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 КОМПАНИЯ ПРОФИЛІ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік Қоғамы — Пав-
лодар облысы бойынша электр және жылу энер-
гиясын өндіру, тасымалдау және өткізуді жүзеге 
асыратын вертикалды түрде біріктірілген компа-
ния. Кәсіпорын «Орталық-Азия Электроэнергети-
калық Корпорациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) компания-

лар тобына кіреді. «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» АҚ-нда 
корпоративтік басқару стандарты ендіріліп, биз-
нес-процестер оңтайландырылуда, бұл тәжіри-
бенің бәрі өндіріс, денсаулық қорғау және әлеу-
меттік сала бойынша халықаралық стандарттарға 
сәйкес жетілдірілуде.

 НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР 
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 ҚЫЗМЕТ ЕТУ ГЕОГРАФИЯСЫ 
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 ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ 
 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 3-ЖЭО-нда 

№5 жаңа турбоагрегатты пайдалануға беру 
салтанатты рәсімі өтті. 

 ■ Екібастұз ЖЭО-нда толық қайта құру жұмы-
старынан кейін БКЗ-90-3,9-440 КТ №6 қазан 
өндірістік пайдалануға берілді. 

 ■ «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігі 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жоғары рейтингін 
А+ деңгейінде растады. 

 ■ «Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларға 
сервистік қызмет көрсетуді жақсарту және ор-

талықтандыру мақсатында Павлодар қаласында 
екінші сервис орталығын ашты, ол жеке және 
заңды тұлғаларға энергиямен қамту бойынша 
барлық қызмет түрлерін көрсетеді. 

 ■ «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ 50 жылдық мерейтойын атап өтті. 

 ■ «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің Павлодарға 
жасалған көшпелі жиналысында Директорлар 
кеңесі мүшелері «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ 
кәсіпорындарында инвестициялық бағдарла-
малардың жүзеге асу барысымен танысты. 

 БАСЫМ МІНДЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 ■ 2014 жылы инвестициялық бағдарламаның 

аясында 8 571 млн теңге жоспарланған бол-
са, нақтысында 8 470  млн теңге игерілді. 
Жоспарға сәйкес, 2014 жылдың желтоқсанында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қайта құру жұмыста-
рынан кейін Павлодар 3-ЖЭО-нда қуаттылығы 
125  МВт №5 турбоагрегатты пайдалануға 
беріп, ол станцияның белгіленген электр қу-
атын 505-тен 520 МВт-қа арттырды. 

 ■ 2014 жылы №2 жаңа турбоагрегатты мон-
таждау жұмыстарының шығыны 1 547 млн 
теңгені құрады. Жобаны 2015 жылдың маусым 
айында аяқтау жоспарланған: атқарылған жұ-
мыстар нәтижесінде белгіленген электр қуаты 
5 МВт-қа, ал белгіленген жылу қуаты 72 Гкал·с-
қа артады. 

 ■ Есепт ік жылда Компания «ПАВЛОД АР-
ЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО және 3-ЖЭО-ндағы күл 
үйінділерінің 2-кезек құрылыс жұмыстарын 

жалғастырды. 2014 жылы басталған Тұз көлі 
табанындағы Екібастұз күл үйіндісінің 2-кезегін 
жобалау жұмыстары аяқталды, құрылыс-монтаж 
жұмыстары 2015 жылы жүргізілетін болады. 

 ■ №5 жаңа градирняның монтаждау жұмыстарын 
атқару шығындары 438 млн теңгені құрады. 
Нәтижесінде 3-ЖЭО орналастырылған электр 
қуаты жазғы уақытта турбина конденсаторла-
рындағы вакуумның жақсаруы есебінен арта-
тын болады. Өз кезегінде бұл жазғы уақытта 
электр қысымын алып жүру маңызын артты-
рады. Жұмыстарды аяқтау мерзімі 2015 жылға 
жоспарланған. 

 ■ 2014 жылы Компания бойынша электр энергия-
сының өндіріс көлемі 3 348,5 млн кВт·с құрады. 
2014 жылы жылу энергиясының өндіріс көлемі 
4 659,7 мың Гкал құрап, 2013 жылмен салысты-
рғанда 7,3% артты, ал жоспардағы өсім 15% 
болатын.

ҚЫСҚАША ҚЫЗМЕТТІК НӘТИЖЕЛЕР
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Құрметті акционерлер мен серіктестер! 

2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда өндірістік қуаттылықтарды арттыруға бағытталған кең 
ауқымды инвестициялық жобалар жүзеге асырылды. Есептік жылдың желтоқсан айында Павлодар 
3-ЖЭО-нда №5 турбоагрегатты қайта құру жұмыстары аяқталды, ал 2015 жылы жаңа екі заманауи 
турбинаны іске қосу жоспарлануда. Бұл — біздің Компанияның мысалында, 2009 жылы Қазақстан 
Үкіметі қолға алған шекті тарифтер саясатының сәтті болғанын айқындайды. Сонымен қатар, станция 
қондырғылары, электр тарату мен жылу желілерін жаңғырту және қайта құру үшін Компания белсенді 
түрде несие тартып, өзіндік капиталын да жұмсауда: бұл 2014 жылы инвестиция көлемін 15,1 млрд 
теңгеге арттырып, 2013 жылғы деңгейден 3 млрд теңгеге көтеруге мүмкіндік берді. 

Жылу және электр энергиясын өткізу, сондай-ақ тарату, беру және қамту бойынша қызметтер 
2014 жылы 4,2 млрд теңгеге артып, 37,1 млрд теңгеге жетті, ал таза пайда 5,9 млрд теңгені құрады. 

Оң қаржылық көрсеткіштер «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на кіретін компаниялар тобындағы 5 мыңнан 
астам қызметкердің әлеуметтік жеңілдіктері мен кепілдіктерін толық көлемде сақтауға мүмкіндік 
берді. Одан бөлек, 2014 жылы Компания кәсіпорындарында еңбек өнімділігін көтеру мен қызмет-
керлердің бүкіл ұжым еңбегінің нәтижесіне жауапкершілігін арттыруға бағытталған қызметкерлерді 
ынталандыру жүйесін енгізу жұмыстары басталды. Компанияда қалыпты ұрпақ ауысуы байқалады, 
бұл орайда кәсіптің тартымдылығын арттырып, жас мамандар қатарынан негізгі қызметкерлерді 
ұстап қалу үшін Компанияның Директорлар кеңесі көппәтерлі тұрғынүй құрылысын бастау туралы 
шешім қабылдады. 

Өзі қызмет ететін өңір тұрғындары алдындағы әлеуметтік жауапкершілігі аясында Компания алдына 
қойған маңызды міндеттердің бірі — қоршаған ортаға қамқорлық болып табылады. Кәсіпорынның 
барлық қондырғылары технологиялық процесті басқаруың заманауи автоматтандырылған жүйесімен 
және тиімді тазарту құрылғыларымен жабдықталуда. Барлық станцияда күл аулағыштар екінші дең-
гейлі эмульгаторлар орнатылып, қайта құрылды, ол күлдің зиянды шығарылымын 5 есе қысқартуға 
мүмкіндік берді. 2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на кіретін кәсіпорындар шығарылымдардың 
шекті мүмкін норматвитерінен асырған жоқ. Қабылданған экологиялық саясатқа сәйкес, Компания 
жаңа технологияларды енгізіп, Қазақстан Республикасында бекітілген стандарттардан экологиялық 
параметрлері бойынша озып түсуде. 

2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» жүйесінің құрылғанына 50 жыл толады. Компанияның көпмыңдық 
ұжымы алдыңғы буынның бастаған ісін жалғастырып, Павлодар өңірі бірнеше ұрпақ энергетиктерінен 
мұраға қалған өмір энергиясын сақтап қана қоймай, арттыру бойынша да көлемді жұмыс атқаруда. 

 

БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  

Директорлар кеңесінің Төрағасы 

Еркін Адамияұлы 
Әмірхановтың 

үндеуі
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Құрметті әріптестер мен серіктестер! 

2014 жылғы желтоқсанда, Қазақстан Тәуелсіздігі күні қарсаңында Компания «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 3-ЖЭО-ндағы ең маңызды жобалардың бірі — бесінші турбоагрегатты толық қайта құру 
жұмысынан соң пайдалануға берді. Нәтижесінде біз қуаттылығы 125 МВт, бұрынғысынан 15 МВт-қа 
жоғары жаңартылған машинаға қол жеткіздік, ал 2015 жылы жиынтық қуаттылығы 205 МВт тағы екі 
турбоагрегатты орнатуды жоспарлап отырмыз. 

2014 жылы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігімен Келісім бойынша нақты инвестиция 
көлемі 8 470 млн теңгені құрады. 2015 жылы Компания Павлодар 3-ЖЭО, 2-ЖЭО және Екібастұз ЖЭО 
қайта құру жұмыстарына 9 471 млн теңге инвестициялайды. 2009 жылдан бері жалпы алғанда, сол 
уақытта қабылданған шекті тарифтер бойынша мемлекеттік бағдарламасының аясында жаңа актив-
терді құруға, сондай-ақ кеңейтуге, жаңарту, қолдау, қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру 
шараларына жұмсалатын инвестиця көлемі 50 млрд жуық теңгені құрайды. Инвестициялар станци-
яның негізгі қондырғыларының шекті тарифтер басталған 2009 жылмен салыстырғандағы тозуын 
19%-ға, 80%-дан 60,9%-ға төмендетуге мүмкіндік берді. 

Дегенмен, аталған қаражат көлемі үш ЖЭО-н толық жаңғыртуға жеткіліксіз, оның үстіне 2015 жылы 
шекті тарифтер бағдарламасы аяқталады. Энергоөндіруші актвитерді, электр және жылу энергиясын 
беру, тасымалдау және тарату жүйелерін жаңғырту бойынша жоспарланған бағдарламаны жалға-
стыру үшін біз халықаралық қаржы институттарының инвестициясы мен өзіндік капиталымызды 
пайдаланамыз. Нәтижесінде 2018 жылы Компания бойынша тозу деңгейі 45%-ға төмендеп, толықтай 
жаңартылған негізгі жабдықтардың үлесі 50%-дан асатын болады. 

Бүгінде барлық станцияның белгіленген электр қуаты 642 МВт құраса, оның ішінде Павлодар 3-ЖЭО 
бойынша — 520 МВт. 2017 жылға қарай біз 3-ЖЭО қуатын 555 МВт-қа жеткіземіз. Бұл уақытта 3-ЖЭО-
ның турбиналық цехінде жаңа қондырғылардың үлесі 90%-ды құрайды. Өндірістік активтерді жаңғы-
рту энергоқамтудың сенімді әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз етіп, Павлодар арнайы экономикалық 
аймағындағы кәсіпорындардың дамуына негіз болады. 

Қазіргі таңда тұрғындар мен бюджеттік ұйымдар тарапынан төлем жасамау дағдарысының шешімін 
тапты, бұл орайда біз тұтынушылар санын арттыруды көздеп отырмыз: 2015 жылы «Павлодар ЭТК» 
АҚ «Западная городская» шағын станциясын қайта құруды аяқтайды, ол Павлодардың солтүстік-батыс 
бөлігінің жаңа тұтынушыларын бұқаралық түрде электрмен қамту желісіне қосуға мүмкіндік береді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өңірдің барлық саласына тереңнен кіріккен. Біз Павлодар облысы эконо-
микасының дамуына сенімдіміз және өңірдің қазіргі ғана емес, болашақ қажеттіліктеріне де дайын 
болу үшін үнемі бір қадам алда жүруге тырысамыз.

БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  

Бас директоры 

Перфилов Олег 
Владимировичтің 

үндеуі
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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

 ТАРИХЫ 

1964 жыл
Павлодар облысының энергетикалық саласы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» аудандық басқармасы-
на бірігіп, бір жылдан соң ол «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» өндірістік бірлестігі болып қайта 
құрылды.

1971 жыл
Павлодар жылу желілері кәсіпорны құры-
лып, ол қаланы жылумен қамту процесін ор-
талықтандыруға мүмкіндік беріп, Павлодар 
жылу желілерінің дамуына жаңа серпін берді. 

1995-1997 жылдар
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» өндірістік бірлестігі 
республикалық мемлекеттік кәсіпорынға 
айналды. 

1997 жылы Павлодар 2-ЖЭО және 3-ЖЭО 
мүлкі аукционда сатылып, оны «Орталық- 
Азия отын-энергетикалық компаниясы» Ак-
ционерлік Қоғамы («ОАОЭК» АҚ) сатып алды. 

2002 жыл
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ашық Акционерлік 
Қоғамы құрылып, ол 2003 жылы акционерлік 
қоғам болып қайта құрылды. Энергожүйенің 
өндірістік қуаттарының құрамына Павлодар 
2-ЖЭО, 3-ЖЭО кірді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобына «Павлодар электр 
желілік тарату компаниясы» АҚ қосылды. Дәл 
осы жылы Компания құрамына «Энергоцентр» 
АҚ қосылып, ол 2011 жылы «Павлодарэнергос-
быт» ЖШС болып қайта құрылды. 

2005 жыл
Компания құрамына «Павлодар жылу же лі -
лері» АҚ-на біріккен Павлодар жылу желілері 
қосылып, ол 2011 жылы Жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі болып өзгерді.

2007 жыл
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ құрамына Екі-
бастұз жылу электр орталығы мен Екібастұз 
жылу желілері кірді.

2008-2009 жылдар 
«ОАОЭК» АҚ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акци-
яларын өзінің еншілес компаниясы — «Орта-
лық-Азия Электроэнергетикалық Корпораци-
ясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) жарғылық капиталына 
берді. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің құрамына 
«ОАОЭК» АҚ және халықаралық даму инсти-
туттары: Еуропалық қайта құру және даму 
банкі (ЕҚДБ) және Ислам инфрақұрылым 
қоры (ИИҚ) кіреді.
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тұтынушылар

Беру және тарату

Беру және тарату

Өткізу

Өткізу

Беру

Электр 
энергиясының 
сыртқы 
көздері

«Қазақстан электр 
желілерін басқару 
компаниясы» 
акционерлік қоғамы 
(KEGOC)

Жылу 
энергиясының 
сыртқы 
көздері

Магистральді және 
пәтерішілік жылу 

желілері

Жылу 
желілері

ЖЭО

Энергетикалық 
компания

Электр
желілері

Электр желілік
тарату компаниясы

Электр және жылу 
энергиясымен 

жабдықтау қызметі

Өткізуші
компания

Заңды және
жеке тұлғалар

Соңғы 
тұтынушылар

 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР

Әуе электр беру желілері
ЭБЖ түрлері, кВ Ұзындығы, км

Трасса бойынша  Шынжыр бойынша

220 14,25 14,25

110 2 595,84 2 785,26

35 2 358,85 2 399,63

6-10 5 731,55 5 751,59

0,4 4 249,96 4 249,28

Барлығы: 14 950,45 15 243,01

Кабельді электр беру желілері
Түрі, кВ Ұзындығы, км

0,4 кВ 366,92

10 кВ 386,06

Барлығы: 752,98

Түрлері бойынша шағын станциялардың саны
Шағын станциялар түрлері Саны, бірлік

35-220 кВ 179

ТП, КТП 6-10/0,4кВ 3 626

РП 6-10 кВ 24

Барлығы: 3 829

«Павлодар жылу желілері» ЖШС жылу желілерінің ұзындығы
Қала Ұзындығы, км

Павлодар 414

Екібастұз 342

Барлығы: 756

Тұтынушылар саны 
Өңір Электр энергиясы Жылу энергиясы

Павлодар облысы 219 414 163 130

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ТОП ҚҰРЫЛЫМЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік Қоғамы — 
Павлодар облысын энергиямен жабдықтаудың 
барлық желілерін — энергия ресурстарын өндіру, 
тасымалдау және өткізуді қамтамасыз ететін вер-
тикалды түрде біріктірілген компания. 

Электр станцияларының жалпы белгіленген 
электр қуаты 642 МВт, жылу энергиясы бойын-
ша — 2 140 Гкал·с құрайды. Өндірісте пайдала-
нылатын негізгі шикізат — Екібастұз бассейнінің 
тас көмірі болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 747,1 мың халқы бар, 
жалпы ауданы 105,9 мың км2 болатын Павло-

дар облысы аумағын электрмен жабдықтай-
ды. 2014  жылы электр энергиясын өндіру 3 
348,507 млн кВт·с құрады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндіретін электр энер-
гиясы Павлодар, Қарағанды, Ақмола және Шығыс 
Қазақстан облыстарына жеткізіледі. Электр беру 
желісінің ұзындығы 15 996 км құрайды. Жылу 
желілерінің жалпы ұзындығы — 756 км.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындар тобы қыз-
меткерлерінің жалпы саны 2014 жылғы 31 желтоқ-
сан бойынша 5 080 адамды құрайды, оның ішінде 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бойынша — 1 914 адам.

100% 100%

100%

100%

«Орталық-Азия 
Электроэнергетикалық 

Корпорациясы» АҚ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

«Павлодар электр 
желілік тарату 

компаниясы» АҚ

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

 ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ
«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ («ПЭТК» АҚ) 1998 жылы 29 қаңтарда құрылған, 
1999 жылдың қаңтарында ашық акционерлік қоғам 
болып, ал 2003 жылдың 30 желтоқсанында акци-
онерлік қоғам болып қайта тіркелді. 

«ПЭТК» АҚ негізгі қызметі Павлодар облысының 
11 ауданында, Павлодар, Ақсу қалаларында электр 
энергиясын беру мен таратуды жүзеге асыру бо-
лып табылады. 

Өндірістік қуаттары Екібастұз қаласы мен Екі-
бастұз ауданын есепке алмағанда, Павлодар қ. 
мен Павлодар облысында орналасқан. Қызмет 
көрсету аумағы 105,9 км2 құрайды. 

«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ 
электр желілері «KEGOC» АҚ арқылы Қазақстан 
бірыңғай энергетикалық жүйесіне және Ресей 
желілеріне қосылған, ол Компанияға Павлодар 
ЖЭО өндіретін электр энергиясын таратуға мүм-
кіндік береді. 

«ПЭТК» АҚ электр желілеріне Қазақстанның өн-
дірістік өңірі — 5 мыңға жуық түрлі меншік фор-
масындағы кәсіпорын шоғырланған, халық саны 
747,1 мың адамды құрайтын Павлодар облысының 
көпшілік кәсіпорындары қосылған. 

Компания қызметкерлерінің жалпы саны 2014 жыл-
дың 31 желтоқсанына есептегенде, 2 008 адамды 
құрайды. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС
«Павлодар жылу желілері» ЖШС Павлодар және 
Екібастұз қалаларының тұтынушыларына жылу 
энергиясын беру мен таратуды жүзеге асырады. 
Кәсіпорынның қызметі жылу желілерінің пайдала-
ну сенімділігін жетілдіруге және жылу энергиясын 
өндіру, беру және тұтыну үрдістерін үйлестіруді 
қамтамасыз етуге бағытталған. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 2006 жылы 
28 қыркүйекте Павлодар қаласында құрылған 
және осы қалада өз қызметін жүргізеді. 

Компания қызметкерлерінің жалпы саны 2014 жыл-
дың 31 желтоқсанына есептегенде, 699 адамды 
құрайды. 

Павлодар қ. жылу желілері:
 ■ Магистральды жылу желілері — 110,6 км;
 ■ Кварталдық жылу желілері — 280,6 км;
 ■ Ыстық сумен қамту желілері — 23,0 км;
 ■ Сорғы станциялары — 10 бірлік;
 ■ Орталық жылу пункттері — 21 бірлік;
 ■ Қосылған жылу қысымы — 972 Гкал·с.

Екібастұз қ. жылу желілері:
 ■ Магистральды жылу желілері — 37,6 км;
 ■ Квартал ішілік жылу желілері — 304,7 км;
 ■ Орталық таратушы пункт — 1 бірлік;
 ■ Сорғы станциялары — 5 бірлік;
 ■ Павильондар — 5 бірлік.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС қалыпты дамып келе 
жатқан энергиямен қамтушы ұйым болып табыла-
ды. Кәсіпорынның негізгі қызметі — тұрғындарды 
сенімді және үздіксіз электр және жылу энер-
гиясымен қамту. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
басты міндеті — тұтынушылар көзқарасын сақтау, 
энергоқамтумен байланысты сапалы қызметтер 
кешенін көрсету. 

Кәсіпорын төмендегі энергоқамту қызметтерін 
көрсетеді:

 ■ Павлодар қаласында электр мен жылу энер-
гиясы;

 ■ Екібастұз қаласын есепке алмағанда, Павлодар 
облысында электр энергиясы;

 ■ Екібастұз қаласында жылу энергиясы.

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
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Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларын және Павло-
дар облысының аудандарын энергиямен қамтама-
сыз етеді. Өндірілген электр энергиясының басым 
бөлігін Компания республиканың өзге өңірлеріне 
жеткізеді. 

