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1. ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР

Осы есепте «БЭСК» АҚ жəне «Шығысэнерготрейд» ЖШС барлық мүдделі тұлғаларға 2021 
жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгі қызмет нəтижелері мен жетістіктері туралы толық 
шолуды ұсынады.

Осы есепте көрсетілген қоғамның жəне серіктестіктің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша шоғырландырылған қаржылық есебі «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС тəуелсіз 
аудиторымен расталды.

Осы есеп шеңберінде Экономика, экология, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау, корпоративтік 
əлеуметтік жауапкершілік, өндірістік жəне қаржылық қызмет саласындағы ақпарат келтірілген. 
Ақпарат жəне сандық мəліметтер 2021 жыл кезеңінде берілген, алайда ақпаратты салыстыру жəне 
талдау мақсатында кейбір көрсеткіштерде қолданылатын 2014 – 2021 жылғы нақты деректер 
пайдаланылған. 

Есеп беру циклы-жыл сайын.

Жылдық есепті дайындау кезінде құрылымдық бөлімшелерден алынған есептер пайдаланылды.
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«БЭСК» АҚ ЖЕЛІЛЕРІНЕиҚОСЫЛҒАН ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ»

Тұтынушылар саны 459 403

4,6%

95,4%

Электр энергиясының жіберілімі жəне 
нақты шығындар

заңды тұлғалар - 4,4%

жеке тұлғалар  - 95,6%

потери эл/эн., млн.кВт.ч.

объем передачи эл/эн., млн.кВт.ч.

География деятельности

283 300 км2 - 
22 РЭС қызмет көрсетеді

2019 2020 2021

427

3 947 3 773 3 895

413 446

Күштік жабдықтардың саны, 
желілердегі ең жоғары жүктеме
Барлығы ҚС-35 кВ жəне одан жоғары – 311 дана.
Барлық ТК, КТП, РП, ЦРП – 6 447 дана.
Барлық трансформаторлар 0,4-6-10-35 
жəне одан жоғары:
7 124 дана - 4 942,9 МВА
Қысқы кезеңдегі жүктеме max. - 715 МВт

ƏЖ, КЖ ұзындығы- 34 449,47 км, оның ішінде:
35-220 кВ ЭБЖ - 9 180,57 км
0,4-6-10 кВ ЭБЖ - 23 531,47 км
0,4-6-10 кВ КЖ - 1 737,42 км















ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

13

БІРІКТІРІЛГЕН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖƏНЕ ТƏУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

« О Э С К »  А Қ  х а л ы қ а р а л ы қ 
стандарттардың талаптарына жауап беретін 
Біріктірілген менеджмент жүйесін енгізді жəне 
сертификаттады: ISO 9001:2015 – Сапа 
менеджменті жүйесі (СМЖ), ISO 14001:2015 
Қоршаған ортаны басқару жүйесі (EMS), ISO 
45001:2018 – Денсаулық жəне қауіпсіздікті 
басқару Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жүйесі (ОБТ). ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
жəне ISO 45001:2018 талаптарына сəйкестік 
сертификаттарын неміс аккредиттеу ұйымы 
DakkS (Deutsche Akkreditierungsstelle Gmb2.3) 
аккредиттеген TÜV NORD CERT сертификаттау 
органы береді, Халықаралық талаптарға 
сəйкестік сертификаттарын растау ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 жəне ISO 17025 
стандарттары жыл сайын қайта өңдеу түрінде 

өткізіледі. сертификаттау/қадағалау аудиттері. 
2021 жылдың қыркүйегінде IMS бойынша 
сыртқы бақылау аудиті жүргізілді, жарамды ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 сертификаттары 
алынды. Тəуекелге негізделген көзқарас 
бойынша стандарттар талаптарына сəйкес сапа 
жүйесі, Компанияда тəуекелдерді басқару 
жүйесі бар. Қоғамның тəуекелдері мен 
мүмкіндіктерінің тізілімі басқарма шешімімен 
бекітілетін жыл сайын қаралады, жаңартылады 
неме се  толықтырылады.  Құрылымдық 
бөлімшелердің тəуекелдері туралы есеп тоқсан 
сайын қалыптастырылады жəне басқарма 
отырысының қарауына жəне бекітуіне 
ұсынылады. Қажет болған жағдайда тізілім 
жаңартылады жəне толықтырылады.
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ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ МЕН ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖƏНЕ 
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Есепті 2021 жылы «БЭСК» АҚ өндірістік 
қауіпсіздік, еңбекті қорғау жəне қызметкерлермен 
жұмыс істеу деңгейін күшейту бойынша елеулі 
жұмыстар атқарылды. Компанияның өндірістік 
қ ы з м е т ке р л е р і  ж а ң а  т е х н о л о г и я л а р  м е н 
материалдарды қолдана отырып дайындалған 
з а м а н ау и  же ке  ж ə н е  ұ ж ы м д ы қ  қ о р ғ а н ы с 
құралдарымен, өрт сөндіру құралдарымен, 
медициналық дəрі қобдишалармен, қауіпсіздік 
плакаттарымен, ыңғайлы жəне сапалы арнайы киім 
мен арнайы аяқ киіммен толық жабдықталған.

Кəсіпорын денсаулық сақтау жағдайына жəне 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бақылауды 
жүзеге асырады. Денсаулық сақтау мен еңбек 
қауіпсіздігіне елеулі əсер етуі мүмкін операциялық 
қызметтің негізгі сипаттамалары өлшенеді, бұл 
мониторинг пен өлшеу КН 01-04 «еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау бойынша өндірістік бақылау» 
талаптарына сəйкес жəне кəсіпорынның əрбір 
құрылымдық бөлімшесінде ай сайынғы ҚТ күндерін 
өткізу жолымен, энергия объектілеріндегі еңбек 
қорғау, қауіпсіздік техникасы жағдайын жақсартуға 
жəне өрт қауіпсіздігін арттыруға бағытталған 
қорытынды бұйрықтар шығару арқылы жүргізіледі. 
Зиянды еңбек жағдайларында қызметті жүзеге 
асыратын қызметкерлер үшін жеңілдіктер мен 
кепілдіктерге қатысты заңнамалық-құқықтық жəне 
нормативтік құжаттардың талаптары толық 
орындалады.

«Электр жəне жылу энергиясын өндіруді, 
беруді жəне бөлуді жүзеге асыратын ұйымдар 
басшыларының, мамандарының техникалық 
пайдалану ережелерін жəне қауіпсіздік ережелерін 
білуіне біліктілік тексеру жүргізу ережесі» негізінде 
«БЭСК» АҚ-да бекітілген кесте бойынша барлық 
өндірістік қызметкерлердің біліміне біліктілік 
тексеру жүргізіледі. 2021 жылы «БЭСК» АҚ жұмыс 
істеп тұрған комиссияларында 2 185 адам біліктілік 
тексеруден өтті.(оның ішінде Кəсіпорынның 
О р т а л ы қ  к о м и с с и я с ы н д а  4 0 9  а д а м , 
А Э Ж / а й м а қ т а р д ы ң  қ ұ р ы л ы м д ы қ 
б ө л і м ш е л е р і н і ң / т е х н и к а л ы қ 
басқармалардың/қызметтердің комиссияларында 1 
776 адам).

Сондай-ақ, ҚТ кабинеттерінде жаңадан 
қ а б ы л д а н ғ а н  ж ə н е  і с с а п а р ғ а  ж і б е р і л г е н 
қызметкерлерге, ҚМҰ қызметкерлеріне, сондай-ақ 
студент-практиканттарға кіріспе нұсқаулар 
жүргізіледі. 2021 жылы 1 367 дана (оның ішінде 667 
дана - жаңадан қабылданған қызметкерлерге, 542 
д а н а  -  м е р д і г е р л і к  ұ й ы м д а р  м е н  Қ М К 
қызметкерлеріне, 158 дана - практиканттарға) кіріспе 
нұсқаулықтар өткізілді. 

