
«Қазаэронавигация» РМК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі 

тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілерінің бекітілген 

тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық 

бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің 

тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 

2019 жылғы есебі 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – 

Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның 

ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.  

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру 

құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және 

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады. 

Сондай-ақ, кәсіпорынның құрылымына Алматы қаласында орналасқан Кәсіби 

дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіреді. 

2019 жылы Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 689 

адамды құрады. 

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының                         

2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік 

ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның 

реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатады. 

Кәсіпорын қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан 

Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес өз 

құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады. 

  

1.Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы 

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 

Азаматтық авиация комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №493 және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 

монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 

қарашадағы №434-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аэронавигация саласындағы 

реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша 2016-2020 жылдарға арналған 

инвестициялық бағдарламасын 2019 жылға түзету туралы» Қазақстан 

Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық 

авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №455 бұйрығына 

сәйкес, 2019 жылға 3 059,52 млн. теңге мөлшеріндегі инвестиция сомасы 

жоспарланған. 



Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 3 059,52 млн. 

теңгені құрады (қосымша 2019 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның 

орындалуы туралы есеп). 

Инвестициялық бағдарлама аясында төмендегі іс-шаралар орындалды: 

- «Қазаэронавигация» РМК Шымкент филиалында 907,76 млн. теңге 

сомаға ӘҚБ СИНТЕЗ-КСА әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін жаңарту; 

-Ақтөбе қаласында 506,56 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған және ADS-B 

жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екіжақты радиолокатор сатып алу; 

- Қостанай қаласында 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосу-

жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ҰҚЖ-33 ЖКРМ үшін РМП-200 жабдығын 

сатып алу; 

-Баянауыл елді мекенінде 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосу 

жұмыстарын қоса алғанда, РМП-200 жабдығын сатып алу; 

-Үржар елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу 

жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу; 

-Зайсан елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу; 

- Өскемен әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ 

жабдық сатып алу; 

- Орал әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу 

жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық 

сатып алу; 

- Павлодар әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ 

жабдық сатып алу; 

- Тараз әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу 

жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық 

сатып алу; 

- Жезқазған әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ 

жабдық сатып алу; 

- Өскемен әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық 

ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу; 

- Орал әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу 

жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық 

жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу; 

- Павлодар әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық 

ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу; 



- Тараз әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу 

жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық 

жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу; 

- Жезқазған әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-

реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық 

ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу; 

- Ақтөбе қаласында 131,76 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-

жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар 

жиынтығын сатып алу; 

- Ақтау қаласында 113,02 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-

жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар 

жиынтығын сатып алу; 

- Боролдай қаласында 111,77 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-

жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты 

метеорологиялық станция сатып алу; 

- Үржар қаласында 90,84 млн. теңге  сомаға монтаждау және іске қосу-

жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты 

метеорологиялық станция сатып алу. 

Инвестиция көзі - меншікті қаражат. 

 

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы 

 

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен түскен нақты кіріс 

2019 жылы 2 961 млн. теңгені, оның ішінде әуе кеңістігінде аэронавигация 

қызметтерін көрсетуден түскен кіріс – 1 889 млн. теңгені және әуеайлақ 

маңында – 1 072 млн. теңгені құрады (1, 2-қосымша). 

2011-2019 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе 

кеңістігіндегі және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болды. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін 

аэронавигация қызметтеріне тарифтік смета залалды болды: 

- ӘК (-3 467) млн. теңге; 

- ӘМ (-948) млн. теңге. 

Есепті кезеңде бекітілген шығын баптарын ӘК бойынша 2,8 еседен көп 

және ӘМ бойынша 2 есе дерлік артық орындау байқалады. Іс жүзінде 

қалыптасқан шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген 

шығындардан артық болуының басты себебі  «Қазаэросервис» АҚ-ның 

қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар болып табылады. 

«Қазаэросервис» акционерлік қоғамын тарату туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 

қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық 

қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Аталған кезеңде персонал саны артты. 

