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Энергиямен жабдықтаушы ұйым және 22.07.2015
жылғы
№
15013620
лицензиясына
сәйкес
тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуді
жүзеге
асыратын «Астанинская ЭнергоСбытовая
Компания»Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі,
бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталып, 25.04.2018 жылғы №
119-р/1-01 тіркелген Сенімхаттың негізінде әрекет
ететін директордың орынбасары Курмангалиев Даурен
Бултриковичтің атынан, бір тараптан және
бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын,
негізінде
әрекет ететін
атынан, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп
«Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып,
төмендегі туралы осы электр энергиясымен жабдықтау
шартын (мәтін бойынша бұдан әрі – Шарт) жасады:

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью«Астанинская
ЭнергоСбытовая
Компания», являющееся энергоснабжающей организациейи
осуществляющее электроснабжение потребителей согласно
лицензии № 15013620 от 22.07.2015 года,именуемое в
дальнейшем «Поставщик»,в лице заместителя директора
Курмангалиева Даурена Бултриковича, действующего на
основании Доверенности, зарегистрированой в реестре за №
199-р/1-01 от 25.04.2018 года с одной стороны, и
, именуемое в
дальнейшем «Потребитель», в лице ,
действующего на основании , с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор электроснабжения
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия, используемые в договоре

1.

Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1.Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) есеп айырысу кезеңі – электрмен жабдықтау
шартында белгіленген, тұтынылған электр энергиясы
есепке алынатын және тұтынушының төлемі үшін
ұсынылатын уақыт кезеңі;
2) тұтынушы – Электр энергиясының шарты
негізінде тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;
3) коммерциялық есепке алу аспабы – электр
энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған,
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
4) тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасы –
оларға есеп айырысу үшін берілетін және тұтынылатын
электр энергиясының есебін қамтамасыз ететін электр
энергиясын есепке алу аспабының белгілі электрлік
қосылуы.
2. Шарттың мәні
2.Жеткізуші Шартқа және оған Қосымшаға сәйкес
талаптарда Энергия беруші ұйым (бұдан әрі – ЭБҰ)
қосылған желі арқылы Тұтынушыға электр энергиясын
беруге, ал Тұтынушы қабылданған электр энергиясының
төлемін жүргізуді міндетіне алады.
3. Тұтынушымен жасалатын шарт,
Тұтынушыда
қолданыстағы заңнамада белгіленген
тәртіпте ЭБҰ
желілеріне қосу жабдығы, сондай-ақ коммерциялық
есепке алу аспаптары болған кезде жасалады.
4. Тұтынушыға шарт жасау үшін:
1) Тараптардың электр желілерінің
баланстық
тиесілігін шектеу және пайдалану жауапкершілігінің
актісін.
Тұтынушының электр желілеріне
қосылу
схамасын (қажет болған жағдайда);
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу
туралы куәліктің/анықтаманың көшірмесі немесе жеке
кәсіпкер куәлігінің көшірмесі;
3) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы
құжат немесе электрмен жабдықтау объектісіне құқық

1. В Договоре используются следующие основные
понятия:
1) расчетный период - период времени, определяемый
договором на электроснабжение, за который потребленная
электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате
потребителю;
2) потребитель - физическое или юридическое лицо,
потребляющее на основе Договора электрическую энергию;
3) прибор коммерческого учета - техническое
устройство, предназначенное для коммерческого учета
электрической энергии, разрешенное к применению в
порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан;
4) схема учета электрической энергии - определенное
электрическое соединение средств учета электрической
энергии,
обеспечивающих
учет
передаваемой
и
потребляемой электрической энергии для расчетов за нее.
2. Предмет договора
2. Поставщик обязуется подавать Потребителю через
присоединенную сеть энергопередающей организации (далее
– ЭПО) электроэнергию, а Потребитель обязуется оплачивать
принятую электроэнергию согласно условиям настоящего
Договора и Приложениям к нему.
3. Договор заключается с Потребителем при наличии у
него
оборудования, присоединенного к сетям ЭПО в
установленном действующим законодательством порядке, а
также при наличии приборов коммерческого учета.
4. Для заключения договора Потребителю необходимо
иметь:
1) акт разграничения
балансовой принадлежности
электрических сетей и эксплуатационной ответственности
сторон. Схему подключения Потребителя к электрическим
сетям (при необходимости);
2) Копии свидетельство/справка о государственной
регистрации/перерегистрации юридического лица, или
свидетельства индивидуального предпринимателя;
3) документ о зарегистрированных правах на недвижимое
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беруші құжаттардың көшірмелері;
4) жеке тұлғаны растайтын құжат қоса берілген,
электрмен жабдықтау Шартына қол қою құқығын беретін
тұлғаға бұйрық (сенімхат);
5) техникалық талаптар болуы қажет;
6) энергия қондырғыларының сенімді және қауіпсіз
жұмысы үшін жауапты тұлғаны тағайындау бұйрығының
көшірмесі.
Объектінің иесі ауысқан жағдайда техникалық
талаптарды беру талап етілмейді.
3. Тұтынылатын электр энергиясының есебі

