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Сіздің халыққа тұрмыстық көмірді жеткізу туралы депутаттық
сауалыңызға қатысты мынаны хабарлаймын.
Ауылдық елді мекендер тұрғындарының тұрмыстық тұтынуы үшін
көмірдің нормативтік қорын қалыптастыруды жедел қамтамасыз ету
мәселесі бойынша
Жылыту кезеңінің басында көмір саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі –
уәкілетті орган) жергілікті атқарушы органдардың деректері негізінде
Коммуналдық-тұрмыстық сектор және халық үшін көмір өнімін тұтынудың 2021
– 2022 жылдар кезеңіне арналған жоспарын қалыптастырды.
Жергілікті атқарушы органдардың ақпараттары бойынша көмір сататын
нүктелерде көмір қоры бар, дүрбелең жоқ және тапшылық туындағаны туралы
ақпарат түскен жағдайда осы өңірлерге көмір тиеп-жөнелтуді ұлғайту бойынша
шұғыл шаралар қабылдануда.
Өңірлердегі халықты көмірмен қамтамасыз ету мәселесі ерекше бақылауда
тұр және күн сайынғы уәкілетті органның, әкімдіктердің, көмір өндіруші
кәсіпорындардың және «ҚТЖ» АҚ-ның қатысуымен оперативтік кеңестер өткізу
арқылы шешімін табуда.
Көмірді өткізу пунктеріне тасымалдау үшін қажетті вагон санын
бөлуге басымдық беру тәртібінің мәселесі бойынша
Жүк жөнелтушілерді вагондармен қамтамасыз ету үшін «Қазақстан темір
жолы» ҰК» АҚ бірқатар оперативтік шаралар қабылдады, оның ішінде көмір
тасымалдауға жұмылдырылған ашық вагондардың саны ұлғайтылды.
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Қазіргі уақытта, ашық вагондардың саны 13 мың данадан 16 мың данаға
дейін ұлғайтылды. Көршілес теміржол әкімшіліктерінің ашық вагондары
тартылды, «Қазтеміртранс» АҚ-ның ашық вагондарына басқа номенклатуралық
жүктерді және экспортқа жүк тиеулер шектелді. Жылу электр станцияларына
жөнелту жұмыстары күн сайынғы бақылауда тұр, айналма маршруттар
ұйымдастырылды, жылжымалы құраммен қамтамасыз етілуде.
Көмір бағасын қалыптастырудың ашықтығын және көмірді көтерме
сатып алушылар арасындағы барынша бәсекелестікті қамтамасыз ету
мәселесі бойынша
Уәкілетті орган «Қаражыра» АҚ, «Шұбаркөл Көмір» АҚ және «Богатырь
Көмір» ЖШС көмір өндіруші компаниялардың мүдделерін білдіретін тау-кен
өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық
қауымдастығымен өңірлік көтерме сатушыларға жөнелту кезінде бағаның өсуін
болдырмау туралы меморандумды жасасты.
Сондай-ақ бұл ұсынымдар негізінде әкімдіктер өңірлік операторларға
талаптар бөлігінде ұсыныстар әзірледі, олар қазіргі уақытта сауда-саттыққа
делдалдарсыз тікелей қатысады және көмірді түпкілікті тұтынушыға, яғни
халыққа сатады.
Жылыту маусымында бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (бұдан әрі – БҚДА) аумақтық
бөлімшелері апта сайын темір жол базаларынан (тұйықтардан) сатылатын
көмірдің босату бағаларының мониторингісін жүзеге асырады.
Нарық субъектілерінің арасындағы бәсекелестікке қарсы келісімдерді
болдырмау, тұрмыстық көмір тұтынушыларының түпкілікті бағасын
қалыптастыруға делдалдық байланыстардың әсерін болдырмау бойынша
жұмыстарды жүргізу мәселесі бойынша
Бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнама нормаларының бұзылуын
алдын алу мақсатында көмірді бөлшек саудада сатушылардың монополияға
қарсы комплаенс актілерін әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде (бүгінгі күні
осындай 16 акті келісілді).
