Табиғи монополия субъектісі "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" "KEGOC" АҚ-ның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2020 жылғы 28 ақпандағы № 27-ОД және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі
№ 123 бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындауы туралы 2019 жылғы есеп
қызметінің түрі: 1) электр энергиясын жеткізу; 2) электр энергиясын желіге босату және тұтынуды техникалық диспетчерлеу; 3) электр энергиясын өндіру-тұтынуды ұйымдастыру бойынша реттелетін қызметтер

Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ
Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

1

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

2

3

Өлшем
бірлігі

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
3

Ірі инвестициялық жобалар бойынша
"ҰЭТ-ті жаңғырту" жобасы
"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін
күшейту" (Орал-Атырау-Құлсары-Теңіз
учаскілерінде екінші 220 кВ ӘЖ салу)
"ҰЭТ-ті жаңғырту. ІІ кезең." жобасы
"Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖмен байланысын күшейту" жобасы
"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай-Талдықорған -Алма
ӘЖ салу" жобасы
"Түркістан қ. сыртқы электрмен жабдықтау
схемасын күшейту. Электр желілік объектілерін
салу" жобасы
Жергілікті және сынама жобалар
Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру
шығындары
Басқа объектілер
Қосалқы станцияларды реконструкциялау
Желілерді реконструкциялау
Телекоммуникация жүйесі, байланыс пен
ақпараттық жүйелер
Жобалау-іздестіру жұмыстары
Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып
алу
Көлік құралдары мен арнайы техника
Диагностика аспаптары
РҚА аспаптары
Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ
Компьютерлік және цифрлы техника
Басқалары
Өрт сөндіретін жабдық және құрал
Еңбекті қорғау құралдары
Астана қ. 240 орындық бала бақша салу

1

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

9

10

11

12

18 636 954,158

18 251 291,875

-385 662,283

6

46 290,383

42 532,153

115 382,387

97 061,185

193 384,505

188 772,399

дана

909

2739

18 636 954,158

18 251 291,875

-385 662,283

дана
дана

4
1

6
1

2 701 719,607
1 906 005,833

7 774 780,920
4 132 850,951

5 073 061,313
2 226 845,118

дана

1

1

37 696,160

82 141,119

44 444,959

дана

1

1

177 530,038

292 577,821

115 047,783

дана

1

1

580 487,576

580 487,576

0,000

7

2019

8

ҚР Қаржы министрінің 2015
жылғы 27 ақпандағы №143
"Ұйымдардың жария
мүддесін жариялау
үшін(қаржылық
ұйымдардан басқа) жылдық
қаржылық есептеменің
тізімі мен нысанын бекіту
туралы"бұйрығының 3қосымшасына сәйкес қоса
беріледі

дана

1

2 644 872,375

2 644 872,375

дана

1

41 851,077

41 851,077

дана

11

1 033 480,350

1 033 480,350

дана

868

2719

2 169 493,389

9 428 791,605

7 259 298,217

дана
дана
дана

42
20

167
95
4

1 603 646,463
1 278 283,998

7 755 679,822
6 182 881,863
18 542,419

6 152 033,359
4 904 597,865
18 542,419

дана

4

21

164 957,264

1 112 086,981

947 129,717

дана

18

47

160 405,201

442 168,559

281 763,358

дана

826

2552

565 846,926

1 673 111,784

1 107 264,858

дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана

9
40
18
209
10
91
256
193

31
43
16
124
69
398
260
1611
1

246 126,319
171 295,324
44 891,663
20 305,830
12 398,000
48 256,350
4 768,274
17 805,166

631 011,752
273 343,765
44 737,292
28 687,268
388 270,261
163 694,863
4 968,364
138 398,218
14 239,000

384 885,433
102 048,441
-154,371
8 381,438
375 872,261
115 438,513
200,090
120 593,052
14 239,000

дана

37

13 765 741,162

-13 765 741,162

Барлығы ірі инвестициялық жобалар бойынша

дана

1

10 610 445,367

-10 610 445,367

"ҰЭТ-ты жаңғырту"жобасы
Кемпірсай - Ақтөбе
Орск - Ақтөбе
Орал - Степная
Жітіқара - Сокол
Сокол - Сарыбай
Сокол - Қостанай
ТГРЭС - Приуральская
Сокол - Лисаковская
Сокол - Апановка (т)
Лисаковская - Апановка (т)

дана
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км

1
17,5
144,0

10 610 445,367
275 293,139
1 360 643,826

-10 610 445,367
-275 293,139
-1 360 643,826

181,3
8,7
25,9
44,5
31,7
29,3
51,1

2 997 665,310
271 599,265
738 860,321
982 999,841
1 323 035,055
562 736,499
816 194,812

-2 997 665,310
-271 599,265
-738 860,321
-982 999,841
-1 323 035,055
-562 736,499
-816 194,812

Орындалу мерзімі 2020 жылы іс-шаралар бойынша, соның ішінде:

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Жоспар

5

4

3) электр энергиясын өндіру-тұтынуды
теңгерімдеуді ұйымдастыру

1
1.1

Пайда мен шығындар
туралы есеп

Факт

млн.кВтсағ.

Бекітілген және қосымша іс-шараларды қоса алғанда барлығы, соның ішінде:

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Жоспар

1) электр энергиясын жеткізу
2) желіге босатуды және электр
энергиясын тұтынуды техникалық
диспетчерлеу

Натурал көрсеткіданаердегі
саны

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы

«KEGOC» АҚ 2019 жылға арналған
инвестициялық бағдарламасын орындауы туралы
есебіне 23-нысан бойынша
2-қосымша

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны)қаржыландырудың нақты
шарттары және көлемдері туралы ақпарат, мың теңге

Меншік қаражат
Қарыз қаражат

Бюджеттік
қаражат

16

Амортизация

Пайда

13

14

15

33 995 740

38 714 130

467 412

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіданаерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіданаермен
салыстыру туралы ақпарат
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға
Бекітілген инвестициялық
Бекітілген инвестициялық
Бекітілген инвестициялық
(жоба) байланысты іске асырылу
бағдарламаға сәйкес шикізат,
бағдарламаға (жоба) байланысты іске бағдарламаға (жоба) байланысты іске
жылдары бойынша негізгі қорлардың
материалдар, жанармай шығындары
асырылу жылдары бойынша
асырылу жылдары бойынша
(активтердің) тозуының (физикалық)
төмендеуінің натурал мәндері
ысыраптың төмендеуі, %
авариялылықтың төмендеуі, %
төмендеуі, %,
өткен жылдың
ағымдағы
өткен жылдың
ағымдағы жылдың
ағымдағы
өткен жылдың
ағымдағы
жоспар
фактісі
жылдың фактісі
фактісі
фактісі
жылдың фактісі
фактісі
жылдың фактісі
17
18
19
20
21
22
23
24

49 781

34 570

-1

-2

6,4

6,3
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49

Қол жеткізілген нақты
көрсеткіданаердің бекітілген
инвестициялық бағдарламаның
(жоба)көрсеткіданаерінен ауытқуы
себебін түсіндіру

Ұсынылатын реттелетін
қызметтердің сапасы мен
сенімділігін
бағалау(тауарлар,
жұмыстар)

25

26

42

51

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

км

98,0

1 281 417,299

-1 281 417,299

2

Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру шығындары

дана

36

3 155 295,796

-3 155 295,796

2.1

Өзге объектілер
соның ішінде бағыттар бойынша
Қосалқы станцияларды реконструкциялау
Ақмола ЖЭТ филиалында 220 кВ Қызыләскер ҚС-да
шаруашылық ауызсу су құбырын және кәріз салу
Ақмола ЖЭТ филиалында 1150 кВ Көкшетау ҚС
аумағында сыртқы қоршау салу
35кВ "Жилпоселок" ҚС 35 кВ АТҚ, 10кВ ЖТҚ және
қоршауын реконструкциялау
35кВ "Водозабор" ҚС 35 кВ АТҚ, 10кВ ЖТҚ және
қоршауын реконструкциялау
220 кВ Сарыбай ҚС-да өрт сөндіру жүйесін
реконструкциялау
Сарыбай ЖЭТ филиалында 500кВ Сокол ҚС-да өрт
сөндіру жүйесін реконструкциялау
Солтүстік ЖЭТ филиалында 1150 кВ Екібастұз ҚС-да № 2
көлікжай шатырын реконструкциялау
Солтүстік ЖЭТ филиалында МжКҚ базасындағы № 2
қойма шатыры мен үй-жайларын реконструкциялау

дана

27

2 878 037,197

-2 878 037,197

дана

13

2 657 298,551

-2 657 298,551

дана

1

3 269,061

-3 269,061

дана

1

156 020,000

-156 020,000

дана

1

123 391,000

-123 391,000

дана

1

123 931,000

-123 931,000

дана

1

18 773,000

-18 773,000

дана

1

45 612,000

-45 612,000

дана

1

2 141,911

-2 141,911

дана

1

4 074,713

-4 074,713

дана

1

475 647,550

-475 647,550

дана

1

507 686,550

-507 686,550

дана

1

593 023,970

-593 023,970

дана

1

503 886,790

-503 886,790

дана

1

99 841,005

-99 841,005

дана

1

17 085,400

-17 085,400

1.1.11

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8

2.1.1.9

2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.2
2.1.2.1
2.1.3

Апановка (т) - Кұсмұрын (т), (сол жақ тізбек)

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы

500 кВ Ағадыр ҚС-да 110/220 кВ ауалық ажыратқыштарды
және 110/220 айырғытарды және 110/220 кВ КТ
ауыстырып, 110-220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау
Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қызылорда ҚС-да 220
кВ АТҚ реконструкциялау
Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қаратау ҚС-да 220 кВ
АТҚ реконструкциялау
Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Кентау ҚС-да 220 кВ
АТҚ реконструкциялау
Ақтөбе ЖЭТ филиалында 500 кВ Өлке ҚС-да техникалық
қауіпсіздік құралдары жүйесін реконструкциялау
Телекоммуникациялық жүйе, байланыс және
ақпараттық жүйелер
Ақтөбе ЖЭТ филиалында Орал ҚС-МГТС байланыс
желісін салу
Жобалау-зерттеу жұмыстары

дана

1

17 085,400

-17 085,400

дана

13

203 653,246

-203 653,246

2.1.3.1

"220 кВ Ақтөбе ҚС-да ажыратқыштарды, вольт қосушы
трансформаторларды, майлық трансформаторларды,
реакторларды және май ажыратқыштарды ауыстырып, 220
кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу

дана

1

7 136,724

-7 136,724

2.1.3.2

500 кВ "ОҚМАЭС" ҚС-да ЖБП реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу

дана

1

6 024,000

-6 024,000

2.1.3.3

"Алматы ЖЭТ" филиалының өндірістік базасында
химиялық зертхананы реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу

дана

1

6 800,000

-6 800,000

дана

1

9 007,000

-9 007,000

дана

1

1 859,000

-1 859,000

дана

1

17 975,140

-17 975,140

дана

1

34 966,895

-34 966,895

дана

1

31 569,781

-31 569,781

дана

1

31 751,782

-31 751,782

дана

1

34 903,128

-34 903,128

2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.3.6

2.1.3.7

2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10

"1150/500/220 кВ 1150 кВ Қостанай ҚС-да 1150/500/220 кВ
айырғыштарды және 220 кВ тоқ трансформаторларын
ауыстырып, 1150/500/220 кВ реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
" 220 кВ Восточная ҚС-да ЖБП ғимаратында № 1, № 2, №
3 жеке қажеттіліктерін және ТТҚ реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
"220кВ Балхаш ҚС-да 110/220 кВ майлық
ажыратқыштарды, 110/220 кВ ТТ және 110/220 кВ
айырғыштарды ауыстырып, 110-220 кВ ұяшықтарды
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"220 кВ Құмкөл ҚС-да 6/10/35/110/220 кВ КТ,
6/10/35/110/220 кВ электр тоғын ажыратқыштар, 110/220
кВ майлық ажыратқыштарды, 110/220 кВ ТТ ауыстырып,
6-220 кВ ұяшықтарын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
" 500 кВ Ағадыр ҚС-да 500 кВ айырғыштарды және 500 кВ
КТ ауыстырып, 500 кВ ұяшықтарды реконструкциялау ә
ЖСҚ әзірлеу
"500 кВ Жамбыл ҚС 500 кВ АТҚ реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
"220 кВ Кентау ҚС 110 кВ АТҚ реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
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Ауытқу себептері

2

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.3.11

2.1.3.12
2.1.3.13

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"220 кВ Шолаққорған ҚС-да ЖЖ байланыс жабдықтарын
ауыстырып, 220 кВ ӘЖ ұяшықтарын реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу
"220 кВ Шымкент-500 - Шымкент-220 ӘЖ бойынша
найзағайдан қорғайтын арқансымды ауыстыру" ЖСҚ
әзірлеу
"Шымкент 220-Оңтүстік ӨДО байланыс желісін салу"
ЖСҚ әзірлеу"

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

дана

1

4 572,049

-4 572,049

дана

1

9 273,624

-9 273,624

дана

1

7 814,123

-7 814,123

2.2

Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу

дана

9

277 258,599

-277 258,599

2.2.1

Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу

дана

9

277 258,599

-277 258,599

дана

1

58 074,000

-58 074,000

дана

1

43 786,000

-43 786,000

дана

1

36 938,880

-36 938,880

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

"Ақмола ЖЭТ" филиалы
Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар
автомобиль шассиінде, дөңгелек формуласы 6х6, жұмыс
биіктігі кем дегенде 35 м)
"Ақтөбе ЖЭТ" филиалы
Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар
автомобиль шассиінде, дөңгелек формуласы 6х6,
аспасының жүк көтергіштігі 250 кг кем емес, жұмыс
биіктігі кем дегенде 30 м)
"Алматы ЖЭТ" филиалы
Жылжымалы электр техникалық зертхана (дөңгелек
формуласы 4*2 автомобиль шассиінде)
"Батыс ЖЭТ" филиалы

2.2.1.4

Дөңгедекті трактор (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек
формуласы 4х4, артқы аспалы құрылғысы бар, шөпшапқы,
сыпырып-жинаушы қылшақ және қалақшамен қамтылған)

дана

1

8 521,719

-8 521,719

2.2.1.5

"Сарыбай ЖЭТ" филиалы
Шағын тиегіш (дизельді қозғалтқышы бар, жүк
көтергіштігі 800 кг кем емес шөмішпен, қар тазалағыш,
жүк айырларымен, жол щеткасымен қамтылған)
"Солтүстік ЖЭТ" филиалы

дана

1

9 884,000

-9 884,000

2.2.1.6

Шассиі бар мобильді тұрғын үй (8 жатын орны бар, өте
қолайлы вагон-үй, адамдардың дала жағдайларында ұзақ
уақыт уақытша тұруына арналған және жабдықталған)

дана

1

7 490,000

-7 490,000

дана

1

58 074,000

-58 074,000

дана

1

7 490,000

-7 490,000

дана

1

47 000,000

-47 000,000

дана

872

600

4 871 212,996

5 166 516,642

295 303,646

Барлығы ірі инвестициялық жобалар бойынша

дана

4

4

2 701 719,607

3 044 556,442

342 836,834

"ҰЭТ-ты жаңғырту"жобасы
ККемпірсай - Ақтөбе

дана
км

1
65,95

1
83,60

1 906 005,833
930 083,738

2 133 794,884
930 083,738

227 789,051
0,000

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

1
1.1
1.1.1

"Орталық ЖЭТ" филиалы
Жүк автомобилі (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль
шассиінде, дөңгелек формуласы 6х6, жүк көтерімділігінің
биіктігі кем дегенде 35м)
Шассиі бар мобильді тұрғын үй (8 жатын орны бар, өте
қолайлы вагон-үй, адамдардың дала жағдайларында ұзақ
уақыт уақытша тұруына арналған және жабдықталған)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы
Автокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль
шассиінде, дөңгелек формуласы 6х6, жұмыс биіктігі кем
дегенде 35 м)

1.1.2

Орал - Степная

км

12,82

25,60

191 192,724

418 961,615

227 768,891

1.1.3
1.1.4

Сокол - Қостанай
Сокол - Апановка (т)

км
км

18,30
29,30

18,30
29,30

447 885,938
336 843,433

447 885,938
336 863,593

20,160

"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін
күшейту" жобасы (Орал-Атырау-Құлсары-Теңіз
учаскілерінде екінші 220 кВ ӘЖ салу)

дана

1

1

37 696,160

37 696,160

ТЭН әзірлеу

дана

1

37 696,160

37 696,160

"ҰЭТ-ты жаңғырту. II кезең"жобасы

дана

1

1

177 530,038

292 577,821

115 047,783

1.3.1

220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ӘЖ салу

дана

1

175 524,145

290 571,929

115 047,784

1.3.2

"220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ӘЖ салу " объектісін
техникалық қадағалау

дана

1 381,077

-0,000

1.2

1.2.1
1.3

qaz Информация
1 об исполнении ИП 2019 года согласно форме 21 к Правилам.xlsx 1 381,077

Ауытқу себептері

Асыра орындаудың себебі "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен құрылысмонтаждау жұмыстарына жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-618 шарт
бойынша 2018 жылғы жоспардағы жұмыс көлемдерін орындау болып
табылады.

"ЭнергоСтройПроект" ЖШС-мен жасалған 09.08.2017ж. № 24-Д-709
және "Мемсараптама" ЖШС 17.10.2018ж. №01-1537 шарттарға сай
"Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен жасалған 09.02.2018ж. № 01-25-Д92 шартқа сай
"Дирекция Строящихся Предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ЖШСмен жасалған 07.08.2015ж. №25-Д-629 шартқа сай

3

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2
2.1

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

1

624,816

624,816

0,000

1

580 487,576

580 487,576

0,000

Факт

"220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ӘЖ салу " объектісін
авторлық қадағалау
"Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖмен байланысын күшейту" жобасы
Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен
байланысын күшейту

дана
дана

1

578 556,653

578 556,654

0,001

Техникалық қадағалау

дана

1

1 930,923

1 930,923

-0,000

Өндірістің ағымдық деңгейін ұстап тұруға арналған
шығындар
Өзге объектілер
соның ішінде бағыттар бойынша
Қосалқы станцияларды реконструкциялау

дана
1

дана

868

596

2 169 493,389

2 121 960,200

-47 533,188

дана

42

33

1 603 646,463

1 562 411,017

-41 235,446
121 735,724

дана

20

17

1 278 283,998

1 400 019,722

2.1.1.1

220 кВ "Қызыләскер" ҚС-да шаруашылық- ауыз су
құбыры мен кәріз салу

дана

1

1

28 728,266

28 728,266

2.1.1.2

220 кВ Куйбышев ҚС-да бақылау-өткізу пунктін салу

дана

1

1

9 588,328

6 046,077

-3 542,251

дана

1

1

39 034,660

39 034,660

0,000

дана

1

1

100 758,250

100 758,250

-0,000

дана

1

1

45 263,605

45 263,605

0,000

дана

1

1

86 395,76000

86 395,757

-0,003

2.1.1

2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6

Алматы ЖЭТ филиалының 220 кВ Зауыт ҚС аумағын
абаттандырып, қоршау, жарықтандыру құрылғыларын
реконструкциялау
220 кВ Құрылыс ҚС аумағын абаттандырып, қоршау,
жарықтандыруды реконструкциялау
220 кВ Талдықорған ҚС аумағын абаттандырып,
қоршау, жарықтандыруды реконструкциялау
220 кВ №7 Өскемен ҚС-ның қоршауын
реконструкциялау

2.1.1.7

220 кВ Индер ҚС-дағы қосалқы станцияның
қоршауын реконструкциялау

дана

1

38 280,000

-38 280,000

2.1.1.8

220 кВ Құлсары ҚС-дағы қосалқы станцияның
қоршауын реконструкциялау

дана

1

44 524,000

-44 524,000

2.1.1.9

2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12

220 кВ Теңіз ҚС-дағы қосалқы станцияның қоршауын
реконструкциялау

220 кВ Сарыбай ҚС-дағы ӨМТ №№ 1, 2, 3
алмастырып, өзіндік мұқтаждықтарды
реконструкциялау
220 кВ Лисаковск ҚС-дағы ӨМҚ 1, 2 алмастырып,
өзіндік мұқтаждықтарды реконструкциялау
1150 кВ Қостанай ҚС-дағы КТ-500 кВ 1, 2 ШЖ-500 кВ
ұяшықтарын реконструкциялау

дана

1

дана

1

1

38 342,824

38 342,824

дана

1

1

51 592,376

51 592,376

дана

1

1

47 631,144

47 631,144

58 769,000

-58 769,000

2.1.1.13

"Солтүстік ЖЭТ" филиалының 220 кВ Құрылыс -1 ҚСдағы ВМТ-110Б типті 110 кВ ажыратқыштарды
алмастырып, 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау

дана

1

1

61 191,665

61 191,665

-0,000

2.1.1.14

"Солтүстік ЖЭТ" филиалының 220 кВ Құрылыс-2 ҚСдағы КXII типіндегі ЖТҚ ұяшықтарын
реконструкциялау

дана

1

1

205 813,368

205 813,368

0,000

2.1.1.15

220 кВ ЭӨК ҚС-дағы ТМ-630/10/0.4 кВ алмастырып,
өзіндік мұқтаждықтарды реконструкциялау

дана

1

1

16 221,985

16 221,985

-0,000

2.1.1.16

1150 кВ Екібастұз ҚС-дағы №2 автожайдың
шатырын реконструкциялау

дана

1

30 404,702

30 404,702

qaz Информация об исполнении ИП 2019 года согласно форме 21 к Правилам.xlsx
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Ауытқу себептері

"Казахский институт технического развития" ЖШС-мен жасалған
26.03.2018ж. №01-25-Д-23 шартқа сай

"ТПЭП" ЖШС-мен жасалған 26.04.2013ж. № 25-Д-382 шартқа сай
және осы шартқа 21.06.2018ж. №25-ДС-500 қосымша келісім
"Тараз-Технопроект" ЖШС-мен жасалған 29.01.2014ж. №25-Д-26
шартқа сай

23.05.2019ж. №255237/2019/1 шарт бойынша мердігер
"КазИнжЭлектроникс" ЖШС-ның кінәсінен жұмыс орындалған жоқ

Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар
жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220
кВ Індер ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату"
жобасының құрамына енді. 2019 жылы "КазахЭнерго" ЖШС-мен
жасалған 06.06.2019ж. № 255510/2019/1 шарт бойынша ЖСҚ
әзірленеді. Осы себептерге байланысты объект құрылысының
инвестициялары 2019 жылы игерілген жоқ.
Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар
жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220
кВ Құлсары ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату"
жобасының құрамына енді. 2019 жылы "Шындау" ЖШС-мен жасалған
30.05.2019ж. №255487/2019/1 шарт бойынша ЖСҚ әзірленеді. Осы
себептерге байланысты объект құрылысының инвестициялары 2019
жылы игерілген жоқ.
Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар
жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220
кВ Теңіз ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату"
жобасының құрамына енді. 2019 жылы "Шындау" ЖШС-мен жасалған
11.06.2019ж. №262844/2019/1/01-25-Д-451 шарт бойынша ЖСҚ
әзірленеді. Осы себептерге байланысты объект құрылысының
инвестициялары 2019 жылы игерілген жоқ.

4

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

2.1.1.17

"Солтүстік ЖЭТ" филиалының МжКҚ базасында №2
қойманың шатыры мен панажайларын
реконструкциялау

дана

1

1

27 074,866

27 074,866

2.1.1.18

500 кВ Нұра ҚС-дағы 220 кВ ауалық ажыратқыштар
мен 220 кВ айырғыштарды алмастырып, 220 кВ
ұяшықтарды реконструкциялау

дана

1

1

93 528,527

93 528,527

2.1.1.19

2.1.1.20
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

500 кВ Жамбыл ҚС-дағы 500 кВ ауалық
ажыратқыштарды элегаздыға алмастыру

500 кВ Шу ҚС-дағы техникалық қауіпсіздік құралдар
жүйесін реконструкциялау
Телекоммуникациялық жүйе, байланыс пен
ақпараттық жүйелер
"Ақтөбе ЖЭТ" филиалында спутниктік байланыс
торабын жаңғырту
"Алматы ЖЭТ" филиалында спутниктік байланыс
торабын жаңғырту

дана

1

1

206 143,000

472 993,978

дана

1

1

48 997,673

48 997,673

дана

4

2

164 957,264

55 917,674

дана

1

1

38 324,801

38 324,801

дана

1

1

17 592,873

17 592,873

Ауытқу

Ауытқу себептері

266 850,978

Асыра орындаудың себебі 2018 жылғы жоспардағы жұмыс көлемдерін
орындау. Себебі инвестицияларының сомасы 456 500,0 мың теңге
жұмыс 2017-2019 жылдарға жоспарланған болатын, соның ішінде 2017
жылы - 90 000,0 мың теңге (бұл сома түзету кезінде 2018 жылға
ауыстырылды), 20018 жылы -160 357,0 мың теңге және 2019 жылы 206 143,0 мың теңге. Бірақ 2018 жылы мердігер ұйымның кінәсінен
"КИТР" ЖШС-мен жасалған 10.05.2017ж. №25-Д-410 шарт бойынша
жобалау-сметалық құжаттаманың дайын болмауына байланысты
инвестициялар игерілген жоқ. Жасалған шарттар бойынша жалпы сома
707 143,163 мың теңге, соның ішінде «ЭнергоПромСтройсервис» ЖШСмен ҚМЖ-ға жасалған 27.05.2019ж. №260988/2019/1 шарт бойынша 502 606,505 мың теңге, «Siemens» ЖШС-мен жабдық жеткізуге
(элегазды ажыратқыштар) жасалған 27.06.2019ж. №01-16-Д-505 шарт
бойынша - 7859,288 мың теңге; техникалық қадағалауға жасалған
26.09.2019ж. №306187/2019/1 шарт бойынша - 0,01 теңге.

-109 039,590

Жұмыс ҚР нарығында маркетингтік бағаларды ұзақ талдау және сатып
алу жоспарын түзетуге байланысты, ашық тендер 2019 жылғы екінші
жартыжылдықта өткізілді.
Жұмыс ҚР нарығында маркетингтік бағаларды ұзақ талдау және сатып
алу жоспарын түзетуге байланысты, ашық тендер 2019 жылғы екінші
жартыжылдықта өткізілді.

2.1.2.3

"Сарыбай ЖЭТ" филиалында КҚЖ торабын
жаңғырту

дана

1

57 005,897

-57 005,897

2.1.2.4

"Орталық ЖЭТ" филиалында КҚЖ торабын
жаңғырту

дана

1

52 033,693

-52 033,693

дана

18

14

160 405,201

106 473,621

-53 931,580

дана

1

1

10 531,112

10 531,112

-0,000

дана

1

дана

1

дана

1

10 170,000

-10 170,000

дана

1

8 030,000

-8 030,000

дана

1

1

12 389,015

11 446,800

-942,215

Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

дана

1

1

15 624,408

14 576,750

-1 047,658

Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3
2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.3.6

2.1.3.7

Жобалау-зерттеу жұмыстары
220 кВ Боран ҚС-дағы "Майлы ажыратқышты, ток
және кернеу трансформаторларын, айырғыштарды,
байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті
бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
1150 кВ Көкшетау ҚС-дағы "35, 500, 1150 кВ
айырғыштарды, 500 кВ ток және кернеу
трансформаторларын, 500 кВ шиналық тіректерді, 500
кВ байланыс конденсаторлары мен жоғары жиілікті
бөгеуіштерді алмастырып, 500 кВ АТҚ-ны
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
500кВ Алматы ҚС-дағы "ЖБП реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу
"Шығыс ЖЭТ" филиалындағы " Ж-434 негізгі
қорғаныстарын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"Шығыс ЖЭТ" филиалындағы "Ж-434 апатқа қарсы
автоматика құрылғыларын реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
220 кВ Атырау ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ
ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток
трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды,
ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып,
220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу
220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ
ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток
трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды,
ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып,
220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу

27 600,000

1
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6 102,000

-27 600,000

Жұмыс «Qenes Engineering» ЖШС жобалау ұйымымен 21 374,99 мың
теңге сомасына 25.07.2019 жылғы №290022/2019/1 шартты кеш
жасасуға байланысты орындалған жоқ. Орындалу мерзімі 180 күн.

6 102,000
Жұмыс "Энергоинформ" АҚ 09.08.19ж. № 297654/2019/1 шарты
бойынша "КазИнж Электроникс" ЖШС жобалау ұйымына жұмыс
жиілігінің диапазонын ұсынбауы себепті орындалған жоқ.
Жұмыс "Энергоинформ" АҚ 09.08.19ж. №297698/2019/1 шарты
бойынша "Среда" ЖШС жобалау ұйымына жұмыс жиілігінің
диапазонын ұсынбауы себепті орындалған жоқ.