имущество или копию правоустанавливающего документа на
объект электроснабжения;
4) приказ (доверенности) на лицо, имеющее право
подписания Договора на электроснабжение, с приложением
документа, удостоверяющего личность;
5) технические условия;
6) выписка из приказа на ответственное лицо за
надежную и безопасную работу энергоустановок.
Предоставление технических условий при смене
владельца объектов не требуется.
3.Учет потребляемой электроэнергии

5. Жеткізуші берген және Тұтынушы қабылдаған
5. Количество поданной Поставщиком и принятой
энергияныңмөлшерікоммерциялықесепкеалу
Потребителем энергии определяется показаниями приборов
аспабының көрсеткіштерімен, ал
Тұтынушының коммерческого
учета,
а
при
обнаружении
кінәсінен емес коммерциялық есепке алудың бұзылуы
нарушениякоммерческого учета не по вине Потребителя (в
табылған кезде (пломбы тұтас және алдыңғы орнату
случае целостности и соответствия пломб, указанным в
актісінде немесе есепке алу аспабын аспаптық тексеруде
предыдущем акте установки или инструментальной проверки
көрсетілгенге сәйкес болған жағдайда), энергия беруші прибора
учета)
расчет потребления
производится
ұйым тұтыну есебін электр энергиясын есепке алу
энергопередающей организацией по
среднесуточному
құралдары мен схемасы дұрыс жұмыс жасаған алдыңғы
расходу предыдущего или последующего расчетного
немесе одан кейінгі есептік кезеңдегі орташа тәуліктік периода, в котором средства и схема учета электрической
тұтыну негізінде жүргізеді. Есептік кезең бұзылу
энергии были исправны. Период расчета составляет со дня
басталған күннен бастап коммерциялық есепті қалпына
обнаружения
нарушения до
дня
восстановления
келтірген күнге дейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнді
коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных
құрайды.
дней.
Тұтынушы коммерциялық есепті бұзылу табылған
Коммерческий учет восстанавливается Потребителем в
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қалпына
течение 30 (тридцать) календарных дней срок со дня
келтіреді.
обнаружения нарушения.
Бұзылу табылған күннен бастап отыз күнтізбелік күн
По истечении тридцати календарных дней со дня
өткен соң, коммерциялық есеп қалпына келтірілмеген
обнаружения нарушения, если коммерческий учет не
болса, есеп техникалық талаптарға сәйкес рұқсат берілген
восстановлен, расчет производится по разрешенной
қуат бойынша жүргізіледі, ал техникалық талап болмаған
мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии
кезде тәулігіне 24 сағат пайдалануды есепке ала отырып
технических условий по номинальному току вводного
кіріспе комутациялық аппараттың атаулы тогы бойынша
коммутационного аппарата с учетом часов использования 24
жүргізіледі.
часа в сутки.
6. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу кезінде
6. При учете потребляемой электроэнергии прибор
коммерциялықесепкеалуаспабытараптардың
коммерческого учета устанавливается на границе балансовой
теңгерімдік жауапкершілігі шегінде белгіленеді.
ответственности сторон.
7. Коммерциялық есепке алу аспабының саны Шартқа
7.Количествоприборовкоммерческогоучета
3-қосымшағасәйкесКоммерциялықесепкеалу
отражается в перечне приборов коммерческого учета по
аспабының тізбесінде беріледі.
форме, согласно приложению 3 к настоящему договору.
8.
Коммерциялық
есепке
алу
аспабының
8. Снятие показаний приборов коммерческого учета
көрсеткіштерін түсіру Тұтынушының немесе оның
производится представителями Поставщика или ЭПО в
өкілінің қатысуында Жеткізушінің немесе ЭБҰ өкілімен
присутствии Потребителя либо его представителей.
жүргізіледі.
Допускается самообслуживание путем ежемесячного с 24
Тұтынушы өкілінің есептік кезеңдегі айдың 24-26
по 26 число расчетного периода снятия представителем
аралығында электр энергиясын есепке алу аспабының
Потребителяпоказанийрасчётныхприборовучёта
көрсеткіштерін шешіп, оны энергия жеткізетін ұйымға
электроэнергии и их передачи в энергопередающую
беруге рұқсат беріледі.Тұтынушы электр энергиясын
организацию.Ошибки, допущенные Потребителем при
коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін
снятиипоказанийприборовкоммерческогоучета
алу кезінде жіберген қателерін, энергия беретін ұйым
электрической энергии, исправляются энергопередающей
оларды анықтауға қарай түзетеді.
организацией по мере их выявления.
9. Тұтынушы (электр энергиясын тұрмыстық мақсатта
9.Для
определения
величины
потребления
қолданылатын
Тұтынушыны
қоспағанда)
кезекті
электроэнергии на очередной год потребитель (за
жылдағы электр энергиясын тұтыну шамасын анықтау
исключением потребителя, использующего электрическую
үшін, жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 күннен
энергию для бытовых нужд) не позднее, чем за 30 (тридцать)
кешіктірмей, Шартқа 1-қосымшаға сәйкес нысанда электр календарных дней до начала года, предшествующего году
энергиясын жеткізу туралы алдын ала өтінім береді.
поставки, подает предварительную
заявку о поставке
10. Тұтынушының кінәсі бойынша коммерциялық электроэнергии по форме согласно приложению 1 к есепке алу
аспабының көрсеткіштерін түсіру мүмкін настоящемуДоговору.
болмаған және бұл ретте Тұтынушы олар пайдаланған
10. При невозможности снятия показания приборов
электр энергиясының көлемі туралы мәлімет бермеген
коммерческого учета электрической энергии, и если при этом
жағдайда, алдыңғы кезең үшін электр энергиясының
Потребитель самостоятельно не представит сведения о
орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізіледі.
количестве использованной им электрической энергии,
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Бұл ретте электр энергиясының орташа тәуліктік расчет потребления производится по среднесуточному
шығына бойынша есеп үш есептік кезеңнен аспайды, ол расходу электрической энергии за предыдущий период.
кезеңдер
аяқталғанда
электр
энергиясын
беру
При этом период расчета по среднесуточному расходу
тоқтатылады.
электроэнергии не превышает трех расчетных периодов, по
истечениикоторыхподачаэлектрическойэнергии
прекращается.
4. Электр энергиясының төлем шарттары
және тәртібі
4. Условия и порядок оплаты электроэнергии
11. Күнтізбелік ай есептік кезең болып есептеледі.
12. Тұтынушыларға ұсынылған электр энергиясының
11. Расчётным периодом считается календарный месяц.
