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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ тұтынушылары үшін 2023 жылдың  

1 қаңтарына тауарлық газды бөлшек саудада өткізудің қолданыстағы 

бағалары 

 
ҚҚС есебінсіз 

 

№  
 

Атауы 
 Өлшем 

бірлігі  

 

Деңгейі 

Алматы қаласы 

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 
 

 23 682,45 
 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
 

 17 660,16 
 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 
теңге/1000 м3 

       
 26 499,51 

 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

 
 25 561,47 

  

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

       

 26 499,51 
 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

       
 28 603,58 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

         
 38 437,75 

 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 
теңге/1000 м3 

       
 18 945,96 

 

 

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 
       

 28 326,66 
 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
 

 22 613,73 
 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 
       

 35 967,73 
 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
 

 30 515,05 
 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

       
 31 453,09 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

       
 38 373,81 
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VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 
 43 096,40 

  

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 
теңге/1000 м3 

       
 22 661,33 

 
 

Алматы облысы , Жетісу облысы                                                                                                                                       

(Жетісу өндірістік филиалының тұтынушылары үшін) 

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 

       

23807,73 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

23807,73 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

23807,73 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
23807,73 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

23807,73 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

23807,73 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

       

38 864,73 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

       

19 046,18 

 

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 
28 466,38 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

28 466,38 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

28 466,38 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
28 466,38 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

28 466,38 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

28 466,38 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

теңге/1000 м3 
43 523,38 
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алатын заңды тұлғалар 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 
22 773,10 

 

Ақтөбе 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 

         

4 558,66 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

         

2 110,03 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

         

9 792,25 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
 

8 929,84 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

         

9 792,25 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

       

10 655,31 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

14 246,70 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

        

3 646,92 

 

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 

 

10 510,12 

  

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

 

8 083,13 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

15 697,49 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

14 853,55 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

15 697,49 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 
16 552,94 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

19 770,82 
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IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

         

8 408,10 

 

Атырау 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 
4 130,17 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

         

4 130,17 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

11 942,51 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

11 942,51 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

11 942,51 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

       

14 093,41 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

11 064,17 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

3 304,14 

 

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 
5 266,98 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

         

5 266,98 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

12 812,25 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
12 812,25 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

12 812,25 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

       

14 889,62 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

12 159,47 

 

 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және теңге/1000 м3          



5 

 

IX топ (немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

4 213,59 

 

Шығыс Қазақстан 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 
8 330,88 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

8 330,88 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

8330,88 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары 
теңге/1000 м3 

8 330,88 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

8 330,88 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

8 330,88 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

8 330,88 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 
6 664,70 

 

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      10 151,61 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

10 151,61 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

10 151,61 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары 
теңге/1000 м3 

10 151,61 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

10 151,61 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

10 151,61 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

 

10 151,61 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 8 121,29 

Жамбыл облысы 

Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз 

 Тауарлық газды газ тарату жүйесінен бөлшек теңге/1000 м3 18 142,34 
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I топ саудада өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті 

алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық); 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
12 727,46 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

 

27 751,78 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

 

21 086,85 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

27 751,78 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

 

28 010,07 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

 

35 518,34 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

14 513,87 

 

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 
25 284,02 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

       

19 869,19 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

43 341,75 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

35 063,19 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

43 341,75 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

 

43 999,43 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

43 926,69 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 
теңге/1000 м3 

       

20 227,22 

 

 

Батыс Қазақстан облысы* 

Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз 
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I топ 

Тауарлық газды газ тарату жүйесінен бөлшек 

саудада өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті 

алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық); 

теңге/1000 м3 
14 109,70 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
9 338,02 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

  

15 646,43 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

12 185,28 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

15 646,43 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

15 646,43 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

15 696,27 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

11 287,76 

 

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 16 788,92 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 12 280,75 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

  

18 526,03 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
       

15 099,52 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

 

18 526,03 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

       

18 658,12 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

18 266,32 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

       

13 431,14 

 

Қарағанды облысы, Ұлытау 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 

 

28 597,03 
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II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

28 597,03 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

28 597,03 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
28 597,03 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

28 597,03 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

28 597,03 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

32 332,03 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

22 877,62 

 

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 

 

33 583,94 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

33 583,94 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

33 583,94 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
33 583,94 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

33 583,94 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

33 583,94 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

37 318,94 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

26 867,15 

 