Персонал санының артуы Кәсіпорынды еңбекақы төлеу, іссапар шығыстары, 

персоналдың біліктілігін арттыру, сырт ұйымдардың қызметтері, материалдық 



сияқты қосымша шығындарға және тарифтік сметалардағы шығындардың 

едәуір өсуіне себепші болған басқа да шығыстарға әкеп соқтырды. 

Сондай-ақ, нақты жұмсалған шығындардың өсуіне 2019 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. 

 

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік 

көрсеткіштерінің сақталуы туралы 

 

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа 

және сенімділік көрсеткіштерін бекітпеген. 

 

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі 

көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 

 

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін 

бекітпеген.  

 

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы 

 

Кәсіпорынның табысы 2019 жылы 78 899 млн. теңгені құрады, бұл  2018 

жылы алынған пайда деңгейінен 16% немесе 10 901 млн. теңгеге жоғары.  

Негізгі қызметтен түскен табыс 2019 жылы 76 126 млн. теңге 

мөлшерінде алынды. 2018 жылға қарағанда, табыс 18% немесе 

11 562 млн. теңгеге өсті. Негізгі қызметтен түскен табыстың өсуіне 

аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыстың артуы ықпалын тигізді. 

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыс 2019 жылы 

75 905 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан түскен табыс кәсіпорынның жалпы 

табысының 98% құрайды. 2018 жылға қарай АНҚ-дан түскен табыс 18% немесе 

11 593 млн. теңгеге көбейді. Табыстың ұлғаюы өндірістік көрсеткіштердің 

өсуіне байланысты.   

Кәсіпорынның шығыстары (оның ішінде корпоративтік табыс 

салығы) 2019 жылы 68 760 млн. теңгені құрады. 

Таза табыс сомасы 2019 жылы 10 139 млн. теңгені құрады. 

 

6. 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  2019 

жылы шамамен 90% құрады. 

 

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі 

 

Атауы Өлш.бірл. 2019ж. 2018ж. Ауытқу 

Ұшақ - километрлер мың км 65 356 62 198 3 158 

Ұшақтың ұшып шығу тоннажы мың тонна 3 491 3 304 187 

АНҚ кірісі барлығы, оның 

ішінде 
млн. теңге 2 961 2 819 142 

- ӘК АНҚ млн. теңге 1 889 1 804 85 

- ӘМ АНҚ млн. теңге 1 072 1 014 58 

АНҚ шығыстары барлығы, 

оның ішінде 
млн. теңге 7 377 6 312 1 065 

- ӘК АНҚ млн. теңге 5 357 4 713 644 

- ӘМ АНҚ млн. теңге 2 020 1 599 421 

Пайда (салық салғанға дейін) млн. теңге -4 416 -3 493 -923 

 

 

2019 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 

2018 жылға қарағанда 5% -ға ұлғайды. 

2019 жылы Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне реттеліп 

көрсетілетін аэронавигациялық қызмет бойынша кіріс реттеліп көрсетілген 

қызметтер көлемінің тиісті артуынан2018 жылмен салыстырғанда 5%-ға өсті. 

 

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен  

жүргізілетін жұмыс туралы 

 

Жалпы 2019 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері 

Қазақстан Республикасының 96 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 22 шарт жасалды және қайта жасалды. 

 2019 жыл ішінде реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің 

негізгі тұтынушылары:  

- «Эйр Астана» АҚ; 

-  «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ; 

-  «BEK AIR» АҚ;  

- «Qazaq Air» АҚ; 

- «COMLUX-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС; 

- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК; 

- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ; 

- "Fly Jet.kz" ЖШС 

- "KAZ AIR JET" акционерлік қоғамы 

- "Prime Aviation" АҚ 

- "B&K AERO KZ" ЖШС 

- "East Wing" АҚ 

- "JET Airlines" АҚ 

- "Jupiter Jet» авиакомпаниясы" ЖШС 

- «Евро-АзияЭйр» авиакомпаниясы» АҚболды. 

Қазақстан Республикасының жоғары әуе кеңістігінде және әуеайлақ 

маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге 

асырды.  

