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БАРЛЫҒЫ ИБ , соның ішінде:
мың 

Гкал
1 995,7 1 990,3

2021ж. 1 

ақпаннан 2022ж. 

31 қаңтарға 

дейінгі

2 897 205 2 764 299 -132 906 1 040 942 0 1 655 720 67 637

1.  Қолданыстағы жылу желілерін, 

жабдықтарды және олардағы 

құрылыстарды қайта жаңалау, 

жаңғырту немесе жөндеу

621 991 620 061 -1 930

1.1. Авторлық және техникалық қадағалаумен 

"Белинский көшесіндегі ТШ-14-тен ТК-

524-ке дейінгі жылу желісінің учаскесін 

қайта жаңғырту" жобасын іске асыру

ш.м. 1207,5 1207,5 591 723 591 723 0 - 0,1480 - 883,40

1.2. Севастопольская көшесі бойынша ТК-858-

1-ден ТК 858-5-ке дейінгі жылу желісінің 

учаскесін жөндеу

ш.м. 159 159 13 405 13 405 0 - 0,0022 - 111,35

1.3. Қысымды реттеу бойынша жылу желілерін 

жаңғырту

дана 3 3 634 634 0 - 1 219,67

1.4. Өскемен қаласындағы Шәкәрім даңғылы - 

Мызы көшесінің тұсындағы ТК 729-дан 

ТК 730-ға дейінгі жылу желісі учаскесінде 

Үлбі өзені арқылы өтетін эстакаданы 

жөндеу жобасы бойынша гидрологиялық 

есеп 

жұмыс 1 1 1 200 1 200 0

1.5. Еуропа Қайта Құру және даму банкімен 

(ЕҚДБ) несиелік шарт бойынша "Өскемен 

қаласының жылумен жабдықтау жүйесін 

жаңғырту" жобасының іске асырылуын 

авторлық қадағалау

қызмет 1 1 10 783 10 783 0

1.6. Жобаларға ведомстводан тыс кешенді 

сараптама

жоба 5 4 4 246 2 316 -1 930  1 жобаға 

сараптама 

жүргізу мерзімі 

2022 жылғы 1 

ақпаннан бастап 

2023 жылғы 31 

қаңтарға дейінгі 

кезеңге 

ауыстырылды

2. Жылу желілерін және олардағы 

құрылыстарды (жылу желілеріндегі 

нысандарды) салу

1 277 1 277 0,0

2.1. "ШҚО,Өскемен қаласы, Шлюзная көшесі, 

2/1 бойынша ТК 0-5А-дан №9 қазандыққа 

дейін жылу желісін салу" жобасына 

ведомстводан тыс кешенді сараптама

жұмыс 1 1 1 277 1 277 0,0

3. Қазандық жабдықтары мен 

технологиялық процестерді қайта 

жаңарту, жаңғырту және жөндеу

220 176 214 842 -5 334

3.1. № 2 қазандықтың № 5 ст.  Е-50-14 қазан 

агрегатының  жабдығын жөндеу

жұмыс 1 1 51 991 51 991 0

-

көмір 

шығынын 

115.7 т 

төмендету

 Инвестициялық бағдарламаны 

қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

 2021 жылғы 1 ақпаннан 2022 жылғы 31 қаңтарға дейінгі мерзімдегі инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп

 Тарифтерді қалыптастыру 

Қағидаларына 1 қосымша

 Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасы мен 

сенімділігін 

және қызмет 

тиімділігін 

арттыруды 

бағалау

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

тозудың (физикалық) 

негізгі қорлардың 

(активтердің)  

төмендеуі, %

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

авариялылықтың 

төмендеуі

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ 

Ауытқу 

себептері

 

 Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштермен 

ауытқу себептерін 

түсіндіру*

 Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық 

бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат

(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

Іс-шаралардың атауы

 Меншікті 

қаражат

 "Өскемен жылу жүйелері" АҚ, жылу энергиясын өндіру, табыстау, тарату және жабдықтау.

