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«Жылыойгаз» ЖШС ҚР табиғи 

монополияларды реттеу Агенттігінің Атырау 

облысы бойынша Департаменті директорының 

19 наурыз 2009 жылғы №65-ЖҚ бұйрығына 

сәйкес табиғи газды тұтынушыларға таратушы 

газ құбырлары арқылы тасымалдау қызметі 

бойынша табиғи монополия субъектілерінің 

мемлекеттік тізімінің жергілікті бөліміне 

енгізілген және осы саладағы қызметін 2009 

жылдың 1 мамырынан бастаған болатын. 
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Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы 

ҚР Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 

Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 

2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-

инновациялық даму стратегиясында» қуат көздерін 

өндіретін және тасымалдайтын кәсіпорындардың құрал-

жабдықтарын жаңарту үшін инвестиция көлемін арттыру 

қажеттігі, және табиғи монополия саласындағы 

қызметтерге тарифтердің өсуі тек монополистер ғана емес, 

ұлттық экономика тұрғысынан да қажетті және дәлелді 

екендігі атап көрсетілген болатын.  

 

Және де тарифтерді жасанды ұстау саясатынан бас тарту 

керектігі, оның орнына тарифтерді реттеудің оңтайлы 

саясатына көшу керектігі айтылған.  
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Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы 

Осы бастаманы қолдау мақсатында «Жылыойгаз» 

серіктестігі де 2010-2015 жылдар аралығында бірнеше 

жобадан тұратын екі инвестициялық бағдарламаны жүзеге 

асырды, үнемделген қаражатқа қосымша жұмыстар да 

атқарды.  

 

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 

агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 

2014 жылғы 03 маусым айындағы №62-НҚ және  

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің 

құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 

істері комитетінің 2014 жылғы 29 шілде айындағы №314 -

НҚ Бірлескен бұйрығына сәйкес «Жылыойгаз» ЖШС-нің 

2013-2015 жылдарға арналған инвестициялық 

бағдарламасы түзетулермен бекітілген.  



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 
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Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы 

2015 жылға бекітілген инвестициялық бағдарлама  

2 бағытты қамтыды: 

І бағыты – Тозығы жетіп, апаттық жағдайда тұрған 

Қосшағыл поселкесінде орналасқан №1 және №6 газ 

реттегіш пункттерін жаңа үлгідегі шкафты газ реттегіш 

пункттерімен ауыстыру. 

Шкафты газды реттегіш пункт - газ қысымын төмендету 

үшін және газды бөліп таратушы тораптарда оны берілген 

деңгейде ұстап тұруға арналған шкафты орындаудағы 

технологиялық құрылғы. Сонымен қатар, ШГРП 

тұтынушыларға табиғи газды кауіпсіз жеткізуге мүмкіндік 

беретін құрылғы. 

Жалпы жұмсалған сома – 5 592,055 мың теңге ҚҚС 

қоспағанда. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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Қосшағыл поселкесінде тозығы жетіп апаттық жағдайда 

тұрған №1 ГРП (жаңартуға дейін) 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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Қосшағыл поселкесінде  

жаңартылған шкафты газ реттегіш қондырғысы 
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алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қосшағыл поселкесінде тозығы жетіп апаттық жағдайда 

тұрған №6 ГРП (жаңартуға дейін) 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қосшағыл поселкесінде  

жаңартылған шкафты газ реттегіш қондырғысы 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 
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ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы. 

ІІ бағыты – Тозығы жетіп тұрған «Құлсары – Теңіз» 

автожолымен - Тұрғызба селосы аралығындағы және 

Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы  

аралығындағы, қимасы 219 мм, жалпы ұзындығы 12 568 

метр жер үсті орта қысымды газ құбырларын қайта 

жаңғырту. 

 

Газ құбырларын қайта жаңғырту мақсатында «Құлсары – 

Теңіз» автожолымен - Тұрғызба селосы аралығындағы 

және Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы 

аралығындағы жер үсті орта қысымды газ құбырлары 

жер асты орта қысымды полиэтилен құбырларына 

ауыстырылды. 