Компания жеке бөлімшелердің (кәсіпорын топта-
рының) қарқынын, икемділігін топты орталықтан 
басқарудың тұрақтылығымен, сенімділігімен 
үйлестіре отырып, холдингтік құрылымның ар-
тықшылықтарын табысты пайдаланып келеді.

Компания қызметкерлері — биік мақсаттарды 
бағындырып келе жатқан кәсіби мамандар ко-
мандасы. Компанияның тұтынушылармен және 
жеткізушілермен орнатқан серіктестік қарым-қа-
тынасы құрмет-ізет және өзара жауапкершілік 
негізінде құрылған.

Стратегия
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның стратегиялық мақ-
саты — аймақтың экономикалық өсімін қамтама-

сыз ету үшін Павлодар облысының энергетика-
лық жүйесінің теңгерімді және тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін жетекші энергетикалық ком-
пания құру болып табылады. Компания әлемдік 
озық тәжірибелерді белсенді түрде ендіреді 
және өзінің қызметін өндіріс, экология, денсау-
лық сақтау салаларындағы және әлеуметтік сала-
дағы халықаралық стандарттарға сәйкес жүзеге 
асырады. 

Тиімділікт і арттыру арқылы «ПАВЛОД АР-
ЭНЕРГО» АҚ-ның қызметі Компания активтерінің 
нарықтық құнын ұлғайтуға және инвестициялық 
тартымдылығын арттыруға бағытталған. 

Инвестициялық бағдарламалар аясында электр 
және жылу энергиясын берген кезде генерацияны 
жоғарылату, шығындарды азайту және қызмет-
тің экологиялық параметрлерін жетілдіру үшін 
жабдықтарды жетілдіруге бағытталған бірқатар 
ірі ауқымды іс-шаралар жүргізілуде әрі оларды 
жалғастыру жоспарланып отыр.

2014 жылдың 31 желтоқсанына есептегендегі 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларының 
жалпы саны:

 ■ 219 414 — электр энергиясы бойынша;
 ■ 163 130 — жылу энергиясы бойынша.

Энергияны үнемдеу жөніндегі бағдарламаны 
іске асыру мақсатында «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасы аясында жеке тұлғалардың тұтыну 
көлемдеріне байланысты электр энергиясының 
дифференциацияланған тарифтерін және тұты-
нушылардың барлық санаттары үшін тәуліктік 
аймақтар бойынша электр энергиясының диффе-
ренциацияланған тарифтерін қолданады.

Өндірістік басқармалар мен 
қызметтер
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларға 
сервистік қызмет көрсету сапасын жаңа техно-
логияларды қолдану арқылы арттыру саясатын 
жүргізеді. Тұтынушыларға қолайлы болуы үшін 
екінші деңгейлі банктер, интернет, банкоматтар, 
терминалдар, мультикиосктер арқылы төлем жа-
сау жүйесі жолға қойылған. Облыс орталығын-
да тұтынушыларға қызмет көрсетуге арналған 
2 сервис орталығы және 4 касса пункті, өткізу 
учаскелерінде 10 касса жұмыс жасайды. Екін-
ші деңгейлі 13 банкпен, «Қазпошта» АҚ филиа-
лымен, «Astana-Plat» ЖШС және «Contact 24h» 
ЖШС-мен төлем жасау бойынша келісімшарт-
тарға қол қойылған. 

Компания қызметкерлерінің жалпы саны 2014 
жылғы 31 желтоқсанға есептегенде, 459 адам-
ды құрайды. 

РЕЙТИНГТЕР

Кредиттік рейтинг 
Кәсіпорын қызметінің тұрақтылығы «Эксперт 
РА Қазақстан» рейтинг агенттігімен расталған. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ кредиттік рейтингі 

2014 жылы А+ (кредитке қабілеттілік деңгейі өте 
жоғары) деңгейінде расталды, облигация шыға-
рылымдарының сенімділік рейтингі де (ҰСН — 
KZ2C0Y10C606) А+ (сенімділік деңгейі өте жоғары) 
деңгейінде расталды. 

 ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

Міндет 
Тұтынушылардың өмір сапасын арттыру және қы-
змет ететін өңірлердің экономикалық дамуына 
тұрғындарға, мекемелер мен ұйымдарға энер-
гиямен қамту бойынша сапалы қызмет көрсету 
арқылы жағдай жасау. 

Компания аталған міндетті өз қызметін халықа-
ралық өндіріс, экология, денсаулық қорғау және 
әлеуметтік сала бойынша стандарттарға сай жүр-
гізу арқылы жүзеге асырады. 

Тиімділіктің негізін Компания қызметкерлері 
құрайды, олардың құндылығы — жоғары кәсібилі-
гінде, командамен жұмыс жасай білуінде және 
нәтижеге қол жеткізе алуға ұмтылысында жатыр.

Көрініс
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ — электр және жылу 
энергиясын өндіру, тасымалдау және өткізу сала-
сында Қазақстанның солтүстік-шығыс өңіріндегі ірі 
кәсіпорындардың бірі. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 

ИННОВАЦИЯЛАР

Қолданыстағы энергетикалық активтерді өндірістің  
техникалық деңгейін арттыру мен негізгі өндірістік қорлар  
мен инфрақұрылымды жаңарту арқылы дамыту

Перспективалы инновациялық жобаларды енгізу,  
жаңа технологиялық шешімдерді жүзеге асыру

КАДРЛЫҚ  
ӘЛЕУЕТТІ 
 ДАМЫТУ

Кадрлық құрамды өндірістік саладағы және  
кәсіпорындарды басқарудағы жаңа тиімді  
технологияларға үздіксіз оқыту

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсаттары

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу келесі 
стратегиялық бастамаларды іске асыру есебінен 
қамтамасыз етіледі:

 ■ өндірістің техникалық деңгейін арттыру, апат-
тылық тәуекелдерін төмендету және тұрып 
қалуды болдырмау мақсатында жабдықтарды 
жетілдіру;

 ■ энергияны өндірген және берген кезде энер-
гияны үнемдейтін және энергиялық тұрғыдан 
тиімді болатын технологияларды ендіру;

 ■ жылу және электр энергиясының бірліктерін 
өндіруге жұмсалатын үлестік шығыстарды ба-
рынша азайту;

 ■ экология саласындағы халықаралық, республика-

лық және ішкі салалық нормативтік және заңна-
малық құжаттардың талаптарына сәйкес келу;

 ■ қоршаған ортаның ластануын болдырмау;
 ■ басқару жүйесін жетілдіру, халықаралық стан-

дарттардың талаптарына сәйкестікті растау 
мақсатында сертификаттау;

 ■ қызметкерлердің денсаулығын қорғауға, 
өнеркәсіптік қауіпсіздікке және жарақаттану 
деңгейін төмендетуге қойылатын талаптарды 
күшейту;

 ■ кадрлық құрамды өндірістік саладағы және 
кәсіпорындарды басқарудағы жаңа тиімді тех-
нологияларға үздіксіз оқыту;

 ■ кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған 
жүйесін ендіру.
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ЭКОНОМИКАҒА ШОЛУ
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика ми-
нистрлігі Статистика комитетінің мәліметінше, 
2014 жылы жалпы ішкі өнім көлемі 38,7 трлн тең-
гені құрады. Өткен жылы өсім 6% болған болса, 
биылғы жылдық өсім көлемі — 4,3%. Өсім қарқы-
нының төмендеуі мұнай бағасы мен Ресей Феде-
рациясындағы саяси жағдайдың ықпалына ғана 
емес, сонымен бірге экономикадағы құрылымдық 
тұрақсыздыққа да байланысты. 

2014 жылғы алдын-ала жарияланған мәліметтерге 
сәйкес, Қазақстан Республикасының экономика-
сын алға сүйреуші күш — қызмет көрсету сала-
сы болып табылады. Экономикадағы физикалық 
тауарлар өндірісі 0,9%-ға артса, қызмет көрсету 
өндірісі 6,1%-ға жоғарылады. 

Экономиканың мұнай-газ саласы өндіретін қо-
сылған құн 2014 жылы 2013 жылмен салыстырған-
да, 3,6%-ға артып отыр. Бұл қысқару, шикізаттық 
емес экономиканың өсімімен бірге, мұнай-газ са-
ласының ЖІӨ құрылымында 2013 жылғы 21,6%-
дан 2014 жылы 20,3%-ға сығылуына ықпал етті. 
2014 жылы экономикалық өсім қарқынының баяу-
лауы мұнай нарығындағы баға конъюнктурасының 
нашарлауымен ғана емес, сондай-ақ, Қазақстан 
үшін маңызы зор салада қосылған құнның қысқа-
руына негіз болатын құрылымдық себептерге 
байланысты. 

Экономиканың өзге шикізаттық салалары 2014 
жылы шағын ғана өсім көрсетті. Тау-кен өндірісі 
саласындағы жалпы қосылған құнның өсімі 0,1% 

құрады. 2013 жылмен салыстырғанда, тауарлық 
өндірістің барлық бағыттарында өсім қарқынының 
баяулауы (жиынтық 0,2%-ға дейін) байқалады. 
Алайда энергетика саласындағы өндіріс өсімі 
2014 жыл қорытындысы бойынша 2,3% құраса, 
құрылыс индустриясында бұл көрсеткіш — 4,1%.

Квартал бойынша есепке алғанда, электр энер-
гетикасы өнеркәсіптік өндіріске қарағанда, жоға-
ры өсім қарқынын көрсетеді және осылайша өзге 
салалардағы өндірістің қысқаруын шегереді. 
Бұдан бөлек, электр энергетикасы саласындағы 
өндірістің өсімі баға өсімімен қатар көрініс та-
уып отыр, бұл саланың тұрақтылығы мен оның 
қызметіне деген сұраныстың жоғарылығын көр-
сетеді.

Тұтыну нарығы мен еңбек 
нарығы
Экономикадағы бөлшектік тауар айналымының 
жылдық өсім қарқыны 2013 жылмен салыстырған-
дағы төмендеуге қарамастан, 11% құрады. Еңбек 
нарығы тұрғысынан алғанда, тұтынудың жоға-
ры қарқыны еңбекақы мен жұмыспен қамтылған 
адамдар санының өсімімен дәлелденеді. Шынайы 
еңбекақы жылдық мәнде 3,9%-ға өсті. Еңбе-
кақымен бірге, ауыл шаруашылығы саласын есеп-
ке алмағанда, жұмыспен қамтылған адамдар саны 
6,3%-ға өсті, 2013 жылы өсім 2,6% болған. 

2014 жыл қорытындысы бойынша, тұрғындар 
банк жүйесінің кредиторлары болды — тұрғын-
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2015 жылға болжам
Ұлттық банк мәліметі бойынша, қысқамерзімді 
перспективада 2015 жылы Қазақстан ЖІӨ өсім 
қарқыны 2%-ға дейін төмендейді, Ұлттық эко-
номика министрлігінің мәліметінше, Қазақстан 
Республикасы ЖІӨ өсімінің қарқыны 1,5%-дан 
аспайды. 2016 жылы 3%-ға дейін жоғарылау 
орын алуы мүмкін: ЖІӨ өсімі қарқынының төмен 
болжамдары Ресейдегі рецессияның Қазақстан 
экономикасына ықпалы мен мұнай индустриясы-
ның өсуіне екпін беретін мұнай бағасының төмен 
болуымен байланысты. 

Қазақстан экономикасы өсімінің 
болжамы
Дереккөз 2015 2016

Халықаралық валюта қоры 
(мамыр 2015)

2,0% 3,1%

ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі (ақпан 2015)

1,5% 2,2%

Дүниежүзілік банк  
(мамыр 2015)

1,3% 2,8%

Еуропалық қайта құру және 
даму банкі (мамыр 2015)

1,5% 2,0%

ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНА ШОЛУ 
Энергетика саласы электр және жылу энергиясын 
өндіру, беру және онымен жабдықтауды қамтиды 
және ел экономикасының негізі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы экономикасы үшін элек-
троэнергетиканың маңызы зор, өйткені мемле-
кеттің металлургия, мұнай мен газ өндіру секілді 
негізгі салалары жоғары энергосыйымдылықпен 
сипатталады. Тиісінше, Қазақстан ауыр өнер-
кәсібінің бәсекеге қабілеттілігі мен тұрғындардың 
өмір сүру сапасы тұрғындарды қолайлы бағада 
сенімді де сапалы энергиямен қамтуға тікелей 
тәуелді. Энергетика саласы 2010-2014 жылдарға 
арналған Мемлекеттік үдемелі индустриялық-ин-
новациялық даму бағдарламасы аясындағы басым 
салалардың біріне жатады. 

Электр энергиясын өндіру
2014 жыл қорытындысы бойынша, Қазақстан Ре-
спубликасы бірыңғай энергетикалық жүйесінде 

(бұдан әрі — БЭЖ) электр энергиясын 81 электр 
станциясы өндіреді. Республиканың ірі электр 
станцияларына Екібастұз 1-МАЭС, «Еуроазиялық 
энергетикалық корпорация» АҚ электр желілері 
(Ақсу МАЭС) және Екібастұз 2-МАЭС жатады. 

2015 жылдың 1 қаңтарында республика бой-
ынша белгіленген электр қуаты 20 844,2 МВт 
(«ОАЭК» АҚ үлесі 5,16% немесе 1 076 МВт) 
құрады. Электр станцияларының иеліктегі қу-
аты қысқы кезеңде 16 945,4 МВт болса, жазғы 
уақытта 16 937,7 МВт. 

Отын түрі бойынша өндіріс көздерінің үлесі төмен-
дегіше бөлінеді: көмір — 64%, газ және мазут — 
16,1%, газ — 7,4%, су электр станциялары (кіші 
СЭС қоспағанда) — 12%, ЭСК (кіші СЭС қоса алған-
да) — 0,5%. Оның тек 0,04% жел және күн элек-
тросанцияларына тиесілі. Қазақстандағы электр 
энергия өндірісі 2014 жылы 2013 жылмен салысты-
рғанда 2,1%-ға өсіп, 93 935,2 млн кВт·с («ОАЭК» 

дардың екінші деңгейлі банктердегі таза депо-
зиттері 103,6 млрд теңгені құрады. 2013 жылмен 
салыстырғанда жағдай айтарлықтай өзгерді, өйт-
кені ол жылы тұрғындарды таза несиелеу көлемі 
237,4 млрд теңгені құраған болатын.

2014 жылы тұтынушылық инфляция өткен жылмен 
салыстырғанда, жеделдеді. Кварталдық инфляция 
өзінің шекті мәніне 2014 жылдың 4-кварталында 
жетіп, 7,53% құрады. Елдегі инфляция іскерлік 
белсенділіктің төмендеуі аясындағы құрылымдық 
себептермен түсіндіріледі. 

Электр энергетикасындағы баға өсімінің қарқы-
ны тұтынушылық инфляция қарқынынан жоғары. 
Электр энергиясы бағасының өсуі Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2009 жылғы 25 наурыздағы 
қаулысының аясында жүзеге асады, бұл қаулы 
шекті тарифтердің 2015 жылға дейінгі өсімі мен 
нақты деңгейін белгілейді. Қаулы өндіруші компа-
ниялардың жабдықтарды жаңғыртуға бағытталған 
инвестициялық бағдарламаларды орындау бойын-
ша міндеттемелерін қарастырады. 
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артық болды. 2014 жылы электр энергиясы экс-
порты 3,85 млрд кВт·с құрап, 2013 жыл көрсет-
кішінен 7% төмен болды. Ақшалай көрсеткіште 
экспортталған электр энергиясы 114 млн дол-
лар шамасында, тиісінше 2013 жылдың балама 
көрсеткішінен 9% кем. Электр энергиясы экс-
портының төмендеуіне Ресей рублінің долларға 
және қазақстандық теңгеге шаққандағы курсы-
ның төмендеуіне байланысты Ресейге электр 
энергиясын жеткізу көлемінің қысқаруы себеп. 
2014 жылы 1,74 млрд кВт·с электр энергиясы им-
портталды, бұл 2013 жыл көрсеткішінен 12%-ға 
төмен. Тиісінше, өткен жылмен салыстырғанда, 
электр энергиясын импорттау шығындары 15%-
ға кеміп, ол 92,4 млн АҚШ долларын құрады. 
Электр энергиясы импортының төмендеуіне Қа-
зақстан Ұлттық электр жүйесін (ҰЭЖ) жаңғырту-
дың 1, 2 кезеңдерін орындау және өндіріс қуатта-
рының артуына байланысты электр энергиясын 
ішкі тұтынуды қамтамасыз етудің өсуі себеп. 
Осылайша, Оңтүстік аймақтың елдің энергия 
көздерінен тұтынуы 1 233,5 млн кВт·с-қа, Батыс 
аймақтың тұтынуы — 707,6 млн кВт·с-қа, тиісінше 
6,6% және 6,9%-ға артты. 

Электр энергиясын беру және 
тарату

Қазақстан бірыңғай электроэнергетикалық жүй-
есінде жүйеқұраушы желі қызметін ҰЭЖ атқа-
рады, оның қызметтеріне республика өңірлері 
арасында және шекаралас елдердің (Ресей Феде-
рациясы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан 
Республикасы) энергожүйелерімен электр байла-
нысын қаматамасыз ету, сондай-ақ электр станци-
ялары тарапынан электр энергиясын шығару және 
оны тұтынушыларға жеткізу жатады. ҰЭЖ жұмы-
сын Ұлттық оператор — «KEGOC» АҚ атқарады. 

«KEGOC» АҚ еншісінде — жалпы ұзындығы 24,4 мың 
км (тізбекті) 35–1150 кВ қысымды 297 электр беру 
желілері бар. Сондай-ақ, компания балансына 35–
1150 қысымды 76 электр шағын станциясы тиесілі. 

Қазақстанда электр энергиясын таратумен 20 
өңірлік энергетикалық компаниялар (бұдан әрі — 
ЭТК) және қысымы 0,4–220 кВ өңірлік деңгейіндегі 
электр желілерін бақылайтын 150-ге жуық шағын 
таратушы компаниялар айналысады. 

ЭТК бір бөлігі жеке компаниялардың еншісінде, 
бірнеше ЭТК «Самұрық-Энерго» АҚ ұлттық компа-
ниясына толықтай және бөлшектеп тиесілі («Ала-
тау Жарық Компаниясы» АҚ — 100%, «Шығыс 
Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ — 100%, «Маңғыстау электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ — 75%+1 акция). 

БЭС желілеріндегі тұтынушылықтың ең жоғарғы 
нүктесі күзгі-қысқы кезеңге сәйкес келеді. 2013-
2014 жылғы күзгі-қысқы кезеңде 13 290 МВт 
энергия тұтынылса, 2014-2015 жылғы күзгі-қысқы 
кезеңде 13 586 МВт энергия тұтынылды.

Жылу өндіру мен тарату
Қазақстанда жылу энергиясы 40 ЖЭО, 28 ірі пеш 
(жылу қуаттылығы 100 Гкал·с-тан астам) пен 5,6 
мың шағын пеште (қуаттылығы 100 Гкал·с-тан 
төмен) жүзеге асырылады. ЖЭО-нда 45% жылу 
өндірілсе, ірі пештер 35%, шағын пештер 20% 
жылу өндіреді. Қазақстан Республикасы жылу 
желілерінің ұзындығы екі құбырлы есептеуде 12 
мың км («ОАЭК» АҚ 989,15 км немесе 8,2% бақы-
лайды) болады. Пештер мен жылу желілерінің 
басым бөлігі мемлекеттік меншікте. 

2014 жылы Қазақстанда 97,6 млн Гкал жылу энер-
гиясы («ОАЭК» АҚ үлесі — 6,6 млн Гкал немесе 
6,76%) өндірілді. 

АҚ бойынша өндіріс 6 081 млн кВт·с немесе 2014 
жылы елде өндірілген электр энергиясының 6,47%-
ы) құрады, оның ішінде жылу бу турбиналы электр 
станцияларында — 78 772,9 млн кВт·с (83,86%), 
су электр станцияларында — 8 235,8 млн кВт·с 
(8,77%), газ-турбиналы электр станцияларында — 
6 915,9 млн кВт·с (7,36%), жел және күн электр 
станцияларында — 10,6 млн кВт·с (0,01%). 

2014 жылы электр энергиясы өндірісінің 2013 
жылмен салыстырғанда өсуі электр энергия-
сының бу турбиналы электр станцияларында 

1 150,9 млн кВт·с-қа (1,5%), су электр станцияла-
рында 534,8 млн кВт·с-қа (+6,9%), газ-турбиналы 
электр станцияларында 270,1 млн кВт·с-қа (+4,1%) 
артуы есебінен орын алды.

Электр станцияларына шаққанда, 2013 жылмен 
салыстырғанда электр энергиясы өндірісі айтар-
лықтай өскен станциялар:

 ■ «Еуроазиялық энергетикалық корпорациясы» 
АҚ — өсім 1 187,9 млн кВт·с немесе 7,8%;

 ■ Жамбыл МАЭС — өсім 925,9 млн кВт·с немесе 
58,1%;

 ■ Екібастұз 1-МАЭС — өсім 604,4 млн кВт·с не-
месе 4,5%;

 ■ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Петропавл 2-ЖЭО 
(«ОАЭК» АҚ) — өсім 129,6 млн кВт·с немесе 
5,0%. 