Қостанай 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 

       

17 526,91 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

       

15 584,86 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 
теңге/1000 м3 

       

23 699,52 
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мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

     

21 033,23 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

 

23 953,90 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

 

24 638,21 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

34 059,73 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

       

14 021,53 

 

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 

       

22 641,02 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

       

20 698,98 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

28 813,64 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

26 182,05 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

29 068,03 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

       

29 752,33 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

38 728,78 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 
теңге/1000 м3 

  

18 112,82 

 

 

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 
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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 

ұйымдар теңге/1000 м3 

 

14 626,21 

 

 

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 

 

Маңғыстау 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 

         

7 952,95 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

         

4 276,53 
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III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       

20 464,81 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

       

17 657,79 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

20 464,81 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

20 464,81 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

19 151,11 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

6 362,36 

 

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 

       

10 879,94 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

         

7 203,51 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

   

23 391,80 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 

 

20 581,81 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

23 391,80 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

23 391,80 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

 

21 543,70 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

8 703,95 

 

Астана қаласы, Ақмола 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 
27 560,74 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

27 560,74 
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III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

27 560,74 

 

 

IV топ 
Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
27 560,74 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

27 560,74 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

27 560,74 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 

31 295,74 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

22 048,59 

 

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 
33 644,69 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

33 644,69 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

33 644,69 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары теңге/1000 м3 
33 644,69 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар 
теңге/1000 м3 

33 644,69 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

33 644,69 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 
37 379,69 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

 

26 915,75 

 

Түркістан облысы, Шымкент қаласы 

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 
       

 22 694,42 
 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 
       

 18 814,41 
 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 
теңге/1000 м3 

       
 25 752,75 

 

 

 Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін теңге/1000 м3       
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IV топ сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары 20 454,11 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

25 752,75 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар теңге/1000 м3 

       

26 043,87 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 
35 795,40 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

       
18 155,54 

 

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 

       

29 142,99 

 

 

II топ 
Тауарлық газды халық үшін жылу энергиясын 

өндіру мақсатында сатып алатын жылу 

энергетикаcы компаниялары  

теңге/1000 м3 

       

26 078,65 

 

III топ Тауарлық газды жылу энергиясын өндіру 

мақсатында заңды тұлғалар үшін сатып алатын 

жылу энергетикасы компаниялары 

теңге/1000 м3 

       
33 014,69 

 

 

IV топ 

Тауарлық газды электр энергиясын өндіру үшін 

сатып алатын жылу энергетикасы компаниялары 
теңге/1000 м3 

27 995,11 

 

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

VIII топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар теңге/1000 м3 

       

33 014,69 

 

VI топ Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік 

ұйымдар 
теңге/1000 м3 

33 306,41 

 

 

VIII топ 
Тауарлық газды тұтынушыларға одан әрі өткізу 

мақсатында сығымдалған және (немесе) 

сұйытылған табиғи газды өндіру үшін сатып 

алатын заңды тұлғалар 

теңге/1000 м3 
40 374,85 

 

 

IX топ 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және 

(немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) 

теңге/1000 м3 

       
23 314,40 

 

* Тауарлық газды бөлшек саудада өткізудің шекті бағалары 2023 ж 1 қаңтарынан бастап 

қолданысқа енгізілумен ТМРК 30.12.2022 ж № 32-1-32/8495 хатымен келісілген, өзгеру 

себептері: Ақтөбе, Шығыс-Қазақстан, Батыс-Қазақстан облыстары бойынша таратушы 

жүйелер арқылы газды тасымалдауға арналған тарифтердің өзгеруі (ТМРК Ақтөбе облысы 

бойынша департаментінің 29.06.2021 ж № 42- НҚ, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

департаментінің 28.11.2022 ж № 260- НҚ, Батыс-Қазақстан облысы бойынша 

департаментінің 23.09.2022 ж № 82- НҚ); 

** Тауарлық газды бөлшек саудада өткізудің шекті бағалары 2023 ж 1 қаңтарынан бастап 

қолданысқа енгізілумен ТМРК 09.01.2023 ж № 32-1-32/195 хатымен келісілген, өзгеру 

себептері: Қарағанды, Ұлытау облыстары бойынша таратушы жүйелер арқылы газды 

тасымалдауға арналған тарифтердің өзгеруі (ТМРК Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің 20.12.2022 ж № 267-НҚ). 
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