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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТАРИФТІК РЕТТЕУ  

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аңдатпа: Коммуналдық шаруашылық тұжырымдамасына сәйкес 

халықтың барлық топтары үшін энергиямен қамтамасыз етуге қолжетімділік 

қамтамасыз етілуге тиіс. Осы мақсатқа жету үшін мемлекет электр 

энергиясына тарифтерді реттейді. Бұл үкімет елдегі экономикалық және 

әлеуметтік үдерістерге әсер етуге мүмкіндік береді. Осылайша, осы мақалада 

электр энергетикасының сапасы мен қолжетімділігі, басқару нысандары және 

Қазақстандағы электр энергиясына тарифтерді бекіту жөніндегі тарифтік 

саясаты туралы мәселелер қаралды. 
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Аннотация: В соответствии с концепцией общественной полезности 

доступ к услугам энергоснабжения как жизненно необходимым должен быть 

обеспечен для всех групп населения. Для достижения этой цели государство 

осуществляет регулирование тарифов на электрическую энергию. И это 

позволяет правительству влиять на экономические и социальные процессы в 

стране. В этой статье рассмотрены актуальные вопросы качества и 

доступности электроэнергетики, формы управления и тарифная политика по 

утверждению тарифов на электроэнергию Казахстана.  

Ключевые слова: электроэнергетика, производство, передача и снабжение 

электрической энергией, ценообразование, тарифное регулирование. 

Annotation: In accordance with the concept of public utility, access to energy 

supply as vital must be provided for all groups of the population. To achieve this goal, 

the state regulates the tariffs for electricity. And it allows the government to influence 

the economic and social processes in the country. This article discusses current issues 

of quality and affordability of the power industry, forms of management and tariff 

policy for the approval of electricity tariffs in Kazakhstan. 

Keywords: electric power industry, production, transmission and supply of 

electric energy, pricing, tariff regulation. 

 

Электр энергетикасы – ел экономикасының және халықтың электр 

энергиясына қажеттілігін қанағаттандыратын және көп жағдайда ұлттық 

шаруашылықтың барлық салаларының тұрақты дамуын анықтайтын 

Қазақстанның негізгі саласы болып табылады.  

Қазақстанның электр энергетика саласы – бұл бірыңғай технологиялық 

цикл тізбегі және орталықтандырылған оралымды-диспетчерлік басқаруымен 

біріктірілген электр станцияларының, электр желілерінің және электр 

желілерінің кешені. Электр энергетикасының озық дамуы елдің табысты 

экономикалық дамуы үшін қажетті фактор болып табылады[1].  
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Электр желілік жабдықтардың бүгінгі күйі бойынша олардың жартысынан 

көбі өзінің жиырма бес жыл құрайтын нормативтік мерзімінен асып жұмыс 

жасап жатырғанын атап өту қажет[2].   

Демек, жақын арада таратушы желілер кешенін жаңарту бойынша түйінді 

және тиімді шараларды ең жақын арада қолдана бастамасақ, ол жағдайда 

бірнеше жылдан кейін бұл желілердің тозу көрсеткіші сыни белгіге дейін жетеді. 

. 

Электр желілер кешенінің жағдайын жақсарту белгілі бір дәрежеде баға 

белгілеуге байланысты, бұлар: 

- мемлекеттік, энергия өндіруші ұйымдар мен тұтынушылар үшін тарифтер 

реттеуші мемлекеттік органдармен белгіленеді,  

- нарықтық, тарифтер мемлекетпен реттелмей, электр энергия нарығында 

пайда болған сұраныс пен ұсыныс байланысының нәтижесінде анықталады; 

- аралас, кейбір қызметтер мемлекетпен реттеледі (мысалға, электр 

энергиясын беру қызметтері), а басқалары бәсекелестік нарықта анықталады 

(мысалға, электр энергиясын өндіру мен жабдықтауға тарифтер) болуы 

мүмкін[1].  

Әрбір елде мемлекеттік реттеу дәрежесі осы елдің экономикалық даму 

деңгейімен, электр энергетикасының құрылу тарихымен, электр 

энергетикасындағы меншік нысандарымен, саяси күштер мен өнеркәсіптік 

топтардың қатынасымен және тағы да басқалармен анықталады.  

Осылай, бүгін энергия беруші ұйымдарды басқарудың үш нысаны бар, 

бұлар:  

1. Тікелей мемлекеттік басқару.  