Халықпен электр тогымен зақымдану қаупі 
ту р а л ы  ж ұ м ы с  ж ү р г і з і л уд е .  Ме кт е п т е рд е 
əңгімелесулер өткізіліп, балалар электр жарақатының 
алдын алу бойынша БАҚ-та жарияланымдары бар. 
2021 жылы РЭҚ ЕҚ, ҚТ жəне ҚОҚ инженерлері, ЕҚҚ, 
ҚТ жəне Э инженерлері  Шығыс Қазақстан 
облысының мектептері мен лицейлерінде электр 
қауіпсіздігі бойынша 138 сабақ өткізді. 

«Қазақстан Республикасының энергетикалық 
ұйымдарында қызметкерлермен жұмыс істеу 
ережелеріне» сəйкес барлық басшы құрам еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша 
мерзімді оқытудан өтеді. Сондай-ақ, өрт - техникалық 
білім алу жəне тереңдету мақсатында компания 
қызметкерлеріне 2 899 адам (оның ішінде басшыларға 
- 94 адам, қызметкерге - 2 805 адам) бекітілген 
бағдарлама бойынша өрт-техникалық минимум 
өткізілді.

2021 жылы «БЭСК» АҚ қызметкерлерімен 1 
жазатайым оқиға болды. Барлық жазатайым оқиғалар 
бойынша тергеу Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 20-тарауының талаптарына сəйкес 
жүргізілді. Жазатайым оқиғалардың себептері 
анықталады, ұқсас жазатайым оқиғалардың алдын 
алуға бағытталған түзету шаралары жасалып, жүзеге 
асырылады.

«БЭСК» АҚ электр  қондырғыларында 
жұмыстарды орындау үшін құрылыс-монтаж 
ұйымдарының (бұдан əрі - ҚМҰ) қызметкерлерін 
жіберу ҚР ЭМ 31.03.2015 жылғы № 253 бұйрығымен 
бекітілген Электр қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларының 491-
506-тармақтарының жəне ішкі  нормативтік 
құжаттардың талаптарына сəйкес жүргізіледі.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

15

2010 – 2021 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУ ДИНАМИКАСЫ.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ШЫҒЫНДАРЫ, МЫҢ ТЕҢГЕ

Көрсеткіштер

БАРЛЫҒЫ:

Материалдар: оның ішінде

Сабын жуғыш құралдар, дəрі-дəрмектер

Арнайы киім, арнайы аяқ киім

Арнайы тамақ, сүт

Техникалық əдебиет, стендтер, плакаттар, бланкілер

Жеке қорғану құралдары

Өзге материалдар

Құрал

Еңбекті қорғау жөніндегі өзге де шығыстар: оның ішінде

Жылдық медициналық тексеру

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

Ауысым алдындағы медициналық тексеру

218 623 308 726 379 419 525 282

145 592 223 367 299 996 422 055

9 425 8 757 12 748 14 085

85 063 148 553 161 220 197 220

7 675 13 409 15 279 15 334

2 143 3 725 1 046 4 280

16 982 26 528 73 605 93 287

5 119 3 684 6 889 11 225

13 741 13 216 28 238 62 506

73 031 85 358 79 423 103 227

16 091 15 320 15 637 15 169

-- -- -- 13 740

40 821 32 604 33 281 39 135

2018 2019 
2020 

(12 ай)
2021 

(12 ай)
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«ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД» ЖШС

«Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау бойынша оқыту, нұсқау беру жəне 
білімдерін тексеру ережелері мен шарттары» сəйкес 
барлық басқарушы қызметкерлер қауіпсіздік жəне 
еңбекті қорғау бойынша мерзімді оқудан өтеді. 
«Ұйымдардың қызметкерлерін жəне көпшілікті өрт 
қауіпсіздігі шаралары бойынша оқыту ережелеріне 
жəне өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша оқытуға 
арналған оқу бағдарламаларының мазмұнына 
қойылатын талаптарға» сəйкес ұйымның басшысы 
мен өрт қауіпсіздігі үшін жауапты адам өрт-
техникалық минимумда оқытылды.

Серіктестікте 3 қалдық паспорты бар: қатты 
қалдықтар, электронды сынықтар, құрамында 
сынабы бар шамдар. Қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында серіктестік жоғарыда аталған 
қалдықтарды жою үшін арнайы орналастыруды 
жəне мамандандырылған ұйымдарға жеткізуді 
жүзеге асырады.

Жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру 
жүйесі 

Компанияның кадр саясаты қызметкерлермен 
жұмыс істеу саласындағы ең үздік əлемдік 
тəжірибені ескере отырып, қазіргі тəсілдерді, 
Кадрлық менеджменттің жинақталған əдістері мен 
құралдарын біріктіруге арналған, осылайша, 
қызметкерлерді басқару саласындағы компаниялар 
тобының бірыңғай тəсілді қалыптастыруға жəне 
корпоративтік құндылықтар жүйесін əзірлеуге 
мүмкіндік береді.

Компания тобының əлеуметтік тұрақтылығын 
қамтамасыз ету үшін мынадай іс-шараларды іске 
асыру көзделген:

- Еңбекті төлеу деігейін арттыру;
- Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету;
- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, оның 

ішінде еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
саласында.
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Қызметтің өндірістік көрсеткіштері

Шығындарды төмендету серпіні

2021 жылғы электр энергиясы ысырабының құрылымы

Көрсеткіштің атауы

Желіге кіру көлемі

Э/энергия транзитінің көлемі 
(шаруашылық қажеттіліктерімен)

Э/э сатып алу шамасы

Э/э шығындары

Нормативтен тыс ысыраптар

4 436 811 4 357 459 1,8

3 899 513 3 911 160 -0,3

552 565 462 141 16,4

537 298 446 299 16,9

12,11 10,24   1,87

0 0 0

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

%

мың кВт с

Өлшем бірлігі Бюджет Факт Ауытқу %

Бөлімше

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ) 207 293

147 145

91 861

446 299

Алтай аймағы

Абай аймағы

Барлығы:

Өлшем бірлігі мың.кВт*с

20,58%

32,97%

46,45%

Алтай аймағы

Абай аймағы

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ)
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2013 жылдан бастап 2021 жылдарға арналған 
«БЭСК» АҚ электр энергиясын беру көлемінің серпіні

«БЭСК» АҚ БОЙЫНША 2021 ЖЫЛДЫҢ 12 АЙЫНДАҒЫ АПАТТЫҚ 
АЖЫРАТУЛАРДЫ ТАЛДАУ

«БЭСК» АҚ бойынша жылдар бойынша апаттық ажыратуларды салыстырмалы талдау
«БЭСК» АҚ – ның 2019-2021 жж. апаттары мен істен шығуы
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Электр желілеріндегі апаттылықты төмендету бойынша іс-шаралар:

1. Апаттық ажыратуларды талдау, жиі ауытқитын ƏЖ бойынша себептерді анықтау (1 жыл ішінде 5 реттен 
артық), себептерді жою бойынша іс-шараларды орындау.

2. ҚС, ЭБЖ, ТҚС, КТҚС, ғимараттар мен құрылыстардың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын толық 
көлемде жөндеу.

3. Арнайы техника сатып алу.
4. ПЭС, ЭБЖ жабдықтарының зақымдану себептерін жедел жою үшін жедел жөндеу бригадаларын 

ауыстыру жəне зақымданған жерге жеткізу үшін барлық жерде жүретін жəне мамандандырылған техниканы 
жөндеу жəне жұмысқа дайындау.

5. Өртке қарсы жəне аварияға қарсы іс-шараларды, жаттығуларды орындау.
6. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау жəне бақылау 

комитетінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті» нұсқамаларын орындау.
7. Автономды электр станцияларын жұмысқа дайындау.
8. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесіне сəйкес күзгі-қысқы кезеңде жұмысқа дайындау үшін, сондай-ақ 

авариялық қор құру үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерді уақтылы сатып алу.
9. Күзет аймағындағы ЭБЖ трассасын тазалау.
10. ƏЖ Фарфор оқшаулағышын шыныға ауыстыру.
11. ССП қолдана отырып ЭБЖ жаңғырту жəне қайта құру.
12. ҚС, ЭБЖ негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жаңғырту жəне қайта жаңарту, белгіленген мерзімнен тыс 

пайдаланудағы жабдықтарды ауыстыру.
13. Қызметкерлерді оқыту.
14. 10/6/0, 4 кВ тарату желілері мен жабдықтарының сұлбасын жаңғырту.
15. РҚжА құрылғыларын енгізу жəне жетілдіру.
16. 0,4 кВ жағы бойынша 6-10 кВ тарапынан резервтеу.
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Өндірістің құқықтық талаптарға сəйкестігі

Сот даулары

2021 жылы Заң басқармасы 36 сот дауына қатысуды қамтамасыз етті, оның ішінде:
- 12 азаматтық іс бойынша талапкер ретінде;
- 8 азаматтық іс бойынша жауапкер ретінде;
- 14 азаматтық іс бойынша үшінші тұлға ретінде;
- 2 əкімшілік іс бойынша (ҚР ƏРПК) мүдделі тұлға ретінде.