2014 жылы Қазақстанда электр энергиясын тұты-
ну бойынша 2013 жылмен салыстырғанда, өсім 
2,3% құрап, 91 660,9 млн кВт·с болды.

Энергетикалық қатынаста Қазақстан Республика-
сы аумағы 3 аймаққа бөлінеді: Солтүстік, Оңтүстік 
және Батыс. 7 облысты қамтитын Солтүстік аймақ 
Қазақстанның бірыңғай энергожүйесінің (БЭЖ) 
орталығы болып табылады, мұнда Қазақстан БЭЖ 
мен Ресей БЭЖ-ін байланыстыратын 220-500-1150 
кВ дамыған электр желілері мен электр энергия-
сы көздерінің басым бөлігі (70,4%) шоғырланған. 
4 облысты қамтитын Оңтүстік аймақ жалпы желі 
бойынша біріккен және Қырғызстан мен Өзбек-
станмен дамыған электр байланысына ие. 3 облы-
сты қамтитын Батыс аймағы өзінің географиялық 
орналасуына және электр байланыстарының бол-
мауына орай, Қазақстан БЭЖ басқа бөліктерінен 
оқшау жұмыс жасайды және онымен бірыңғай 
технологиялық процеспен байланыста емес. 

2014 жылы Қазақстан БЭЖ бойынша электр энер-
гиясын өндіру тұтынудан 2 274,3 млн кВт/с-қа 
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2016-2030 жылдар аралығында электр желілерін 
жаңарту, жаңғырту және құруға салынатын инве-
стицияның жалпы көлемі 2,5 трлн теңгені (2011 
жылдың бағамы) құрайды, оның 0,8 трлн теңгесі 
магистральді желілерге, 1,7 трлн теңгесі тарату 
желілеріне жұмсалады. 

Нарықтың даму перспективасы 
014 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметі 2030 
жылға дейінгі Отын-энергетикалық кешенін (ОЭК) 
дамыту концепциясын қабылдады. ОЭК дамуының 
негізгі бағыттары айқындалған: 

 ■ электроэнергетикалық қондырғылардың ор-
таша тозу деңгейін айтарлықтай төмендету;

 ■ Қазақстан Республикасы электроэнергетикасы-
на алдағы 15 жыл ішінде 7,5 трлн теңге тарту;

 ■ электр энергиясын соңғы тұтынушыға қалыпты 
тариф өсімін қамтамасыз ету;

 ■ елдің бірыңғай энергетикалық жүйесінің тәуел-
сіздігі мен тұтастығын қамтамасыз ету.

2014 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметі 2014-
2020 жылдарға арналған Жылу желілерін жаңғы-
рту жоспарын бекітті. Жаңғырту жоспарында 400 
мың Гкал-дан астам жылу энергиясын тасымал-
дайтын жылу желілерін, дәлірек айтқанда, Астана, 
Алматы қалаларын, облыс орталықтарын жылу-
мен қамтамасыз ететін және ел экономикасына 
мультипликативті ықпал ететін 17 субъектті нүк-
телік инвестициялау қарастырылған. Жоспарға 
сәйкес, 6 мың км жуық негізгі жылу желілерінің 1 
265 км, немесе 21%-ы ауыстырылады. Осылайша, 
2020 жылға қарай желілердің тозуы 71-ден 55%-
ға, ал нормативті шығындар 20-25-тен 17%-ға 
төмендейтін болады. 

Электр және жылу 
энергиясының тарифтері

Қазақстанда электр энергиясын өндіру, беру және 
өткізуді мемлекет реттейді. Электр энергиясын 
өндірудің 2009-2015 жылдарға арналған шекті та-
рифтері Қазақстан Республикасының Үкіметімен 
бекітілген (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 25 наурыздағы №392 қаулысы).

2013 жылға дейін электр энергиясын беру тарифі 
компанияның энергияны беру және тарату сме-
талық шығындарына сәйкес белгіленген. 2013 
жылдың 1 қаңтарынан бастап ТМРА Төрағасының 
Бұйрығына сәйкес, электр энергиясын беру тари-
фтерін қалыптастырудың салыстырмалы талдау 
әдістемесі (бенчмаркинг) бекітілді. Тарифтер үш 
жылға жыл сайынғы түзеу мүмкіндігімен бекітіледі. 

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап Заңдағы өзгері-
стерге сәйкес, электр желілік компаниялар 5 
жылдық шекті тарифтер бойынша тариф қалып-
тастыру жүйесіне өтеді. 

Табиғи монополия субъекттерінің инвестициялық 
тартымдылығын арттыру мақсатында 2014 жылғы 
24 маусымда Қазақстан Республикасының «Табиғи 
монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 
Заңына (бұдан әрі — «Заң») өзгерістер енгізілді. 
Өзгерістерге сәйкес, жылу энергиясын өндіру 
және тасымалдауды жүзеге асыратын табиғи мо-
нополия субъекттеріне ұзақмерзімді кезеңге — 5 
және одан да көп жылға шекті тарифтер бекітілді. 

Қазақстанда жылу энергиясы тарифтері Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық экономика ми-
нистрлігі Табиғи монополияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау комитеті тарапынан Та-
рифтерді есептеу немесе олардың табиғи мо-
нополия субъекттерінің жылу энергиясымен 
қамтамасыз ету реттелетін қызметтерінің шекті 
деңгейі әдістемесіне сәйкес бекітіледі, сөйтіп, 
тұтынушыда жалпыүйлік энергия есептеу құралы-
ның бар-жоғына орай, дифференциация принципі 
бойынша есептеледі. 

Мұндай реттеуші шаралар тариф құрамындағы 
инвестициялық бөліктің есебінен, электроэнер-
гетикалық кәсіпорындардың өндіріс-шаруашылық 
қызметіне және Қазақстан экономикасының да-
муына оң әсер береді. 

Инвестициялық жобалар 
2014 жыл қорытындысы бойынша, республика 
электр станцияларының жалпы белгіленген қу-
аты 19 578 МВт құрады (Екібастұз 1-МАЭС 1, 
2 энергоблоктарын есепке алмағанда, KEGOC 
мәліметтері). Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 19 
592 МВт болған. 

2014 жылғы желтоқсанның соңында Екібастұз 
1-МАЭС-да №2 энергоблок өз жұмысын бастап, 
станцияның жалпы белгіленген электр қуатын 
500  МВт-қа арттырды, Теміртау 1-ЖЭО-нда 
60 МВт енгізілсе, Маңғыстау облысында қуат-
тылығы 90 МВт «Қаламқас» МЖЭС пайдалануға 
берілді. Елдің энергиялық мүмкіндігінің артуына 
Ақтөбе облысында 56-ЖМЖЭС (16 МВт) және 
Атырау облысында Қашаған ЭЖ (70 МВт) өз үлесін 
қосып, «Қазатомөнеркәсіп» АҚ СКЗ-U қуаттылығы 
18,5 МВт станция іске қосылды. Павлодар 3-ЖЭО 
белгіленген электр қуаты №5 турбоагрегатты 
жаңғырту есебінен 15 МВт-қа артты. 

Электр энергиясын беру саласында KEGOC үш 
ірі инвестициялық жобаны жүзеге асырды: «ҰЭС 
жаңғырту, ІІ кезең», «Қысымы 500, 220 кВ желілер-
мен Қазақстан ҰЭС қосу арқылы 500 кВ «Алма» 
шағын станциясын салу», «220 кВ ЦГПП-Осака-
ровка әуе желілерін қайта құру». 

НАРЫҚТЫҚ ОРТАҒА ШОЛУ
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Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін төмендегі шараларды жүзеге асыру 
көзделіп отыр: 

өндірістік қондырғылардың тиімділігін 
арттыруға стимул беретін, инвестиция-
лардан қажетті табысты алуға мүмкіндік 
беретін және сапалы, әрі сенімді энер-
гоқамтуға негіз болатын (экологияны жақ-
сарту талаптарын қоса алғанда) электр 
энергиясы мен қуаттылықтары көтерме 
нарығы моделін енгізу;

энергия өндіруші ұйымдардың қолданы-
стағы тариф қалыптастыру жүйесін түбе-
гейлі өзгерту, ол электр энергиясы мен 
қуаттылығын сатып алу-сату нарығында 
энергетикалық кәсіпорындар меншік ие-
леріне тиімділікті арттыруға стимул бе-
ретін және инвестициядан қажетті табыс 
алуға мүмкіндік жасайтын ұзақмерзімді 
келісімшарттар жасауға мүмкіндік береді;

электр және жылу энергиясын өндіру 
мен беру саласында 2030 жылға дейінгі 
ұзақмерзімді тарифтерді әзірлеу мүмкін-
дігін қарастыру;

энергоқамтушы ұйымдар (ЭҚҰ) ақпара-
тын ашу талаптарын арттыру және бар-
лық тұтынушыларға қолжетімді бірыңғай 
ақпараттық порталда орналастыру;

саланы мемлекеттік басқарудың тиімсіз 
шараларын өзгерту;

электр энергиясын тарату және электр 
энергиясымен қамтамасыз ету салала-
рында ойыншылардың іріленуіне стимул 
беру есебінен ұйымдық құрылымды оңтай-
ландыру;

жылу энергиясын өндіру және беру са-
ласының дамуына үлес қосатын сала 
субъекттері арасындағы экономикалық 
және құқықтық қарым-қатынастың жаңа 
жүйесін құру.

Концепцияның базалық индикаторы — Қазақстан 
Республикасының ЖІӨ энергосыйымдылығын 
төмендету деңгейі: 2015 жылы экономиканың 

энергосыйымдылығы 2008 жылғы деңгейден 
10%, ал 2020 жылы — 25%, 2030 жылы — 30% 
төмендеуі тиіс.
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Элек тр энергиясы көтерме нары ғынд а  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бәсекелестері — Ақсу 
МАЭС, «Екібастұз 1-МАЭС» және «Екібастұз 
2-МАЭС» станциясы» АҚ болып табылады. Қа-
зақстан Республикасының басқа энергия өн-
діруші кәсіпорындары арасында Компания негізгі 
өнім тұтынушылары — Павлодар қ. Солтүстік 
өнеркәсіптік аумағы ірі өнеркәсіп орындары-

ның энергия өндірісі көзіне жақын орналасуы 
есебінен бәсекелестік артықшылыққа ие, бұл 
босату тарифін есептеу кезінде «Қазақстан 
электр желілерін басқару жөніндегі компания» 
АҚ (KEGOC) қызметін есепке алмауға мүмкіндік 
береді. Компания меншігіндегі Екібастұз қала-
сындағы ЖЭО 130 мың тұрғыны бар қаланың 
жалғыз жылу көзі болып табылады. 

 ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Белгіленген электр қуаты 
бойынша өзгерістер:
Павлодар 3-ЖЭО-нда 2014 жылдың желтоқса-
нында белгіленген электр қуаты 125 МВт №5 
Т-120/130-130 турбоагрегаты пайдалануға беріл-
ді, бұрын ол белгіленген электр қуаты 110 МВт 
Т-100/120-130 типті турбоагрегат болатын, 3-ЖЭО 
бойынша электр қуаты 505-тен 520 МВт-қа, тиісін-
ше 15 МВт-қа артты. 

Жаңғырту жұмыстары нәтижесінде «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ бойынша станцияның белгілен-
ген электр қуаты 625-тен 642 МВт-қа артты. 

Белгіленген жылу қуаты 
бойынша өзгерістер:
Павлодар 3-ЖЭО-нда 2014 жылдың желтоқса-
нында белгіленген жылу қуаты 188 Гкал·с №5 

Т-120/130-130 турбоагрегаты пайдалануға беріл-
ді, бұрын ол белгіленген жылу қуаты 160 Гкал·с 
Т-100/120-130 типті турбоагрегат болатын, жылу 
қуаты 28 Гкал·с-қа артты. 

Екібастұз ЖЭО-нда 2014 жылы белгіленген жылу 
қуаты 58 Гкал·с №6 Е-90-3,9-440КТ қазандық агре-
гаты пайдалануға берілді, бұрын ол белгіленген 
жылу қуаты 48 Гкал·с БКЗ-75-39ФБ типті қазандық 
агрегат болатын, жылу қуаты 10 Гкал·с-қа артты. 

Нәтижесінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бойынша 
жылу қуаты 2 102-ден 2 140 Гкал·с-қа артты. 

2014 жылы электр энергиясы өндірісі 2013 жыл-
мен салыстырғанда, 0,9%-ға төмендеді. Өндірістің 
төмендеуі №5 турбоагрегатты және 3-ЖЭО №3 
қазандық агрегатты қайта құрумен, 3-ЖЭО №6 
қазандық агрегатты күрделі жөндеумен және Екі-
бастұз ЖЭО №1 турбоагрегатын жоспардан тыс 
жөндеумен байланысты.

ҚЫЗМЕТ 
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

Негізгі өндірістік көрсеткіштер
Атауы 2012 2013 2014

Белгіленген электр қуаты, МВт 627 627 642

Электр энергиясын өндіру, млн кВт·с 3 162 3 534 3 349

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт·с 2 243 2 283 2 282

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт·с 2 688 2 698 2 738 

Қазақстандық электр энергиясы өндірісіндегі үлесі, % 4 3,8 3,5

Павлодар облысы электр энергиясы өндірісіндегі үлесі, 
%

8,65 8,54 8,07

Белгіленген жылу қуаты, Гкал 2 102 2 102 2 140

Жылу энергиясын өндіру, мың Гкал 4 536 4 341 4 660

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 124 3 151 3 296

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 144 4 109 4 204
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Электр және жылу энергиясы 
шығындарын азайту 
Электр энергиясын коммерциялық есептеудің 
автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ) — энер-
гоүнемдеу бойынша шаралар кешенінің негізгі 
құрамдас бөлігі болып табылады. «ПЭТК» АҚ 
желілерінде ЭКЕАЖ ендіру аясында тұрмыстық 
тұтынушыларда жалпы сомасы 197 млн теңгенің 
4 777 жаңа есеп құралы орнатылып, 8 млн тең-
генің 776 электр энергиясын есептеу электронды 
құралы орнатылды, оның басым бөлігі тұрғынүй-
лердің кіреберісіне шығарылды. 

Тұрмыстық тұтынушылардың ЭКЕАЖ есептегіш 
көрсеткіштері туралы ақпаратты GSM-байланы-
сын қолдану арқылы радиотолқын көмегімен беру 
мүмкіндігіне ие, ол өңірдің кез-келген тұрғынының 
электр энергиясын тұтынуы туралы мәліметтерді 
ағымдағы уақыт режимінде алуға, есеп құралына 
заңсыз ықпал етуге жол бермей, абоненттерді 
желіге қосуға, одан ажыратуға мүмкіндік береді. 

2014 жылы жалпы сомасы 116 млн теңгеге 44 км 
(Павлодар қ. — 26,9 км, Иртыш ауданы — 3,2 км, 
Павлодар ауданы — 13,7 км) өздігінен берілетін 
оқшауланған сымды (ӨОС) монтаждау жұмысы 
жүзеге асырылып, ол апаттық-қайта қалпына кел-
тіру жұмыстарын қысқартты, қызмет көрсетудің 
жоғары сапасын қамтамасыз етіп, әуе электр беру 
желілерінен электр энергиясын ұрлаудан болатын 
шығынды азайтты. 

Электр энергиясын коммерциялық есептеудің 
автоматтандырылған жүйесін (ЭКЕАЖ) жұмыс 
жасату үшін ірі аймақтық энергожелі нысанда-

рынан ақпарат алуды жүргізу қажет. Ал оған сан-
дық телекоммуникацияның тармақталған жүй-
есін құрғаннан соң ғана қол жеткізуге болады. 
2014 жылы инвестициялық бағдарлама аясында 
«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ желілерінде 10 кВ қысым санатты 9 км әуе 
электр беру желісі мен 4 км 0,4-10 кВ кабельді 
желісі қайта құрылды. 

ЭКЕАЖ үшін мәліметтер арнасындағы қажеттілік-
ті қанағаттандырғаннан бөлек, желі өзге шағын 
желілерді, айталық, SCADA, корпоративтік теле-
фон желісі, транкингті желілерді құру талаптары-
на сай болуы қажет. 2014 жылы аталған шараны 
жүзеге асыруға 148 млн теңге көлемінде ақша 
қаражаты жұмсалды. Оның ішінде Железенский, 
Иртыш, Ақтоғай, Қашыр аудандарында жалпы 
сомасы 35 млн теңгеге 4 заманауи сандық АТБ 
орнатылды. 

Құрылымдық бөлімшелер, диспетчерлік қызмет, 
оперативті бриагдалар ішінде жедел өзара қыз-
мет сапасын арттыру мақсатында сомасы 23 млн 
теңгеге сандық транкингті радиобайланыс жүйесі 
орнатылды. 

Жоғарғы деңгейлі SCADA/EMS бөлімшесі аясында 
Павлодар энергожелісінде жедел диспетчерлік 
басқару үшін 2014 жылы видеоқабырға — сұйық 
кристалды диспетчерлік щит алынып, «ПЭТК» АҚ 
SCADA» жұмыс жобасы орындалды. 

Жылу энергиясының шығынын төмендету бой-
ынша негізгі шаралар Павлодар, Екібастұз қала-
ларындағы орталықтандырылған жылумен қамту 
желілерін қалпына келтіру және жетілдіруге 
бағытталған, мұндағы мақсат жылумен қамту 

Инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру нәтижелері
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның стратегиялық да-
муындағы негізгі аспектілердің бірі — негізгі 
қорларды жаңарту арқылы өндірістің тиімділігін 
арттыру болып табылады. Компания негізгі қа-
ражатты жаңарту және қайта құрудың ауқымды 
Инвестициялық бағдарламасын жүзеге асырады, 
ондағы мақсат — өндіретін активтердің қуатын 
арттыру және олардың жұмыс істеуінің сенімділі-
гін, энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуін арт-
тыру, сондай-ақ өндірістің экологиялық параме-
трлерін жақсарту болып табылады.

Бағдарлама 2009–2018 жылдарға есептелген. Ол 
аяқталғаннан кейін өндіруші станциялардағы жаб-
дықтардың тозуы 80 нен 39%-ға дейін төмендей-
ді, толығымен жаңартылған өндірістік активтердің 
үлесі 63%-ды құрайды, ал белгіленген қуат 25%-
ға ұлғаяды, зиян қалдықтардың мөлшері 30%-ға 
төмендейді, Компания нормативтен тыс шығын-
дардан толық құтылады. 

Инвестициялық бағдарлама аясында мынадай 
3 бағыт бойынша шараларды жүзеге асыру бол-
жанған: 

 ■ өндірісті ұлғайту; 
 ■ энергияны үнемдеу, оған беру кезіндегі электр 

және жылу энергияларының шығынын төмендету; 
 ■ өндірістің экологиялық параметрлерін жақсар-

ту. 
Инвестициялық шараларды жүзеге асыру 
кезеңінде 2014 жылдың 31 желтоқсанында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ нысандарында мына-
дай жұмыстар атқарылды.

Өндірісті ұлғайту 
Павлодар 3-ЖЭО жаңа № 1 қазандық агрегаты мен 
№ 1 турбоагрегаты құрастырылды. №1 турбоагре-
гатты пайдалануға беру станциядағы белгіленген 
қуатты 65 МВт-қа, яғни 440 тан 505 МВт-қа дейін 
ұлғайтты. Оны Жылу энергиясын коммерциялық 
есептеудің автоматтандырылған жүйесімен (ЖКЕ-
АЖ) жабдықтау үнемді әрі қауіпсіз жұмыс істеу 
режимін енгізуге, бу мен жылытудың белгілен-
ген параметрлерін автоматты режимде ұстауға, 
жабдықтың температуралық режимін сақтауға 
және белгіленген жүктемені тұрақты ұстап тұруға 
мүмкіндік берді. 

2014 жылдың желтоқсанында №5 турбоагрегат 
пайдалануға берілді, ол белгіленген электр қу-
атын 15 МВт-қа, 505-тен 520 МВт-қа арттыруға 
жол ашты. 

2012 жылы Павлодар 2-ЖЭО №2 жаңа градир-
ня пайдалануға берілді, бұл электр энергиясын 
конденсациялық режимде өндіру бойынша шек-
теуді алып тастауға мүмкіндік берді. 2009 жыл-
дың мамыр айында Екібастұз ЖЭО белгіленген 
электр қуаты 12 МВт болатын, электр энергиясын 
жылыту үшін тұтынуға арналған №1 турбина пай-
далануға берілді, бұл өндірілген электр энергия-
сын станцияның жеке қажеттіліктеріне жаратуға 
мүмкіндік берді.