  

Жалпы жұмсалған сома – 75 281,060 мың теңге ҚҚС 

қоспағанда. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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«Құлсары-Теңіз» автожол – Тұрғызба селосы аралығында 

қимасы 219 мм газ құбыры жаңартуға дейін 
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«Құлсары-Теңіз» автожол – Тұрғызба селосы аралығында қимасы 219 мм газ 

құбыры жаңартуға дейін 
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«Құлсары-Теңіз» автожол – Тұрғызба селосы аралығында қимасы 219 мм газ 

құбыры жаңартудан кейін 
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Тұрғызба селосы – Шоқпартоғай селосы аралығында қимасы 219 мм газ 

құбыры жаңартуға дейін 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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Тұрғызба селосы – Шоқпартоғай селосы аралығында қимасы 219 мм газ 

құбыры жаңартудан кейін 
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2016-2020 жылдарға жоспар 

2016-2020 жылдарға арналған жаңа инвестициялық 

бағдарлама дайындады, ол тиісті тәртіппен Табиғи 

монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 

комитетінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 19 

маусым 2015 жылғы №103-НҚ бұйрығымен бекітілді.  

 

2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық 

бағдарламаның жалпы сомасы – 475 284,72 мың теңге. 

 Оның ішінде: 

2016 жылға – 110 261,55 мың теңге; 

2017 жылға – 102 628,06 мың теңге; 

2018 жылға – 100 237,77 мың теңге; 

2019 жылға – 100 237,77 мың теңге; 

2020 жылға – 61 919,57 мың теңге. 

 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Инвестициялық жобалар жөніне нақтырақ 

айтар болсақ, 2016-2019 жылдар аралығында 

Құлсары қаласындағы 2 автоматты газ тарату 

бекетін жаңа үлгісіне ауыстыру жоспарланған.  

 

Сатып алу құнының өзі 400 951,08 мың тг 

құрайтындықтан, әр бекетті 2 жыл ішінде 

бөліп төлеу арқылы сатып алатын боламыз. 

2016-2020 жылдарға жоспар 
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Қолданыстағы №1 автоматты газ тарату бекеті 
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Қолданыстағы №1 автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қолданыстағы №1 автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қолданыстағы №2 автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қолданыстағы №2 автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қолданыстағы №2 автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Жаңа үлгідегі «Саратов-20М»  автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 
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Жаңа үлгідегі «Саратов-20М»  автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Жаңа үлгідегі «Саратов-20М»  автоматты газ тарату бекеті 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

2016-2020 жылдарға жоспар 

2020 жылға Құлсары қаласындағы 5 ықшам 

ауданнан өндірістік аймақта орналасқан 

«Жылыойстройсервис»  ЖШС аралығында жер 

үсті орта қысымды қимасы 325 мм газ құбырын 

қайта жаңғырту жұмыстары жоспарланған.  

 

Жалпы ұзындығы 1 885,6 метр газ құбырын 

қимасы 110-315 мм полиэтилен құбырға 

ауыстырып, жердің астымен жүргізу 

жоспарланған және бұл жұмыстың жалпы сомасы 

39 372,24 мың теңге. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Құлсары қаласы 5 ы/а - «Жылыойстройсервис»  ЖШС-гі 

аралығында жер үсті орта қысымды қимасы 325 мм газ құбыры  



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Құлсары қаласы 5 ы/а - «Жылыойстройсервис»  ЖШС-гі 

аралығында жер үсті орта қысымды қимасы 325 мм газ құбыры  



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

2016-2020 жылдарға жоспар 

Сонымен қатар, аудан көлемінде жаңа игерілмеген 

жерлерден жер телімдері бөлініп, жеке тұрғын үйлер 

салынып тағы да басқа өндірістік-әлеуметтік 

құрылыстардың көбеюіне байланысты жаңа газ жүйелерін 

тарту мен қосымша жаңа газ реттегіш қондырғылар 

орнату қажеттігі туындауда.  

 

Атап айтқанда, Жаңа-Қаратон, Қосшағыл, Тұрғызба елді 

мекендерінің игерілмеген жаңа аймақтарына орта 

қысымды газ құбырын жүргізіп шкафтық газ реттегіш 

пунктін орнату жоспарланып, 18 099,46 мың тг қаражат 

қарастырылған. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы. 

