК" АҚ 3 289 
млн.теңге немесе -7,5% мөлшерінде кіріс ала 
алмады. Тиісінше табыстың толық алынбауы тарифтік 
сметадағы пайданың 1 829 млн.теңгеге немесе -
31,8% - ға төмендеуіне әкелді. 

III Барлық кірістер 
 млн. 
теңге  

43 973 40 685 -      3 289    -7,50% 

"АЖК" АҚ желілерінде электр энергиясын тұтынудың 
төмендеуіне байланысты" 

IV 
Көрсетілетін қызметтер 
көлемі  

 
млн.кВт.са

ғ  
7 394 6 838 -         556    -7,50% 

V 
Нормативтік техникалық 
ысыраптар 

 %  14,45 14,45 -              0    0,00%   

 
млн.кВт.са

ғ  
1 251 1 131 -         120    -9,60% 

Электр энергиясын тұтынудың нақты көлемінің 
төмендеуіне және "АЖК" АҚ желілерінде электр 
энергиясының шығындарын азайту жөніндегі іс-
шаралардың жүргізілуіне байланысты" 

VI Тариф (ҚҚС-сыз) 
тенге/кВт.

с 
5,95 5,95 0 0,00% Бекітілген тариф деңгейінде 
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4. 2020 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША РЕТТЕЛІП КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
САПА ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН САҚТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
5. 2020 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ТАБИҒИ МОНОПОЛИЯ СУБЪЕКТІСІ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

          Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін 
бекіту және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік 
көрсеткіштеріне қол жеткізу тарифтерді тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін 
қолдана отырып бекіту кезінде көзделген. 
  
        «АЖК» АҚ үшін 2020 жылға тариф пен тарифтік смета тарифтік реттеудің 
шығынды әдісі бойынша бекітілді, тиісінше реттелетін қызметтердің сапасы мен 
сенімділігінің көрсеткіштері және «АЖК» АҚ үшін 2020 жылға қызмет тиімділігінің 
көрсеткіштеріне қол жеткізу бекітілмеген.  
   

 
Бұл ретте, жөндеу жұмыстарын жүргізу шеңберінде «АЖК» АҚ электр желілерінде апаттылық пен 
жіберудің төмендеуіне қол жеткізіледі: егер 2019 жылы апаттық ажыратулар саны 2 804 бірлікті 
құраса, 2020 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш – 2 799 бірлікті құрады, 0,1% - ға 
төмендеді.   
2019 жылдың қорытындысы бойынша кем түсудің төмендеуі 1 488 мың кВт құрады.2020 жылдың 
қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 1 480 мың кВт құрады.с., төмендеу 0,5% құрады. 
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6. 2020 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ – 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ ТУРАЛЫ 

млн.теңге 

7. 2020 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы 

        
2020 жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясын беру көлемі 
6 838 млн.кВтсағ құрады. 2020 жылғы тарифтік сметада бекітілген 
көрсеткішке 7 394 млн.кВт.сағ бұл 556 млн. кВтсағ-қа төмен немесе 
7,52%.  
Электр энергиясын беру көлемінің төмендеу себептері: 
Covid-19 пандемиясына байланысты 2020 жылы енгізілген елдегі 
төтенше жағдай; 
Температура факторы; 
"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" ҚР 
13.01.2012 жылғы № 541-IV Заңына сәйкес бюджеттік, 
Республикалық, қалалық және аудандық ұйымдар мен барлық 
деңгейдегі компаниялар әзірлейтін және іске асыратын энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігінің меншікті бағдарламаларын 
орындау (15% - ға дейін). 

Түсім 
іске асыр.қызм. 

өзіндік құны 
 

Жалпы пайда 
Финанс. және өзге 

де кірістер 

Жалпы әкімшілік., 
басқа да және қарл. 

шығыстар 

Пайда (салық 
салынғаннан кейін) 

         40 819             35 561               5 258               1 230               2 732               3 366    

№ п/ 
п 

Көрсеткіштердің 
атауы 

Өлш.бірл. 

2020ж. Ауыт. 

Бек. 
нақты 

қалыптасқан 
көрсеткіштер 

% 

1 
Көрсетілетін 
қызметтер көлемі 

 млн.кВт.сағ                    7 394                      6 838    -7,52% 

№ п/ 
п 

Көрсеткіштер 

2020год 
э/э берудің 

жалпы 
көлемінен 

үлес 

факт 

млн.кВт.сағ 

1 
Электр энергиясын беру бойынша қызметтер 
көрсету 

6 838 % 

1.1.  "АЭСбыт« ЖШС      6 079    88,90% 

1.2. "Samga Development“ ЖШС          457    6,68% 

1.3. Алматы қ. ЭжИДБ «Алматы су» ШЖҚ МКК          152    2,23% 

1.4.  "АлЭС« АҚ            77    1,13% 

1.5.  "МаА« АҚ            36    0,53% 

1.6.  "КазФерроСталь« ЖШС            24    0,36% 

1.7. АМЭС  "KEGOC“ АҚ           0,8    0,01% 

1.8.  "МГЭС« АҚ           3,6    0,05% 

1.9. "НК "КТЖ» АҚ           2,8    0,04% 

1.10. ТОО "Prime Energy Resources"           5,4    0,08% 
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• Электр энергиясын беру және тарату бойынша қызметтерді сапалы және үздіксіз ұсыну және 
тұтынушылардың көрсетілетін қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру; 
 

• Электр энергиясының көтерме және бөлшек сауда нарықтарында шарттарды уақтылы және сапалы 
жасасу; 
 

• Алматы энергия торабы шекарасы шегінде электр энергиясын өндіру/тұтынудың тәуліктік диспетчерлік 
кестесінің орындалуын бақылау; 
 

• Тұтынушыларға сұратылған көлемде қуат беру (техникалық шарттар беру); 

• Желілерге қосылу рәсімін оңайлату шеңберінде тұтынушылар үшін "техникалық шарттарды алу"рәсімін 
онлайн режимге көшіру жөніндегі бағдарлама енгізілді. Сайтта www.azhk.kz электр желілеріне 
технологиялық қосылу рәсімі бойынша барлық ақпарат қолжетімді, электрондық-цифрлық қолтаңба 
арқылы өтініштер беру және дайындалған техникалық шарттарды алу мүмкіндігі және ТШ орындалуы 
туралы хабарламаны қашықтықтан беру мүмкіндігі іске асырылды. 