есебі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
12. Расчеты потребителей за
предоставленную им
белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі.
электрическуюэнергиюпроизводитсяпотарифам,
13. Жеткізуші негізгі нарықтан электр энергиясын установленным в соответствии с законодательством
сатып алу шығындарын, өңіраралық және өңірлік Республики Казахстан.
деңгейдегі желілер бойынша электр энергиясын беру
13. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить
шығындарын, техникалық диспетчерлеу шығындарын, тарифы на электроэнергию при изменении составляющих
электр энергиясының нарығындағы жүйе операторының отпускного тарифа на электроэнергию, включая, но не
қызметтерімен және басқа шығындарды қоса, бірақ ограничиваясь: затраты на покупку электроэнергии на рынке
олармен шектеліп қалмай электр энергиясын босату электроэнергии, затраты на передачу электроэнергии по
тарифінің
құрамалары
өзгерген
кезде
электр сетям межрегионального и регионального уровней, затраты
энергиясының тарифін біржақты тәртіпте өзгертуге на техническую диспетчеризацию, услуги системного
құқылы.
оператора рынка электроэнергии и прочие затраты.
14. Жаңа тарифтер күшіне енген соң, бұқаралық 14. Введение в действие новых тарифов осуществляется
ақпарат құралдары арқылы Тұтынушыларды жазбаша после предварительного уведомления потребителей через
хабардар ету жүзеге асырылады және аталған шартты средства массовой информации и не является основанием для
қайта жасау үшін негіз болып табылмайды.
перезаключения данного договора.
15. Ұсынылған шот-фактураның негізінде есеп
15. Оплата производится до 20 числа месяца следующего
айырысқаннан кейінгі айдың 20 дейін төлемі жүргізіледі.
после расчетного на основании
предоставленной счет16. Осы Шартта көзделген электр энергиясының фактуры.
төлемінің мерзімі өтіп кеткен жағдайда, Тұтынушы
16. В случае просрочки оплаты за электроэнергию
Жеткізушіге кешіктірген әрбір күн үшін осы соманы
предусмотренных настоящим Договором, Потребитель
төлеу күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
выплачивает Поставщику неустойку в размере 1,5 кратной
қолданыстағы қайта қаржыландыру ставкасынан 1,5 есе
ставки рефинансирования Национального Банка Республики
мөлшерінде, бірақ негізгі қарыз сомасынан жоғары емес
Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за
мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.
каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.
17. Егер Тұтынушы тұтынылған электр энергиясын17. Если Потребитель отключен в установленном порядке
төлемегені үшін белгіленген тәртіпте ажыратылса, онда
за неоплату использованной им электроэнергии, то
оны қосуды ЭБҰ қарыз өтелген соң және ажырату/қосу
подключение его производится ЭПО после погашения долга
үшін қызметі төленгеннен кейін жүргізіледі.
и оплаты услуги за отключение/подключение.
Бұл ретте, ажырату/қосу үшін төлем Жеткізушіге
При
этом
оплата
за
отключение/подключение
жазылған төлем құжатында көрсетіледі.
указываетсяв
платежном
документе, выписанном
18. Тұтынушы Электрмен жабдықтау шартының Поставщиком.
талаптарынасәйкескоммерциялықесепкеалу
18. Поставщик выписывает Потребителю счет- фактуру
аспаптарының нақты көрсеткіштерінің немесе тұтынуды
за предыдущий расчетный период не позднее 10 числа
өзгеше есептеу негізінде, есептік айдан кейінгі айдың 10месяца, следующего за расчетным, на основании
күнінен кешіктірмей Жеткізуші Тұтынушыға алдыңғы
фактических показаний приборов коммерческого учета
есептік ай үшін шот-фактура жазып береді.
электрической энергии или иного расчета потребления
Тұтынушылар Жеткізушіден немесе екінші деңгейдегі согласно условиям Договора электроснабжения.
банктерден дербес шот-фактураны алады.
Потребители самостоятельно получают счет-фактуру у
19. Коммерциялық есепке алу аспаптарын теңгерімдік Поставщика или через банки второго уровня.
тиістілік шекарасынан тыс орнатқан кезде, электр
19. В случае установки прибора коммерческого учета
желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан бастап электр
электрической энергии не на границе балансовой
энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату принадлежности электрической сети потери электрической
орнынадейінгіэлектрэнергиясыныңшығыны
энергии на участке от границы балансовой принадлежности
теңгеріміндеаталғанэлектржелісініңучаскесі
электрической сети до места установки приборов
орналасқан меншік иесіне шарт негізінде жатады және
коммерческого учета электрической энергии относятся на
ЭБҰ есептесу жолымен белгіленеді.
Шығынның көлемі
договорной основе к владельцу, на балансе которого
заңнамадабелгіленгентәртіптеесептікжолмен
находится указанный участок электрической сети, и
анықталады.
определяются расчетным путем ЭПО. Величина потерь
20. Есептеу аспаптарын смарт-картамен
қолдануға определяется расчетным путем
в
установленном
негізделген электр энергиясын коммерциялық есепке законодательством порядке.
алудың автоматтандырылған жүйесі болған жағдайда,
20. В случае наличия
автоматизированной системы
тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді Тұтынушы
коммерческого учета электроэнергии, основанной на
өзі белгілеген мөлшерде төлем құжаты қойылмастан
применении приборов учета со смарт-картой, оплата за
жүргізеді.
потребленную
электрическую энергию
производится
21. Жеткізушінің ағымдағы
шотына
ақшаның Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без
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жазылуы Тұтынушының сатып алынған энергиясының
төлемі бойынша міндеттемесінің орындалуы болып
танылады. Қойылған төлем құжаттарын төлеу кезінде,
Тұтынушы төлемді жасауға негіз болған шарттың
нөмірін, шот-фактураның нөмірін көрсетуге міндетті.
22. Тұтынылған энергия үшін берешкк түзілген
жағдайда, Тұтынушы төлейтін сома келесі кезектегі
берешекті өтеу үшін ұстап қалынады:
-бірінші кезекте – Тұтынушының берешекті өндіру
бойынша артқан шығындарыжәне шығасылары сомасы;
-екінші кезекте - тұрақсыздық сомасы (айыппұл,
өсімақы);
-үшінші кезекте – қарыздың негізгі сомасын.
23. Тараптар ай сайын, есептесу айының 20-нан
кешіктірмей тұтынылған энергия үшін өзара есептерге
салыстыру жүргізуге құқылы.
5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

