
 

«Қазаэронавигация» РМК-ның 2018 жылғы реттеліп көрсетілетін 

аэронавигация қызметтерін көрсету бойынша қызметі туралы есеп   

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны шаруашылық 

жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық 

нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан 

қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының 

аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.  

2018 жылы Кәсіпорынның орташа тізімдік қызметкерлер саны                                      

2 664 адамды құраған. 

2018 жылғы 27 желтоқсандағы «Табиғи монополиялар және реттелетін 

нарықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес халықаралық және 

транзиттік ұшуға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, 

аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметі табиғи монополиялар 

саласына жатады. 

«Қазаэронавигация» РМК (бұдан әрі – Кәсіпорын) қызметін бақылауды 

және реттеуді «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан 

Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 

Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады. 

 

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы 

 

2018 жылы инвестиция сомасы 25 082 491,50 мың теңгені құрады (жедел 

деректер), ол мынадай іс-шараларға бағытталды: 

- жалпы сомасы 6 351 791, 19 мың теңгеге әуе қозғалысын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі (ӘҚБ АЖ) орталықтарын жетілдіру; 

- 5 872,32 мың теңге сомаға тірек навигациялық пункттер (ТНП) желісін 

құру; 

- 508 904,43 мың теңге сомаға навигация және бақылау жүйелерін 

дамыту; 

-  8 031 276, 56 мың теңге сомаға авиациялық электр байланысы мен 

ақпараттық коммуникацияларды дамыту;  

- 416 250,85 мың теңге сомаға аэронавигациялық ақпаратты басқару 

қызметін дамытудың нысаналы бағдарламасын іске асыру; 

- 5 811 742,76 мың теңге сомаға метеорологиялық мақсаттағы 

құралдарды дамыту; 

- 707 617,34 мың теңге сомаға РТҚ ғимараттарын, құрылыстарын және 

объектілерін салу және күрделі жөндеу; 

- 930 мың теңге сомаға қауіпсіздік, өрт-күзет дабылдамасы (ӨҚД) және 

автоматты өрт сөндіру жүйелері;  



- 3 248 106, 04 мың теңге сомаға негізгі құралдарды сатып алу. 

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 

Азаматтық авиация комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы № 493 және 

Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және 

бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №434-НҚ 

бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» РМК-ның 

аэронавигация саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша                      

2018-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын 2018 жылға 

түзету туралы» 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 661  Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 

бұйрығына сәйкес 2017 жылға 4 727 054,66 мың теңге мөлшеріндегі 

инвестиция сомасы жоспарланған.  

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 4 727 054,66 

мың теңгені құрады (1-қосымша). 

 Инвестициялық бағдарлама аясында төмендегі іс-шаралар орындалды: 

 - 3 642 156,41 мың теңге сомаға жоспарлау және биллинг жүйелерімен 

үйлестіру және өзара іс-қимылды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін SkyLine 

жүйесіндегі жаңа функционалды қамтитын SkyLine жүйесін модернизациялау 

үшін бағдарламалық модульді сатып алу; 

 - Атырау филиалына 632 183,20 мың теңге сомаға орнату және іске қосу 

жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдық жиынтығын сатып алу; 

 - Атырау филиалы үшін орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарын қоса 

алғанда, 452 715,05 мың теңге сомаға дауыстық диспетчерлік байланыс және 

сөйлеу ақпаратын құжаттау жүйесін (негізгі және резервтік жиынтықтарды) 

сатып алу; 

 Инвестиция көзі - меншікті қаражат. 

 

2. Негізгі өндірістік және қаржылық-экономикалық көрсеткіштер 

туралы 

 

Кәсіпорынның табысы 2018 жылы 67 998 млн. теңгені құрады, бұл                                

2017 жылы алынған пайда деңгейінен 12% немесе 7 353  млн. теңгеге жоғары.  

Негізгі қызметтен түскен табыс 2018 жылы 64 564 млн. теңге 

мөлшерінде алынды. 2017 жылға қарағанда, табыс 9% немесе 

5 351 млн. теңгеге өсті. Негізгі қызметтен түскен табыстың өсуіне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуден және басқа қызметтерден (байланыс, 

кадрларды даярлау бойынша қызметтер, медициналық қызмет) түскен 

табыстың артуы ықпалын тигізді. 

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыс (бұдан әрі – 

АНҚ-дан түскен табыс) 2018 жылы 64 312 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан 

түскен табыс кәсіпорынның жалпы табысының 93% құрайды. 2017 жылға 

қарай АНҚ-дан түскен табыс 9% немесе 5 320 млн. теңгеге көбейді. Табыстың 

ұлғаюы өндірістік көрсеткіштердің өсуіне байланысты.   

