
          БАҚ-тар үшін хабарлау  

Самұрық-Энерго өзінің Алматы қаласындағы  

барлық ЖЭО-ларын газға көшіреді.                                                                           13.10.2020 ж. 

 

Республиканың аса ірі электр энергетикалық холдингі – «Самұрық-Энерго» АҚ Алматы 

ЖЭО-3-ті жаңғырту жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеуге 

қажетті корпоративтік  рәсімдерді бастады.  

ЖЭО-3-ті көмірден газға көшірудің мүмкіндігін компания 2019 жылы алдын-ала есептеп, 

талдау жасаған болатын. Бұл жұмыс аясында сондай-ақ станцияны Алматы қаласының газ 

желісіне қосудың техникалық шарттары да қарастырылды.   

Алдын-ала жүргізілген зерттеудің материалдары қазіргі уақытта компанияның 

Инвестициялық-инновациялық кеңесі мен Басқармасына жіберілді. Бұл орайда, қаржыландыру 

көздерін айқындауға қатысты сұрақтар, соның ішінде, бюджет қаражаты ма, әлде Қордың 

қаражаты ма, деген сұрақтар қазір талқылану үстінде.  

Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылдан бастап Алматы ЖЭО-1 толығымен газ отынға 

көшірілді. 2020 жылы, қоршаған ортаға тигізетін әсерін мейлінше азайту жобасы аясында, 

Алматы ЖЭО-2-ні жаңғырту және газға көшіру туралы шешім қабылданды. Бұл ауқымды іс-

шаралардың бәрі компанияның: тұтынушыларды жылу және электр энергиясымен сенімді 

түрде қамтамасыз ету; анағұрлым тиімді технологияларды енгізу есебінен қоршаған ортаға 

тигізетін экологиялық әсерін азайту жөніндегі негізгі стратегиялық мақсатына сай келеді.  

ЖЭО-3 – «Самұрық-Энерго» АҚ-ға қарасты «АлЭС» АҚ-ның Алматы қаласындағы үш 

жылу орталығының  бірі. Алматылықтарға ГРЭС атауымен танымал станция, қалада базалық 

қуат тапшылығы кезінде оны негізгі өндірушілердің қатарына жатады. ЖЭО-3 1962 жылы 

пайдалануға берілді. Өтеген батыр кенті деп аталатын өндірістік аймақта орналасқан кәсіпорын 

осы кентті және жақын маңайда орналасқан бірқатар өндіріс ошақтарын жылу және электр 

энергиясымен қамтамасыз етеді. Бүгіндері ЖЭО-3-тің ресурсы сарқылып, тиімділігі 

төмендеген.   

Құрылыс аяқталған соң, экологиялық көрсеткіштерін айтпағанда, станцияның ресурсы 

едәуір ұлғайып, икемділігі арта түседі деп күтілуде.  

«Самұрық-Энерго» АҚ – Қазақстандағы аса ірі электр энергетикалық холдинг, 

акцияларының 100%-ы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ға тиесілі.  2007 жылы құрылған. 

Жұмысының негізгі бағыттары: электр және жылу энергиясын өндіру; электр энергиясын 

жеткізу, бөліп-тарату және сату; энергетикалық көмір өндіру. Холдингтің құрамына энергия 

және көмір өндіру кәсіпорындары, соның ішінде: «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Екібастұз 

ГРЭС-2 станциясы» АҚ, «Богатырь Көмір» ЖШС, «Алматы электр станциялары» АҚ, «О.Д. 

Қантаев атындағы Мойнақ су электрстанциясы» АҚ, «Шардара СЭС» АҚ және т.б. кіреді.  
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«Самұрық-Энерго» АҚ Үкіметпен байланыс және коммуникациялар офисі   

Тел: (7172) 55-30-62; r.tasbulatov@samruk-energy.kz 

 