2021 жылы Заң басқармасының қатысуымен 2343 шарт жасалды, оның ішінде:

- Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алуға 1453 шарт;
- Өзге қызмет түрлері бойынша 563 (табысты);
- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 49 шарт;
- Қызметкерлерді практикадан өту арқылы мамандыққа оқыту бойынша 78 шарт;
- ЖОО студенттерінің АҚ-да тəжірибеден өтуі бойынша 200 шарт.

ТАЛАПКЕР ретінде 12 талап арыз берілді, олардың көпшілігі шарттық міндеттемелерді бұзуға байланысты 
талап қоюлар болды:

Обжалование действий гос. органов

Иные

Нарушение договорных обязательств
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Кəсіпорында 2021 жылы қадағалау органдары 46 тексеру жүргізді, олардың нəтижелері бойынша:
1. Ұйғарымдар берілді – 30, оның ішінде 8 – орындау мерзімімен:
- ШҚО бойынша Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ 28.03.22 ж. дейін;
- «Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық департаменті» ММ 

01.07.2022ж. дейін, 30.06.2022ж. дейін жəне екеуі бойынша 31.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша ТЖД 25.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы ММ, екеу, 03.03.2022ж. жəне 

14.03.2022 жылға дейінгі мерзіммен
2. Ескерту жасалды – 2;
3. 3 892 094 тг. сомасына 11 айыппұлға ұшырады, оның ішінде:
- «ҚР ЭМ Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің ШҚО бойынша аумақтық 

департаменті» ММ – 1 айыппұл (291 700 тг.);;
- ШҚО бойынша ТЖД ММ - 7 айыппұл (145 850 теңнеден, Барлығы – 1 020 950 тг.);
- ШҚО бойынша Индустриалды даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ - 1 айыппұл 

(145 850 тг.);
- ШҚО бойынша көліктік бақылау инспекциясы РММ – 1 айыппұл (99 994 тг.);
- ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша департаменті ММ - 1 айыппұл 

(2 333 600 тг.).

2021 жылы ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША АҚПАРАТ

Оқыту жəне тəжірибе

ӨҚТ

ТЖҚ

61%

32%

7%

«ФАБРИКА ИДЕЙ» ЖОБАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

2020 жылы Басқарманың 25.02.2020 жылғы №25 
Шешімімен «Фабрика идей» жобасы іске қосылды. 
«Фабрика идей» жобасы бойынша идеяларды беру, 
қарау жəне іске асыру тəртібіне қойылатын негізгі 
талаптар 25.02.2020 жылғы КҚ 04-01 «Фабрика идей 
жобасы туралы кəсіпорынның қағидаларына» сəйкес 
анықталады.

Фабрика идей ағымдағы процесті жақсарту 
бойынша ұсыныстар жинау процесін жүзеге асыруға, 
процесті одан əрі қайта қарау кезінде идеяларды 
пайдалануға, үздік тəжірибелерді жинауға, жаңа 
идеяларды, бағыттарды, шешімдерді іздеуге жəне 
əртүрлі функциялардың қызметкерлері арасындағы 
функционалдық өзара іс-əрекетті қамтамасыз ету, 
энергетикалық жабдықты пайдаланудың сенімділігі 
мен қауіпсіздігін арттыру, өндірістің технологиялық 
процестерінің энергетикалық тиімділігін арттыру, кез 
келген деңгейде басқару тиімділігін арттыру, 
электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін қамтамасыз 
ету, тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғары 
сапасын қамтамасыз ету мақсатында идеялар 

генерациясына жəне оңтайлы шешімдер жасауға 
шектелмеген адамдар тобын тартуға арналған.

Келіп түскен идеяларды қарау процесін 
қамтамасыз ету жəне мақұлдау алған жобаларды одан 
əрі енгізу мақсатында 03.03.2020 жылғы №162 
бұйрыққа сəйкес Жобалау комитеті құрылды.

Сондай-ақ, бағалау жүргізу процесінің жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету жəне келіп түскен идеяларды 
қарау үшін сараптамалық топ 03.03.2020 жылғы №22, 
26.11.2020 жылғы №81 өкімдермен кəсіпорынның 
білікті мамандары қатарынан сараптамалық тобы 
тағайындалды. 

2021 жылы «Фабрика идей» жобасы аясында 2 
ұсынысты сарапшылар жəне Жобалау Комитеті 
мақұлдады.

- «ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, Волга, НИВА маркалы 
автокөліктердің қозғалтқыштарын жөндеуге 
арналған текше»

- «ЭБЖ тіректерінің астына мотобурмен 
шұңқырларды бұрғылау».
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«Шыгысэнерготрейд» ЖШС

«Шығысэнерготрейд» ЖШС электр энергиясын жеткізушілер 2021 ж.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС-нің 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі нақты 
сатып алу көлемі

Электр энергиясының нарығы екі деңгейден тұрады: көтерме жəне бөлшек.

Серіктестік үшін бөлшек сауда нарығы маңызды рөл атқарады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС өзінің негізгі электрмен жабдықтау қызметін жүзеге асыру үшін электр 
энергиясын сатып алу-сату шартын жəне қызмет көрсету шартын жасайды. 

Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер келесі топтарға бөлінеді:

I. Электр энергиясын жеткізушілер.

Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» Заңына сəйкес «Шығысэнерготрейд» ЖШС өз 
тұтынушыларын энергиямен жабдықтау мақсатында энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын сатып 
алуды жүзеге асырады. «Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын жеткізушілер төмендегі кестеде 
келтірілген.

2020 жылғы бюджет бойынша электр энергиясын сатып алу болжамы 2 715 млн. кВт * сағ. тең, ал сатып алу 
фактісі бойынша 2 711 млн. кВт*сағ. құрады.

Электр энергиясының нарығы климаттық жəне ауа райы жағдайларына байланысты, атап айтқанда, ЖЭО, 
СЭС жұмысының ерекшелігіне байланысты жыл бойы өзгереді. Жыл сайын электр энергиясын өндіру-
тұтынудың маусымдық тапшылығы байқалады.
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2021 жылы «Шығысэнерготрейд» ЖШС
СЭС өндірісін жəне электр энергиясын сатып алуды талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын беру қызметін өнім берушілер

Электр энергиясын өндірудің маусымдық сипатына байланысты күзгі-қысқы кезеңде электр энергиясы 
қуатының тапшылығы жəне көктемгі-жазғы уақыт кезеңінде қуат профициті байқалады.

Күзгі-қысқы кезеңде ШҚО қуатының тапшылығына байланысты жағымсыз салдарларды болдырмау үшін 
«Шығысэнерготрейд» ЖШС сыртқы энергия көздерінен, атап айтқанда «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Екібастұз 
ГРЭС-2 станциясы» АҚ шиналарынан электр энергиясының жетіспейтін көлемін сатып алуды жүргізді.

IІ. Қызмет көрсетушілер:
1) Энергия көздерінен «Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушыларына дейін электр энергиясын беру 

«КЕGOC» АҚ, «БЭСК» АҚ жəне басқа да энергия беруші ұйымдармен электр энергиясын беру бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған екі жақты шарттар негізінде аймақаралық, аймақтық жəне жергілікті деңгейдегі 
желілер бойынша жүзеге асырылады. 
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ШҚО бойынша ЭЖҰ тұтынуын талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушылары

Шығыс Қазақстан облысының бөлшек сауда 
нарығында тұтынушыларға электр энергиясын 
жеткізуді қызметі «Шығысэнерготрейд» ЖШС 

қызмет імен бəсекеле сет ін  23  энергиямен 
жабдықтаушы ұйым жүзеге асырады.