5

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.3.8

2.1.3.9

2.1.3.10

2.1.3.11

2.1.3.12

2.1.3.13

2.1.3.14

2.1.3.15
2.1.3.16
2.1.3.17
2.1.3.18
2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ
ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток
трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды,
ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып,
220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу
220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ
ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток
трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды,
ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып,
220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау "
ЖСҚ әзірлеу
"Сарыбай ЖЭТ" филиалындағы "220 кВ Шығыс ҚСны аумағында айнала қар тоқтату жүйесін
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"Сарыбай ЖЭТ" филиалындағы "220 кВ Шығыс ҚСдағы айырғыштарды алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"Солтүстік ЖЭТ" филиалындағы "Өнеркәсіп
базасында диспетчерлік пунктпен бірге ЖӨБ
ғимаратының шатырын реконструкциялау " ЖСҚ
әзірлеу
"Солтүстік ЖЭТ" филиалындағы " ПАЭТ ЖӨБ
аумағын абаттандыру" ЖСҚ әзірлеу
220 кВ Ақшатау ҚС-дағы "ТМНЛ-16000/10(6,6)
типіндегі екі сызықтық трансформаторларды орнату"
ЖСҚ әзірлеу

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны

Факт

Ауытқу

1

1

15 624,408

14 571,750

-1 052,658

Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

дана

1

1

15 624,408

14 506,750

-1 117,658

Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

дана

1

1

3 115,250

3 115,250

дана

1

1

2 840,780

2 840,780

дана

1

1

3 685,000

3 685,000

дана

1

1

3 174,000

3 174,000

дана

1

дана

1

1

1 043,792

972,620

-71,172

дана

1

1

1 756,854

1 574,599

-182,255

дана

1

1

1 043,792

971,400

-72,392

дана

1

1

18 404,810

18 404,810

-0,000

Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу

дана

826

563

565 846,926

559 549,183

-6 297,743

Көлік құралдары және арнайы техника
Автокөлікті тіркеу
"Ақмола ЖЭТ" филиалы
Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек
формуласы 6х6, жүк көтеруі кемінде 25 т автомобиль
шассиінде)
"Шығыс ЖЭТ" филиалы
Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек
формуласы 6х6, жүк көтеруі кемінде 25 т автомобиль
шассиінде)
"Сарыбай ЖЭТ" филиалы

дана
дана
дана

9
9

6
18

246 126,319
215,943

225 462,985
146,585

-20 663,334
-69,358

дана

1

1

54 985,000

54 985,000

1

1

54 985,000

54 985,000

"220 кВ Қайрақты ҚС-дағы кіреберіс автожолын
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"220 кВ Нұра ҚС-дағы кіреберіс автожолын
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"220 кВ Қайрақты ҚС-дағы кіреберіс автожолын
реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу
"500 кВ "Жамбыл - Шымкент 500" ӘЖ бойынша
найзағайдан қорғайтын арқан сымды ауыстыру" ЖСҚ
әзірлеу

3 645,572

-3 645,572

Аталған жұмыстарды "Алайгыр" ТБК 2017 жылы "КЕGОС" АҚ берген
17.03.2015ж. № 24-02-15/1850 ТШ шеңберінде орындады. Бұл жабдық
"Алайгыр" БК" ТБК және "КЕGОС" АҚ арасында мүлікті қайтарымсыз
беру туралы жасалған 03.04.2019ж. №10-10-Д-262 шарт бойынша
"КЕGОС" АҚ балансына берілді.
Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.
Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.
Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы
тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

дана
дана
дана

1

2.2.1.5

Ершікті тартқыш (дөңгелек формуласы 6х4, дизельді
қозғалтқышы бар, жатын орны бар кабина)

дана

1

дана

1

дана

1

дана

1

Шағын автобус (көлемі кемінде 2 795 см3., отыратын
орын сан ең кемі 16, дизельді қозғалтқышы бар
қолайлы автобус)
Автоцистерна (сырылатын орларды вакумдық
тазалауға және фекалдық сұйықтықтарды
тасымалдауға арналған автомашина, автомобиль
шассиінде, дизельді қозғалтқыш сыйымдылығы
кемінде 3500 л, дөңгелек формуласы 4х2)
Шағын автобус (қуаты кемінде 82 кВт бензинді
қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 4х4,
отыратын орын саны ең кемі 8)
"Сотүстік ЖЭТ" филиалы

Ауытқу себептері

дана

дана

2.2.1.8

Жоспар

Факт

2.2.1.4

2.2.1.7

Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Жүк және жолаушылар тасымалдайтын автомобиль
(қозғалтқышы бензинмен жұмыс істейді, шанағы
тұтас металл, жүк бөлігі оқшауланған, кемінде 6
отыратын орны бар, дөңгелек формуласы 4х4)

2.2.1.6

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы

дана

-4 100,000

Тауар жеткізілуіне шарт жасалмауына байланысты сатып алынған жоқ.

11 457,376

-11 457,376

Тауар «Hyundai Trans Auto» ЖШС-мен 16.12.2019 жылғы №
364355/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған
жоқ.

6 835,000

-6 835,000

Тауар жеткізілуіне шарт жасалмауына байланысты сатып алынған жоқ.

1 798,400

«Азия Авто» ЖШС-мен жасалған 28.10.2019ж. №01-16-Д-809 шартқа
сай. Қабылдау актісі 14.11.2019ж. №119

4 100,000

1

1
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19 600,000

3 763,000

19 600,000

5 561,400

6

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.1.9

2.2.1.10
2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

2.2.2.9

2.2.2.10

2.2.2.11

2.2.2.12

2.2.2.13

2.2.2.14

2.2.2.15

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Дөңгелекті трактор (қуаты кемінде 220 кВт, дизельді
қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 4х4,
қайырмамен жабдықталған)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы
Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек
формуласы 6х6, жүк көтерімділігі кемінде 25 т
автомобиль шассиінде)
Диагностика аспаптары
"Ақмола ЖЭТ" филиалы
ЛЭИС-100 тұрпатындағы электр қорғаушы
құралдарды сынаушы жоғары вольтты зертхана
Трансформатор майының ылғалын өлшеуіш (ВТММК ылғалдың үлес салмағын өлшеу диапазоны : от
0…50 млн -1 (г/т). Абсолюттік қателік , көп дегенде ±
2,5 млн)
"Ақтөбе ЖЭТ" филиалы
ПТФ-1 тұрақты ток трансформаторының орамдар
кедергісін өлшеуге арналған аспап
Электрондық оптикалық дефектоскоп Филин-6 (Пакет
1. Құрылғы 2. Сандық камера (Sony DSC-W3)
Дәл өлшеу прецизиондық Mettler Toledo XP404S
таразысы
Вискозометр ВПЖ-4 (Қылтүтсік диаметрі 0,37 - 3,55
мм)
"Шығыс ЖЭТ" филиалы
Трансформатордың көрсеткіштерін анықтауға
арналған аппарат СА540
"Батыс ЖЭТ" филиалы
Айнымалы ток көпірі СА-7100-3 (Күштік электр
жабдығының лиэлектрлік ысыраптарын өлшеуге
арналған)
Жиіліктік сипаттам аларға талдау жүйесі FRAX101(Күданаемелі электр жабдықтары орамаларының
ішкі өзгерістерін айқындау үшін)
Трансформатор майын сынауға арналған қондырғы
СКАТ-М100В (Трансформаторлық майды және кез
келген сұйық диэлектриктерді тесуге арналған сынақ
үшін)
Диэлектриктер мен қорғаныш құралдарын сынауға
арналған қондырғы АИДМ-50/70
Полиэтиленнен жасалған кабелдік желілердің
қабықтарын сынауға арналған аспап (шығыстық
кернеу СНЧ 0 – 27 кВ
Жиілік 0,1 Гц)
"Сарыбай ЖЭТ" филиалы
Қысым модулімен бірге қысым калибраторы (Өлшеу
диапазондары:қысымдікі 0-1,6 кПа-дан 0-60 МПа-ға
дейін; сиретілуі 0-0,025-тен 0-0,1 Па-ға дейін)
Газдық аналитикалық стационарлық зертхана
хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор
майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі
газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі)
Оқшаулама параметрлерін өлшегіш Вектор 2.0М
(айнымалы ток көпірі)

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Жоспар

Факт

1

1

35 200,000

35 200,000

дана

1

1

54 985,000

54 985,000

дана

40

32

171 295,324

168 868,265

дана

1

1

21 865,000

21 865,000

дана

1

1

3 935,000

3 935,000

дана

1

1

590,000

590,000

дана

1

1

2 823,859

3 700,000

дана

1

1

5 956,415

5 956,415

дана

2

2

40,000

40,000

дана

1

1

3 663,000

3 663,000

дана

1

1

4 455,000

4 455,000

дана

1

1

5 445,000

5 445,000

дана

1

1

1 385,370

1 385,370

дана

1

1

2 091,500

2 091,500

дана

1

12 672,000

12 672,000

дана

1

2 335,000

дана

1

1

16 490,000

16 490,000

дана

1

1

4 455,000

4 455,000

дана

дана

1

2.2.2.17

Жоғары кернеулік трансформаторлардың жүктеме
реттегішінің күйін бақылау аспабы (түрі -2 Ганимеда)

дана

1

1

4 139,080

4 139,080

дана

1

1

16 660,000

16 660,000

968,200
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-2 427,059

876,141

-2 335,000

Дірілді өлшеу мен талдауға арналған аспап КОРСАР

2.2.2.18

Ауытқу себептері

дана

2.2.2.16

"Солтүстік ЖЭТ" филиалы
Газдық аналитикалық стационарлық зертхана
хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор
майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі
газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі)

Ауытқу

-968,200

"Казспецмаш" ЖШС-мен жасалған 18/09/2019 жылғы №327570/2019/1
шартқа сай.

Тауар "КГ Сервис плюс" ЖШС-мен 05.12.2019 ж. №354316/2019/1
шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ.

Тауар "КГ Сервис плюс" ЖШС-мен 05.12.2019 ж. №354316/2019/1
шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.2.19

2.2.2.20
2.2.2.21
2.2.2.22
2.2.2.23
2.2.2.24
2.2.2.25
2.2.2.26

2.2.2.27

2.2.2.28

2.2.2.29
2.2.2.30
2.2.2.31
2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Шағын процессорлы аспап (Коэффициент 2016
Трансформациялау коэфициентін өлшеуге мүмкіндік
береді ; аз кернеудегі бос жүріс тогы; аз кернеудегі
бос жүріс ысырабы; қысқаша тұйықталу кедергісі)
Микроомметр МИКО-2-3 (Кедергі шамасы 0,1 200000 мкОм)
Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60
"Орталық ЖЭТ" филиалы
Жерге ұштаушы кедергі өлшеуіші (түпі DET4TC2)
Мегаомметр (Е6-24 диапазондарындағы кедергі 9,99 Мом)
Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60
Трансформатор майының тесіп өтетін кернеуін
анықтауға арналған аппарат АИМ-90Ц
мөлшерде жабдықтау үшін сөрелермен зертханалық
үстел (мөлшері 1700 (В)х1200 (Ш)х600 (Г) мм-ден
кеғм емес)
Майға төзімді жабынмен зертханалық үстел (жүк
көтергіштігі 250 кг зертханалық үстел.
Мөлшері 800 (В)х1200 (Ш)х600 (Г) мм-ден кем емес)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы
Газдық аналитикалық стационарлық зертхана
хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор
майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі
газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі)
Жерге қосатын құрылғының жай-күйін бақылауға
арналған өлшеу кешені (КДЗ-1 Өндірілетін айнымалы
кернеу және ток жиілігі 200±2 Гц)
Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60
Р33 кедергілер дүкені (ең кем декадалы 0,1 Ом және
ең үлкен декадалы 99999,9 Ом кедергілер жиынтығы)
РҚА аспаптары
Өлшеу-трансформаторлық РЕТОМ-21 сынақ жүйесі
(РЕТ-ВАХ-2000 блокпен және жүктеуші РЕТ-3000
трансформатормен бірге жинақта, аксессуарларымен
бірге жинақта)
Жерлендірілмеген тораптардағы (ІТ жүйелердегі)
оқшаулағыштың бүлінген жерлерін іздеуге арналған
тасымалданатын құрылғы) ( BENDER EDS3091PG)

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Жоспар

Факт

дана

1

1

4 490,000

4 490,000

дана

1

1

2 290,000

2 290,000

дана

1

1

9 120,000

9 120,000

дана

2

2

2 860,000

2 860,000

дана

3

3

441,900

441,900

дана

1

1

9 120,000

9 120,000

дана

2

2

3 800,000

3 800,000

дана

2

400,000

400,000

дана

3

864,000

864,000

дана

1

1

16 490,000

16 490,000

дана

1

1

2 140,000

2 140,000

дана

1

1

9 120,000

9 120,000

дана

2

2

190,000

190,000

дана

18

16

44 891,663

44 737,292

дана

3

4

30 359,200

30 359,200

дана

2

1

5 000,000

5 000,000

дана

1

1

2 850,000

3 514,500

дана

1

1

1 602,960

1 602,960

дана

1

1

860,000

860,000

Ауытқу

-154,371

2.2.3.5

Іріктеуші деңгей өлшегіш, (SPM-33A типті; 50 Гц - 2
МГц сигнал генераторы;
50 Гц - 2 МГц деңгейін өлшеу; BAZ-3 батареялардан
қоректендіру элементтерінің жинағы, 8 сағатқа дейін
жұмыс істейді)
Қос арналы осциллограф, (Fluke ScopeMeter 190102/S типті; 2 өлшеу арнасы; USB-порттар; жиіліктер
аралығы 100МГц; SCC290 жинықта
Осциллограф, (GDS-73152)

2.2.3.6

Әмбебап осциллограф,(С1-127М)

дана

1

1

329,800

237,000

2.2.3.7

ЖЖ сынамасы бар айнымалы кернеу
мультивольтметр, (АКИП-2403)

дана

1

1

1 611,000

1 611,000

2.2.3.8

Тасымалданатын аспап Вольтамперфазометр, (қос
атауызды парма ВАФ-А)

дана

1

2.2.3.9

Сандық жиілік өлшегіш, (сандық жиілік өлшегіш 0,1
Гц - 2,5 ГГц Ч3-81)

дана

2

1

1 300,000

650,000

2.2.3.10

Мультиметр, (АРРА-305 USB типті)

дана

4

4

683,632

683,632

2.2.3.11

АНР-1105 функционалдық генераторы. (Генератор
жүйелер мен аспапатарды реттеу мен сынауға
арналған, АНР-1105 функционалдық генератор)

дана

1

1

55,071

219,000

163,929

Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ

дана

209

116

20 305,830

19 486,168

-819,662

2.2.3.3

2.2.3.4

2.2.4

240,000
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Ауытқу себептері

664,500

"Промышленные системы ПВ" ЖШС-мен жасалған 11.10.2019ж.
№334301/2019/1 шартқа сай.

-92,800

Баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары және "ПатентДубль" ЖШС-мен жасалған шарт қорытындылары бойынша қаражат
үнемдеу.

-240,000

-650,000

Тауар 19.06.2019ж. №286931/2019/1 шарт бойынша ФЛ Мукатов
Ардак Шалкыбекович жеткізушінің кінәсінен "Оңтүстік ЖЭТ"
филиалына сатып алынған жоқ.
Бір бірлік тауар 30.07.2019 жылғы №308905/2019/1 - 10-12-Д-399 шарт
бойынша жеткізуші Самир 2011 ЖШС кінәсінен "Орталық ЖЭТ"
филиалы үшін сатып алынған жоқ.

"Патент-Дубль" ЖШС-мен жасалған 26.09.2019 жылғы
№331598/2019/1 шартқа сай.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

3

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

4658,109

8498,16

3 840,051

Ауытқу себептері

2.2.4.1

Сөйлеу ақпаратын тіркеуші (SRS VR-04 (4 арналы),
ПК 4 арналы базада диспетчерлік келіссөздерді
жазуға арналған көп арналы сөйлеу хабарламаларын
тіркеу кешені)

дана

3

2.2.4.2

ӨТҚ-радиостанция (мобильді ) (Жұмыс жиіліктерінің
аралығы 144-174 МГц; Шығыс қуаты 25 Вт;
Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу тұрақты токтық 12/24В ; магниттік негіздегі антенна;
Құрылымдық орындалуы - соққыға төзімді корпус)

дана

15

1927,86

-1 927,860

ССС әзірлеу мерзімінің ұзақ болуына байланысты радиостанциялар
сатып алуға шарт жасалған жоқ.

дана

34

3306,874

-3 306,874

ССС әзірлеу мерзімінің ұзақ болуына байланысты радиостанциялар
сатып алуға шарт жасалған жоқ.

дана

6

6

967,05

1716,066

749,016

дана

5

5

1946,417

1946,41675

-0,000

2.2.4.6

Телефон аппараты (Аналогтық, АОН,Caller ID, ЖКдисплеймен, 50 жазбаға арналған кіріс
қоңырауларының журналы, микрофонды өшіру,
"үзіліс" батырмасы, электрондық дыбыс реттегіші, 20ға дейінгі соңғы терілген нөмірлердің сақталуы, соңғы
нөмірді қайтадан теру, бағдарламанатын үн/имп.
терім, қоңыраудың қатты дыбысының 4 деңгейі)

дана

68

41

975,404

975,40435

0,000

2.2.4.7

Телефон аппараты (Цифрлы, Hicom 350Е АТС үшін)

дана

9

12

1156,122

1580,9544

424,832

2.2.4.8

Сандық телефонға арналған тұғыр (16
бағдарламанатын перне)

дана

9

5

345,5

197,5

-148,000

2.2.4.9

IP-телефон (Пайдаланатын SIP, H.323, MGCP
хаттамалары; аудиокодектерді қолдау: G.711, G.726,
G.729 және т.б.; интерфейс 10/100 Мбит/с Fast
Ethernet (немесе Wi-Fi) IP-торапқа қосу үшін)

дана

10

дана

12

12

555,358

555,35795

дана

11

4

1728,338

1728,338

дана

5

5

632,398

632,398

дана

15

8

997,58

997,57964

-0,000

73,493

2.2.4.3

2.2.4.4
2.2.4.5

2.2.4.10
2.2.4.11
2.2.4.12

2.2.4.13

2.2.4.14
2.2.5

2.2.5.1

2.2.6
2.2.6.1

ӨТҚ-радиостанция (тасымалданады) (Жұмыс
жиіліктерінің аралығы 144-174 МГц; Шығыс қуаты 5
Вт; Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу аккумуляторлық батарея; Құрылымдық орындалуы соққыға төзімді корпус )
ӨТҚ-радиостанция (тұрақты) (УКВ диапазон 134
–178МГЦ, 16 арна, қуаты 25Вт)
Асинхрондық сервер (16 тізбекті RS-232/422/485
порттар)

Кеңсеге арналған радиотелефон (Dect, АОН, Caller ID
(50 шақыруға арналған журнал), подсветка дисплейі,
қайталама жиынтық, бір батырмалы жиынтық,
телефон анықтамасы, тұтқаны іздеу)
Спутниктік байланыс терминалы (Ұтқыр терминал)
Факсимилді аппарат (Сымсыз DECT тұтқа, түрлі-түсті
дисплейімен, АОН, Caller ID. Сандық
автожауапбергіш, дуплекстік спикерфон. Қағаз жоқк
кезде қабылдауы 28 бетке дейін)
Радиомодем Wi-Fi (Деректерді жеткізу және
телефония үшін "нүкте-нүкте" типі бойынша
антенннамен кіріктірілген жоғары жылдамдықты, WiFi технологиялы радиобайланыс арнасының
жабдықтары. Қолданыс ұзақтығы 30 км-ға дейін)
Мегафон (Рупорлы, қолдан. Қуаты - 55 Вт. Тұтынуы 12В )
Компьютерлік және сандық техника
Технологиялық сервер (Жоғары өндіргіш сервер
Sicam SaS үшін: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607
3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA
Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA
NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD SuperMulti
SATA/2xHDD SATA III 500GB 7.2k/1xRAID Ctrl SAS
6G 0/1 (D2607)/1xCountry kit Ero-cable9 (non
EU))/1xKB410 USB BLACK KZ/1xLicense RUS Windows 7 Professional/1xWin7 Pro64
RU+Office2013/1xTP 3y OS Svc, NBD Rt, 9x5/
DISPLAY B24T-7 LED proGREEN, EU cable)
Басқалары
"Ақтөбе ЖЭТ" филиалы
Жоғары қысымды жуғыш (SX-150)

524,32

-524,320

-0,000

дана

7

15

584,5

657,993

дана

10

10

12 398,000

12 398,000

дана

10

10,000

12 398,000

12 398,000

дана

91

91

48 256,350

25 925,558

-22 330,792

дана

1

1

79,959

79,959

-0,000
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Тауар "Малючев А.Г." ЖК-мен 19.11.2019ж. №347309/2019/1 шарттың
кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.6.2

2.2.6.3
2.2.6.4
2.2.6.5
2.2.6.6
2.2.6.7

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Зертхана үшін соратын шкаф ( жұмыс аймағы: 316
маркалы таттанбайтын болат. Химиялық төзімді,
жеңіл жуылады, өртке қауіпсіз. Габариттері: Биіктігі
2430 мм, Тереңдігі 910 мм, Ені 1800 мм. Жұмыс беті:
Таттанбайтын болат. Жете жарақтандыру: Барлық
соратын шкафтар су кранымен, ау кранымен, газ
кранымен, ағызатын қаяумен, 220 В-тық үш
розеткамен және УЗО 16 А автоматымен жете
жарақталады. Ені 1800 мм таттанбайтын болаттан
сорушы шкафтар қуаты 18 Вт 4 шамдалмен
жарақтанады )
Көгалшалғы (Viking ME 443)
Ауабаптағыш ("Қыс-жаз" сплит-жүйе, қоректендіру
көзі 220-240В; салқындату қуаты 3,8-4,0 кВт; қыздыру
қуаты 3,8-4,0 кВт, өнімділігі 520 текше сағат (рек.S3036 м2))
Бинокль (БПЦ 15х50)
"Шығыс ЖЭТ" филиалы
Ауабаптағыш Сплит-жүйе (GREE. Салқындату қуаты
12000 BTU/h; кернеуі 220-240 В )
"Батыс ЖЭТ" филиалы
Бинокль

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Жоспар

Факт

дана

1

1

630,000

630,000

дана

6

6

528,000

528,000

дана

8

8

1617,264

дана

6

6

310,200

дана

10

10

1844,400

2

2

270,000

270,000

Ауытқу

-1 617,264

Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ.
Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.

-1 844,400

Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ.
Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.

310,200

2.2.6.8

Автономды емес матрицалары бар гидравликалық
пресс

3

3

3900,000

1728,000

-2 172,000

2.2.6.9

Цеолиттік май тазалағыш қондырғы

1

1

1600,000

3262,080

1 662,080

2.2.6.10

Бағаналық тұрпаттағы ауабаптағыш

2

2

1400,000

1

1

162,000

162,000

5

5

673,200

673,200

2.2.6.13

Бағаналы еденге қойылатын ауабаптағыші (едендік
бағаналы. Салқындату режиміндегі тұтыну қуаты
кемінде 3950 Вт; суық бойынша өнімділігі ең кемі
12300 Вт, Ұсынымдалған салқындату ауданы 115 м2)

4

4

1800,000

2.2.6.14

Лас су үшін жүктемелі құрғату сорғысы
(қалқымасымен. қуаты (кВт)1,1. 3000 айн./мин. Су
деңгейін бақылаудың болуы және судың болуына
байланысты автоматтық қосу мен ажырату)

4

4

680,000

680,000

2.2.6.15

Жоғары қысымды жуғыш (трансформаторларды жуу
үшін. Кернеуі 230 В, өнімділігі 500 л/с, макс. қысмы
150 бар, массасы 26 кг., Р-2,8 кВт, Манометрлік
ажырату, Жоғары қысымды құбыршек (м) 10 м.,
Жұмсақ бастырмалы пистолет Easy, Мөлшерлері
(ДхШхВ) 380х360х930)

5

5

1483,700

1483,700

3

3

28,800

28,800

5

5

279,250

279,250

2.2.6.11

2.2.6.12

2.2.6.16

2.2.6.17

"Сарыбай ЖЭТ" филиалы
Дәнекерлеу аппараты (электрдоғалы. Қоректендіру
кернеуі (В) 220. Барынша тұтыну тогы (А) 35. Бос
жүріс кернеуі (В) 80. Доға кернеуі (В) 29. Пісіру тогын
реттеу диапазоны (А) 10-250. Барынша жоғары
электрод диаметрі (мм) 6.
Көгал орғыш (көгал орғыш аккумуляторлы.
Аккумулятор сыйымдылығы: 2,6 Ач;
кернеуі: 36 В; қиық ені: 320 мм;
қиық биіктігі:20-60 мм; шөп жинағыш көлемі: 31 л;
нетто салмағы: 10,2 кг; қуатты литий-иондық
аккумулятор Efficient Energy Management
технологиясы; сыйымдылы шөп жинағыш
;жиналмалы тұтқалар Ergoflex тұтқаларын реттеу
жүйесі; орталықтан қиық биіктігін реттеу)

Кеміргіштерден қорғаныш құрылғысы
(ультрадыбысты)
Баспалдақ 5 м. (ағаш тіреуіданаік L=3 м, төмендегі
сомдақтарымен, шыбықтан жасалған тартқыданаар
d=8-10 мм әрбір 2 м сайын. Ені: төменде кемінде 40
см, жоғарыда ең кемі 30 см. Басқыштар арасындағы
қашықтық 40 см-ден аспайды)

qaz Информация об исполнении ИП 2019 года согласно форме 21 к Правилам.xlsx

Ауытқу себептері

-1 400,000

-1 800,000

Баға ұсынымдары тәсілімен сатып алу және "К-Трейд" ЖК-мен
жасалған 24.11.2019ж. №351181/2019/1 шарт қорытындылары
бойынша қаражат үнемделді.
"MIA Group" /ЭмАйЭй Групп/ ЖШС-мен жасалған 26.11.2019ж.
№351178/2019/1 шартқа сай.
Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ.
Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.

Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ.
Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.

10

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

2.2.6.18

Баспалдақ 3 м. (ағаш тіреуіштік L=3 м, төмендегі
сомдақтарымен, шыбықтан жасалған тартқыданаар
d=8-10 мм әрбір 2 м сайын. Ені: төменде кемінде 40
см, жоғарыда ең кемі 30 см. Басқыштар арасындағы
қашықтық 40 см-ден аспайды)

2

2

60,000

2.2.6.19

Мотошалғы (бензиндік, салмағы 4,5 кг, отын багының
сыйымдылығы 0,34 л, қуаты 1.1 л/с 0,8 кВт,
стандартты кесу сайманы, оратын бастиегі AutoCut )

3

3

169,290

169,290

2.2.6.20

Мотопомпа (орташа өнімді кәсіби мотопомпа таза
және лас суларды қайта айдау үшін. Бензиндік.
Өнімділігі-300 л/мин
Өнімділігіь-87 м3 сағат;арыны-2.7 бар;
сору тереңдігі-8 метр; жалпы айдама биіктігі-30 метр;
кіріс келте құбыр диаметрі-40 мм; шығыс келте құбыр
диаметрі-40 мм )

1

1

86,135

86,135

2.2.6.21

Электрлі бұрғы (соққылы, қуаты Р=1400 Вт, б.ж.
айналым саны n=900-2000 айн./мин., айналым саны
n=1800-4000 айн./мин, Соққылар саны (жылдамдық)14400-64000 соққы/мин, m=4,5 кг, патрон 1,5-13 мм)

1

1

288,900

288,900

1

1

687,550

687,555

1

1

4151,280

4151,280

1

1

3766,140

3766,140

1

1

43,527

43,527

1

1

169,999

169,999

3

3

604,758

3

3

330,000

2.2.6.22

2.2.6.23

2.2.6.24

2.2.6.25

2.2.6.26

2.2.6.27

2.2.6.28

Тігілген полиэтиленнен кәбілдерді союға арналған
саймандар жинағы (жартылай өткізгіштік қабаттан,
оқшауламдан тұрады) (тез алынатын тұтқа
бөлектенбейтін жартылай өткізгіштік қабаттың
қалдықтық ұзындығы: 30 мм
Функционалдық мүмкіндіктері BRMrd1/E: ⌀ 14-40мм;
фукционалдық мүмкіндіктері ASCR2: ⌀ 2050мм;жәшік мөлшерлері: 320х290х110;жинақ
салмағы: 3,690 кг)
Ауыр салмақты жабдықтарды қозғалтуға арналған
гидравликалық қондырғы (қозғалту үшін күш салу
10*2 тс,соташық жүрісі, 500мм; итерілетін жүк
массасы, (құрғаққа Ктс=0,15), 65х2 тн ;рельстер типі
Р65
Габариттері (мм) BxLxH, 909х284х349 мм
Толымдануы: 1) Гидравликалық итергіш 10тс-2дана,
2) Иінтіректер толымы (4дана) - 1дана, 3) Сорғы
станциясы - 1 дана, 4) Жоғары қысымды майысқақ
түтік РВД 2000мм жартылай жалғастырғышпен (4м) 4дана. )
Трансформатор майын тазалау (кептіру, сүзгілеу және
газсыздандыру) үшін ұтқыр қондырғы (Өнімділігі,
м3/сағат - 0,25; қондырғының жалпы қуаты, кВт - 5;
май бойынша сору биіктігі, м - 12; майдың көтерілу
биіктігі, м - 20; майдың шығардағы қысымы, кг/см2 2-4; бака-дегазатор көлемі, л - 70; өңделген май
параметрлері:
жаппай ылғал мазмұны, г/т - 10; жаппай газ мазмұны,
% - 0,1....0,2; сүзгілеу жіңішкелігі, мкм/кл. таза - 3 /
8...9 ; тескілеу кернеуі, кВ - 60-80)
Калорифер электрлі ауалық (типі КЭВ-6Н, кернеуі
220В, қуаты 6кВт)
Сығымдауыш электрлі ауалық жылжымалы
(сығымдауыш көлемі: 100 л; кернеуі: 220 В;
қозғалтқыш қуаты: 2,2 кВт; ауаны шығару көлемі: 416
л/мин нетто салмағы: 52 кг)
"Солтүстік ЖЭТ" филиалы
Ауабаптағыш сплит-жүйе "Қыс-жаз" (қоректендіру
көзі 220-240В; салқындату қуаты 3,8-4,0 кВт;
Қыздыру қуаты 3,8-4,0 кВт өнімділігі 520 текше сағат
(рек. S-30-36м2))
Альпинистік тұрпаттағы қауіпсіздік жүйесі (СБАТ)
үлкен сақтандыру карабиндері; шағын сақтандыру
карабиндері; ақтандырғыш орау; статикалық
арқандар. )
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441,045

Ауытқу

Ауытқу себептері

-60,000

Сатып алмаудың себебі әлеуетті жеткізушілердің болмауы болып
табылады. Төмендету сауда-саттығын қолдана отырып, баға
ұсынымдарын сұрату тәсілімен жеті сатып алу өткізілді (қорытынды
хаттамалары: 08.04.2019ж. №263730-126157, 16.05.2019ж. №282691145873, 13.06.2019ж. №295453-160551, 03.07.2019ж. № 302300170111, 15.07.2019ж. №307687-174964, 08.08.2019ж. №317144-186473,
12.09.2019ж. №328896-200583). Барлық сатып алулар іске асқан жоқ.