Бұл модельде ұйымды мемлекет иеленіп, тікелей мемлекеттік органдар 

арқылы (мысалы, министрлік, облыстық әкімдіктің тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы) оған кіретін ұйымдарды және салаларды тікелей 

реттейді.  
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Электр энергиясын беру көлемі, инвестициялық және баға белгілеу 

саясаты, қаржылық және экономикалық көрсеткіштері, және де пайдану бөлу, 

бүкіл ұйыммен байыланысты маңызды шешімдер мемлекетпен қабылданады.  

Әдетте, мемлекет үшін осы саланың тиімділігі ең басты басымдылық 

болып табылмайды және қабылданып жатырған шешімдер сол ұйымның 

мүддесіне сай келмейді. Мұндай нысан КСРО кезінде болған, сондай-ақ бүгінгі 

күні Қытай халық республикасында өз жалғасын табуда.  

2. Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік басқару. 

Бұл басқару үлгісінде мемлекет энергия беруші ұйымына ие, бірақ оны 

тікелей емес, өзі құрған мемлекеттік корпорация (мекеме) арқылы басқарады. 

Осы басқару моделінің алдыңғыдан айырмашылығы – бұл корпорация 

мемлекеттік органның ерік-жігерін орындайды және мемлекеттің мүддесі үшін 

әрекет етуі керек, бұл ретте ұйымның тиімділігін арттыруға және пайда көруге 

бағытталған өзеркімен шешім қабылдауға белгілі бір дербестігі бар. 

Әдетте, бағалар, тарифтер мемлекеттік реттеуші органмен бекітіледі. 

Басқарудың бұл түрі «Самұрық-Энерго» холдингінде көрініс тапқан, холдинг 

құрамына көмір өндіруші кәсіпорындар, өндіруші және таратушы ұйымдар 

кіреді, және осы холдингте барлық сала дерлік қамтылуда. 

3. Жеке меншікті басқару. Егер энергия беруші ұйым жекеменшік 

құқығында болса, онда мемлекеттік басқару энергия беруші ұйымының қызметін 

бақылау мен қадағалауды реттеу арқылы жүзеге асырылады. 

Осы басқару нысанында энергия беруші ұйым өз шешімдерін қабылдауда 

дербесті, ал мемлекет момонополияттер қызметтерін реттеу, бағаларды 

(тарифтерді) реттеу, сонымен бірге электр энергиясын өндіру, беру және тұтыну 

бойынша қауіпсіздігі пен сенімділігін мемлекеттік қадағалау негізінде жүзеге 

асырады. Мемлекеттік орган электр энергиясын өндіру, беру және тұтынумен 

байланысты және электр жабдықтарының техникалық жай-күйін, сондай-ақ 

электр қондырғыларының қолдану және құрылыстың қауіпсіздігі мен сенімдігін 

қамтамасыз ету, тұтынушыларды электр энергиясымен іркіліссіз қамтамасыз ету 
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және қауіпсіздік бойынша бақылау және қадағалау және тағы да басқалар туралы 

қағидаларды бекітеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, электр энергиясына тарифтерді 

мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, принциптері мен әдістерін 

анықтау қажет. 

Тарифтерді мемлекеттік реттеудің мақсаттары мыналар: 

- елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- тұтынушыларды энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету; 

- электр станцияларының генерациялайтын қуатын және жүйеаралық 

қосылыстарын дамыту; 

- тұтынушылар мен электр энергиясын өндірушілердің мүдделерін 

қамтамасыз ететін деңгейде тарифтерді белгілеу. 

Тарифті (бағаны) реттеудің негізгі мақсаттары мыналар: 

- тұтынушылар мен жеткізушілердің экономикалық мүдделерінің 

теңгерімін қамтамасыз ету; 

- электр энергиясының (қуаттылық) нарықтарындағы бәсекелестікті 

дамытуға кедергілерді жою; 

- экономикалық тиімділікке және энергияны үнемдеуге ынталандыру; 

- электр энергетикасы саланың қаржылық тұрақтылығын және 

инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету болып келеді.  