Мақсаттары 

 
1.Өндірістік қондырғылар мен жабдықтарды жаңарту 

 

2.Газ құбырлары мен қондырғыларын жаңарту 

жұмыстары нәтижесінде тасымалдау желісіндегі 

апаттардың санын азайту 

 

3.Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сапасын 

арттыру, яғни табиғи газды тасымалдаудың толассыздығы 

мен газдың қалыпты қысым деңгейін сақтау мүмкіндігін 

жоғарлату 

 

4.Техникалық ысырап шығындарды азайту 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты туралы  



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты 

Тұтынушылар бізбен табиғи газдың ақырғы бағасы 

бойынша есеп айырысады. Табиғи газдың ақырғы бағасы 

негізгі үш құрамдас бөліктен – табиғи газды сатып алу 

бағасы, табиғи газды тасымалдау тарифі және жабдықтау 

үстеме ақысынан құралады. Және салық заңдылығына 

сай қосылған құн салығы қосылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табиғи газды 

сатып алу 

бағасы 

Табиғи газды 

тасымалдау 

тарифі 

Жабдықтау 

үстеме ақысы 

Қосымша құн 

салығы 

Табиғи газдың ақырғы бағасы 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты 

Табиғи газды сатып алу бағасы «Теңізшевройл» 

ЖШС-нің сату бағасы болып табылады,  

және 2014 жылдан бері жыл сайын 2,5 пайызға 

ғана көтеріліп отыр. 

 
 

 
 

теңге/1000 м3 

 

 

 

 

 

«Теңізшевройл» ЖШС-нің сату бағасының өсу динамикасы 

2013  2014 2015 2016 2017 

3 960 4 059 4 160 4 264 4 371 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты 

2014 жылдан бері қозғалып келе жатқан мәселе – 

«Теңізшевройл» ЖШС өндіретін газ көлемін толықтай 

«ҚазТрансГаз» АҚ-на өткізу.  

Қазіргі таңда да осы мәселеге қатысты келіссөздер 

жүргізілуде, және егер газды тікелей өндірушіден емес, 

аталған ұлттық оператордан сатып алатын болсақ, оның 

бағасы айтарлықтай өсетіні жасырын емес. 

 

 

 

 

 

ЖШС 

«Теңізшевройл» 

АҚ 

«ҚазТрансГаз» 

ЖШС 

«Жылыойгаз» 

Табиғи газды сатып алу 

бағасы 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты 

Табиғи газды тасымалдау тарифі  

«Жылыойгаз» ЖШС-нің тасымалдау шығындарының негізінде 

және табиңи монополия саласындағы заңдылықтарға сай бекітіледі 

және тиісті Департаменттің қатаң қадағалауында болады. 

Жалпы, көгілдір отыр әр тұрғынға қолжетімді болып, газ кранын 

ашқан кезде жанып тұрғанмен, газды толассыз, тұрақты тасымалдау 

үшін бірталай шығын жұмсалатынын да баса айтып кету керек. 

Ондай шығындар қатарына газ құбырлары мен қондырғыларын 

күнделікті қамту, оларды жөндеу, жаңасына ауыстыру, 

қызметкерлердің еңбекақысы, материалдар сатып алу, электр 

энергиясы, әлеуметтік төлемдер, еңбекті қорғау және техника 

қауіпсіздігі, транспорт, байланыс, жылжымайтын мүлікті тіркеу, 

электрмен қамту жүйесін техникалық қамту жұмыстары, сақтандыру 

төлемдері, газдың нормативтік шығыны, газдың өндіріс қажетіне 

кететін  шығыны, банк шығындары, салықтар, арнайы киімдер, 

құрал-жабдықтар, т.б. жатады. Біз бұл жерде шығындардың 

маңыздыларын ғана атап отырмыз. Және бұл шығындардың тек 

тасымалдау қызметіне қатысты бөлігі ғана тарифтік сметаға 

енгізіледі. 



ҚР табиғи монополияларды реттеу 

агенттігінің Атырау облысы бойынша 

Департамент директорының №186-НҚ 

бұйрығына сәйкес, 2013 жылдың 1 

қаңтарынан бастап табиғи газдың 1000 м³ 

үшін  тасымалдау тарифі    1 730 теңге 
болып бекітілді. 

