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Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электр энергетикасы 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 11 шілдедегі № 89-VI Заңы 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электр энергетикасы мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2017 
жылғы 11 шілдедегі № 89-VI Заңы 

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін: 

6. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 
17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 
ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-
құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 
5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 21-құжат; № 
12, 85-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 
79-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 
№ 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 117-құжат; № 21-
ІІ, 131-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 70-құжат; № 24, 124-құжат): 

1) 1-бапта: 

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«1) авариялық бронь - адамдардың өміріне, денсаулығына жəне қоршаған ортаға 
олардың қауіпсіз жай-күйін, сондай-ақ кезекші жəне күзет жарығы, күзет жəне өрт 
дабылдары, өрт сөндіру сорғылары, сутөкпелер, негізгі технологиялық жабдықты 
салқындату, байланыс жəне авариялық желдеткіш жүйелері ток қабылдағыштарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ететін технологиялық процесі толық тоқтатылған тұтынушы 
объектілерінің электр энергиясының ең аз шығысы (ең аз тұтыну қуаты);»; 

мынадай мазмұндағы 2-4) тармақшамен толықтырылсын: 

«2-4) диспетчерлік технологиялық басқару - диспетчер жүзеге асыратын жəне 
диспетчерлік жəне технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйелері арқылы электр 
желілерінің жұмыс істеу режимдерін бақылау жəне басқару міндеттерін шешуге, сондай-ақ 
істен шығулар мен зақымдануларға ден қою жəне оларды жою шараларын қолдануды қажет 
ететін технологиялық бұзушылықтардың туындау алғышарттары немесе туындауы туралы 
жеке жəне заңды тұлғалардың хабарламаларын қабылдауға жəне өндеуге арналған процесс;»; 

9), 10), 22) жəне 24-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 

«9) жылу энергиясын беру - энергия беруші ұйымдар жасалған шарттарға сəйкес жылу 
желілері арқылы жылу энергиясын жəне (немесе) жылу жеткізгішті тасымалдау жөнінде 
көрсететін қызмет; 

10) жылу энергиясының бөлшек сауда нарығы - тұтынушыларды жылумен 
жабдықтауды жүзеге асыру үшін жылу энергиясын өндіруге, беруге қатысушылардың 
шарттар негізіндегі өзара қатынастар жүйесі;»; 

«22) өңірлік электр желілік компания - энергия өндіруші ұйыммен жəне (немесе) ұлттық 
электр желісімен тікелей технологиялық байланысы бар, кернеуі төрт сыныптан (220, 110, 
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35, 20, 10 (6), 0,4 киловольт) кем емес электр берудің кабельдік немесе əуе желілерін 
иеленетін, өңірлік деңгейдегі электр желілерін пайдаланатын жəне кемінде 10 000 қосылған 
тұтынушысы бар энергия беруші ұйым;»; 

«24-1) технологиялық бронь - үздіксіз технологиялық процесті аяқтау жəне адамдардың 
өмірі мен қоршаған ортаға қауіпті болғызбау үшін қажетті электр энергиясының ең аз 
шығысы (ең аз тұтыну қуаты) жəне уақыт ұзақтығы»; 

мынадай мазмұндағы 24-2), 24-3) жəне 24-4) тармақшалармен толықтырылсын: 

«24-2) технологиялық бұзушылық - электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіру, 
беру, тұтыну процесінің бұзылуына алып келген жабдықтың, электр жəне (немесе) жылу 
желілерінің істен шығуы немесе зақымдануы, оның ішінде жану немесе жарылыс, 
белгіленген режимдерден ауытқу, жабдықты рұқсатсыз өшіру немесе оның жұмыс істеу 
қабілетін шектеу немесе оның бүлінуі салдарынан істен шығуы немесе зақымдануы; 

24-3) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйым - 
қызметі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға жəне дамытуға бағытталған, 
мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғам; 

24-4) тұрмыстық тұтынушы - электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге 
(сатуға) жəне көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық 
мұқтаждары үшін пайдаланатын жеке тұлға;»; 