Тарифтерді мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері, мыналар: 

- тарифтерді есептеуде және белгілеу кезінде электр энергетика 

кәсіпорындарының шығындары мен пайдасына экономикалық негіздемесі; 

- белгіленген тарифтер бойынша барлық тұтынушыларға міндетті түрде 

электр энергиясын жеткізу; 

- тарифтерді бекіту туралы реттеуші органдардың материалдарының 

ашықтығы; 

- электр энергиясын тұтынушыларға энергия үнемдеу шараларын енгізуді 

ынталандыру болып келеді[1]. 
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Бұл ретте, кеңістіктік, экономикалық және әлеуметтік біркелкілік 

жағдайында энергия тұтынудың физикалық көлемі мен оның өндіріс құнының 

құрылымында елеулі айырмашылықтарды анықтайтын объективті факторлар 

бар, бұл тарифтердің өзгеруін тудырады, бұл мекендеу аумағана бөлінген электр 

энергиясы қызметі үшін тұтынушылардың сараланған төлемдерін төлеуде 

көрінеді. Электр энергиясы нарығындағы тарифтік реттеу әдістерінің ағымдағы 

және жоспарлы өзгерістері халық төлемдерінің өсуін сөзсіз қоздырып, бұл 

табыстың өсуіне қатысты объективті түрде шектеулер тұрғысынан ғана емес, 

сонымен бірге қоғамның бөлінуіне ықпал ететін өмір сүру деңгейіндегі 

аймақаралық саралауды күшейтеді. 

Дәстүрлі түрде, электр энергетикасы қызметіне қолжетімділігін 

қамтамасыз етуді анықтайтын негізгі факторлар аумақтың игерілгендігі және 

климаттық жағдайлары жатады. Ар қарай, айырмашылықтар экономикалық 

факторлардың әсерінен туындайды: тұрғын үй жағдайлары, энергия 

тарифтерінің деңгейі, халықтың кірісі, ұсынылатын әлеуметтік қолдау деңгейі. 

Халықтың орналасуы мен экономикалық белсенділігі электр энергетикасы 

жүйелерін ұйымдастыруды айқындайды: ірі орталықтандырылған 

энергетикалық жүйелерден немесе жергілікті көздерден. Электр 

энергетикасының ірі орталықтандырылған жүйелерін құрудың орындылығы 

халықтың тығыздығы мен экономикалық белсенділігіне байланысты[3, 4]. Ірі 

аймақта бытырап орналасып және тұтыну көлемі аз болған жағдайда электр 

энергиясы жергілікті көздерден жеткізіледі. 

Халықтың тұрмыс жағдайы электр энергиясы қызметі үшін төлем 

ақысының мөлшерін анықтайды. Абаттандырылған түріне байланысты электр 

энергиясы үшін тариф белгіленеді (мысалы, электр плиталары бар үйлер үшін 

тариф газбен жабдықталған үйлерге қарағанда төмен). 

Электр энергиясының тұтыну көлеміне аудандық жылыту және/немесе 

ыстық сумен жабдықтаудың болуы немесе болмауы, жайлылық деңгейі және 

тұрмыстық техникамен қамтамасыз етілгендері әсер етеді. Тұтынушылар үшін 
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электр энергиясы тарифтері реттеледі [5] және электр энергиясымен жабдықтау 

тәсіліне байланысты емес әр субъектіге тұтыну топтары бойынша бекітіледі. 

Электр энергиясы үшін тариф еркін нарықта немесе үшін біртұтас электр 

энергетикалық жүйесінен оқшауланып жасайтын энергия жүйелері үшін 

құралады және өндірушілердің шығындарына байланысты белгіленеді. 

Мемлекеттік реттеу ең біріншіден шекті тарифтерді бекіту кезеңнен жүзеге 

асырылады.  

Халықтың табыстары белгіленген тарифтерге және тұтыну көлеміне 

байланысты электр энергия үшін қызметі экономикалық қолжетімділікті 

анықтайды. Бұл ретте, халықтың кіріс мүмкіндіктері экономикалық қызметтің 

таралуы ауқымына және еңбек нарығының даму деңгейіне қарай кеңістікте 

үлкен ерекшеленеді. Жасы бойынша, отбасылық жағдайына, мамандыққа, 

денсаулық жағдайына және т.б. байланысты халықтың топтар арасында 

табыстардың елеулі айырмашылығы сақталады. 

Субъектілерге субсиядиялар төлеу нысанында электр энегияға халықтың 

барлық топтарын қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қолдау 

көрсетеді. Өндірушілерге субсидиялар олардыңхалықтың қаржылық жағдайына 

қарамастан, олардың барлық топтары үшін тарифтерді төмендетуге мүмкін 

береді. Әлеуметтік қолдаудың көздері болып барлық деңгейдегі бюджеттер 

табылады. 