Ал тұтынушыларға табиғи газды жеткізу 

бағасы – газды сатып алу бағасымен 

тасымалдау тарифінің қосындысы арқылы 
анықталады. 

 

Баға саясаты 



Газдың сатып алу  

бағасы 
 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 
 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы 

 бағасы 

Жылыой ауданы жеке тұлғалар бойынша  

2015 жылға табиғи газ бағасының құрылымы  

4 160 теңге 

1 730 теңге 

 706,80 теңге 

6 596,80теңге 



Жылыой ауданы коммуналдық - тұрмыстық тұтынушылар 

бойынша 2015 жылға табиғи газ бағасының құрылымы  

Газдың сатып алу бағасы 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 

Жабдықтау үстемақы 

құны 

Қосымша құн 

салығы 

Газдың ақырғы 

бағасы 

4 160 теңге 

641 теңге 

783,72 теңге 

1 730 теңге 

7 314,72 теңге 



Газдың сатып алу бағасы 
 
“Жылыойгаз” ЖШС  
тасымалдау тарифі 
 
 

Жабдықтау үстемақы 
құны 
 
Қосымша құн  
салығы 
 
 
Газдың ақырғы  
бағасы 
 
 

 

Жылыой ауданы өнеркәсіптік тұтынушылар және Теңіз 

вахталық қалашығы бойынша 2015 жылға табиғи газ 

бағасының құрылымы 

12 922,70 теңге 

641 теңге 

1 835,24 теңге 

1 730 теңге 

17 128,94 теңге 



  Газдың сатып алу бағасы 

 

    “Жылыойгаз” ЖШС  

    тасымалдау тарифі 

 

 “Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

   Қосымша құн салығы 

 

   Газдың ақырғы бағасы 

Майкөмген селосы жеке тұлғалар бойынша  

2015 жылға табиғи газ бағасының құрылымы 

4 160 теңге 

1 730 теңге 

872,40 теңге 

8 142,40теңге 

1 380 теңге 



Газдың  сатып алу бағасы 

 

“Жылыойгаз” ЖШС  

 тасымалдау тарифі 

 

“Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

Жабдықтау үстемақы құны 

 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы бағасы 

 

Майкөмген селосы  

комуналдық – тұрмыстық тұтынушылар бойынша 2015 жылға табиғи 

газ бағасының құрылымы 

4 160 теңге 

1 730 теңге 

1 380 теңге 

641 теңге 

949,32 теңге 

8 860,32 теңге 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Баға саясаты 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және 

бәсекелестікті қорғау комитетінің Атырау облысы 

бойынша Департаментінің  2015 жылғы 23 қарашадағы 

№170-НҚ бұйрығымен, 2016-2020 жылдарға табиғи 

газдың 1000 м³ үшін  тасымалдау тарифтері төмендегі 

деңгейде бекітілді (ҚҚС қоспағанда)  

2016  

жыл 

2017 

жыл 

2018 

жыл 

2019 

жыл 

2020 

жыл 

2 101,38 

 

2 051,67 2 222,72 2 234,62 1 895,53 



Жылыой ауданы жеке тұлғалар бойынша  

2016 жылға табиғи газ бағасының құрылымы  

Газдың сатып алу  

бағасы 
 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 
 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы бағасы 

4 264 теңге 

2 101,38 теңге 

 763,85 теңге 

7 129,23 теңге 



Жылыой ауданы коммуналдық - тұрмыстық 

тұтынушылар бойынша  

2016 жылға табиғи газ бағасының құрылымы  

Газдың сатып алу бағасы 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 

Жабдықтау үстемақы құны 

Қосымша құн салығы 

Газдың ақырғы бағасы 

4 264 теңге 

1 315,76 теңге 

921,74 теңге 

2 101,38 теңге 

8 602,88 теңге 



Газдың сатып алу бағасы 

 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 

 
 

Жабдықтау үстемақы 

құны 

 

Қосымша құн салығы 

 

 

Газдың ақырғы бағасы 

 

 

 

Жылыой ауданы өнеркәсіптік тұтынушылар және Теңіз в/қ  

бойынша 2016 жылға табиғи газ бағасының құрылымы 

13 245,80 теңге 

1 315,76 теңге 

1 999,55 теңге 

2 101,38 теңге 

18 662,49 теңге 



Майкөмген селосы жеке тұлғалар бойынша  

2016 жылға табиғи газ бағасының құрылымы 

  Газдың сатып алу бағасы 

 

