
ТОО «АРЭК-Энергосбыт»  доводит до сведения потребителей, что РГУ «Департамент по
регулированию  естественных  монополий  МНЭ  РК  по  Акмолинской  области»  письмами  от
29.07.2022г. № 03-11/714,716 согласовал введение с  01 сентября 2022 года предельной цены на
электрическую  энергию,  дифференцированную  по  группам  потребителей,  а  также
дифференцированных  тарифов  на  электрическую  энергию  в  зависимости  от  объема  ее
потребления физическими лицами в следующих размерах: 

Предельная цена
розничной реализации электрической энергии (электроснабжение)

 с вводом в действие с 01 сентября2022 года

Группа Наименование потребителей
в тенге за

1 кВтч
с НДС

Предельная цена на электрическую энергию 26,583

в том числе по группам потребителей:

I
Физические лица – потребляющие электрическую энергию на 
бытовые нужды, не связанных с производством (продажей товаров, 
работ и предоставлением услуг)

20,707

II
Юридические лица - потребители, использующие электрическую 
энергию не для бытовых нужд

33,392

III Юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 33,392

IV СЗПТ 26,583

Дифференцированные тарифы
на электрическую энергию по объемам потребления физическими лицами

с вводом в действие с 1 сентября  2022 года

№ Потребители

Величина потребления электрической энергии
в месяц на 1 проживающего (кВтч)

в тенге за
1 кВтч

Физические лица,
использующие
электрические

плиты /жители домов
без

централизованного
горячего

водоснабжения

Одиноко проживающие
пенсионеры по возрасту,

инвалиды, участники ВОВ и
приравненные к ним лица

(использующие электрические
плиты/жители домов без

централизованного горячего
водоснабжения), за исключением

указанных лиц, имеющих в
собственности более одного

жилого помещения (квартиры)

с   НДС

Физические лица
1 Тариф первого уровня до 100 кВтч до 140 кВтч 20,008
2 Тариф второго уровня от 101 до 190 кВтч от 141 до 190 кВтч 24,849
3 Тариф третьего уровня от 191 кВтч от 191 кВтч 31,061



«АРЭК-Энергосбыт»  ЖШС  тұтынушылардың  назарына  «ҚР  ҰЭМ  Ақмола  облысы
бойынша  Табиғи  монополияларды  реттеу  департаменті»  РММ  29.07.2022  ж.  №  03-11/714,716
хаттарымен  2022  жылғы  01  қыркүйектен  бастап  тұтынушылар  топтары  бойынша  сараланған
электр энергиясына шекті бағаны, сондай-ақ жеке тұлғалармен оны тұтыну көлеміне байланысты
электр энергиясына сараланған тарифтерді мынадай мөлшерде енгізуді келіскенін хабарлайды:

Электр энергияны (электрмен жабдықтау) бөлшек саудада өткізудің 
шекті бағасы 

  2022 жыл 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілуімен

Топ Тұтынушылар атауы
     1 кВт сағ
үшін теңге

ҚҚС-мен

Электр энергияға шекті баға 26,583

соның ішінде тұтынушылар топтары бойынша 

I
Жеке тұлғалар – электр энергиясын тұрмыстық қажеттіліктер 
үшін  пайдаланатын, өндіріске (тауарлар, жұмыстар сату және
қызметтер ұсыну) байланысты емес тұрмыстық тұтынушылар

20,707

II
Заңды тұлғалар – электр энергиясын тұрмыстық емес 
қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар

33,392

III Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғалар 33,392

IV ӘМАТ 26,583

Жеке тұлғалардың тұтыну көлемдеріне 
қарай электр қуатына сараланған тарифтер

                                                         

                                                                      2022 жыл 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілуімен

№ Тұтынушылар

1 тұрғынға ай ішінде электр энергиясын
тұтыну шамасы (кВтс)

1 кВтсағ 
үшін
теңге

Электр плиталарын
пайдаланатын жеке

тұлғалар
/орталықтандырылған

ыстық суы жоқ
үйлердің тұрғындары 

Жалғыз тұратын жасына қарай
зейнеткерлер, мүгедектер,  ҰОС

қатысушылары және оларға
теңестірілген тұлғалар (электр

плиталарын пайдаланатын
/орталықтандырылған ыстық суы

жоқ үйлердің тұрғындары)
меншігінде біреуден артық тұрғын

үй-жайы (пәтері) бар аталған
тұлғаларды есептемегенде 

ҚҚС-мен

Жеке тұлғалар
1 Бірінші деңгей тарифы 100 кВтс дейін 140 кВтс дейін 20,008

2 Екінші деңгей тарифы
101 бастап  190 
кВтс дейін

141 бастап 190 кВтс дейін 24,849

3 Үшінші деңгей тарифы 191 кВтс бастап 191 кВтс бастап 31,061