Кәсіпорынның шығыстары (оның ішінде корпоративтік табыс 

салығы) 2018 жылы 49 968 млн. теңгені құрады. 



Таза табыс сомасы 2017 жылы 18 030 млн. теңгені құрады. 

Есепті кезең қорытындысы бойынша «Республикалық мемлекеттік 

кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін бекіту туралы»  

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы                                

25 ақпанда бекітілген № 134 бұйрығына сәйкес бюджетке аударылуға тиіс таза 

табыстың мөлшері 12% немесе 2 164 млн. теңгені құрайды. 

 

3. Реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі туралы 

 

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызмет түрлеріне мыналар жатады: 

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; 

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе 

кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. 

Реттеліп көрсетілетін қызмет аэронавигациялық қызмет көрсетуден 

түскен жалпы кірістен 4% құрайды. 

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша Қазақстандық 

авиакомпаниялардың тасымалдау бойынша жалпы көлемінен тұрақты ішкі 

тасымалдау үлесі (ұшақ-километрлермен) айтарлықтай қомақты және                        

2018 жылы шамамен 90% құрады. 

 

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі 

 

№  р/р Атауы Өлш.бірл. 2018ж. 2017ж. Ауытқу 

1 Ұшақ - километрлер мың км 62 198 64 400 - 2 202 

2 
Ұшақтың ұшып шығу 

тоннажы 
мың тонна 3 304 3 348 - 44 

3 АНҚ кірісі, барлығы млн. теңге 2 819 2 900 - 81 

 оның ішінде:      

 - ӘК АНҚ  1 804 1 872 - 68 

 - ӘМ АНҚ  1 014 1028 - 14 

4 АНҚ шығыстары, барлығы млн. теңге 6 312 5 894 418 

5 оның ішінде:      

 - ӘК АНҚ  4 713 4 377 336 

 - ӘМ АНҚ  1 599 1 517 82 

 
Пайда (салық салғанға 

дейін)  
млн. теңге -3 493 -2 994 - 499 

  

2018 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 

2017 жылғы қарағанда 3,4% -ға төмендеді. 

2018 жылы Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне реттеліп 

көрсетілетін аэронавигациялық қызмет бойынша кіріс 2017 жылмен 



салыстырғанда  3%-ға төмендеді, бұл реттеліп көрсетілген қызметтер 

көлемінің тиісті төмендеуіне – тұрақты рейстер бойынша ұшу санының 

азаюына байланысты. 

 

4. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен  

жүргізілетін жұмыс туралы 

 

Жалпы 2018 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері 

Қазақстан Республикасының 92 авиакомпаниясына ұсынылды. 

 Бір жыл ішінде Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 

халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі 

әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңындағы 

әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп 

көрсетілетін қызметтерге арналған 28 шарт жасалды және қайта жасалды. 

 2018 жыл ішінде реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің 

негізгі тұтынушылары:  

- «Эйр Астана» АҚ; 

-  «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ; 

-  «BEK AIR» АҚ;  

- «Qazaq Air» АҚ; 

- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» РМК; 

- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ; 

- - «COMLUX-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС; 

- «Жезқазған Эйр» авиакомпаниясы» АҚ (ZHEZAIR); 

- «Евро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ болды. 

Қазақстан Республикасының жоғары әуе кеңістігінде және әуеайлақ 

маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге 

асырды.  

 

 

5. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы 

 

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен түскен нақты кіріс 

2018 жылы 2 810 млн. теңгені, оның ішінде әуе кеңістігінде аэронавигация 

қызметтерін көрсетуден түскен кіріс – 1 804 млн. теңгені және әуеайлақ 

маңында – 1 014 млн. теңгені құрады (2-қосымша). 

2011-2018 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе 

кеңістігіндегі және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болды.  

2018 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін 

аэронавигация қызметтеріне тарифтік смета залалды болды: 

- ӘК (- 2 909) млн. теңге;  

- ӘМ (- 584) млн. теңге. 



Есепті кезеңде бекітілген шығын баптарын ӘК бойынша 2,6 еседен көп 

және ӘА бойынша 64%артық  орындау байқалады. Іс жүзінде қалыптасқан 

шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артық 

болуының басты себебі Кәсіпорынға азаматтық авиация саласының 

метеорологиялық қамтамасыз ету қажеттілігін қанағаттандыру бойынша жаңа 

міндеттердің жүктелуінің нәтижесінде қосымша келтірілген шығындар болып 

табылады. Өндірістік персонал санының көбеюі еңбекақы төлеуге, іссапар 

шығыстарына, персоналдың біліктілігін арттыруға, сырт ұйымдардың 

қызметтеріне, материалдық шығындарға және басқаларға жұмсалатын  

шығыстардың өсуіне әкеп соқтырды. 