« Ш ы ғ ы с э н е р г о т р е й д »  Ж Ш С - н і ң  Ш Қ О 
тұрғындарына электр энергиясын бөлшек саудада 
сату бойынша үлесі 99% - дан астамды құрайды.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша кепілдік беруші электр энергиясын 
жеткізуші болып табылады.

«Шығыс энергот рейд»  ЖШС клиенттер і 
Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан 
облысының электр энергиясының бөлшек сауда 
нарығының субъектілері болып табылады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС 520 мыңнан астам 
тұтынушыға электр энергиясын жеткізеді. Қазіргі 
уақытта Серіктестік компания Шығыс Қазақстан 

аумағындағы 10 қаланы, 15 ауданды, 30 кентті жəне 
870 басқа елді мекенді электр энергиясымен 
жабдықтайды.

2021 жылғы жағдай бойынша:
Қызмет көрсету аумағы - 283 300 км2
Жылдық сату көлемі - 2 710 млн. кВт*с
Тұтынушылар саны – 520 141 тұтынушылар
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«Шығысэнерготрейд» ЖШС өндірістік қызметін жақсарту

2017-2021 ж. ж. Байланыс орталығына қоңыраулардың түсу динамикасы

Тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштердің түсу динамикасы

Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында 
Серіктестік «жеке кабинет», сайт, WhatsApp, 
Instagram, sms/e-mail хабарландыру тəрізді қызмет 
көрсетудің балама тəсілдерін енгізуді жүргізеді.

Sms-шот, е-mail-шот тұтынушыға электр 
энергиясы үшін шотты ол қай жерде болмасын, 
тəуліктің уақытына жəне елді мекеннің қашықтығына 
қарамастан кез келген нүктеде жəне жерде алуға 
мүмкіндік береді.

2014  жылдан  баст ап  2021  жылға  дей ін 
Серіктестіктің Байланыс орталығына 26 шалғай елді 
мекен қосылды. Осылайша,  Серіктестіктің 
Ббайланыс орталығы Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша 26 елді мекенде тұтынушыларға қызмет 
көрсетеді.

Байланыс орталығы жылына орта есеппен 
тұтынушылардан 384 мыңға жуық қоңырау 
қабылдайды.

2020 жылдан бастап WhatsApp баламалы нөмірі 
енгізілді, онда тұтынушылардың өтініштері онлайн 
режимінде өңделеді. WhatsApp баламалы нөмірі 
арқылы 18 мыңнан астам өтініш; Жеке кабинет 
арқылы – 8 мың өтініш; Сайт арқылы – 87 өтініш; 
Instagram арқылы – 1 мың өтініш қабылданды жəне 
қаралды.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін Байланыс 
орталығының дауыстық мəзіріне «Көрсеткіштерді 
б е р у »  б а т ы р м а с ы  қ о с ы л д ы .  К ү н  с а й ы н 
көрсеткіштерді қабылдау бойынша 100 хабарламаға 
дейін қаралады. 

Серіктестікте тұрақты негізде тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштерді тіркеу, 
уақтылы жəне толық қарастыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Тұтынушылардың өтініштерімен жұмысты 
регламенттейтін ішкі нормативтік құжатқа сəйкес барлық өтініштер бағдарламаға енгізілуге, орындаушының 
тағайындалуына жəне орындау/қарастыру мерзімдеріне жəне өтінішпен жұмыс қорытындысы бойынша 
тұтынушыға жауап беруге жатады.
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2021жылғы инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу

«Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу» бабы шеңберінде келесі іс-шаралар 
бойынша 27 дана жобалық-сметалық құжаттама əзірлеу жəне 12 дана ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 
бойынша жұмыстар жүргізілді:

- ƏЖ-0,4 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-6/10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ сараптамасы;
- ƏЖ-10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-110 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- Автоматты өрт дабылы жүйесін жобалау;
- «ШҚ АЭК» АҚ желілерді басқару орталығының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс 

кешенді сараптама;
-      Семей қ. ƏЖ-110 кВ Ж-105/106 релелік қорғау құрылғыларының ЖСҚ сараптамасы

Электр беріліс желісін (ЭБЖ) жаңғырту жəне қайта жаңарту

ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ тұрмыстық деңгейдегі электр энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ)

2021 жылы ЭБЖ жаңғырту жəне қайта жаңарту 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Осы мақала аясында 
келесі іс-шаралар орындалды:

- ƏЖ-110/35кв жаңғырту жəне қайта жаңарту. 
Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге, АС-50/8, АС-
70/11 сымдарын АСТ-70/11 сымдарына, фарфор 
оқшаулағыштарын шыны оқшаулағыштарына 

ауыстыру, ұзындығы 84,60 км 4 объектідегі 
грозотросты жинақтау;

- ҚС Винное тарайтын ƏЖ 10кВ Ж-15 
жаңғырту жəне қайта жаңарту. Ағаш тіректерді 
темірбетон тіректерге ауыстыру, ұзындығы 1,24 км 
сымдарды, оқшаулағыштарды ауыстыру.

2018-2019 жылғы инвестициялық бағдарлама 
шеңберінде «ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ 
тұрмыстық деңгейдег і  элект р  энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі» іс-шарасы бойынша жоспарлы-сметалық 
қ ұ ж ат т а м а  ə з і р л е н д і ,  в е д о м с т в а д а н  т ы с 
сараптаманың оң қортындысы алынды. Жобаны одан 

əрі жүзеге асыру қарыз қаражаттарды тарта отырып 
2021-2022 жылдарға қарастырылған. 2021 жылғы 
инвестициялық бағдарлама бойынша техникалық 
жəне авторлық қадағалау бойынша жұмыстар жəне 
меншікті қаражат есебінен құрылыс-жинақтау 
жұмыстарының қосымша көлемі орындалды.
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Қызметтің өндірістік көрсеткіштері

Шығындарды төмендету серпіні

2021 жылғы электр энергиясы ысырабының құрылымы

Көрсеткіштің атауы

Желіге кіру көлемі

Э/энергия транзитінің көлемі 
(шаруашылық қажеттіліктерімен)

Э/э сатып алу шамасы

Э/э шығындары

Нормативтен тыс ысыраптар

4 436 811 4 357 459 1,8

3 899 513 3 911 160 -0,3

552 565 462 141 16,4

537 298 446 299 16,9

12,11 10,24   1,87

0 0 0

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

%

мың кВт с

Өлшем бірлігі Бюджет Факт Ауытқу %

Бөлімше

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ) 207 293

147 145

91 861

446 299

Алтай аймағы

Абай аймағы

Барлығы:

Өлшем бірлігі мың.кВт*с

20,58%

32,97%

46,45%

Алтай аймағы

Абай аймағы

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ)
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2013 жылдан бастап 2021 жылдарға арналған 
«БЭСК» АҚ электр энергиясын беру көлемінің серпіні

«БЭСК» АҚ БОЙЫНША 2021 ЖЫЛДЫҢ 12 АЙЫНДАҒЫ АПАТТЫҚ 
АЖЫРАТУЛАРДЫ ТАЛДАУ

«БЭСК» АҚ бойынша жылдар бойынша апаттық ажыратуларды салыстырмалы талдау
«БЭСК» АҚ – ның 2019-2021 жж. апаттары мен істен шығуы
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Электр желілеріндегі апаттылықты төмендету бойынша іс-шаралар:

1. Апаттық ажыратуларды талдау, жиі ауытқитын ƏЖ бойынша себептерді анықтау (1 жыл ішінде 5 реттен 
артық), себептерді жою бойынша іс-шараларды орындау.

2. ҚС, ЭБЖ, ТҚС, КТҚС, ғимараттар мен құрылыстардың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын толық 
көлемде жөндеу.

3. Арнайы техника сатып алу.
4. ПЭС, ЭБЖ жабдықтарының зақымдану себептерін жедел жою үшін жедел жөндеу бригадаларын 

ауыстыру жəне зақымданған жерге жеткізу үшін барлық жерде жүретін жəне мамандандырылған техниканы 
жөндеу жəне жұмысқа дайындау.