2013-2014 жылдары Павлодар 2-ЖЭО, 3-ЖЭО 
және Екібастұз ЖЭО-нда 4 қазандық агрегат 
қайта құрылды, соның арқасында сенімділік пен 
өнімділікті арттыруға мүмкіндік туды.
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сенімділігін, энергияны пайдалану тиімділігін арт-
тыру, шығындарды төмендету және экологиялық 
стандарттарды жақсарту (желілерге беру кезінде 
жылу шығынының төмендеуіне байланысты көмір 
шығынын үнемдеу есебінен СО

2
 қалдықтарының 

төмендеуі) болып табылады. Аталмыш бағыт бой-
ынша инвестициялық шараларды қаржыландыру 
Таза технологиялар қорымен бірлесіп, ЕҚДБ бер-
ген кредит есебінен жүзеге асырылуда. 

Жылу энергиясын тасымалдауда кететін шығын-
дарды азайту үшін негізгі шаралар үш бағытта 
жүргізіледі. Біріншісі — Павлодар және Екібастұз 
қалаларындағы жылумен қамтудың сенімділігін 
арттыру. Екінші бағыт — нормативті және нор-
мативтен тыс шығындарды алдын ала оқшау-
ланған құбырларды пайдалану арқылы азайту. 
Үшінші бағыт — «Павлодар жылу желілері» ЖШС 
кәсіпорындарында жылу энергиясын коммерци-
ялық есептеудің автоматтандырылған жүйесін 
(ЖКЕАЖ) қолданысқа енгізу. 

Бұл бағыттар бойынша жұмыстар кешенді түрде 
жүргізіліп келеді. Осылайша, бірінші және екінші 
бағыттарға ескірген жылу желілерін қайта құру, 
ППУ құбырларын пайдалану арқылы жаңа жылу 
магистральдерінің құрылысы бойынша жұмыстар 
кіреді. Павлодар және Екібастұз қалаларында 
2014 жылы магистральді жылу желілерін алдын-а-
ла оқшауланған жалпы ұзындығы сәйкесінше 979 
метр және 810 метр болатын құбырларды пайда-
лану арқылы қайта құру жұмыстары жүргізілді.

ЕҚДБ несиесі шеңберінде 2011-2014 жылдары 
«ОАЭК» АҚ жылу беруші кәсіпорындары жылу 
желілерін жаңғырту бойынша келесі жұмыстар 
жүргізді: Павлодар қаласында — 15 776 метр құ-

быр желісі толықтай жаңартылып, Павлодар мен 
Екібастұзда 7 294 метр қаптама ауыстырылды. 

Компанияның жылу беретін кәсіпорындарында 
жылу шығынын автоматты реттеуші, өнеркәсіптік 
бақылаушылар және диспетчерлік қызметі бар 
тетіктер мен бақылау-өлшеу аспаптарын байла-
ныстыруға арналған модемдер орнатылып жатыр. 
Жылу пункттерінің барлық жабдықтары бірыңғай 
желіге енеді, бұл гидравликалық және температу-
ралық режимді шұғыл бақылауға, ал мамандарға 
штаттан тыс және апатты жағдайларда тезірек 
шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, Компания жылу энергиясы шығы-
нының көздерін анықтау үшін озық технология-
ларды: магистральді жылу өткізгіштерін бақыла-
уға және тексеруге арналған жылытуды тексеру 
аспаптары, ультрадыбыстық дефектоскоптар 
пайдаланады. 

Жоғарыда көрсетілген шаралардың бәрін жүзеге 
асыру 2016 жылдың соңына қарай желілердегі 
жалпы жылу шығынын 8%-ға төмендетуге мүм-
кіндік береді. 

Өндірістің экологиялық 
параметрлерін жақсарту
2014 жыл қорытындысы бойынша «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» АҚ шығарылымдар мен ластаушы зат-
тардың өкілетті орган бекіткен шекті мүмкін нор-
мативтерінен асырған жоқ. 

Станциядағы технологиялық циклдің үздіксіздігін 
және күл-қож қалдықтарын 25 жылға дейін қат-
тауды қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы 

екі күл үйіндісін қайта құру және жаңа үшеуін 
салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа күл үйін-
ділерін салуда жерасты суларын қорғаудың зама-
науи және технологиялық әдістері қолданылуда: 
қоймалардың қорғаныштық бөгеттері механика-
лық зақымданулар мен температура ауытқуына 
төзімді канадалық геомембранамен қапталады, ол 
пайдалану мерзімінің ұзақтығына кепілдік беріп, 
қоршаған ортаға экологиялық қауіпсіздікті қамта-
масыз етеді. 

Қазандық агрегаттар мен бу турбиналарын қайта 
құру жобалары технологиялық процесті басқа-
рудың автоматтандырылған заманауи жүйесін 
(ТП БАЖ) қарастырады, ол энергетикалық қонды-
рғының пайдалы әсер коэффициентін арттырып, 
көмір мен мазут шығынын төмендетуге, тиісінше 
экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға мүмкін-
дік береді. 

2014 жылы әзірленген «3-ЖЭО №5 градирнясы 
құрылысы» жобасын жүзеге асыру 3-ЖЭО орна-
ласқан өңірдің атмосфералық ауасына әсер етуді 
азайтуға мүмкіндік береді. Градирняда қолданыла-

тын су аулағыштар тамшы шығарылымын 100%-ға 
дейін төмендетеді. Су таратушы жүйеде тұрақы 
полимер материалдарын қолдану 3-ЖЭО орна-
ласқан өңірде атмосфералық ауаға әсерді азай-
тады. Жұмыс жобасында қабылданған техникалық 
шешімдер еуропалық тәжірибе мен Қазақстан 
Республикасында қолжетімді технологияларға 
сәйкес келеді. 

Барлық энергетикалық қазандықтар ПӘК 99,5% 
ІІ деңгейлі батареялық эмульгаторлармен жаб-
дықталған. 2009 жылдан бері аталған шараны жүр-
гізу электр энергиясы өндірісі 10,8%, жылу энер-
гиясының босатылымы 13,8% артқан кезде, көмір 
күлінің жылдық жалпы шығарылымын жылына 28,7 
мың тоннадан 8,6 мың тоннаға (69,9%) дейін, шаң 
концентрациясы мен түтін газдарын 1 284 мг/нм3-
тен 290 мг/нм3-ке дейін қысартып, сондай-ақ жалпы 
шығарылымдардың бөлшектік көлемін азайтуға 
мүмкіндік берді. 2014 жылдың оң нәтижелі жұмысы 
ретінде энергетикалық қазандық агрегаттардағы 
күл аулау ПӘК-ін жобалық КАҚ — 99,5% деңгейінде 
ұстап тұруын атауға болады. 

 АЛДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ  
МЕН МІНДЕТТЕРІ 

2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 
3-ЖЭО-нда №2 турбоагрегатты монтаждау жұмы-
старын жалғастырып, №4 турбоагрегатты қуат-
тылығын 110-нан 125 МВт-қа дейін арттырып, қай-
та құру жұмыстарын жүргізбек. Павлодар 2-ЖЭО, 
3-ЖЭО, Екібастұз ЖЭО күл үйінділерінің екінші 
кезегі және Павлодар 3-ЖЭО №5 градирняның 
құрылысы жалғасады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
реттелетін қызмет түріне 5 жыл мерзіммен 
01.01.2016 жылдан қолданысқа енетін тарифтің 
шекті деңгейін бекітуге өкілетті органға өтініш 
беруді жоспарлап отыр. 

«ПЭТК» АҚ 2015 жылы ОРУ-220 кВ құрылысын, 
«Промышленная» ПС РЗА және ЛЭП-110 кВ№151-
154, 157 қайта құру жұмыстарын жалғастырып, ПС 
220/35/6 кВ»12-НС» және ӘЖ 110 кВ №117 қайта 
құру жұмыстарын атқарады, оның жобалық-сме-
талық құжаттамасы 2014 жылы әзірленген, сон-
дай-ақ, ЭКЕАЖ ендіру бойынша жұмыстар жалға-
сып, жоспарланған күрделі жөндеу жүмыстары 
атқарылады:

 ■ 41 шағын станция, 35-220 кВ;
 ■ 20 трансформатор 35-220 кВ;
 ■ 2 091 км электр беру желісі;
 ■ 580 РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ.

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 2015 жылы 
төменде аталған шараларды атқаруды жоспар-
лап отыр:

 ■ 9,2 км жылу желісін күрделі жөндеу;
 ■ жөндеу жұмыстары кезінде бұзылған ас-

фальт-бетон қабатын қайта қалпына келтіру — 
9,4 км;

 ■ белгіленген графикке сәйкес, 13,8 км құбыр 
желісінің зақымдалған қаптамасын қайта қал-
пына келтіру;

 ■ ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу.
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бірегей есеп орта-
лығын (ТКШ ұйымдары қызмет бағалары көрсетіл-
ген бірегей төлем құжаты) ендіруді жоспарлап 
отыр. Павлодар облысының тұрғындарына тиімді 
қызмет көрсету үшін жаңа бөлімше — Контакт 
орталығын ашу жоспарланған, оның негізгі қы-
зметтері:

 ■ кіріс қоңырауларына қызмет көрсету;
 ■ қарыз туралы еске салу жұмыстары;
 ■ Клиенттерге қаржылық, техникалық және өзге 

мәселелер бойынша ақпараттық-анықтамалық 
қолдау көрсету;

 ■ Қызметтің ақпараттылығын арттыру мен кли-
енттерге қосымша қызметтер көрсету;

 ■ Тұрмыстық тұтынушылардың электр есепте-
гіштерінің көрсеткіштерін енгізу;

 ■ Энергоқамту үзілістері (апаттық, жоспарлы, 
қарызы үшін) мәселелері бойынша кеңес беру.

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ
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 ■ Электр энергиясы бойынша орташа босату 
тарифінің 0,998 теңге/кВтс немесе 9,8% өсуі, 
жылу энергиясы бойынша орташа босату та-
рифінің 222,8 теңге/Гкал немесе 10,3% өсуі.

2014 жылы өткізілген өнімнің өзіндік құны 25 071 млн 
теңгені құрады, бұл 2013 жылғы көрсеткіштен 
13,9%-ға жоғары. Негізгі өсім өндірістің артуымен 
және тиісінше, ауыспалы шығындардың артуымен 
байланысты. Сондай-ақ, 2014 жылы Компаниялар 
тобы қызметкерлерінің еңбекақы қоры 10% өсті. 

Компанияның 2014 жылғы таза табысы 5 900 млн 
теңгені құрады, 2013 жылмен салыстырғандағы 
өсім 371 млн теңге немесе 6,7% құрады, өсім не-
гізінен энергияны өткізуден табыс өсімінің өзіндік 
құн өсімінен озуы есебінен болып отыр. 

2014 жыл қорытындысы бойынша EBITDA жал-
пы көрсеткіші 11 194 млн теңгені құрады, 2013 
жылмен салыстырғанда өсім — 800 млн теңге 
немесе 7,6%. 

EBITDA жалпы көрсеткішінің өсуіне келесі фак-
торлар негіз болды:

 ■ 4 226 млн теңге электр энергиясын өткізу та-
бысы 3 065 млн теңге өзіндік құнының өсімінен 
алда;

 ■ басқа игерілмеген қызмет табысының 723 млн 
теңгеге өсуі;

 ■ 2014 жылғы ақпандағы ұлттық валютаның 
құнсыздануы нәтижесінде валютадағы қары-
здарды қайта есептеу есебінен 656 млн теңге 
курстық айырмашылық шығындары.

Сегменттер бойынша 
операциялық EBITDA

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндірістік қызметін 
бағалауда операциялық EBITDA көрсеткіші негізгі 
болып таңдалған. Бұл көрсеткіш — Компания-
ның базалық өндірістік қызметіне әсер етпейтін 
өзге кірістер, қаржыландыру кірістері, курстық 
айырмаға қатысты міндеттемелердің сенімсіз 

ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қаржылық есептілігі 
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына 
(бұдан әрі — ҚЕХС) сәйкес әзірленді. Компания-
ның шоғырландырылған қаржылық есептілігі ен-
шілес кәсіпорындардың сатып алынған уақытынан 
бергі қаржылық есептіліктерінен тұрады. Есеп 
саясатының принциптері Компания кәсіпорында-
рының бәріне бірегей. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негізгі қаржы-экономи-
калық көрсеткіштері операциялық және қаржылық 
қызметтің нәтижелелігі мен тиімділігін, сондай-ақ 
Компанияның стратегиялық дамуының негізгі 
бағыттары орындалғанын көрсетеді.

2014 жыл қорытындысы бойынша, «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ жалпы сомасы 37 098 млн 
теңгенің электр және жылу энергиясын өндіру, 
беру және өткізу қызметтерін жүзеге асырды. 
Бұл 2013 жылғы сәйкес көрсеткіштен 12,8%-ға 
жоғары. 

Кірістің өсуіне келесі факторлар негіз болды:

 ■ Жылу энергиясы өндіріс көлемінің 319 мың 
Гкал немесе 7,3%, электр энергиясын өткізу 
көлемінің 40 млн кВт·с немесе 1,5%, жылу 
энергиясы бойынша — 94 мың Гкал немесе 
2,3% артуы;
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2012-2014 жылдардағы қаржы-экономикалық көрсеткіштер, млн теңге 

КӨРСЕТКІШТЕР 2012 2013 2014

Электр және жылу энергиясын сатудан және беруден түскен 
кірістер

29 447 32 872 37 098

Өткізілген электр және жылу энергиясының өзіндік құны (21 420) (22 006) (25 071)

Жалпы пайда 8 027 10 866 12 026

Жалпы және әкімшілік шығыстар (1 989) (2 397) (2 803)

Өткізуге жұмсалған шығыстар (460) (552) (561)

Басқа да кірістер 378 61 784

Операциялық қызметтен түскен пайда 5 957 7 978 9 446

Қаржылық кірістер 125 37 55

Бір жылғы жалпы EBITDA 8 196 10 394 11 194

Қаржылық шығыстар және басқа да шығыстар (959) (842) (1 611)

Негізгі мүліктердің құнсыздануынан туындаған шығындар (144)

Табыс салығына жұмсалған шығыстар (1 182) (1 645) (1 846)

Бір жылғы таза пайда 3 940 5 529 5 900
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2014 жылдың желтоқсан айында Павлодар 
3-ЖЭО-нда терең қайта құрудан кейін №5 турбо-
агрегат пайдалануға берілді. Ағымдағы активтер 
құрамында айтарлықтай өзгерістерге айналым-
дық капитал ұшырады, нақтырақ айтқанда, жыл 
соңында көмір мен қосалқы бөлшектерді сатып 
алу есебінен тауарлы-материалдық қорлар 42%-
ға артты. 

Үдемелі инвестициялық бағдарлама шарттарында 
құрылыс-монтаж жұмыстары мен күрделі шығын-
дар есептеуге шаққандағы ҚҚС деңгейінен жоға-
ры, оның өсімі 2014 жылы 751 млн теңгені құрады. 

Басқа қаржылық активтер 431 млн теңге көлемін-
де бөлшектеп толтыру және шешу шарттары бар 
депозиттер түрінде және қарыздар бойынша пай-
ызды депондауға арналған, валютада деномина-
цияланған 694 млн теңге көлеміндегі депозиттер 
түрінде берілген.  

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жарғылық капиталы 
2014 жылдың 31 желтоқсанына есептегенде 
16 664 млн теңгені құрады. 

2014 жылдың 31 желтоқсанына Компания негіз-
гі жабдықтарына қайта есептеу жүргізді, қайта 
есептеу нәтижесінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
капиталындағы резерв 27 357 млн теңгені құрады, 
ал өзіндік капитал 38%-ға артты. 2014 жыл қоры-
тындысы бойынша алынған таза пайда салымы 
7% құрады. 

Міндеттемелер сомасы 2014 жылдың 31 желтоқ-
санына 48 140 млн теңгені құрады. 2013 жылмен 
салыстырғанда, міндеттемелердің жалпы сомасы 
14 847 млн теңгеге артты. Міндеттемелердің жал-
пы бағасының үлкен 79,16% немесе 38 414 млн 
теңге бөлігін ұзақмерзімді міндеттемелер құрай-
ды, оның ішінде 14 805 млн теңге қарыздарға 
тиесілі. 2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тобы 

Еуропалық қайта құру және даму банкімен энер-
гетикалық жабдықтарды қайта құру мен жаңғы-
рту және электр энергиясын беру есебі жүйесін 
жетілдіру бойынша инвестициялық бағдарлама-
ны қаржыландыру мақсатымен жалпы сомасы 
9 млн АҚШ долларына 2025 жылға дейін өтеу 
мерзімімен келісім жасалды. 

Ағымдағы міндеттемелер 2013 жылмен салысты-
рғанда, 3 793 млн теңгеге артты, оның ішінде 
2014 жыл соңында инвестициялық бағдаралама 
шаралары бойынша атқарылған құрылыс-монтаж 
жұмыстары түрінде берілген саудалық-кредитор-
лық қарыз бойынша 2 474 млн теңге. 

2013 жыл қорытындысы бойынша «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» АҚ тобы 1 538 млн теңгеге дивидендтер 
жариялады. 

Ақша қаражатының қозғалысы 
2014 жылы операциялық қызметтен таза ағын 
9 098 млн теңгені құарды, кең ауқымды инве-
стициялық бағдарламаны жүзеге асыруға бай-
ланысты инвестициялық қызмет бойынша кері 
ағын 14 091 млн теңге сомасында жүзеге асса, 
қаржылық қызмет ағыны 2014 жылы 4 272 млн 
теңге болды. 

2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ Еуропа 
қайта құру және даму банкінен 5 402 млн теңге 
көлемінде қаржыландыру алды. 1 079 млн теңге 
сомасында кредит өтелді. 

Ақшалай қаражат пен депозиттер 2014 жыл соңын-
да 1 723 млн теңгені құрады. Ақша қаражатының 
жеткілікті резерві «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ то-
бына өтімділіктің және ішкі ресурстардың қары-
зға қызмет көрсетуге қажетті деңгейін сақтауға 
мүмкіндік береді. 

компоненті, еңбекке қабілеттіліктен айрылу 
бойынша әлеуметтік төлемдер, амрортизация 
мен қайталанбайтын немесе тұрақсыз баптарды 
қарастырмайды.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы операциялық 
EBITDA көрсеткіші 11 241 млн теңгені құрады. 

Электр энергиясына деген жоғары сұраныс пен 
шекті тарифтердің артуы оң әсер еткен өткізу 
табысының өсімі есебінен «Электр және жылу 
энергиясын өндіру» сегментінде EBITDA көрсет-
кіші 10 551 млн теңгені құрады. 

Электр энергиясын беру табысының артуы, 
шығындардың азаюы есебінен электр энергия-
сын беру және тарату операциялық кірістері 1 
609 млн теңгені құрады.

Жылу энергиясын беру мен тарату EBITDA көрсет-
кіші бойынша шығында, 2014 жыл қорытындысы 
бойынша жылу энергиясын тасымалдау тарифнің 
кәсіпорынның операциялық шығындарына жет-
кіліксіздігі есебінен 625 млн теңге көлемінде 
шығын келді. 

«Электр және жылу энергиясын өткізу» сегменті 
бойынша EBITDA көрсеткіші минус 495 млн тең-
гені құрады, шығын «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
соңғы тұтынушыларына электр және жылу энер-
гиясы бойынша дифференциацияланған тари-
фтерді қолдану есебінен пайда болды.

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жиынтық активтері 114 
172 млн теңгені құрады, бұл 2013 жылдың сәй-
кес көрсеткішінен 41%-ға жоғары. 2014 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания 
негізгі қаражатқа бағалау жүргізіп, қайта бағалау 
нәтижесінде құн 13 820 млн теңгеге өскенін қа-
былдады. Негізгі қаражаттың әділ құны бағалау 
жүргізу күніне болашақ дисконтты ақша ағымына 
түзелген шығын тәсілі, дәлірек айтқанда, ауы-
стыру құнын анықтау әдісі көмегімен анықталды. 

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
негізгі қаражат құны 96 753 млн теңге немесе 
барлық активтер құнының 85%-ын құрады. Кең 
ауқымды инвестициялық бағдарлама аясында 
2014 жылы 18 060 млн теңге аяқталмаған құрылыс 
құрамына бағытталды және негізгі қаражат сатып 
алынды. 
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Компанияда барлық тәуекелдерді бірегейлендіру, 
бағалау және мониторинг жасауға бағытталған 
тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесі (ТБЖ) 
қызмет етеді, сондай-ақ, ішкі бақылау стандарт-
тары (ІБЖ) енгізілген. 

Корпоративтік тәжірибені жетілдіруде Компания 
Трэдуэя комиссиясы (COSO) демеушілік ұйымдар 
комитеті және Халықаралық стандарттау жөніндегі 
ұйым (ISO) әзірлеген тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесі саласындағы 
халықаралық стандарттарды басшылыққа алады. 