выставления платежного документа.
21.Исполнением обязательств Потребителя по оплате
купленной энергии признается зачисление денег на текущий
счет Поставщика. При оплате выставленных платежных
документов Потребитель обязан указывать номер договора,
номер счета-фактуры, на основании которых производится
платеж, сумму оплаты.
22. В случае образования
задолженности за
потребленную энергию, суммы оплачиваемые Потребителем,
удерживаются на погашение задолженности в следующей
очередности:
-в первую очередь - сумма расходов и издержек,
понесенных Поставщиком по взысканию задолженности;
-во вторую очередь - сумма неустойки (штрафа, пени);
-в третью очередь - основная сумма долга
23. Стороны вправе ежемесячно не позднее 20 числа
месяца, следующего за расчетным, производить сверку
взаимных расчетов за потребленную энергию.

24. Тұтынушы:
5. Права и обязанности потребителя
1) Шарт талаптарына сәйкес электр энергиясын алуға;
2) Жеткізушіден келтірілген нақты нұқсан үшін толық
24. Потребитель имеет право:
көлемді талап етуге;
1) получать электрическую энергию в соответствии с
3) электр энергиясын оған қажетті көлемде условиями Договора;
пайдалануға;
2) требовать от Поставщика возмещения в полном объеме
4) Жеткізушіні хабардар еткен жағдайда және осы причиненного реального ущерба;
шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде тұтынылған
3) использовать энергию в необходимом ему количестве;
энергия үшін толық төлемі кезінде Шартты бір жақты
4) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при
тәртіпте бұзуға;
условии уведомления Поставщика и полной оплаты за
5) Шартты жасау және орындауға байланысты даулы потребленную электрическую энергию в порядке и сроки,
мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;
установленные настоящим договором;
6) тұтынылатын электр
энергиясының
шарт
5) обращаться в суд для решения спорных вопросов,
мөлшеріне келесі күнтізбелік айда есепті айдың 26-на связанных с заключением и исполнением Договора;
дейін түзетуді жүргізу (тұрмыстық қажеттілік үшін
6) произвести корректировку договорных величин
электр
энергиясын тұтынатын
тұтынушыларды потребляемой электроэнергии на следующий календарный
қоспағанда);
месяц до 26 числа отчетного месяца (за исключением
7) сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасында потребителей, использующих электрическую энергию для
көзделген басқа да құқықтарға құқылы.
бытовых нужд);
25. Тұтынушы Жеткізушінің жазбаша келісімінсіз
7) иные права,
предусмотренные законодательством
үшінші Тарапқа Шарт бойынша өзінің құқықтары мен Республики Казахстан.
міндеттерін жартылай немесе толықтай беруге құқылы
25. Потребитель не вправе передавать полностью или
емес.
частично свои права и обязанности по Договору третьей
26. Тұтынушы:
Стороне без письменного согласия Поставщика.
1) электрэнергиясынтұтынурежимінсақтауға;
26. Потребитель обязан:
2) электр
және энергия
кұрылғылары
мен
1) соблюдать режимы потребления электрической
коммерциялықесепкеалуаспаптарыныңтиісті энергии;
техникалық жай-күйін сақтауға, Қазақстан Республикасы
2) поддерживать надлежащее техническое состояние
Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета,
бұйрығымен бекітілген Электр энергиясын пайдалану
выполнять требования к их техническому состоянию в
қағидасына (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік
соответствии с Правилами пользования электрической
тіркеу тізілімінде тіркелген № 10403) (бұдан әрі – Қағида)
энергии утвержденных приказом Министра энергетики
сәйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын
Республики Казахстан № 143 от 25 февраля 2015 года
талаптарды орындауға;
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
3) энергия беретін ұйым мен Тұтынушының нормативных правовых актов за № 10403) (далее - Правила);
арасындағытеңгерімдіктиесіліктішектеужәне
3) соблюдать схему подключения потребителя к
пайдаланушылық жауапкершілік актісінде көрсетілгенге
электрическим сетям, согласно указанному в акте
сәйкес, тұтынушының электр желілеріне қосу схемасын разграничения
балансовой
принадлежности
и
сақтау;
эксплуатационной
ответственности
между
4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу энергопередающей организацией и Потребителем;
аспаптарының
жұмысындағы
авариялар,
өрттер,
4)
немедленно сообщать поставщику об авариях,
ақаулықтар және электр энергиясын пайдалану кезінде
пожарах, неисправностях в работе приборов коммерческого
туындайтын өзге де бұзушылықтар туралы жеткізушіге
учета электроэнергии и иных нарушениях, возникающих при
дереу хабарлауға;
пользовании электрической энергией;
5) ЭБҰөкілдерін тұтынушының шарт талаптарын
5)
допускать представителей ЭПО к приборам
орындау
мәніне
қарау,
тексеру
мақсатында
коммерческого учета с целью их осмотра, обследования на
коммерциялық есепке алу аспаптарына рұқсат беруге;
предмет выполнения потребителем условий договора;
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6) жасалған Шартқа сәйкес сараланған тарифтер
6) своевременно оплачивать потребленную
бойынша тұтынылған электр энергиясын уақтылы электрическую энергию согласно заключенному Договору;
төлеуге;
7) в течение 3 (трех) рабочих дней информировать
7) мекенжайы, телефоны, электронды поштасы және Поставщика при изменении адреса, телефона, электронной