Қазақстанда электр энергиясын беру қызметі табиғи монополиялар 

саласына жатады да Табиғи монополияларды реттеу, бісекелестікті және 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетімен (бұдан әрі – ТМРБТҚҚК) 

реттеледі. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, электр желілік компаниялардың 

тарифтері реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін қажетті шығындарды 

өтеуге, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаны іске асыруға тиіс. 

«KEGOC» АҚ-ның және электр энергияны беруші ұйымдардың 

тарифтерін реттеу үшін нормативтік әдіс қолданылады, оған сәйкес тариф электр 

желілік ұйымдардың операциялық және күрделі шығындарын өтеуге жеткілікті 
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деңгейде бекітіледі. Жалпы тәртіпте тарифті өсіру жағына қайта қарау жылына 

бір реттен артық болмйды. Нормативтік әдіс бірнеше кемшіліктерге ие, олар: 

1) шығындарды оңтайландыруға ынтаның жоқтығы, себебі шығындардың 

азаюы келесі реттеу мерзімінде тарифтің төмендеуіне әкеп соғады; 

2) электр желілік ұйымының күрделі салымдарын жыл сайын бекіту ұзақ 

мерзімді инвестициялық жобаларды іске асыруда қосымша тәуекелдер 

тудырады; 

3) электр желілік ұйым мен ТМРБТҚҚК-ға тарифін жыл сайын қайта қарау 

процесінің күрделілігі. 

Жалпы тарифті белгілеудің нормативтік базасы келесідей: 

Жалпы (пайдалану) тарифтерді бекітудің қолданыстағы тәртібі:  

Электр энергиясын тасымалдау тарифтері, жылу, суды және газбен 

қамтудың барлық тарифтерін ТМРБТҚҚК-сі тарифтік смета түрінде бекітеді. 

Негізгі құжат Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн 

қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 

мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекiту кезiнде 

қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбi (бұдан әрі – 

Ерекше тәртіп) болып алынады. 

Ерекше тәртіп келесідей ережелерді қамтиды, олар мыналар: 

1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне 

енгiзiлетiн шығындарды реттеу; 

2) табиғи монополия субъектiсi шығыстарының баптарын шектеу; 

3) тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шектi деңгейiн 

қалыптастыру кезiнде ескерiлмейтiн шығыстар тiзбесiн белгiлеу; 

4) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне 

енгiзiлетiн пайданы шектеу; 

5) негiзгi құралдардың тозуын есептеудiң қолданылатын әдiстерiн келiсу; 

6) табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген 

амортизациялық аударымдар қаражаттарын пайдалану бағыттарын келісу [6]. 
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Маңыздылығына қарай тарифтер ТМРБТҚҚК-ның орталық аппарат 

немесе жергілікті департаменттерімен бекітіледі (келісіледі).  

Тарифті көбейту туралы өтінішті ұсыну жылына бір реттен артық рұқсат 

етілмейді. 

Тариф тарифтік сметаға енгізілетін шығындарды өнімнің пайдалы 

шығарылымына бөлумен есептеп шығарылады.  

Тарифтік смета келесі кезеңге жыл немесе бірнеше («орта мерзімді» тариф 

үш жылға және «шекті» тарифтер бойынша жеті жылға) жылға алдын-ала 

жасалады және бекітіледі. Тиісінше, тарифтік сметаға салынған шығын баптары, 

өндіріс көлемдері және нормативтік ысыраптар болжамды түрде болады. 

Тарифтік сметаны бекіту алдында уәкілетті орган жария тыңдаулар 

өткізуге міндетті.  

Электр станциялар үшін шекті, есептік және жеке тарифтер бекітудің 

қолданыстағы тәртібі: 

 электр энергиясына шекті тарифтер Үкіметпен бекітіледі уәкілетті 

органның ұсынысы бойынша энергия өндіруші ұйымдардың топтары бойынша 

жылдарға бөліне отырып, жеті жылға тең мерзімге бекітіледі және қажет 

болғанда саланың инвестициялық тартымдылығын қамамасыз ету түзетіліп 

отырады; 

 шекті тариф қолданыстағы активтердің жағдайын техникалық ақаусыз 

және жұмыс жасап тұруын сақтауға, оларды кеңейту, жаңарту, қайта құру мен 

техникалыө өайта жарақтандыруға, құнсыздану процестерін қоса энергетикалық 

отын бағасын өсуін болжаумен жаңа активтерді құруға кететін шығындардың 

өсуін қоса, өткен жылдағы энергия өндіруші ұйымдардың тиісті тобында 

қалыптасқан ең жоғарғы нақты бағаға қарап белгіленеді; 

