
Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне 
қарай саралау қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ 
бұйрығы 

  
  

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидалары бекітілсін. 

 2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Электр жəне жылу энергетикасы 
саласындағы реттеу департаменті (А.В. Шкарупа) осы бұйрықты заңда белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін. 

3. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Əкімшілік жұмысы департаменті (Е.О. 
Есіркепов) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін: 

1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тəртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды 
қамтамасыз етсін; 

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің құрылымдық 
бөлімшелері мен аумақтық органдарының назарына жеткізсін. 

4. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің аумақтық органдары екі апта мерзім 
ішінде асыра пайдаланғаны үшін ең жоғары тариф бойынша ақы алынатын электр энергиясын тұтынудың шамасын 
анықтасын. 

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының орынбасары Қ.М. Смағұловқа жүктелсін. 

6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн аяқталған соң қолданысқа 
енгізіледі. 

  
  

Төраға Н. Алдабергенов 
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Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді  
жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау 

 қағидалары 

  
1-тарау. Жалпы ережелер 

  
1. Осы Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың оны тұтыну 

көлеміне қарай саралау қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 124-5-бабы 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына жəне «Электр 
энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес 
əзірленген жəне энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың оны 
тұтыну көлеміне қарай саралау тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі ұғымдар: 
1) босату тарифі - энергиямен жабдықтаушы ұйым электр энергиясын өткізу үшін қолданылатын тауардың 

(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағасы; 
2) ең жоғары тариф - жеке тұлғалар үшін электр энергиясын тұтыну шамасынан тыс тұтынылатын электр 

энергиясына тариф; 
3) ең төмен тариф - жеке тұлғалар үшін электр энергиясын тұтыну шамасы шегінде тұтынылатын электр 

энергиясына тариф; 
4) есептеу аспабы көрсеткіштерінің есептік мəні - есептеу аспабы уақытша болмаған не нақты көрсеткішті алу 

мүмкін емес болған жағдайда алдыңғы кезеңдегі электр энергиясының орташа тəуліктік шығысын (тұтынылуын) 
осы кезеңдегі күнтізбелік күндер санына көбейту жолымен анықталатын оның көрсеткіштері ретінде қабылданған 
электр энергиясының көлемі; 



5) тұтыну көлемдеріне қарай электр энергиясына сараланған тарифтер (бұдан əрі - сараланған тарифтер) - осы 
Қағидаларға сəйкес жеке тұлғалар үшін қолданылатын, тұтыну көлемдеріне қарай əртүрлі электр энергиясына 
арналған тарифтер; 

6) тұтынушы - электр энергиясын шарт негізінде тұтынатын жеке тұлға; 
7) уəкілетті орган - табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 
8) уəкілетті органның ведомствосы - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи 

монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті; 
9) электр энергиясының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) - есептеу аспабы жөнделген жəне пломбаланған 

белгілі бір уақыт кезеңіндегі электр энергиясының нақты көлемінің осы кезеңдегі күнтізбелік күндердің санына 
қатынасы ретінде айқындалатын электр энергиясының көлемі. Кезең есептеу аспабының алынған көрсеткіштері 
болған кезде күнтізбелік отыз күн есебінен таңдалады; 

10) энергиямен жабдықтаушы ұйым - сатып алынған электр энергиясын тұтынушыларға сатуды жүзеге 
асыратын ұйым. 

Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға сəйкес қолданылады. 
3. Осы Қағидаларда пайдаланылған энергиямен жабдықтаушы ұйымдар Кодекстің 124-5-бабы 1-тармағының 1) 

жəне 2) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік реттелуге жататын ұйымдар болып табылады. 
Энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланған тарифтерді уəкілетті органның ведомствосымен келіскеннен кейін 

енгізеді. 
4. Энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланған тарифтердің қолданылуына байланысты кірісті толық алмаған 

немесе кірісті негізсіз алған жағдайда толық алмаған кірістің сомасы немесе негізсіз алынған кірістің сомасы босату 
тарифінің тиісті өзгерісінің есебінен тарифтерді кезекті қайта қарау кезінде ескеріледі. 