26-1) тармақша алып тасталсын; 

27), 29-1) жəне 31) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 

«27) ұлттық электр желісі - кіші станциялардың, тарату құрылғыларының, кернеуі 220 
киловольт жəне одан жоғары өңіраралық жəне (немесе) мемлекетаралық электр беру 
желілерінің жəне электр станцияларының электр энергиясын беруді жүзеге асыратын электр 
беру желілерінің жиынтығы, олар жекешелендіруге жатпайды жəне Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен жəне шарттарда ұлттық компанияға 
беріледі;»; 

«29-1) электр желілері - электр энергиясын беруге арналған кіші станциялардың, тарату 
құрылғыларының жəне оларды жалғайтын электр беру желілерінің жиынтығы;»; 

«31) электр қуатын реттеу - жасалған шарттарға сəйкес шарттық баға бойынша көтерме 
сауда нарығының субъектілеріне жəне жүйелік операторға көрсетілетін, айырбас электр 
энергиясының нөлдік сальдосы сақталған жағдайда электр энергиясының көтерме саудасы 
нарығы субъектілерінің нақты электр жүктемесінің мəлімделген электр жүктемесінен 
ауытқуларына өтем жасау жөнінде көрсетілетін қызмет;»; 

33) тармақшадағы «, ұлттық оператор» деген сөздер алып тасталсын; 

35), 44) жəне 48) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 

«35) электр энергиясын беру - электр желілері бойынша электр энергиясын беруге жəне 
(немесе) таратуға бағытталған технологиялық байланысты əрекеттер;»; 

«44) электр энергиясының теңгерімдеуші нарығы - ағымдағы операциялық тəуліктерде 
Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр энергиясын 
өндірудің жəне (немесе) тұтынудың шарттық жəне нақты шамалары арасында нақты уақыт 
режимінде туындайтын теңгерімсіздіктерді жүйелік оператордың физикалық жəне бұдан 
кейінгі қаржылық реттеуі нəтижесінде жүйелік оператор мен энергия өндіруші, энергия 
беруші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, электр энергиясының көтерме сауда нарығында 
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қызметті жүзеге асыратын көтерме тұтынушылар арасында қалыптасатын өзара қатынастар 
жүйесі;»; 

«48) энергия беруші ұйым - шарттар негізінде электр немесе жылу энергиясын беру 
жөніндегі қызметті көрсететін ұйым;»; 

2) 5-бапта: 

2) тармақша алып тасталсын; 

30-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«30-1) электр желілері объектілерінің күзет аймақтарын жəне осындай аймақтардың 
шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»; 

мынадай мазмұндағы 30-3) жəне 30-4) тармақшалармен толықтырылсын: 

«30-3) жылу желілері объектілерінің күзет аймақтарын жəне осындай аймақтардың 
шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді; 

30-4) энергия беруші ұйымдардың электр энергиясын беру жөніндегі қызметке 
қойылатын талаптарға сəйкестігін айқындау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»; 

40) жəне 48) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 

«40) электр қондырғыларының техникалық жай-күйін жəне оларды пайдалану 
қауіпсіздігін бақылау үшін электр жəне жылу энергиясын өндіруді, беруді жүзеге асыратын 
ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидалары мен қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын білуіне біліктілік тексерулер жүргізу қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;»; 

«48) энергия өндiрушi, энергия беруші ұйымдардың технологиялық мұқтаждарына 
электр жəне жылу энергиясының шығыс нормаларын регламенттейтін нормативтік 
құқықтық актiлердi əзiрлейдi жəне бекітеді;»; 

70-8) тармақша алып тасталсын; 

70-22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«70-22) тексерулер жүргізудің жартыжылдық графиктерін əзірлейді жəне бекітеді;»; 

Он төртінші абзац осы Заңның 2-бабына сəйкес, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі 

70-23), 70-24), 70-25), 70-26), 70-27) жəне 70-28) тармақшалар алып тасталсын; 