басқа деректері өзгерген кезде 3(үш) жұмыс күні ішінде почты и иных данных;
Жеткізушіні хабардар ету;
8)
иные обязанности, предусмотренные
8)
Қазақстан Республикасының заңнамасында
законодательством Республики Казахстан.
көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.
6. Права и обязанности поставщика
6. Жеткізушінің құқықтары мен міндеттері
27.Поставщики (или) энергопередающая организация
27.Жеткізуші және (немесе) энергия беруші ұйым:
имеет право:
1) мына жағдайларда тоқтатқанға дейінгі 3 (үш)
1) предупредив потребителя не менее чем за 3 (три)
жұмыс күні ішінде Тұтынушыны ескерте отырып:
рабочих дня до прекращения поставки прекратить полностью
- электрмен жабдықтау шартында белгіленген или частично подачу электрической энергии в случаях:
мерзімде электр энергиясы үшін төлем болмағанда,
- отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за
сондай-ақ толық төленбегенде;
электрическую энергию в установленные Договором
- электрмен жабдықтау шартында белгіленген
электроснабжения сроки;
энергияны тұтыну режимі бұзылғанда;
- нарушения установленного Договором
- белгіленген мерзімде энергия беруші ұйымның электроснабжения режима электропотребления;
Қағидаға сәйкес бұзылуды жою туралы талаптарын
- при невыполнении в установленные сроки требований
орындамаған кезде электр энергиясын беруді толық энергопередающей организации об устранении нарушений
немесе ішінара тоқтату.
согласно Правил.
2) Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым мынадай
2)
Энергопередающая
(энергопроизводящая)
жағдайларда:
организация без предварительного уведомления прекращает
- энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның полностью подачу потребителю электрической энергии в
желісіне электр энергиясын қабылдағыштарды өз еркімен случаях:
жалғағанда;
- самовольного подключения приемников электрической
- коммерциялық есепке алу аспаптарынан басқа энергии к электрической сети
(есепке алмастан) электр энергиясын қабылдағыштарды энергопередающей(энергопроизводящей) организации;
қосқанда;
- подключения приемников электрической энергии
- энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және помимо (без учета) приборов коммерческого учета
басқа тұтынушылардың электр қондырғыларының жұмыс электрической энергии;
істеуін бұзатын мағынаға дейін тұтынушының кінәсі
- снижения показателей качества электрической энергии
бойынша электр энергиясы сапасы көрсеткіштерінің по вине потребителя до значений, нарушающих
төмендету;
функционирование
электроустановок
- энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және энергопередающей(энергопроизводящей) организации и
энергетикалық қадағалау және бақылау органының других потребителей;
өкілдерін тұтынушының коммерциялық есепке алу
- недопущения представителей энергопередающей
аспаптары мен электр қондырғыларына жұмыс (энергопроизводящей) организации и органа энергетического
уақытында (іссаппар құқығында) жібермегенде алдын ала надзора и контроля к приборам коммерческого учета
хабарламасыз тұтынушыға электр энергиясын беруді электрической энергии и электроустановкам потребителя в
толық тоқтатады.
рабочее время (на правах командированного);
-апатты жағдайда толық тоқтатады.
- аварийной ситуации.
Энергия беруші ұйым жабдықты жөндеу және жаңа
О прекращении подачи электрической энергии для
тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыс жүргізу проведения плановых работ по ремонту оборудования и
үшін электр энергиясын беруді тоқтату туралы, резервтік подключению новых потребителей при отсутствии
қоректендіру болмаған кезде, ажыратуға дейінгі үш резервного
питания
энергопередающая
организация
күнтізбелік күннен кешіктірмей тұтынушыны ескертеді.
предупреждает потребителя не позднее, чем за три
Адамдардың өміріне қауіп төндіретін, маңызды
календарных дня до отключения;
экономикалық
нұқсан
келтіретін,
коммуналдық
Для принятия неотложных мер по предупреждению или
шаруашылықтың және электрмен жабдықтау жүйелерінің ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для
аса маңызды элементтерінің қызметін бұзатын қауіпке жизни людей, значительный экономический ущерб,
алып келуі мүмкін авариялардың алдын алу немесе нарушение функционирования особо важных элементов
оларды жою жөніндегі шұғыл шаралар қабылдау үшін, коммунального хозяйства и систем электроснабжения,
энергия беруші ұйым сұраныс бойынша, одан әрі энергопередающая
организация
прекращает
подачу
хабарландыра отырып тұтынушыға электр энергиясын электрической энергии потребителю с последующим
беруді тоқтатады;
уведомлением, по запросу;
3) шартты жасауға және орындауға байланысты
3) обращаться в суд для решения спорных вопросов,
даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;
связанных с заключением и исполнением договора;
4) тұтынушыдан келтірілген нақты нұқсанның толық
4) требовать от потребителя возмещения в полном
көлемде өтеуді талап етуге;
объеме причиненного реального ущерба;
5)
Қазақстан Республикасының заңнамасында
5) иные права, предусмотренные законодательством
көзделген өзге де құқықтарға құқығы бар.
Республики Казахстан.
28. Жеткізуші:
28. Поставщик обязуется:
1) Шарт талаптарына сәйкес электр энергиясын
1) предоставлять электрическую энергию в соответствии
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беруге;