Сондай-ақ, нақты жұмсалған шығындардың өсуіне 2018 жылы реттеліп 

көрсетілетін аэронавигация қызметтері бойынша орындалған өндірістік 

көрсеткіштердің ұлғаюы ықпал етті, нәтижесінде көрсетілген қызметтердің 

өзіндік құнының әрбір бабы бойынша шығыстар және кезең шығыстары 

теңдей өсті. 

 

 

6. Қызмет перспективалары туралы (даму жоспары) 

 

2025 жылға дейінгі кәсіпорынды дамыту бағдарламасы және 2017-2019 

жылдарға арналған аэронавигациялық жүйені дамыту жоспары бойынша 

ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, 

экономикалық және техникалық дамытудың, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және ел экономикасын дамыту мүддесінде барлық 

пайдаланушылардың әуе кеңістігін тиімді пайдаланудың негізгі бағыттары 

айқындалды. 

Аталған бағдарламалық құжаттарды іске асыруда ИКАО басым жүйесі 

болып табылатын сипаттамаларға (PBN) негізделген навигацияны енгізу 

бойынша жұмыс басталды. Қазіргі уақытта жұмыс тобы құрылды, ИКАО, 

ИАТА халықаралық ұйымдарымен, сондай-ақ көрші елдердің 

провайдерлерімен консультациялар жүргізілуде. 

Бірінші кезекте, PBN аясында 2019 жылдың соңына қарай: 

- жоғарғы әуе кеңістігінде RNAV 5 техникалық ерекшелігі, яғни жер үсті 

радиотехникалық құралдарына сүйенбейтін еркін берілген траекториялар 

бойынша ұшуды орындауға мүмкіндік беретін "аймақтық навигация"; 

- Астана және Алматы әуеайлақтарында ұшып көтерілу мен қонуды 

орындау үшін тұрақты биіктікті алу және төмендеу режимінде ұшуды жүргізу 

бойынша рәсімдер. 

2019 жылдың соңына қарай ауысу эшелонынан төмен футта биіктікті 

өлшеуді бір уақытта енгізумен қоса, стандартты атмосфера (QNH) бойынша 

теңіздің орташа деңгейіне келтірілген қысым бойынша қонуға кіру 

операциялары енгізілетін болады. 

PBN қамтамасыз етуден басқа, бұл іс-шаралар әуе кеңістігінің 

интероперабельділігін және экипаждың биіктік өлшеуде белгіленетін биіктік 



пен қысым шамаларын қайта есептеу кезінде адам факторының әсерін азайту 

есебінен ұшу қауіпсіздігі үшін тәуекелдердің төмендеуін қамтамасыз етеді. 

2020 жылдан бастап кәсіпорын биіктік алу және үздіксіз төмендеу мен 

биіктік алу (CCO/CDO) схемаларын жаңалап, әуе кеңістігін икемді пайдалану 

(FUA) принциптерін енгізе бастайды. 

2022 жылдан бастап әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы 

маршруттарды өздері әзірлеуге мүмкіндік беретін еркін маршруттау қағидатын 

қолдану жоспарланып отыр. 

Осы жобаны іске асырудан авиакомпаниялар үлкен пайда алады: ұшу 

қауіпсіздігінің деңгейі артады, ұшу/ұшып келу схемаларының жалпы ұзақтығы 

2% - ға қысқарады, бұл ӘК отын шығысының жыл сайын 2% - ға төмендеуіне 

әкеледі, СО2 шығарындылары жыл сайын 2% - ға азаяды, сондай-ақ 

диспетчерлік және ұшу құрамына түсетін жүктеме төмендейді. 

Қазіргі таңда навигацияның ең перспективалы құралы болып табылатын 

және дәлдік, тұтастық және үздіксіздік бойынша ең жақсы сипаттамаларға ие 

жаһандық навигациялық спутниктік жүйені (GNSS) қолдану жоспарланып 

отыр. 

2019 жылдан бастап кейіннен негізгі құрал ретінде (2020 жылға қарай) 

ауыса отырып, GNSS енгізу жоспарлануда. Нәтижесінде қымбат тұратын жер 

үсті құралын көп мөлшерде ұстау қажеттілігі жойылады. 