мынадай мазмұндағы 70-29) жəне 70-30) тармақшалармен толықтырылсын: 

«70-29) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр 
энергиясының тапшылығы мен профицитін айқындау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді; 

70-30) жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдарға отын 
сатып алуға субсидия беру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»; 

3) мынадай мазмұндағы 5-2-баппен толықтырылсын: 

«5-2-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар 

қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының құзыреті 
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Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдары уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін 
энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялауды жүзеге 
асырады.»; 

4) 6-бапта: 

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«8. Электр энергетикасы объектiсiнiң басшысына анықталған бұзушылықтарды жою 
үшін мерзiмдер мен орындалуына жауапты адамдар көрсетілген, сондай-ақ электр 
қондырғыларын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға тиісті рұқсаты жоқ жəне 
электр энергетикасы саласындағы техникалық пайдалану қағидалары мен қауіпсіздік 
техникасы қағидаларын білуіне біліктілік тексерулерден өтпеген персоналды жұмыстан 
шеттету туралы белгіленген үлгiдегi нұсқама берiледi.»; 

10-тармақта: 

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) негізгі жабдықтың тоқтауына, өртке, жарылысқа, Қазақстан Республикасының 
бiртұтас электр энергетикалық жүйесiнің бiрнеше бөлiкке бөлінуіне, электр энергиясын 
тұтынушыларды жаппай шектеуге алып келген, электр станцияларының, электр желiлерiнiң 
жұмысындағы технологиялық бұзушылықтардың есебін жүргiзедi;»; 

4) тармақша алып тасталсын; 

мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын: 

«7) табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 
органға электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектісі 
қызметінің осы Заңның 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сəйкес келмеуі туралы 
ақпаратты жібереді.»; 

5) 6-1-баптың 6-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«Көрсетілген актілер мен хабарламалар, сондай-ақ тексерілетін субъектіге тексеру 
жүргізудің басталуы туралы хабар тексеруді тағайындаған мемлекеттік энергетикалық 
қадағалау жəне бақылау жөніндегі орган басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куəландырылған электрондық құжат нысанында не өзге де тəсілмен тексерілетін субъектіге 
жіберіледі. Тексеруді тағайындау туралы акт тексерілетін субъектіге тапсырылған күн 
тексеру жүргізудің басталуы деп есептеледі.»; 

6) 7-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«1) энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтынатын көлемдеріне қарай саралау тəртібін бекітеді;»; 

7) 9-бапта: 

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын: 

«1-1. Бір тұлғалар тобына кіретін энергия өндіруші ұйым мен тұтынушы кернеуі 220 
киловольт жəне одан жоғары меншікті электр беру желілерін жобалауды, салуды жəне 
пайдалануды, мұндай желілер бойынша берілетін электр энергиясын əкімшілік-аумақтық 
бірлік ретіндегі облыс шегінде аталған тұлғалар тобы ішінде тұтыну үшін пайдаланатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының 
сенімділігін қамтамасыз ету үшін жүйелік оператор айқындайтын техникалық талаптарды 
сақтаған жағдайда, бірлесіп немесе дербес жүзеге асыруға құқылы. 
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Осы тармақтың ережелері тұлғалар тобына, егер мұндай тұлғалардың бірі басқа тұлғаға 
қатысты бақылау орнатса, сондай-ақ мұндай тұлғалар бір тұлғаның бақылауында болса, 
қолданылады. 

Бақылау деп жеке немесе заңды тұлғаның басқа заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді 
мынадай бір немесе бірнеше əрекет: 

1) заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің, пайларының) елу пайызынан астамына билік ету; 

2) заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыру арқылы тікелей 
немесе жанама түрде (заңды тұлға арқылы немесе бірнеше заңды тұлға арқылы) айқындау 
мүмкіндігі түсініледі. 