с условиями Договора;
2) ақысын төлемегені үшін ағытар алдында
2)
перед отключением за неуплату уведомить
тұтынушыны келесі байланыс каналдарының бірі: ұялы,
потребителя путем передачи информации по одному из
факстік, электронды, IM = Instant Messenger (WhatsApp,
следующихканаловсвязи:мобильной,факсовой,
Viber, Telegram, SMS, MMS) бағдарламасы және
электронной, программ IM = InstantMessenger (WhatsApp,
сауалнамалық деректерде көрсетілген өзге байланыс
Viber, Telegram, SMS, MMS) и иной связи, указанной в
арқылы ақпаратты беру жолымен хабардар ету;
анкетных данных;
3) хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарына
3) информировать потребителя о тарифах на услуги
орналастыру
жолымен
тұтынушыны
электрмен
электроснабжения, их изменении путем размещения
жабдықтау қызметіне тарифтер туралы, олардың өзгеруі
объявления в средствах массовой информации;
туралы хабардар етуге;
4) ежемесячно представлять потребителю платежный
4) тұтынушыға тұтынған электр энергиясы үшін ақы документ для оплаты за потребленную электрическую
төлеуге төлем құжатын ай сайын ұсынуға.
энергию.
7. Электр энергиясын шектеу және беруді тоқтату
талабы
29.Жеткізуші28-тармақта көрсетілгеннегіз
бойынша электрмен жабдықтауды тоқтату кезінде
Тұтынушыға келтірілген мүмкін болатын шығынға жауап
бермейді.

