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Электрмен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны
актiсiн жасау жөнiндегi нұсқаулықтар
1. Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық
броны актiсiн жасау жөнiндегi нұсқаулықтар «Электр энергетикасы
туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңы 4бабының 17) тармақшасына сәйкес әзiрлендi.
2. Авариялық бронь – электрмен үздiксiз жабдықтау
объектiсiне берiлуi ол үшiн маңызды құрылғылардың жұмыс iстеуiн
сақтайтын және тыныс-тiршiлiктi қамтамасыз ету объектiлерi
жұмысының бұзылуын, сондай-ақ апатты экологиялық, әлеуметтiк
немесе экономикалық зардаптарды немесе адамдардың өлiмiн
болғызбайтын ең төменгi қажеттi электр қуаты.
3. Технологиялық бронь – технологиялық процестердi аяқтау
үшiн тұтынушыға қажеттi электр қуаты.
4. Авариялық және технологиялық бронь актiсi үш данада
жасалады және энергиямен жабдықтау шартына және/немесе электр
энергиясын беру шартына мiндеттi қосымша болып табылады.
5. Авариялық және технологиялық бронь актiсiн жасау үшiн
энергия тұтынудың жалпы көрсеткiштерi, өндiрiстiк процестердiң
сипаты және жалпы кәсiпорын бойынша және жекелей алғанда әрбiр
қоректендiрушi желi бойынша технологиялық және энергетикалық
жабдықтың құрамы туралы мәлiмет болуы қажет.
6. Авариялық және технологиялық бронь актiсiне өзгерiстер

кәсiпорынның өтiнiмi бойынша қажеттi қуатты ұлғайтқан немесе
технологияны өзгерткен жағдайларда жүргiзiледi.
7. Авариялық және технологиялық бронь актiсi осы
нұсқаулыққа қосымшаға сәйкес нысанда толтырылады:
1) 1-жолда энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия
берушi ұйыммен жасалған энергиямен жабдықтау шартына сәйкес
тұтынушының жеке шоты көрсетiледi;
2) 2-жолда электр энергиясын пайдалану шарты жасалатын
энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия берушi ұйымның
атауы көрсетiледi;
3) 3-жолда кәсiпорынның, саланың толық атауы көрсетiледi;
4) 4-жолда кәсiпорынның пошта индексi, мекенжайы
көрсетiледi;
5) 5-жолда кәсiпорынның (басшының, бас инженердiң, бас
энергетиктiң, қосалқы станция кезекшiсiнiң) телефондары
көрсетiледi;
6) 6-жолда тұтынушы жұмысының бiр жыл iшiндегi
ауысымдылығы және сағаттарының саны көрсетiледi;
7) 7-жолда энергия берушi және (немесе) энергиямен
жабдықтаушы ұйымға ең көп жүктеме жүсетiн сағаттардағы
тұтынушының электр жүктемесi көрсетiледi, ол энергиямен
жабдықтаушы ұйымға ең көп жүктеме түсетiн таңертеңгi және кешкi
сағаттардағы кәсiпорынның неғұрлым орташа үш сағаттағы көп
электр жүктемелерiнiң орташа мәнi ретiнде бiр жұмыс күнiнiң
соңғы қысқы (жазғы) тәулiктiк кестесi бойынша анықталды;
8) 8-жолда қуаттарды қосымша ұлғайту (төмендету)
салдарынан энергия тұтынудағы өзгерiстердi ескеретiн, соңғы үш
жылғы энергия тұтынудың орташа жылдық мәнi көрсетiледi;
9) 9-жолда тәулiктiк энергия тұтыну көрсетiледi, ол
кәсiпорынның жұмыс күнгi жүктемесiнiң соңғы қысқы (жазғы)
тәулiктiк кестесi бойынша желтоқсандағы (маусымдағы) тәулiктiк
орташа шығысы бойынша анықталтын;
10) 10-жолда тұтынушының трансформаторлық қосалқы
станциясының, тарату пунктiнiң немесе тарату құрылғысының нөмiрi
көрсетiледi;
11) 11-жолда энергия берушi және (немесе) энергиямен
жабдықтаушы ұйымның қоректендiру орталығының (желiсiнiң) нөмiрi
немесе атауы көрсетiледi (трансформаторлық қосалқы станция,
тарату пунктi, қосалқы станция);
12) 12-жолда – теңгерiмдiк тиесiлiлiгiн шектеу актiсi және
осы электр қондырғысы бойынша тараптардың пайдалану
жауапкершiлiгi бойынша белгiленген қоректендiрушi желiлердiң
саны көрсетiледi;
13) 13-жолда энергиямен жабдықтау шартына сәйкес
энергиямен жабдықтау сенiмдiлiгiнiң санаты көрсетiледi.
8. «Авариялық бронь» деген 1-бөлiмде бағандар былайша
толтырылады:
1) 1-бағанда – реттiк нөмiрi көрсетiледi;
2) 2-бағанда – кенеттен ажыратылуы өрт, жарылыс немесе
адам өмiрiне қауiп төндiретiн (авариялық және күзеттiк
жарықтандыру; жарылыс қаупi, өрт қаупi бар цехтардағы және адам
өмiрiне қауiптi ортадағы ауа алмастыру; су төгу, кәрiз, жылыту,
өрт қауiпсiздiк құралдары және басқалар) ажыратылмайтын электр