Көрсетілген электр беру желілері осы тармақта санамаланған тұлғаларға меншік 
құқығымен тиесілі болады жəне меншік иелерінің келісімінсіз ұлттық компанияға беруге 
жатпайды.»; 

2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«2-1. Энергия өндіруші ұйымның, оның ішінде жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымның электр қондырғыларын кешенді сынау электр 
желілік қағидаларға сəйкес, кешенді сынау жүргізу кезінде өндірілген электр энергиясының 
барлық көлемін сатып алу-сату шарты болған кезде жүйелік оператормен келісілген 
бағдарлама бойынша жүргізіледі.»; 

8) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын: 

«22-2) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр 
энергиясының тапшылығы мен профицитін айқындау қағидаларына сəйкес Қазақстан 
Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясының 
тапшылығы мен профицитін растайды;»; 

9) 10-1-бап алып тасталсын; 

10) 12-баптың 2-тармағында: 

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«7) туындаған технологиялық бұзушылықтар туралы олардың сыныптамасына сəйкес 
жəне энергетикалық жабдықты пайдалануға байланысты жазатайым оқиғалар туралы 
мемлекеттік энергетикалық қадағалау жəне бақылау жөніндегі органға Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен хабарлауға;»; 

мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын: 

«8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде 
əзірлік паспортын алуға міндетті.»; 

11) 12-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«Шекті тариф энергия өндіруші ұйымдардың топтары бойынша жылдарға бөліне 
отырып, кемінде үш жыл мерзімге бекітіледі жəне саланың инвестициялық тартымдылығын 
қамтамасыз етудің қажеттігі есепке алынып, жыл сайын түзетіліп отырады.»; 

12) 13-бапта: 

3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: 

«Электрмен жабдықтаудың үлгілік шарты энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың 
интернет-ресурстарында орналастырылады.»; 
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3-1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«1) тұтынушыларға, энергиямен жабдықтаушы, энергия беруші ұйымдарға (өз 
желілеріндегі электр энергиясының нормативтік ысыраптарын жабу үшін жəне шаруашылық 
мұқтаждарына) Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының талаптарына сəйкес 
электр энергиясын орталықтандырылмаған сатып алу-сату нарығында жасалатын шарттар 
негізінде;»; 

6 жəне 6-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«6. Энергия беруші ұйымдар, электр энергиясының көтерме саудасы нарығының 
субъектiлерi меншік нысанына қарамастан жүйелік оператормен жасалған электр энергиясын 
өндірудің-тұтынудың теңгерілімін ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге жəне 
теңгерімдеуші электр энергиясын сатып алу-сатуға арналған шарттар негізінде электр 
энергиясының теңгерiмдеушi нарығына қатысуға мiндеттi. 

6-1. Энергия беруші ұйымдар, электр энергиясының көтерме саудасы нарығының 
субъектілері жүйелік оператормен жасалған электр энергиясын өндірудің-тұтынудың 
теңгерілімін ұйымдастыру жөніндегі жүйелік қызметтерді көрсетуге арналған шарттар 
негізінде имитациялық режимде жұмыс істейтін электр энергиясының теңгерімдеуші 
нарығына қатысуға міндетті.»; 

мынадай мазмұндағы 9, 10 жəне 11-тармақтармен толықтырылсын: 

«9. Электр энергиясын Қазақстан Республикасынан тыс жерге сату уəкілетті орган 
бекіткен Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр 
энергиясының тапшылығы мен профицитін айқындау қағидаларына сəйкес жүйелік оператор 
растаған Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде немесе оның 
бөліктерінде электр энергиясының профициті жағдайында ғана экспортталатын электр 
энергиясын өндірудің өзіндік құнынан төмен емес баға бойынша жүзеге асырылады. 

10. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде өндірілетін электр энергиясын сатып алу 
уəкілетті орган бекіткен Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық 
жүйесіндегі электр энергиясының тапшылығы мен профицитін айқындау қағидаларына 
сəйкес жүйелік оператор растаған Қазақстан Республикасының біртұтас электр 
энергетикалық жүйесінде немесе оның бөліктерінде электр энергиясының тапшылығы 
жағдайында ғана жүзеге асырылады. 