Бұл актілерге сәйкес нарық субъектілері нарықта адал бәсекелестікті
жүзеге асыруға және коммуналдық-тұрмыстық көмір бағасының негізсіз
көтерілуіне жол бермеуге міндеттенеді.
БҚДА қажет болған жағдайда монополияға қарсы ден қою шараларын
уақтылы қабылдауға мүмкіндік беретін мониторингтік іс-шараларды апта
сайынғы негізде жүргізуде.
Жалпы бұл мәселе Үкіметтің ерекше бақылауында тұр.
Р. Скляр
Жақаев А.Б., 75-01-34
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На депутатский запрос № ДС-333
от 24 ноября 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно поставок бытового угля
населению, сообщаю следующее.
По вопросу обеспечения формирования нормативных запасов угля для
бытового потребления жителями сельских населенных пунктов
В начале отопительного сезона уполномоченным органом в сфере
угольной промышленности (далее – уполномоченный орган) на основе данных
местных исполнительных органов сформирован План потребности угольной
продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период
2021 – 2022 годы.
По информации местных исполнительных органов на точках реализации
уголь в наличии имеется, ажиотаж отсутствует и в случае поступления
информации о возникновении дефицита принимаются срочные меры
по увеличению отгрузки угля данному региону.
Вопрос по обеспечению углем населения в регионах находится на особом
контроле и решается посредством проведения ежедневных оперативных
совещаний с участием уполномоченного органа, акиматов, угледобывающих
предприятий и АО «КТЖ».
По вопросу приоритетного порядка выделения необходимого
количества вагонов для перевозки угля в пункты реализации
Для обеспечения грузоотправителей вагонами АО «КТЖ» принят ряд
оперативных мер, в том числе увеличение количества полувагонов,
задействованных в перевозках угля.
В настоящее время количество полувагонов с 13 тыс единиц увеличено до
16 тыс, привлечены полувагоны соседних железнодорожных администраций,
ограничена погрузка в полувагоны АО «Қазтеміртранс» других номенклатур
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грузов и погрузка грузов на экспорт. Работа по загрузке теплоэлектроцентралей
находится на ежесуточном контроле, организованы кольцевые маршруты,
обеспечивается подвижной состав.
По вопросу обеспечения прозрачности формирования цен на уголь
и максимальную конкуренцию среди оптовых покупателей угля
Уполномоченным органом заключен меморандум с республиканской
ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий,
представляющих интересы угледобывающих компаний АО «Каражыра»,
АО «Шубарколь комир» и ТОО «Богатырь Комир» о недопущении роста цен при
отгрузке региональным оптовикам.
Также разработаны рекомендации в части требований к региональным
операторам, на основании которых акиматами определены региональные
операторы, принимающие непосредственное участие в торгах без посредников и
реализуют уголь конечному потребителю (населению).
В целях недопущения необоснованного повышения цен в отопительный
сезон территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию
конкуренции (далее – АЗРК) на еженедельной основе осуществляется мониторинг
отпускных цен угля, реализуемого с железнодорожных баз (тупиков).
По
вопросу
проведения
работ
на
предмет
исключения
антиконкурентных соглашений между участниками рынка, исключения
влияния посреднических звеньев на формирование конечных цен
для бытовых потребителей угля
С целью предупреждения нарушения норм законодательства в сфере
защиты конкуренции проводится работа по разработке розничными
реализаторами угля актов антимонопольного комплаенса (на сегодняшний день
согласовано 16 таких актов).
Согласно данным актам субъекты рынка обязуются осуществлять
добросовестную конкуренцию на рынке и не допускать необоснованного
повышения цен на коммунально-бытовой уголь.
АЗРК на еженедельной основе проводятся мониторинговые мероприятия,
позволяющие своевременно принимать меры антимонопольного реагирования в
случае их необходимости.
В целом данный вопрос находится на особом контроле Правительства.
Р. Скляр

А. Жакаев, 75-01-34.