 Қарыз 

қаражаты

 р/с №

Пайда мен 

залал 

туралы 

есеп Жоспар

 Заттай 

көрсеткіштермен 

саны

 Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызметтерді 

көрсету кезеңі

 Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

 

Бюджет

тік 

қаражат

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

қарай іске асыру 

жылдары 

бойыншаысырапта

рдың төмендеуі, % 

(Гкал/жыл)

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

заттай мәнде шикізат, 

материалдар, отын 

және энергия 

шығыстарының 

төмендеуі

Өлшем 

бірлігі
Нақты

 Инвестициялық бағдарламаның сомасы

 21 нысан

Ауытқу



Жоспар Нақты 
Амортиз

ация
Пайда

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

жоспар нақты
 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 Инвестициялық бағдарламаны 

қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

 Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасы мен 

сенімділігін 

және қызмет 

тиімділігін 

арттыруды 

бағалау

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

тозудың (физикалық) 

негізгі қорлардың 

(активтердің)  

төмендеуі, %

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

авариялылықтың 

төмендеуі

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ 

Ауытқу 

себептері

 Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштермен 

ауытқу себептерін 

түсіндіру*

 Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық 

бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат

Іс-шаралардың атауы

 Меншікті 

қаражат
 Қарыз 

қаражаты

 р/с №

Пайда мен 

залал 

туралы 

есеп Жоспар

 Заттай 

көрсеткіштермен 

саны

 Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызметтерді 

көрсету кезеңі

 Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

 

Бюджет

тік 

қаражат

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

қарай іске асыру 

жылдары 

бойыншаысырапта

рдың төмендеуі, % 

(Гкал/жыл)

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

заттай мәнде шикізат, 

материалдар, отын 

және энергия 

шығыстарының 

төмендеуі

Өлшем 

бірлігі
Нақты

 Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу

3.2. № 3 қазандықтың КЕ-25/14 № 3 ст. қазан 

агрегатын жөндеу

жұмыс 1 1 28 521 25 167 -3 354  Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

-

 көмір 

шығынын 

21.6 т 

төмендету

3.3. Авторлық және техникалық қадағалаумен 

"№3 қазандықтың КЕ-25/14 СТ. №4 қазан 

агрегатының су жылыту жұмыс режиміне 

ауыстырумен қайта жаңғырту" жобасын 

іске асыру (2 кезең)

жұмыс 1 1 87 285 87 285 0

3.4. № 4 қазандықтың ДКВР-4-13  № 3 

станциялық  қазанын  жөндеу

жұмыс 1 1 31 979 30 000 -1 979 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

-

 көмір 

шығынын 

10.1 т 

төмендету

3.5. №1 қазандықтың  №2 станциялық 

агрегатының  КВТС-50  қазан жабдығын 

жөндеу

жұмыс 1 1 20 400 20 400 0

-

 көмір 

шығынын 

122.9 т 

төмендету
4. Қоршаған ортаға теріс әсерді 

төмендетуге бағытталған іс-шаралар

66 215 66 215 0

4.1. ШҚО, Өскемен қ. "Өскемен жылу 

жүйелері" АҚ  №2 қазандығының күл 

үйіндісін кеңейту" жобалық-сметалық 

құжаттамасын әзірлеу( 2 кезең) ЖСҚ 

сараптамасымен

жұмыс 1 1 12 714 12 714 0

4.2. № 3 қазандықтың КЕ-25/14 ст № 2 қазан 

агрегатының күл ұстағыш қондырғысын 

жөндеу бойынша жұмыстар

жұмыс 1 1 53 501 53 501 0

5. Энергия үнемдеуге және энергия 

тиімділігін арттыруға бағытталған іс-

шаралар

жұмыс 64 747 64 390 -357

5.1. БӨАжА-ны №2 қазандық агрегатының, 

№2 қазандықтың заманауи ұқсас 

жабдықтарына ауыстыру (5-ші кезең) 

жобасын іске асыру

жұмыс 1 1 61 257 60 900 -357 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