11. Осы баптың 9 жəне 10-тармақтарының талаптары электр энергиясы ағымдарының 
шарттық шамаларын қамтамасыз ету үшін, шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен 
бірге авариялық өзара көмек көрсету үшін жəне электр энергиясының теңгерімдеуші 
нарығында жүйелік оператордың электр энергиясын сатып алу-сату жағдайына 
қолданылмайды.»; 

13) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын: 

«13-1-бап. Электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын талаптар 

1. Электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін электр желілерінің меншік 
иесі электр желілеріне өздері тікелей қосылған энергия беруші ұйымға өзінің электр 
желілерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен өткізуді 
(сатуды), өтеусіз негізде немесе сенімгерлік басқаруға беруді жүзеге асыруға құқылы. 

Электр желілерінің меншік иесі электр желілеріне өздері қосылмаған энергия беруші 
ұйымға мұндай электр желілерін беруге құқылы емес. 
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2. Мемлекеттік заңды тұлғалардың шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару 
құқығындағы электр желілері, өз мұқтаждары үшін пайдаланылатын электр желілерін 
қоспағанда, электр желілеріне өздері тікелей қосылған энергия беруші ұйымдарға 
сенімгерлік басқаруға немесе өтеусіз пайдалануға беріледі. 

3. Электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін электр желілерінің меншік 
иесі: 

1) осы баптың 1-тармағына сəйкес энергия беруші ұйымның қарамағына толық бергенге 
дейін оларды жұмыс жағдайында ұстауға жəне олардың сақталуы мен тұтастығын 
қамтамасыз етуге; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
өзінің электр желілеріне қосылған тұтынушылардың электрмен жабдықталуын тоқтатуға 
алып келетін əрекеттерге жол бермеуге; 

3) өзінің желілері бойынша тұтынушыларға электр энергиясын беруді тоқтатуға, 
сондай-ақ өзінің электр желілерінің бұзылуына, бөлшектенуіне, зақымдануына, жойылуына, 
қасақана зақымдануына (бүлінуіне) алып келетін əрекеттерге жол бермеуге міндетті. 

4. Электр желілерінің меншік иесі өзіне меншік құқығымен тиесілі электр желілерін 
өздері желілеріне тікелей қосылған энергия беруші ұйымға сенімгерлік басқаруға немесе 
өтеусіз негізде беруге ниет білдірген жағдайда, өңірлік электр желілік компания мұндай 
беруге кедергі келтіруге құқылы емес. 

5. Осы баптың 1 жəне 4-тармақтарында көрсетілген ережелер жүйелік операторға 
қолданылмайды. 

6. Энергия беруші ұйымдар электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын 
жəне: 

1) диспетчерлік технологиялық басқарудың; 

2) электр желілерін, жабдықты, тетіктерді пайдалануды жəне оларға техникалық қызмет 
көрсетуді, еңбекті қорғауды жəне қауіпсіздік техникасын жүзеге асыратын, жеке жəне 
ұжымдық қорғану құралдарымен, арнайы киіммен, аспаптармен жəне құрылғылармен 
қамтамасыз етілген, оқытылған жəне аттестатталған персоналмен жасақталған қызметтердің; 

3) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сəйкес 
жүйелік қызметтерді көрсетуге жүйелік оператормен жасалған шарттардың; 

4) жүйелік операторда жəне өңірлік электр желілік компанияда орнатылған жүйелермен 
біріздендіруді қамтамасыз ететін коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйелерінің, телекоммуникация жүйелерінің болуын қамтитын талаптарға сай келуге тиіс. 

Энергия беруші ұйымдардың электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын 
талаптарға сəйкестігін айқындау тəртібін уəкілетті орган айқындайды. 

Электр энергиясын беру жөніндегі көрсетілетін қызмет тарифтеріне немесе олардың 
шекті деңгейлеріне осы тармақта көзделген электр энергиясын беру жөніндегі қызметке 
қойылатын талаптарды орындауға байланысты шығындарды қосуға жол берілмейді. 