5. Өртке қарсы жəне аварияға қарсы іс-шараларды, жаттығуларды орындау.
6. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау жəне бақылау 

комитетінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті» нұсқамаларын орындау.
7. Автономды электр станцияларын жұмысқа дайындау.
8. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесіне сəйкес күзгі-қысқы кезеңде жұмысқа дайындау үшін, сондай-ақ 

авариялық қор құру үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерді уақтылы сатып алу.
9. Күзет аймағындағы ЭБЖ трассасын тазалау.
10. ƏЖ Фарфор оқшаулағышын шыныға ауыстыру.
11. ССП қолдана отырып ЭБЖ жаңғырту жəне қайта құру.
12. ҚС, ЭБЖ негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жаңғырту жəне қайта жаңарту, белгіленген мерзімнен тыс 

пайдаланудағы жабдықтарды ауыстыру.
13. Қызметкерлерді оқыту.
14. 10/6/0, 4 кВ тарату желілері мен жабдықтарының сұлбасын жаңғырту.
15. РҚжА құрылғыларын енгізу жəне жетілдіру.
16. 0,4 кВ жағы бойынша 6-10 кВ тарапынан резервтеу.
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Өндірістің құқықтық талаптарға сəйкестігі

Сот даулары

2021 жылы Заң басқармасы 36 сот дауына қатысуды қамтамасыз етті, оның ішінде:
- 12 азаматтық іс бойынша талапкер ретінде;
- 8 азаматтық іс бойынша жауапкер ретінде;
- 14 азаматтық іс бойынша үшінші тұлға ретінде;
- 2 əкімшілік іс бойынша (ҚР ƏРПК) мүдделі тұлға ретінде.

2021 жылы Заң басқармасының қатысуымен 2343 шарт жасалды, оның ішінде:

- Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алуға 1453 шарт;
- Өзге қызмет түрлері бойынша 563 (табысты);
- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 49 шарт;
- Қызметкерлерді практикадан өту арқылы мамандыққа оқыту бойынша 78 шарт;
- ЖОО студенттерінің АҚ-да тəжірибеден өтуі бойынша 200 шарт.

ТАЛАПКЕР ретінде 12 талап арыз берілді, олардың көпшілігі шарттық міндеттемелерді бұзуға байланысты 
талап қоюлар болды:

Обжалование действий гос. органов

Иные

Нарушение договорных обязательств
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Кəсіпорында 2021 жылы қадағалау органдары 46 тексеру жүргізді, олардың нəтижелері бойынша:
1. Ұйғарымдар берілді – 30, оның ішінде 8 – орындау мерзімімен:
- ШҚО бойынша Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ 28.03.22 ж. дейін;
- «Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық департаменті» ММ 

01.07.2022ж. дейін, 30.06.2022ж. дейін жəне екеуі бойынша 31.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша ТЖД 25.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы ММ, екеу, 03.03.2022ж. жəне 

14.03.2022 жылға дейінгі мерзіммен
2. Ескерту жасалды – 2;
3. 3 892 094 тг. сомасына 11 айыппұлға ұшырады, оның ішінде:
- «ҚР ЭМ Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің ШҚО бойынша аумақтық 

департаменті» ММ – 1 айыппұл (291 700 тг.);;
- ШҚО бойынша ТЖД ММ - 7 айыппұл (145 850 теңнеден, Барлығы – 1 020 950 тг.);
- ШҚО бойынша Индустриалды даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ - 1 айыппұл 

(145 850 тг.);
- ШҚО бойынша көліктік бақылау инспекциясы РММ – 1 айыппұл (99 994 тг.);
- ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша департаменті ММ - 1 айыппұл 

(2 333 600 тг.).

2021 жылы ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША АҚПАРАТ

Оқыту жəне тəжірибе

ӨҚТ

ТЖҚ

61%

32%

7%

«ФАБРИКА ИДЕЙ» ЖОБАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

2020 жылы Басқарманың 25.02.2020 жылғы №25 
Шешімімен «Фабрика идей» жобасы іске қосылды. 
«Фабрика идей» жобасы бойынша идеяларды беру, 
қарау жəне іске асыру тəртібіне қойылатын негізгі 
талаптар 25.02.2020 жылғы КҚ 04-01 «Фабрика идей 
жобасы туралы кəсіпорынның қағидаларына» сəйкес 
анықталады.

Фабрика идей ағымдағы процесті жақсарту 
бойынша ұсыныстар жинау процесін жүзеге асыруға, 
процесті одан əрі қайта қарау кезінде идеяларды 
пайдалануға, үздік тəжірибелерді жинауға, жаңа 
идеяларды, бағыттарды, шешімдерді іздеуге жəне 
əртүрлі функциялардың қызметкерлері арасындағы 
функционалдық өзара іс-əрекетті қамтамасыз ету, 
энергетикалық жабдықты пайдаланудың сенімділігі 
мен қауіпсіздігін арттыру, өндірістің технологиялық 
процестерінің энергетикалық тиімділігін арттыру, кез 
келген деңгейде басқару тиімділігін арттыру, 
электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін қамтамасыз 
ету, тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғары 
сапасын қамтамасыз ету мақсатында идеялар 

генерациясына жəне оңтайлы шешімдер жасауға 
шектелмеген адамдар тобын тартуға арналған.

Келіп түскен идеяларды қарау процесін 
қамтамасыз ету жəне мақұлдау алған жобаларды одан 
əрі енгізу мақсатында 03.03.2020 жылғы №162 
бұйрыққа сəйкес Жобалау комитеті құрылды.

Сондай-ақ, бағалау жүргізу процесінің жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету жəне келіп түскен идеяларды 
қарау үшін сараптамалық топ 03.03.2020 жылғы №22, 
26.11.2020 жылғы №81 өкімдермен кəсіпорынның 
білікті мамандары қатарынан сараптамалық тобы 
тағайындалды. 

2021 жылы «Фабрика идей» жобасы аясында 2 
ұсынысты сарапшылар жəне Жобалау Комитеті 
мақұлдады.

- «ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, Волга, НИВА маркалы 
автокөліктердің қозғалтқыштарын жөндеуге 
арналған текше»

- «ЭБЖ тіректерінің астына мотобурмен 
шұңқырларды бұрғылау».
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«Шыгысэнерготрейд» ЖШС

«Шығысэнерготрейд» ЖШС электр энергиясын жеткізушілер 2021 ж.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС-нің 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі нақты 
сатып алу көлемі

Электр энергиясының нарығы екі деңгейден тұрады: көтерме жəне бөлшек.

Серіктестік үшін бөлшек сауда нарығы маңызды рөл атқарады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС өзінің негізгі электрмен жабдықтау қызметін жүзеге асыру үшін электр 
энергиясын сатып алу-сату шартын жəне қызмет көрсету шартын жасайды. 

Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер келесі топтарға бөлінеді:

I. Электр энергиясын жеткізушілер.

Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» Заңына сəйкес «Шығысэнерготрейд» ЖШС өз 
тұтынушыларын энергиямен жабдықтау мақсатында энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын сатып 
алуды жүзеге асырады. «Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын жеткізушілер төмендегі кестеде 
келтірілген.

2020 жылғы бюджет бойынша электр энергиясын сатып алу болжамы 2 715 млн. кВт * сағ. тең, ал сатып алу 
фактісі бойынша 2 711 млн. кВт*сағ. құрады.

Электр энергиясының нарығы климаттық жəне ауа райы жағдайларына байланысты, атап айтқанда, ЖЭО, 
СЭС жұмысының ерекшелігіне байланысты жыл бойы өзгереді. Жыл сайын электр энергиясын өндіру-
тұтынудың маусымдық тапшылығы байқалады.
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2021 жылы «Шығысэнерготрейд» ЖШС
СЭС өндірісін жəне электр энергиясын сатып алуды талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын беру қызметін өнім берушілер

Электр энергиясын өндірудің маусымдық сипатына байланысты күзгі-қысқы кезеңде электр энергиясы 
қуатының тапшылығы жəне көктемгі-жазғы уақыт кезеңінде қуат профициті байқалады.

Күзгі-қысқы кезеңде ШҚО қуатының тапшылығына байланысты жағымсыз салдарларды болдырмау үшін 
«Шығысэнерготрейд» ЖШС сыртқы энергия көздерінен, атап айтқанда «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Екібастұз 
ГРЭС-2 станциясы» АҚ шиналарынан электр энергиясының жетіспейтін көлемін сатып алуды жүргізді.