0,005

-604,758

Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ.
Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.

111,045

"Aitesk ltd" ЖШС-мен жасалған 22.11.2019ж. № 351472/2019/1 шартқа
сай.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.6.29

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Қолдаушы гирляндалардағы жұмысты атқаруға
арналған құрылғы ( құрылғы синтетикалық қанатты
адырналармен бірге екі икемді баспалдақтан, тірек
траверсасының бұрыштарына баспалдақтарды бекіту
үшін екі қаусырмадан, жебе бесігінен, қос керме
қанатынан және тежегіш құрылғылы екі блоктан
тұрады. Құрылғының жүк көтеруі 250кг (2 адам),
баспалдақсыз жебе бесігінің массасы 32кг, қос икемді
баспалдақпен жебе бесігінің массасы 48 кг, тұтастай
толым массасы 56 кг)

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

1

1

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

1006,000

1006,000

2.2.6.30

Микроомметр ( СА-10)

1

1

700,000

2.2.6.31

Алюминийлі баспалдақ 24м ((ұзындығы 24м) керекжарақ толымымен және тораптар толымымен)

1

1

350,000

544,500

2

55,998

55,998

1

4500,000

4400,000

2.2.6.32

2.2.6.33

Суға арналған ыдыс ( алюминийлі фляга V-40л)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы
Жөндеу-баптау жұмыстарын жүргізуге арналған
«NTS-815» стенді («NTS-815» стенді жоғары қысымды
отын аппаратураларында (ЖҚОА), дәстүрлі
бүркігіштер мен жаңа дизельді қозғалтқыштарда
жөндеу-баптау жұмыстарын жүргізу үшін арналған )

1

2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.7.7
2.2.7.8
2.2.7.9
2.2.7.10
2.2.7.11

"JLG" X14J жебелік көтергіш (көтеріңкі күйдегі
биіктігі-11,8м; платформаның жүк көтергіштігі120/200 кг Көлденең құлашы-6,76м)
Өрт сөндіретін жабдық, құрал
Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-2)
Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-5)
Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-10)
Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-100)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-2)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-5)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-10)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-20)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-25)
Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-80)

дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана

256
39
34
22
3
52
42
14
7
1
3

253
39
34
22
3
52
42
14
7
1
3

4 768,274
117,263
115,720
165,158
174,580
309,203
477,503
381,518
327,470
88,349
401,300

4 829,370
117,263
171,504
165,158
174,580
309,203
477,503
386,830
327,470
88,349
401,300

2.2.7.12

Өрт қалқаны (ЩП-В толымдауы, толымда жабылған)

дана

7

7

623,000

623,000

дана

10

10

899,000

899,000

дана
дана
дана

19
3
193

19

488,300
199,910
17 805,166

488,300
199,910
57 841,545

2.2.6.34

2.2.7.13
2.2.7.14
2.2.7.15
2.2.8

2.2.8.1

Өрт қалқаны (ЩП-Е толымдауы, Е сыныбы, торлы
есікпен жабылған, толымда )
Құмға арналған темір жәшік (V-0,5 м3)
Өрт бағанашығы, толым (КПА)
Еңбекті қорғау жабдықтары
Тренажер-манекен
Т12 "Максим III-0I" + қабырғадағы табло (толық
толым, оңтайлы нұсқа) (Іс-қимылдар орындаудың
дұрыстығын тіркеумен және тестілік режимдермен
бірге жүректі-өкпені қалпына келтіретін серіппелімехеникалық тренажер– манекен (150х55х27/13 кг).
Бақылау/басқару пультіне қосылады және үйретушінің
зардап шеккенді қалпына келтіру процесін ашық
көрсетуге мүмкіндік жасайды)

2

дана

1

14000,000

39

11

561,944

Ауытқу

-700,000

Сатып алмаудың себебі әлеуетті жеткізушілердің болмауы болып
табылады. Төмендету сауда-саттығын қолдана отырып, баға
ұсынымдарын сұрату тәсілімен екі сатып алу өткізілген жоқ (ҚХ
26.07.2019ж. № 311787-180426, 11.07.2019ж. № 305871-173576 ).

194,500

Адильханов ЖК-мен жасалған 14.11.2019ж. № 347861/2019/1 шартқа
сай.

-100,000

Баға ұсынымдары тәсілімен сатып алу және "НПО "КазСпецМаш"
ЖШС-мен жасалған 02.10.2019ж. №329556/2019/3 шарт
қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.

-14 000,000

12 514,451

Ауытқу себептері

Тауар "СемСар Инвест" ЖШС-мен 26.12.2019 жылғы №
346139/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған
жоқ.

61,096
-0,000
55,784

Жасалған шарттарға сай

0,000
-0,000
5,312

Жасалған шарттарға сай

0,000

40 036,379

11 952,507

Персоналға жазатайым жағдайдан зардап шеккендерге дәрігерге
дейінгі алғашқы көмек көрсету және жүрек-өкпе реанимациясын
жүргізу дағдыларына үйрету үшін 10 дана робот-жаттықтырушы
қосымша сатып алынды.

2.2.8.2

0,4 кВ электр қондырғылары үшін тасымалданатын
жерге ұштауыш (ПЗРУ-2)

дана

4

155,152

-155,152

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.3

Жылжымалы жерлендіргіш 10 кВ дейінгі ТҚ үшін
(ПЗРУ-10)

дана

6

214,380

-214,380

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.4

Жылжымалы жерлендіргіш (3ПП-15М)

дана

2

134,054

-134,054

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.5

Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 35 кВ ТҚ үшін
(3ПП-35-3)

дана

5

365,700

-365,700

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.6

Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 110 кВ ТҚ үшін
(3ПП-110-3)

дана

7

327,348

-327,348

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды
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12

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

2.2.8.7

Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 220 кВ ТҚ үшін
(3ПП-220)

дана

16

1 670,080

-1 670,080

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.8

Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 500 кВ ТҚ үшін
(ЗПП-500)

дана

9

1 071,000

-1 071,000

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.9

Жылжымалы жерлендіргіш 110 кВ ЭЖЖ үшін 3
фазалы (ЗПЛ-110-3)

дана

7

697,382

-697,382

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.10

Жылжымалы жерлендіргіш 220 кВ ЭЖЖ үшін 3
фазалы (ЗПЛ-220-3)

дана

11

131,406

-131,406

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.11

Жылжымалы жерлендіргіш 220 кВ ЭЖЖ үшін 1
фазалы (ЗПЛ-220-1)

дана

2

153,000

-153,000

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.12

Жылжымалы жерлендіргіш 500 кВ ЭЖЖ үшін 1
фазалы (ЗПЛ-500-1)

дана

4

486,744

-486,744

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.13

330-500 кВ жайтартқыш арқансым үшін
тасымалданатын жерге ұштауыш (ПЗТ-330-500)

дана

2

145,056

-145,056

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.14

Автомобильдік тасымалданатын жерге ұштауыш
(ЗПМ)

дана

7

403,725

-403,725

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.15

Кернеу көрсеткіші (ПИН-90-2-М1)

дана

7

25,641

-25,641

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.16

Кернеу көрсеткіші (УННУ-1, әмбебап, 0,4 кВ электр
қондырғылары үшін)

дана

26

948,610

-948,610

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.17

Кернеу көрсеткіші (УВН-10)

дана

4

214,400

-214,400

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.18

Кернеу көрсеткіші (УВНИ-10СЗ. 6-10 кВ ӘЖ және ТҚ
үшін)

дана

10

667,800

-667,800

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.19

Кернеу көрсеткіші (УВНФ-10 СЗ, 6-10 кВ
фазаларының дәл келуін тексеру үшін)

дана

5

395,500

-395,500

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.20

Кернеу көрсеткіші (УВНИ-35-220 СЗ. 35; 110; 220 кВ
ӘЖ және ТҚ үшін)

дана

20

1 948,000

-1 948,000

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.21

қарнақ оралымды (ШО-10)

дана

7

263,200

-263,200

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.22

қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-35 әмбебап
бастиекпен)

дана

5

164,510

-164,510

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.23

қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-110 әмбебап
бастиекпен)

дана

4

220,564

-220,564

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.24

қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-220 әмбебап
бастиекпен)

дана

9

505,620

-505,620

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.25

оралымды әмбебап қарнақ (ШОУ-500 әмбебап
бастиекпен)

дана

7

584,696

-584,696

"СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына
байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды

2.2.8.26

Экрандайтын киім-кешек толымы (ЭП-4
тұрпатындағы (жаздық))

дана

3

14

2 674,827

22 663,527

19 988,700

2.2.8.27

Экрандайтын киім-кешек толымы (ЭП-4
тұрпатындағы (қыстық))

дана

3

14

2 674,827

22 663,567

19 988,740

13 084 775,233
4 730 224,478

13 084 775,233
4 730 224,478

1

2019 жылға арналған қосымша іс-шаралар бойынша, соның ішінде:
Ірі инвестициялық жобалар бойынша

дана

2 139
4
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"Компания Азия Лайн" ЖШС-мен жасалған 21.11.2018ж. №01-16-Д1028 шарт бойынша 14 дана жеткізілді, соның ішінде 5 данасы 2018
жылғы жоспар бойынша, 3 дана 2019 жылғы жоспар бойынша және
қосымша 6 дана сатып алынды.
"VerBulak" ЖШС-мен жасалған 21.11.2018 жылғы №01-16-Д-1027 шарт
бойынша 14 дана жеткізілді, соның ішінде 5 данасы 2018 жылғы
жоспар бойынша, 3 данасы 2019 жылғы жоспар бойынша жәнгһе
қосымша 6 дана сатып алынды.

13

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

1.1

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"ҰЭТ-ты жаңғырту" жобасы

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

Жоба қызмет мерзімі өткен, өткен ғасырдың 60-70 жылдары салынған,
қолданыстағы электр жеткізу желілерін реконструкциялау арқылы
Қазақстан БЭЖ жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған.
Электр жеткізу желілерінің техникалық сипаттамаларын қалпына
келтіру ресурсты ұзартуға, электр энергиясын жеткізу шарттарын
сақтауға және жақсартуға, сонымен қатар тұтынушыларға ӘЖ арқылы
жеткізілетін қуаттың шектік деңгейлерін арттыруға мүмкіндік береді.

дана

1

1 999 056,067

1 999 056,067

70,15

1 827 293,968

1 827 293,968

1.1.1

ТГРЭС - Сокол

км

1.1.2

Қостанай - Орталық

км

154,000

154,000

1.1.3

Сокол - Кашары

км

153 577,971

153 577,971

1.1.4

Ақтөбе облысының территориясында 220 кВ ӘЖ
реконструкциялау жолында жер пайдаланушыларды
реттеу бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2

1.2.1

1.3

Батыс-Қазақстан облысының территориясында 220
кВ ӘЖ реконструкциялау жолында жер
пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге
орналастыру жобаларын жасау
Атырау облысының территориясында 220 кВ ӘЖ л 2540 реконструкциялау жолында жер
пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге
орналастыру жобаларын жасау
Қостанай облысының территориясында 500-220 кВ
ӘЖ реконструкциялау жолында жер
пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге
орналастыру жобаларын жасау

"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр
желісін күшейту" жобасы (Орал-Атырау-ҚұлсарыТеңіз учаскілерінде 220 кВ ӘЖ салу)

"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін
күшейту. Электр желілік объектілер салу. 220 кВ Орал
ҚС - 220 кВ Правобережная ҚС бір тізбекті 220 кВ
ӘЖ салу" объектісі бойынша жобалау-іздестіру
жұмыстары
"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған Алма ӘЖ-ні салу" жобасы

дана

1

3 500,000

3 500,000

дана

1

4 999,000

4 999,000

дана

1

1 300,000

1 300,000

8 231,128

8 231,128

км

"АСПМК-519" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 25-Д-617 шарт
бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын
орындалды.
"Промстрой-Энерго" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-620
шарт бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын
орындалды.
"Промстрой-Энерго" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-620
шарт бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын
орындалды.
ӘЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер
пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын
аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі
туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.
ӘЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер
пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын
аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі
туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.
ӘЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер
пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын
аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі
туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.
ӘЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер
пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын
аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі
туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.
Жобаны іске асыру Қазақстан БЭЖ Батыс аумағының өткізгіштік
қабілетін және тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін
арттыруға және Батыс-Қазақстан және Атырау облыстары арасында 220
кВ электр желілерінің байланысын күшейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі
уақытта көрсетілген облыстар өткізгіштігі 100 МВт 220 кВ әлсіз бір
тізбекті тартылған электр жеткізу желісімен байланысқан. Бұл желіні
жөндеуге ажыртқан жағдайда Атырау және Маңғыстау облыстарының
энергия жүйесі оқшауланған жұмысқа шығарылады, ал бұл
тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігінің төмендеуін
білдіреді.

дана

1

44 444,959

44 444,959

дана

1

44 444,959

44 444,959

"Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен жасалған 26.08.2019
жылғы №302013/2019/1 шарт бойынша жұмыстар орындалды.

дана

1

2 644 872,375

2 644 872,375

Жоба "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде іске
асырылады.

1.3.1

"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма
ӘЖ-ні салу" жобасы

дана

1

514 842,810

514 842,810

Жоба бойынша ӘЖ салуға (4 объект) қатысты құрылыс-монтаждау
жұмыстары 2018 жылы аяқталды және пайдалануға енгізілді, ҚС
салуға (4 объект) қатысты құрылыс-монтаждау жұмыстары нақты 2018
жылы аяқталды, бірақ Қазақстан Республикасының Бірыңғай
энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдері бойынша Қазақстан
Республикасының Бірыңғай энергетикалық жүйесінде барлық
транзиттің аварияға қарсы автоматикасын кешенді жөндеу және сынау
бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарына салалық қорытындыны (2019
жылғы 6 наурызда, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің
қорытындысы) ұзақ алуға байланысты ҚС бойынша объектілер 2019
жылы енгізілді. Жобаны іске асыру үшін "Промстрой-Энерго" ЖШСмен 31.01.2014 жылғы № 25-Д-35 шарт және 29.12.2017 жылғы №25ДС-1324 қосымша келісім жасалды.

1.3.2

Техникалық қадағалау

дана

1

1 785,714

1 785,714

"Тараз-Технопроект" ЖШС-мен жасалған 31.12.2014 ж. №25-Д-1313
шартқа сай 2018 жылғы жоспар жұмыстарының көлемдері орындалды.

qaz Информация об исполнении ИП 2019 года согласно форме 21 к Правилам.xlsx
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

1.3.3

"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма
ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Алма ҚС кеңейту және
реконструкциялау" объектісін пайдалануға енгізудің
жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді
сараптамасы.

дана

1

846,608

846,608

"Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа
сай

1.3.4

"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма
ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Талдықорған ҚС салу"
объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық
сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.

дана

1

1 163,852

1 163,852

"Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа
сай

1.3.5

"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма
ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Ақтоғай ҚС салу"
объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық
сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.

дана

1

1 163,852

1 163,852

"Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа
сай

1.3.6

"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма
ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Семей ҚС
реконструкциялау" объектісін пайдалануға енгізудің
жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді
сараптамасы.

дана

1

846,608

846,608

"Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа
сай

1.3.7

Кредит үшін капиталдандырылатын сыйақылар

дана

1

2 124 222,930

Шығындар Қазақстан Республикасының Үкіметі жобаны іске асыру
үшін 83,8 млрд. теңге сомасына, соның ішінде БЗЖҚ қаражатынан
жұмылдырған қарыз қаражатқа «KEGOC» АҚ купондық
облигацияларын сатып алу арқылы қызмет көрсетумен шартталған.

2 124 222,930

" Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау
схемасын күшейту. Электр желілік объектілерді
салу" жобасы

дана

1

41 851,077

41 851,077

1.4.1

" Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын
күшейту" жобасы бойынша жерге орналастыру
жобасын және мемлекеттік актісін әзірлеу

дана

1

85,079

85,079

1.4.2

" Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын
күшейту" жобасының ТЭН-ін әзірлеу

дана

1

41 765,998

41 765,998

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
2

Жергілікті және сынама жобалар
Байланыстың талшықтық-оптикалық желісін
тұтынушыға дейін салу
Қазақстан ҰЭТ-ында WAMS жүйесін құру
Корпоративтік контентті басқарудың бірыңғай
жүйесін құру (БМЖ)
ERP ендіру бойынша қызметтер (кеңейтілген
процестер)
Кеңейтілген бизнес-процестер үшін
автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін
ендіру
Кәсіпорынның автоматтандырылған ақпараттықбасқару жүйесін ендіру (базалық процестер)
"Аварияға қарсы автоматика жүйесін жаңғырту" ЖСҚ
әзірлеу
Жиілік және қуат ағындарын автоматты реттеу
жүйесін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу
Таралудың алдын алу жүйесінің модульдерін ендіру
және функционалын кеңейту бойынша жұмыстар
Артықшылық берілген қолданушыларды бақылау
жүйесін ендіру бойынша жұмыстар
"Қазақтелеком" АҚ ДӨО - Павлодар ҚС - ПАЭТ "ҚазТрансКом" АҚ байланыс торабы байланыс
желісін салу" ЖСҚ әзірлеу
Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру үшін
шығындар

Жоба Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29
желтоқсандағы № 938 қаулысымен бекітілген Түркістан облысын 2024
жылға дейін әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспарына
және Түркістан қаласын дамыту бойынша бірінші кезектегі ісшараларды іске асыру бойынша жол картасына сәйкес жүзеге
асырылады.
14 043,000 мың теңге сомасына "Азаматтарға арналған үкімет"
мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Түркістан облысы бойынша
филиалымен жасалған жерге орналастыруға 75,0634 мың теңге
сомасына жасалған 25.04.2019ж. №51, мемлекеттік актіні әзірлеуге
8,888 мың теңге сомасына жасалған 07.06.2019 ж. №54, әділет
министрлігінде тіркеуге 1,127230 мың теңге сомасына жасалған
28.06.2019ж. №57 шарттарға сай.
39950,0 мың теңге сомасына ТЭН әзірлеуге "КИНГ"АҚ-мен жасалған
28.12.2018ж. №01-24-Д-1376 шартқа және 1815,998 мың теңге
сомасына кешенді ведомстводан тыс сараптама өткізуге
"Мемсараптама" РМК-мен жасалған 23.09.2019 жылғы №01-24-ДЭ-705
шартқа сай.

дана

11

1 033 480,350

1 033 480,350

дана.

1

5 692,655

5 692,655

дана.

1

322 640,677

322 640,677

дана.

1

136 127,250

136 127,250

дана.

1

дана.

1

173 992,000

173 992,000

дана.

1

160 140,000

160 140,000

дана.

1

22 556,500

22 556,500

дана.

1

36 881,268

36 881,268

дана.

1

59 400,000

59 400,000

"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру

дана.

1

116 050,000

116 050,000

"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру

дана.

1

дана
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"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру

"KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті
жобаны іске асыру
7 306 831,405

7 306 831,405
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1
2.1.1

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Басқа да объектілер
Қосалқы станцияларды реконструкциялау

дана
дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

134
78

Жоспар

Факт

Ауытқу

6 193 268,805
4 782 862,140

6 193 268,805
4 782 862,140

2.1.1.1

500 кВ Аврора ҚС-да тоқ трансформаторларының
айырғыштарын орнатып, № 2,3,4,5,6,8 алты
ұяшығында 500 кВ ауалық ажыратқыштарды
элегаздыға ауыстыру

дана

1

3 287,051

3 287,051

2.1.1.2

Ақмола облысы Зеренді ауданы Қарағай
станциясындағы 1150кВ “Көкшетау” ҚС-да 220кВ 1,
2 шиналар жүйесінде қосымша айырғыштарды орната
отырып, 220 кВ алты ұяшықты реконструкциялау

дана

1

27 802,353

27 802,353

2.1.1.3

220кВ "Қызыләскер" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

1

8 873,275

8 873,275

2.1.1.4

220кВ "Куйбышевская" ҚС-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату

дана

1

14 566,784

14 566,784

2.1.1.5

2.1.1.6

500кВ "Есіл" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

220кВ "Макинская" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

дана

1

1
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107 684,129

40 681,101

Ауытқу себептері

Жұмыстың негізгі бөлігі ҚР ҰЭМ ТМРК 11.12.2017ж. № 302-ОД және
ҚР ЭМ 22.12.2017ж. № 467 бірлескен бұйрығымен 2018 жылы 1 425
615,535 мың теңге сомасына бекітілген, жоспар 493 572,585 мың теңге,
инвестициялық бағдарламаға сәйкес орындалды. Қыстың басталуына
байланысты жұмыстар 20.12.2019 жылдан бастап 12.06.2019ж. дейін
тоқтатылды. 2019 жылы 3287,051 мың теңге сомасына қалған жұмыс
жасалды.
Жұмыстың негізгі бөлігі ҚР ҰЭМ ТМРК 11.12.2017ж. № 302-ОД және
ҚР ЭМ 22.12.2017ж. № 467 бірлескен бұйрығымен 2018 жылы 533
404,526 мың теңге сомасына бекітілген, жоспар 400 000,0 мың теңге,
инвестициялық бағдарламаға сәйкес орындалды. Қыстың басталуына
байланысты жұмыстар 04.12.2018 жылдан бастап 03.06.2019ж. дейін
тоқтатылды. 2019 жылы 27802,353 мың теңге сомасына қалған жұмыс
жасалды.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге
асырылады. 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1367/Д-18-02-138 шарт бойынша ЖСҚ
әзірленді. Сол бойынша объекттің құрылысы жүзеге асырылады.
"Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 41 853,747 мың
теңге сомасына 19.04.2019 ж. №235949/2019/1, «Казнадзоргрупп»
ЖШС-мен техникалық қадағалауға 7,000 мың теңге сомасына
14.03.2019ж. №240840/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық
қадағалауға 551,485 мың теңге сомасына 27.05.2019ж. №283963/2019/
шарттар жасалды.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге
асырылады. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25Д-262 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша объект құрылысы
жүзеге асырылуда. "ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 130
855,465 мың теңге сомасына 20.02.2019ж. №216451/2019/1 , "АЗИЯ Серт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 660,000 мың теңге сомасына,
"Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 724,213 мың теңге
сомасына 20.03.2019 ж. №251824/2019/1 шарттар жасалды.

107 684,129

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге
асырылады. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25Д-262 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект
құрылысы жүзеге асырылуда. "Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШСмен ҚМЖ-ға 79 609,481 мың теңге сомасына 19.02.2019ж.
№216626/2019/1, "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен 29,0 мың
теңге сомасына техникалық қадағалауға 26.03.2019ж. №250741/2019/1,
"ЭЛТЕЛ ЖШС-мен 1 048,972 мың теңге сомасына 20.03.2019ж.
№251809/2019/1 шарттар жасалды.

40 681,101

Жұмыс 2018 жылдан бастап жүргізіледі. 2018 жылы жоспардан тыс 29
132,994 мың теңге игерілді. Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал
объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын
талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
орындалды. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 28 827,23 мың теңге
сомасына 09.10.2018 №609-Д, «ҚалаСәулетҚұрылыс» ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 305,760 мың теңге сомасына 28.09.2018 №607Д , «AsiaGroupTechnology» АҚ-мен авторлық қадағалауға 58,047 мың
теңге сомасына 23.10.2018ж. №646-Д шарттар жасалды. Объект
пайдалануға енгізілді. 23.09.2019ж. № 372 бұйрық.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.1.7

2.1.1.8

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

220кВ "Көшетау" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

Ақмола ЖЭТ филиалында авариялық жағдайларды
жалпы қосалқы стангциялық тіркеуіштерді орнату

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

Жоспар

Факт

58,047

21 968,570

Ауытқу

Ауытқу себептері

58,047

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
орындалды. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 28 827,23 мың теңге
сомасына 09.10.2018 №609-Д, «ҚалаСәулетҚұрылыс» ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 305,760 мың теңге сомасына 28.09.2018 №607Д , «AsiaGroupTechnology» АҚ-мен авторлық қадағалауға 58,047 мың
теңге сомасына 23.10.2018ж. №646-Д шарттар жасалды. Объект
пайдалануға енгізілді. 23.09.2019ж. № 372 бұйрық.

21 968,570

Жұмыс 2018 жылдан бастап жүргізіліп жатыр. 20018 жылы 50586,612
мың теңге игерілді, жоспар - 36 000,0 мың теңге. "Энергоинформ" АҚмен ҚМЖ-ға 53 640, 0 мың теңге және 18 540,0 мың теңге сомасына
27.08.2018ж. №564-Д және 27.08.2018ж. №565-Д; "СервисZгрупп"
ЖШС-мен техникалық қадағалауға 189,987 мың теңге және 48,999 мың
теңге сомасына 11.10.2018ж. №616-Д және 11.10.2018ж. № 617-Д;
"Комек-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 101,175 мың теңге және
35,021 мың теңге сомасына 26.09.2018ж. №601-Д және 28.09.2018ж.
№602-Д шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді. 02.09.2019ж.
№ 333 бұйрық (Есіл), 09.09.2019ж. № 342 бұйрық (Аврора).

2.1.1.9

220 кВ КГПП ҚС-да аккумулятор батареясын
ауыстыру

дана

1

7 200,000

7 200,000

2.1.1.10

220 кВ Макинская ҚС-да аккумулятор батареясын
ауыстыру

дана

1

11 200,000

11 200,000

2.1.1.11

Ақмола ЖЭТ филиалында автоматты өрт дабылын
және өрт туралы хабарлау жүйесін реконструкциялау

дана

1

29 692,543

29 692,543

2.1.1.12

«KEGOC» АҚ Ақмола ЖЭТ филиалында жоғары
вольтті жабдықты ауыстыру

дана

1

9 183,619

9 183,619

2.1.1.13

2.1.1.14

500 кВ "Степная" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдарын орнату

220кВ "Правобережная" ҚС-да жоғары вольтті
жабдықты ауыстыру

дана

дана

1

1
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51 739,856

121 387,657

Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (10.04.2019ж. АБ разрядын
бақылау хаттамасы) және қызмет көрсетудің нормативтік мерзімінің
өтуіне байланысты жүргізілді. АБ жеткізуге "AZIMUT EAST GROUP"
ЖШС-мен 7200,0 мың теңге сомасына 12.06.2019ж. №266844/2019/1
шарт жасалды.
Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (25.04.2018ж. АБ разрядын
бақылау хаттамасы) және қызмет көрсетудің нормативтік мерзімінің
өтуіне байланысты жүргізілді. АБ жеткізуге "ZHERSU POWER" ЖШСмен 11 200,0 мың теңге сомасына 26.11.2019ж. №01-16-Д-1050 шарт
жасалды.
Жұмыс Ақмола облысы Есіл ауданы ТЖД тексеру актісіне сай
орындалды. "Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС,"JBR Group"
ЖШС, "СИТ-Строй" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 78 608,095 мың теңге
сомасына, "Азия Серт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 899,000 мың
теңге сомасына, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1
036,726 мың теңге сомасына шарттар жасалды. Қалған жұмыс 2020
жылы орындалады.
Жұмыс филиалдың ҚС-сында істен шыққан жабдықты ауыстыру
қажеттілігіне байланысты орындалды.