Тәуекел менеджменті басқармасы Компанияның 
Директорлар кеңесі жанындағы Аудит және тәу-
екелдерді басқару жөніндегі комитетке есеп бе-
реді. Басқарма жұмысы Директорлар кеңесі бір 
жылға бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

2014 жылы Тәуекел менеджменті басқармасы мы-
надай негізгі жұмыстарды жүргізді: 

 ■ Бизнес үрдістердегі ІБЖ тиімді ұйымдасты-
рылуына талдау жасау және сынақтан өткізу: 

 p Қызметкерлерді басқару.
 p Сатып алулар мен келісімшарттарды басқа-
ру.

 p Өндірістің үздіксіздігін басқару. 
 p Техникалық қызмет көрсетулер мен жөндеу 
жұмыстарын басқару;

 ■ Компанияның Тәуекелдер реестрін және Тәуе-
келдер картасын актуалдандыру; 

 ■ ІБЖ және тәуекелдерді басқарудың ұйымда-
стырылуын жетілдіру бойынша іс-шараларды 
орындау мониторингі.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ 
ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ТАЛДАУ 

2014 жылы жүргізілген Компания Тәуекелдерінің 
корпоративтік реестрі мен Тәуекелдер картасын 
актуалдандыру қорытындылары бойынша ықти-
мал тәуекелдер анықталды, оларды Компанияның 
бекіткен Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес 
операциялық, қаржылық және құқықтық деп шарт-
ты түрде бөлуге болады. 

Операциялық тәуекелдер 
2014 жылы Тәуекелдер реестрі мен картасына 
сәйкес қабылданған маңыздылық классификаци-
ясы мен деңгейіне сәйкес, Компанияның опера-
циялық тәуекелдерін басқару қызметтің мынадай 
бағыттары бойынша жүзеге асырылды: 

 ■ Еңбекті қорғау және қауіпсіздік (травматизм/
қайғылы жағдай); 

 ■ Сатып алу қызметі және келісімшарттарды 
басқару (тауар, жұмыс және қызметтерді са-
пасыз және уақытында емес сатып алу мен 
жеткізу);

 ■ Техникалық қызмет көрсетулер мен жөндеу 
жұмыстары (инвестициялық бағдарламаны 
жүзеге асыруда құрылыс-монтаж жұмыстары 
мерзімдерін сақтамау); 

 ■ Қызметкерлерді басқару (білікті/негізгі қызмет-
керлерді жоғалту). 

Еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік 
саласындағы тәуекелдерді бақылау, сон -
дай-ақ, жарақаттану деңгейін төмендету бой-
ынша көрсеткіштерді жақсарту мақсатында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ кәсіпорындарында 
енгізілген OHSAS 18001:2007 халықаралық стан-
дартының негізгі талаптарын сақтау бойынша ұй-

ымдарды бағалау жүргізілді. ІБЖ талдау нәтиже-
сінде Компания кәсіпорындары қызметкерлерімен 
бірге мердігер ұйымдар қызметкерлерінің де қа-
уіпсіздік техникасын сақтау талаптары күшейтіліп, 
ол өндірістік жарақаттану санының төмендеуіне 
әсер етті.

Сатып алулар саласындағы тәуекелдерді бақы-
лау, сондай-ақ Компания кәсіпорындарында өн-
дірістік-шаруашылық және қаржылық-экономи-
калық қызметтің ең жоғары шекті тиімділігіне 
қол жеткізу мақсатымен аталған салаға талдау, 
оның ішінде «Сатып алулар мен келісімшарттарды 
басқару» бизнес-процесі бойынша ішкі бақылау 
жүйесіне талдау жасалды. Оның нәтижесінде 
ІБЖ аясында бизнес-процесстің тиімділігі артты-
рылып, сатып алу қызметін жүргізгенде тараптар 
қақтығысы шегерілді, бұл сатып алу қызметінің 
ашықтығы мен тиімділігін арттырды.

Жөндеу бағдарламаларын жүзеге асыратын 
мердігер ұйымдармен өзара жұмыс жасауда 
туындайтын тәуекелдерді азайту мақсатында 
Компанияның келісімшарт қызметіне талдау, оның 
ішінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жұмыстарындағы ішкі бақылау жүйесіне талдау 
жасалды. Оның нәтижесінде мердігер ұйымдар-
мен өзара қызмет ету бойынша ішкі нормативтік 
құжатты әзірлеу бойынша жұмыстар басталды, 
жөндеу жұмыстарының уақытылы және сапалы 
орындалуын қамтамасыз ететін жаңа типтік мерді-
герлік келісімшарт әзірленді. 

Кадр тәуекелдерін төмендету мақсатында Қыз-
меткерлерді басқару басқармасы тарапынан ең-

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ
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меге негізделеді. Кредиттік ресурстардың ұзақ 
мерзімділігі салымдардың инвестициялық сипаты 
есебінен Компанияны табиғи хеджирлеудi қамта-
масыз етеді.

Кредиттік тәуекел
Контрагенттердің шарт талаптарын орындау нәти-
жесінде туындайтын кредиттік тәуекел контра-
генттердің міндеттеме көлемі Корпорацияның 
сол контрагенттер алдындағы міндеттемелерінен 
артық сомамен шектеледі. 

Кредиттік тәуекел концентрациясы бір тұтынушы-
ның немесе қызмет талаптары ұқсас тұтынушы-
лар тобының бірнеше қарыз сомалары болған 
жағдайда туындауы мүмкін. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ-нда экономиканың 
әртүрлі сегменттері ұсынған жоғары дифферен-
циалды тұтынушылар қоржыны болуы мүмкін, 
бұл кредиттік тәуекел мүмкіндігін төмендетеді. 
Осылайша 2014 жылғы жағдай бойынша электр 
және жылу энергиясын тұтынушылардың диффе-
ренциациясы төмендегіше берілген: 

Құқықтық тәуекелдер 
Табиғатты қорғау (экологиялық) заңнама талап-
тарын бұзу маңызды тәуекел болып табылады. 
Корпорация басшылығы бұны құқықтық тәуекел-
дер санатына сәйкестендірген. 

Бұл тәуекелді төмендету үшін Компания 2012–
2014 жж. арнап дайындаған Экологиялық және 
әлеуметтік әрекеттер бағдарламасы (ESAP) не-
гізінде, қызметтің қоршаған ортаға тигізетін 
әсерін анықтау үшін мониторинг жүргізеді. Өн-
дірістік экологиялық мониторинг бағдарламасы 
аясында қалдықтар көзін бақылау, эмиссия саны 
мен сапасын, олардың қарқынын бақылау жүзеге 
асуда. Негізгі бағыттардың бірі — инвестициялық 
бағдарлама іс-шарасында экологиялық параме-
трлерді жақсарту және тәуекелдердің бұл тобын 
тиісінше төмендету қарастырылған.

бекақы төлеу жүйесін жетілдіру шаралары атқа-
рылып, Компания қызметкерлерінің білім деңгейін 
арттыру және жас мамандарды қолдау жүйесі 
бойынша бағдарламалар әзірленуде.

Қаржылық тәуекелдер 
Өтімділік тәуекелі
Компанияның өтімділік тәуекеліне ұшыраған 
жағдайлары бар, оның ішінде өтеу мерзімі кел-
ген кезде қаржы міндеттемелерін орындамау да 
орын алған. Компания өтімділік тәуекелін қаржы 
жағдайына, болжалған және іс жүзіндегі ақша 
қаражаты қозғалысына, капитал шығындары бой-
ынша алдағы міндеттемелерге қатысты жоспар-
ланған болашақты ескере отырып, Компанияның 
таза қарызына үнемі мониторинг жасау есебінен 
тиісті резервтерді, банктік қарыздарды, расталған 
кредиттік желілерді және айналымдағы капитал 
қорларын сақтау арқылы басқарады. 

Сатып алынатын жабдық, шикізат 
және материал бағаларының өсу 
тәуекелі 
Компания сатып алынатын көмір бағасының кө-
терілу қаупіне тәуелді, өйткені ЖЭО жабдықтары 
бір шығу көзінен сатып алынатын көмірдің бел-
гілі бір түріне сәйкес жобаланған. Алайда Ком-
панияның бұл тәуекелге және оның операциялық 
пайдаға әсер ету деңгейіне мониторинг жасау 
бойынша мүмкіндігі мемлекеттің көмірге деген 
бағаны реттеу деңгейімен және төтенше реттеу 
шараларының тетігі арқылы тарифті көтерудің 
орнын толтырумен қамтамасыз етілген. 

Нарықтық тәуекелдер
Компания валюталық тәуекел мен пайыздық 
мөлшерлемелердің өзгеруіне тәуелді. Компа-
нияның АҚШ долларымен деноминацияланған 
айтарлықтай міндеттемелері бар. АҚШ долла-
рының бағамын өзгерту тәуекелін басқару үшін 
Корпорация валютаның айырбастау бағамының 
өзгеруіне мониторинг жүргізеді. 2014 жылы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ валюталық тәуекелді 
хеджирлеу бойынша операция жүргізілмеді, өй-
ткені Қазақстанның қаржы құралдары нарығында 
өнімді қаржы құралдары болмады. Осыған орай, 
Компания АҚШ долларымен деноминацияланған 
депозиттерге еркін қаражат орналастыру, ұзақ 
мерзімді инвестициялық бағдарламалардың 
тиімділігіне мониторинг жасау арқылы табиғи 
хеджирлеу әдісін қолданады. 

Компания пайыздық мөлшерлемелердің құбыл-
малылығына тәуелді, өйткені пайыздық мөл-
шерле-мелері өзгеріп тұратын қарыз қаражаты 
бар. ЕҚДБ қарыздары бойынша пайыздық мөл-
шерлеме банкаралық кредиттерге және LIBOR 
мен KazPrime депозиттері бойынша мөлшерле-

2014 жылғы электр және жылу энергиясын 
тұтынушылар дифференциациясы, %

Электр энергиясын тұтынушылар Жылу энергиясын тұтынушылар

Тұрғындар Өндірістік 
тұтынушылар

Өндірістік емес 
тұтынушылар

Бюджеттік мекемелерАуыл шаруашылығы

41

11

18

30

60

15

12

12

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсат-
тарға қол жеткізудегі міндеттері корпоративтік 
басқару деңгейін арттыру болып табылады. Ком-
пания қызметі барлық тараптың, атап айтқанда, 

акционерлер, қызметкерлер және Компанияның 
лауазымды тұлғаларының көзқарасын теңгерімді 
сақтауға негізделген. 

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫ

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның акционерлік капи-
талы 66 031 294 мың теңгені құрайды. Есептілік 
кезеңде Компания акциялармен айтарлықтай маңы-
зды мәмілелер жасамады. Орналастырылған ак-
циялар санының бес және одан да жоғары пайызы 
көлеміндегі акцияларға ие акционерлердің құра-
мында ешқандай өзгерістер орын алған жоқ.

Акционер
Капиталдағы  
үлесі,  
31.12.2014 

«Орталық-Азия 
Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ

100%

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

Акционерлердің жалпы 
жиналысы қызметінің 
нәтижелері
2014 жылы Компанияның корпоративтік басқару 
тәжірибесі Корпоративтік басқару кодексінің ере-
желеріне толығымен сәйкес келді. 

2014 жылы акционерлердің 1 жылдық және үш 
кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді. Акцио-
нерлердің Жалпы жиналысының назарында болған 
негізгі мәселелер: 

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 166 639 957 (жүз ал-
пыс алты миллион алты жүз отыз тоғыз мың 
тоғыз жүз елу жеті) дана жай акцияларын Қа-
зақстан қор биржасында (KASE) ерікті түрде 
делистинг жасау туралы шешім; 

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ 2013 қаржылық 
жылдағы қаржылық есептілігін бекіту туралы 
шешім;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2013 қаржылық жыл-
дағы таза табысын бөлу тәртібі туралы шешім;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Жарғысына атқарушы 
орган қызметтерін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Бас директорына беруді қарастыратын өзгері-
стер енгізу туралы шешім;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы-
ның Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік 
бағдарламасын бекіту;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңе-
сінің бекітуіне Корпоративтік әлеуметтік жа-
уапкершілік бағдарламасы аясында нысандар 
құрылысы бюджетін шығару. 
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ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ

 
 

 

 

Корпоративтік хатшы  

Тәуекелдерді басқару 
басқармасы

 

Ішкі аудит 
басқармасы

  

Бас директордың экономика 
және қаржы жөніндегі орынбасары

Бас директордың өндіріс 
жөніндегі бірінші орынбасары – 

Бас инженер

   
   

 

Бухгалтерия
Экономика және 

қаржы басқармасы
 

Қаржы бөлімі

Жоспарлау-экономика 
бөлімі

 

Екібастұз ЖЭОПавлодар 3-ЖЭО Павлодар 2-ЖЭО Жөндеу басқармасы

Отын-транспорт цехы Отын-транспорт цехы Отын-транспорт цехы 

Қазандық цехы Қазандық цехы

Турбина цехы

Химия цехы

Электр цехы

Турбина цехы

Химия цехы

Химия цехы

Электр цехы

Электр цехы

Сумен қамту 
және кәріз цехы 

Шаруашылық учаске

Шаруашылық учаске

Шаруашылық учаске

  

Қазандық-турбиналы 
цех

Құрылғыларға қызмет 
көрсету цехы  

Қайта құру және 
жаңғырту бөлімі

Жөндеуді дайындау 
және өткізу бөлімі

Смета бөлімі

Өндірістік 
бақылау қызметі

Механика цехы

Құрылыс цехы

Жөндеу-механикалық 
цехы

 

Жөндеу-құрылыс 
учаскесі

 

Бас директордың қызметкерлерді 
басқару және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі орынбасары

 
   

Өндірістік-техникалық 
басқарма

Жобалық-конструкторлық 
бюро

Телекоммуникациялар 
басқармасы

  

Бас приборист-метролог 
қызметі

Метрология 
зертханасы

 

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер 

цехы (3-ЖЭО)

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер 

цехы (2-ЖЭО)

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер 

цехы (ЕЖЭО)

Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету 

басқармасы

Келісімшарттар және 
тендерлерді ұйымдастыру 

бөлімі

Бағаны сараптау бөлімі

Қызметкерлерді басқару 
басқармасы

 

Еңбек және 
еңбекақы бөлімі

 

Азаматтық қорғаныс 
штабы

  

Қызметкерлерді
басқару бөлім

 

Хатшылық

Қоршаған ортаны 
қорғау басқармасы

 

Істерді басқару

Ақпараттық 
технологиялар

басқармасы

Әкімшілік-шаруашылық 
бөлімі

Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау қызметі

 

Теміржол цехы

Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету бөлімі

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер цехы

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер цехы

Жылу автоматикасы және
 өлшеулер цехы

Оқу орталығы

Денсаулық пункті

Ұйымдастырушылық 
және әлеуметтік 
мәселелер тобы

 

 

Экономикалық 
қауіпсіздік қызметі

 

Қоғаммен
байланыс бөлімі

 

Ақпараттық қауіпсіздік 
бөлімі

  

Негізгі қорларды 
қолдау басқармасы

 

Бас директордың 
коммерциялық мәселелер 

жөніндегі орынбасары

 
    

Қайта құру және 
жаңғырту басқармасы

Аудит және тәуекелдерді 
басқару комитеті

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет

 

Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитет

   

Жөндеу-механикалық 
цехы (ЕЖЭО)

 

Құрылғыларға қызмет
көрсету цехы (ЕЖЭО)

Жөндеу-құрылыс 
учаскесі (ЕЖЭО)

 

Құрылыс 
цехы (3-ЖЭО)

 

Құрылыс бөлімі

Механика 
цехы (3-ЖЭО)

Менеджменттің біріккен 
жүйесі тобы

 

Өндірістік бөлім

Техникалық бөлім

Отынмен қамтамасыз 
ету және өткізу бөлімі

 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

БАС ДИРЕКТОР

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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ДИВИДЕНДТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Компанияның дивиденд төлеуді есептеу, жария-
лау тәртібі, көлемі, түрі мен мерзімдеріне қатысты 
саясаты Компанияның Жарғысында және «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Дивидендтік саясаты туралы 
ережеде анықталған. Компанияның дивидендтік 
саясатының басты принциптері мыналар болып 
табылады: 

 ■ Дивидендтік төлем көлемін анықтау кезінде 
Компания мен оның акционерлерінің мүддесінің 
теңгерімділігі; 

 ■ Компанияның инвестициялық тартымдылығын, 
қаржы тұрақтылығын, капиталы мен өтімділігін 
арттыру; 

 ■ Салынған капиталдың нарықтық кірісін қамта-
масыз ету; 

 ■ Акционерлердің құқықтарын құрметтеу және 
қатаң сақтау, сондай-ақ олардың әл-ауқатын 
арттыру. 

Компания өзінің дамуына жеткілікті қаражат-
ты сақтауға мүмкіндік беретін мөлшерде таза 

пайданың бір бөлігін дивиденд төлеуге жұмсай 
алады. Жылдық дивидендтерді төлеу туралы 
шешімді Компанияның Директорлар кеңесінің 
ұсынысы бойынша акционерлердің Жалпы жина-
лысы қабылдайды. Компания үшін ойда болмаған 
жерден жағымсыз жайттар орын алған жағдайда 
Директорлар кеңесі Компания Акционерлерінің 
жалпы жиналысына дивиденд төлеу (жариялау) 
туралы шешім қабылдамау ұсынысын білдіруге 
міндетті.

Дивидендтер төлеу
2014 жылы акционерлердің жылдық жалпы жи-
налысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акционер-
леріне 2013 қаржылық жыл үшін 1 538 333 мың 
теңге көлемінде дивиденд төлеу туралы шешім 
қабылданған. Бір акцияның табыстылығы 
33,18 тең гені құрап, 31.12.2014 ж. жағдай бой-
ынша, акцияның ағымдағы баланстық құны 
395,64 тең ге болды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Компанияның Директорлар кеңесі стратегиялық 
міндеттерді айқындайды, кәсіпорын жұмысы нәти-
желеріне ағымдағы мониторинг жүргізу және 
бағалауды қоса алғанда, қызметті бақылаудың қа-
жетті тетіктерін қолдайды. Директорлар кеңесінің 
құрамына Компанияға қатысты алғанда, үлестес 
тұлғалар емес тәуелсіз директорлар кіреді. Ди-
ректорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінен және Директорлар 
кеңесі комитеттерінен келіп түскен ұсыныстарға 
сәйкес, Директорлар кеңесінің мәжілісін шақы-
рып, олардың күн тәртібін белгілейді. 

Сондай-ақ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесі 100% акциялары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-
на тиесілі (жарғылық капиталда үлестік қаты-

суымен) келесі аталған заңды тұлғалардың жалпы 
акционерлер жиналысына қатысты қызметтер 
бойынша шешім қабылдайды: «Павлодарэнер-
госбыт» ЖШС, «Павлодар жылу желілері» ЖШС. 

Директорлар кеңесінің 
сыйақылары

Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сый-
ақының мөлшері «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Акци-
онерлерінің жалпы жиналысы шешімінің негізінде 
айқындалады. 2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Директорлар кеңесіне төленген сыйақылардың 
жалпы сомасы 20 745 мың теңгені құрады.

Тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы

Әмірханов Еркін Адамияұлы Директорлар кеңесінің төрағасы

Артамбаева Гүлнәр Жұмағалиқызы Директорлар кеңесінің мүшесі

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Әмірханов Еркін 
Адамияұлы 

Директорлар кеңесінің 
төрағасы 

ОАЭК» АҚ Президенті, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
төрағасы болып табылады

01.07.2001 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
Төрағасы;

30.06.2004 «Эксимбанк 
Қазақстан» ДК мүшесі;

20.08.2007 «ОАОЭК» АҚ ДК 
мүшесі;

16.03.2009 «ОАЭК» АҚ ДК 
мүшесі;

28.05.2009 «Каустик» АҚ ДК 
Төрағасы; 

22.04.2011 «ОАЭК» АҚ 
Президенті; 

25.10.2011 «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
АҚ ДК Төрағасы; 

25.02.2013 «АЭҮК» АҚ ДК 
Төрағасы;

13.11.2013 «СҚ ЭТК» АҚ ДК 
Төрағасы;

20.11.2014 «ПЭТК» АҚ ДК 
Төрағасы.

Артамбаева Гүлнәр 
Жұмағалиқызы 

Директорлар кеңесінің мүшесі 

«ОАОЭК» АҚ Президенті, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
мүшесі болып табылады

16.06.2000 «ОАОЭК» АҚ 
Президенті; 

27.06.2002 «ОАОЭК» АҚ ДК 
мүшесі;

27.06. 2002 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
мүшесі;

07.10. 2002 «ПЭТК» АҚ ДК 
мүшесі;

31.03. 2004 «Эксимбанк 
Қазақстан» АҚ ДК мүшесі;

27.04.2007 «ОАОЭК Инвест» 
ТЖАИҚ» АҚ ДК Төрағасы;

16.03.2009 «ОАЭК» АҚ ДК 
мүшесі; 

07.07.2011 «Астана-Инвест» 
инвестициялық үйі» АҚ ДК 
Төрағасы;

22.03.2013 «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
АҚ ДК мүшесі; 

14.11.2014 «АЭҮК» АҚ ДК 
мүшесі.