    “Жылыойгаз” ЖШС  

    тасымалдау тарифі 

 

 “Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

   Қосымша құн салығы 

 

   Газдың ақырғы бағасы 

4 264 теңге 

2 101,38 теңге 

929,45 теңге 

8 674,83 теңге 

1 380 теңге 



Газдың  сатып алу бағасы 

 

“Жылыойгаз” ЖШС  

 тасымалдау тарифі 

 

“Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

Жабдықтау үстемақы құны 

 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы бағасы 

 

4 264 теңге 

2 101,38 теңге 

1 315,76 теңге 

1 087,34 теңге 

10 148,48 теңге 

Майкөмген селосы комуналдық – тұрмыстық тұтынушылар 

бойынша  

2016 жылға табиғи газ бағасының құрылымы 

1 380 теңге 



Жылыой ауданы жеке тұлғалар бойынша  

2017 жылға табиғи газ бағасының құрылымының жобасы  

Газдың сатып алу  

бағасы 
 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 
 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы бағасы 

4 371 теңге 

2 051,67 теңге 

 770,72 теңге 

7 193,39 теңге 



Жылыой ауданы коммуналдық - тұрмыстық тұтынушылар 

бойынша 2017 жылға табиғи газ бағасының құрылымының 

жобасы  

Газдың сатып алу бағасы 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 

Жабдықтау үстемақы құны 

Қосымша құн салығы 

Газдың ақырғы бағасы 

4 371 теңге 

1 315,76 теңге 

928,61 теңге 

2 051,67 теңге 

8 667,04 теңге 



Газдың сатып алу бағасы 

 

“Жылыойгаз” ЖШС  

тасымалдау тарифі 

 
 

Жабдықтау үстемақы 

құны 

 

Қосымша құн салығы 

 

 

Газдың ақырғы бағасы 

 

 

 

Жылыой ауданы өнеркәсіптік тұтынушылар және Теңіз в/қ 

бойынша  

2017 жылға табиғи газ бағасының құрылымының жобасы 

13 576,90 теңге 

1 315,76 теңге 

2 033,32 теңге 

2 051,67 теңге 

18 977,65 теңге 



Майкөмген селосы жеке тұлғалар бойынша  

2017 жылға табиғи газ бағасының құрылымының жобасы 

  Газдың сатып алу бағасы 

 

    “Жылыойгаз” ЖШС  

    тасымалдау тарифі 

 

 “Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

   Қосымша құн салығы 

 

   Газдың ақырғы бағасы 

4 371 теңге 

2 051,67 теңге 

936,32 теңге 

8 738,99 теңге 

1 380 теңге 



Газдың  сатып алу бағасы 

 

“Жылыойгаз” ЖШС  

 тасымалдау тарифі 

 

“Интергаз Орталық Азия” 

   АҚ тасымалдау тарифі 

 

Жабдықтау үстемақы құны 

 

Қосымша құн салығы 

 

Газдың ақырғы бағасы 

 

4 371 теңге 

2 051,67 теңге 

1 315,76 теңге 

1 094,21 теңге 

10 212,64 теңге 

Майкөмген селосы комуналдық – тұрмыстық тұтынушылар 

бойынша 2017 жылға табиғи газ бағасының құрылымының 

жобасы 

1 380 теңге 



 

2015 жыл 

 

2016 жыл 

 

2017 

 жылға жоспар 

 

6 596,80 

 

7 129,23 

 

7 193,39 

 

1,7%* 

 

8,07%* 

 

0,9%* 

2015-2017 жылдарға Жылыой ауданы жеке тұлғалар бойынша 

табиғи газдың ақырғы бағасының өсу динамикасы 

* алдыңдағы кезеңге қарағанда бағаның өсімі 



 

2015 жыл 

 

2016 жыл 

 

2017 жылға 

жоспар 

 

7 314,72 

 

8 602,88 

 

8 667,04 

 

1,57% 

 

17,61% 

 

0,75% 

2015-2017 жылдарға Жылыой ауданы коммуналдық – тұрмыстық 

тұтынушылар бойынша табиғи газдың  

ақырғы бағасының өсу динамикасы 

* алдыңдағы кезеңге қарағанда бағаның өсімі 



 