51 739,856

Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 99847,0045
мың теңге сомасына 2018ж. жоспарда қарастырылған. Жұмыстар
"ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 50 280,340 мың теңге сомасына жасалған
28.12.2018ж. №354-16-18, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 796,999 мың теңге сомасына жасалған 07.03.19ж. №130-1619 және "ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 662,517 мың теңге
сомасына жасалған 15.02.19ж. №82-16-19 шарттар бойынша
орындалды. Объект пайдалануға енгізілді.

121 387,657

Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан
ауыстырылған 58 758,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018
жылғы жоспарда 424 132,113 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018
жылы 279 682,361 мың теңге игерілді. «ПФ Энергопромсервис» ЖШСмен ҚМЖ-ға 268 251,192 мың теңге сомасына 12.03.2018ж. №86-16-18,
жабдықты жеткізуге (110 кВ элегазды ажыратқыштар 08.01.2018ж. 0116-Д-10 шарт, 39 240,0 мың теңге сомасына, жеткізуші - "НПФ Алстом
Сервис" ЖШС және 110 кВ АКТ 18.01.2019ж. №01-16-Д-36 шарт, 11
835,000 мың теңге сомасына, жеткізуші - "Benatech (Бенатек)"ЖШС) 51075,000 мың теңге. Барлық ҚМЖ аяқтау және объектіні енгізу 2020
жылы жоспарланып отыр.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.1.15

2.1.1.16

2.1.1.17

2.1.1.18

2.1.1.19

2.1.1.20

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

500 кВ Алматы ҚС-да айырғыштарды, ТТ,КТ, КС,ВЧЗ
ауыстыры, 500, 220 кВ АТҚ реконструкциялау

500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да ЗР-500 және ЗР-750
жерлендіргіш айырғыштармен РПД-500 аспалы
айырғыштарын ауыстыру

500кВ Шу ҚС-да 110 кВ АТҚ реконструкциялау

500кВ Шу ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау

500кВ Шу ҚС-да 5143-ӘЖ негізгі қорғанысын және
АА командаларын қабылдау-тапсыру құрылғыларын
реконструкциялау

500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да 220 кВ АТҚ-ны
айырғыштарды, ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН және ЩПТ
ауыстыра отырып, реконструкциялау

дана

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

455 996,442

32 806,122

29 524,155

60 941,850

27 962,097

182 291,476

Ауытқу

Ауытқу себептері

455 996,442

Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан
ауыстырылған 300 000,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018
жылғы жоспарда 950 000,0 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018
жылы 602 077,981 мың теңге игерілді. І. 500 кВ АТҚ қайта құру:
жасалған шарттарға сай: ҚМЖ - "Актау-ЭВИК" ЖШС 9.03.2018 №0125-Д-227 ; Авторлық қадағалау - "Тяжпромэлектропроект" ЖШС
16.05.2018 №186/18-27 ; техникалық қадағалау - "YEREN" ЖШС
13.08.2018 №353/18-27 . ІІ. 220 кВ АТҚ реконструкциялау: Жасалған
шарттарға сай: ҚМЖ - ПФ "Энергопромсервис" 29.03.2018 № 01-25-Д225; авторлық қадағалау - "Тяжпромэлектропроект" ЖШС 16.05.2018
№ 186/18-27; техникалық қадағалау - "YEREN" ЖШС 13.08.2018
№352/18-27.

32 806,122

Бұл жобада 500 кВ "ОҚМАЭС" ҚС-да ЗР-500 және ЗР-750
жерлендіргіштері бар РПД-500 физикалық тұрғыдан тозған
айырғыштарды 500 кВ пантографтық айырғыштарға ауыстыру
бойынша жұмыстар қарастырылған. Жұмыс 2015 жылдан бастап "СП
NEFT" ЖШС-мен 543 551,230 мың теңге сомасына жасалған
05.01.2015ж. №25-Д-2 шарт бойынша жүргізіледі. Объект пайдалануға
берілді.

29 524,155

Ауыстырылуы тиіс МКП-110 және ВМТ-110 түріндегі майлық
ажыратқыштар тозды, олардың қызмет мерзімі 2015 жылға таман 26-33
жылды құрады. Жұмыс 2017 жылдан бастап «Казспецремонт» ЖШСмен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 129 206,230 мың теңге
сомасына жасалған 17.02.17ж. 39/17-08; 383 297 795 тенге сомасына
жабдықты жеткізуге; «ABN Consulting group» ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 1 046,0 мың теңге сомасына жасалған 27.04.17ж. 186/1708; авторлық қадағалауға «БиС Проект» ЖШС-мен 775,820 мың теңге
сомасын жасалған 10.05.17ж. 192/17-08 шарттар негізінде жүзеге
асырылады. 2020 жылы АТҚ аббаттандыру бойынша жұмыстар
жүргізілетін болады.

60 941,850

500 кВ "Шу" ҚС-дағы 220 кВ АТҚ-да қолданыстағы ВМТ-220Б25/1250 УХЛ1 түріндегі майлық ажыратқыштардың қызмет мерзімі
аяқталды. Жұмыс 2017 жылдан бастап «Казспецремонт» ЖШС-мен
құрылыс-монтаждау жұмыстарына 156 960,394 мың теңге сомасына
жасалған 17.02.17ж. 40/17-08, «ABN Consulting group" ЖШС-мен
жабдықты жеткізуге 394 727,902 мың теңге сомасына, техникалық
қадағалауға 1021,768 мың теңге сомасына жасалған 27.04.17ж. 187/1708, «БиС Проект» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 893,670 мың теңге
сомасына жасалған 10.05.17ж. 193/17-08 шарттары бойынша
жүргізіліп жатыр. 2020 жылы АТҚ аббаттандыру бойынша жұмыстар
жүргізілетін болады.

27 962,097

500 кВ ШУ ҚС-да АВЗК-80, ПРМ/ПРД АНКА-АВПА Л-5143 ЖЖ
бекеті бар ДФЗ-503 Л-5143 аппаратурасының ақаулары және
кемшіліктерінің жиілеуіне байланысты жұмыс KEGOC АҚ техникалық
кеңесінің 26.06.2017ж. № 12-Т хаттамасына сай жүзеге асырылады.
"СтройЦентр-ЭК" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 31071,396 мың теңге сомасына
28.02.2019ж. № 231 465 /2019/1; "Казнадзоргруппа" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 355,0 мың теңге сомасына 02.04.2019ж. №
255617 /2019/1, "фирма ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға
409,411 мың теңге сомасына 03.04.2019ж. № 260969 /2019/ шарттар
жасалды. Энергетикалық жүйе жұмысының режиміне байланысты
объектіні жөндеу және енгізу жұмыстары 2020 жылға ауыстырылды.

182 291,476

Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан
ауыстырылған 120 000,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018
жылғы жоспарда 420 000,0 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018
жылы 308 198,379 мың теңге игерілді. "Фирма "Лан" ЖШС-мен ҚМЖға 598 463,227 мың теңге сомасына 17.04.2018ж. № 01-25Д-281, "Қазақ
техникалық даму институты" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1
364,233 мың теңге сомасына 28.06.2018ж. №293/18-27, "YEREN" ЖШСмен техникалық қадағалауға 74 316,92 мың теңге сомасына
13.08.2018ж. № 351/18-27 шарт жасалды.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.1.21

2.1.1.22

2.1.1.23

2.1.1.24

2.1.1.25

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

500 кВ Өскемен ҚС-да 500 кВ ұяшықтар жабдығын
ауыстыру

Шығыс ЖЭТ филиалында авариялық жағдайларды
жалпы қосалық станциялық тіркеуіштерді орнату

220 кВ ТМК ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

220 кВ №14 ҚС Николаевка к. қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату

220 кВ №18 Семей ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

801 497,758

69 722,857

32 948,284

86 893,114

95 706,062

Ауытқу

Ауытқу себептері

801 497,758

Жұмыс 1982-1985жж. бастап қолданыстағы жабдықтың тозуына
байланысты, филиалдың бас инженерінің 25.12.2013ж. хаттамалық
шешіміне және 500 кВ Өскемен ҚС 500 кВ АТҚ жабдығын тексерудің
04.11.2013ж. актісіне сәйкес жүргізіліп жатыр. Нақты сомасы, 2020
жылға ауысқан 9 276,67 мың теңге КҚС қалған сомасын қоспағанда,
"Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына
288 678,726 мың теңге сомасына жасалған 12.11.2018ж. № 0125-Д-985;
жабдық жеткізуге: "ПФ "Электросервис" ЖШС-мен 221 265,00 мың
теңге сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-796; "ПФ
"Электросервис" ЖШС-мен 66 231,00 мың теңге сомасына жасалған
28.09.2018 №01-16-Д-823; "РПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен 128
972,250 мың теңге сомасына жасалған 28.09.2018ж. №01-16-Д-824;
"РПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен 99 810,000 мың теңге сомасына
жасалған 29.08.2018ж. №01-16-Д-727; "СтройИнтеграция" ЖШС-мен
авторлық қадағалауға 1 699,900 мың теңге сомасына жасалған
14.05.2019ж. №277245/2019/1; «Services zed group» ЖШС-мен 517,551
мың теңге сомасына жасалған 26.04.2019 №239053/2019/1 шарттардың
сомаларына сай.

69 722,857

Жұмыстарды орындау 27 000, 0 мың теңге сомасын инвестициялап,
2018 жылы бастау жоспарланды, бірақ 2018 жылы мына шарттарды
кеш жасауға байланысты басталған жоқ: 1) "Компания "Сәтті Жол"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 45 000,0 мың теңге сомасына 18.10.2018ж. №Д/0616-306 , "Комек-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 90,413 мың теңге
сомасына 24.12.2018ж. №Д/06-16-357 ; "Services zed group" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 610,738 мың теңге сомасына 14.11.2018ж.
№Д/06-16-329 ; 2) "Компания "Сәтті Жол" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 24 000,0
мың теңге сомасына 18.10.2018ж. №Д/06-16-307,"Комек-1" ЖШС-мен
авторлық қадағалауға 49,444 мың теңге сомасына 24.12.2018ж. №Д/0616-378 ; "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 333,994
мың теңге сомасына 14.11.2018ж. №Д/06-16-328. Объектілер
04.11.2019ж. ю 147 және № 148 бұйрықпен пайдалануға енгізілді.

32 948,284

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. Нақты сомасы "АСТ-Технология" ЖШС-мен құрылысмонтаждау жұмыстарына 31 400,000 мың теңге сомасына жасалған
30.11.2018ж. №Д/06-16-336; «АТД-Стройпроект» ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 571,608 мың теңге сомасына жасалған 29.12.2018ж. №Д/616-379; «Services zed group» ЖШС-мен техникалық қағалауға 976,676
мың теңге сомасына жасалған 22.10.2018 №Д/06-16-311 шарт
сомаларына сәйкес келеді. Объект 05.11.2019ж. № 48 бұйрықпен
пайдалануға енгізілді. ҚК актісі: 05.11.2019ж.

86 893,114

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау
жұмыстарына 89 406,760 мың теңге сомасына 06.05.2019ж.
№240588/2019/1; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 1
178,066 мың теңге сомасына №274493/2019/1; «Services zed group»
ЖШС-мен техникалық қадағалауға 689,520 мың теңге сомасына
28.03.2019ж. №255378/2019/1 шарттар жасалды.

95 706,062

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалады. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау
жұмыстарына 99 036,747 мың теңге сомасына23.04.2019ж.
№242003/2019/1 ; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 1
304,955 мың теңге сомасына 29.04.2019ж. №273007/2019/1;
"Инжиниринговая Компания "Лидер" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 690,000 мың теңге сомасына 28.03.2019ж. №255402/2019/1
шарттар жасалды.
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№ р/с

2.1.1.26

2.1.1.27

2.1.1.28

2.1.1.29

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Шығыс ЖЭТ филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату

500кВ Өскемен ҚС-да (ШЖЭТ) 500 АКШ орнату

500 кВ Ақтоғай ҚС бойынша ауыл шаруашылығы
ысырыбын өтеу, жер телімдерін беруге құжаттарды
әзірлеу

500 кВ Өскемен ҚС-да 220 кВ АТҚ ұяшықтарын
Шығыс ЖЭТ филиалында 220 кВ жабдығын ауыстыра
отырып, реконструкциялау

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

Жоспар

Факт

25 182,446

98,546

8 662,500

499 296,435

Ауытқу

Ауытқу себептері

25 182,446

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалады. «Отделстрой» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау
жұмыстарына 30 571,736 мың теңге сомасына 28.03.2019ж.
№255402/2019/1; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға
402,828 мың теңге сомасына 3.05.2019ж. №274292/2019/1;
"ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 150,000
мың теңге сомасына 30.03.2019ж. №255397/2019/1 шарттар жасалды.

98,546

"500кВ АКШ" жабдығының екі бірлігінің зақымдануына байланысты
жабдық ауыстырылды. 1) зауыттық ақаулар себебінен арқаулау
жіктерінде микрожарықшақтардың пайда болуы нәтижесінде, ауа
температурасының көп жылдық өзгерулері және желдің әсерінен 500
кВ Өскемен ҚС-да 3ЕР3 420-5PN57 типті, дисп. атауы 1 АТ
автотрансформаторының "В" фазасы АКШ-500-1АТ 500 кВ АКШ
элементтері зақымданды. 2) АКШ жоғары элементінің төменгі жағында
фарфор қабатының өтпелі жарықшағы анықталды, бұл элемент
жөнделді және 500 кВ АКШ-ға ауыстырылды, диспетчерлік атауы ОПНТН-СШ-Л-5544 ф «С», типі 3ЕР3 420-5РN57. Асқын кернеу
шектеуіштері Ақмола ЖЭТ-тің орталықтандырылған авариялық
қорынан жеткізілді.

8 662,500

Жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес, объектіні сумен қамту үшін
ұңғымасы бар сорғы станциясын және ҚС-ға екінші қосымша кіріс салу
жоспарланды. бұл ҚС жер телімі ауданының және кіру жолының
кеңеюіне әкелді. Осыған байланысты қосымша жер телімдері қажет
болды. БҰ сұрату тәсілімен жерге орналастыру және жер-кадастрлық
жұмыстарға қызметтер сатып алынды және оның қорытындылары
бойынша "Возрождение ПВЛ" ЖШС-мен 8662,500 мың теңге сомасына
11.12.2019ж. №359949/2019/1 шарт жасалды.

499 296,435

Жұмыстарды орындау 360 000,0 мың теңге сомасын, соның ішінде 330
000,0 мың теңге -2018 жылғы жоспар бойынша және 30 000,0 мың
теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды, инвестициялап, 2018
жылға жоспарланды. Бірақ 2018 жылы ҚР БЭЖ режимдері және
жабдықты реконструкциялауға шығару себебінен тек 33 808,159 мың
теңге игерілді. Фирма «ЛАН» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау
жұмыстарына 243 051,539 мың теңге сомасына 30.07.2018ж. №01-25-Д640; "Қазақ техникалықдаму институты" ЖШС-мен жабдықты
жеткізуге 479 949,673 мың теңге сомасына, авторлық қадағалауға 1
734,657 мың теңге сомасына 30.10.2018ж. №06-16-316 ;
"СтройСервисГарант" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 11 373,659
мың теңге сомасына 13.12.2018ж. №06-16-340 шарттар жасалды.
Жұмыстарды орындау ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467
және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай
103 000,0 мың теңге сомасына 2020 жылға жоспарланды. Бірақ жобалаусметалық құжаттаманың дайын болуына және
"ЭкспертКонсалтингЦентр" ЖШС-ның 28.12.2016ж.
№ЭКСКОНЦЕНТР-0060/16 сараптама қорытындысын алуға
байланысты жұмыстар 20019 жылы басталды. "Айком LTD" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 182 922,70 мың теңге сомасына 05.05.2018 жылғы №25/229,
"Исследовательский центр по безопастности охране труда и
промышленной безопастности"ЖШС-мен техникалық қадағалауға
1336,0 мың теңге сомасына 28.05.2018ж. №25/280, "Атырау Энерго
Проект" ЖШС-мен 410,6 мың теңге сомасына 28.05.2018ж. №25/273
шарттар жасалды.

2.1.1.30

АТ-1 және АТ-2-де 220 кВ Бейнеу ҚС-да ЛТМН16000/10-У1 реттеуші трансформаторларды орнату

дана

1

168 592,589

168 592,589

2.1.1.31

Батыс ЖЭТ филиалында РҚА құрылғыларын
ауыстыру

дана

1

522,331

522,331

110 кВ Атырау ҚС Л-105 E08+U1 релелік қорғау және басқару
шкафының құрамына кіретін МП 7SS5255-5FA01-0AA1/EE релесінің
істен шығуына байланысты

304 094,304

Жұмыстарды орындау 189 467,0 теңге сомасына инвестицияларды
игерумен 2018 жылға жоспарланған болатын. Бірақ
"Энергопромстройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 298 962,256 мың теңге
сомасына 25.09.2018ж. № 01-25-Д-814 шартты кеш жасау себебінен
2018 жылы жұмыс басталған жоқ. "СтройСервисГарант" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 4 455,00 мың теңге сомасына 07.11.2018ж.
№35-к, "Стройцентр плюс" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 677,046
мың теңге сомасына 20.12.2018ж. №42-к шарттар жасалды.

2.1.1.32

Сарыбай ЖЭТ филиалындағы 220 кВ Восточная ҚСда 110 кВ АТҚ-ны айырғыштарды ауыстыра отырып,
реконструкциялау

дана

1
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304 094,304
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№ р/с

2.1.1.33

2.1.1.34

2.1.1.35

2.1.1.36

2.1.1.37

2.1.1.38

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

220 кВ Центральная ҚС реконструкциялау (220 кВ
Центральная ҚС-да майлық ажыратқыштарды, тоқ
трансформаторларын, айырғыштарды және кернеу
трансформаторларын ауыстырып, 220кВ АТҚ қайта
құру)

Объектіні реконструкциялау. 220 кВ Сарыбай ҚС-да
В-220 АТ-1, АТ-2 ажыратқыштарды элегазды
ажыратқыштарға ауыстыру

220 кВ Сарыбай ҚС-да 220 кВ АТҚ-ны 220 кВ АТ-1,
АТ-2 ток трансформаторларын ауыстыра отырып,
реконструкциялау

Сарыбай ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың
жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату

Сарыбай ЖЭТ филиаплының ӨДО-да техникалық
қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату

Сарыбай ЖЭТ филиалының 220 кВ Центральная ҚСда техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату

дана

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

47 938,994

12 381,751

5 806,658

1 950,028

14 864,829

33 216,288

Ауытқу

Ауытқу себептері

47 938,994

Жалпы инвестицияларының сомасы 301 994,2 мың теңге , соның
ішінде 230 435,0 мың теңге -2018 жылғы жоспар бойынша және
71 559,2 мың теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды,
жұмыстарды орындау 2018 жылға жоспарланды. 2018 жылы
"Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен ҚМЖ- ға 395 404,461 мың теңге
сомасына жасалған 13.03.2018ж. №01-25-Д-194, "Қазақ техникалық
даму институты" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 384,0 мың теңге
сомасына жасалған 04.07.2018ж. №13-к, "Стройценр плюс" ЖШС-мен
авторлық қадағалауға 912,970 мың теңге сомасына жасалған
26.03.2018ж. №6-к шарттар бойынша барлығы 348 762,437 мың теңге
игерілді.

12 381,751

Инвестицияларының жалпы сомасы 62 829,6 мың теңге жұмыстарды
орындау 2017 жылға жоспарланды. 2017-2018 жылдарға арналған
инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан
2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы «Строительно-монтажная фирма
«Мехколонна №59» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 74 653,47615 мың теңге
сомасына жасалған 10.08.2017ж. №42-к, "Надежда-С" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 1 142,7867 мың теңге сомасына жасалған
04.09.2017ж. №46-к, "Стройценр плюс" ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 170,88 мың теңге сомасына жасалған 15.09.2017ж. №48-к
шарттар бойынша 63 585,392 мың теңге игерілді.

5 806,658

Инвестицияларының сомасы 28 173,6 мың теңге жұмыстар 2017 жылға
жоспарланған болатын. 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық
бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан 2018 жылға
ауыстырылды. 2018 жылы «Строительно-монтажная фирма
«Мехколонна №59» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 38 995,231 мың теңге
сомасына жасалған 10.08.2017ж. №43-к, "Надежда-С" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 591,456 мың теңге сомасына жасалған
04.09.2017ж. №45-к, "Стройценр плюс" ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 88,4 мың теңге сомасына жасалған 15.09.2017ж. №49-к
шарттар бойынша 33 868,429 мың теңге игерілді.

1 950,028

Инвестицияларының сомасы 18 000,0 мың теңге жұмыстарды орындау
2017 жылға жоспарланды. 2017-2018 жылдарға арналған
инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан
2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы «Art Price» ЖШС-мен ҚМЖ-ға
32 000,0 мың теңге сомасына жасалған 17.08.2018ж. №20-к , "Services
zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 262,068 мың теңге
сомасына жасалған 12.10.2018ж. №29-к, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен
авторлық қадағалауға 60,619 мың теңге сомасына жасалған
05.09.2018ж. №27-к шарттар бойынша 30372,7 мың теңге игерілді.

14 864,829

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен 15.06.2019гж.
Д-1390/Д-18-02-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019
жылы объект салынды. "Best Securite" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 671,509
мың теңге сомасына 15.06.2019ж. №269871/2019/1, «АСАР Эксперт»
ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1,0 мың теңге сомасына
19.06.2019ж. №291861/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық
қадағалауға 193,319 мың теңге сомасына 09.07.2019ж. №302886/2019/1
шарттар жасалды.

33 216,288

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған
11.04.2017ж. №25 -Д- 265 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
"Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 847,872 мың
теңге сомасына 07.12.2018ж. №40-к, "Строй Эксперт Универсал" ЖШСмен техникалық қадағалауға 724,753 мың теңге сомасына 11.01.2019ж.
№216573/2019/1, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 091,643
мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №3-к шарттар жасалды.
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№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.1.1.39

220 кВ Сарыбай ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

дана

1

33 196,878

33 196,878

2.1.1.40

220 кВ Лисаковская ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

дана

1

50 261,617

50 261,617

Ауытқу себептері

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған
11.04.2017ж. №25 -Д- 264 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
"Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 110 796,3 мың
теңге сомасына 06.12.2018ж. №38-к, "Services zed group" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 323,081 мың теңге сомасына, "Элтел" ЖШСмен авторлық қадағалауға 1 459,904 мың теңге сомасына 08.01.2019ж.
№4-к шарттар жасалды. 2019 жылы шарттың жартысын игеру
жоспарланды.
"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған
11.04.2017ж. №25 -Д- 263 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
"Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 112 349,9289
мың теңге сомасына 07.12.2018ж. №39-к, "Строй Эксперт Универсал"
ЖШС-мен техникалық қадағалауға 36,401 мың теңге сомасына
11.01.2019ж. №216392/2019/1 , "Элтел" ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 1 480,376 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №5-к шарттар
жасалды. 2019 жылы шарттың жартысын игеру жоспарланды.

2.1.1.41

500 кВ Сокол ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

дана

1

50 117,698

50 117,698

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған
11.04.2017ж. №25 -Д- 266 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
"Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 128 401,014
мың теңге сомасына 07.12.2018ж. №41-к, "Services zed group" ЖШСмен техникалық қадағалауға 564,029 мың теңге сомасына 13.01.2019ж.
№216684/2019/1, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 691,872
мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №6-к шарттар жасалды. 2019 жылы
шарттың жартысын игеру жоспарланды.

2.1.1.42

Сарыбай ЖЭТ филиалында РҚА жабдығын ауыстыру

дана

1

1 557,653

1 557,653

1150 кВ Қостанай ҚС-да ажыратқышты басқару құрылғысын
авариялық ауыстыру

7 185,525

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1386/Д-18-02-141 шарт бойынша ЖСҚ
әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге
асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 67
450,8592 мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №243188/2019/1, "Services
zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 489,520 мың теңге
сомасына 01.04.2019ж. №259875/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен
авторлық қадағалауға 888,764 мың теңге сомасына 26.04.2019ж. №28к шарттар жасалды.

2.1.1.43

220 кВ Қашары ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

дана

1
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7 185,525
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№ р/с

2.1.1.44

2.1.1.45

2.1.1.46

2.1.1.47

2.1.1.48

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Солтүстік ЖЭТ филиалының өндірістік базасында
СДҚ зертханасының бөлмелерінде желдеткішті және
авариялық жарықтандыруды монтаждау

110 кВ Павлодар ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

220 кВ Екібастұз ҚС-да ехникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

220 кВ ЭПК ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары
жүйесін орнату

220 кВ Строительная - 1 ҚС-да техникалық
қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

8 870,147

3 531,525

16 996,013

2 852,412

2 549,353

Ауытқу

Ауытқу себептері

8 870,147

Жұмыстар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның
тексеруі нәтижесінде (ҚР ИДМ ИДӨҚК Павлодар облысы бойынша
департаменті" РММ 20.06.2016ж. № 20 акті 2-т.) енгізілді. Мына
бұзушылықтар анықталды: химиялық зертхана және қауіпті химиялық
заттарды сақтау қоймаларында мехникалық іске қосқышы бар ауа
тартқыш желдеткіш жоқ. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған
28.08.2017 жылғы № 264 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Промстрой -KZ"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 8 440, 420 мың теңге сомасына 01.06.2019ж. №
253011/2019/1; "TEE-ENGINEERING" ЖШС-мен авторлық қадағалауға
111, 215 мың теңге сомасына 08.05.2019ж. № 281304/2019/1; "Services
zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 318, 512 мың теңге
сомасына 29.03.2019ж. № 255708/2019/1 шарттар жасалды.

3 531,525

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1372 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR
Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 32 925,373 мың теңге сомасына
21.05.2019ж. № 252722/2019/1, "Services zed group" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 04.05.2019ж. №
271142/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 433, 840
мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276030/2019/1 шарттар жасалды.

16 996,013

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1377 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR
Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 55 101,879 мың теңге сомасына
14.05.2019ж.№ 253003/2019/1, "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШСмен техникалық қадағалауға 30,0 теңге сомасына 05.05.2019ж. № №
271182/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 726, 048
мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276034/2019/1 шарттар жасалды.

2 852,412

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1378 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
«Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 55 179,643 мың
теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 253099/2019/1 , "АСАР Эксперт" ЖШСмен техникалық қадағалауға 0,1 теңге сомасына 06.05.2019ж. №
271194/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 727,073
мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276026/2019/1 шарттар жасалды.

2 549,353

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1373 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
«Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 47 787,739 мың
теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 255376/2019/1 , "Бизнес Инжиниринг
Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,1 теңге сомасына
22.05.2019ж. № 271567/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық
қадағалауға 629,674 мың теңге сомасына 03.05.2019ж.
276021/2019/1 шарттар жасалды.
23

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.1.49

2.1.1.50

2.1.1.51

2.1.1.52

2.1.1.53

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

220 кВ Строительная - 2 ҚС-да техникалық
қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату

220 кВ ОЖМЗ ҚС-да техникалық қауіпсіздік
құралдары жүйесін орнату

Солтүстік ЖЭТ филиалының ӨДО-да техникалық
қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату

Солтүстік ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың
жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату

500 кВ ЕЭК - Ертіс ӘЖ құрылысының физикалық
жай-күйін, сенімділігі мен тұрақтылық деңгейін
техникалық тексеру

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

2 687,136

3 093,937

6 362,103

1 882,687

17 740,483

Ауытқу

Ауытқу себептері

2 687,136

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1374 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады.
«Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 56 908,413
мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 255437/2019/1 , "Бизнес
Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,1 теңге
сомасына 05.05.2019 № 271563/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен
авторлық қадағалауға 749,852 мың теңге сомасына 03.05.2019ж.
276014/2019/1шарттар жасалды.

3 093,937

"Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу
жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысына сай және "КЕGОС" АҚ
Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д1376 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект
құрылысы жүзеге асырылады. «Мангистауэнергомонтажналадка»
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 31 788,234 мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№
255559/2019/1 , "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 05.05.2019 №
271533/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 418,857
мың теңге сомасына 03.05.2019ж. 275998/2019/1шарттар жасалды.

6 362,103

Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге
қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысына сай жүргізіліп
жатыр және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы
№ 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған
29.12.2017ж. №01-25-Д-1389 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол
бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR
Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 12 076, 663 мың теңге сомасына
17.05.2019ж.№ 255605/2019/1 ,"АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 2,912 теңге сомасына 06.05.2019 № 271552/2019/1,
"Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 159,128 мың теңге
сомасына 03.05.2019ж. № 276031/2019/1 шарттар жасалды.