• 2020 жылы қосылатын қуаты 676 406 кВт (карантиндік шектеулерді ескере отырып) 6 051 дана ТШ 
берілді, оның ішінде ЭЦҚ арқылы жеке кабинет арқылы қашықтықтан режимінде 5 566 (92%) дана. 

 

• 2020 жылы TUV NORD халықаралық компаниясымен жүргізілген бақылау аудитінің қорытындысы 
бойынша қолданыстағы "АЖК" АҚ менеджмент жүйесінің сапа, қоршаған орта менеджменті, 
энергетикалық менеджмент және денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
саласындағы менеджмент саласында (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
50001:2011) көзделген халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігі расталды.) 

  
 
 

 

 

8. РЕТТЕЛІП КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТҰТЫНУШЫЛАРМЕН 
ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫС ТУРАЛЫ 



9. ҚЫЗМЕТ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ: «АЖК» АҚ-НЫҢ 2021-
2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

9 

Негізгі іс-шаралар: 

 млн.тенге 
2020 жылы тарифті бекіту шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама бекітілді. Инвестициялық 

бағдарлама Энергетика министрлігінің, Алматы қаласы бойынша ТМРБД және Алматы облысы бойынша ТМРБД бірлескен 

бұйрығымен 66 155 млн.теңге сомасында бекітілді. 

Бекітілген 2020 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындау мерзімдерінің 2021 жылға 1 148,6 млн.теңге 
көлемінде ауыстырылуына байланысты ҚР Энергетика министрлігінің, Алматы қаласы бойынша ТМРБД және Алматы облысы 
бойынша ТМРБД бірлескен бұйрығымен 2020-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама түзетілді. 

Түзетулерді ескере отырып, 2021-2025 жылдары күрделі салымдардың жалпы көлемі 67 303 млн.теңгені құрайды. 

Қаржыландыру көздері 2021 2022 2023 2024 2025 
Барлығы 
2021-2025 

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде: 12 620 10 598 12 708 11 680 19 697 67 303 

Меншікті қаражат (амортизация және пайда) 10 659 10 598 12 708 11 680 19 697 65 343 

Қарыз қаражаты 1 960 0 0 0 0 1 960 

2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде жоспарланған іс-шаралар: 

Жаңа қосалқы станцияларды салу-2 дана: 

  Алматы облысы Қарасай ауданы «Қаскелен» 220кВ ҚС 110кВ-АБҚ-ға қосып «Көкөзек» 110/10кВ ҚС құрылысы 

  №170А «Жас Канат» («Турскиб») ҚС-да жұмыстардың екіші кезеңі. 

 Қолданыстағы қосалқы станцияларды қайта құру-3 дана: 

 220/110/10кВ №7 АХБК ҚС-ны қайта құру; 

 Трансформаторларды 10кВ-КРУН-мен 2х63МВА-қа ауыстырып №46А «Шоссейная» 110кВ ҚС-ны қайта құру ; 

 110/10кВ №119А «Новозападная» ҚС-ны қайта құру. 

 35 кВ және одан жоғары электр жеткізу желілерін салу және қайта құру – 11,56 км; 

 6-10-0,4кВ-ЭЖЖ-ні қайта құру және жаңғырту – 831,69 км. 

 млн.теңге 



9. ҚЫЗМЕТ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ: 
ОНЫҢ ІШІНДЕ ТАРИФТЕРДІҢ ӨЗГЕРУ БОЛЖАМДАРЫ. 

2021 жылға реттелетін қызметке бекітілген тариф 
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• стратегиялық тауарлардың және (немесе) мемлекеттік реттеуге жататын стратегиялық тауарларды тасымалдауға 

арналған тарифтер (бағалар) құнының өзгеруі;  

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдайды жариялау;  

• Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

мөлшерлемелерінің өзгеруі;  

• реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемін ұлғайту; 

• мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға байланысты бекітілген инвестициялық бағдарламаны өзгерту;  

• электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметті ұсынатын табиғи монополия субъектісі қызметінің 

мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі мемлекеттік органның ақпараты негізінде "электр 

энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі 

 
Сондай-ақ, келесі жағдайларда субъектінің ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тариф төмендетіледі: 
 
субъект ұсынатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемін ұлғайту; 

уәкілетті органның ведомствосы бекіткен субъектінің тарифтік сметасында көзделген нақты шығындарды қысқарту; 

Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес субъектілер жүзеге асыратын 

реттеліп көрсетілетін қызметтерге жатпайтын қызмет түрлерінен Елеулі кірістер алу; 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына тиісті өзгерістер енгізу туралы; 

инвестициялық бағдарламаның оның сомасын азайту жағына қарай өзгеруі. 

НҚА сәйкес 2021 жылы  «АЖК» АҚ үшін қызмет мерзімі аяқталғанға дейін Тарифтердің ықтимал өзгеруі: 

Уәкілетті орган «АЖК» АҚ үшін 2021 жылға тарифтің шекті деңгейін бекітті - 
 6,04 теңге/квтс. (ҚҚС-сыз). 



Назарларыңызға рахмет! 
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