Сафарбаков Альберт 
Мансұрұлы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
және «ПЭТК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директоры

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на 
қатысты үлестес тұлға емес 
және соңғы 3 жылда үлестес 
болмаған

26.01.1997 
«Павлодартехэнерго» ЖШС 
директоры;

12.03.2012 «Павлодар электр 
желілік тарату компаниясы» АҚ 
ДК мүшесі, тәуелсіз директоры;

22.02.2013 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
мүшесі, тәуелсіз директоры.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫ  
ШЕШІМДЕРІНЕ ШОЛУ

2014 жылы Директорлар кеңесінің 12 мәжілісі 
өткізілді. 

Директорлар кеңесінің назарында болған негізгі 
мәселелер төмендегілер болды:

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Тәуекелдерді басқа-
ру менеджменті басқармасының 2013 жылғы 
есебін қарау;

 ■ Энергоқамту үшін дебиторлық қарызды төмен-
дету бойынша шараларды талқылау;

 ■ Атқарылып жатқан шаралар және сыртқы ауа 
температиурасы шеңберінде нормативтен тыс 
шығындарды төмендету бойынша аталмыш 
тәуекелді азайтуға бағытталған толыққанды 
ақпаратты қарау;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «HSBC Банк Казах-
стан» АҚ ЕБ-не жаңартылатын несие жолағы-
ның көлемін арттыру бойынша тапсырыспен 
шығуы;

 ■ Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпа-
рат қызметкерлері күніне арналған Павлодар 
қаласы БАҚ арасында ашық теннис турнирін 
өткізуге демеушілік көмек көрсету;

 ■ «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы есебімен 
бекітілген «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ 2013 
қаржылық жылғы жылдық шоғырландырылған 
қаржылық есебін алдын-ала бекіту;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Басқарма Төрағасы 
Татаров Игорь Витальевич мырзаның өкілетті-
гін 2014 жылғы 03 мамырдан бастап мерзімінен 
бұрын тоқтату;

 ■ «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ жаңартылатын Тау-
арлы Мурабаха өнімі бойынша 14 000 000 (он 
төрт миллион) АҚШ доллары қаржыландыру 
лимитімен, 2 (екі) жыл мерзімге, жылдық Libor + 
5,5%, бірақ 6,5% аспайтын мөлшерінде ауытқы-
малы табыс нормасымен қаржыландыру тар-
туын мақұлдау;

 ■ «ПЖЖ» ЖШС-нің көппәтерлі тұрғынүйлерде 
жылу энергиясының жалпыүйлік есеп құра-

лыналу мен орнату бойынша қаржыландыру 
шаралары бойынша мемлекеттік бағдарламаға 
қатысуын мақұлдау;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ басқарма мүше-
лерінің өкілеттіктерін тоқтату және «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры қызметіне 
Перфилов Олег Владимировичті тағайындау;

 ■ 2014 жыл соңына дейін Сатып алу жұмыста-
ры және келісімшарттың типтік формасымен 
қызмет регламентін әзірлеу және қолданысқа 
енгізу қажеттігі;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының кәсіпорында-
рында тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымда-
стыру әдістемесін бекіту;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының кәсіпорында-
рында ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру әді-
стемесін бекіту;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі 
мен Директорлар кеңесі жанындағы Комитет-
тердің күндізгі мәжілістерінің 2015 жылғы 
күнтізбелік жоспарын бекіту.

Бизнес үдерістерді жетілдіру және қабылданған 
шешімдердің тиімділігін арттыру мақсатында Ком-
панияда ішкі бақылау тетіктері жолға қойылған. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ үшін ішкі бақылау 
жүйелі, барлық деңгейлерде стратегиялық және 
шұғыл басқаруға шоғырландырылған, өз қызмет-
терін жүзеге асырған кезде барлық бөлімшелерді 
қамтитын болып табылады. Компанияның Дирек-
торлар кеңесі жанында Аудит жөніндегі комитет 
жұмыс істейді, ол қаржы есептілігінің анықтығын 
қамтамасыз етіп, ішкі бақылау мен тәуекелдерді 
басқару жүйелерін үйлестіру үшін қабылданған 
шешімдер мен үдерістерге мониторинг жүргізуді 
жүзеге асырады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ақпа-
раттық анықтық пен ашықтық саясатын ұстанады: 
Компания қызметі туралы ашық ақпарат дереккөз-
деріне орналастыру бойынша іс-шаралар жоспары 
қарастырылған. Осылайша, акционерлер Компа-
нияда болып жатқан оқиғаларды үнемі бақылай 
алады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ директорлар кеңесі 
жанында 2014 жылғы 31 желтоқсан бойынша 3 
комитет жұмыс жасайды:

 ■ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспар-
лау жөніндегі комитеті;

 ■ Директорлар кеңесінің аудит және тәуекел-
дерді басқару жөніндегі комитеті;

 ■ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселе-
лер жөніндегі комитет.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Ди-
ректорлар кеңесі жанындағы тұрақты жұмыс ор-
ганы болып табылады. Корпоративтік басқарудың 
тиімділігін арттыру, жобаларды іске асыру және 
Компанияның дамыту стратегиясын орындауды 
бақылау үшін құрылған. Сондай-ақ, аталмыш Ко-
митет Компанияның қызметін жоспарлау және 
дамыту тетіктерін жетілдіру жағынан Директор-
лар кеңесіне көмек көрсетеді. 

Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі ко-
митет Директорлар кеңесі жанындағы тұрақты 

жұмыс органы болып табылады. Директорлар 
кеңесінің реттеу және қадағалау қызметтерін 
тиімді жүзеге асыруда, ішкі аудитті, сондай-ақ 
тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және 
нығайтуда Директорлар кеңесіне көмектеседі. 
Комитет Директорлар кеңесіне өз тарапынан 
әрекет етуді талап ететін кез келген мәселелер 
бойынша ұсыныстарды жеткізеді. 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
комитеті Директорлар кеңесі жанындағы тұрақты 
жұмыс органы болып табылады. Компанияға және 
оның еншілес ұйымдарына бірыңғай кадрлық сая-
сат дайындау және енгізу, басшылық қызметіне 
үміткерлерді және Компания мен оның еншілес 
ұйымдарының атқарушы органы мүшелерін, Ішкі ау-
дит департаменті мен Тәуекелдерді басқару депар-
таментінің директорларын, Корпоративтік хатшы-
ны, басқа да органдар мен қосалқы бөлімшелерді 
сайлау немесе тағайындау үшін, корпоративтік 
басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру және 
оның қағидаттарын жүзеге асыру үшін құрылған.

Комитет атауы
Директорлар кеңесі комитетінің 
мүшелері

Сайланған күні /
өкілеттігінің 
аяқталу күні

Директорлар кеңесінің 
стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитеті

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы/ 
Комитет төрағасы, тәуелсіз директор

01.11.2013-01.11.2015

Әмірханов Еркін Адамияұлы 01.11.2013-01.11.2015

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013-01.11.2015

Директорлар кеңесінің аудит 
және тәуекелдерді басқару 
жөніндегі комитеті

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы/ 
Комитет төрағасы, тәуелсіз директор

01.11.2013-01.11.2015

Артамбаева Гүлнәр Жұмағалиқызы 01.11.2013-01.11.2015

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013-01.11.2015

Рахимберлинова Жанар 
Жандарбекқызы

01.11.2013-01.11.2015

Станбаева Айжан Орманқызы 01.11.2013-01.11.2015

Директорлар кеңесінің кадрлар, 
сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеті 

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы / 
Комитет төрағасы, тәуелсіз директор

01.11.2013-01.11.2015

Әмірханов Еркін Адамияұлы 01.11.2013-01.11.2015

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013-01.11.2015

Константинова Наталья Валерьевна 01.11.2013-01.11.2015

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН  
САҚТАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік басқару 
жүйесі басқару органдары мен Компанияның ішкі 
бақылауының, акционерлер мен басқа да мүдделі 
тұлғалардың өзара әрекеттесу үдерісін реттейді 
және олардың мүдделерінің тепе-теңдігін қамта-
масыз етуге бағытталған. 

Корпоративтік басқару жүйесі Компанияның ішкі 
құжаттарымен реттеледі. Олар Компанияның сай-
тында берілген, ал жинақталған түрі 2010 жылы 
Компанияның Директорлар кеңесі қабылдаған 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ-ның Корпоративтік 
басқару кодексінде берілген. 

Кодекс Қазақстан Республикасының акционер-
лік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарына 
толығымен сәйкес келеді. Кодекс корпоративтік 
басқару саласындағы қолданыстағы халықара-
лық тәжірибені және Қазақстанның акционерлік 
қоғамдарының Корпоративтік басқару принцип-

терін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарын ескере 
отырып дайындалған. 

Принциптерді ұстану Компания қызметінің күн 
сайынғы тәжірибесіне халықаралық стандарт-
тарға сай және Компанияның акционерлер, тұты-
нушылар мен қызметкерлер алдында жағымды 
бейнесін қалыптастыруға әсер ететін корпора-
тивтік тәртіп нормалары мен дәстүрлерін қалып-
тастыруға және енгізуге, акционерлер құқығы-
ның толығымен жүзеге асуына қол жеткізіп, 
олардың Компания қызметі туралы хабардар 
болуын арттыруға, сондай-ақ, тәуекелдерді бақы-
лау мен төмендетуге, Компанияның қаржылық 
көрсеткіштерінің тұрақты өсуін қолдауға және 
оның жарғылық қызметін сәтті жүзеге асыруға 
бағытталған.

2014 жылы Корпоративтік басқару кодексінің не-
гізгі принциптері сақталды

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі принциптері

Принцип сипаттамасы Түсіндірмелер

Әділеттілік
Капиталдағы қатысу үлесі мен орналасқан жеріне 
қарамай, барлық акционерлерге теңдей қарым-қа-
тынас жасау және олардың құқықтарын тиімді 
қорғауға мүмкіндік беру.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік басқа-
руы Қоғам акционерлерінің құқықтары мен заңды 
көзқарастарын қорғау мен құрметтеу, сондай-ақ 
активтер өсімі мен қаржылық тұрақтылықты 
және Компания табыстылығын қамтамасыз ету 
принципіне негізделген. Акционерлер құқықта-
ры Жарғы мен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Акци-
онерлердің жалпы жиналысы туралы Ережеде 
бекітілген және «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасы заңының талаптарына 
сәйкес келеді.

Есеп берушілік 
Компанияның Директорлар кеңесінің акционер-
лерге, атқарушы органдардың Компанияның Ди-
ректорлар кеңесіне, қызметкерлердің атқарушы 
органына (Компания Бас директорына) есеп бе-
рушілігі. Бұл принцип есеп берушілік пен Компа-
нияның басқару орган-дарының өкілеттіліктерін 
бөлуді, сондай-ақ Компанияның акционерлерге 
толығымен есеп беруін қамтамасыз етеді, бұл 
Компанияның ағымдағы қаржылық жағдайына, 
қол жеткізген экономикалық көрсеткіштеріне, 
қызмет нәтижелеріне, Компанияны басқару 
құрылымдарына қатысты сенімді ақпаратты Ком-
пания акционерлеріне уақытылы әрі толық беру 
арқылы жүзеге асады.

Корпоративтік басқару Кодексінің аталған прин-
ципі Компанияның Жарғысында және «Акцио-
нерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республи-
касы заңнамасында қарастырылған ұйымдасты-
рушылық құрылымды жүргізумен сақталады. 
Сондай-ақ, есеп берушілік принципі Компанияның 
әрбір басшылық органы/құрылымдық бөлімше-
лер туралы ережеде көрініс тапқан, ол Компания 
басқарушы органдарының өкілеттіктерін шек-
теуін, сондай-ақ, Компанияның акционерлеріне 
есеп беруін жүзеге асырады. 

Жауапкершілік 
Компанияның өз акционерлері, қызметкерлері, 
тұтынушылары мен серік-тестері алдындағы 
жауапкершілігі, Компанияның активтерін көбей-
ту, оның тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру 
мақсатында олармен тығыз ынтымақтастықта 
болу. Бұл принцип Компания акционерлері мен 
қызметкерлеріне арналған әдеп нормаларын 
айқындайды, сондай-ақ, Компанияның лауазым-
ды тұлғалары заңға қайшы, кінәлі іс-әрекеттер 
жасаған не болмаса қолданыстағы заңнамада 
қарастырылған әрекетсіздіктер жасаған жағдайда 
олардың жауапкершілігін қарастырады.

2010 жылы Компанияда Іскерлік этика кодексі 
қабылданған, ол Компания мен акционерлер және 
инвесторлар, Компания қызметкерлері мен лауа-
зымды тұлғаларының, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
тобы қызмет тұтынушыларының өзара қарым-қа-
тынасының негізгі принциптерін айқындайды. 

Сондай-ақ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда мүд-
делі тараптармен өзара жұмыс шаралар жоспары 
әзірленіп, қабылданған, оның негізінде Компания 
жыл сайын Жоспардың орындалуы бойынша есеп 
береді. 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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Ашықтық
Компанияның қаржылық жағдайын, қызмет нәти-
желерін, меншік және басқару құрылымын қоса 
алғанда, оның қызметіне қатысты барлық маңы-
зды деректер туралы сенімді ақпаратты заңна-
мада және ішкі құжаттарда көзделген көлемде 
уақытында ашу, сондай-ақ, заңнамада және Ком-
панияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен 
оны оңай қол жеткізілетін көпшілікке арналған де-
реккөздерге орналастыру арқылы барлық мүдделі 
тұлғаларға еркін қолжетімді болуын қамтамасыз 
ету. Аталмыш принцип Компанияның лауазымды 
тұлғаларының барынша ашықтығын қамтамасыз 
етеді.

Корпоративтік басқару кодексінің ашықтық прин-
ципі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Ақпараттық саяса-
тында қарастырылған. 

Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкершілік 
Компания өз қызметі барысында қоршаған орта-
мен мұқият әрі ұқыпты қатынаста болуды қамта-
масыз етеді және қоғам алдында әлеуметтік 
тұрғыдан жауапты.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Компанияның қор-
шаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауап-
кершілік салалары бойынша саясатын ретейтін 
экологиялық және әлеуметтік жұмыстар бойынша 
шаралар жоспары әзірленіп, қабылданған. 

Тиімділік 
Компания Бас директоры мен оның Директорлар 
кенесі Компанияның қаржылық көрсеткіштерінің 
тұрақты өсуін, акционерлік меншіктің ұлғаюын, 
сондай-ақ, тиімді кадрлық саясатты белгілеуді, 
Компания қызметкерлерінің біліктілігін артты-
руды, еңбекті ынталандыру және әлеуметтік 
қамсыздандыруды, Компания қызметкерлерінің 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін Ком-
панияны парасатты әрі әділ басқаруға міндетті.

Корпоративтік басқару кодексінің тиімділік прин-
ципі Бас директор туралы ережемен және Ком-
пания Директорлар кеңесі туралы ережемен 
реттеледі. Бас директор — Компанияның жеке 
атқарушы органы, ол Компанияның ағымдағы 
қызметіне басшылық етеді, Акционерлер мен 
Директорлар кеңесі айқындаған стратегияны 
жүзеге асырады. 

Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары — 
ұзақмерзімді және жақсы ойластырылған пер-
спективаға негізделген стратегияны қамтамасыз 
ету, Компания активтерін арттыру, Компания-
ның тиімді қызметін жүзеге асыруды, акционер-
лердің заңды көзқарастары мен құқықтарын бе-
руді қамтамасыз ету, атқарушы органға бақылау 
жүргізу болып табылады. 

Бақылауға алушылық 
Компания акционерлерінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мақсатында Корпорацияның 
қаржы-шаруашылық қызметін бақылау, Компа-
нияның Директорлар кеңесі бекіткен саясат 
пен рәсімдеріне сәйкес, жоғарыда тұрған бас-
шылардың өздерінен кейін тұрған басшыларды 
бақылауы, сондай-ақ, тәуекелге бағытталған ішкі 
бақылаудың белгіленген тиімді жүйесімен қатар, 
ішкі және сыртқы аудиторлардың жұмыстарын 
тиімді пайдалану. 

Акционерлердің құқықтары мен заңды көзқа-
растарын қорғау мақсатында Компанияның 
қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры тара-
пынан Компанияның ішкі құжаттарында қарасты-
рылған талаптарға сәйкес жүргізіледі. 

Сондай-ақ, Компанияда Директорлар кеңесінің 
консультативті-ақпараттандырушы органы болып 
табылатын және Директорлар кеңесіне қаржылық 
есептіліктің шынайылығы үшін және ішкі бақы-
лау мен тәуекелдерді басқару үшін қабылданған 
шешімдер мен процесстерге мониторинг жаса-
уға көмек көрсету мақсатымен құрылатын Аудит 
жөніндегі комитет жұмыс жасайды.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

АТҚАРУШЫ ОРГАН

Компанияның жеке атқарушы органы — Компани-
яның ағымдағы қызметіне басшылық ететін және 
Акционерлер мен Директорлар кеңесі айқындаған 
стратегияны жүзеге асыратын Бас директор бо-
лып табылады. Бас директор қызметінің негізгі 
принциптеріне Акционерлер көзқарасын мейлін-
ше сақтау, адалдық, білімділік, қырағылық жатады. 

Атқарушы органға берілетін сыйақы көлемі 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен анықталады. 

Бас директор сыйақысының мөлшерін анықтау 
келесі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады:

 ■ Сыйақы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады;
 ■ Сыйақының ауыспалы бөлігі Бас директор қыз-

метінің негізгі көрсеткіштерімен, оның біліктілі-
гімен, белгілі кезеңде Қоғам қызметінің нәти-
жесіне қосқан жеке үлесімен байланысты және 
Бас директордың жоғары сапалы қызметіне 
стимул беруге бағытталған;

 ■ Бас директорға әлеуметтік қолдау, кепілдік 
және өтемақы төлемдері заңнамаға, Қоғамның 
ішкі құжаттарына және еңбек шартына сәйкес 
беріледі.

Қысқаша түйіндеме 

Перфилов Олег Владимирович 1968 жылы 15 шіл-
деде Павлодар облысында дүниеге келген. 
1992 жылы Павлодар индустриялық институтын 
«Электроэнергетикалық жүйелерді автоматты 
басқару» мамандығы бойынша бітірген. 

О.В. Перфилов энергетика саласында 1992 жыл-
дан бастап жұмыс істейді. Еңбек қызметінде 
Павлодар қаласының энергетикалық кәсіпо-
рындарында жұмысшыдан басшыға дейінгі түрлі 
лауа-зымдарды атқарды. 2002 жылдан бастап 
2007 жылға дейінгі кезеңде «Павлодарэнер-
го» ААҚ 2-ЖЭО және 3-ЖЭО кәсіпорындарын 
басқарды. 

2007 ж. 11 қарашадан — «Аксесс Энерго» ЖШС 
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары, 
2008 ж. 29 ақпанда кәсіпорын «Северо-Казахстан-
ский энергоцентр» ЖШС (Петропавл қ.) болып 
өзгертілді. 2009 жылы кейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 

болып қайта құрылған «СевКазЭнерго Петропав-
ловск» ЖШС Бас директорының өндіріс жөніндегі 
орынбасары болып қызмет атқарды. 2009 жылдан 
2013 жылғы маусымға дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
Басқарма Төрағасының өндіріс жөніндегі орынба-
сары болды. 

2013 жылдың қаңтарында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы бо-
лып тағайныдалса, қазіргі таңда «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» АҚ Бас директоры қызметін атқарады. 

Перфилов мырза Қазақстан Республикасының 
Энергетика және минералды ресурстар мини-
стрлігінің Құрмет мақтау қағазымен марапаттал-
ды (2005 жыл). 2011 жылы ТМД-ның қатысушы 
мемлекеттерінің электр энергетикасын дамытуға 
сіңірген еңбегі үшін Перфилов Олег Владимиро-
вичке «ТМД елдерінің еңбегі сіңген энергетигі» 
атағы берілді.
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АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ақпараттық саясаты 
корпоративті ақпаратты тарату және мақсат-
ты аудитория арасында Компанияның бірыңғай 
бейнесін қалыптастыру процестерін бақылауға 
мүмкіндік беретін әрекеттер, шаралар және ре-
гламенттерден тұрады. 

Ақпаратты жария етудің негізгі міндеттері:

 ■ Акционерлер мен инвесторлар, сондай-ақ өзге 
мүдделі тараптардың заңды құқықтарын сақтау 
мақсатында Компанияға қатысы бар және Ком-
панияның қаржылық-шаруашылық қызметіне 
ықпал етуі мүмкін, лайықты шешім қабылдауға 
не әрекет жасауға септігі бар ақпаратты, сон-
дай-ақ Компания қызметін толығырақ түсінуге 
мүмкіндік беретін өзге де ақпаратты уақытылы 
беру; 

 ■ Компания жайлы бұқаралық ақпараттың барлық 
мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуын қамта-
масыз ету;

 ■ Компания мен акционерлер, инвесторлар, на-
рық қатысушылары, мемлекеттік органдар мен 
өзге де мүдделі тұлғалар арасындағы ашықтық 
пен сенімділік деңгейін арттыру;

 ■ Компанияның корпоративті басқаруын жетіл-
діру;

 ■ Оң имиджін қалыптастыру. 