1 882,687

2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету
кезінде сомасы 9000,0 мың теңге жұмыс 2017 жылдан 2018 жылға
ауыстырылды. 2018 жылы 17 445,400 мың теңге игерілді. Құрылысмонтаждау жұмыстарын жүргізу 2018 жылғы желтоқсанда аяқталды,
бұл мердігерге барлық жұмыс кешенін 2018 жылдың соңына дейін
аяқтауға мүмкіндік берген жоқ. "Энергоинформ" АҚ-мен ҚМЖ-ға 19
100,0 мың теңге сомасына 27.08.2018ж. № 309; "Инжиниринговая
компания Лидер" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 191,970 мың
теңге сомасына 12.11.2018ж. № 348; "КӨМЕК-1" ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 36, 117 мың теңге сомасына 01.11.2018ж. № 342 шарттар
жасалды. Объект пайдалануға енгізілді.

17 740,483

Бұл жұмыстар «KEGOC» АҚ Бизнесті трансформациялау
бағдарламасының шеңберінде «KEG.04.01.P Деректерді жеткізу үшін
талшықты-оптикалық байланыс желілерін дамыту" жобасын іске асыру
мақсатында жүзеге асырылды. Кешенді ведомстводан тыс сараптама
талаптары бойынша құрылыстың физикалық жай-күйін, сенімділігі мен
тұрақтылық деңгейін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар
енгізілді. "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен 17 740,483 мың теңге
сомасына 15.11.2018ж. № 352 шарт жасалды.
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Іс-шаралардың атауы
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бірлігі
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қ бағдарлама
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Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
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Жоспар

Факт

Ауытқу

2.1.1.54

ЖҚҚ -0,4 (ЖБП, ТМШ, ЖТҚ -0.4) ауыстырып, 1150
кВ Екібастұз ҚС-да жеке қажеттіліктерді
реконструкциялау

дана

1

61 417,381

61 417,381

2.1.1.55

220 кВ "ЭПК" ҚС-да ЖҚҚ-0,4 және ТТҚ
реконструкциялау

дана

1

58 688,018

58 688,018

2.1.1.56

2.1.1.57

Солтүстік ЖЭТ филиалында РНДЗ-220/2000 түріндегі
айырғыштарды ауыстырып, 220 кВ Строительная-1
ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау

500 кВ Нұра ҚС-да үш 500 кВ ауалық
ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру

дана

дана

1

1
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38 985,010

60 396,202

Ауытқу себептері

Бұл жұмыс бойынша ЖСҚ әзірлеу 2017 жылы ҚР ЭМ 2017 жылғы 22
желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11
желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген
инвестициялық бағдарламаға сай орындалды. Жұмыстар ЖҚҚ
құрамына кіретін жүктемені автоматты ажыратқыштарды өндірістен
алып тастау себебінен реконструкцияланбайтын ескі жабдықты
ауыстыру мақсатында енгізілді. "Фирма ЛАН" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 149
419,332 мың теңге сомасына жасалған 24.07.2018ж. № 280; корпорация
"ЕNP" ЖШМС-мен авторлық қадағалауға 340,446 мың теңге сомасына
жасалған 06.09.2018ж. № 311; " SunDomus" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 58,643 мың теңге сомасына жасалған 15.06.2018ж. № 239
шарттар.
ТМРжәне БҚК 2015 жылғы 20 қарашадағы № 443-ОД және
Энергетика министрлігінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 715
бірлескен бұйрығымен бекітілген 2014-2015 жылдарға арналған инвест.
бағдарламаға сай бұл жобаға 2015 жылы 2450,000 теңге мөлшерінде
қаражат бөлінді, бірақ жосықсыз жобалаушы "СП NEFT" ЖШС-ның
кінәсінен жоба орындалған жоқ, 23.06.2014ж.№178 шарт 2016 жылы
тапсырыс берушінің назарына ұсынылған сапасыз жобаға байланысты
бұзылды. "Фирма ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 05.03.2018ж. №
85 және "Қазақстан Сараптама Орталығы" ЖШС-мен сараптама
жасауға 11.06.2018ж. № 232 шарттар жасалды. "QazagStroyInvest"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға жасалған 16.05.2019ж. № 262399/2019/1 - 57 923,
865 мың теңге; фирма ЭЛТЕЛ ЖШС-мен авторлық қадағалауға
жасалған 06.05.2019ж. № 280630/2019/1 - 763, 232 мың теңге; "АСАР
Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға жасалған 21.05.2019ж. №
281214/2019/1 - 0,921 мың теңге шарттарға сай объект пайдалануға
енгізілді.

38 985,010

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 51 593 мың
теңге сомасына инвестицияларды игеріп, жұмыстарды 2018 жылы
орындау жоспарланды. Бірақ 2018 жылы "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШСмен ҚМЖ-ға 6613,676 мың теңге сомасына 10.12.2018ж. № 362
шартты кеш жасауға байланысты жұмыс орындалған жоқ. Құрылысмонтаждау жұмыстары 2019 жылдың соңында аяқталды және объект
пайдалануға енгізілді. "НПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен жабдықты
жеткізуге 32 283,187 мың теңге сомасына 28.09.2018ж. №01-16-Д-824;
"Инжиниринговая компания "Лидер" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 74,900 мың теңге сомасына 05.10.2018ж. № 328;
"КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 13,247 мың
теңге сомасына 15.11.2018ж. № 353 шарттар жасалды.

60 396,202

Инвестицияларының жалпы сомасы 315 684, 005 мың теңге, соның
ішінде 195 684,005 мың теңге - 2018 жылғы жоспар бойынша және 120
000,00 мың теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған,
жұмыстарды орындау 2018 жылға жоспарланған болатын. Бұл
қаражаттың 262 637,508 мың теңгесі 2018 жылы игерілді. Жасалған
шарттар бойынша шығындарлың жалпы сомасы 323 033,710 мың
теңгені құрады, атап айтқанда "ЭнергоПромстройСервис" ЖШС-мен 3
(үш) 500 кВ ажыратқыш жеткізуге және ҚМЖ-ға 718,074 мың теңге
сомасына жасалған 17.04.2018ж. №01-25-Д-28, 02.09.2019ж. №01-25ДС-657 қ/к, "КИТР" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 718,074 мың
теңге сомасына жасалған 14.05.2018ж. №212-16, 22.07.2019 ж. №1 қ/с;
"Эксперт-Строй КZ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 4577,645 мың
теңге сомасына жасалған 11.05.2018ж. №204-16, 22.07.2019ж. №3 қ/с
сай. Объектідегі жұмыстар 2019 жылы толық аяқталды.
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№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.1.1.58

500 кВ Ағадыр ҚС-да 500 кВ ауалық
ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру

дана

1

191 888,401

191 888,401

2.1.1.59

500 кВ Жезқазған ҚС-да 500 кВ ауалық
ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру

дана

1

261 790,772

261 790,772

2.1.1.60

220 кВ Балқаш ҚС-да техникалық қорғаныс
құралдары жүйесін орнату

дана

1

60 132,304

60 132,304

2.1.1.61

220 кВ Металлургическая ҚС-да техникалық
қорғаныс құралдары жүйесін орнату

дана

1

33 000,614

33 000,614

2.1.1.62

20 кВ Ақшатау ҚС-да аккумулятор батареясын
ауыстыру (104 элемент, 250 А*сағ, сөрелері бар)

дана

1

12 737,182

12 737,182

2.1.1.63

220 кВ Балқаш ҚС-да аккумулятор батареясын
ауыстыру (104 элемент, 350 А*сағ, сөрелері бар)

дана

1

15 119,676

15 119,676
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Ауытқу себептері

2018 жылы 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған 104 302,006 мың
теңге инвестицияны игеру жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы
жұмыстар басталған жоқ, себебі жобамен жұмыс істеу барысында
жобалаушыны ауыстыруға байланысты ЖСҚ 2018 жылдың
қыркүйегінде алынды. Жасалған шарттар бойынша жалпы шығын
сомасы 191 888,401 мың теңгені құрады, атап айтқанда: "Benatech
(Бенатэк)" ЖШС-мен 500 кВ ажыратқыш жеткізуге 56847,024 мың
теңге сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-798; «Art Price» ЖШСмен ҚМЖ-ға 125846,804 мың теңге сомасына жасалған 29.01.2019ж.
№214652/2019/1; "КИТР" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 2398,153
мың теңге сомасына жасалған 04.03.2019ж. №10-16-Д-210,
"КазАртКурылысы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 6796,42 мың
теңге сомасына жасалған 05.03.2019 ж. №10-16-Д-212 шарт бойынша.
Аталған объектінің құрылысы толық көлемде 2019 жылы аяқталды.
2018 жылы 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған 208 605,175 мың
теңге инвестицияны игеру жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы
жұмыстар басталған жоқ, себебі жобамен жұмыс істеу барысында
жобалаушыны ауыстыруға байланысты ЖСҚ 2018 жылдың
қыркүйегінде алынды. Жасалған шарттар бойынша жалпы шығын
сомасы 261 790,772 мың теңгені құрады, атап айтқанда: "ABMKAZ"
ЖШС-мен 2 (екі) 500 кВ ажыратқыш жеткізуге 143084,7 мың теңге
сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-797;
"Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 112185,327 мың теңге
сомасына жасалған 21.05.2019ж. №261193/2019/1; "КИТР" ЖШС-мен
авторлық қадағалауға 3059,792 мың теңге сомасына жасалған
29.04.20199ж.№10-16-Д-297, "Құрылыс-Сапасы" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 3460,953 мың теңге сомасына жасалған
30.04.2019 ж. №10-16-Д-301шарт бойынша. Аталған объектінің
құрылысы толық көлемде 2019 жылы аяқталды.
Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге
қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191
Қаулысына сай жүргізілді. 2018 жылы 31.01.2018 жылғы №01-25-Д1379/Д-18-02-144 шарт бойынша "Энергоинформ" АҚ жобалаусметалық құжаттаманы әзірледі және 05.09.2018ж. № 314-16 шарт
бойынша "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная
экспертиза" ЖШС оның сараптамасын жүргізді. Осы жоба бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүрізілді. "TazTrade" ЖШС-мен ҚМЖға 57995,829 мың теңге сомасына 06.05.2019ж. №236222/2019/1 (10-16Д-253); "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 764,180 мың
теңге сомасына 10.04.2019ж. №Д-18-01-299; ЭкспертсройКЗ ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 2188,35 теңге сомасына 08.04.2019ж.
№260022/2019/1 шарттар жасалды.
Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге
қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191
Қаулысына сай жүргізілді. 2018 жылы 31.01.2018 жылғы №01-25-Д1379/Д-18-02-144 шарт бойынша "Энергоинформ" АҚ жобалаусметалық құжаттаманы әзірледі және 05.09.2018ж. № 314-16 шарт
бойынша "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная
экспертиза" ЖШС оның сараптамасын жүргізді. Осы жоба бойынша
2019 жылы объект құрылысы жүрізілді. "JBR Group" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға32007,093 мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №236466/2019/1;
"Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 421,740 мың теңге
сомасына 10.04.2019ж. №Д-18-01-298; ЭкспертсройКЗ ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 1194,852 теңге сомасына 08.04.2019ж.
№260022/2019/1 шарттар жасалды.
Элементтердің ішкі бұзылыстары туралы куәландыратын ақаулар
анықталған жоспарлы тексерудің нәтижелерінің негізінде
ауыстырылды (31.01.2019жылғы акт). "Акку-Энерго" ЖШС-мен АБ
жеткізуге 12737,182 мың теңге сомасына жасалған 26.08.2019ж.
№305077/2019/1 шарт.
Элементтердің ішкі бұзылыстары туралы куәландыратын ақаулар
анықталған жоспарлы тексерудің нәтижелерінің негізінде
ауыстырылды (31.01.2019жылғы акт). "Акку-Энерго" ЖШС-мен АБ
жеткізуге 15119,676 мың теңге сомасына жасалған 26.08.2019ж.
№305077/2019/1 шарт.
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№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

2.1.1.64

10 кВ ӘЖ салуға жер телімін жалға алу және "220 кВ
Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін электрмен
жабдықтау сенімділігін арттыру" объектісі бойынша
ауыл шаруашылығы өндірісінің ысыраптарын өтеу
бойынша қызмет

2.1.1.65

Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары: 220кВ
"Осакаровка"ҚС-да CPU M7-400 6ES7488-3AA000AB0 модулін ауыстыру

2.1.1.66

Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары: 500кВ
Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ Л-2438 (Мойынты) 7SA61155BB62-OPD4 (F603) қашықтықтан қорғау құрылғысын
ауыстыру

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

Жоспар

Факт

918,277

234,039

4 158,773

Ауытқу

918,277

"220 кВ Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін электрмен жабдықтау
сенімділігін арттыру" жобасы бойынша ҚМЖ орындаудың
кешіктірілуіне (ұрлық, соттың істі қарауы, мердігерді ауыстыру)
байланысты жер телімдерін жалға алу 09.07.2018 № 131,132 шартын
ұзарту қажеттілігі туындады. Сондықтан 918,277 мың теңге жалпы
сомасына бір жыл мерзіміне 10.07.2019ж. №№183,184 жаңа жалға алу
шарттары жасалды.

234,039

Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру
департаментінің 31.10.2019ж. №01-15-01-02/1052 қызметтік жазбасына
сай орындалды. Жабдық "Батыс ЖЭТ" авариялық қорынан берілді. 500
кВ Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ №126 «D03 Л-2428 (Каражал)» панелінде
МП 6MD6635-5EB62-0AA0 F601 реле ауыстырылды.

4 158,773

Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру
департаментінің 23.05.2019ж. №01-15-01-02/460 қызметтік жазбасына
сай орындалды. Жабдық "Сарыбай ЖЭТ" авариялық қорынан берілді.
500 кВ Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ Л-2438 (Мойнты) 7SA6115-5BB62-OPD4
(F603) қашықтықтан қорғау құрылғысы ауыстырылды.

2.1.1.67

220 кВ Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін
электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру

дана

1

37 316,498

37 316,498

2.1.1.68

Жер-кадастрлық жұмыстар (Қарағанды облысы, Шет
ауданы, Ақшатау к. мекенжайы бойынша орналасқан
Жер-Кадастрлық жоспарды әзірлеу)

дана

1

34,367

34,367

2.1.1.69

220 кВ Шымкент ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

1
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107 859,019

Ауытқу себептері

107 859,019

"Южказэлектросетьстрой" ЖШС-мен жасалған 02.04.2015 жылғы
№102-16 шарт бойынша объектіні салуды 2016 жылы аяқтау
жоспарланған болатын. 2016 жылғы қыркүйекте монтаждалған 10 кВ
ӘЖ-де тіреудің темір-бетон бағаналары және болат сымдары ұрланғаны
анықталды. 27937, 423 мың теңге инвестиция 2017 жылға арналған
инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде 2017 жылға
ауыстырылды. Бұл ТМРжәнеБҚК 28.02.2017ж. № 36-ОД және ҚР ЭМ
18.03.2017ж. № 103 бірлескен бұйрығының п.2.1.1.68-т. көрсетілді.
Бірақ жұмыстар мердігер ұйым «Южказэлектросетьстрой» ЖШС-ның
ӘЖ-ні қалпына келтіру және қалған жұмыс көлемін орындауға
қаражатының болмауы себебінен орындалған жоқ. ҚМЖ
"Казспецремонт" ЖШС-мен 44867,884 мың теңге сомасына жасалған
14.09.2018ж. №315-16, авторлық қадағалауға "Adamant Project Stroy"
ЖШС-мен 94,459 мың теңге сомасына жасалған 28.09.2018 №317-16
және "КазАртКурылысы" ЖШС-ен техникалық қадағалауға 630,1123
мың теңге сомасына жасалған 09.10.2018 №326-16 шарттарға сай
жүргізіліп жатыр. Жұмыс 2020 жылы, 8278, 115 мың теңгені игеріп.
аяқталады.
Жобаны әзірлеу кезінде жер телімін су құбырын салуға бөлу қажеттілігі
туындауына байланысты жер-кадастрлық жоспар жасау қажеттілігі
туды. "Азаматтарға арналған үкімет" ММ-мен 33,447 мың теңге
сомасына 17.09.2019 жылғы №210720190001127 шарт жасалды.
Сонымен қатар жалға алу ақысын 20.10.2021 жылға дейін төлеуге
11.11.2019ж. № 33 шарт жасалды. (1 жылға есеп айырысу сомасы 5508
теңге). 2019 жылғы 4 тоқсанға 920 теңге жалға алу ақысы төленді.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
"Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-1802-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект
құрылысы жүзеге асырылып жатыр. «Мангистауэнергомонтажналадка»
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 115 353,184 мың теңге сомасына 25.04.2019ж.
№243588/2019/1; "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 0,01 теңге сомасына 30.05.2019ж. №276792/2019/1,
«Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 1 519,948 мың теңге
сомасына 23.04.2019ж. №266372/2019/1 шарттар жасалды. Объекті
2020 жылы енгізіледі.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.1.70

2.1.1.71

2.1.1.72

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

220 кВ Ванновка» ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

Оңтүстік ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың
жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату

500 кВ "Жамбыл" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

Жоспар

Факт

36 283,615

4 130,344

19 037,377

Ауытқу

Ауытқу себептері

36 283,615

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
"Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-1802-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект
құрылысы жүзеге асырылып жатыр. «Ванновка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға
36 283,615 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №243470/2019/1, "Строй
Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 30.05.2019 ж.
№276792/2019/1 , «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға
478,090 мың теңге сомасына 23.04.2019ж. №265701/2019/1 шарттар
жасалды. Объекті 2020 жылы енгізіледі.

4 130,344

2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету
кезінде сомасы 18000,0 мың теңге жұмыс 2017 жылданг 2018 жылға
ауыстырылды. 2018 жылы 25 138,694 мың теңге игерілді. Құрылысмонтаждау жұмыстары 2018 жылғы желтоқсанға қарай аяқталды. Бұл
мердігерге жұмыстар кешенін 2018 жылдың соңына дейін аяқтауға
мүмкіндік берген жоқ. 2019 жылы іске қосу-жөндеу жұмыстары
орындалды. 1) "Art Price" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 550,000 мың теңге
сомасына 19.10.2018ж. №271, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 27,695 мың теңге сомасына 29.12.2018ж. №341, "Services
group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 112,200 мың теңге сомасына
25.12.2018ж. №318. 2) "Art Price" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 550,000 мың
теңге сомасына 19.10.2018ж. №270, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 27,561 мың теңге сомасына 29.12.2018ж. №340, "Services
group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1,582 мың теңге сомасына
25.12.2018ж. №319 шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді.

19 037,377

2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету
кезінде сомасы 51065,0 мың теңге жұмыс 2017 жылданг 2018 жылға
ауыстырылды. Бірақ 2018 жылы сараптаманың оң қорытындысы дайын
болмауына байланысты құрылыс-монтаждау жұмыстарына шарт жасау
мүмкін болған жоқ. Сараптаманың оң қорытындысы 29.12.2018ж. №
kse-0071/18 нөмірімен алынды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен ҚМЖ-ға
18 789,7838 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №245403/2019/1, "Строй
Пром Надзор" ЖШС -мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына
30.05.2019ж. №276792/2019/1, «Казспецремонт» ЖШС-мен авторлық
қадағалауға 247,583 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №265712/2019/1
шарттар жасалды. Объект 2020 жылы пайдалануға енгізіледі.

2.1.1.73

500 кВ Шымкент ҚС-да аккумулятор батареяларын
ауыстыру

дана

1

13 145,000

13 145,000

2.1.1.74

220 кВ Кентау ҚС-да аккумулятор батареяларын
ауыстыру

дана

1

13 145,000

13 145,000

2.1.1.75

220 кВ Ванновка ҚС-да аккумулятор батареяларын
ауыстыру

дана

1

12 500,000

12 500,000

2.1.1.76

220 кВ Састөбе ҚС-да аккумулятор батареяларын
ауыстыру

дана

1

12 500,000

12 500,000
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Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін
куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік
мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER"
ЖШС-мен АБ жеткізуге 13 145,000 мың теңге сомасына 07.02.2019
жылғы №14 шарт жасалды.
Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін
куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік
мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER"
ЖШС-мен АБ жеткізуге 13 145,000 мың теңге сомасына 07.02.2019
жылғы №14 шарт жасалды.
Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін
куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік
мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER"
ЖШС-мен АБ жеткізуге 12 500,000 мың теңге сомасына 07.02.2019
жылғы №14 шарт жасалды.
Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін
куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік
мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER"
ЖШС-мен АБ жеткізуге 12 500,000 мың теңге сомасына 07.02.2019
жылғы №14 шарт жасалды.
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№ р/с

2.1.1.77

2.1.1.78

2.1.2

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"Оңтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату

220 кВ Састөбе ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату

дана

дана

Желілерді реконструкциялау

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

Жоспар

Факт

17 395,571

Ауытқу

17 395,571

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
орындалды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 17169,339 мың
теңге сомасына 19.04.2019ж. №239724/2019/1, «Энергоинформ» АҚмен авторлық қадағалауға 226,231 мың теңге сомасына 23.04.2019ж.
№265894/2019/1, "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 0,0001 мың теңге сомасына 30.05.2019ж. №276792/2019/1
шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91
Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "КЕGОС" АҚ
Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай
"Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-1802-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект
құрылысы жүзеге асырылып жатыр. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 52
750,163 мың теңге сомасына 16.09.2019ж. №313500/2019/1, "Строй
Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына
14.09.2019ж. №322280/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық
қадағалауға 478,090 мың теңге сомасына 04.10.2019ж. №334534/2019/1
шарттар жасалды. Объект жылы енгізіледі.

1

46 940,633

46 940,633

4

18 542,419

18 542,419

2.1.2.1

220 кВ №2216 "Ленинская-Пресногорьковка" ӘЖ-де
№48-51, №140-141 тіреулер арасындағы әуе желілерін
реконструкциялау

2.1.2.4

220 кВ №2196 "Куйбышевская – Тимирязево" ӘЖ су
астында қалған жерден шығару үшін жер телімін
жалға алу

дана

1

1,514

1,514

2.1.2.2

"КЕGОС" АҚ жеке меншігіне сатып алынатын жер
телімдеріне сәйкестендіру құжаттарын әзірлеу және
беру

дана

1

15 796,493

15 796,493

дана

1

2 003,852

2 003,852

дана

19

1 056 169,307

1 056 169,307

2.1.2.3
2.1.3

2.1.3.1

Л5303, 5313 ӘЖ тіректерінің жер телімдерін жеке
меншікке беру
Телекоммуникация жүйесі, байланыс және
ақпараттық жүйелер

"KEGOC"АҚ "Ақмола ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

дана

дана

1

1
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740,560

85 151,661

Ауытқу себептері

740,560

85 151,661

Жұмыс 2016 жылдан бастап орындалып келеді. 2016 жылы 21 742,298
мың теңге игерілді. Жоспар -21 732,298 мың теңге. 2018 жылы
жоспардан тыс 142 536,020 мың теңге игерілді. 165 018,878 мың теңге
жалпы сомасына шарттар жасалды, соның ішінде
"ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 162 858,318 мың теңге
сомасына 07.12.2017ж. №56-к , "ABN Counsoulting group" ЖШС-мен
техникалық қадағалауға 1 775,0 мың теңге сомасына 15.04.2019ж. №4 ,
"Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен авторлық қадағалауға
385,560 мың теңге сомасына 15.04.2019ж. №6 шарттар жасалды.
Жұмыс Солтүстік-Қазақстан облысы Тимирязево ауданы әкімдігінің
жер қатынастары бөлімімен 5 жылға құрылыс мерзіміне жер телімін
жалға алу үшін жасалған 21.12.2017 жылғы №171 және № 172
шарттарға сәйкес орындалды.
"Азаматтарға арналған үкімет" КЕАҚ-мен жасалған 25.07.2019 жылғы
№ 09-16-Д-179 шарт бойынша "КЕGОС" АҚ жеке меншігіне сатып
алынатын жер телімдеріне сәйкестендіруші құжаттарды беруге
байланысты
Аудандық әкімдіктердің қаулысын алуға байланысты

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 82 998,107 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы
№280404/2019/1, "Асар Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1
165,665 мың теңге сомасына 10.07.19ж. №283021/2019/1,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 987, 888 мың теңге
сомасына 31.05.2019ж. №289876/2019/1 шарттар жасалды.
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№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.1.3.2

"KEGOC"АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

дана

1

78 082,552

78 082,552

2.1.3.3

"KEGOC"АҚ "Алматы ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

дана

1

86 168,386

86 168,386

2.1.3.4

"KEGOC"АҚ "Шығыс ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

дана

1

84 736,944

84 736,944

2.1.3.5

2.1.3.6

"KEGOC"АҚ "Батыс ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

"KEGOC"АҚ "Сарыбай ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

дана

дана

1

1
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78 815,258

83 687,020

Ауытқу себептері

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 82 857,032 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №
280390/2019/1, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға
1 168,158 65 мың теңге сомасына 05.07.2019ж. №282119/2019/1/306-1619 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 965,291 мың
теңге сомасына 07.06.2019ж. № 244-16-19 шарттар жасалды.
Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 768,165 мың теңге сомасына 27.06.2019 жылғы
280397/2019/1, "Мегалиты Алматы" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 2 417,194мың теңге сомасына17.07.2019ж.
№282220/2019/1 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға
983,027 мың теңге сомасына 14.06.19ж. №289868/2019/1 шарттар
жасалды.
Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 82 785,995 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы
№280385/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға
976,918 мың теңге сомасына 03.07.2019ж. №282970/2019/1 ,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 974,030 мың теңге
сомасына 03.06.2019ж. №289869/2019/1 шарттар жасалды.

78 815,258

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 82 979,869 мың теңге сомасына 26.06.2019 жылғы
№280374/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1
599,452 мың теңге сомасына 03.07.2019ж. №282978/2019/1 ,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 975,113 мың теңге
сомасына 03.06.2019ж. №25/46 шарттар жасалды.

83 687,020

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 500,092 мың теңге сомасына 25.06.2019 жылғы
№280382/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға
198,227 мың теңге сомасына 10.07.2019ж. №282998-2019-1,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 964,913 мың теңге
сомасына 03.06.2019ж. №25/46 шарттар жасалды.
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№ р/с

2.1.3.7

2.1.3.8

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

"KEGOC"АҚ "Солтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

"KEGOC"АҚ "Орталық ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

"KEGOC"АҚ "Оңтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО
бейнеқабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын)
реконструкциялау

2.1.3.10

Ақтөбе ЖЭТ филиалында Орал ҚС -МГТС байланыс
желісін салу үшін жер телімін жалға алу

2.1.3.12

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

2.1.3.9

2.1.3.11

Өлшем
бірлігі

220 кВ Өскемен ҚС - 14 ҚС-да найзағайдан
қорғайтын арқансымды ауыстыру

220 кВ ЕМАЭС-1-Екібастұз 220 ӘЖ-де найзағайдан
қорғайтын арқансымды ауыстыру

дана.

дана.

дана.

дана

дана.

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

84 694,956

79 664,467

78 999,886

14,719

171 038,950

53 850,759

Ауытқу

Ауытқу себептері

84 694,956

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 83 034,812 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы
№279988/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға
696,392 мың теңге сомасына 15.07.2019ж. № 283025/2019/1,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 963,751 мың теңге
сомасына 27.05.2019ж. № 289877/2019/1 шарттар жасалды.

79 664,467

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 82 851,143 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №10-16-Д380, "Broad Mark Construction" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2
741,526 мың теңге сомасына 09.07.2019ж. №10-16-Д-394,
"Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 967,029 мың теңге
сомасына 28.05.2019ж. №10-16-Д-331 шарттар жасалды.

78 999,886

Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының
негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнеқабырғаларын реконструкциялау
қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың аммортизациялануына
байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін
SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу
құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында
бейнеқабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations"
ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 500,204 мың теңге сомасына №280370/2019/1,
"Мегалиты Алматы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2 378,105 мың
теңге сомасына 09.07.2019ж. №283011/2019/1, "Казспецремонт" ЖШСмен авторлық қадағалауға 967,131 мың теңге сомасына 11.06.2019ж.
№289874/2019/1 шарттар жасалды.

14,719

Орал қ. әкімінің 07.03.2019 жылғы №594 қаулысының негізінде 3 жыл
мерзіміне жер телімін жалға алу туралы 2019 жылғы 12 сәуірдегі
№11477/1/169-16-19 шарт жасалды, 14,719 мың теңге КҚС сомасы
игерілді.

171 038,950

Сомасы 156 733,200 бұл объект ТМРБҚК және ҚР ЭМ бірлескен
бұйрығымен бекітілген 2018 жылға арналған ИБ-да болды. Бекітілген
ЖСҚ қорытындылары бойынша "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 262 035,808 мың теңге сомасына 07.08.2018ж. №Д/06-16-259,
"КИТР" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 200,000 мың теңге
сомасына 02.07.2018ж. №3д/06-16-227, "ЭнергоСтройПроект" ЖШСмен авторлық қадағалауға 616,555 мың теңге сомасына 20.09.2018ж.
№Д/06-16-291 шарттар жасалды. 2018 жылдың соңында бұл объект
бойынша 83 310,159 мың теңге сомасына КҚС игерілді. 2019 жылы
бұл объект бойынша 170 078,95 мың теңге сомасына КҚС игерілді.