- 35127 кВт*с

5.2. "№2 қазандықтың кВтс-50 өлшеу және 

басқару құралдарын жаңғырту" ЖСҚ 

әзірлеу

жұмыс 1 1 3 490 3 490 0

6. Өндірістік объектілерді электрмен 

жабдықтауды жөндеу

25 436 25 435 -1

6.1. Электр қуаты қалқаны жиынт. 1 1 2 007 2 007 0

6.2. Жиілік түрлендіргіші дана 4 4 20 501 20 501 0

6.3. Жұмсақ іске қосу құрылғысы дана 2 2 1 633 1 633 0

6.4. Бірқалыпты іске қосу құрылғысын қосу 

электротехникалық жабдығын жөндеу

жұмыс 1 1 1 295 1 295 0

7. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асыру кезінде 

ақпараттық технологиялар құралдарын 

жаңарту

16 008 15 387 -621

7.1. Бағдарламалық және аппараттық 

кешендердің сенімділігін арттыру 1 кезең

13 928 13 914 -14

7.1.1. Дербес компьютерлер мен кеңселік 

оргтехниканы жаңарту

дана 53 53 13 928 13 914 -14 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу
7.2. Бақылау жүйесін автоматтандыру және 

көрсеткіштерді алу, содан кейін 

кәсіпорынның биллингіне біріктіру (1 

кезең)

2 080 1 473 -607

7.2.1. GSM модемі. Деректерді беру құрылғысы дана 40 40 2 080 1 473 -607 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

 Жылу 

энергиясын 

өндіру, беру,  

тарату  және  

жабдықтау,    

Өскемен қаласы

 Пайда мен 

залалдар 

туралы 

(аудиттанд

ырылмаған

) есепке 

сәйкес 

залал 198 

797 мың 

теңгені 

құрады

 Кәсіпорын 

қызметкерлері

нің кінәсінен 

технологиялық 

бұзушылықтар

ға байланысты 

тұтынушылард

ың 

ажыратылуын

ың болмауы; 1, 

2 дәрежелі 

апаттар  мен 

істен 

шығулардың 

болмауы; 

босатылған 

жылу 

энергиясына 

шартты 

отынның 

нақты үлестік 

шығынын 

2020 жылы 

203 кг.к. 

т./Гкал-дан 

2021 жылы 

200 кг. к. 

т./Гкал-ға 

дейін 

төмендету ; 

қанағаттану 

индексін 

қамтамасыз 

ету 

тұтынушылард

ың 97,0% - ы 

қызмет көрсету 

сапасымен, 

96,0% - ы 

жылумен 

қамтамасыз 



Жоспар Нақты 
Амортиз

ация
Пайда

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

жоспар нақты
 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 Инвестициялық бағдарламаны 

қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

 Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасы мен 

сенімділігін 

және қызмет 

тиімділігін 

арттыруды 

бағалау

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

тозудың (физикалық) 

негізгі қорлардың 

(активтердің)  

төмендеуі, %

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

авариялылықтың 

төмендеуі

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ 

Ауытқу 

себептері

 Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштермен 

ауытқу себептерін 

түсіндіру*

 Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық 

бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат

Іс-шаралардың атауы

 Меншікті 

қаражат
 Қарыз 

қаражаты

 р/с №

Пайда мен 

залал 

туралы 

есеп Жоспар

 Заттай 

көрсеткіштермен 

саны

 Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызметтерді 

көрсету кезеңі

 Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

 

Бюджет

тік 

қаражат

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

қарай іске асыру 

жылдары 

бойыншаысырапта

рдың төмендеуі, % 

(Гкал/жыл)

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

заттай мәнде шикізат, 

материалдар, отын 

және энергия 

шығыстарының 

төмендеуі

Өлшем 

бірлігі
Нақты

 Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу

8. Ескірген жабдықты ауыстыру, жөндеу 

және жаңа жабдықты сатып алу

59 904 30 664 -29 240

8.1. Метеоскоп-М микроклимат параметрлерін 

өлшеуге арналған аспап

дана 1 1 259 259 0

8.2. ПЛС-02 жылыту плитасы дана 1 1 341 341 0

8.3. Тік сорғы 1000м3 / сағ/76 дана 1 24 263 -24 263  Іс-шараны 

орындау мерзімі 

2022 жылғы 1 

ақпаннан бастап 

2023 жылғы 31 

қаңтарға дейінгі 

кезеңге 

ауыстырылды 

8.4. Теңіз контейнері, бос-20 фут, 40 фут дана 2 2 314 -2 314  Іс-шараны 

орындау мерзімі 

2022 жылғы 1 

ақпаннан бастап 

2023 жылғы 31 

қаңтарға дейінгі 

кезеңге 

ауыстырылды

8.5. Бағаналық  ауа баптағыш дана 4 1 989 -1 989  Іс-шараны 

орындау мерзімі 

2022 жылғы 1 

ақпаннан бастап 

2023 жылғы 31 

қаңтарға дейінгі 

кезеңге 

ауыстырылды

8.6. Өзге де жабдықтарды сатып алу және 

ауыстыру

дана 124 124 30 738 30 064 -674 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу
9. Қолданыстағы ғимараттар мен 