 

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары) 

 

2025 жылға дейінгі кәсіпорынды дамыту бағдарламасы және 2020-2022 

жылдарға арналған аэронавигациялық жүйені дамыту жоспары бойынша 

ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, 

экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды. 

2020 жылдан бастап Кәсіпорын Әуе кеңістігін икемді пайдалану 

технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстарды бастауды жоспарлап отыр.  

2020 жылдан бастап Жаһандық навигациялық спутниктік жүйеге (GNSS) 

көшу жоспарлануда, ол бүгінгі күні навигацияның ең келешегі бар құралы 

болып табылады және дәлдік, тұтастық және үздіксіздік тұрғысынан ең жақсы 

сипаттамаларға ие. 

2020-2022 жылдар кезеңінде елдің басқа әуеайлақтарында сипаттамаларға 

негізделген навигацияны енгізу жүзеге асырылатын болады. Осы кезеңде ATN 

желісін жаңғырту жобасы іске асырылады.  

2020-2023 жылдар аралығындағы кезеңде тұрақты төмендеу (СDO) және 

биіктікті алу (ССO) режимінде және Нұр-Сұлтан мен Алматы және 



Қазақстанның басқа да әуеайлақтарында ұшып көтерілу мен қонуды орындау 

үшін ұшуларды жүргізу бойынша рәсімдерді енгізу жоспарлануда.  

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы 

маршруттарды өздері әзірлеуге мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігіне еркін 

бағыттау принципін енгізу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарлануда. Қазіргі 

уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын маршруттар желісінен 

тұрады. Авиакомпаниялар кіру және шығу нүктесінен немесе әуежайдан 

әуежайға дейінгі маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту 

болжанып отыр. Ұшу уақытын үнемдеу және соның салдарынан отынды 

үнемдеу маршруттарды оңтайландыру әсері болмақ. 

Бұдан басқа, азаматтық авиация саласындағы заңнаманы жетілдіру 

бойынша шаралар жоспарланып отыр. 

Белгіленген келешекке арналған жоспарларды іске асыру ұшу 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын 

арттыруға әкеледі. 

Кәсіпорын 2020 жылдың маусым айында уәкілетті органға 2021 жылдың 

1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізумен реттеліп көрсетілетін қызметтер 

бойынша тарифтер деңгейін өзгертуге өтінім жолдады, өйткені қолданыстағы 

тарифтер «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге 

асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, 

Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық 

қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен 

тарифтік сметалардың шекті деңгейлерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 

және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №435-НҚ 

бұйрығымен 2016-2020 жылдар кезеңіне бекітілген. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной 

сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о 

соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и 

достижении показателей эффективности деятельности субъектов 

естественных монополий перед потребителями и иными 

заинтересованными лицами за 2019 год. 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – 

Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию 

на 31 декабря 2019 года организационная структура предприятия состоит из 

центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати 

филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан. Также в 

структуру предприятия входят Центр профессиональной подготовки и 

Авиационный медицинский центр, расположенные в г. Алматы. 

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2019 год 

составляла 2 689 человек. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных 

монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за 

исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных 

полетов, относятся к сферам естественных монополий. 

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства 

Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года 

осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

 

1.Об исполнении утвержденной инвестиционной программы 

 

В соответствии c приказом Председателя Комитета гражданской авиации 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

от 30 декабря 2019 года №455 «О корректировке на 2019 год инвестиционной 

программы республиканского государственного предприятия 

«Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на  

2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом Комитета гражданской 

авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 

ноября 2015 года №493 и Комитета по регулированию естественных монополий 

и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан от 10 ноября 2015 года №434-ОД на 2019 год запланирована сумма 

инвестиций в объеме 3 059,52 млн. тенге. 

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или  

3 059,52 млн. тенге (приложение отчет об исполнении утвержденной 

инвестиционной программы на 2019 год). 