53 850,759

Бұл жұмыстар 2018 жылдан ауысты. 2018 жылдан жұмыстарды
ауыстыру ҰЭТ режимдері бойынша желіні ажырату мүмкін емес
болуына және күзгі-қысқы кезеңнің басталуына байланысты.
"ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 170 607,075 мың теңге
сомасына 03.07.2018ж. № 264; "Қазақ техникалық даму институты"
ЖШС-мен авторлық қадағалауға 428,151 мың теңге сомасына
30.07.2018ж. № 285; "АТЛАНТИС-ПВ" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 207,498 мың теңгеге 12.06.2018ж. № 233 шарттар жасалды.
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№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Солтүстік ӨДО - Екібастұз 220 байланыс желісін салу

2.1.3.14

500 кВ ЕМАЭС - 1- Екібастұз 1150 ӘЖ (ЗИП жеткізу)
бойынша найзағайдан қорғайтын арқансымды
ауыстыру

2.1.3.16

2.1.3.17

2.1.3.18

2.1.3.19

2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

2.1.3.13

2.1.3.15

Өлшем
бірлігі

"KEGOC" АҚ "Шымкент 220 - Оңтүстік ӨДО
байланыс желісін салу" және "Қазақтелеком" АҚ ДӨО "Павлодар" ҚС байланыс желісін салу" жобаларын
іске асыру шеңберінде кабельді кәрізді пайдалану
үшін "Қазақтелеком" АҚ-дан техникалық шарттар алу

дана

дана.

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

Жоспар

Факт

44 806,459

1 965,497

Ауытқу

Ауытқу себептері

44 806,459

Бұл жұмыстар 2018 жылдан ауысты. 2018 жылдан жұмыстарды
ауыстыру "Қазақтелеком" АҚ-ға тиесілі кәбіл кәрізде жұмыс істеуге
тыйым салуға байланысты. "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен
ҚМЖ-ға 201 552,745 мың теңге сомасына 03.07.2018ж. № 265; "Фирма
ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 234,612 мың теңгеге
30.07.2018ж. № 284 ; " АТЛАНТИС-ПВ" ЖШС-мен техникалық
қадағалауға 191,751 мың теңгеге 15.06.2018ж. № 237 шарттар жасалды.

1 965,497

Объект бойынша негізгі жұмыстар 2018 жылы жұмыстардф орындау
графигіне сәйкес орындалды. 2019 жылы "ЭнергоПромСтройсервис"
ЖШС-мен жасалған 24.07.2018ж. № 279 шарт шеңберінде ҚБҚ
(қосымша бөлшектер мен құрылғылар) жеткізілді.
"KEGOC" АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасының
шеңберінде "Деректерді жеткізу үшін талшықты-оптикалық байланыс
желілерін дамыту" портфелдік жобасын сәтті іске асыру үшін
"Қазақтелеком" АҚ ДӨО - Павлодар ҚС - ПАЭТ -"КазТрансКом" АҚ
байланыс торабы" байланыс желісін салу" ЖСҚ әзірлеу бойынша
жұмыс енгізілді. Бұл техникалық шарттар алу және жер телімін
жалдауды талап етті. "Қазақтелеком" АҚ филиалы Шығыс өңірлік
телекоммуникациялар дирекциясымен 25.09.2019ж. № 09-16-Д-405
шарт жасалды. Оңтүстік бойынша: "Шымкент 220-Оңтүстік ӨДО
байланыс желісін салу" жобасын іскке асыру шеңберінде
"Қазақтелеком" АҚ кабельді арналарын пайдалануға техникалық
шарттар алу қажеттілігіне байланысты. Бір көзден тәсілімен
техникалық шарттар алуға жасалған шарт 18.02.2019ж. №4-45-19/2

дана.

1

18,642

18,642

220 кВ Нұра-Металлургическая ӘЖ құрылысының
физикалық жай-күйін, сенімділік және тұрақтылық
деңгейін техникалық тексеру
Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін салу
бойынша жұмыстар шеңберінде жер теліміне жеркадастрлық жоспар әзірлеу (ОЖЭТ базасынан ЖЭО-3ОӨДО кабеліне кабель орнату)
Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін
салуға жер телімін жалға алу (ОЖЭТ базасынан ЖЭО3-ОӨДО кабеліне кабель орнату)

дана

1

2 098,000

2 098,000

дана.

1

105,172

105,172

Бөгде аумақта салынып жатқан объект бойынша міндетті жұмыстар

дана.

1

8,979

8,979

Бөгде аумақта салынып жатқан объект бойынша міндетті жұмыстар

Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін салу
(ОЖЭТ базасынан ЖЭО-3-ОӨДО кабеліне кабель
орнату)

дана.

1

42 261,001

42 261,001

Жобалау-зерттеу жұмыстары

дана

33

335 694,938

335 694,938

500 кВ Аврора" ҚС территориясының сыртқы
қоршауын реконструкциялау және БӨП аббаттандыру"
ЖСҚ әзірлеу

1150 кВ Көкшетау ҚС аумағының сыртқы қоршауын
салу" ЖСҚ әзірлеу

дана

дана

1

1
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2 167,500

2 998,000

ӘЖ физикалық жай-күйін анықтау және ӘЖ-ні реконструкциялау
мүмкіндігі мақсатында ЖСҚ әзірлеуге дейінгі міндетті жұмыстар

ОӨДО және ОЖЭТ базасы арасында жоғары жиілікті байланыс
каналын және деректерді жеткізуді ұйымдастыру қажеттілігіне
байланысты. "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 61 325,66
мың теңге сомасына 05.11.2019 жылғы № 10-16-Д-474, "Элтел" ЖШСмен авторлық қадағалауға 808,05 мың теңге сомасына,
"Иследовательский Центр по безопасности охраны труда и
промышленной безопасности" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2
337,59 мың теңге сомасына шарт жасалды.

2 167,500

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "А-Расул 2006" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 1 980,0 мың
теңге сомасына 26.04.2019ж. №266254/2019/1 №427-Д , "Орда
Экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 187,500
мың теңге сомасына 23.09.2019ж. №327575/2019/1 шарттар жасалды.

2 998,000

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2018 жылы
156 000,0 мың теңге инвестицияны игеріп, ҚМЖ орындау
жоспарланған болатын. Түзету барысында инвестициялар 2020 жылға
ауыстырылды. Осыған байланысты 2020 жылы ҚМЖ орындау үшін
"Мир Проект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2 900,0 мың теңге сомасына
02.05.2019ж. №266280/2019/1-№428-Д, " Экспертиза СП" ЖШС-мен
кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 98,0 мың теңге сомасына
02.10.2019ж. №332576/2019/1 шарттар жасалды.
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№ р/с

2.1.4.3

2.1.4.4

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

220 кВ Боран ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

500 кВ Есіл ҚС-да майлық ажыратқыштарды,
байланыс конденсаторларын, 110 кВ жоғары жиілікті
оқшаулағыштарды ауыстырып, 110 кВ АТҚ
реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

2.1.4.5

500кВ "ОБТҚ" ҚС-да жоғары жиілікті
оқшаулағыштарды және байланыс конденсаторларын
ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу

2.1.4.6

"500кВ ЕБТҚ ҚС-да 500 кВ АТҚ шина тіректерін
ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

Жоспар

Факт

8 827,047

290,000

8 965,408

2 325,770

Ауытқу

Ауытқу себептері

8 827,047

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы №
16 хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ” АҚ-мен ЖСҚ
әзірлеуге 8 296,047 мың теңге сомасына 31.01.2018ж. №01-25-Д1366/Д-18-02-137 және "ExGroup" ЖШС-мен кешенді ведомстводан
тыс саратамаға 300,0 мың теңге сомасына 16.05.2019ж.
№275308/2019/1-№486-Д және "ExGroup" ЖШС-мен 231,0 мың теңге
сомасына 15.08.19ж. №318324/2019/1 шарт жасалды.

290,000

Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті
оқшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына
байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты
жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз
ету үшін енгізілді. "АТД-Стройпроект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 19
900,099 мың теңге сомасына 12.02.2018ж. №01-25-Д-96 және
"ExGroup" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 290,000
мың теңге сомасына 16.08.2019ж. №313413/2019/1 шарт жасалды.
04.11.2019ж. № EG-0023/19 теріс қорытынды алуға байланысты
жұмыстар аяқталған жоқ.

8 965,408

Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті
оқшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына
байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты
жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз
ету үшін енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 465,408 мың
теңге сомасына 12.02.2018ж. №114-Д және "ЗападноКазахстанская
экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 500,0
мың теңге сомасына 17.04.2019ж. №261114/2019/1 шарттар жасалды.

2 325,770

Жұмыс 03.07.2017 жылы 500 кВ шина тіректердің қатты желден
зақымдануына байланысты енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ
әзірлеуге 2 057,770 мың теңге сомасына 31.01.2018ж. №64-Д және
"Qazexpertiza KZ" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға
268,0 мың теңгеге 17.04.2019ж. №260092/2019/1 шарт жасалды.

2.1.4.7

220 кВ Боран ҚС-да майлық ажыратқыштарды,
айырғыштарды, тоқ және кернеу
трансформаторларын, байланыс конденсаторларын,
жоғары жиілікті оқшаулауыштарды ауыстырып, 110
кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

15 251,295

15 251,295

2.1.4.8

220кВ "Орал" ҚС-да ажыратқыштар, айырғыштар мен
тоқ трансформаторларын ауыстырып, 110 кВ АТҚ
реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

9 346,367

9 346,367

2.1.4.9

"Орал ҚС - МГТС байланыс желісін салу" ЖСҚ
әзірлеу

дана

1
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3 189,444

3 189,444

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылы
сомасы 30000,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, ЖСҚ әзірлеу
жоспарланды. Түзету кезінде инвестициялар 2018 жылға ауыстырылды.
Бірақ 2018 жылы "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының кінәсінен
15 063,859 мың теңге сомасына 20.03.2018ж. №01-25-Д-210 шарт
бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленген жоқ. Жобалаусметалық құжаттама "Ордаэкспертиза" ЖШС-мен 187,436 мың теңге
сомасына жасалған 29.08.2019ж. №318542/2019/1 шарт бойынша
өткізілді.
Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы
№302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық
бағдарламаға сай 11734,182 мың теңге сомасына қарастырылған
болатын . Бірақ жұмыс "ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен 9 096,367 мың теңге
сомасына 24.09.18ж. №01-25-Д-811 шарттың кеш жасалуына
байланысты. Сараптама "Западно-Казахстанская комплексная
вневедомственная экспертиза" ЖШС-мен 250,000 мың теңге сомасына
жасалған 10.09.2019ж. №322000/2019/1/313-16-19 шарт бойынша
өткізілді.
Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті
оқшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына
байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты
жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз
ету үшін енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 465,408 мың
теңге сомасына 12.02.2018ж. №114-Д және "ЗападноКазахстанская
экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 500,0
мың теңге сомасына 17.04.2019ж. №261114/2019/1 шарттар жасалды.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.4.10

2.1.4.11

2.1.4.12

2.1.4.13

2.1.4.14

2.1.4.15

2.1.4.16

2.1.4.17

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"220 кВ 126 Сары-Өзек ҚС-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

" 220 кВ Строительная ҚС-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

"220 кВ 149 Заводская ҚС-да қауісіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу"

"35кВ "Водозабор" ҚС-да 35 кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ және
қоршауын реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

"35кВ "Жилпоселок" ҚС-да 35 кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ
және қоршауын реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

" 500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да ЖБП реконструкциялау"
ЖСҚ әзірлеу

"№№180–278, №№319–330 ВЛ 220 кВ Л-2035
Құлсары - Теңіз ӘЖ №№180–278, №№319–330
тіреулерінің учаскілеріне кірер автожол салуға
жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"

"220 кВ «Бейнеу» ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

дана

дана

дана

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

5 631,800

5 644,700

5 148,905

12 945,637

12 945,757

354,000

45 330,000

5 069,923

Ауытқу

Ауытқу себептері

5 631,800

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. " Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 5 472,300 мың
теңге сомасына 23.05.1ж. № 255263/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж.
№ 340498/2019г/1 шартқа сай 159, 5 мың сомасына "Орда Экспертиза"
ЖШС кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.

5 644,700

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. " Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 5 472,300 мың
теңге сомасына 08.05.19ж. № 255261/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж.
№ 340501/2019г/1 шартқа сай 172,400 мың теңге сомасына "Орда
Экспертиза" ЖШС кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.

5 148,905

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. " Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 4 953 ,905 мың
теңге сомасына 29.05.19ж. № 255253/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж.
№ 340463/2019г/1 шартқа сай 195,0 мың теңге сомасына "ЗападноКазахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" ЖШС
кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.

12 945,637

Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы
№302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық
бағдарламаға сай 16200,0 мың теңге сомасына қарастырылған болатын
. Бірақ 2018 жылы жұмыс "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының
кінәсінен 12646,757 сомасына жасалған 17.04.18ж. № 01-25-Д-280 шарт
бойынша орындалған жоқ. "Комплект Сервис Астана" ЖШС 28.07.19ж.
295278/2019/1 шартқа сай 298,88 мың теңге сомасына кешенді
ведомстводан тыс сараптама жүргізді.

12 945,757

Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы
№302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық
бағдарламаға сай 16200,0 мың теңге сомасына қарастырылған болатын
. Бірақ 2018 жылы жұмыс "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының
кінәсінен 12646,757 сомасына жасалған 20.03.2018ж. № 01-25-Д-211
шарт бойынша орындалған жоқ. "Комплект Сервис Астана" ЖШС
25.09.19ж. 325231/2019/1 шартқа сай 299,0 мың теңге сомасына
кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.

354,000

«Экспертиза PRO» ЖШС-мен "500 кВ ОҚМАЭС" ҚС-да ЖБП
реконструкциялау" жобасының кешенді ведомстводан тыс
сараптамасын жүргізуге жасалған 24.04.2019ж. № 261057/2019/1 шарт
бойынша жұмыс жүргізілді. С/ф 15.10.2019ж. № 199. Жобаның
кешенді ведомстводан тыс сараптамасын жүргізу кезінде теріс
қорытынды алынды. Шарт талаптарына сай алғытөлем 100%.

45 330,000

220 кВ Л-2035 Құлсары-Теңіз ӘЖ тіреулерінің шөпті учаскілерінде
кіретін жолдардың болмауына байланысты Өндіріс жөніндегі
басқарушы директор Б.М.Жазықбаевтың төрағалығымен өткен кеңестің
11.10.2017ж. № 3-0 хаттамасының негізінде жоба жүзеге асырылды.
"Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 44
880,000 мың теңге сомасына 16.07.2018ж. №01-25-Д-579, "Экспертиза
СП" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 450,000 мың теңге сомасына
19.08.2019ж. №313368/2019/1 шарттар жасалды.

5 069,923

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "SREDA" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 4 953,905 мың
теңге сомасына 31.05.2019ж. №255287/2019/1 және «А-Expert» ЖШСмен ЖСҚ сараптамасына 116,018 мың теңге сомасына 20.11.2019ж.
№348048/2019/1 шарттар жасалды.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.4.18

2.1.4.19

2.1.4.20

2.1.4.21

2.1.4.22

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"Сарыбай ЖЭТ" филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

" 220 кВ Восточная ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

"220 кВ Строительная - 2 ҚС-да қауіпсіздіктің
техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

"220 кВ ОЖМЗ ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

"Солтүстік ЖЭТ филиалында 1150 кВ Екібастұз ҚС-да
№2 көлікжай шатырын реконструкциялау" ЖСҚ
әзірлеу

2.1.4.23

"Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы (ОЖЭТ базасынан
кабельді ЖЭО-3-ОӨДО кабеліне орнату) байланыс
желісін салу" ЖСҚ әзірлеу

2.1.4.24

«KEGOC» АҚ "Орталық ЖЭТ" филиалында 220 кВ
Ақшатау ҚС-да шаруашылық-ауызсу су құбырын және
кәріз салу" ЖСҚ әзірлеу

2.1.4.25

Орталық ЖЭТ филиалында 500 кВ Жезқазған ҚС-да
220 кВ ауалық ажыратқыштарды, 220 кВ ТТ және 220
кВ айырғыштарды ауыстырып, 220 кВ ұяшықтарды
реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

дана

дана

дана

дана

дана

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

1

1

1

1

1

1
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Жоспар

Факт

808,734

7 448,733

7 928,733

7 918,733

2 624,173

7 766,301

3 767,026

10 134,801

Ауытқу

808,734

Ауытқу себептері

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 808,734 мың
теңге сомасына 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 және
"Экспертиза PRO" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 54,720 мың теңге
сомасына 08.01.2019ж. №2-к шарттар жасалды.

7 448,733

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7 448,733 мың
теңге сомасына 29.12.2017ж. №01-25-Д-1371/Д-18-02-140 және
"Экспертиза PRO" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 54,720 мың теңге
сомасына 08.01.2019ж. №1-к шарттар жасалды.

7 928,733

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16
хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7
448,733 мың теңге сомасына жасалған 31.01.2018ж. № 01-25-Д-1274
от29.12.2017г. /Д-18-02-148 және "KazExpertCentre"" ЖШС-мен ЖСҚ
сараптамасына 480, 000 мың теңге сомасына жасалған 06.09.2018ж. №
320 шарттар бойынша.

7 918,733

Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
және "КЕGОС" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16
хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7
448,733 мың теңге сомасына жасалған 31.01.2018ж. № 01-25-Д-1276
от29.12.2017г. /Д-18-02-151 және "KazExpertCentre"" ЖШС-мен ЖСҚ
сараптамасына 470, 000 мың теңге сомасына жасалған 06.09.2018ж. №
312 шарттар бойынша.

2 624,173

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы
3400,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2018 жылы
орындау жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы жұмыс
"КазГосПроект" ЖШС-мен жасалған 23.04.2018ж. № 145 шарт
бойынша жобалау ұйымының кінәсінен орындалған жоқ . Мердігер
жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты шарттық міндеттемелерін
бұзды. Мердігерге айыппұл санкциялары салынды. Мына шарттар
бойынша: "КазГосПроект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2 324,173 мың
теңге сомасына жасалған 23.04.2018ж. № 145; және "KazExpertCentre"
ЖШС-мен сараптамаға 300, 000 мың теңге сомасына жасалған
11.06.2018ж. № 231 шарт бойынша.

7 766,301

ОӨДО және ОЖЭТ базасы арасында жоғары жылдамдықты сенімді
байланыс арнасын және деректерді жеткізуді ұйымдастыру
қажеттілігіне байланысты. "Фирма ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 7
592 418.45 мың теңге сомасына 20.04.2018ж. № 122-16 және "Комплект
сервис Астана" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан
өтуге 173 883,00 мың теңге сомасына 12.06.2019ж. № 289515/2019/1
шарт жасалды.

3 767,026

ТЖ органдарының ҚС-да өртке қарсы сумен жабдықтауының жоқ
болуы туралы ұйғарымдарына байланысты "Мир Проект" ЖШС-мен
ЖСҚ әзірлеуге 3633,642 мың теңге сомасына 02.05.2019 ж. №10-16-Д30 шарт және "А-Exspert ЖШС-мен сараптамаға 133,384 мың теңге
сомасына 26.11.2019ж. №348282/2019/1 шарттар жасалды.

10 134,801

Бұл жұмыстар 2018 жылғы жоспарда 12008,512 мың теңге сомасына
қарастырылды, бірақ 2018 жылы "Электромонтаж" АҚ мердігер
ұйымның кінәсінен орындалған жоқ. Бұл жұмыстарды 2019 жылға
қосуды ұсынамыз. "Электромонтаж" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 9196,369
мың теңге сомасына 12.03.2018 ж. №01-25-Д-192 және
"ЗападноКазахстанская экспертиза" ЖШС-мен сараптамаға 938,432
мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №10-16-Д-267 шарт жасалды.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.1.4.26

" 500 кВ "Ағадыр" ҚС-да 500 кВ Р-1 реакторын
ауыстырып, реакторды реконструкциялау" ЖСҚ
әзірлеу

дана

1

11 222,829

11 222,829

2.1.4.27

"Орталық ЖЭТ филиалында 500 кВ Ағадыр ҚС-да
110/220 кВ ауалық ажыратқыштарды, 110/220 кВ
айырғыштарды және 110/220 кВ КТ ауыстырып, 110220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

15 159,342

15 159,342

2.1.4.28

"220 кВ Қаратау ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

8 485,047

8 485,047

2.1.4.29

"220 кВ Састөбе ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

8 619,177

8 619,177

2.1.4.30

"220 кВ Опорная ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық
құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу

дана

1

8 484,047

8 484,047
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Ауытқу себептері

Жұмыс 500 кВ Р-1 жай-күйінің қанағаттанарлықсыз болуына және
қызметінің нормативті мерзімінің аяқталуына байланысты орындалған
жоқ. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 10281,940 мың теңге сомасына
12.02.2018 ж. №01-25-Д-95 және "Орда Экспертиза" ЖШС-мен
сараптамаға 940,889 мың теңге сомасына 23.09.2019ж. №324381/2019/1
шарттар жасалды.
Бұл жұмыстар 2018 жылғы жоспарда 19023,029 мың теңге сомасына
қарастырылған болатын, бірақ 2018 жылы мердігер ұйым "КИТР"
ЖШС-ның кінәсінен ЖСҚ дайын болмауына байланысты орындалған
жоқ. Бұл жқмыстарды 2019 жылға енгізуді ұсынамыз. "КИТР" ЖШСмен ЖСҚ әзірлеуге 14941,907 мың теңге сомасына 06.03.2018ж. №0125-Д-178 және "Комплект Сервис Астана" ЖШС-мен сараптамаға
217,435 мың теңге сомасына 24.09.2019ж. №328033/2019/1 шарттар
жасалды.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 296,04655
мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды.
"Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан
өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт
жасалды.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 619,17655
мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды.
"Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан
өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт
жасалды.
Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы
қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына
сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 619,17655
мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды.
"Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан
өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт
жасалды.

36

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.1.4.31

2.1.4.32

2.1.4.33

2.2
2.2.1

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

"Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қаратау ҚС-да
220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу

"РРЖ желісін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу

"СОРМ функциясын іске асырып, ӨДО АТС желісін
жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу

Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып
алу
Көлік құралдары және арнайы техника
"Ақмола ЖЭТ" филиалы

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

1

Жоспар

Факт

12 303,158

70 218,615

Ауытқу

Ауытқу себептері

12 303,158

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы
15539,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2018 жылы
орындау жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы "Қазақ техникалық
даму институты" ЖШС-мен 12 103,158 мың теңге сомасына жасалған
14.02.2018ж.№01-25-Д-99 шарт бойынша жобалаушының кінәсінен
ЖСҚ әзірленген жоқ . "Комплект Сервис Астана" ЖШС-мен 200,0 мың
теңге сомасын жасалған 30.09.2019ж. №329866/2019/1 шарт бойынша
12.11.2019ж. №КСА-0038/19 сараптаманың оң қорытындысы алынды.

70 218,615

ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ
ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен
бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы
58745,711 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2020 жылы
орындау жоспарланған болатын. Бірақ ЖСҚ мерзімінен бұрын 2019
жылы әзірленді. РРЖ желісін жаңғырту дыбыстық байланыс арналарын
ұйымдастыру және телемеханикалық ақпаратты жеткізу үшін
технологиялық тұрғыдан қажет. «MDL-2007» және «SR-500» тиісті
жабдықтары амортизацияланды. "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен
ЖСҚ әзірлеуге 69 561,615 мың теңге сомасына 08.10.2018ж. №01-32-Д854 және "СевСтройНадзор" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс
сараптамадан өтуге 657,000 мың теңге сомасына 12.12.2018ж. №01-32Д-1164 шарт жасалды.
«Жедел-іздестіру іс-шараларын өткізуді, абоненттер туралы қызметтік
ақпараттарды жинауды және сақтауды қамтамасыз ету бойынша
телекоммуникациялық жабдықтарға қойылатын жалпы талаптар»
техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 20
желтоқсандағы № 91 бұйрығына және ҚР ҰҚК 22.06.2018ж. №
5/1/19426 хатына сәйкес, жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін
жүзеге асырушы органдарды қамтамасыз ету үшін «KEGOC» АҚ
коммутациялық жабдығын арнайы жедел-іздестіру шараларының
құралдарымен (АЖІҚ) қамту қажет. "Компания "Сәтті Жол" ЖШС-мен
ЖСҚ әзірлеуге 6 119,736 мың теңге сомасына 12.12.2018ж. №01-32-Д1160 және "Орда Экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс
сараптамадан өтуге 254,200 мың теңге сомасына 20.05.2019ж. №01-32Д-388 шарт жасалды.

дана

1

6 373,937

6 373,937

дана

1 989

1 113 562,600

1 113 562,600

дана

25

405 548,767

405 548,767

2.2.1.1

Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350
см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы
автомобиль)

дана

1

12 489,600

12 489,600

2.2.1.2

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

2

14 043,000

14 043,000

Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ
39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына
байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия
Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай
жеткізілді.
Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ
39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына
байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия
Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай
жеткізілді.

"Ақтөбе ЖЭТ" филиалы
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.1.3

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

Жоспар

Факт

7 021,500

Ауытқу

Ауытқу себептері

7 021,500

Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2006 жылы шығарылған УАЗ
39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына
байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия
Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай
жеткізілді.

7 021,500

500 кВ Талдықорған ҚС-ны енгізу және 500 кВ Алма ҚС-ны кеңейтуге
байланысты жұмыстар көлемінің артуына орай авариялық-қалпына
келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде персоналды объектілерге жеткізу
үшін "Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа
сай автомобиль сатып алынды.

"Алматы ЖЭТ" филиалы

2.2.1.4

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

1

7 021,500

"Шығыс ЖЭТ" филиалы

2.2.1.5

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

1

7 021,500

7 021,500

2.2.1.6

Жүк және жолаушылар тасымалдайтын автомобиль

дана

1

4 660,000

4 660,000

2.2.1.7

Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар
автомобиль шассиінде, дөңгелек формуласы 6х6,
көтерудің жұмыс биіктігі кем дегенде 35 м.)

дана

1

84 094,010

84 094,010

Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ
Семей-Ақтоғай ӘЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің
пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар
"Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа сай
жеткізілді.
Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ
Семей-Ақтоғай ӘЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің
пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар
"Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа сай
жеткізілді.
Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ
Семей-Ақтоғай ӘЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің
пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар
"КАМАЗИнжиниринг" АҚ-мен жасалған 12.12.2018ж. №0116-Д-1132
шартқа сай жеткізілді.

"Батыс ЖЭТ" филиалы

2.2.1.8

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

1

7 021,500

7 021,500

Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ
39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына
байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия
Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай
жеткізілді.

"Сарыбай ЖЭТ" филиалы
2.2.1.9

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)

дана

1

7 021,500

7 021,500

2.2.1.10

Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350
см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы
автомобиль)

дана

1

12 489,600

12 489,600

дана

1

12 489,600

12 489,600

2.2.1.11

"Солтүстік ЖЭТ" филиалы
Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350
см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы
автомобиль)

2.2.1.12

Тіркеме-вагоны бар авариялық мобильді
энергетикалық шеберхана

дана

1

45 180,357

45 180,357

2.2.1.13

Жылжымалы электр техникалық зертхана

дана

1

74 950,000

74 950,000

дана

1

7 021,500

7 021,500

дана

2

14 043,000

14 043,000

дана

1

12 489,600

12 489,600

дана

2

14 043,000

14 043,000

2.2.1.14

2.2.1.15

2.2.1.16

2.2.1.17

Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)
"Орталық ЖЭТ" филиалы
Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)
Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350
см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы
автомобиль)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы
Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек
формуласы 4х4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы
бар)
Атқарушы дирекция

qaz Информация об исполнении ИП 2019 года согласно форме 21 к Правилам.xlsx

Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған. Қабылдау актісі 25.11.2019ж. №121 (УАЗ
Патриот)
Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
23.12.2019ж. №36000133 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған. Қабылдау актісі 23.12.2019 ж.№43 (KIA
Sorrento)
Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі машинаның
техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісуге, «КАМАЗ
Инжиниринг» АҚ-мен жеткізуге 28.11.2018ж. № 01-16-Д-1077
шарттың кеш жасалуына байланысты.
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі машинаның
техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісуге,
«Энергоскан»ЖШС-мен жеткізуге 29.12.2018ж. №01-16Д-1407
шарттың кеш жасалуына байланысты.
Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.
Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
10.10.2019ж. № 01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.
Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.
Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
10.10.2019ж. № 01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.1.18
2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

2.2.2.9

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350
см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы
автомобиль)
Диагностикалау аспаптары
"Ақмола ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Ақтөбе ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Алматы ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Шығыс ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Батыс ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Сарыбай ЖЭТ" филиалы

Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)

Өлшеуіш кешен (1. Генерацияланатын ауыспалы
кернеуі мен тоғының жиілігі 200±2 Гц; бос жүріс
режиміндегі генерацияланатын ауыспалы кернеудің
қолданыстағы максималды мәні, 1 (А) - 15 В
диапазоннан кем емес, 2(мА)-35В диапазоны; ауа
температурасы 22± 5 оС кезіндегі жүктемедегі
генерацияланатын ауыспалы тоқтың қолданыстағы
мәнін өлшеудегі қателік 15 %-дан көп емес;
Қолданатын қуаты 150В жоғары емес; 220В кернеулі,
жиілігі 50гЦ желіден қоректенеді; салмағы 11 кг көп
емес)
"Солтүстік ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Орталық ЖЭТ" филиалы
Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

дана

5

62 448,000

62 448,000

дана
дана

11

104 475,500

104 475,500

дана

1

9 359,000

Ауытқу себептері

Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған
10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай АД-ның тозған автопаркін
жаңартумен шартталған.