қабылдағыштардың тiзбесi көрсетiледi.
Электр қабылдағыштар әрбiр қоректендiрушi желi бойынша
жеке көрсетiледi.
Тiзбенi толтыру кезiнде электр жабдығының толық атауы
көрсетiледi;
3) 3 және 4-бағандарда жұмыс жүктемесi (кВт) әрбiр электр
қабылдағыш бойынша, маусымдық – қысқы, жазғы бойынша жеке
көрсетiледi;
4) 5 және 6-бағандарда тәулiктiк энергия тұтыну (мың
кВт.сағ.) 3 және 4-бағандар бойынша жүктемелердi есепке алып,
тиiсiнше әрбiр электр қабылдағыш бойынша көрсетiледi.
9. «Технологиялық бронь» деген 2-бөлiмде бағандар былайша
толтырылады:
1) 7-бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;
2) 8-бағанда технологиялық процестер тiзбесi көрсетiледi.
Технологиялық бронь электр қабылдағыштары тiзбесiне жұмысы
тұтынушыға негiзгi технологиялық процестi аяқтау үшiн қажеттi
электр жабдығы енгiзiледi;
3) 9-бағанда (8-бағанда көрсетiлген әрбiр процесс бойынша)
технологиялық процестiң ұзақтығы көрсетiледi.
Технологиялық процестiң ұзақтығы тәулiк бойы және одан
артық болғанда – 24 сағат деп көрсетiледi;
4) 10 және 11-бағандарда жұмыс жүктемесi (кВт) әрбiр
электр қабылдағыш бойынша, маусымдық – қысқы, жазғы бойынша жеке
көрсетiледi;
5) 12 және 13-бағандарда тәулiктiк энергия тұтыну (мың
кВт.сағ.) 10 және 11-бағандар бойынша жүктемелердi есепке алып,
тиiсiнше әрбiр электр қабылдағыш бойынша көрсетiледi.
10. «Электрмен жабдықтау көздерi және қоректендiрушi
желiлердегi жүктемелер» деген 3-бөлiмде энергия берушi және
(немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның трансформаторлық және
таратушы пункттен кенеттен ажырату жарылысқа, өртке, адамдардың
өмiрiне қауiп төнуiне, негiзгi жабдықтың зақымдануына, өнiмнiң
жаппай бұзылуына және күрделi технологиялық процестердiң қауiптi
бұзылуына әкеп соғуы мүмкiн электр қабылдағыштарды көрсете
отырып, тұтынушының әрбiр қоректендiрушi желiсi бойынша әр
жолдың мағынасы түсiндiрiлiп берiледi:
1) 14-бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;
2) 15-бағанда осы кәсiпорынды энергиямен жабдықтау жүзеге
асырылатын энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы
ұйымның трансформаторлық, тарату пунктiнiң және тарату
құрылғысының қоректендiрушi орталығынаң атауы немесе нөмiрi
көрсетiледi;
3) 16-бағанда энергиямен жабдықтау жүзеге асырылатын
тұтынушының (фидердiң) қоректендiрушi желiсiнiң нөмiрi немесе
атауы көрсетiледi;
4) 17-бағанда қысқы өлшемдер (желтоқсан) бойынша
қоректендiрушi желiнiң жалпы жүктемесi (кВт) көрсетiледi;
5) 18-бағанда кәсiпорынның технологиялық броны енгiзiлген
негiзгi электр қабылдағыштардың тiзбесi көрсетiледi;
6) 19-бағанда осы қоректендiрушi желiдегi (фидердегi)
технологиялық бронның жұмыс жүктемесi (кВт) көрсетiледi.
7) 20-бағанда – технологиялық процестi аяқтау үшiн қажет