IІ. Қызмет көрсетушілер:
1) Энергия көздерінен «Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушыларына дейін электр энергиясын беру 

«КЕGOC» АҚ, «БЭСК» АҚ жəне басқа да энергия беруші ұйымдармен электр энергиясын беру бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған екі жақты шарттар негізінде аймақаралық, аймақтық жəне жергілікті деңгейдегі 
желілер бойынша жүзеге асырылады. 
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ШҚО бойынша ЭЖҰ тұтынуын талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушылары

Шығыс Қазақстан облысының бөлшек сауда 
нарығында тұтынушыларға электр энергиясын 
жеткізуді қызметі «Шығысэнерготрейд» ЖШС 

қызмет імен бəсекеле сет ін  23  энергиямен 
жабдықтаушы ұйым жүзеге асырады.

« Ш ы ғ ы с э н е р г о т р е й д »  Ж Ш С - н і ң  Ш Қ О 
тұрғындарына электр энергиясын бөлшек саудада 
сату бойынша үлесі 99% - дан астамды құрайды.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша кепілдік беруші электр энергиясын 
жеткізуші болып табылады.

«Шығыс энергот рейд»  ЖШС клиенттер і 
Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан 
облысының электр энергиясының бөлшек сауда 
нарығының субъектілері болып табылады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС 520 мыңнан астам 
тұтынушыға электр энергиясын жеткізеді. Қазіргі 
уақытта Серіктестік компания Шығыс Қазақстан 

аумағындағы 10 қаланы, 15 ауданды, 30 кентті жəне 
870 басқа елді мекенді электр энергиясымен 
жабдықтайды.

2021 жылғы жағдай бойынша:
Қызмет көрсету аумағы - 283 300 км2
Жылдық сату көлемі - 2 710 млн. кВт*с
Тұтынушылар саны – 520 141 тұтынушылар
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«Шығысэнерготрейд» ЖШС өндірістік қызметін жақсарту

2017-2021 ж. ж. Байланыс орталығына қоңыраулардың түсу динамикасы

Тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштердің түсу динамикасы

Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында 
Серіктестік «жеке кабинет», сайт, WhatsApp, 
Instagram, sms/e-mail хабарландыру тəрізді қызмет 
көрсетудің балама тəсілдерін енгізуді жүргізеді.

Sms-шот, е-mail-шот тұтынушыға электр 
энергиясы үшін шотты ол қай жерде болмасын, 
тəуліктің уақытына жəне елді мекеннің қашықтығына 
қарамастан кез келген нүктеде жəне жерде алуға 
мүмкіндік береді.

2014  жылдан  баст ап  2021  жылға  дей ін 
Серіктестіктің Байланыс орталығына 26 шалғай елді 
мекен қосылды. Осылайша,  Серіктестіктің 
Ббайланыс орталығы Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша 26 елді мекенде тұтынушыларға қызмет 
көрсетеді.

Байланыс орталығы жылына орта есеппен 
тұтынушылардан 384 мыңға жуық қоңырау 
қабылдайды.

2020 жылдан бастап WhatsApp баламалы нөмірі 
енгізілді, онда тұтынушылардың өтініштері онлайн 
режимінде өңделеді. WhatsApp баламалы нөмірі 
арқылы 18 мыңнан астам өтініш; Жеке кабинет 
арқылы – 8 мың өтініш; Сайт арқылы – 87 өтініш; 
Instagram арқылы – 1 мың өтініш қабылданды жəне 
қаралды.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін Байланыс 
орталығының дауыстық мəзіріне «Көрсеткіштерді 
б е р у »  б а т ы р м а с ы  қ о с ы л д ы .  К ү н  с а й ы н 
көрсеткіштерді қабылдау бойынша 100 хабарламаға 
дейін қаралады. 

Серіктестікте тұрақты негізде тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштерді тіркеу, 
уақтылы жəне толық қарастыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Тұтынушылардың өтініштерімен жұмысты 
регламенттейтін ішкі нормативтік құжатқа сəйкес барлық өтініштер бағдарламаға енгізілуге, орындаушының 
тағайындалуына жəне орындау/қарастыру мерзімдеріне жəне өтінішпен жұмыс қорытындысы бойынша 
тұтынушыға жауап беруге жатады.
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2021жылғы инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу

«Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу» бабы шеңберінде келесі іс-шаралар 
бойынша 27 дана жобалық-сметалық құжаттама əзірлеу жəне 12 дана ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 
бойынша жұмыстар жүргізілді:

- ƏЖ-0,4 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-6/10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ сараптамасы;
- ƏЖ-10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-110 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- Автоматты өрт дабылы жүйесін жобалау;
- «ШҚ АЭК» АҚ желілерді басқару орталығының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс 

кешенді сараптама;
-      Семей қ. ƏЖ-110 кВ Ж-105/106 релелік қорғау құрылғыларының ЖСҚ сараптамасы

Электр беріліс желісін (ЭБЖ) жаңғырту жəне қайта жаңарту

ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ тұрмыстық деңгейдегі электр энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ)

2021 жылы ЭБЖ жаңғырту жəне қайта жаңарту 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Осы мақала аясында 
келесі іс-шаралар орындалды:

- ƏЖ-110/35кв жаңғырту жəне қайта жаңарту. 
Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге, АС-50/8, АС-
70/11 сымдарын АСТ-70/11 сымдарына, фарфор 
оқшаулағыштарын шыны оқшаулағыштарына 

ауыстыру, ұзындығы 84,60 км 4 объектідегі 
грозотросты жинақтау;

- ҚС Винное тарайтын ƏЖ 10кВ Ж-15 
жаңғырту жəне қайта жаңарту. Ағаш тіректерді 
темірбетон тіректерге ауыстыру, ұзындығы 1,24 км 
сымдарды, оқшаулағыштарды ауыстыру.

2018-2019 жылғы инвестициялық бағдарлама 
шеңберінде «ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ 
тұрмыстық деңгейдег і  элект р  энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі» іс-шарасы бойынша жоспарлы-сметалық 
қ ұ ж ат т а м а  ə з і р л е н д і ,  в е д о м с т в а д а н  т ы с 
сараптаманың оң қортындысы алынды. Жобаны одан 

əрі жүзеге асыру қарыз қаражаттарды тарта отырып 
2021-2022 жылдарға қарастырылған. 2021 жылғы 
инвестициялық бағдарлама бойынша техникалық 
жəне авторлық қадағалау бойынша жұмыстар жəне 
меншікті қаражат есебінен құрылыс-жинақтау 
жұмыстарының қосымша көлемі орындалды.
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Қызметтің өндірістік көрсеткіштері

Шығындарды төмендету серпіні

2021 жылғы электр энергиясы ысырабының құрылымы

Көрсеткіштің атауы

Желіге кіру көлемі

Э/энергия транзитінің көлемі 
(шаруашылық қажеттіліктерімен)

Э/э сатып алу шамасы

Э/э шығындары

Нормативтен тыс ысыраптар

4 436 811 4 357 459 1,8

3 899 513 3 911 160 -0,3

552 565 462 141 16,4

537 298 446 299 16,9

12,11 10,24   1,87

0 0 0

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

мың кВт с

%

мың кВт с

Өлшем бірлігі Бюджет Факт Ауытқу %

Бөлімше

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ) 207 293

147 145

91 861

446 299

Алтай аймағы

Абай аймағы

Барлығы:

Өлшем бірлігі мың.кВт*с

20,58%

32,97%

46,45%

Алтай аймағы

Абай аймағы

1 деңгейдегі шығындар (ЭБЖ 35-110кВ)
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2013 жылдан бастап 2021 жылдарға арналған 
«БЭСК» АҚ электр энергиясын беру көлемінің серпіні

«БЭСК» АҚ БОЙЫНША 2021 ЖЫЛДЫҢ 12 АЙЫНДАҒЫ АПАТТЫҚ 
АЖЫРАТУЛАРДЫ ТАЛДАУ

«БЭСК» АҚ бойынша жылдар бойынша апаттық ажыратуларды салыстырмалы талдау
«БЭСК» АҚ – ның 2019-2021 жж. апаттары мен істен шығуы
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Электр желілеріндегі апаттылықты төмендету бойынша іс-шаралар:

1. Апаттық ажыратуларды талдау, жиі ауытқитын ƏЖ бойынша себептерді анықтау (1 жыл ішінде 5 реттен 
артық), себептерді жою бойынша іс-шараларды орындау.

