
1. ҚНжЕ 4.01-41-2006 бойынша шығын мөлшерімен тұтынушылардың санаты бойынша ыстық сумен қамту қызметінің құны  

ЖУЖЕА бар жеке  

тұлғалар үшін   

Тариф 

тенге/Гкал

ЫСҚ қызметі 

үшін құны, 

теңге/ад/ай

Тариф 

ЫСҚ қызметі 

үшін құны, 

теңге/ад/ай

Тариф  ҚҚС-мен, 

теңге/Гкал

Орталықтандырылған ыстық сумен қаматамасыз етілген, 

ванна 1500-1700 және душпен жабдықталған тұрғын үйлер
1

1 ад.
105 0.174 3715.98 646.58 3096.65 538.82 2032.99

Орталықтандырылған ыстық сумен қаматамасыз 

етілген,отыруға арналған ваннамен,душпен жабдықталған 

тұрғын үйлер 2
1 ад.

90 0.150 3715.98 557.40 3096.65 464.50 2032.99

Орталықтандырылған ыстық сумен қаматамасыз 

етілген,қолжуғыш,жуғыш және душпен жабдықталған 

тұрғын үйлер 3
1 ад.

85 0.141 3715.98 523.96 3096.65 436.63 2032.99

Ортақ душ бөлмелі,кәріз жүйелі, су құбырлы жатақхана 
4 1 ад. 50 0.084 3715.98 312.14 3096.65 260.12 2032.99

Су құбыры,кәріз жүйесі,ортақ душ бөлмесі,асхана,кір 

жуатын орны бар жатақхана 5 1 ад. 60 0.099 3715.98 367.89 3096.65 306.57 2032.99

Су құбыры,кәріз жүйесі бар, бірақ душ бөлмесі жоқ 

жатақхана 6 1 ад. 28 0.047 3715.98 174.65 3096.65 145.54 2032.99

Тұрғын үйлер (суық суды есептемегенде, жылыту бойлер 

арқылы жүргізіледі)
7 1 ад. 105 3715.98 509.13 3096.65 401.37 2032.99

2. Ыстық суды есептеу құралы бар барлық  тұтынушылардың санаты үшін 1 м3  құны 
ЖУЖЕА бар жеке  

тұлғалар үшін   

Тариф  ҚҚС-

мен, 

теңге/Гкал

ЫСҚ 

қызметінің 

құны ҚҚС-мен, 

теңге/куб.м

Тариф  ҚҚС-

мен, 

теңге/Гкал

ЫСҚ 

қызметінің 

құны ҚҚС-мен, 

теңге/куб.м

Тариф  ҚҚС-мен, 

теңге/Гкал

Ыстық су есептеу құралымен қамтамасыз етілген 

пәтерлер 
м

3 3715.98 261.23 3096.65 217.69 2032.99

Тұрғын үйлер (суық суды есептемегенде, жылыту бойлер 

арқылы жүргізіледі) м
3

3715.98 205.70 3096.65 162.17 2032.99

3. 1 м2 айына жылыту құны

ЖУЖЕА бар жеке  

тұлғалар үшін   
Жы

лыт

ыла

тын 

ауда

н м2

Тариф  ҚҚС-

мен, 

теңге/Гкал

ЫСҚ 

қызметінің 

құны ҚҚС-мен, 

теңге/куб.м

Тариф  ҚҚС-

мен, 

теңге/Гкал

ЫСҚ 

қызметінің 

құны ҚҚС-мен, 

теңге/куб.м

Тариф  ҚҚС-мен, 

теңге/Гкал

Пәтер типтес тұрғын үйлер, есептесу 12 ай 1 3715.98 65.17 3096.65 54.32 2032.99

Пәтер типтес тұрғын үйлер, есептесу 7 ай 1 3715.98 111.73 3096.65 93.11 2032.99

* ЖҮЕА бар болса, ыстық сумен қамту және жылыту қызметінің құны әрбір есептеу кезеңінде және әрбір үй үшін ЖҮЕА нақты көрсеткіштеріне байланысты әртүрлі болады 

  

01.062017 ж. бастап 31.12.2017 ж. дейін ЫСҚ және жылыту қызметтері үшін тұрғындарға төлем мөлшері бекітілді (12% ҚҚС-мен): 

ЖҮЖЕА жоқ жеке тұлғалар үшін  
Ескі және апаттық үйлерде  

тұратын жеке тұлғалар үшін  

ЖҮЖЕА жоқ жеке тұлғалар үшін  
Ескі және апаттық үйлерде  

тұратын жеке тұлғалар үшін  

Су тұтынушысы

Жылу тұтынушысы

Жалпы үйдің жылу энергиясын

есепке алу аспабы (ЖЕА) жоқ

жеке тұлғалар үшін  Шығын 

мөлшері, 

л/тәулік

Жылуға 

ЫСҚ 

орташа 

айлық 

шығын 

мөлшері   

Өл

ш.бі

рл.

1 м3 ыстық су құрамындағы 

жылу энергиясының мөлшері

Ескі және апаттық үйлерде  

тұратын жеке тұлғалар үшін  

Су тұтынушысы
Дәр

еже
Өлшеуіш

0.030068

0.0703

Айына 1 м2 жылуды қолдану 

мөлшері, Гкал/м2  

0.017540