Компания ақпаратты берудің келесідей принцип-
терін ұстанады:

 ■ Ақпараттың толықтығы мен нақтылығының 
кепілдігі;

 ■ Өз қызметі жайлы барлық нақты деректерді 
беру жеделдігі;

 ■ Компания жайлы ақпаратты берудің жүйелілігі 
мен уақытылы болуы;

 ■ Ақпараттың маңыздылығы;
 ■ Коммерциялық, қызметтік және Қазақстан Ре-

спубликасы заңнамасымен қорғалатын өзге де 
құпия ақпараттың жоғары қауіпсіздік деңгейін 
қамтамасыз ету;

 ■ Компания ашықтығы мен оның коммерциялық 
көзқарастарын сақтау арасындағы баланс;

 ■ Басқарушылық шешімдер қабылдауда ақпарат-
тық қолдау көрсету;

 ■ Компания мен оның еншілес ұйымдары қыз-
меткерлерін маңызды, уақытылы, толық, нақты 
және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету;

 ■ Ақпараттың шығындалуы, заңсыз тарауы және 
бұрмалануының алдын алу;

 ■ Негативті ақпарат пайда болған жағдайда қар-
сы ақпараттық әрекет жасау. 

Ақпараттық саясат қоғамның түрлі топтарымен 
тиімді өзара қызмет жүргізуге бағытталған, оның 
ішінде:

 ■ Мемлекеттік және бақылаушы органдар;
 ■ Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ);
 ■ Акционерлер мен инвесторлар;
 ■ Тұтынушылар мен серіктестер;
 ■ Қызметкерлер мен кәсіподақтар;
 ■ Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ).

2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өз қызметі 
туралы жоғарыда аталған қоғамдық топтарды 
Компания және оның еншілес кәсіпорындарының 
корпоративті сайттарын жаңарту, БАҚ-та ақпарат 
орналастыру, сауалдарға жауап беру, бұқаралық 
тыңдаулар, пресс-тур және өзге де шаралар ұй-
ымдастыру арқылы тұрақты түрде ақпараттан-
дырып отырды. 

2014 жылы Компанияда Еуропа қайта құру және 
даму банкінің саясатына сәйкес, Мүдделі тарап-
тармен өзара жұмыс жоспары (SEP) жүзеге асы-
рылды. Аталған жоспарды орындау нәтижесінде 
Компания сайтында мүдделі тараптармен өзара 
жұмысқа бағытталған қызмет туралы ақпаратты 
қамтитын бұқаралық есеп жарияланды.

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ішкі аудит басқармасы 
(бұдан әрі — ІАБ) Компанияның Директорлар 
кеңесіне тікелей бағынады және есеп береді. 
ІАБ қызметіне Аудит және тәуекелдерді басқару 
жөніндегі комитет жетекшілік етеді. 

Басқарма қызметі Ішкі аудиторлар инсти-
туты (The Institute of Internal Auditors Inc) 
әзірлеген халықаралық кәсіби ішкі аудит 
стандарттарына, сондай-ақ Қазақстан Ре-
спубликасының қолданыстағы заңнамалары-
на және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ішкі ауди-
торлар этикасы кодексіне сәйкес жүргізіледі. 
ІАБ қызметін реттейтін негізгі құжаттарға 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ІАБ туралы Ереже, 
ішкі аудитті жүргізу саясаты мен тәртібі жатады. 
Ішкі аудиторлар өз жұмысында келесі принцип-
терді ұстанады: адалдық, нақтылық, конфиден-
циалдық және кәсіби компетенттік. 

ІАБ жұмысы Директорлар кеңесінің бір жылға 
бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге 
асырылады. Ішкі аудит басқармасы Қоғамның 
Директорлар кеңесі мен Аудит және тәуекел-
дерді басқару жөніндегі комитетке Басқарма 
тарапынан орындалған жұмыс туралы жылдық 

есеп, сондай-ақ әр тоқсанның қорытындысы 
бойынша тоқсан сайынғы есеп ұсынады. 

2014 жылы Ішкі аудит басқармасы Компанияда 
мына бағыттар бойынша жоспарлы тексерулер 
жүргізді: 

 ■ Бизнес үрдістерді ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін бағалау: 

 p дебиторлармен табыс пен шығысты есептеу.
 p еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі.
 p қоршаған ортаны қорғау.
 p сатып алулар.
 p қызметкерлерді басқару;

 ■ Тауарлы-материалдық қорларды ішінара тү-
гендеу;

 ■ «ОАЭК» АҚ Ішкі аудит департаменті, ІАБ және 
«Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымының ұсы-
ныстарын орындау бойынша түзеу қызметіне 
мониторинг;

 ■ Кеңес беру қызметі.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ЖҰМЫС

Негізгі мүдделі 
тараптар

Өзара қызмет процесі Қозғалатын басты мәселелер

Қызметкерлер

Ішкікорпоративтік газет және интер-
нет-сайттар арқылы жүргізіледі. Қы-
зметкерлерге арналған электронды 
пошта жәшіктері және сенім теле-
фондары жұмыс істейді. Компани-
ялар тобы басшылығының қызмет-
керлерді қабылдауы жүргізіледі. 
Еңбек келіспеушіліктері келісім ко-
миссиясында жұмыс беруші және 
жұмысшы өкілдерінің қатысуымен 
шешіледі. 

 ■ Еңбек және денсаулық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 ■ Қызметкерлерді Компания қызметі 
туралы ақпараттандыру;

 ■ Кәсіби дамуға атсалысу.

Жергілікті 
қоғамдастықтар

Компанияда тұтынушылар хабар-
ламаларымен жұмыс жүйеленіп, 
кері байланыс жолға қойылған. 
Ол интернет-сайт пен электронды 
пошта арқылы жүзеге асырылады. 
Қоғамдық тыңдаулар, «дөңгелек 
үстелдер» және өзге де шаралар 
өткізіледі. 

 ■ Тариф өтінімдерін қарау, оларды 
монополиялық реттеуші қызмет 
түрлеріне бекіту;

 ■ Инвестициялық бағдарламаны 
орындау;

 ■ Тұтынушыларға көрсетілетін қы-
зметтің сапа деңгейі, жалпыүйлік 
энергия есептеу құралын орнату 
және техникалық шарттарды алу 
сынды талаптардың орындалуына 
мониторинг.

Мемлекеттік 
билік органда-
ры және бақы-
лаушы орган-
дар

Мемлекеттік және бақылаушы ор-
ган дардың хаттары өңделеді: кей-
біріне жауап берілсе, кейбірі ақпа-
раттандыру сипатына ие. Топ компа-
нияларының қызметкерлері салалық 
отырыстары мен жиналыстарға қа-
тысады. Ресми делегациялардың 
кездесулері өткізіледі

 ■ Қала мен өңірге негативті әсер 
етуді азайту;

 ■ Жылу беру маусымына дайын-
дықты қамтамасыз ету;

 ■ Инвестициялық міндеттемелерді 
орындау; 

 ■ Заңнамаларды сақтау, оның ішін-
де экология және қоршаған орта 
талаптарын сақтау мәселелері 
бойынша.

Жеткізушілер, 
мердігерлер, 
клиенттер

Тендерлер ұйымдастырылады 
және өткізіледі, мердігерлер мен 
клиенттермен кездесулер ұйымда-
стырылады. Топ компанияларының 
сайттарында кері байланыс жүйесі 
қамтамасыз етілген. 

 ■ Өзара тиімді әріптестікті қалып-
тастыру; 

 ■ Тендер өткізуде ашықтықты қамта-
масыз ету.ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Компанияның стратегиялық мақсаты — жалпы қа-
былданған тұрақты даму принциптерін толық сақтай-
тын жетекші жеке энергетикалық компания құру 
болып табылады. Тұрақты дамуға және Компанияның 

стратегиялық мақсаттарына мүдделі тараптардың 
көзқарасын сақтап, оларға жауапкершілікпен қарау 
арқылы қол жеткізуге болады. 2014 жылы Компания 
SEP (Stakeholder Engagement Plan) есебін әзірледі.
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КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Қызметкерлерді басқару 
саясаты

Компанияның даму стратегиясына сәйкес, кәсіби 
деңгейі жоғары кадрлық құрамды қалыптастыру 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның кадрлық саясаты-
ның негізгі мақсаты болып табылады. 

Төменде аталғандар кадрлық әлеуетті сақтау, 
толықтыру және дамыту мәселелерін шешуге 
арналған саясаттың негізгі бағыттары болып та-
былады: 

 ■ Компания үшін ұстап қалу ерекше маңызды 
болатын негізгі қызметкерлерді айқындау; 

 ■ жоғары, орта және қосымша кәсіби білім бе-
ретін оқу орындарымен ынтымақтастықты 
жүзеге асыру, бұл кезде профильдік энерге-
тикалық оқу орындары мен кафедралар басым 
болады; 

 ■ қызмет етуші оқу орталықтарының мүмкін-
діктерін кеңінен пайдалана отырып қызмет-
керлерді даярлау, қайта даярлау және оқыту 
жүйесін дамыту және икемді оқыту техноло-
гияларын ендіру; 

 ■ ынталандыру жүйесін жетілдіру, әлеуметтік 
серіктестік жүйесін дамыту; 

 ■ кадрлық резервпен жұмыс істеуді нығайту. 

Қызметкерлердің сандық және 
сапалық құрамы

Компания қызметкерлерінің сандық құрамы 
31.12.2014 бойынша 5 080 адамды құрады, 2013 
жылғы көрсеткіш — 4 933 адам. 2013 жылмен 
салыстырғанда қызметкерлер санының 3% артуы 
қызметкерлер тұрақсыздығының төмендеп, бос 
орындардың толтырылуымен байланысты.

2013 жылы 2012 жылмен салыстырғанда, сандық 
құрамда айтарлықтай өзгеріс орын алған жоқ.

Жоғары оқу 
орындары 
(ЖОО)

Қызмет ету өңірлеріндегі ЖОО өкіл-
дерімен кездесулер өткізіледі. Топ 
компанияларының қызметкерлері 
емтихан комиссиялары, біліктілік 
комиссиялары, білім беру бағдар-
ламаларын аккредитациялау про-
цестеріне қатысады. 

 ■ Кәсіпорынға қызметкерлер таңдау; 
 ■ Түлектерді тәжірибеден өткізу 

және қызметке орналастыру.

Бұқаралық 
ақпарат 
құралдары 
(БАҚ)

Жыл сайын топ компаниялары 
пресс-тур, БАҚ-на арналған бри-
финг, пресс-конференция, өткізіп, 
баспасөз мәлімдемелерін таратады, 
ақпараттық сұрауларға жедел жауап 
беріледі. 

 ■ Әріптестікті қалыптастыру;
 ■ Активтерді жаңғырту мен жаңарту 

бойынша инвестициялық бағдарла-
маны жүзеге асыру туралы ақпа-
раттандыру; 

 ■ Экологиялық нормаларды орын-
дау;

 ■ Әлеуметтік жобаларды жүзеге 
асыру.

Үкіметтік емес 
ұйымдар (ҮЕҰ)

ҮЕҰ өкілдері жыл ішінде өткізілген 
пресс-тур және қоғамдық тыңдау-
ларға қатысуға шақырылды. 

Топ компаниялары қызметкерлері 
шағын және орта кәсіпкерлік өкіл-
дерімен ашық кездесулерге қаты-
сты. 

Әлеуметтік тұрғыдан аз қамтамасыз 
етілген топтарға қолдау көрсететін 
ҮЕҰ жетекшілермен, тұтынушылар-
ды қорғау қоғамдары өкілдерімен 
кездесу өткізіледі. 

 ■ Экологиялық және әлеуметтік 
мәселелерді шешуге атсалысу.

Кәсіподақ

Кәсіподақтармен өзара қызмет жұ-
мыс барысында кездесулер ұйымда-
стырып, сұрауларды өңдеу арқылы 
жүргізіледі

 ■ Ұжымдық келісімшартты орындау;
 ■ Қызметкерлердің бос уақытын 

және демалысын ұйымдастыруға 
атсалысу.
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Қызметкерлерді оқыту және 
біліктілігін көтеру
Компанияның корпоративтік оқыту жүйесі қыз-
меттің тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбек 
жағдайларын құру мақсатында топтық оқыту 
және жеке даму жоспарларынан тұрады.

2014 жылы 3 549 қызметкер оқытудан өтті, оның 
ішінде міндетті оқыту бойынша — 2 302 қызмет-
кер. Кәсіби жоғарылау потенциалын құру, нақты 
салалардағы өндірістік процестерді жетілдіру 
мақсатында Компанияда 1 020 қызметкер ара-
лас мамандықтарға оқыды.

Қызметкерлердің білімі 
бойынша құрылымы
2014 жылы сырттай оқу формасында 25 қыз-
меткер жоғары білім алса, оның ішінде 11 қы-
зметкер — кәсіпорын саласы бойынша білім 
алды. Қызметкерлер санының өсімінде жалпы 
орта білімі бар қызметкерлер үлесінің азаюы 
байқалады. 

Жалпы Компания бойынша 2014 жылы жоғары 
білімді қызметкерлердің үлесі барлық қызмет-
керлердің 29,3% құрады, 2013 жылмен салы-
стырғанда өсім 0,7% құраса, 2012 жылмен са-
лыстырғанда — 1,5%.

Өндірісті инновациялық дамыту бағдарламасын 
жүзеге асыруға байланысты негізгі өсім «бас-
шылар» және «мамандар» категорияларында 
байқалады.

Қызметкерлердің  
тұрақсыздығы

2014 жылы қызметкерлердің тұрақсыздық ко-
эффициенті 2013 жылмен салыстырғанда 3,6 

%-ға төмендеп, 8,9% құрады, ол жағдайды жақ-
сартуға бағытталған шаралар бағдарламасын 
жүзеге асырумен байланысты:

 ■ Еңбекақы қорының резервін шығару және бо-
саған қаражатты еңбекақыны көтеруге бағыт-
тау үшін кәсіпорын қызметкерлерінің санын 
оңтайландыру;

 ■ Жаңа қызметкердердің тез бейімделуі мен 
тәлімгерлерді тәжірибесімен бөлісуне ынта-
ландыру үшін тәлімгерлік институтын дамыту;

 ■ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ оқу орталығында қы-
зметкерлерді оқыту көлемін ұлғайту;

 ■ Білікті қызметкерлерді материалдық және ма-
териалдық емес ынталандыру.

Бұл шаралармен қатар, тұрақсыздықтың төмен-
деуі бос орындарды толтыру есебінен сандық 
құрамынң артуы арқылы орын алды. 

Кадрлық резерв 

Түрлі деңгейдегі басқарушылық лауазымдарды 
толтыруға қажетті резервті қалыптастыру мақ-
сатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда басқа-
рушылық қызмет қабілетіне ие, нақты ранг та-
лаптарына сәйкес келетін, мақсатты біліктілік 
дайындықтарынан жүйелі түрде өткен басшылар 
мен мамандар тобынан құралған кадрлық резерв 
қалыптасқан және ол тұрақты түрде жаңартылып 
отырады. 2014 жылы жоғарғы, орта және төменгі 
саты басшылықтың кадрлық резервіне 644 қыз-
меткер кірді. Кадрлық резервті дамыту резерв-
тегілерді ұйымдастырушылық-басқарушылық 
және кәсіби дайындаудың жеке бағдарламала-
рының негізінде жүзеге асырылады. Ол өзіндік 
оқу орталықтарында оқытуды, біліктілік көтеру-
ді, тәлімгерлікті, басқарушылық функцияларды 
атқаруды және қызметкерді уақытша ауыстыруды 
қамтиды. Сыртқы кадрлық резервті қалыптасты-
ру бойынша жұмыстар атқарылуда. 2014 жылы 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тобы 
кәсіпорындары бойынша сандық 
құрамның бөлінісі 

Компания атауы
Қызметкерлер 
саны

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 1 914

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

2 008

«Павлодар жылу желілері» 
ЖШС

699

«Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

459

Барлығы: 5 080

Қызметкерлердің жынысы мен 
жасы бойынша құрылымы
Компания қызметкерлерінің жынысы бойынша 
құрылымының ара қатынасы ерлердің 61% жоғары 
үлесімен сипатталады. Өндіріс қызметкерлері 
негізінен «жұмысшылар» категориясынан тұрады, 
оның 69% пайызын ерлер құрайды.

«Басшылар»  категориясындағы қызметкерлердің 
үлесі 2014 жылы қызметкерлердің барлық саны-
ның 14,7% құрады, бұл оптималды көрсеткіш бо-
лып табылады.

Қызметкерлердің жас құрамы 

Компания қызметкерлерінің жас құрамы кәсіби 
еңбек өнімдігі жоғары қызметкерлер үлесінің 
жоғары деңгейімен сипатталады. 40 жасқа дей-
інгі қызметкерлер саны барлық қызметкерлердің 
49% құрайды. 60 жастан асқан қызметкерлер өз 
тәжірибесімен оқу орындарында және тәлімгерлік 
институт аясында бөліседі.

Қызметкерлердің жынысы мен жасы бойынша құрылымы 

Қызметкерлер 
категориясы

Барлығы
оның ішінде:

ерлер әйелдер

адам % адам % адам %

Саны 5 080 100 3 111 61 1 969 39

басшылар 748 14,7 595 80 153 20

мамандар/
қызметкерлер

1 219 24 358 29 861 71

жұмысшылар 3 113 61,3 2 158 69 955 31

30 жасқа
дейін

30-40 жас

40-50 жас

50-60 жас

60 жастан
жоғары

Қызметкерлердің 
жас құрамы       

28%

21%

19,6%

25,3%

6,1%

Қызметкерлерді оқыту және біліктілігін көтеру
Атауы 2012 2013 2014

Дайындықтан, қайта даярлаудан және біліктілік көтеруден өткен 
қызметкерлер саны, оның ішінде:

2 969 2 918 3 549

Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, техникалық пайдалану 
ережелері (алғашқы оқыту, біліктілікті растау, аттестация/ қайта 
аттестация), басшыларға арналған курстар

2 521 2 512 2 302

ISO9001, ISO14001, OHSAS1800 сапа менеджменті жүйесі 
бойынша оқытулар (қоршаған ортаны қорғау, ішкі аудит және 
тәуекелдерді басқару мәселелерін қоса алғанда)

43 45 8

Аралас мамандықтарды оқыту 125 179 1 020

АҚ және ТЖ бойынша оқыту 7 6 0

Өзге (біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер және т.б.) 273 176 219

2012 2013 2014

Білім деңгейінің динамикасы

27,8

37,8

34,5

28,6

38,4

33

29,3

39,6

31,1

Жоғары Техникалық/кәсіби

Жалпы орта

%

2012 2013 2014

Тұрақсыздық коэффициенті

16 14,9 11,3

%
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Еңбекті қорғау
Компания еншілес ұйымдарының кәсіпорындарында 
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, жарақаттанудың 
алдын алу, өндірістік және санитарлық-тұрмыстық 
еңбек жағдайларын жасау, зиянды және қолайсыз 
факторлар әсерін азайту, арнайы салалық тәуекел-
дер мен еңбек орындарында қауіпті жағдайларды 
азайту бойынша тұрақты жұмыс жүргізіледі. 

Еңбекті қорғау және кәсіби қауіпсіздік менед-
жменті жүйесін жақсарту аясында Компания 
кәсіпорындары халықаралық OHSAS 18001 стан-
дартын жетекшілікке алады. 

Кәсіпорындар Еңбекті қорғау және кәсіби қа-
уіпсіздік саясатын жүзеге асырып, оның қызмет-
керлерге қол жетімділігін қамтамасыз етеді, бұл 
үшін арнайы ресурстар бөлінеді. 

Қажетті жағдайда еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
саласы бойынша басқаруды үздіксіз жетілдіру 
мақсатында түзеуші шаралар іске асырылады. 

Компанияның еңбекті қорғау және қауіпсіздік са-
ласы бойынша стратегиялық мақсаттары:

 ■ жарақаттану жағдайларын азайту;
 ■ кәсіби қауіпсіздік деңгейін арттыру және ең-

бекті қорғау мен кәсіби қауіпсіздікті басқару 
жүйесін жетілдіру;

 ■ жұмыс орындарында еңбек жағдайларын жақ-
сарту;

 ■ жүйелі оқыту мен қауіпсіз еңбек тәсілдері 
мен біліктіліктері бойынша семинарлар өткізу 
арқылы қызметкерлердің қауіпсіз емес әрекет-
терінің алдын алу;

 ■ еңбекті қорғау мен қауіпсіздік бойынша қы-
зметкерлерді ынталандыру жүйесін дамыту;

 ■ еңбекті қорғау мен қауіпсіздік бойынша 
бірыңғай корпоративті стандарттарды әзірлеу 
мен енгізу; 

 ■ еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бой-
ынша әлемдік үздік, заманауи жетекші тәжіри-
бені зерттеу және тарату. 