5. Энергиямен жабдықтаушы ұйым босату тарифінің деңгейі өзгерген кезде сараланған тарифке қайта есептеуді 
жүргізеді. 

6. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар сараланған тарифтердің есептеулеріне өзгерістер енгізілген жағдайда, 
осы Қағидаларға сəйкес өзгертілген сараланған тарифтерді уəкілетті органның ведомствосымен келіседі. 

7. Тұтынушылар электр энергиясын тұтыну көлемдеріне қарай сараланған тарифтерді қолдануға өтініш берген 
жағдайда, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар осы тұтынушыларға тұтынылатын энергия көлемдеріне қарай электр 
энергиясына сараланған тарифтерді ескере отырып тұрмыстық мұқтаждарға тұтынылған электр энергиясы үшін 
шоттар береді. 

Егер электр энергиясын есептеу аспаптарының көрсеткіштерін жазып алу арасындағы нақты кезең күнтізбелік 
отыз күнге тең болмаса, электр энергиясын тұтыну шамаларының мөлшерін энергиямен жабдықтаушы ұйымы 
немесе тұтынушы нақты кезеңнің ұзақтығын ескере отырып түзетеді. 

Электр энергиясын тұтыну шамасының шегінде толық пайдаланылмаған электр энергиясы келесі айда 
пайдаланылмайды. 

8. Тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер бойынша тұтынылған электр энергиясы үшін төлемақы тұрақты 
тұратын тұтынушылардың саны ескеріле отырып айқындалады, оны айқындау үшін «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы тұрғылықты жерінен берген мекенжай 
анықтамасы негіз болып табылады. 

Елді мекендерде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы болмаған жағдайда тұрақты тұратын тұтынушылардың санын айқындау үшін село жəне/немесе ауыл əкімі 
берген тұратын тұтынушылардың саны туралы анықтама негіз болып табылады. 

9. Есептеу аспаптарының көрсеткiштерiн екі есептік айырысу кезең ішінде алу мүмкін болмаған кезде, егер бұл 
ретте тұтынушының өзi энергиямен жабдықтау ұйымына өзiнiң жұмсаған энергиясының саны туралы мəлімет 
ұсынбаса, энергиямен жабдықтаушы ұйым оны тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына сараланған тарифтер 
бойынша ағымдағы айда тұтынушы тұтынған электр энергиясын есепке жатқызу үшін есептеу аспабы 
көрсеткіштерінің есептік мəнін айқындай отырып, электр энергиясының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) 
бойынша есептеу жүргізеді. 

Есептеу аспаптарының нақты көрсеткіштері есептеу аспабы көрсеткіштерінің есептік мəндерінен кем болса, 
энергиямен жабдықтаушы ұйым келесі айдың 10-күнінен кешіктірмей электр энергиясының тұтыну көлеміне қайта 
есептеу жүргізеді де, ол төлем құжатында көрсетіледі. 

10. Бір айдан аспайтын мерзімде есептеу аспаптары болмаған кезеңде электр энергиясының орташа тəуліктік 
шығысы (тұтынылуы) бойынша айқындалған тұрмыстық мұқтаждарға тұтынылатын электр энергиясына 
төлемақыны энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланбаған босату тарифі бойынша белгілейді. 

Бұл ретте есептеу аспаптары болмаған кезде электр энергиясының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) 
бойынша есеп айырысу кезеңі бір есептік кезеңнен аспайды. Кейінгі қайта есептеулер белгіленген қуат бойынша 
жүргізіледі. 

11. Үйге ортақ мұқтаждарға тұтынылатын электр энергиясына (кезекті жарықтандыру, лифттер, паркингтер 
жəне басқа да үйге ортақ мұқтаждықтар) төлемақы сараланбаған босату тарифі бойынша жүргізіледі. 

Коммерциялық есепке алу аспаптары баланстық тиесілілік шекарасында орнатылмаған кезде бөлу шекарасынан 
коммерциялық есепке алу аспаптары орнатылған жерге дейінгі желі учаскесіндегі электр энергиясының 
шығындарын (трансформаторларда жəне желілерде) көрсетілген желі учаскесі балансында тұрған тарап 
сараланбаған босату тарифі бойынша төлейді. 