Қазіргі уақытта ADS-B жүйесімен бақылау құралдарын (екі жақты 

радиолокаторлар) толықтыру бойынша жұмыс жүргізілуде. 2020 жылдан 

бастап трассаларда бақылаудың негізгі құралы ретінде ADS-B енгізу 

жоспарлануда. 

Кәсіпорын аэронавигациялық ақпарат жүйесін дамытудың мақсатты 

бағдарламасын іске асыруды жүргізеді, оның шеңберінде елдің барлық 

халықаралық әуеайлақтарында WGS-84 Дүниежүзілік геодезиялық жүйесін 

енгізу жөніндегі жұмыс толығымен аяқталды. WGS-84 координаталар 

жүйесінде аэронавигациялық деректердің болуы (PBN) сипаттамаларға 

негізделген навигацияны енгізу үшін қажетті шарт болып табылады. 

ҚР аэронавигациялық деректері толық көлемде аэронавигациялық 

ақпарат қызметтерінің Еуропалық деректер базасында (EAD) 

орналастырылған. 

Кәсіпорын мақсатты бағдарламаның екінші кезеңінің жобаларын енгізуді 

белсенді жүзеге асырады. 2017 жылғы 30 наурыздан бастап АИП өндірісі 

электронды e-AIP форматында жүзеге асырылады. Жергілікті жер және 

кедергілер (e-TOD) туралы электрондық деректер енгізілді. 

Ақпарат алмасуды автоматтандыруды арттыру үшін аэронавигациялық 

элементтерді мәндес сәйкестендірудің қолданыстағы механизмдерін жетілдіру 

жоспарлануда. АНО беру кезінде адами факторды азайту мақсатында 

деректердің тұтастығын және сапасын бақылау механизмдерін енгізу жүзеге 

асырылуда. 

2019 жылы электрондық аэронавигациялық карталарды құру 

жоспарлануда.  



2020 жылға қарай кәсіпорын "Брифинг Бокс" бағдарламалық 

жасақтамасын «ОҚ ӘҚҰ ӨО» және «ОШ ӘҚҰ ӨО» филиалдарының 

"Брифинг" бөлімдерінде флайт жоспарларды, отырғызу және ұшу 

жеделхаттарын өңдеу кезінде пайдалануға көшуді жоспарлап отыр. 

2022 жылдан бастап цифрлық NOTAM енгізу және цифрлық АИП-ті 

пайдалануға көшу жоспарлануда. 

Осы шаралардың барлығы аэронавигациялық ақпаратты толық 

автоматтандыруды, деректерді қолмен енгізуді төмендетуді және ӘК 

экипаждарының ұшу алдындағы ақпаратты алу рәсімдерін оңайлатуды 

қамтамасыз етеді. 

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге, жаңа пайдаланушылар үшін Қазақстанның әуе кеңістігінің 

тартымдылығын арттыруға алып келеді. 2025 жылға қарай Кәсіпорын 

Еуразиялық аймақтағы аэронавигациялық қызмет көрсетудің ең тиімді 

провайдері болуға ұмтылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық

бағдарламаларын (жобаларын) бекіту,

оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы

туралы ақпаратқа талдау жүргізу

қағидаларына 3-қосымша

нысан

жоспарлы нақты ауытқу

жоспарл

ы
нақты

Өткен 

жылғы 

факт

Ағымдағы 

жылғы факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018 жылға барлығы 4 727 054,66 4 727 054,66 0,00 1 240 851,85 3 486 202,81 0,00 0,00 0,00 33,68

1 Аэронавигациялық жүйені дамыту 2018 4 727 054,66 4 727 054,66 0,00 1 240 851,85 3 486 202,81 0,00 0,00 0,00 33,68

1.1.

Әуе козғалысын басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері (ӘҚБ АЖ) 

орталықтарын жетілдіру 

2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.1.1.
SkyLine әуе қозғалысын басқарудың  

автоматтандырылған жуйесін жаңарту 
2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.

Биллинг және жоспарлау жүйелерімен 

байланысты және үйлестіруді жүзеге асыруға 

мүмкіндік бертін  SkyLine жүйесінде жаңа 

функционалды қамтитын SkyLine жүйесін  

жаңартуға арналған бағдарламалық модульді 

сатып алу

2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

а

Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу, 

монтаждау,  іске қосу және реттеу жұмыстарын 

қоса алғанда 

Комплект 1 1 2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.2.
Авиациялық электр байланысын және 

ақпараттық коммуникацияны дамыту
2018 1 084 898,25 1 084 898,25 0,00 284 785,79 800 112,46 0,00 0,00 0,00 0,84