9 359,000

Камера үздіксіз тепловизиялық бақылауды талап ететін жабдықты
бұдан әрі пайдалануға жарамсыз болуы себебінен сатып алынды. Тауар
"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. №318945/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

9 359,000

Камера үздіксіз тепловизиялық бақылауды талап ететін жабдықты
бұдан әрі пайдалануға жарамсыз болуы себебінен сатып алынды. Тауар
"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. №318945/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

дана

дана

1

9 359,000

дана

дана

1

9 359,000

9 359,000

500 кВ Талдықорған ҚС енгізу және 500 кВ Алма ҚС кеңейтілген соң
белсенді ИК диагностикалау бойынша жұмыстар көлемінің артуына
және 500 кВ ӘЖ және 220 кВ ӘЖ қызмет көрсетілетін желілерінің
ұзындығына, сонымен қатар ескірген FLIR P-660 тепловизорының
бұлдырлап жұмыс істеуіне байланысты "Энергоскан" ЖШС-мен
жасалған 07.10.19ж. 318945/2019/1 шартқа сай тепловизор сатып
алынды.

1

9 359,000

9 359,000

Тепловизор "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.19ж.
318945/2019/1 шартқа сай "500 кВ Семей-Ақтоғай ӘЖ және 500 кВ
Ақтоғай ҚС объектілеріне қызмет көрсету үшін сатып алынды.

1

9 359,000

9 359,000

Тепловизиялық камера "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.19ж.
318945/2019/1 шартқа сай қызмет көрсету мерзімі өткен FLIR Р640
тепловизиялық камераны ауыстыру үшін сатып алынды.

9 359,000

Жабдықты тепловизиялық тексеру көлемдерінің артуына және 500 кВ
Жітіқара ҚС, 220 кВ Восточная ҚС, 500 кВ Сокол ҚС қосалқы
станцияларының қашық орналасуына, сонымен қатар қызмет
көрсетілетін 550кВ ӘЖ және 220 кВ ӘЖ желілерінің ұзындығына
байланысты қосымша аспаптардың болуы қажет (тепловизорлар). Сол
жерде жабдықты тексеру және ары қарай пайдалану бойынша СДҚ
мамандарының келуін күтпей шешім қабылдау авариялық жағдайда
жвбдфқтфң тұрып қалу мерзімін қысқартады. "Энергоскан" ЖШС-мен
жеткізуге 07.10.2019ж. №318945/2019/1 шарт жасалды.

дана

дана

дана

дана

дана

дана

1

1

9 359,000

3 524,500

3 524,500

Тауар үздіксіз бақылауды қажет ететін жабдықтың пайдалануға
жарамсыз болуына байланысты сатып алынды. "Торговая компания
Гамма" ЖШС-мен жеткізуге 17.07.2018ж. 16-Д-586 шарт жасалды.
Қабылдау актісі 16.01.2019ж. №1 (Өлшеу кешені - 1 дана).

дана

дана

1

9 359,000

9 359,000

"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт
бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын
уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін
қосымша сатып алу.

1

9 359,000

9 359,000

"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт
бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын
уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін
қосымша сатып алу.

дана

дана

дана
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.2.10

2.2.2.11

2.2.4

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Тепловизиялық камера ( Белсенді ИК диагностика,
кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер
жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге
арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі
жоғары)
6- 500 кВ индуктивті және сыйымдылықты кернеу
трансформаторларын автоматты тексеру және
калибрлеуге арналған дәл тасымалданатын портативті
жүйе. VOTANO 100 (Жиынтықта: Кіріктірілген БЖ:
Universal (VESM0807))
Коммуникациялық жабдық және ДТБҚ

2.2.4.1

2.2.4.2

Интерфейстерді түрлендіргіш. RISC‐процессорының
негізіндегі, екі Ethernet 10/100 Мбит/с порты бар, екі
RS‐232/4220/485 порты және ARM9 процессоры бар
шағын компьютерлер.

2.2.4.3

Кеңселік бейімдегіші бар спутниктік байланыс
терминалы, ғимарат ішінде байланысты қамтамасыз
ету, шу деңгейіне байланысты дыбыс деңгейін
автоматты теңшеу, қатты дауысты байланыс,
деректерді жеткізу мүмкіндігі

2.2.4.5

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Оптикалық конвертер. Операциялық стандарттары IEEE802.3u, 10/100Base-TX және 100Base-FX
Интерфейстер. Порт 10/100BASE-TX, Порт 100BASEFX бір талшықты FX (разъем SC) UTP айырғыш RJ45, 10/100 Оп

2.2.4.4

Өлшем
бірлігі

Автомобильге арналған жинағы бар спутниктік
байланыс терминалы, автомобиль қозғалысы кезінде
және тұрақта байланысты қамтамасыз ету, шу
деңгейіне байланысты дыбыс деңгейін автоматты
теңшеу, қатты дауысты байланыс, деректерді жеткізу
мүмкіндігі
Көпарналы қабылдағыш (MCR) Модуляция QPSK,
8PSK; QPSK мына схемалар үшін FEC: 1/2, 2/3, 3/4,
4/5, 6/7;
8PSK мына схемалар үшін FEC: 2/3, 3/4, 4/5, 6/7;
Компьютерлік және цифрлық техника

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

Жоспар

Факт

9 359,000

Ауытқу

Ауытқу себептері

9 359,000

"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт
бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын
уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін
қосымша сатып алу.
"Компания АзияЛайн" ЖШС-мен 16 720,00 мың теңге сомасына
жасалған 01.10.2019ж. № 318105/2019/1 шарт бойынша қосалқы
станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын уақтылы анықтау
жіне авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін қосымша сатып
алу.

дана

1

16 720,000

16 720,000

дана

8

9 201,100

9 201,100

дана

дана

дана

дана

2

2

1

1

86,000

258,000

650,000

1 277,100

86,000

Ақтөбе ЖЭТ филиалына ЖЖ жабдықты қашықтықтан мониторингілеу,
байланыс арналарын ұйымдастыру және SCADA (деректерді жинау
жүйелері, тіркеуштер, бақылауыштар), ЭКЕАЖ, LAN, ҚКП және
өңірлік қосалқы станцияларды мониторингілеу жүйелерінің деректерін
беру үшін қажет. "Байниязова К.Н." ЖК-мен 128,000 мың теңге
сомасына 04.04.2019ж. №256790/2019/2 шарт жасалды.

258,000

Алматы ЖЭТ филиалына ЖЖ жабдықты қашықтықтан
мониторингілеу, байланыс арналарын ұйымдастыру және SCADA
(деректерді жинау жүйелері, тіркеуштер, бақылауыштар), ЭКЕАЖ,
LAN, ҚКП және өңірлік қосалқы станцияларды мониторингілеу
жүйелерінің деректерін беру үшін қажет. "Адильханов" ЖК-мен
258,000 мың теңге сомасына 30.05.2019ж. № 285454/2019/1 шарт
жасалды.

650,000

Батыс ЖЭТ филиалындағы қолданыстағы спутниктік байланыс
терминалының істен шығуына байланысты жаңа жабдықты сатып алу
қажеттілігі туындады. Мамандар мен ӨДО диспетчерлері арасында
үздіксіз екіжақты байланыс жүргізу үшін ұялы байланыс жоқ аймақта,
елді мекеннен қашық жердегі ЭЖЖ-де пайдалану және авариялыққалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қажет. Сомасы "Aspan" ЖКмен 1 данаға 650,000 мың теңге сомасына жасалған 27.06.2019ж.
№291431/2019/1 шартқа сәйкес көрсетілген.

1 277,100

Батыс ЖЭТ филиалына авариялық, жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстарын жүргізу кезінде, сонымен қатар ӘЖ айналып өту кезінде
Батыс ЖЭТ ӨДО диспетчері мен жолға шығатын бригадалары
арасында, белгіленген қызмет мерзімі өткен терминалдардың орнына,
жедел диспетчерлік байланысты ұйымдастыру үшін қажет. Сонымен
қатар қолданыстағы мобильді терминалдарда автомобильдік докер
жинақтар болған жоқ. Сомасы "Евразия Трейд" ЖШС-мен 2 данаға 1
277,100 мың теңге сомасына жасалған 11.06.2019ж. №283358/2019/1
шартқа сай көрсетілген.
Көп арналы қабылдағыш 2018-2019 жылдары енгізілген шалғай
станцияларды қосу үшін қажет. Сомасы "Таймас Технолоджи" ЖШСмен 2 данада 6 930,000 мың теңге сомасына жасалған 19.03.2019ж. №
01-16-Д-229 шартқа сай көрсетілген.

дана

2

6 930,000

6 930,000

дана

59

375 872,261

375 872,261

2.2.5.1

ERP SAP лицензиялары Лицензиялық бағдарламалық
жасақтама

дана

1

267 445,823

267 445,823

2.2.5.2

Коммутатор Қолжетімділік деңгейінің коммутаторы,
48 порт 1 Gbit/s, PoE+, екі порт 10 Gbit/s, екі
оптикалық трансивер 10G SFP+ LC SR, 1 оптикалық
модуль 2-port 10GbE SFP+

дана

20

45 045,000

45 045,000

2.2.5.3

Сымсыз желі қолданушларын тіркеу жүйесі Сымсыз
желі қолданушларын тіркеу бойынша бағдарламалық
жасақтама

дана

1

13 331,902

13 331,902

Жүйе сымсыз желілерді пайдалану кезінде ақпараттық қауіпсіздіктің
бұзылуы тәуекелдерін төмендету мақсатында сатып алынды. Жүйені
сатып алу «KEGOC» АҚ АТК дамыту стратегиясын іске асыру
шеңберінде қарастырылды («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекітті,
2018 жылғы 29 маусымдағы № 7 хаттама)

2.2.5.4

Ультрабук Жиілігі 2,7 ГГц, кэш-жады 4 Мб, SSD
дискі 512 Гб, ЖЖҚ 16 Гб 7-ші буындағы 2 ядролы
процессормен қамтылған экранының диагоналі 1
ультрабук

дана

15

8 046,830

8 046,830

Компания басшылығын қамту және іссапарларға жіберілетін
қызметкерлердің ұтқырлығын арттыру мақсатында сатып алынды.

2.2.5
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Бизнесті трансформациялау бағдарламасының шеңберінде
корпоративтік процестерді автоматтандыру бойынша жобаны уақтылы
және тиімді жүзегне асыру мақсатында сатып алынды.
Коммутаторларды сатып алу қосылатын жабдық санын арттыру
(компьютерлер, телефондар, баспа жабдықтары) қажеттелігінің өсуіне,
сонымен қатар Компания қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету
мақсатында АД ғимаратындағы желінің бұзылуға тұрақтылығын
арттыру қажеттілігіне байланысты қажет.

40

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.5.5

2.2.5.6

2.2.6

2.2.6.1

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

2.2.6.5

2.2.6.6

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Бағдарламалық активтерді басқару жүйесі Мына
функциялары бар бағдарламалық жабдықтауды
бақылау және басқарудың автоматтандырылған
жүйесі:
1) БЖ пайдалануды түгендеу және бақылау;
2 )бағдарламалық және аппараттықты есепке алу
Проекциялаушы жабдық (Проектор -Минималды
рұқсаты 1280х800 WXGA Пикс, ресурс ламп 7000 ч,
үйлесімділік UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac,
шамының жарықтығы 4500 люмен, кереғарлығы
20000:1, видеоинтерфейстері HDMI, VGA ,USB, SVideo, проекторды төбеге ілуге арналған кронштейн
проекторға арналған экранмен бірге қарастырылсынМатаның көлемі 2440х2440, формат 1:1, тіркеу тәсілі
шідерге)
Басқалары
"Ақмола ЖЭТ" филиалы

Көлікжайға арналған қақпа (Ақмола АЭТ ЭЖЖ БП-де
5 автокөлікке)

Жалюзи (Терезеге арналған, ақ, матадан жасалған,
көлденең)

Суды коммерциялық есепке алуға арналған аспап
("Minomess M" Ұзындығы 300мм, 40ºС, DN 50,Qn 15,
L 300mm, қосылған. Номиналды шығыны 15м³/сағ)

Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған
құрылғылар(ПС-120Б)

Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған
құрылғылар(ПС-160Б)

Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған
құрылғылар ПС-210Б

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

Жоспар

Факт

32 549,031

Ауытқу

Ауытқу себептері

32 549,031

Жүйені сатып алу ҚР авторлық құқық саласындағы заңнамасын сақтау
мақсатында қолданылатын бағдарламалық жасақтаманы есепке алу
қажеттілігіне негізделген. Жүйені сатып алу қолданылатын БЖ туралы
мәліметті жүйелендіруге, жасалған шарттарға сәйкес есепке алу және
бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүйе лицензиялық
келісімдердегі өзгерістерді мониторингілеуге мүмкіндік береді.
Қызмет мерзімі аяқталған, ескірген жабдықты ауыстыру, сонымен
қатар "Самұрық-Қазына" АҚ Қорының АТ жабдығы бойынша сатып
алу стратегиясын және «KEGOC» АҚ АТК дамыту стратегиясының
(«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекітті, 2018ж. 29 маусымдағы № 7
хаттама) шеңберінде жұмыс орындарын стандарттау қағидаттарын
сақтау мақсатында сатып алынады.

дана

21

9 453,675

9 453,675

дана

307

137 769,305

137 769,305

дана

кв.м

дана

дана

дана

дана

4

228

1

4

2

2
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2 180,000

876,915

104,000

878,576

530,000

462,886

2 180,000

Өндірістік аймақтарға арналған рольқақпа. Құрылымының
қарапайымдылы мен құрауыштарының санына байланысты, үлкен өту
орындарын жабу бойынша экономикалық тұрғыдан тиімді шешім
болып табылады. Сатып алынатын рольқақпалар қыс кезеңінде
автомашиналар тұрағының есіктерін жылыту үшін өте қажет. Тауар
"Ашпаков Г.Т. " ЖК-мен жасалған 05.08.2019ж. №309801/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

876,915

500 кВ ЕБТҚ ҚС-ның 2 релелік залында релелік қорғаныс панеліне күн
сәулесінің тікелей түсуінен қорғайтын жалюзи жоқ. Бұл "Электр
станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелерінің" 852-т.
талаптарына сәйкес келмейді. Сонымен қатар 29.09.2017ж. К8/2017
ұйғарым актісіне сәйкес келмеуі бойынша қайталама ескертудің алдын
алу үшін қажет. 220 кВ Макинск ҚС-ның релелік залында РҚА
құрылғыларының күн сәулелерінен қорғаумен қамтамасыз етілмеуі
туралы К213-т. ескерту бар. Тауар "Дана" ЖК-мен жасалған
26.04.2019ж. №267950/2019/1 шартқа сай жеткізілді.

104,000

220кВ «Макинская»ҚС-да түгендеу нөмірі 030010769, «Minomess М»
түріндегі, қорытынды (хабарлама) бойынша пайдалануға жарамсыз
суық су есептегіші орнатылған. Істен шыққан есептегішті ауыстыру
суық су шығынын есептеуге және бақылауға мүмкіндік береді,
сонымен қатар "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР заңының
11-б. 88-т. сақтауды қамтамасыз етеді. Тауар "RMH" ЖШС-мен
жасалған 18.07.2019ж. №302467/2019/1 шартқа сай жеткізілді.

878,576

Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар
ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы
ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі
оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл
құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды
ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "ФОРЭНЕРГО -Казахстан" ЖШСмен жасалған 30.04.2019ж. № 267384/2019/4 шарт бойынша жеткізілді.

530,000

Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар
ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы
ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі
оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл
құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды
ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "VALSA LtD" ЖШС-мен жасалған
28.03.2019ж.№250668/2019/2 шарт бойынша жеткізілді.

462,886

Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар
ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы
ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі
оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл
құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды
ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "Южноуральскаяизоляторная
компания" АБҚ-мен жасалған 28.03.2019ж.№250668/2019/1 шарт
бойынша жеткізілді.

41

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

2.2.6.7

Иінтіректі қол аспасы (жүк көтергіштігі 3 т, көтеру
биіктігі 6 м)

2.2.6.8

Бинокль (Nikon Aculan A211 8-18x42, объективінің
диаметрі 42мм, еселігінің типі - өлшенетін,
максималды еселігі 18, минималды қашықтығы 8,
көлемі 5,3мм)

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

8

2

Жоспар

Факт

236,000

180,440

Ауытқу

Ауытқу себептері

236,000

220-500 кВ ӘЖ-де профилактикалық пайдалану және жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде сым жіне арқансымды жерге түсіру қажет
болатын ұстап тұрушы қысқыштарды түзету,
оқшаулағыштарды,тіркеулік арматураны ауыстыру бойынша
жұмыстарды орындау жиі талап етіледі. Жүк көтергішті пайдалану
кезінде сымды түсіру қажет емес, бұл осы жұмыс түрлерін тез және аз
күш жұмсап орындауға мүмкіндік береді. Тауар "VALSA LtD" ЖШСмен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/2 шартқа сай жеткізілді.

180,440

Жорық дүрбісі ӘЖ-ні жоспарлы тексеру, ақау актілерін жасау және
жасалған жөндеулер мен ТО сапасы мен көлемдерін бақылау кезінде
ӘЖ-дегі ажыраулар мен ақаулардың болжалды себептерін тіркеу үшін
қажет. Қолданыстағы дүрбілер пайдалану мерзімін өтеді, 1999ж.,20062008жж. Тауар "NYA" ЖК-мен жасалған 24.11.2019ж. №351184/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

2.2.6.9

Жерлендіргіш кедергісін өлшеуіш DET4TC2,
аспаптың шығыс кернеуі 25В немесе 50В, 128 Гц; Тоқ
күші 4,5мА немесе 0,45мА; Қысқыш арқылы өтетін
жерлендіру тоғының күш диапазоны 0,5мА-дан 19,9Аге дейін

2.2.6.10

Бензинмен жұмыс істейтін ара CARVER RSG 252,
қозғалтқышының қуаты -2л.с., қуаты -1500Вт,
шинасының ұзындығы-50см, қозғалтқышының көлемі52см³, жанармайы-бензин АИ-92 екі тактілі
қозғалтқыштарға арналған майы бар

дана

4

188,000

188,000

2.2.6.11

ӘЖ-де найзағайдан қорғайтын арқансымды
монтаждауға арналған (диаметрі 8,4-13,5 мм)
құрастырғыш аунақшалар М1Р-5

дана

25

195,653

195,653

2.2.6.12

ӘЖ-де найзағайдан қорғайтын арқансымды
монтаждауға арналған (диаметрі 22,4-33,2 мм)
құрастырғыш аунақшалар М1Р-7

дана

50

1 311,000

1 311,000

2.2.6.13

Құлақшасы бар монтаждық блок (HQG(L) 3,2т)

дана

10

135,000

135,000

2.2.6.14

Лазерлік алысты өлшеуіш CONDTROL XP4, өлшеу
диапазоны, м-0,005….150; дәлдігі, мм 1,5; габариттік
көлемдері, мм 135х59х28; салмағы, г-140

дана

дана

6

1
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3 060,000

134,400

3 060,000

134,400

Электр қондырғылардың жерлендіруші құрылғыларының жай-күйін
бағалау кезінде жерлендірудің жайылуға қарсы тұруы өлшенеді. Бұл
өлшемдер қосалқы станциялар мен әуе желілерінің жерлендіруші
құрылғыларының жай-күйін талдау үшін қажет. Бұндай өлшемдерді
жүргізу үшін СА 6425 омметрі қолданылады. Бұл аспап (СА 6425
омметр) 2002 жылы жеткізілді. 16 жыл ішінде бірнеше рет жөнделді
және өз ресурсын тауысты (аспаптың нормативті қызмет мерзімі 10
жыл). Тауар "Атлетикс" ЖК-мен жасалған 04.04.2019жылғы
№250682/2019/1 шартқа сай жеткізілді.
Жоғары вольтті электр жеткізу желілері әртүрлі ағаш тұқымдары өсетін
ну, орманды жерлерден өтеді. ӘЖ трассасын тиісті жай-күйінде сақтау,
ӘЖ-нің авариясыз жұмыс істеуі үшін ағаштарды арамен кесу қажет.
Ағаштардың ӘЖ сымдарына құлауы тұтынушыларға э/э жеткізудің
тоқтауына және басқа да қауіпті факторларға әкеледі. Тауар
"MushaNur" ЖШС-мен жасалған 04.04.2019ж. №250668/2019/6
шартқа сай жеткізілді.
Монтаждық аунақшалар электр жеткізу желілерінің жабдықтарында
жоспарлы пайдалану, жөндеу, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын
орындау үшін қажет. Қолданыстағы Техникалық пайдалану
қағидаларының Ns7б7 тармағына сай: ӘЖ-ге техникалық қызмет
көрсету және жөндеу арнайы машиналар, механизмдер, көлік
құралдары, такелаждар, жарақтар, құралдар мен құрылғылар
пайдаланылып, жүргізілуі тиіс. Тауар "Южноуральскаяизоляторная
компания" АҚБ-мен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/1 шартқа
сай жеткізілді.
Монтаждық аунақшалар электр жеткізу желілерінің жабдықтарында
жоспарлы пайдалану, жөндеу, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын
орындау үшін қажет. Қолданыстағы Техникалық пайдалану
қағидаларының Н2767 тармағына сай: ӘЖ-ге техникалық қызмет
көрсету және жөндеу арнайы машиналар, механизмдер, көлік
құралдары, такелаждар, жарақтар, құралдар мен құрылғылар
пайдаланылып, жүргізілуі тиіс. Тауар "АЮ" ЖК-мен жасалған
20.03.2019ж. №243789/2019/2 шартқа сай жеткізілді.
Монтаждық блоктар 220-500 кВ ӘЖ-де профилактикалық пайдалану
және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде құрал-саймандар, арқансым
және басқа да такелажды құрылғыларды тіректің үстіне көтеру үшін
қажет. Қолданыстағы монтаждық блоктар пайдалану ресрустарын
өтеді, төлкесінің тозуы бастапқы мәнінен 10%-ды құрайды, ары қарай
пайдалануға жарамсыз, 2019ж. есептен шығару жоспарланды. Тауар
"VALSA LtD" ЖШС-мен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/2
шартқа сай жеткізілді.
Лазерлік алысты өлшеуіш - рулетканың жаңа ұрпағы, өлшеу
объектісіне жақындамай объектіге дейінгі қашықтықты өлшейтін
құрал. Лазерлік алысты өлшеуіштің дәлдігі рулетканың дәлдігінен
жоғары. Лазерлік алысты өлшеуіштің рулеткадан артықшылығы айқын сіз жетуі қиын немесе қолжетімсіз объектілерге дейінгі қашықтықты
өлшей аласыз. ҒҚЖО техникалық персоналы жұмыс көлемдері мен
материалдарын белгілеп, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеудің
ақау актілерін әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізеді. Бұл жұмыстарда
филиал ҒжәнеҚ жөндеу жұмыстарының көлемдерән анықтау үшін дәл
және жылдам өлшеу үшін лазерлік алысты өлшеуіш қажет. Тауар "WQ"
ЖК-мен жасалған 01.04.2019ж. №250668/2019/5 шартқа сай жеткізілді.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.6.15

2.2.6.16

2.2.6.17

2.2.6.18

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Тасымалданатын аллюминий жиылмалы басқыш
(жұмыс биіктігі - 3,25 м)

Су жылытқыш (бойлер) (модель PRO R100H,багінің
көлемі-100л., су беру тәсілі - қысымды, судың ең
жоғары температурасы- +75С, габариттері
45х91,3х48см)
Кабелді тартудың зақымданған жерін дәл анықтау
кешені (Locater set, электрмен қоректендіру 4х1,5-В
элементтерден және кернеуі 12….24В тұрақты тоқ
сыртқы қоректендіру көзінен (батареяларды теріс
қосылудан қорғайды), көлемі 290х130х240 мм,
салмағы - 12,5 кг)

Кабельді сынау және диагностикалауға арналған
қондырғы (BAUR FRIDA, максималды пайдаланатын
қуаты 300Вт, көлемі 438х412х220 мм, салмағы - 19,5
кг)

Жалюзи (Терезеге арналған, көлденең, жалюзи түрі
ішкі, материалы аллюминий.)

2.2.6.20

Насос ESPA PISCIS3 50M, максималды қысымы
10,5м, өндіргіштігі 15 куб.м/сағ., көлемдері
337х154,5х218мм.

2.2.6.22

2.2.6.23

2.2.6.24

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

2.2.6.19

2.2.6.21

Өлшем
бірлігі

Жиылмалы басқыш, биіктігі 5,7 м (3 бөлікті,
тасымалданатын)

Трансформатор майын термоваккум әдісімен өңдеуге
арналған қондырғы

Жиналмалы аллюминий баспалдақ

Батпалы сорғы

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

дана

1

37,000

37,000

Тасымалданатын аллюминий жиылмалы басқыш, биіктігі 3,25м.,
жоғарыда орналасқан электр жабдықтарда (қызу шамдарын ауыстыру,
жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу, аспалы төбе және т.б.)жоспарлы
пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажет. Тауар
"Макзумов К.Х." ЖК-мен жасалған 26.05.2019ж. №275809/2019/3
шартқа сай жеткізілді.

дана

1

43,100

43,100

Су жылытқыш цех персоналының жуынатын бөлмесіне қажет. Тауар
"КASNOYES CO" ЖК-мен жасалған 01.08.2019ж. №307343/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

дана

1

3 190,000

3 190,000

дана

1

6 980,000

6 980,000

кв.м

дана

дана

дана

дана

дана

409

1

1

1

1

1
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1 575,158

214,400

50,000

17 499,000

2 600,000

168,313

«kEGOC» АҚ Ақмола ЖЭТ филиалының Көкшетау АЭТ электр
объектілерінде тігілген полиэтиленнен кабель жасалды. Аспаптардың
болмауына байланысты тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдердің
зақымданған жерлерін анықтау мүмкін емес. Тауар "Энергоскан"
ЖШС-мен жасалған 25.04.2019ж. №254167/2019/1 шартқа сай
жеткізілді.
Күштік КЖ сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін олардың жай-күйін
бақылау мақсатында жоспарлы-профилактикалық сынаулар жүргізілуі
тиіс. Егер олар жүргізілмесе, КЖ-ның зақымдануына әкеледі. Бұл
негізінен қосалқы станцияларда жеке қажеттіліктердің қоректенуінің
жоғалуына әкеледі. Ол жүйелік аварияға әкелуі мүмкін. Заманауи
кабельдер тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауымен жасалады.
Олар филиалдың ҚС-ның жеке қажеттіліктерін жаңғырту кезінде қағазмай оқшаулағышты кабельдердің орнына пайдаланылды. Тауар
"Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 25.04.2019ж. №267828/2019/1
шартқа сай жеткізілді.

1 575,158

Көлденең жалюзиді сатып алу жайлылықты, күн сәулесінің қажетті
көлемін қамтамасыз етеді және еңбек өнімділігі мен кеңсе техникасын,
жиһазын пайдалану тиімділігін арттырады. ҚР ЕК 184-б. "Жұмыс
орындары қауіпсіздігінің талаптарына" сай жұмыс уақыты ішінде
жұмыс орындары орналасқан бөлмелердегі температура, жарық,
сонымен қатар желдету санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға
сәйкес болуы тиіс. Тауар "Дана" ЖК-мен жасалған 26.04.2019ж.
№267950/2019/1 шартқа сай жеткізілді.

214,400

Сорғының элементтерінің қанағаттанарлықсыз, дұрыс жұмыс істеуіне
мүмкіндік бермейтін жай-күйіне байланысты (мойынтірегінің тозуы,
оқшаулауының тозуына байланысты қозғалтқыш байламдарының
қысқаша тұйықталуы). Сорғының қолданыстағы электр қозғалтқышы
жөндеуге жарамсыз. Тауар "WQ" ЖК-мен жасалған 28.03.2019ж.
№250430/2019/1 шартқа сай жеткізілді.

50,000

Тасымалданатын басқыш-жиылмалы басқыш, ұзындығы 5 м., электр
жабдықтың жоғарыда орналасқан бөліктерінде жоспарлы пайдалану
және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажет. Қолданыстағы сүйеп
қоятын ағаш сатының ақаулары бар: басқыштары сынық,
адырналарында жарықшалар бар. Тауар "Макзумов К.Х." ЖК-мен
жасалған 26.05.2019ж. №275809/2019/3 шартқа сай жеткізілді.