  
  



2-тарау. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді  
жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау тəртібі 

  
12. Асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын электр энергиясын тұтыну шамасы 

электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбайтын 
тұтынушылар үшін бөлек айқындалады. Бұл ретте электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға газдандыруға 
жатпайтын не үй құрылысының жобасында немесе кондоминиум объектісіне арналған техникалық паспортта 
газдандыру көзделмеген үйлердің тұрғындары жатады. 

Асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын электр энергиясын тұтыну шамасы 
электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып жеке меншігінде біреуден артық тұрғын үй-жайы 
(пəтері) бар жалғыз тұратын жасына байланысты зейнеткерлерді, мүгедектерді, Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларды жəне оларға теңестірілген адамдарды қоспағанда, электр плиталарын пайдаланатын жəне 
пайдаланбайтын аталған адамдар үшін бөлек айқындалады. 

Екі деңгейлі тарифтерді қолдану кезінде тиісті өңірдің жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау ұйымдарының 
немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараты негізінде орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған 
үйлердің тұрғындары жəне орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесі жұмыс істемейтін, бұрын 
газдандырылған үйлердің тұрғындары электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға теңестіріледі. 

13. Екі деңгейлі тарифтерді қолдана отырып сараланған тарифтерді есептеу кезінде ең жоғары тариф (Т макс) 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

  
Т ең жоғары = 1,2*Tб, мұндағы: (7) 

  
Tб - электр энергиясын босату тарифі. 
14. Электр плиталарын пайдаланатын (Тең төмен1) тұтынушылар үшін ең төмен тариф мынадай формула 

бойынша айқындалады: 
  

Т ең төмен1 = (Тб *Wтұрм1 - Т ең жоғары*(Wтұрм1 - k*Wең төмен1))/k*W ең төмен1, мұндағы: (8) 
  
Wтұрм1 - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар тұтынған электр 

энергиясының нақты көлемі, киловатт-сағат (бұдан əрі - кВт.сағ.); 
Wең төмен1 - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар электр 

энергиясының тұтыну шамасын асырмай тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.; 
k - электр энергиясын үнемдеуді ескере отырып, тұтынушылардың электр энергиясын тұтыну көлемдерін қайта 

бөлу коэффициенті, осы Қағидаларды алғаш қолдану кезінде k=1,1, кейіннен k=1. 
15. Электр плиталарын пайдаланбайтын (Т ең төмен2 ) тұтынушылар үшін ең төмен тариф мынадай формула 

бойынша айқындалады: 
  

Т ең төмен2 = (Тб*Wтұрм2 - Т ең жоғарғы*(Wтұрм2 - k*Wең төмен2))/k*Wең төмен2, мұндағы: (9) 
  

Wтұрм2 - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар тұтынған электр 
энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.; 

Wең төмен2 - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар электр 
энергиясын тұтыну шамасынан асырмай тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ. 

16. Есептік айда нақты тұтынылған электр энергиясының шамасы бір тұтынушыға шаққанда тұтынылған электр 
энергиясының төлемақысы тиісті тұтынушылар үшін электр энергиясын тұтыну шамасынан аспаған жағдайда, 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

  
П = Т ең төмен *W нақты, мұндағы: (10) 

  
П - есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы, теңгемен; 
Wнақты - есептеу аспабының көрсеткіштері бойынша есептік айда тұтынылған электр энергиясының нақты 

көлемі, кВт.сағ. 
17. Есептеу аспабының көрсеткіштері бойынша есептік айда нақты тұтынылған электр энергиясының шамасы 

бір тұтынушыға шаққанда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы тиісті тұтынушылар үшін электр 
энергиясын тұтыну шамасынан асқан жағдайда мынадай формула бойынша айқындалады: 

Пең жоғары = Т ең төмен *n*W лим +Т ең жоғары * (W нақты - n* W лим ), мұндағы: (11) 
W лим - асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын бір тұтынушы тұтынатын электр 

энергиясының шамасы, кВт.сағ.; 
n - тұратын тұтынушылардың саны. 
18. Асыра тұтынғаны үшін екінші немесе үшінші деңгейлі тарифтер бойынша төлемақы алынатын электр 

энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік қорғауды 



қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбайтын 
тұтынушылар үшін бөлек белгілейді. 