 энергия өндіруші ұйым электр энергиясына босату бағасын дербес, бірақ 

электр энергиясын өткізетін өзі қосылған тиісті тобының электр энергиясына 

шекті тарифтен аспайтындай етіп белгілейді; 

 ұйымның инвестициялық міндеттемелері шекті тарифтердің шегінде 

алынып жатырған қаражаттардың арқасында орындау мүмкін емес болған 
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жағдайда, инвестициялық бағдарламаның орындалуы үшін есептік немесе жеке 

тарифтерді уәкілетті орган және мемлекеттік органмен Инвестициялық шарты 

жасалған жағдайда қолданады;  

 есептік тарифті қолдану үшін және ұйымның өзі бекіткен инвестициялық 

бағдарламаның техника-экономикалық негіздеуі және ұйымның өтінімі 

бойынша уәкілетті органмен бекітілген техникалық тапсырмасы жеткілікті; 

 жеке тарифті қолдану үшін отынға, шикізат пен материалдарға, жалақыға, 

ағымдағы жөндеуге, салық және экологиялық төлемдерге, амортизациялық 

аударымдарға, өндіріске тікелей қатысы бар басқа шығындарға, пайданың есебі 

және қарыз қаражаты бойынша  сыйақы төлеуге арналған шығыстарға қосымша 

шығындар қажет.  

Іс жүзінде, электр энергиясын өндіру үшін шекті тарифтер Үкіметпен 2019 

жылдан 2025 жылға дейінге 7 жылға бір тариф мөлшерінде 43 энергия өндіруші 

ұйымдарға бекітілген.  

Табиғи монополия субъектілері үшін инвестицилық бағдарламаны бекіту 

тәртібі: 

Инвестициялық тариф – бір инвестициялық жоба шеңберінде уәкілетті 

органмен бекітілген немесе оның жаңадан құрылған объектілерде реттеліп 

көрсетілетін қызметтеріне салынған инвестициялардың толық қайтарылуына 

дейінгі қолданыстағы шекті деңгейдегі тариф.  

Табиғи монополия субъектілері үшін уақытша өтемдік, саралаған, 

шығындау әдісімен, ынталандыру әдісімен тарифтерді қолданыстағы бекіту 

тәртібі: 

Тарифтік реттеудің шығындық және ынталандыру әдістері қолданылатын 

тарифті бес және одан көп жыл мерзімге бекітіледі. 

Уақытша өтемдік тариф – тұтынушыларға қаражатты қайтару мақсатында 

уәкілетті орган белгілі бір мерзімге бекітетін тариф. 

Сараланған тариф – тұтынудың, оның ішінде тұтынушылар тобының 

шарттарына қарай тарифтің әртүрлі деңгейін белгілеу. 
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Тарифтік реттеудің шығындық әдісі – табиғи монополия субъектісінің 

баптар бойынша айқындалған, экономикалық негізделген шығындарына және 

пайдасына қарай тарифті қалыптастыру әдісі. 

Тарифтік реттеудің ынталандыру әдісі – реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерін сақтауға және табиғи 

монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуге 

қарай тарифті қалыптастыру әдісі [7]. 

Бүгінгі күні, Қазақстан Республикасында 220 энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдар бар, сонығ ішінде 19 Кәсіпкерлік кодекске сәйкес реттеледі. 

Энергиямен жабдықтау сегментінде біз төмендегідей проблеманы бөліп 

көрсете аламыз, оның шешімі сауда сегментінің дамуын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді – тарифтерді қалыптастырудың тиімсіз жүйесі және 

тарифтерді басқару. 

Бұл ретте, энергия өндіруші ұйымдар мен энергия беруші ұйымдар үшін 

тарифтер бір жылдың ішінде әр түрлі уақытта бекітілдеі, соның әсерінен 

энергия жабдықтаушы ұйымдарға ТМРБТҚҚК-мен жылына бірнеше рет 

келісуді қажет етеді.  

Бұдан басқа, өткізу үстеме мөлшерін анықтау механизмін айқын емес. 

Осылайша, әртүрлі электр энергиясымен жабдықтаушы ұйымдардың өткізу 

үстемесі мөлшері кең ауқымда, бұл электр энергиясын сатудың әр түрлі 

көлемдеріне үстеме шығындарын бөлу есебімен түсіндіріледі. 