2. ҚС, ЭБЖ, ТҚС, КТҚС, ғимараттар мен құрылыстардың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын толық 
көлемде жөндеу.

3. Арнайы техника сатып алу.
4. ПЭС, ЭБЖ жабдықтарының зақымдану себептерін жедел жою үшін жедел жөндеу бригадаларын 

ауыстыру жəне зақымданған жерге жеткізу үшін барлық жерде жүретін жəне мамандандырылған техниканы 
жөндеу жəне жұмысқа дайындау.

5. Өртке қарсы жəне аварияға қарсы іс-шараларды, жаттығуларды орындау.
6. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау жəне бақылау 

комитетінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті» нұсқамаларын орындау.
7. Автономды электр станцияларын жұмысқа дайындау.
8. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесіне сəйкес күзгі-қысқы кезеңде жұмысқа дайындау үшін, сондай-ақ 

авариялық қор құру үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерді уақтылы сатып алу.
9. Күзет аймағындағы ЭБЖ трассасын тазалау.
10. ƏЖ Фарфор оқшаулағышын шыныға ауыстыру.
11. ССП қолдана отырып ЭБЖ жаңғырту жəне қайта құру.
12. ҚС, ЭБЖ негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жаңғырту жəне қайта жаңарту, белгіленген мерзімнен тыс 

пайдаланудағы жабдықтарды ауыстыру.
13. Қызметкерлерді оқыту.
14. 10/6/0, 4 кВ тарату желілері мен жабдықтарының сұлбасын жаңғырту.
15. РҚжА құрылғыларын енгізу жəне жетілдіру.
16. 0,4 кВ жағы бойынша 6-10 кВ тарапынан резервтеу.
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Өндірістің құқықтық талаптарға сəйкестігі

Сот даулары

2021 жылы Заң басқармасы 36 сот дауына қатысуды қамтамасыз етті, оның ішінде:
- 12 азаматтық іс бойынша талапкер ретінде;
- 8 азаматтық іс бойынша жауапкер ретінде;
- 14 азаматтық іс бойынша үшінші тұлға ретінде;
- 2 əкімшілік іс бойынша (ҚР ƏРПК) мүдделі тұлға ретінде.

2021 жылы Заң басқармасының қатысуымен 2343 шарт жасалды, оның ішінде:

- Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алуға 1453 шарт;
- Өзге қызмет түрлері бойынша 563 (табысты);
- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 49 шарт;
- Қызметкерлерді практикадан өту арқылы мамандыққа оқыту бойынша 78 шарт;
- ЖОО студенттерінің АҚ-да тəжірибеден өтуі бойынша 200 шарт.

ТАЛАПКЕР ретінде 12 талап арыз берілді, олардың көпшілігі шарттық міндеттемелерді бұзуға байланысты 
талап қоюлар болды:

Обжалование действий гос. органов

Иные

Нарушение договорных обязательств
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Кəсіпорында 2021 жылы қадағалау органдары 46 тексеру жүргізді, олардың нəтижелері бойынша:
1. Ұйғарымдар берілді – 30, оның ішінде 8 – орындау мерзімімен:
- ШҚО бойынша Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ 28.03.22 ж. дейін;
- «Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық департаменті» ММ 

01.07.2022ж. дейін, 30.06.2022ж. дейін жəне екеуі бойынша 31.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша ТЖД 25.05.2022ж. дейін;
- ШҚО бойынша жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы ММ, екеу, 03.03.2022ж. жəне 

14.03.2022 жылға дейінгі мерзіммен
2. Ескерту жасалды – 2;
3. 3 892 094 тг. сомасына 11 айыппұлға ұшырады, оның ішінде:
- «ҚР ЭМ Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің ШҚО бойынша аумақтық 

департаменті» ММ – 1 айыппұл (291 700 тг.);;
- ШҚО бойынша ТЖД ММ - 7 айыппұл (145 850 теңнеден, Барлығы – 1 020 950 тг.);
- ШҚО бойынша Индустриалды даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік департаменті ММ - 1 айыппұл 

(145 850 тг.);
- ШҚО бойынша көліктік бақылау инспекциясы РММ – 1 айыппұл (99 994 тг.);
- ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша департаменті ММ - 1 айыппұл 

(2 333 600 тг.).

2021 жылы ЖАСАЛҒАН ШАРТТАР БОЙЫНША АҚПАРАТ

Оқыту жəне тəжірибе

ӨҚТ

ТЖҚ

61%

32%

7%

«ФАБРИКА ИДЕЙ» ЖОБАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

2020 жылы Басқарманың 25.02.2020 жылғы №25 
Шешімімен «Фабрика идей» жобасы іске қосылды. 
«Фабрика идей» жобасы бойынша идеяларды беру, 
қарау жəне іске асыру тəртібіне қойылатын негізгі 
талаптар 25.02.2020 жылғы КҚ 04-01 «Фабрика идей 
жобасы туралы кəсіпорынның қағидаларына» сəйкес 
анықталады.

Фабрика идей ағымдағы процесті жақсарту 
бойынша ұсыныстар жинау процесін жүзеге асыруға, 
процесті одан əрі қайта қарау кезінде идеяларды 
пайдалануға, үздік тəжірибелерді жинауға, жаңа 
идеяларды, бағыттарды, шешімдерді іздеуге жəне 
əртүрлі функциялардың қызметкерлері арасындағы 
функционалдық өзара іс-əрекетті қамтамасыз ету, 
энергетикалық жабдықты пайдаланудың сенімділігі 
мен қауіпсіздігін арттыру, өндірістің технологиялық 
процестерінің энергетикалық тиімділігін арттыру, кез 
келген деңгейде басқару тиімділігін арттыру, 
электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін қамтамасыз 
ету, тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғары 
сапасын қамтамасыз ету мақсатында идеялар 

генерациясына жəне оңтайлы шешімдер жасауға 
шектелмеген адамдар тобын тартуға арналған.

Келіп түскен идеяларды қарау процесін 
қамтамасыз ету жəне мақұлдау алған жобаларды одан 
əрі енгізу мақсатында 03.03.2020 жылғы №162 
бұйрыққа сəйкес Жобалау комитеті құрылды.

Сондай-ақ, бағалау жүргізу процесінің жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету жəне келіп түскен идеяларды 
қарау үшін сараптамалық топ 03.03.2020 жылғы №22, 
26.11.2020 жылғы №81 өкімдермен кəсіпорынның 
білікті мамандары қатарынан сараптамалық тобы 
тағайындалды. 

2021 жылы «Фабрика идей» жобасы аясында 2 
ұсынысты сарапшылар жəне Жобалау Комитеті 
мақұлдады.

- «ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, Волга, НИВА маркалы 
автокөліктердің қозғалтқыштарын жөндеуге 
арналған текше»

- «ЭБЖ тіректерінің астына мотобурмен 
шұңқырларды бұрғылау».
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«Шыгысэнерготрейд» ЖШС

«Шығысэнерготрейд» ЖШС электр энергиясын жеткізушілер 2021 ж.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС-нің 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі нақты 
сатып алу көлемі

Электр энергиясының нарығы екі деңгейден тұрады: көтерме жəне бөлшек.

Серіктестік үшін бөлшек сауда нарығы маңызды рөл атқарады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС өзінің негізгі электрмен жабдықтау қызметін жүзеге асыру үшін электр 
энергиясын сатып алу-сату шартын жəне қызмет көрсету шартын жасайды. 

Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер келесі топтарға бөлінеді:

I. Электр энергиясын жеткізушілер.

Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» Заңына сəйкес «Шығысэнерготрейд» ЖШС өз 
тұтынушыларын энергиямен жабдықтау мақсатында энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын сатып 
алуды жүзеге асырады. «Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын жеткізушілер төмендегі кестеде 
келтірілген.