1.2.1.
Телекоммуникация, электр байланысының 

аэронавигациялық желісі
2018 1 084 898,25 1 084 898,25 0,00 284 785,79 800 112,46 0,00 0,00 0,00 0,84

Осы бағдарламаны 

іске асыру 

Қазақстан 

Республикасының 

әуе кеңістігіндегі 

әуе кемелеріне 

аэронавигациялық 

қызмет көрсету 

сапасы мен 

сенімділігін 

арттырады, бұл 

ұшу қауіпсіздігінің 

артуына ықпал 

етеді 

Халықаралық ұшуды жүзеге 

асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының әуе кеңістігіндегі 

әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету; халықаралық ұшуды 

жүзеге асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе 

кемелеріне аэронавигациялық қызмет 

көрсету.   

Қоса беріледі

меншікті қаражат қарыз 

қаражаты

бюдже

т 

қаража

ты

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

қарай іске нақты

асыру жылдары бойынша 

негізгі қорлар тозуының 

төмендеуі (нақты), %

Амортизация Пайда 

Табиғи монополия субъектісінің 2018 жылға арналған инвестициялық бағдарламасының (жобасының)* орындалуы туралы ақпарат

субъектінің атауы:  "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі:  әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ р/р Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат 

Пайда және 

залал туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 

қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері 

туралы ақпарат, мың теңге 

Инвестициялық 

бағдарламаның (жобаның) 

орындалуының нақты 

көрсеткіштерін  

инвестициялық 

бағдарламада (жобада) 

бекітілген 

көрсеткіштермен 

салыстыру туралы 

ақпарат**

Қол 

жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштерді

ң бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағ

ы (жобадағы) 

көрсеткіштерд

ен ауытқу 

себептерін 

түсіндіру 

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтер 

(тауарлар, 

жұмыстар) сапасы 

мен сенімділігінің 

артуын бағалау

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

(тауарлардың, жұмыстардың) атауы 

және қызмет көрсетілетін аумақ 

Іс-шаралар атауы Өлшем 

бірлігі

Заттай 

көрсеткіштердегі 

саны

Инвестициял

ық 

бағдарлама 

(жоба) 

аясында 

қызмет 

көрсету 

кезеңі 

ауытқу 

себептері



1.
ӨЖЖ жабдығы, монтаждау,  іске қосу және 

реттеу жұмыстарын қоса алғанда 
2018 632 183,20 632 183,20 0,00 165 948,09 466 235,11 0,00 0,00 0,00 0,49

а

Атырау филиалына ӨЖЖ жабдығының 

жиынтығын сатып алу, монтаждау,  іске қосу 

және реттеу жұмыстарын қоса алғанда 

Комплект 1 1 2018 632 183,20 632 183,20 0,00 165 948,09 466 235,11 0,00 0,00 0,00 0,49

2

Дауыстық диспетчерлік байланыс және сөйлеу 

ақпаратын құжаттау жүйесі (негізгі және 

резервтік жиынтық)

2018 452 715,05 452 715,05 0,00 118 837,70 333 877,35 0,00 0,00 0,00 0,35

а

Атырау филиалына дауыстық диспетчелік 

байланыс және сөйлеу ақпаратын құжаттау 

жүйесін сатып алу  (негізгі және резервтік 

жиынтық), орнату және іске қосу, реттеу 

жұмыстарын қоса алғанда

Комплект 1 1 2018 452 715,05 452 715,05 0,00 118 837,70 333 877,35 0,00 0,00 0,00 0,35

 Генеральный директор                                       ____________________________________________________________ А. Бектұров         _________________________________ 2019 год

Қоса беріледі

Халықаралық ұшуды жүзеге 

асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының әуе кеңістігіндегі 

әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету; халықаралық ұшуды 

жүзеге асыратын әуе кемелеріне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе 

кемелеріне аэронавигациялық қызмет 

көрсету.   

Осы бағдарламаны 

іске асыру 

Қазақстан 

Республикасының 

әуе кеңістігіндегі 

әуе кемелеріне 

аэронавигациялық 

қызмет көрсету 

сапасы мен 

сенімділігін 

арттырады, бұл 

ұшу қауіпсіздігінің 

артуына ықпал 

етеді 

* пайдалар мен залалдар туралы есеп «Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдардан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады;

** - ақпарат саланың ерекшелігінің ескере отырып, өзге көрсеткіштер бойынша да толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделсе);

**- бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру бойынша растайтын құжаттарды (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстардың және шығындардың құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау 

комиссияларының пайдалануға қабылдау туралы актілері, ішкі ілеспе құжаттары, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға енгізу және теңгерімге қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса ұсынылады.
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