17 499,000

ҚС-да газсыздандыру және май толтырылған жабдыққа май құюға
арналған қондырғы жоқ. Бұл май толтырылған жабдыққа майды
жылдам құюға мүмкіндік бермейді. Осыған орай ҚС жабдығы
жұмысының сенімділігі төмендейді. Тауар "TESSA INTER GROUP"
ЖШС-мен жасалған 25.12.2018ж. №01-16-Д-1306 шартқа сай
жеткізілді.

2 600,000

Аллюминий басқыш ӘЖ-де үстінен тексеру, жоғарыға шығу, жөндеу,
пайдалану және авариялық жөндеу жұмыстарын орныдау кезінде
қажет. Басқышты пайдалану бір автомұнараның жұмысын босатуға
мүмкіндік береді. Бұл шығындарды азайтуға және бірнеше ӘЖ-де
жұмысты ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қолданыстағы
баспалдақтарда жарықшақтар, майысулар және байланысатын
жерлерінде тозулар бар. Тауар "СамрукИнвестТрейд" ЖШС-мен
жасалған 16.09.2019ж. №323390/2019/1 (687-Д) шартқа сай жеткізілді.

168,313

Батпалы сорап меншікті ұңғымадан сумен жабдықталады, басқа су
беру көздері жоқ 04-объектіні сумен жабдықтау, 04-объектіге ауызсу
жеткізу арналған. Тауар "Бактыярова К.Ж." ЖК-мен жасалған
18.12.2019ж. №363071/2019/1 шартқа сай жеткізілді.
43

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.6.25

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Жарғақты қысымды бак (Жарғақты қысымды бак )

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

1

Жоспар

Факт

13,000

Ауытқу

Ауытқу себептері

13,000

Жарғақшалық қысымды бак ұғымаға суды ұңғымадан су сорғысына
жинау үшін орнатылады. Суды ішіне жинауға арналған. Сорғы
ажыратылған жағдайда суды сумен жабдықтау жүйесіне береді,
сорғының жиі сөнуінің алдын алады. 04-объект меншікті ұңғымадан
сумен жабдықталады, басқа су беру көздері жоқ. Тауар Аквест ЖШСмен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/2 шартқа сай жеткізілді.

2.2.6.26

Жарғақты қысымды бак (Жарғақты қысымды бак )

дана

1

110,000

110,000

Жарғақшалық қысымды бак ұғымаға суды ұңғымадан су сорғысына
жинау үшін орнатылады. Суды ішіне жинауға арналған. Сорғы
ажыратылған жағдайда суды сумен жабдықтау жүйесіне береді,
сорғының жиі сөнуінің алдын алады. 04-объект меншікті ұңғымадан
сумен жабдықталады, басқа су беру көздері жоқ. Тауар Аквест ЖШСмен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/2 шартқа сай жеткізілді.

2.2.6.27

Зәрнәжістік сорғы қондырғысы (Зәрнәжістік сорғы
қондырғысы)

дана

1

130,000

130,000

Зәрнәжістік сорғы қондырғысы нәжісті септиктен кәріз жүйесіне
ағызуға арналған. Тауар Макзумов К.Х. ЖК-мен жасалған 18.12.2019ж.
№363071/2019/3 шартқа сай жеткізілді.

1 676,840

Тауар филиалдың ӨДО желілік-аппараттық залының серверлік
жабдығын зақымданудан қорғау және зақымдануының алдын алу үшін
"ТМТ Capital" ЖШС-мен 1676,84 мың теңге сомасына жасалған
22.12.19ж. № 363205/2019/1 шартқа сай сатып алынды.

484,308

Тауар Энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
орындау, сонымен қатар ескі аспаптың қызмет мерзімінің өтуіне
(2000ж.ш) және келесі жылы (қызмет мерзімі 12 жыл) тексеруден өте
алмау тәуекеліне байланысты "ТБН Алматы Сервис" ЖШС-мен
484,308 мың теңге сомасына жасалған 25.10.19ж. №339773/2019/1
шартқа сай сатып алынды.

147,322

Аспап құпия ақпараттың таралуының алдын алу үшін ұялы байланыс
құрылғыларының: радиомикрофондар, радио арнасы бойынша бейне
және дыбыстық ақпаратты жеткіщу құрылғыларын, WI-FI, bluetooth
арналары арқылы деректерді жеткізу құралдарының сигналдарын
бұғаттау (басу) үшін "Тополь" ЖШС-мен 147,322 мың теңге сомасына
жасалған 27.11.19ж. № 351132/2019/1 шартқа сай сатып алынды.

2.2.6.28

2.2.6.29

2.2.6.30

2.2.6.31

2.2.6.32

2.2.6.33

"Алматы ЖЭТ"филиалы
Ролл-терезе қақпағы (бұзуға төзімді жалюзи) (ӨДОның желілік-аппараттық залының солтүстік жабдығын
қорғау және зақымдау қауіпінің алдын алу үшін
ескіруіне және қауіпсіздік бойынша қолайсыз
жағдайға байланысты сыртқы бұзуға төзімді жалюзиді
ауыстыру қажет)
Жылу энергиясын есепке алу құралы (1) жылу
есептегіш КМ Ду 25 (от 0,06-15 м. куб/сағ); 2)
қоректендіру блогі БП3В (2); 3)электрмен
монтаждаушы жәшік жиынтықта (3-х фазалы, Кабель
UTP, Кабель Unitron, Кабелегон, Гофра, Хомуты,
Изолента, Площадки, Нагеля) 4) GSM - модем (Telit
GL 868-Dual); 5) қос жылу шығарғыш.)

Ұялы телефондарды басқыш

дана

дана

дана

"Шығыс ЖЭТ" филиалы

дана

Дәнекерлеуші аппарат

дана

Құлақшасы бар монтаждық блок (HQG(L) 3,2т)

дана

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі

дана

Қабырғаға қыстыратын ауа баптағыш

2.2.6.35

Ауа баптағыш сплит-жүйе бағаналы-едендік суыту
ауданы 120-140м2

2.2.6.37

дана

Матрицалы генератор

2.2.6.34

2.2.6.36

дана

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі 2

Бағана түріндегі едендік ауа баптағыш

дана

дана

дана

дана

8

1

1

1 676,840

484,308

147,322

1

73,000

73,000

Тауар "СКТБ Гранит" ЖШС-мен 73,0 мың теңге сомасына жасалған
27.11.19ж. №351140/2019/1 шартқа сай жанама электр магниттік
сәулелер есебінен дербес компьютерлердің мониторынан ақпаратты
алудан қорғау үшін сатып алынды.

1

2 850,000

2 850,000

Тауар "Start" ЖК-мен жеткізуге 2850,0 мың теңге сомасына жасалған
28.12.2018ж. №216531/2018/1 шарт бойынша бригадаларды жасақтау
үшін сатып алынды

2

594,000

594,000

2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісу және "Теplo Lux"
ЖШС-мен жеткізуге 04.03.2019ж. 01-16-Д-118 шарттың кеш жасалуы

2 613,600

Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және "Алпан С.А"
ЖК-мен 9493,200 мың теңге сомасына жасалған 11.02.2019ж. № 01-16Д-119 шарт бойынша қызмет мерзімін өтеген, ескірген ауа баптағышты
ауыстыру мақсатында сатып алынады

6 879,600

Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және "Алпан С.А"
ЖК-мен 9493,200 мың теңге сомасына жасалған 11.02.2019ж. № 01-16Д-119 шарт бойынша қызмет мерзімін өтеген, ескірген ауа баптағышты
ауыстыру мақсатында сатып алынады

2 450,000

2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"Префектура" ЖШС-мен жеткізуге 19903,8 мың теңге сомасына
11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы

17 453,800

Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және
"Префектура" ЖШС-мен жеткізуге 19903,8 мың теңге сомасына
жасалған 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарт бойынша қызмет мерзімін
өтеген, ескірген ауа баптағышты ауыстыру мақсатында сатып алынады

16

14

10

26
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2 613,600

6 879,600

2 450,000

17 453,800

44

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Факт

Ауытқу

1

17 499,000

17 499,000

Факт

Жоспар

Батыс ЖЭТ филиалында трансформатор майын
термовакуумдық өңдеуге арналған қондырғы

дана

"Солтүстік ЖЭТ" филиалы

дана

2.2.6.39

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту/жылыту
қуаты 6,5/7,5 кВт, ұсынылатын суыту ауданы 70-72 м2

дана

2

519,390

519,390

2.2.6.40

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту қуаты
3,8-4,0 кВт; Жылыту қуаты 3,8-4,0 кВт

дана

4

1 467,464

1 467,464

2.2.6.41

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту қуаты
5,2 кВт; Жылыту қуаты 6 кВт

дана

4

2 266,004

2 266,004

2.2.6.42

Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі ұсынылатын
суыту ауданы 18-24 м2

дана

2

1 511,656

1 511,656

2.2.6.43

Трансформатор майын термовакуумдық өңдеуге
арналған қондырғы

дана

1

20 836,900

20 836,900

2.2.6.38

2.2.6.44

2.2.6.45

Электронды тахеометр

дана

Металл сөре

дана

"Орталық ЖЭТ" филиалы

дана

1

1

313,500

4 520,004

313,500

2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"TESSA INTER GROUP" ЖШС-мен 17499,00 мың теңге сомасына
25.12.2018 ж. 01-16-Д-1306 шарттың кеш жасалуы
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш
жасалуы
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш
жасалуы
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш
жасалуы
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және
"Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш
жасалуы
2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың
техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "
TESSA INTER GROUP" ЖШС-мен 25.12.2018ж. № 01-16-Д-1305
шарттың кеш жасалуы
" Leica Geosystems Kazahstan"(Лейка Геосистемс Казахстан) ЖШС-мен
жасалған 04.11.2019ж. № 341637/2019/1 шартқа сай мердігер ұйымдар
жұмыстарының сапасын уақтылы бақылау, құрылыс кезінде биіктік
белгілерін тексеру, аумақта салынып жатқан объектіні бекітудің
геодезиялық схемасын жасау үшін қосымша сатып алынды.
Басқарманың 26.09.2018ж. № 23 хаттамасымен бекітілген Пр КЕGОС
00-106-18-ПР «КЕGОС» АҚ-да құжаттамалық қамтамасыз етуді
ұйымдастыру қығидаларының 6.2-тармағына сәйкес 2018 жылғы
қарашаның 6-сынан бастап 8-ін қоса алған аралықта "Солтүстік ЖЭТ"
филиалында іс қағаздарын жүргізу және құжатайналымының жай-күйі
тексерілді. Тексеру нәтижесінде филиалға Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2018 жылғы 19 қыркүйектегі № 575 қаулысымен бекітілген
Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік
құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау,
есепке алу мен пайдалану қағидаларының талаптарына сай жобалау
құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету тапсырылды. Қосымша сатып алу
"Қағидалар" талаптарын қамтамасыз ету, "Зимние окна" ЖШС-мен
жасалған 22.10.2019ж. № 338918/2019/1 шартқа сай.

3 654,000

Тауар Қызметінің нормативтік мерзімін өтеген, 2007-2008 жылы
шығарылған пресстердің орнына "Орталық ЖЭТ" филиалының ӘЖ
жұмысының сенімділігін арттыру және объектілеріне қызмет көрсету
тиімділігін арттыру үшін енгізілді. "MIA Group" ЖШС-мен 3654,0 мың
теңге сомасына 27.12.2018ж. № 214967/2018/1/10-12-Д-400 шарт
жасалды. Бұл жабдықты 2018 жылы сатып алу жоспарланған болатын,
бірақ шартты кеш жасауға байланысты жеткізу 2019 жылға ауысты.

1 173,100

1 173,100

Тауар энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
орындау үшін сатып алынды. "ЕвроСпецАрматура" ЖШС-мен 790,5
мың теңге сомасына 02.08.2019ж. №308942/2019/2-10-12-Д-402 ,
"ИнКаз Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен 382,6 мың теңге сомасына
01.08.2019ж. №308942/2019/1 - 10-12-Д-403 шарт жасалды.

1

299,000

299,000

1

2 767,857

2 767,857

2.2.6.45

Сорғы станциясы және матрицалар кешені бар
гидравликалық пресс

2.2.6.14

Суды есепке алу құралы (Су есептегіші, импульстер
есептегіші- GSM/GPRS модемі бар тіркеуіш,
қоректенуі 220 В, индикаторы бар, антена және басқа
да құрауыштары, монтаж)

дана

11

2.2.6.15

Жылуды есепке алу құралы (Ультродыбысты жылу
есептегіш GSM модем антенна қоректендіру көзі
және басқа да құрауыштары, монтаж)

дана

2.2.6.47

Мобильді архивтік сөрелер (жиынтық)

дана

"Оңтүстік ЖЭТ" филиалы

дана

дана

4 520,004

Ауытқу себептері

2
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3 654,000

Тауар энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
орындау үшін сатып алынды. "ИнКаз Инжиниринг Казахстан" ЖШСмен 299 ,0 мың теңге сомасына 06.08.2019 ж. №310815/2019/1-10-12-Д407 шарт жасалды.
НҚ сатып алу архивтік құжаттарды сақтауға сәйкес келтіру үшін қажет.
"ASSK Ltd" ЖШС-мен 2767,857 мың теңге сомасына 16.10.2019ж.
№335828/2019/1 шарт жасалды.
45

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.2.6.48

Т/б бағаналарға арналған тірекуіш СК22 және СК26
(тірек)

дана

2

280,000

280,000

2.2.6.49

Т/б бағаналарға арналған тірекуіш СК22 және СК26
(аралық)

дана

8

1 280,000

1 280,000

Ауытқу себептері

Тауар ЭЖЖ т/б тіректерін сақтау үшін сатып алынды. Сангинов
Абдуазим Сайдакпарович ЖК-мен жеткізуге 280,00 мың теңге
сомасына 10.10.2019 ж. №331526/2019/1 шарт жасалды.
Тауар ЭЖЖ т/б тіректерін сақтау үшін сатып алынды. Сангинов
Абдуазим Сайдакпарович ЖК-мен жеткізуге 1 280,00 мың теңге
сомасына 10.10.2019 ж. №331526/2019/1 шарт жасалды.

Атқарушы дирекция
2.2.6.50

Үстел шамы (қыздыру шамы 220 V смаксималды
қуаты 60 вт)

дана

15

89,850

89,850

Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек
гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды

2.2.6.51

Қабырғаға ілінетін сағат (көлемі 40х40х4 см кем емес)

дана

5

79,680

79,680

Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды

2.2.6.52

Суға арналған кулер (Бөтелкені орнату: үстінен кулердегі функциялар: электронды суыту.)

дана

5

174,600

174,600

Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек
гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды

2.2.6.53

Ауаны ылғалдандырғыш (Бөлменің ауданы: 60 кв.м.,
қуаты, Вт: 180 кем емес)

дана

4

378,400

378,400

Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек
гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды

дана

1

134,600

134,600

Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды

дана

5

182,000

182,000

Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды

дана

20

36,991

36,991

Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды

дана

7

138,994

138,994

дана

6

89,994

89,994

Өрт сөндіру шкафтары И KEGOC 00-702-10 «KEGOC» АҚ
объектілерінде алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтау және қолдану
нұсқаулығының 9-т. 9.1,9.8-тармақшаларына және 10-т. 10.3тармақшасларының талаптарына сай орналастыру үшін сатып алынды.
Өрт сөндіру қалқаны ғимаратты пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз
ету және алғашқы өрт сөндіру құралдарын (шелек, өрт сөндіргіш және
т.б.), өрт сөндіру жарақтарын (багор, сүйемен, күректер), соымен қатар
өрт сөндіру құрал-саймандарын (өртке қарсы мата және т.б.) И KEGOC
00-702-10 «KEGOC» АҚ объектілерінде алғашқы өрт сөндіру
құралдарын сақтау және қолдану нұсқаулығының 9-т. 9.1,9.8тармақшаларына және 10-т. 10.3-тармақшасларының талаптарына сай
орналастыру үшін сатып алынды.

2.2.6.54
2.2.6.55
2.2.6.56
2.2.7

2.2.7.1

Түптеуге арналған машинка (Мұқаба қалыңдығы:
макс. 450 парақ; бір мезгілде тесу: макс. 28 парақ;
мұқаба ұзындығы: 297 мм.)
Маркерлі тақта (Тақта типі: айналмалы, екі жақты.)
Калькулятор (Типтік өлшемі – үстел үстілік;
дисплейінің разрядтылығы– 16; қос қоректендіру;
габариттері – 190х140х30 кем емес, бірақ 210х155х40
мм көпр емес.)
Өрт сөндіретін жабдық және құрал-сайман
Өрт сөндіретін шкаф (типі ШПК-315 көлемі
840х650х230)

2.2.7.2

Өрт сөндіретін қалқан (Ашық ЩП-А жиынтықта)

дана

1

49,000

49,000

2.2.8

Еңбекті қорғау құралдары
Бейнетіркеуіш Матрица – 2 Мп кем емес, видео
рұқсаты 30 к/с кезінде– 1920х1080 пикселден кем
емес. қосымша камера – 720х480 кем емес

дана

1 572

80 556,673

80 556,673

дана

66

3 241,571

3 241,571

Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды.

дана

9

1 738,107

1 738,107

Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды.

1 599,906

Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің 187-бабы 2-т.
сай жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері
бойынша оқыту жүргізуге. оқыту ұйымдастыруға және білімдерін
тексеруге міндетті. Тауар ТҚ бойынша оқыту үшін енгізілді.
Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің 187-бабы 1-т.
сай жұмыс беруші зардап шеккен тұлғаға алғашқы медициналық көмек
көрсетуді ұйымастыруға және қажет болған жағдайда оны денсаулық
сақтау ұйымына жеткізуге міндетті.

2.2.8.1

2.2.8.2

2.2.8.3

Алкотестер жиынтықта батарея және мүштіктер
жинағы 100 дана. Графикалық СК дисплей. Соққыға
төзімді корпус. Нәтижелерді сақтау соңғы 100 өлшем.

Цифрлы фото жиектемесі Экран диагональ 14-15
дюйм, аудиожәне видеофайлдарды оқиды, жадының
көлемі 1 Гб, 1 Гб кем емес SD картаны оқиды .

дана

45

1 599,906

2.2.8.4

Жүрекке тікелей емес массаж сапасын бақылаушы
датчигі бар автоматты сыртқы дефибриллятор , орыс
тілінде дауыстап ескертулері және электроды бар

дана

12

8 784,103

8 784,103

2.2.8.5

Сыртқы қатқыл диск 1000Gb 2,5'', Transcend StoreJet
25M3, Black/Green

дана

36

1 130,339

1 130,339

2.2.8.6

1000 В дейінгі электр өлшеуіш тістеуік

дана

9

274,610

274,610
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Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды.
Тауар РД 34.03.603 электр қондырғыларда пайдаланылатын қорғаныс
құралдарын қолдану және сынау қағидаларына сай қосалқы станциялар
мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі бригадаларды жабдықтау үшін
сатып алынды. № 6 қосымша. Қорғаныс құралдарымен толымдау
нормалары.

46

Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

2.2.8.7

2.2.8.8

2.2.8.9

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Суға арналған сүзгі

Биіктіктен құлаудан қорғайтын жиынтық

Арнайы киімге арналған металл, екі секциялы,
полимерлі ұнтақты жабынды, кіріктерілген құлпы бар
шкафтар, сөресі және ілгішке арналған маңдайшасы
бар, көлемі 1860х600х500мм.

дана

дана

дана

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

18

105

180

Жоспар

Факт

Ауытқу

5 760,000

5 760,000

Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек
гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды

21 266,700

Тауар РД 34.03.603 электр қондырғыларда пайдаланылатын қорғаныс
құралдарын қолдану және сынау қағидаларына сай қосалқы станциялар
мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі бригадаларды жарақтау үшін
сатып алынды. № 6 қосымша. Қорғаныс құралдарымен толымдау
нормалары. НВ тартылатын арқансымы бар инерциялық бұғаттаушы
құрылғы биіктікте жұмыс істеу кезінде құлаудан сақтауға арналған.

11 627,424

Тауар "Энергетикалық кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігі ережелеріне"
(5.9-т) сай сатып алынды. Тұрмыстық үй-жайларда арнайы киімге
арналған шкафтар металл болуы тиіс, сонымен қатар санитарлықгигиеналық нормаларды сақтау үшін. Металл шкафтардың болмауы ТҚ
және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмауына, персоналдың нормаға
сай және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін өртке қарсы
минимумның сақталмауына, еңбек гигиенасының болмауына және
санитарлық нормалардың сақталмауына әкеледі.

4 673,198

Тауар бригадаларды қамту үшін сатып алынды. Төсек қаптар бірнеше
тәулік бойы, жыл бойы (мезгіл сайын), ауа-райы жағдайларына
қарамастан далада жұмыс істейтін ӘЖ жөндеу және қызмет көрсету
жөніндегі бригада мүшелеріне және МжКҚ жүргізушілеріне демалу
үшін тиісті (қарапайым) жағдайлар жасауға қажет. ҚР Еңбек кодексінің
-б. -т. 3)-т. сай жұмыс беруші жұмыскерлерге қажетті санитарлық гигиеналық жағдайлар жасауға міндетті.

21 266,700

11 627,424

2.2.8.10

Төсек қап Сыртқы матасы су өткізбейді. Тысқабы
жиынтықта. Кір жуғыш машинада жууға болады.
Көлемі: (190+30) х 90 см.

2.2.8.11

Телевизор Диагоналі 55 дюймнен кем емес. Экранның
тұнықтығы 3840 × 2160 кем емес. Интернетке
қосылуымен LAN+Wi-fi, USB, SMART

дана

24

4 329,283

4 329,283

2.2.8.12

Бейнетіркеуіш 2018ж.

дана

685

13 864,900

13 864,900

2.2.8.13

Автомобильдік қуаттандыру құрылғысы Go Pro Hero
4 Silver цифрлы экшн-камералар аккумуляторларын
автокөлікте қуаттандыруға арналған

дана

3

83,400

83,400

2.2.8.14

Желіден қуаттандыру құрылғысы Go Pro Hero 4
Silver цифрлы экшн-камералар аккумуляторларын 220
кВ желіден қуаттандыруға арналған

дана

3

117,450

117,450

2.2.8.15

10 кВ дейін оқшаулаушы штанга, жедел

дана

9

47,332

47,332

2.2.8.16

35 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі
бар

дана

6

77,523

77,523

2.2.8.17

110 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі
бар

дана

13

198,100

198,100

дана

250
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4 673,198

Ауытқу себептері

Тауар ТҚ сыныбына оқыту үшін сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің
182-бабы 2-тармағына сай жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту жүргізуі, оқытуды
ұйымдастыруы және білімін тексеруге міндетті.
Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР
заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол
жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес
ұйымдастыруы тиіс.
Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР
заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол
жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес
ұйымдастыруы тиіс.
Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж.
№8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар
жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР
заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол
жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес
ұйымдастыруы тиіс.
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

2.2.8.18

220 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі
бар

дана

19

392,113

392,113

2.2.8.19

500 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі
бар

дана

12

377,213

377,213

2.2.8.20

Кернеу көрсеткіш УННУ-1,әмбебап, 0,4 кВ электр
қондырғыларға арналған

дана

14

80,508

80,508

2.2.8.21

Кернеу көрсеткіш УВНУ-10СЗКБ

дана

2

164,538

164,538

2.2.8.22

Кернеу көрсеткіш УВНУ-10СЗКБ.

дана

6

43,924

43,924

2.2.8.23

Кернеу көрсеткіш УВН-90М-35-220 СЗ ИП

дана

4

86,554

86,554

2.2.8.24

Кернеу көрсеткіш УВНБУ-35-220 "МЕМ" (УВНИ-35220 С3, ӘЖ және ТҚ-ға арналған 35;110;220

дана

15

320,285

320,285

2.2.8.25

Кернеу көрсеткіш УВНсТФ 6-10
(УВНФ-10С3, 6-10 фазаларының сәйке келуін
тексеруге арналған)

дана

5

120,064

120,064

2.2.8.26

УВН(С3) 6-10
(УВН-10 кВ) кернеу көрсеткіші

дана

6

58,567

58,567

2.2.8.27

УВН-10 С3 кернеу көрсеткіші

дана

16

98,962

98,962

Астана қ. 240 орынды бала бақша салу

дана

1

14 239,000

14 239,000

3

3.1

Астана қ. 240 орынды бала бақша салу

1
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14 239,000

14 239,000

Ауытқу себептері

Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс
құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан
Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті
төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы)
талаптарына сәйкес сатып алынды
Жоба Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен
кеңестің 27.11.2013 жылғы хаттамасына және "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ"
АҚ Басқарма төрағасы Шүкеев өткізген жұмыс жиналысының
28.11.2013ж. № 21-р хаттамасына сәйкес іске асырылды.
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Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

№ р/с

Реттелетін қызметтердің
(тауарлардың, жұмыстардың)
атауы және қызмет көрсетілетін
территория

Іс-шаралардың атауы

Өлшем
бірлігі

Натурал көрсеткіданаердегі
саны
Жоспар

Факт

Ескерту: қысқартулардың мағынасы
А- ажыратқыш
АКШ - асқын кернеуді шектеуіш
АҚ - акционерлік қоғам
АТ - автотрансформатор
АТҚ – ашық тарату құрылғысы
АЭТ- аумақтық электр торабы
АЖ -ауалық ажыратқыш

Инвестициялы
қ бағдарлама
шегінде қызмет
көрсету кезеңі

Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы
Пайда мен шығындар
туралы есеп

Жоспар

Факт

Ауытқу

Ауытқу себептері

ЖҚЦ - жөндеу-құрылыс цехы
ҚМҒ - қосалқы мақсаттағы ғимарат
КӨС - күзету-өрт сөндіру сигнализациясы
ҚС - қосалқы станция
ҚСҚ - қосалқы станция қызметі
МжәнеБЖ - мониторинг және басқару жүйесі
МжәнеКҚ - механизация және көлік қызметі

ӘЖ - әуе желілері

ОАЭТ - Оңтүстік аудандық электр торабы

ӘТК - әкімшілік-тұрмыстық кешен

ОБТҚ- орталық бас төмендеткіш қосалқы станциясы

ӘЖ АА - әуе желілерінің аварияға қарсы автоматикасы

ОЖМЗ - орталық жөндеу-механикалық зауыты

ББҚ- басқарудың бас қалқаны

ОЖЭТ - Оңтүстік жүйеаралық электр тораптары

БК - байланыс конденсаторы

ОҚМАЭС - Оңтүстік-Қазақстандық мемлекеттік аудандық электр станциясы

БЭЖ - Біртұтас энергетикалық жүйе

ӨДО - өңірлік диспетчерлік орталық

ГЭС - гидроэлектростанция

УҚТ - ультрақысқа толқындар

ДТБҚ - диспетчерлік техникалық басқару қызметі

ЖҚ - жеке қажеттіліктер

РПД - екі тіреулі колонкалы немесе екі сәулелі оқшаулағыш гирляндалы аспалы айырғыш

ЖҚҚ - жеке қажеттіліктегі қалқан

ЕБТҚ - Есіл бас төмендеткіш қосалқы станциясы

ЖҚТ - жеке қажеттіліктегі трансформатор

ЕСО - Есептік-сервистік орталық

ПАЭТ - Павлодар аумақтық электр тораптары

ЕМАЭС - Екібастұз мемлекеттік аудандық электр станциясы

Р - реактор

Л-желі

РҚ-релелік қалқан

ЖБП- жедел басқару пункті

РҚА - релелік қорғау және автоматика

ЖЖБ - жоғары жиілікті бөгеуіл

РБЖ- радиорелелік байланыс желісі

ЖӘА - жоғары қысымға арналған әуе ажыратқышы

СТҚЖ – сыртқы таратушы қондырғысының жинақталымы

ЖНҚ - желілерді негізгі қорғау

ТҚ – таратушы қондырғы

ЖО ҰДО - жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы

ТМК - титан - магний комбинаты

ЖӨБ - жөндеу-өндірістік базасы

ТМАЭС - Троицк мемлекеттік аудандық электр станциясы

ЖТҚ – жабық тарату құрылғылары

ТМШ - трансформаторлық-май шаруашылығы

ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама

ТТ - ток трансформаторы

ЖЭС - жылу электр станциясы

ТТҚ - тұрақты ток қалқаны

ЖЭТ - жүйеаралық электр тораптары

ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме

КҚЖ- кепілдендірілген қоректендіру жүйесі

ҰЭТ - ұлттық электр торабы

ЖКФМРБ - Жиіліктердің көп функционалды микропроцессорлық релелері блогы

ААМК - аварияға қарсы автоматиканың микропроцессорлық кешені

КТ - кернеу трансформаторы

ШГЭС - Шүлбі гидроэлектр станциясы

КФК - каскадтық фазаның кернеуі

ШЖ - шиналар жүйесі

ХТС - халықаралық телефон станциясы

ЖКФМРБ - Жиіліктердің көп функционалды микропроцессорлық релелері блогы

ҚарМАЭС - Қарағанды мемлекеттік аудандық электр станциясы

ЭТК - энергетикалық түрлендіргіш кешен
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