Бұл ретте электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға газдандыруға жатпайтын не үй құрылысының 
жобасында немесе кондоминиум объектісіне арналған техникалық паспортта газдандыруы көзделмеген үйлердің 
тұрғындары жатады. 

Үш деңгейлі тарифтерді қолдану кезінде тиiстi өңірдің жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау ұйымдарының 
немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараты негізінде орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған 
үйлердің тұрғындары жəне орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесі жұмыс істемейтін, бұрын 
газдандырылған үйлердің тұрғындары электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға теңестіріледі. 

Асыра тұтынғаны үшін екінші деңгейлі тариф (бұдан əрі - V2) бойынша төлемақы алынатын электр энергиясын 
тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
ететін ынталандыру ескеріле отырып белгіленеді. 

Асыра тұтынғаны үшін үшінші деңгейлі тариф (бұдан əрі - V3) бойынша төлемақы алынатын электр энергиясын 
тұтыну шамасы олардың саны жалпы тұтынатын тұтынушылар санының 10-15%-нан аспайтын, ең көп энергия 
үнемдеуге түрткі болатын тұтынушыларды ынталандыру ескеріле отырып белгіленеді. 

Асыра тұтынғаны үшін үшінші деңгейлі тариф бойынша төлемақы алынатын электр энергиясын тұтыну 
шамасын электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне халықты 
əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып жеке меншігінде біреуден артық тұрғын үй-
жайы (пəтері) бар жалғыз тұратын жасына байланысты зейнеткерлерді, мүгедектерді, Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар жəне оларға теңестірілген адамдарды қоспағанда, электр плиталарын пайдаланатын жəне 
пайдаланбайтын аталған адамдар үшін бөлек белгілейді. 

19. Электр плиталарын пайдаланатын (Т1 с э/п) тұтынушылар үшін бірінші деңгейлі тариф мынадай формула 
бойынша айқындалады: 

  
Т1 э/п-мен = (Tб*Wо э/п - Т2*W2 с э/п - Т3*W3 с э/п) / W1 с э/п, мұндағы: (12) 

  
Т2 - 14 - формула бойынша белгіленген екінші деңгейлі тариф; 
Т3 - 15 - формула бойынша белгіленген үшінші деңгейлі тариф; 
Wо э/п мен - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар тұтынған электр 

энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.; 
W1 э/п-мен - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар V2 асырмай 

тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ; 
W2 э/п-мен - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар V2 асырып, бірақ 

V3 шегінде тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.; 
W3 э/п-мен - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар V3 асырып 

тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ. 
20. Электр плиталарын пайдаланбайтын (Т1 без э/п) тұтынушылар үшін бірінші деңгейлі тариф мынадай 

формула бойынша айқындалады: 
  

Т1 э/п-сыз = (Tо*Wо э/п-сыз - Т2*W2 э/п-сыз - Т3*W3 э/п-сыз)/W1 э/п-сыз, мұндағы, (13) 
  

Wо э/п-сыз - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар тұтынған 
электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.; 

W1 э/п-сыз - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар V2 асырмай 
тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ; 

W2 э/п-сыз - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар V2 асырып, 
бірақ V3 шегінде тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ; 

W3 э/п-сыз - алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар V3 асырып 
тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ. 

21. Үш деңгейлі тарифтерді қолдана отырып электр энергиясына сараланған тарифтерді есептеу кезінде екінші 
деңгейлі тариф (Т2) мынадай формула бойынша айқындалады: 

  
Т2 = 1,2*Tб, мұндағы: (14) 

  
Tб - электр энергиясын босату тарифі. 
22. Үш деңгейлі тарифтерді қолдана отырып электр энергиясына сараланған тарифтерді тұтынушылар оны 

тұтыну көлеміне қарай есептеу кезінде үш деңгейлі тариф (Т3) мынадай формула бойынша айқындалады: 
  

Т3 = 1,5*Tб, мұндағы: (15) 
  

Tб - электр энергиясын босату тарифі. 
23. Есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы (П) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша айқындалады. 