етiлетiн уақыт сағатпен (2-бөлiмнiң 8-бағанында көрсетiлген
әрбiр процесс бойынша) көрсетiледi;
8) 21-бағанда кенеттен ажыратылатын энергия
қабылдағыштардың тiзбесi (1-бөлiмнiң 2-бағаны) көрсетiледi;
9) 22-бағанда жүктемелердiң қысқы (желтоқсан) кестесiне
сәйкес әрбiр қоректендiрушi желi бойынша авариялық бронның
жүктемесi (кВт) көрсетiледi;
10) 23-бағанда жүктеме қай желiге және қандай құралдармен
(резервтi автоматтық қосу немесе қолмен) ауыстырылып қосылатыны
көрсетiледi.
Кәсiпорынның ажыратылмайтын электр қабылдағыштарды
ауыстырып қосуы мiндеттi түрде энергия берушi және (немесе)
энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерлiк қызметiмен
келiсiледi.
11. «Жүктеме бойынша энергия тұтыну режимдерi» деген 4бөлiмде жолдар мынадай түрде толтырылады:
1) 1-жолда электр желiлерiндегi қуаттардың авариялық
жетiспеушiлiгi кезiнде қоректендiрушi орталықтардың ажыратылуы
мүмкiн кәсiпорын бойынша толық ажыратылуы мүмкiн жүктеме (кВт)
көрсетiледi;
2) 2-жолда ажыратылатын желiлердiң (фидерлердiң) нақты
нөмiрi және олардың жалпы жүктемесi (кВт) көрсетiледi;
3) 3-жолда 3-бөлiмнiң 20-бағанында көрсетiлген
технологиялық процестiң аяқталу уақытының бiтуi бойынша ағытылуы
мүмкiн желiлердiң (фидерлердiң) нөмiрлерi және олардың жалпы
жүктемесi (кВт) көрсетiледi.
1, 2 және 3-жолдар бойынша жүктемелер жүктемелердiң қысқы
кестесiне қатаң сәйкестiкпен көрсетiледi.
12. 5-бөлiм энергия берушi және (немесе) энергиямен
жабдықтаушы ұйымның диспетчерiнiң талап етуi бойынша ажыратылуы
қажет қоректендiрушi желiлер (фидерлер) және олардың жүктемесi
туралы мәлiметтердi қамтиды.
13. 6-бөлiм энергия берушi және (немесе) энергиямен
жабдықтаушы ұйымның желi жұмысында (фидерде) қалған ажыратылған
жүктемелердi энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы
ұйымның диспетчерiнiң келiсiмiнсiз қайта ауыстыруға жол бермеу
туралы талабын қамтиды. Осы жолда мiндеттi түрде энергия берушi
және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым диспетчерiнiң телефоны
көрсетiледi.
14. 7-бөлiм резервтi автоматты түрде қосудың қолда бар
құрылғыларын пайдалану мүмкiндiгiн көрсетедi.
15. 8-бөлiмде энергия тұтыну және қуаттар режимдерiн
енгiзу кезiнде осы кәсiпорынды энергиямен жабдықтауға арналған
шартпен келiсiлген энергиямен жабдықтаудың ерекше шарттары
көрсетiлiдi. Актiге кәсiпорынның электрмен жабдықтау схемасы
қоса берiлiп, онда қоректендiрушi желiлер, қоректендiрушi
желiлер мен резервтi автоматтық қосу енгiзiлген қосалқы
станциялар арасындағы байланыстар көрсетiледi.
Электрмен жабдықтаудың авариялық және
технологиялық броны актiсiн жасау жөнiндегi
нұсқаулыққа қосымша

Бекiтемiн _________________________
_______________________________________
Энергиямен жабдықтаушы (энергия берушi)
ұйымның басшысы
Авариялық және технологиялық бронь актiсi
1. Тұтынушының жеке шотының
нөмiрi ____________

8. Тұтынушының орташа жылдық
энергия тұтынуы: __________мың
кВт.ч.