7. Жаңадан құрылатын энергия беруші ұйымдар осы баптың 6-тармағында көрсетілген, 
электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын талаптарға сай келуге тиіс. 

8. Энергия беруші ұйымдар «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 119-2-бабында белгіленген жағдайлар басталған кезден бастап бір жылдан 
кешіктірмей Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес 
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электр энергиясын беру жөніндегі көрсетілетін қызметке тарифті қайта бекітуді қамтамасыз 
етеді.»; 

14) 15-2-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«3. Жүйелік оператор генерациялайтын қондырғылардың электр қуатын аттестаттауды 
энергия өндіруші ұйымның өтінімі бойынша онымен келісілген мерзімдерде, бірақ 
аттестаттау өткізуге арналған өтінімді алғаннан кейін күнтізбелік жиырма күннен 
кешіктірмей жүзеге асырады.»; 

15) 18-бапта: 

1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар тұтынушыларға тұтынатын электр энергиясының 
көлемдеріне қарай (жеке тұлғалар үшін) сараланған тарифтер бойынша электр энергиясын 
өткізуден (сатудан) бас тартуға құқылы емес.»; 

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын: 

«1-1. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар электрмен жабдықтаудың үлгілік шарттарын 
тұтынушылардың мынадай топтары бойынша жасасады: 

1) тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен жабдықтаудың үлгілік шарты; 

2) электр энергиясын тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын тұтынушыларға 
арналған электрмен жабдықтаудың үлгілік шарты; 

3) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға арналған электрмен 
жабдықтаудың үлгілік шарты.»; 

16) 21-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Жүйелік авария туындаған кезде энергия беруші жəне энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдармен энергиямен жабдықтаудың тиісті авариялық жəне технологиялық бронь актілері 
бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау энергиямен үздіксіз жабдықтауды қажет ететiн, 
қызметiнiң тоқтатылуы адамдардың өмiрiне, денсаулығына жəне қоршаған ортаға қатер 
төндiруге алып келетін шаруашылық инфрақұрылым ұйымдары үшiн технологиялық 
себептерге орай электр қуатын авариялық бронь мөлшерiнде берудi қамтамасыз ететiн, 
энергия берушi ұйымдар əзiрлейтiн схемалар бойынша жүзеге асырылады.»; 

17) 22-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Қарамағында электр немесе жылу желілері бар ұйымның келiсiмiнсiз электр жəне 
жылу желiлерi жолдарының күзет аймақтарында құрылыс, монтаждау, жер қазу, тиеу-түсiру 
жұмыстарын, ұңғымалар мен шурфтардың орнатылуына байланысты iздеу жұмыстарын 
жүргiзуге, алаңдарды, автомобиль көлiгi тұрақтарын жайластыруға, базарларды, 
құрылыстарды, ғимараттарды орналастыруға, материалдарды жинап қоюға, қоршаулар мен 
дуалдарды соғуға, күйдiргiш коррозиялы заттар мен жанар-жағармай материалдарын 
шығарып тастауға жəне төгуге тыйым салынады.»; 

18) 25-бап мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-тармақтармен толықтырылсын: 

«6. Электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін энергия беруші ұйымдар: 

1) 2018 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей осы Заңның 13-1-бабы 6-тармағының 1) 
тармақшасында көрсетілген, электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын 
талапқа; 
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2) 2020 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей осы Заңның 13-1-бабы 6-тармағының 2) жəне 3) 
тармақшаларында көрсетілген, электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын 
талаптарға; 

3) 2022 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей осы Заңның 13-1-бабы 6-тармағының 4) 
тармақшасында көрсетілген, электр энергиясын беру жөніндегі қызметке қойылатын талапқа 
сай келуге тиіс. 

7. Жергілікті атқарушы органдар 2019 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей мемлекеттік 
заңды тұлғалардың шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы электр 
желілерін осы Заңның 13-1-бабының 2-тармағына сəйкес беруді қамтамасыз етеді.». 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. НАЗАРБАЕВ 