24. Сараланған тарифтердің деңгейлерін келісу үшін энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланған тарифтер 
қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мынадай құжаттар мен материалдарды: 

1) түсіндірме жазбаны; 
2) сараланған тарифтердің есебін; 
3) сараланған тарифтерді бекіту туралы бұйрықтың жобасын; 
4) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электр энергиясына арналған тарифтерді оны тұтыну 

көлеміне қарай саралау туралы ақпаратты (тұтынушылар үшін) негіздеуші материалдарды қоса отырып уəкілетті 
органның ведомствосына ұсынады. 

25. Уəкілетті органның ведомствосы сараланған тарифтердің деңгейлерін келісу үшін ұсынылған құжаттар мен 
материалдарды күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды. Қарау мерзімі құжаттар мен материалдар берілген сəттен 
бастап есептеледі. 

26. Энергиямен жабдықтаушы ұйым бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сараланған тарифтер туралы 
ақпаратты олар қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей тұтынушылардың назарына 
жеткізеді. 

  
Энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді 
жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне  

қарай саралау қағидаларына 
1-қосымша 

  
Нысан 

  
  

Есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы 
  

Есептік айда есептеу аспабының көрсеткіштері 
бойынша бір тұтынушыға шаққанда нақты 
тұтынылған электр энергиясының көлемі 

Есептік айда тұтынылған электр энергиясы үшін 
төлемақыны есептеу формуласы 

тиісті тұтынушылар үшін V2 аспайды П=Т1*Wнақты, мұндағы: 
Wнақты - есептеу аспабының көрсеткіштері бойынша есептік 
ай үшін тұтынылған электр энергиясының нақты көлемі, 
кВт.сағ.* 

тиісті тұтынушылар үшін V2 асады, бірақ V3 кем емес П = Т1*n *Wбелг1 + Т2*( Wнақты - n * Wбелг1), мұндағы: 
n - тұратын тұтынушылардың саны. 
Wбелг1 - бір жеке тұлғаның бірінші деңгейдің шамасына 
сəйкес келетін электр энергияны тұтыну шамасы, кВт.сағ. 

тиісті тұтынушылар үшін V3 асады П=Т1*n*Wбелг1+Т2*n*(Wбелг2 -Wбелг1)+Т3*(Wнақты -n*Wбелг2), 
мұндағы: 
Wбелг2 - бір тұтынушының екінші деңгейдің шамасына 
сəйкес келетін электр энергияны тұтыну шамасы, кВт.сағ. 

  
Ескертпе: *кВт.сағ.- киловатт-сағат 
П- есепті айда тұтынылған электр энергиясына ақы төлеу. 

  
Энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдардың электр  
энергиясына тарифтерді 

жеке тұлғалардың оны тұтыну  
көлеміне қарай саралау қағидаларына 

2-қосымша 
  

Нысан 
  

  
Электр энергиясына арналған тарифтерді оны тұтыну көлеміне  

қарай саралау туралы ақпарат (жеке тұлғалар үшін) 
  

Абоне

нттің 
жеке 
шоты 

Тұратын 
тұтынушы

лардың 
саны 

Есепті жылдағы тұтыну көлемі, 
айлар бойынша 

Есеп

ті 
жылд

ағы 
тұты

Орт

аша 
айл

ық 
тұт



ну 
көле

мі, 
барл

ығы 

ыну 

  Қаң

тар 
Ақ

пан 
Нау

рыз 
Сə

уір 
Ма

мыр 
Мау

сым 
Ші

лде 
Та

мы

з 

Қырк

үйек 
Қаз

ан 
Қар

аша 
Желто

қсан 
  

  
Ескертпе: ақпарат энергиямен жабдықтау ұйымдары қызмет көрсететін əкімшілік аудандар (қалалар) бөлінісінде 

беріледі. 
  
  
  
  

 