2. Энергиямен жабдықтаушы және
(немесе) энергия берушi ұйымның
атауы_______________

9. Тұтынушының тәулiктiк
энергия тұтынуы:
1) қысқы ___________________
3. Тұтынушы_____________________ кВт
2) жазғы
____________________кВт
4. Тұтынушының мекенжайы _______ 10. Тұтынушының
трансформаторлық қосалқы
станциясының, тарату пунктiнiң
нөмiрi ______________
5. Тұтынушының телефондары:
1) басшының, бас инженердiң ____
2) бас энергетиктiң ____________
3) шағын станция кезекшiсiнiң
________________________________

11. Энергия берушi және
(немесе) энергиямен жабдықтаушы
ұйымның қоректендiру
орталығының (желiсiнiң) нөмiрi
немесе атауы
_____________(трансформаторлық
қосалқы станция; тарату пунктi;
қосалқы станциялар)
12. Қоректендiру желiлерiнiң
саны _______________

6. Ауысымдылық және жыл iшiндегi 13. Энергиямен жабдықтау
жұмыс сағаттарының саны ________ сенiмдiлiгiнiң санатты
_________
7. Тұтынушының нақты ең көп
жүктемесi:
1) қысқы ___________________ кВт
2) жазғы ___________________ кВт
Авариялық және технологиялық бронь актiсiн кәсiпорын
(электр
энергиясын тұтынушы) ___________________________
(лауазымы, аты-жөнi)
өкiлдерiмен бiрлесiп, энергиямен жабдықтаушы және (немесе)
энергия
берушi ұйымның өкiлдерi арасында жасады
__________________________
(лауазымы, аты-жөнi)
20___ жылғы "___"____________

р/с
№

1-БӨЛIМ. Авариялық бронь
Ажыратылмайтын
электр
қабылдағыштардың
тiзбесi

2-БӨЛIМ. Технологиялық бро

Тәулiктiк қажеттiлiк
жүктеме
бойынша,
кВт

тұтыну
бойынша,
мың
кВт.сағ.

р/с№ Технологиялық Технологиялық
процестер мен
процестiң
операциялардың
ұзақтығы
тiзбесi
(сағат)

қысқы жазғы қысқы жазғы
1

2

3

4

5

6

Толы
проце

жүкт
бойын
кВ
қысқы

7

8

9

10

3-БӨЛIМ. Энергиямен жабдықтау көздерi және қоректендiру желi

р/с№ Энергия берушi
Тұтынушыны
Тұтынушы
Технологиялық бронь
және (немесе) қоректендiретiн желiсiнiң
Желiдегi
Техноло
энергиямен
желiнiң нөмiрi жүктемесi Негiзгi электр
қабылдағыштардың
технологиялық
проце
жабдықтайтын
немесе атауы
(кВт)
тiзбесi
бронның
аяқта
ұйымды
жүктемесi
қажеттi
қоректендiретiн
(кВт)
сағат
орталықтың
нөмiрi немесе
атауы

14

15

16

17

18

19

4-БӨЛIМ. Жүктеме бойынша энергия тұтыну режимдерi:
1. Энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның электр
желiлерiндегi қуаттың авариялық тапшылығы кезiнде қоректендiрушi
орталықтардан_____ кВт ағытуға болады
2. Фидер № __________________ Жүктеме___________________________ кВт
3. 20-бағанында көрсетiлген уақыт бiткеннен кейiн. № ____________ желi
Жүктеме:_____________________ кВт
5-БӨЛIМ. Энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым
диспетчерiнiң талабы бойынша тұтынушы жедел түрде ағытуға мiндеттi: Желi
(фидер) № _________________________ Жүктеме ________________________ кВт
6-БӨЛIМ. Энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның және
тұтынушының электр қондырғыларындағы аварияның салдарынан желiнi ағытқан
кезде энергия берушi және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның
диспетчерiнiң келiсiмiнсiз ағытылған жүктеменi жұмыс күйiнде қалдырылған
желiге ауыстыруға тыйым салынады ___________________ (телефон)
7-БӨЛIМ. Қолдағы резервтi автоматтық қосу құрылғыларын пайдалануға: рұқсат
етiледi ______тыйым салынады _______
8-БӨЛIМ. Айрықша шарттар:
Қосымша: Актiге кәсiпорынның 203х277 көлемiндегi электрмен жабдықтау сызбасы
қоса берiлiп, онда қоректендiрушi желiлер, мен резервтi автоматтық қосу
енгiзiлген қосалқы станциялар арасындағы байланыстар көрсетiледi.

Энергиямен жабдықтаушы
(энергия берушi) ұйым өкiлi _________________
(қолы)
Кәсiпорынның бас энергетигi _________________
(қолы)

20

Кәсiпорынның бас инженерi

_________________
(қолы)

