
№ р/н

2021 ж.1 ақпаннан 2022 ж. 31 

каңтарға дейінгі мерзімдегі 

тарифтік сметада қабылданды  

(30.11.2021 ж. № 278-НҚ)

2021 ж.1 ақпаннан 2022 ж. 31 каңтарға дейінгі 

мерзімдегі нақты көрсеткіштер 

1 2 3 2қ 3қ 4 5

I
Затраты на производство товаров и 

предоставление услуг, всего в т.ч.
тыс.тенге

Тауарды өндіру мен қызмет 

көрсетуге кететін шығындар, 

соның ішінде барлығы 

мың теңге 4 584 094 5 051 377

1. Материальные затраты, всего в т.ч. тыс.тенге
Материалдық шығындар, соның 

ішінде барлығы 
мың теңге 900 411 952 022

1.1. сырье и материалы тыс.тенге шикізат және материалдар мың теңге 279 740 291 764

1.2. вспомогательные материалы тыс.тенге қосалқы материалдар мың теңге 28 847 29 125

1.3. ГСМ тыс.тенге ЖЖМ мың теңге 85 649 89 580

1.4. топливо тыс.тенге отын мың теңге 506 175 541 553

2. Расходы на оплату труда тыс.тенге Еңбек ақысын төлеу шығындары  мың теңге 1 679 614 1 743 200

3. Амортизация тыс.тенге Тозу мың теңге 1 226 371 1 411 107

4. Ремонт подрядный тыс.тенге Жөндеу мың теңге 280 798 281 891

5. Прочие производственные затраты тыс.тенге Басқа өндірістік шығындар мың теңге 496 900 663 156

II Расходы периода, всего в т.ч. тыс.тенге
Кезеңнің шығындары соның 

ішінде барлығы 
мың теңге 385 116 519 244

6.
Общие и административные 

расходы, всего в т.ч.
тыс.тенге

Жалпы және әкімшілік 

шығындары, соның ішінде 

барлығы   

мың теңге 296 783 365 926

6.3. налоги тыс.тенге салықтар мың теңге 208 071 214 756

6.4. прочие расходы периода тыс.тенге кезеңнің басқа шығындары мың теңге 88 712 151 171

7. Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге
Сыйақы төлеуге жұмсалатын 

шығыстар
мың теңге 88 333 94 843

8.
Расходы за счет прибыли по колл. 

договору
тыс.тенге

Колл. келісім шарт бойынша 

табыс есебінен шығатын 

шығындар 

мың теңге 0 58 474

III
Всего затрат на предоставление 

услуг
тыс.тенге

Қызмет көрсетуге кететін барлық 

шығын 
мың теңге 4 969 210 5 570 620

IV Прибыль тыс.тенге Табыс  мың теңге 13 211 -230 334

V Тарифный доход тыс.тенге Тарифтік табыс мың теңге 4 982 421 5 340 286

Объем производства тепловой 

энергии собственными котельными
тыс.Гкал

Жылу энергиясын жеке 

қазандықтармен өндіру көлемі
 мың Гкал 287,693 300,824

VI

Затраты на покупку тепловой 

энергии от ТОО "Усть-Каменогорская 

ТЭЦ" и ТОО "Согринская ТЭЦ"

тыс.тенге

«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен 

«Согра ЖЭО»  ЖШС-нен жылу 

энергиясын сатып алу 

шығындары

мың теңге 3 726 223 3 653 295

тыс.Гкал  мың Гкал 438,33 437,21

VII

Всего доходов с учетом покупки от 

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и  

ТОО"Согринская ТЭЦ" и суммы 

компенсации

тыс.тенге

«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен 

«Согра ЖЭО»  ЖШС-нен сатып 

алуды және өтемақы соммасын 

есепке ала отырып,  барлығы 

табыстар

мың теңге 8 792 371 8 993 581

VIII Объем реализации, в т.ч. тыс.Гкал Сату көлемі, соның ішінде  мың Гкал 1 995,656 1 990,306

население тыс.Гкал халық  мың Гкал 1 441,542 1 440,820

прочие потребители тыс.Гкал басқа тұтынушылар  мың Гкал 199,288 190,180

бюджетные организации тыс.Гкал бюджеттік ұйымдар  мың Гкал 354,826 359,306

IX
Тариф на услугу теплоснабжения, в 

т.ч.
тенге/Гкал

Жылумен қамту қызметінің 

тарифы, соның ішінде 
 теңге/Гкал 4 405,75 4 518,69

население тенге/Гкал халық  теңге/Гкал 2 927,18 2 963,93 (с/взвеш. тариф по районам)

бюджетные организации тенге/Гкал бюджеттік ұйымдар  теңге/Гкал 9 703,18 10 431,85 (с/взвеш. тариф по районам)

прочие потребители тенге/Гкал басқа тұтынушылар  теңге/Гкал 7 437,42 7 623,49 (ср.взвешанный тариф по районам)

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО "Усть-Каменогорские 

тепловые сети"  за период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ 2021 жылғы 1 ақпаннан 2022 жылғы 31 каңтарға дейінгі мерзімге арналған жылу энергиясын өндіру, табыстау, бөлу және 

онымен жабдықтау бойынша  қызметтерге  тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі  

№ п/п

Наименование показателей Ед.изм. Көрсеткіштердің атауы  Өлш.бірл.

Принято в тарифной смете с 1 

февраля 2021 г.  По 31 января 

2022 г. (№ 278-ОД от 30.11.2021 г.)

Фактические показатели за период с 1 

февраля 2021 г. по 31 января 2022 г.

Нормативные технические потери
Нормативтік техникалық 

жоғалтулар 


