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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалынын 

тұтынушылары үшін 01.08.2022 жылдан бастап тауарлық газды бөлшек 

саудада өткізудің қолданыстағы бағалары 

 (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 

монополияларды реттеу комитетінің 29.06.2022 ж. №32-1-32/4786 хатымен 

келісілген) 

 
ҚҚС есебінсіз 

 

№  
 

Атауы 
 Өлшем 

бірлігі  

 

Деңгейі 

Қызылорда облысы 

Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз 

 

I топ 

Тауарлық газды газ тарату жүйесінен бөлшек 

саудада өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті 

алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық); 

теңге/1000 м3 
8 467,60 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
7 364,57 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

 

9 613,92 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
 

10 058,33 

V топ Тұтынушылардың I, II, III, IV, VI, VII және 

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

         

10 058,33 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

9 613,92 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

19 969,33 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

6 774,08 

 

Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен 

 

I топ 

Тауарлық газды газ тарату жүйесінен бөлшек 

саудада өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті 

алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық); 

теңге/1000 м3 13 043,49 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 12 847,69 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 14 626,21 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 12 871,06 

V топ Тұтынушылардың I, II, III, IV, VI, VII және 

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 14 626,21 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік теңге/1000 м3 14 626,21 
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ұйымдар 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 23 289,78 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 10 434,79 

 

Өзгеру себептері: 

- Таратушы жүйелер арқылы газды тасымалдауға арналған тарифтің өзгеруі (ТМРК 

Қызылорда облысы бойынша департаментінің 21.07.2022 жылғы №42-НҚ бұйрығы).  

 

 