құрылыстарды қайта жаңғырту, 

жаңарту немесе жөндеу

2 771 2 671 -100

9.1. "№ 2 қазандық ғимаратының 33. белгісі 

бойынша шатырды күрделі жөндеу" 

жобасын іске асыру   (1 кезең)

жұмыс 1 1 1 300 1 200 -100 Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу
9.2. М. Горький көшесі,61 ғимарат бойынша № 

2 және серверлік қазандықтың КТП-3 өрт-

күзет сигнализациясы ЖСҚ әзірлеу

жұмыс 1 1 1 471 1 471 0

10. Республикалық және жергілікті 

бюджеттен қоса қаржыландырумен 

Еуропалық Қайта Құру және даму 

банкімен (ЕҚДБ) кредиттік шарт 

бойынша "Өскемен қаласының 

жылумен жабдықтау жүйесін 

жаңғырту" жобасын іске асыру

1 818 680 1 723 357 -95 323

10.1. Жылу желілері учаскелерін күрделі жөндеу 907 337 935 391 28 054

қамтамасыз 

ету сапасымен 

қамтылды.

 Іс-шаралар 

2021-2022 

жылдарға 



Жоспар Нақты 
Амортиз

ация
Пайда

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

жоспар нақты
 нақты 

өткен 

жылғы

нақты 

ағымдағы 

жылғы

 Инвестициялық бағдарламаны 

қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

 Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасы мен 

сенімділігін 

және қызмет 

тиімділігін 

арттыруды 

бағалау

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

тозудың (физикалық) 

негізгі қорлардың 

(активтердің)  

төмендеуі, %

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

авариялылықтың 

төмендеуі

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ 

Ауытқу 

себептері

 Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштермен 

ауытқу себептерін 

түсіндіру*

 Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық 

бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат

Іс-шаралардың атауы

 Меншікті 

қаражат
 Қарыз 

қаражаты

 р/с №

Пайда мен 

залал 

туралы 

есеп Жоспар

 Заттай 

көрсеткіштермен 

саны

 Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызметтерді 

көрсету кезеңі

 Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

 

Бюджет

тік 

қаражат

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

қарай іске асыру 

жылдары 

бойыншаысырапта

рдың төмендеуі, % 

(Гкал/жыл)

 Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

заттай мәнде шикізат, 

материалдар, отын 

және энергия 

шығыстарының 

төмендеуі

Өлшем 

бірлігі
Нақты

 Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу

10.2. ШҚО Өскемен қаласының Меновное 

кентін орталықтандырылған жылумен 

жабдықтау (құрылыстың 1-кезегі)

269 643 303 981 34 338

10.3. Өскемен қаласының жылу сорғы 

станцияларын автоматтандыру жүйесін 

қайта жаңғырту

жұмыс 1 1 365 610 365 610 0

10.4. Автокөлік және арнайы техниканы сатып 

алу (№ 1 лот)

бірл. 3 157 715 -157 715  Іс-шараны 

орындау мерзімі 

2022 жылғы 1 

ақпаннан бастап 

2023 жылғы 31 

қаңтарға дейінгі 

кезеңге 

ауыстырылды

10.5. Тарту модулін сатып алу бірл. 1 1 118 375 118 375 0

Орындалу мерзімі 2021 жылға 

ауыстырылған ИБ-ның 2020 жылғы іс-

шаралары

37 611,6 37 480,6 -131,0

1.14.  Жобалау-сметалық құжаттамаға 

сараптама жүргізу

жоба 3 3 1 611,6 1 480,6 -131,0

2.5  "ШҚО, Өскемен қ., "ӨЖЖ" АҚ №2 

қазандығының күл үйіндісін кеңейту" 

ЖСҚ әзірлеу

жоба 1 1 36 000,0 36 000,0 0,0

жылдарға 

жоспарланған. 

2021 жылы 

бекітілген 

жұмыс 

кестесімен 

салыстырғанда 

үлкен жұмыс 

көлемі 

орындалды.