Электр энергиясымен жабдықтау ұйымының сараланған тарифтердің 

электр энергияның көтерме нарығымен келісілмегендігі бөлім мәселесінің бірі 

болып табылады. Электр энергиямен жабдықтаушы ұйымдар тәулік ішінде 

бірыңғай тарифтер бойынша электр станцияларынан электр энергиясын сатып 

алады және оларды сараланған тарифтермен іске асырады (сур. 1).  
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Сур. 1 – Электр энергия нарығының оңтайландырылған 

(қолданыстағы) моделі 

Электр қуаты нарығы мыналардан: 

1) электр энергиясының көтерме сауда нарығы; 

2) электр энергиясының бөлшек сауда нарығынан тұрады. 

Өз кезегінде, электр энергиясының көтерме сауда нарығы болып электр 

көтерме сауда нарығы субъектілерінің арасындағы шарттардың негізінде жұмыс 

істейтін, электр энергиясын сатып алу-сатуға, оның ішінде электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығында сатып алу-сатуға, жүйелік және 

қосалқы қызметтер, электр қуаты нарығында қызметтер көрсетуге байланысты 

қарым-қатынастар жүйесі саналады (сур. 2).  
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Сур. 2 – Сауда нарығы субъектілерінің арасындағы шарттар 

Бұл ретте, көтерме сауда нарығы субъектілері, мыналар: 

1) электр энергиясын көтерме сауда нарығында орташа қуаттың кемiнде 1 

МВт көлемiнде электр энергиясын өндiретiн энергия өндiруші ұйымдар; 

2) электр энергиясы тұтынушылары болып электр энергиясын көтерме 

сауда нарығында орташа қуат кемiнде 1 МВт көлемiнде электр энергиясын 

сатып алу деп саналады; 

3) жүйелік оператор – «КЕГОК» АҚ-ы; 

4) электр энергиясын беруші ұйымдар; 

5) электр энергиясының көтерме сауда нарығында сатуға арналған 

келісім-шарт негізінде күнделікті орташа қуаттан кемінде 1 МВт көлемінде 

сатып алатын, балансында электр желілері жоқ энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдар; 

6) электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы операторы – 

«ЭҚРҚО» АҚ-ы. 

Республиканың электр энергиясы көтерме сауда нарығы мынадай: 
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1) тараптардың келісімі бойынша электр энергиясының жеткізілуі және 

бағалары бойынша шарттардың электр энергиясы нарығының қатысушылары 

арасында жасалған сату-сатып алу туралы келісім негізінде әрекет ететін электр 

энергиясын орталықсыздандырылған сатып алу-сату; 

2) орталықтандырылған сауда нарығы бір күндік, бір ай, жылдағы қысқа 

мерзімді келісім-шартқа, алдағы күннің әрбір сағатына және форвардтық 

келісім-шарттарға негізделген аукцион; 

3) сатып алу-сатып алу нарығын теңгерімдеу келісімшартта көрсетілген 

электр энергиясын электрмен жабдықтау мен тұтыну көлемдеріндегі ауытқулар 

болып табылады. Қазіргі уақытта көрсетілген нарық тестілеу режимінде жұмыс 

істейді; 

4) қосалқы және жүйелік қызметтер нарығы, онда қажет қызметтер 

еліміздің біртұтас электр энергетикалық жүйесінің сенімді жұмыс істеуі үшін 

және электр энергиясының қажетті стандартты сапалары үшін сатылатын 

қосалқы нарықтардан тұрады. 

Сонымен бірге, бөлшек сауда нарығының субъектілері – өңірлік электр 

станциялары, өңірлік энергетикалық компаниялар, энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдар және көтерме сауда нарығында электр энергиясын сатып алу құқығын 

ала алмаған тұтынушылар. 

Жалпы алғанда, Қазақстандағы электр энергиясы нарығы «араласқан» 

болып келеді: энергетикалық секторға енгізілген нарықтық тетіктерге 

мемлекеттік реттеу элементтері қолданылады. 

Бұдан әрі жетілдіру және дамыту жолдарын анықтау керек: нарық моделі 

– бәсекеге қабілетті нарық, еркін бағалар; мемлекеттік реттеу моделі – жеке 

компаниялардың табыстылығы, қуаттардың техникалық жай-күйі үшін 

мемлекеттің жауапкершілігі. 
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