2020 жылғы бюджет бойынша электр энергиясын сатып алу болжамы 2 715 млн. кВт * сағ. тең, ал сатып алу 
фактісі бойынша 2 711 млн. кВт*сағ. құрады.

Электр энергиясының нарығы климаттық жəне ауа райы жағдайларына байланысты, атап айтқанда, ЖЭО, 
СЭС жұмысының ерекшелігіне байланысты жыл бойы өзгереді. Жыл сайын электр энергиясын өндіру-
тұтынудың маусымдық тапшылығы байқалады.
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2021 жылы «Шығысэнерготрейд» ЖШС
СЭС өндірісін жəне электр энергиясын сатып алуды талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС үшін электр энергиясын беру қызметін өнім берушілер

Электр энергиясын өндірудің маусымдық сипатына байланысты күзгі-қысқы кезеңде электр энергиясы 
қуатының тапшылығы жəне көктемгі-жазғы уақыт кезеңінде қуат профициті байқалады.

Күзгі-қысқы кезеңде ШҚО қуатының тапшылығына байланысты жағымсыз салдарларды болдырмау үшін 
«Шығысэнерготрейд» ЖШС сыртқы энергия көздерінен, атап айтқанда «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Екібастұз 
ГРЭС-2 станциясы» АҚ шиналарынан электр энергиясының жетіспейтін көлемін сатып алуды жүргізді.

IІ. Қызмет көрсетушілер:
1) Энергия көздерінен «Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушыларына дейін электр энергиясын беру 

«КЕGOC» АҚ, «БЭСК» АҚ жəне басқа да энергия беруші ұйымдармен электр энергиясын беру бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған екі жақты шарттар негізінде аймақаралық, аймақтық жəне жергілікті деңгейдегі 
желілер бойынша жүзеге асырылады. 
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ШҚО бойынша ЭЖҰ тұтынуын талдау

«Шығысэнерготрейд» ЖШС тұтынушылары

Шығыс Қазақстан облысының бөлшек сауда 
нарығында тұтынушыларға электр энергиясын 
жеткізуді қызметі «Шығысэнерготрейд» ЖШС 

қызмет імен бəсекеле сет ін  23  энергиямен 
жабдықтаушы ұйым жүзеге асырады.

« Ш ы ғ ы с э н е р г о т р е й д »  Ж Ш С - н і ң  Ш Қ О 
тұрғындарына электр энергиясын бөлшек саудада 
сату бойынша үлесі 99% - дан астамды құрайды.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша кепілдік беруші электр энергиясын 
жеткізуші болып табылады.

«Шығыс энергот рейд»  ЖШС клиенттер і 
Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан 
облысының электр энергиясының бөлшек сауда 
нарығының субъектілері болып табылады.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС 520 мыңнан астам 
тұтынушыға электр энергиясын жеткізеді. Қазіргі 
уақытта Серіктестік компания Шығыс Қазақстан 

аумағындағы 10 қаланы, 15 ауданды, 30 кентті жəне 
870 басқа елді мекенді электр энергиясымен 
жабдықтайды.

2021 жылғы жағдай бойынша:
Қызмет көрсету аумағы - 283 300 км2
Жылдық сату көлемі - 2 710 млн. кВт*с
Тұтынушылар саны – 520 141 тұтынушылар
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«Шығысэнерготрейд» ЖШС өндірістік қызметін жақсарту

2017-2021 ж. ж. Байланыс орталығына қоңыраулардың түсу динамикасы

Тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштердің түсу динамикасы

Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында 
Серіктестік «жеке кабинет», сайт, WhatsApp, 
Instagram, sms/e-mail хабарландыру тəрізді қызмет 
көрсетудің балама тəсілдерін енгізуді жүргізеді.

Sms-шот, е-mail-шот тұтынушыға электр 
энергиясы үшін шотты ол қай жерде болмасын, 
тəуліктің уақытына жəне елді мекеннің қашықтығына 
қарамастан кез келген нүктеде жəне жерде алуға 
мүмкіндік береді.

2014  жылдан  баст ап  2021  жылға  дей ін 
Серіктестіктің Байланыс орталығына 26 шалғай елді 
мекен қосылды. Осылайша,  Серіктестіктің 
Ббайланыс орталығы Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша 26 елді мекенде тұтынушыларға қызмет 
көрсетеді.

Байланыс орталығы жылына орта есеппен 
тұтынушылардан 384 мыңға жуық қоңырау 
қабылдайды.

2020 жылдан бастап WhatsApp баламалы нөмірі 
енгізілді, онда тұтынушылардың өтініштері онлайн 
режимінде өңделеді. WhatsApp баламалы нөмірі 
арқылы 18 мыңнан астам өтініш; Жеке кабинет 
арқылы – 8 мың өтініш; Сайт арқылы – 87 өтініш; 
Instagram арқылы – 1 мың өтініш қабылданды жəне 
қаралды.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін Байланыс 
орталығының дауыстық мəзіріне «Көрсеткіштерді 
б е р у »  б а т ы р м а с ы  қ о с ы л д ы .  К ү н  с а й ы н 
көрсеткіштерді қабылдау бойынша 100 хабарламаға 
дейін қаралады. 

Серіктестікте тұрақты негізде тұтынушылардың проблемалық мəселелері бойынша өтініштерді тіркеу, 
уақтылы жəне толық қарастыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Тұтынушылардың өтініштерімен жұмысты 
регламенттейтін ішкі нормативтік құжатқа сəйкес барлық өтініштер бағдарламаға енгізілуге, орындаушының 
тағайындалуына жəне орындау/қарастыру мерзімдеріне жəне өтінішпен жұмыс қорытындысы бойынша 
тұтынушыға жауап беруге жатады.
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2021жылғы инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу

«Электр желілерін қайта жаңарту жəне жаңғырту бойынша ЖСҚ əзірлеу» бабы шеңберінде келесі іс-шаралар 
бойынша 27 дана жобалық-сметалық құжаттама əзірлеу жəне 12 дана ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 
бойынша жұмыстар жүргізілді:

- ƏЖ-0,4 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-6/10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ сараптамасы;
- ƏЖ-10 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- ƏЖ-110 кВ жаңғырту жəне қайта жаңарту бойынша ЖСҚ əзірлеу;
- Автоматты өрт дабылы жүйесін жобалау;
- «ШҚ АЭК» АҚ желілерді басқару орталығының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс 

кешенді сараптама;
-      Семей қ. ƏЖ-110 кВ Ж-105/106 релелік қорғау құрылғыларының ЖСҚ сараптамасы

Электр беріліс желісін (ЭБЖ) жаңғырту жəне қайта жаңарту

ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ тұрмыстық деңгейдегі электр энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ)

2021 жылы ЭБЖ жаңғырту жəне қайта жаңарту 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Осы мақала аясында 
келесі іс-шаралар орындалды:

- ƏЖ-110/35кв жаңғырту жəне қайта жаңарту. 
Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге, АС-50/8, АС-
70/11 сымдарын АСТ-70/11 сымдарына, фарфор 
оқшаулағыштарын шыны оқшаулағыштарына 

ауыстыру, ұзындығы 84,60 км 4 объектідегі 
грозотросты жинақтау;

- ҚС Винное тарайтын ƏЖ 10кВ Ж-15 
жаңғырту жəне қайта жаңарту. Ағаш тіректерді 
темірбетон тіректерге ауыстыру, ұзындығы 1,24 км 
сымдарды, оқшаулағыштарды ауыстыру.

2018-2019 жылғы инвестициялық бағдарлама 
шеңберінде «ШҚО, Семей қ. «ШҚ АЭК» АҚ 
тұрмыстық деңгейдег і  элект р  энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі» іс-шарасы бойынша жоспарлы-сметалық 
қ ұ ж ат т а м а  ə з і р л е н д і ,  в е д о м с т в а д а н  т ы с 
сараптаманың оң қортындысы алынды. Жобаны одан 

əрі жүзеге асыру қарыз қаражаттарды тарта отырып 
2021-2022 жылдарға қарастырылған. 2021 жылғы 
инвестициялық бағдарлама бойынша техникалық 
жəне авторлық қадағалау бойынша жұмыстар жəне 
меншікті қаражат есебінен құрылыс-жинақтау 
жұмыстарының қосымша көлемі орындалды.
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