
KEGOC произвел частичное досрочное погашение по займу Европейского 

Банка Реконструкции и Развития 

В целях снижения долговой нагрузки,  АО «KEGOC» 30 ноября 2017 года досрочно 

погасил четыре полугодовые выплаты за 2019-2020 года в размере 44,3 млн. Евро, по 

займу Европейского Банка Реконструкции и Развития, привлеченного в 2008 году в 

размере 228,41 млн. Евро для реализации инвестиционного проекта "Модернизация 

Национальной Электрической Сети Казахстана 2 этап". 

Цель проекта "Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана 2 

этап" - обеспечение надежного и безопасного функционирования Национальной 

Электрической Сети, повышение эффективности функционирования рынка 

электроэнергии, надежности и качества электроснабжения потребителей, технической и 

экологической безопасности высоковольтного оборудования и снижения 

эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт оборудования. 

Остаток к погашению основного долга по займу в рамках проекта "Модернизация 

Национальной Электрической Сети Казахстана 2 этап" по состоянию на 1 декабря 2017 

года составляет 43,1 млн. Евро. 

Общая сумма обязательств по займам полученным от Европейского Банка 

Реконструкции и Развития и Всемирного Банка Реконструкции и Развития по состоянию 

на 1 декабря 2017 года составляет 169,23 млн. дол. и 43,13 млн. Евро (эквивалент в тенге 

72,93 млрд. тенге). 

 

О Компании 

 

АО «KEGOC» выполняет функции Системного оператора Единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан, владеет и управляет активами 

Национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере 

естественной монополии. На балансе Компании находятся линии электропередачи 

напряжением 0,4-1150 кВ протяженностью приблизительно 25 000 км и 78 электрических 

подстанций с установленной мощностью трансформаторов 36,7 ГВА, образующие НЭС. 

В Компании работает свыше 4,7 тыс. человек. Более подробная информация о Компании 

размещена на ее корпоративном Интернет-ресурсе: www.kegoc.kz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kegoc.kz/


KEGOC Еуропа Қайта құру және Даму Банкінің қарызы бойынша мерзімінен 

бұрын ішінара төлем жасады 

 

Борыштық жүктемелерді төмендету мақсатында, «KEGOC» АҚ  2017 жылғы 30 

қарашада «Қазақстанның ұлттық электр торабын жаңғырту, 2-кезең» инвестициялық 

жобасын жүзеге асыру үшін 2008 жылы 228,41 млн.еуро мөлшерінде алынған Еуропа 

Қайта құру және Даму Банкінің қарызы бойынша 2019-2020 жылдардағы 44,3 млн.еуро 

мөлшеріндегі төрт жартыжылдық төлемдерді мерзімінен бұрын өтеді.  

«Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту 2-кезең» жобасының мақсаты – 

Ұлттық электр торабының сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, электр 

энергиясы нарығы жұмысының тиімділігін, тұтынушыларды электрмен қамтамасыз ету 

беріктігі мен сапасын, жоғары вольтті жабдықтардың техникалық және экологиялық 

қауіпсізідігін арттыру және жабдықтарды күту және жөндеудің пайдаланушылық 

шығындарын төмендету.  

2017 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша «Қазақстанның ұлттық электр 

желілерін жаңғырту 2-кезең» жобасы шеңберіндегі қарыз бойынша негізгі борышты өтеу 

қалдығы 43,1 млн.еуроны құрайды.  

2017 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша Еуропа Қайта құру және Даму Банкі 

және Әлемдік Қайта құру және Даму Банкінен алынған қарыздар бойынша 

міндеттемелердің жалпы сомасы 169,23 млн.дол. және 43,13 млн.еуро (теңгедегі 

эквиваленті 72,93 млрд.теңге). 

Компания туралы 

«KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасының Біртұтас электр энергетикалық 

жүйесінің Жүйелік операторы қызметін атқарады, Ұлттық электр торабының (ҰЭТ) 

активтеріне иелік етеді және басқарады. Негізгі қызмет түрлері табиғи монополиялар 

саласына жатады. Компания балансында ҰЭТ-ты құрайтын ұзындығы шамамен 25 000 км 

болатын 0,4-1150 кВ электр жеткізу желілері және белгіленген қуаты 36,7 ГВА болатын 

трансформаторлары бар 78 электр қосалқы станциясы бар. Компанияда 4,7 мың адам 

қызмет етеді. Компания туралы толық ақпарат оның корпоративтік Интернет-ресурсында 

орналастырылған: www.kegoc.kz. 

  

 

 

 

 

 

http://www.kegoc.kz/


KEGOC early repaid a part the loan extended by the European Bank for 

Reconstruction and Development 

On 30 November 2017, to reduce the debt burden, KEGOC early repaid EUR 44.3 million 

of four semi-annual payments for 2019-2020 under EUR 228.41 million loan extended by the 

European Bank for Reconstruction and Development for the implementation of Kazakhstan 

Electricity Transmission Rehabilitation Project, phase 2. 

The Project's goal is to ensure the reliable and safe operation of the National Power Grid, 

increase the efficiency of the electricity market operation, improve the reliability and quality of 

power supply to consumers, enhance the technical and environmental safety of high-voltage 

equipment, reduce operational costs for equipment maintenance and repair. 

The balance outstanding principal for the loan under the project Kazakhstan Electricity 

Transmission Rehabilitation Project, phase 2 as of 1 December 2017 is EUR 43.1 million.  

Thus the total amount of debt to the European Bank for Reconstruction and Development 

and the World Bank for Reconstruction and Development as of 1 December 2017 is USD 169.23 

million and EUR 43.13 million (equivalent to KZT 72.93 billion). 

 

About the Company 

 

KEGOC is the System Operator of the Unified Power System of Kazakhstan, and it owns 

and manages the assets of the National Power Grid (NPG). The company is the natural monopoly. 

It owns about 25,000 km of 0.4-1,150 kV electricity transmission lines and 78 electrical 

substations with 36.7 GVA of installed transformer capacity. These lines and substations form 

the NPG. The company employs more than 4.7 thousand people. More detailed information about 

the Company is available at its corporate website: www.kegoc.kz. 

 