2015 жыл 

 

2016 жыл 

 

2017 жылға 

жоспар 

 

17 128,94 

 

18 662,49 

 

18 977,65 

 

2,10% 

 

8,95% 

 

1,69% 

2015-2017 жылдарға Жылыой ауданы  

өнеркәсіптік тұтынушылар және Теңіз вахталық қалашығы 

бойынша табиғи газдың ақырғы бағасының өсу динамикасы 

* алдыңдағы кезеңге қарағанда бағаның өсімі 



 

2015 жыл 

 

2016 жыл 

 

2017 жылға 

жоспар 

 

8 258,88 

 

8 674,83 

 

8 738,99 

 

2,86% 

 

5,01% 

 

 

0,74% 

2015-2017 жылдарға Майкөмген селосы  

жеке тұлғалар бойынша  

табиғи газдың ақырғы бағасының өсу динамикасы 

* алдыңдағы кезеңге қарағанда бағаның өсімі 



 

2015 жыл 

 

2016 жыл 

 

2017 жылға 

жоспар 

 

8 976,80 

 

 

10 148,48 

 

10 212,64 

 

2,62% 

 

13,05% 

 

 

0,63% 

2015-2017 жылдарға Майкөмген селосы  

комуналдық – тұрмыстық тұтынушылар бойынша табиғи 

газдың ақырғы бағасының өсу динамикасы 

* алдыңдағы кезеңге қарағанда бағаның өсімі 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Техникалық қамту қызметі 

Қазақстан Республикасының  09 қаңтар 2012 жылғы № 532-IV 

«Газ және газбен қамту туралы» заңының 19 бабына сәйкес 

коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылар 

тауарлық газын беруді жүзеге асыратын газ тарату ұйымымен 

немесе газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді 

жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік 

қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік 

қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына 

аттестатталған, мамандандырылған тәуелсіз ұйыммен өздеріне 

тиесілі газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге 

арналған шарт жасасуға міндетті.  

 

Коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылардың 

газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет 

көрсетуге арналған шарт жасаспай, оларды пайдалануға тыйым 

салынады. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Техникалық қамту қызметі 

Заңның өзінде осындай қатаң талап қойылу себебі – газды 

пайдалану өте оңай болғанмен, қауіпсіздік талаптары 

сақталмаған жағдайда ол өте қауіпті. 

 

 Талай орны толмас оқыс оқиғалар алдын 

алмағандықтың салдарынан болып жатады. Сондықтан, 

әр тұтынушы өз қауіпсіздігіне өзі жауапты екендігін естен 

шығармай, газ тұтыну жүйесіне тиісті күтім шараларын 

жасатып отырғаны дұрыс. 

 

Техникалық қамту қызметінің ақысы серіктестік 

тарапынан бекітіледі және құзыретті органмен бекітілуге 

жатпайды. 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Қорытынды 

«Жылыойгаз» ЖШС-гі  Жылыой ауданы аумағындағы газ таратушы 

ұйым болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырады.  

 

Кәсіпорынның негізгі қызметі – тауарлық газды таратушы газ 

құбырлары арқылы тасымалдау, яғни тұтынушыларды табиғи газбен 

толассыз қамтамасыз етіп отыру. Серіктестік Атырау облысындағы ең 

ірі ауданды көгілдір отынмен қамтамасыз етіп отырғандықтан, өз 

жауапкершілігін толық мойындайды. 

 

Серіктестіктің күнделікті қызметі, соның ішінде тарифтерді өсіру, 

есепке алу аспаптарын кезекті тексеруден өткізу, техникалық қызмет 

көрсету мен тұтынушыларды пайдаланылған газ есебін жүргізу 

Қазақтан Республикасы аумағында әрекет ететін Заңнамалар, 

Ережелер мен Нұсқаулықтарға сай жүзеге асырылатынын қайталап 

каперлеріңізге бере отырып, серіктестік қызметінің ашықтығына 

сендіремін.  

 



2015 жыл қорытындысы бойынша 

тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар 

алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөніндегі есебі. 

 

 

Назар салып 

тыңдағандарыңызға 

рахмет! 