7. Условия ограничения и прекращения
подачи электрической энергии
29. Поставщик не несет ответственности за возможные
убытки, понесенные Потребителем при прекращении
электроснабжения по основаниям, указанным в пункте 28.
8.

8. Тараптардың жауапкершілігі
30. Энергияменжабдықтаушартыбойынша исполнения
міндеттемелерді
орындамаған
немесе
тиісінше
орындамаған жағдайларда Тараптар мұнымен келтірілген
нақты залалды өтеуге міндетті.
31. Жеткізуші тұтынушының алдында форс-мажорлық
мән-жайлардан (стихиялық құбылыстар, әскери ісқымылдар және т.с.с), сондай-ақ жеткізушіге байланысты
емес мән-жайлардан (электр беру желілерін және басқа да
жабдықты ұрлау немесе нұқсан келтіру және т.с.с.)
туындаған электр энергиясын берудегі үзілістер үшін
материалдық жауапкершілікте болмайды.
32. Тараптар шарт талаптарын орындау үшін қажетті
өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан
орнының және өзге деректемелердің өзгеруі туралы бірбіріне жедел хабарлауға міндеттенеді.
9. Ерекше жағдайлар
33. ___________________________________________
______________________________________________
10. Қорытынды ережелер

Ответственность сторон

30. В случаях
неисполнения или ненадлежащего
обязательств по договору электроснабжения,
стороны обязаны возместить причиненный этим реальный
ущерб.
31. Поставщик не несет материальной ответственности
перед потребителем за перерывы в подаче электроэнергии,
вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные
явления, военные действия и. т.п.), а также обстоятельствами,
не зависящими от поставщика (хищение или повреждение
линий электропередачи и другого оборудования и т.п.).
32. Стороны обязуются незамедлительно письменно
уведомлять друг друга об изменении своего наименования,
юридического адреса, фактического местонахождения и
иных реквизитов, необходимых для исполнения условий
Договора.
9. Особые условия
33. ___________________________________________
______________________________________________