В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие 

мероприятия: 

- модернизация автоматизированной системы управления воздушным 

движением СИНТЕЗ-КСА УВД в Шымкентском филиале РГП 

"Казаэронавигация" на сумму 907,76 млн. тенге; 

- приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, 

оснащенного режимом S и дополненного оборудованием ADS-B включая 

монтажные и пусконаладочные работы в г. Актобе на сумму 506,56 млн. тенге; 

- приобретение оборудования РМП-200 для БПРМ с ВПП-33, монтажные, 

пусконаладочные работы в г. Костанай на сумму 66,50 млн. тенге; 

- приобретение оборудования РМП-200, монтажные, пусконаладочные 

работы в н.п. Баянаул на сумму 66,50 млн. тенге; 

- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные 

работы оборудования АЗН-В в н.п. Урджар на сумму 73,95 млн. тенге; 

- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные 

работы оборудования АЗН-В в н.п. Зайсан на сумму 73,95 млн. тенге; 

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 

121,86млн. тенге; 

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 121,86млн. тенге; 

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 121,86млн. тенге; 

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 121,86млн. тенге; 

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму  

121,86млн. тенге; 

- приобретение комплекса средств информационного вещания 

"Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 61,52 

млн. тенге; 

- приобретение комплекса средств информационного вещания 

"Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 61,52 млн. тенге; 

- приобретение комплекса средств информационного вещания 

"Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 61,52 млн. тенге; 

- приобретение комплекса средств информационного вещания 

"Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 61,52 млн. тенге; 

- приобретение комплекса средств информационного вещания 

"Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая 

установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму 61,52 млн. тенге; 



- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта 

резервного метеорологического оборудования г. Актобе на сумму 131,76 млн. 

тенге; 

- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта 

резервного метеорологического оборудования г. Актау на сумму 113,02 млн. 

тенге; 

- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической 

метеорологической станции с комплектом датчиков г. Боролдай на сумму  

111,77млн. тенге; 

- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической 

метеорологической станции с комплектом датчиков г. Урджар на сумму  

90,84 млн. тенге. 

Источник инвестиций - собственные средства. 

 

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы  

 

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации в 2019 году 

составили 2 961 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в 

ВП – 1 889 млн. тенге и в РА – 1 072 млн. тенге (приложение 1,2). 

В период с 2011-2019 гг. регулируемые услуги аэронавигационного 

обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе 

аэродрома Республики Казахстан являются убыточными. 

По итогам 2019 года тарифные сметы на регулируемые услуги 

аэронавигации сложились с убытком: 

- в ВП (-3 467) млн. тенге; 

- в РА (-948) млн. тенге. 

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей 

затрат по ВП более чем в 2,8 раза и по РА в 2 раза. Основной причиной 

увеличения фактически сложившихся затрат по утвержденной тарифной смете, 

явились дополнительно понесенные затраты в связи с присоединением АО 

"Казаэросервис". Согласно постановлению Правительства Республики 

Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаэросервис» от 16 июля 

2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет 

метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период 

увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности 

персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату 

труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги 

сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также 

повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах. 

Также, на увеличение фактически понесенных затрат повлиял рост 

выполненных в 2019 году производственных показателей по регулируемым 

услугам аэронавигации, что повлекло за собой соразмерное увеличение 

расходов по каждой статье себестоимости предоставленных услуг и расходов 

периода. 

 



 

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг 

 

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели 

качества и надежности регулируемых услуг.  

 

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта 

естественных монополий 

 

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели 

эффективности деятельности.  

 

5. Об основных финансово-экономических показателях 

 

Доходы предприятия в 2019 году составили 78 899 млн. тенге, что выше 

уровня доходов, полученных в 2018 году на 16% или на 10 901 млн. тенге. 

Доходы от основной деятельности в 2019 году получены в размере  

76 126 млн. тенге. По отношению к 2018 году доходы возросли на 18% или на  

11 562 млн. тенге. На рост доходов от основной деятельности повлияло 

увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.  

Доходы от аэронавигационного обслуживания в 2019 году составили 

75 905 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах предприятия составляют 

98%. К 2018 году доходы от АНО возросли на 18% или на 11 593 млн. тенге. 

Увеличение доходов связано с ростом производственных показателей. 

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 

2019 год составили в сумме 68 760 млн. тенге.  

Сумма чистого дохода в 2019 году составила 10 139 млн. тенге.  

 

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг  

 

К регулируемой деятельности Предприятия относятся: 

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном 

пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного 

обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;  

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, 

за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, 

осуществляющих международные полеты.  

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания регулируемая 

деятельность составляет 4%. 

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок 

казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-

километрах) достаточно весома и в 2019 году составила порядка 90 %.  

 

 

 



Объемы регулируемых услуг аэронавигации 

 

Наименование Ед. изм. 2019г. 2018г. Отклонения 

Самолето - километры тыс. км 65 356 62 198 3 158 

Тоннаж самолето - вылетов тыс. тонн 3 491 3 304 187 

Доходы АНО всего, в том числе млн. тенге 2 961 2 819 142 

- АНО ВП млн. тенге 1 889 1 804 85 

- АНО РА млн. тенге 1 072 1 014 58 

Расходы АНО всего, в том числе млн. тенге 7 377 6 312 1 065 

- АНО ВП млн. тенге 5 357 4 713 644 

- АНО РА млн. тенге 2 020 1 599 421 

Прибыль (до налогообложения) млн. тенге -4 416 -3 493 -923 

 

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2019 году, 

увеличился на 5% к факту 2018 года. 

Доход по регулируемой услуге аэронавигационного обслуживания 

воздушных судов в Республике Казахстан в 2019 году по отношению к 2018 году 

также вырос на 5%, в связи с соответствующим увеличением объема оказанных 

регулируемых услуг. 

 

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг 

 

Всего в 2019 году регулируемые услуги аэронавигации были 

предоставлены 96 авиакомпаниям Республики Казахстан. 

В течение года были заключены и перезаключены 22 договора с 

авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по 

аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном 

пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением 

аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих 

международные полеты. 

За 2019 год основными потребителями регулируемых услуг 

аэронавигации являлись следующие авиакомпании: 

- АО "Эйр Астана" 

- АО "Авиакомпания "SCAT" 

- АО "БЕК ЭЙР" 



- АО "Qazaq Air" 

- ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ" 

- РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" 

- АО "Авиакомпания "Южное небо" 

- ТОО "Fly Jet.kz" 

- Акционерное общество "KAZ AIR JET" 

- АО "Prime Aviation" 

- ТОО "B&K AERO KZ" 

- АО "East Wing" 

- АО "JET Airlines" 

- ТОО "Авиакомпания "Jupiter Jet" 

- АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр". 

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в 

районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне. 

 

8. О перспективах деятельности (планы развития)  

 

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития 

аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным 

аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления 

организационного, экономического и технического развития 

аэронавигационной системы Республики Казахстан. 

С 2020 года Предприятие планирует начать работы по внедрению 

технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).  

С 2020 года планируется переход на Глобальную навигационную 

спутниковую систему (GNSS), которая на сегодняшний день является наиболее 

перспективным средством навигации и обладает наилучшими 

характеристиками по точности, целостности и непрерывности. 

На период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, 

основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же 

период будет реализован проект модернизации ATN сети.  

На период с 2020-2023 гг. планируется внедрение процедур по 

производству полетов в режиме постоянного набора снижения (СDO) и набора 

(ССО) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и 

Алматы и других аэродромов Казахстана.  

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа 

свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного 

пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. В настоящее 

время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по 

которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для 

того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты от точки входа 

и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов 

станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива. 

Кроме того, планируется меры по совершенствованию законодательства в 

сфере гражданской авиации. 



Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению 

безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного 

пространства Казахстана. 

Предприятие в июне 2020 году направило в адрес уполномоченного 

органа заявку на изменение уровней тарифов по регулируемым услугам, с 

вводом в действие с 1 января 2021 года, так как действующие тарифы, 

утверждены приказом Комитета по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан от 10 ноября 2015 года №435-ОД «Об утверждении предельных 

уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по 

аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном 

пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию 

воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного 

обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты 

РГП «Казаэронавигация» на период 2016-2020 годы. 

 

 

 

 




