10. Заключительные положения
34. Осы Шарт қол қойған сәттінен бастап күшіне
енеді.
34. Настоящий Договор вступает в силу с момента
35. Тараптардың бірінің мерзімінің аяқталуы подписания.
бойынша Шартты тоқтату туралы өтініші болмаған кезде,
35. При
отсутствии заявления одной из Сторон
о
оны жасау кезінде Шартта көзделген белгісіз мерзімге
расторжении Договора, он считается продленным на
жәнеаталғанталаптарбойыншаұзартылдыдеп неопределенный срок
и на тех же условиях, какие были
есептеледі.
предусмотрены Договором при его заключении.
36. Шарт 30 күн бұрын Тараптардың бірінің жазбаша
36. Договор может быть расторгнут в одностороннем
хабарламасы бойынша біржақты тәртіпте бұзылуы порядке с письменного уведомления одной из Сторон не
мүмкін.
менее чем за 30 дней.
Тұтынушының бастамасы бойынша Шартты бұзған
В случае расторжения Договора по инициативе
жағдайда Жеткізушінің энергияны жеткізуге қатысты Потребителя обязательства Поставщика в части поставки
міндеттемелері Жеткізушінің және (немесе) ЭЖҰ
энергии прекращаются с момента отключения от сетей
өкілімен бекітілген Тұтынушыны энергия қондырғысы энергоустановок
Потребителя,
зафиксированного
желісінен ажыратқан сәттен бастап тоқталады. Шарт
представителями Поставщика и (или) ЭПО. Договор
Тараптар арасында толық өзара есеп айырысқан сәттен считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета
бастап бұзылды деп есептеледі.
между Сторонами.
37. Жеткізуші мен
Тұтынушы арасындағы осы
37. Все спорные вопросы между Поставщиком и
Шарттың талаптарын
орындауға байланысты барлық Потребителем, связанные с исполнением условий данного
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даулы
мәселелер
Қазақстан
Республикасының Договора,
решаются
в
порядке,
установленном
заңнамасында белгіленген тәртіпте, келіссөздер жолымен законодательством Республики Казахстан, путем переговоров
немесе Шарттың орындалу орны – Астана қаласы
либо в суде по месту исполнения Договора - в городе Астане.
бойынша сот арқылы шешіледі.
38. Договор может быть изменен по соглашению Сторон.
38. Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, не мүмкін.
Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен должны противоречить положениям Договора, оформляются
толықтырулар Шарттың талаптарына қайшы келмеуі тиіс, в виде дополнительного соглашения, подписываются
қосымша келісім түрінде ресімделеді, Тараптардың
уполномоченными представителями Сторон и оформляются
уәкілетті тұлғаларының қолы қойылады және заңнамада
в установленном законодательством порядке.
белгіленген тәртіпте ресімделеді.
39. Настоящий Договор составлен в двух идентичных
39. Осы Шарт тең заңды күшке ие, мемлекеттік және экземплярах на государственном и русском языках, имеющих
орыс тіліндегі екі ұқсас данада жасалды, Тараптардың равную юридическую силу, по одному экземпляру на
әрқайсысы үшін мемлекеттік және орыс тіліндегі бір-бір
государственном и русском языке для каждой из Сторон. По
данадан беріледі. Тұтынушының қалауы бойынша,
желанию потребителя, допустимо заключение договора на
белгіленген тілдердің бірінде шарт жасауға рұқсат
одном из обозначенных языках.
беріледі.
40. Все изменения, приведшие к перерасчету,
40. Қайта есептеуге алып келетін барлық өзгерістер, производятся с даты подачи потребителем заявления в адрес
тұтынушы Жеткізушінің мекенжайына өтініш берген
Поставщика,
с
обязательным
приложением
всех
күннен бастап жүргізіледі, оған барлық қажетті құжаттар необходимых документов. Перерасчет производится за
міндетті түрде қоса беріледі. Қайта есептеу 3 (үш) ай период не более 3 (трех) месяцев.
ішінде жүргізіледі.
41.Настоящим Потребитель дает согласие Поставщику на
41. Тұтынушы осы Шарт талаптарын орындау, сбор, обработку и хранение персональных и иных данных о
сондай-ақ Тұтынушы туралы дербес жане басқада
нем, находящихся у Поставщика или которые поступят в
деректердібарлық
мемлекеттік/мемлекеттік
емес указанный источник в будущем, в целях исполнения условий
органдарға, соның ішінде сот органдарын қоса тарату
Договора, а также распространение персональных и иных
мақсатында, осы Шарт арқылы Жеткізушіде бар
данных
о
Потребителе
во
все
Жеткізуші туралы дербес жане басқада деректерді жинау, государственные/негосударственные органы, организации, в
өңдеу және сақтауға келісімін береді.
том числе не исключая судебные органы.
Тұтынушы осы Шарт арқылы оның дербес жане
Настоящим потребитель подтверждает, что какого –либо
басқада деректерін жинау, өңдеу және таратуға қандай да дополнительногосогласиянасбор,обработкуи
болмасын қосымша келісімнің қажет емес екенін және распространение его персональных и иных данных не
осы Шарты орындау үшін оның тұтынушының дербес требуется и каких-либо претензий к Поставщику в
жане басқададеректерін жинау, өңдеу және таратуға
дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения
қатысты қандай да болмасын наразылығының жоқ екенін им персональных и иных данных потребителя для
растайды.
исполнения настоящего Договора иметь не будет.
42. Шартпен көзделген талаптардың барлығы
42. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется
ҚазақстанРеспубликасыныңнормативтік-құқықтық
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
актілерімен реттеледі.
11. Приложения к договору
11. Шартқа қосымша
43. Все Приложения к Договору составляют его
43. Шартқа барлық Қосымшалар оның ажырамас неотъемлемую часть:
бөлігін құрайды:
-предварительная заявка о поставке электроэнергии
- электр энергияны жеткізу туралы алдын ала өтінім –
-годовые объемы потребления энергии с разбивкой по
айлар бойынша бөлінген электр энергиясын тұтынудың
месяцам (Приложение № 1);
жылдық көлемі (№ 1қосымша);
-перечень объектов энергоснабжения (Приложение №2);
- энергиямен қамтамасыз ету объектілерінің тізбесі
-перечень приборов коммерческого учета (Приложение
(№ 2қосымша);
№3).
- коммерциялық есепке алу аспабының
тізбесі
(№ 3қосымша).
12. Реквизиты сторон
12. Тараптардың деректемелері
Поставщик:
Жеткізуші:
ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС
г.Астана, ул.Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет 1»
Астана қ., Имановакөшесі, 11 БО «Нурсаулет 1»
БИН 070 740 004 624
БСН 070740004624
ИИКKZ47998ВТВ0000230100
ЖСКKZ47998ВТВ0000230100
БИКTSESKZKA
БСКTSESKZKA
АО «Цеснабанк» г. Астана
Астана қ. «Цеснабанк» АҚ
тел: 57-66-24, 57-65-64, 57-65-56
тел: 57-66-24, 57-65-64, 57-65-56
e-mail: aes.com@mail.ru
e-mail: aes.com@mail.ru
От ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС
атынан
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Директордың орынбасары__________Д. Курмангалиев

Заместитель директора______________Д. Курмангалиев
Потребитель:

Тұтынушы:
БСН
ЖСК
БСК

БИН
ИИК
БИК
т.
е -mail:

т.
е -mail:
от Потребителя:
Тұтынушыдан:
____________________
_________________
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