2014 жылы Компания бойынша еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік шараларына жұмсалған нақты 
шығын 92,54 млн теңгені құраса, еңбек жағдай-
ларын жақсартуға 49,49 млн теңге жұмсалды. 

Компания қызметкерлері жеке қорғаныс затта-
рымен, оның ішінде, электрден қорғану заттары, 
арнайы тамақ, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілді. 
Өрт сөндіру құралдары, ақпараттық плакаттар, 
нормативті-техникалық құжаттар басылымы және 
еңбекті қорғау мен техникалық қауіпсіздік заңда-
ры сатып алынды. Жыл ішінде жұмыс орындарын 
еңбек жағдайы бойынша аттестациядан өткізу, 
қосымша жарықтандыру, желдеткіш және кон-
диционер жүйесін жөндеу, ғимараттарды жөндеу 
және өзге шаралар жүзеге асырылды. 

Компанияда Еуропалық қайта құру және даму 
банкінің саясатына сәйкес, Экологиялық және әле-
уметтік әрекеттер жоспары (ESAP) мен Мүдделі 
тараптармен өзара қызмет жоспары (SEP) жүзеге 
асырылады. ESAP жоспары аясында жыл сайын жа-
рия есеп әзірленеді, онда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
кәсіпорындарында еңбекті қорғауды жетілдіру жо-
балары туралы ақпарат қамтылады. 

Қазақстан Республикасының «Қызметкерді өз еңбек 
(қызметтік) міндеттерін жүзеге асыру кезінде оқыс 
оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» заңының 
талаптарына сәйкес, Компанияның барлық қызмет-
керлері оқыс оқиғалардан сақтандырылған. 

Барлық еншілес ұйымдарда 2014 жылы жөндеулер 
маусымы алдындағы жөндеу кампаниясы кезінде 
ұйым мен жұмыс жүргізу қауіпсіздігі бойынша 
техникалық жиналыстар өткізілді. 

кадрлық резервте тұрған қызметкерлер ішінен 
басшылық қызметтерге 57 адам ауысты. Кадрлық 
резервті дамыту үшін компанияда жоғары лауа-
зымға ауысу дайындығынан өту, жұмыс орнында 
тәжірибеден өту үшін оқу орталығында арнайы 
оқу шараларына және қызметкерлердің біліктілі-
гін арттыруы үшін сыртқы мекемелерде оқыту 
семинарларға қатысуы қарастырылған. 2014 жыл 
ішінде кадрлық резервте тұрған қызметкерлердің 
57-сі басқарушылық лауазымдарға ауыстырылды. 

Жас мамандарды қызметке тарту
Кәсіпорындарды жаңғырту мен жаңа техноло-
гияларды қолданысқа енгізу «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО»  АҚ алдына кадрларды жаңарту мен жас 
мамандарды тарту міндетін қояды. Бұл орайда 
Компания өңірдің өз түлектерін қызметке орнала-
стыруға мүдделі жоғары және орта-арнаулы оқу 
орындарымен тығыз байланыс орнатқан. 

2014 жылы келесідей шаралар атқарылды:

 ■ Соңғы курс студенттерімен ақпараттық кез-
десулер;

 ■ Кәсіпорынның техникалық басшыларының 
емтихан комиссияларына қатысуы;

 ■ Өнеркәсіп нысандарына таныстыру экскурси-
ялары;

 ■ Түлектер жәрмеңкесіне қатысу;
 ■ Кәсіпорындарда өндірістік және дипломалды 

тәжірибеден өту;
 ■ Тәжірибемен бөлісу үшін тәлімгерлік институ-

тын дамыту.

2014 жыл қорытындысында Компанияда өндірістік 
нысандарда 28 экскурсия өткізіліп, 168 студент 

өндірістік және дипломалды тәжірибеден өтті, ал 
73 жұмысшы сырттай жоғары білім алып жатса, 
оның 45-і кәсіпорын саласы бойынша.

Ынталандыру және 
сыйақы беру
Материалдық ынталандыру
Компаниядағы ынталандыру мен марапаттау жүй-
есінің мақсаты — Компанияның өз міндеті мен 
бизнес-мақсаттарына аз шығынмен қол жеткізуіне 
жұмыс жасайтын қызметкерлерді тарту, ұстап 
қалу және ынталандыру болып табылады. 

2014 жылғы орташа табыс 2013 жылмен салысты-
рғанда 15,3%-ға артса, 2012 жылмен салысты-
рғанда 63,2%-ға көбейді. 

Барлық деңгейдегі қызметкерлерді марапаттау 
жүйесінің тәртібі мен мерзімі түрлі факторларға 
тәуелді және экономикалық, заңдылық мүмкін-
діктер және мақсаттылыққа сәйкес анықталады. 

Материалдық емес ынталандыру
Компанияда жыл сайын қызметкерлердің еңбегін 
наградалар, құрмет грамоталарын, атақтар бе-
румен елеу шаралары жүзеге асырылады. Олар 
туралы ақпарат корпоративтік ақпарат көздерінде 
жарияланған. 

2014 жыл қорытындысында тиімді еңбегі үшін 
88 қызметкер корпоративтік наградалармен, 11 
қызметкер мемлекеттік наградалармен, 8 қыз-
меткер ТМД Электроэнергетикалық Кеңес награ-
дасымен, оның ішінде 4 қызметкер «ТМД еңбек 
сіңірген энергетигі» атағын алды. 4 қызметкер — 
Қазақстан Энергетикалық Қауымдастығының на-
градасымен, оның ішінде 1 қызметкер «Қазақстан 
Энергетикалық Қауымдастығының еңбек сіңірген 
энергетигі», 1 қызметкер «Қазақстан Энергети-
калық Қауымдастығының құрметті энергетигі» 
атағымен марапатталды.

2012 2013 2014

Орташа табыс 
өсімінің қарқыны

+25,4

+9,7

%

2012
0

0,5

1

1,5

2013 2014

2014 жыл бойынша 1000 қызметкерге 
шаққандағы өндірістегі оқыс оқиғалар 
мен жарақаттану жағдайларының 
жиілік коэффициенті
(TIFR – Total Incident Frequency Rate)

0,81

0,41

1,18

Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік 
бойынша негізгі көрсеткіштер

2012 2013 2014

Қызметкерлердің 
орташа саны 5 192 4 952 5 020

Жарақаттану 
жағдайларының 
саны

4 2 6

Еңбекті қорғау 
мен қауіпсіздік 
бойынша 
өткізілген 
жиналыстар саны

22 22 22

Өткізілген 
Еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік 
күндерінің саны

166 198 374
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поративті наградалармен марапатталды. Компа-
нияда кәсіпорын дамуына өлшеусіз үлес қосқан 
үздік қызметкерлердің есімін «Құрмет кітабына» 
енгізу дәстүрі жаңғырды.

Қайырымдылық пен демеушілік
Қайырымдылық қызметінің негізгі бағыты — Ком-
пания ардагерлеріне көмек ұйымдастыру болып 
табылады: жұмыс істемейтін зейнеткерлерге 
азық-түлікке, жерлеу рәсіміне материалды көмек, 
науқастардың үйіне барып жәрдем беру, көмір 
алуға септесу және кәсіпорын зейнеткер-арда-
герлерін құрметтеу. Сондай-ақ, кәсіпорын арда-
герлерінің жиналып, Наурыз мейрамын, Жеңіс 
күнін, Қарттар күні мен Энергетик күнін бірге 
мерекелеуіне қаражат бөлінеді. Осы аталған 
мақсаттарға 2014 жылы 9 359 мың теңге бөлінді. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ теннистен «ПАВЛО-
ДАР-OPEN» бірінші категориялы республикалық 
балалар турнирінің бас демеушісі болып табыла-
ды. 2014 жылы сайысқа Қазақстанның 6 қаласынан 
жас спортшылар жиналды. 

Кәсіподақ ұйымдарымен өзара 
қызмет

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ барлық кәсіпорында-
рында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» энергожүйесі қы-
зметкерлерінің кәсіби ұйымы» ҚБ комитеттері 
қызмет етеді, сондай-ақ Ұжымдық келісімшарттар 
жасалған. Компанияның әлеуметтік саясаты қы-
зметкерлер мен олардың өкілдері — кәсіподақ 
ұйымдарымен бірлесіп анықталады. «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 2015 жылға, жылды қоса 
алғанда, Ұжымдық шарт жасалған. 

Атауы 2012 2013 2014

Кәсіподаққа 
мүше 
қызметкерлер 
саны, адам

3 822 3 782 3 803

Барлық 
қызметкерлер 
ішіндегі үлесі, 
%

77,5 76,7 74,9

Ұжымдық шарт талаптарына сәйкес, кәсіподақ 
мүшелеріне:

 ■ «Энергетик» санаторий-профилакториінде ем 
алуға жолдамалары ақысының белгілі бөлігі 
төленеді;

 ■ Қызметкерлер балаларының «Электроник» ба-
лалар сауықтыру лагеріне жолдамалары ақы-
сының белгілі бөлігі төленеді; 

 ■ Қызметкерлердің 14 жасқа дейінгі балаларына 
және 14 жасқа дейінгі балалары жоқ қызмет-
керлерге жаңажылдық сыйлықтар сатып алу 
мен үлестіру ұйымдастырылады;

 ■ Спорттық-сауықтыру және мәдени-бұқаралық 
шаралар өткізіледі; 

 ■ Мерекелік даталарға орай, көтермелеу шара-
лары қарастырылады. 

Ұжымдық шарт аясында кәсіподақ ұйымдарына 
мүше қызметкерлер қызметінің ағымдағы мәсе-
лелері, сондай-ақ олардың өтініштері, арыздары 
мен ұсыныстары қарастырылады. 

Ұжымдық шартта Компания қызметкерлеріне, 
олардың отбасы мүшелеріне, сондай-ақ кәсіпо-
рын зейнеткерлері мен ардагерлеріне әлеумет-
тік кепілдіктер мен жеңілдіктер қарастырылған. 
Ұжымдық келісімшартты жасауда экономикалық 
мақсаттылық, жетімділік, бірлескен жауапкершілік 
пен айқындылық принциптері басшылыққа алынған.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үшін қоршаған ортаны 
қорғау мәселелері Компанияның стратегиялық 
даму бағдарламасында қарастырылған басым 
міндеттердің бірі болып табылады. 

Компания бірнеше бағыт бойынша стратегиялық 
бастамаларды жүзеге асыру арқылы мақсатына 
қол жеткізеді:

 ■ Басқару жүйесін жетілдіру, халықаралық стан-
дарттар талаптарына сәйкес сертификат алу;

 ■ Энергия өндіру мен беруде энергоүнемдеуші 
және энерготиімді технологияларды қолда-
нысқа енгізу; 

 ■ Электр және жылу энергиясы бірлігін өндіруге 
кететін үлестік шығындарды азайту;

 ■ Экология саласындағы халықаралық, республи-
калық және салаішілік нормативтік және заңна-

малық құжаттар талаптарына сәйкес келу;
 ■ Қоршаған орта ластануының алдын алу.

Электр және жылу энергиясы өндірісі мен ин-
вестициялық шараларды жүзеге асыру кезінде 
оперативті қызмет шешімін қабылдауда негізгі 
критерий — қоршаған ортаның ластануын бол-
дырмау болып табылады. Жаңа технологияларды 
енгізуде олардың қоршаған ортаға әсерінің дең-
гейі және энергетикалық, табиғи ресурстарды 
пайдалану тиімділігі бағаланады. 

Қоршаған орта мен азаматтардың денсаулығына 
тікелей ықпал ететін жаңа инвестициялық ша-
ралар үшін «Қоршаған ортаға әсер ету бағасы» 
(ҚОӘБ) жобалары жүзеге асырылады, олар өкілет-

Жыл ішінде Техникалық қауіпсіздік күні мен қа-
уіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша жиналы-
стар тұрақты түрде ұйымдастырылды. 

Корпоративтік оқиғалар
2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорын-
дарының 1 739 қызметкері спорттық-сауықтыру 
шараларына қатысса, спорттың 16 түрі бойынша 
спорт жарыстары өткізіліп, оларға 2 406 адам 
қатысты. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлері белсенді 
түре қатысатын Павлодар қаласында жылына екі 
мәрте өткізілетін сенбіліктер дәстүрге айналды. 

2014 жылы наурызда Компания кәсіпорындары 
Наурыз мейрамын тойлайды: мерекелік дастархан 
жайылып, спорт сайыстары, көңілді конкурстар 
мен ойындар өткізіледі. 

2014 жылғы 9 мамыр қарсаңында «Павлодар 
электр желілік тарату компаниясы» АҚ-нда Ұлы 
Жеңіс құрметіне арнап кәсіпорын қызметкерлері 
әзірлеген салтанатты концерт өткізілді. 

«Энергетик» корпоративті газетінде қызметкер-
лердің балаларына арналған «Ах, карнавал, кар-
навал», «Я — путешественник», «Путешествие 
Киловаттика» тақырыптық конкурстары ұйымда-
стырылды. 

2014 жылы бұқаралық ақпарат құралдары қыз-
меткерлері күні қарсаңында теннистен турнир 
өткізіліп, оған қалалық БАҚ-ның 20 журналисі 
қатысты. 

2014 жылғы қыркүйек айында «Павлодар электр 
желілік тарату компаниясы» АҚ командасы электр 
желілерін тарату бойынша жедел жөндеу қыз-
меткерлерінің бригадалары арасындағы респу-
бликалық жарыста 2-орын алды. 2014 жылғы 28 
қазанда Павлодар ЭТК мәжіліс залында кәсіпо-
рынның 50 жылдығына арналған «Профессия 
үздігі» конкурсының финалы өткізілді. 

2014 жылдың желтоқсанында «Павлодар электр 
желілік тарату компаниясы» АҚ 50-жылдығы сал-
танатты түрде атап өтілді. Компанияның үздік 
қызметкерлері мемлекеттік, салалық және кор-
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 2008 жылдан бері 
жыл сайын Еуропалық қайта құру және даму 
банкінің банк қаржыландыратын бағдарламалар-
дың қоршаған ортаны қорғауына қатысты саясаты-
ның талаптарына сәйкес, инвестициялық бағдар-
лама аясында Экологиялық және әлеуметтік ша-
ралар жоспары (ESAP) жүзеге асырылып келеді. 

2014 жылы 2006 жылмен салыстырғанда, электр 
энергиясын шиналардан босатуға кететін отын-
ның үлестік шығынын төмендетуде 0,034 кг/кВтс-
қа қол жетсе, жылу энергиясы бойынша 8,7 кг/
Гкалға жеткізуге мүмкіндік туды. Бұл жетістік 
3-ЖЭО жалпыстанциялық қондырғылар құрамын 
жетілдірумен (№1 қазандық пен №1 турбоагре-
гатты жаңғырту), сондай-ақ, қосылған қысымдар 
құрылымының өзгеруімен байланысты. 2012 
жылы 3-ЖЭО-нда №1 қазандық агрегат пен №1 
турбоагрегатты пайдалануға бергеннен кейін 
станцияның электр қысымы 300 МВт-қа артып, 
отынның үлестік шығыны 11,4%-ға төмендеді. 
Отынның үлестік шығынының азаюы  — өнім 
бірілігіне шаққанда, ластаушы заттар үлестік 
шығарылымы төмендеуінің негізгі факторы болып 
табылады. 3-ЖЭО бойынша ластаушы заттардың 
үлестік шығарылымы 2014 жылы 2009 жыл көрсет-
кіштерімен салыстырғанда, 38,1%-ға төмендеді. 

2009-2013 жылдар аралығында инвестициялық 
бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» компанияның барлық энергети-
калық қазандық агрегаттарында екінші деңгейлі 
батареялық эмульгаторларды орнату арқылы күл 
аулағыш қондырғыларды (КАҚ) қайта құру жұмы-
старын жүргізді. Бұл көмір күл шығарылымдары-
ның жалпы жылдық көлемін 70%-ға төмендетуге 
мүмкіндік берсе, оның тасасында электр энерги-
ясы өндірісі 10,8%-ға, жылу энергиясын босату 
13,8%-ға артты, сондай-ақ, түтін газдарындағы 
шаң концентрациясы 74,2%-ға төмендеп, күкірт 
тотығын қосалқы құралдарды пайдаланбай-ақ 
басу деңгейі 5-15%-ға төмендеді. 2014 жылы ком-
пания энергетикалық қазандық агрегаттардың 
күл аулау ПӘК-ін КАҚ жобалық мәліметі — 99,5% 
деңгейінде ұстап тұрды.

3-ЖЭО-нда азот тотығы шығарылымдарын азайту 
мақсатында қазандық агрегаттарды қолданыстағы 
пешін газды пешке ауыстыру арқылы сатылап 
жаңғырту жұмыстары басталды. Бұл ретте қолда-
нылған үштік үрлеу режимдерін енгізу арқы ыжа-
ну процесін оңтайландыру және отынды сатылап 
жағу технологиясы азот тотығын 25%-ға азайтуға 
мүмкіндік береді. Инвестициялық бағдарлама-
дан бөлек, күрделі және кеңейтілген ағымдағы 
жөндеу жұмыстары кезінде өзге де азот окси-
ді шығарылымдарын төмендетуге бағытталған 
шаралар — отынды жағу режимін реттеу, жылу 
оқшаулағышын жөндеу жүзеге асырылуда.

3-ЖЭО №2 және 5 турбоагрегаттарды жаңа көмек-
ші қондырғылармен, оның ішінде заманауи электр 
қозғалтқыштарымен жабдықтап қайта құру турби-

налардың ПӘК-ін 3%-ға арттыруға, ластаушы зат-
тар шығарылымының үлестік көрсеткішін 1 МВт-қа 
жақсартуға мүмкіндік береді, ол нәтижесінде қала 
атмосферасына таралатын зиянды заттар шыға-
рылымдарын төмендетуге әкеледі.

Станциялардың технологиялық циклінің үздіксізді-
гін қамтамасыз ету және күл-қож қалдықтарын 25 
жылға қоймалау мақсатында компанияда екі қол-
даныстағы күл үйіндісін жаңғырту және 3 жаңа-
сын салу жұмыстарын жалғасын тауып келеді. 
2-ЖЭО және 3-ЖЭО күл үйінділерін құрастыруда 
жерасты көкжиектерін фильтрацияға қарсы экран, 
жер табанын құрғату, жағажайды жасылдандыру 
және сумен қамту жүйесін қолдану шаралары 
қарастырылған. Толтырылған күл үйіндісінің қор-
шаған ортаға әсерін болдырмау үшін жаңа күл 
үйінділерін іске қосқаннан кейін 2-ЖЭО, 3-ЖЭО 
қолданыстағы күл үйінділерін рекультивациялау 
және ЕЖЭО күл үйіндісінің өңделген секцияларын 
консервациялау қолға алынған.

Су ресурстарын тиімді пайдалану бойынша жаңа 
технологияларды ендіру мақсатында 3-ЖЭО-нда 
№5 градирняны салу жұмыстарын аяқтау қара-
стырылған. Бұл жобада заманауи салқындату тех-
нологиясы, сондай-ақ ЕО «Ластанудың кешенді 
алдын алу және бақылау. Ірі отын қолданушы 
құрылғылар үшін үздік қолжетімді техникалық 
тәсілдер туралы анықтамалық құжат» деректе-
месіне сәйкес еуропалық тәжірибе қолданылған.

Көмір күлі шығындарын төмендету үшін отын беру 
тракттарындағы аспирациялық құрылғыларды жаңа-
ларына сатылап ауыстыру және қолданыстағыларын 
сапалы жөндеу шаралары іске асырылуда.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өзінің шаруашылық 
қызметінде Қазақстан Республикасы Экологи-
ялық кодексі мен өзге де нормативті-құқықтық 
құжаттармен регламенттелген қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамаларды 
сақтайды. Оған «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 
жыл қорытындысы бойынша өкілетті органдар 
тарапынан бекітілген шекті-рұқсат етілген шыға-
рылымдар (ШРШ) мен шекті-рұқсат етілген кон-
центрациялардан (ШРК) асырған жоқ.

Атмосфераға таралатын зиянды 
қалдықтар, тонна
Атауы ПАВЛОДАРЭНЕРГО

лимит нақты

Барлығы, оның ішінде: 68 037 46 574

Көмір күлі* 12 435 8 643

Азот қос тотығы 17 615 9 711

Азот тотығы 2 859 1 576

Күкіртті ангидрид 32 101 24 596

Көміртек тотығы 2 840 1 912

Басқалары 187 136

* органикалық емес шаң 70-20% кремний қос тотығы

ті органда экологиялық сараптамадан өтіп, қор-
шаған ортаға эмиссияға рұқсат алады. ҚОӘБ ая-
сында әуе, су бассейні, жер қыртысы, қабаты және 
өсімдік пен жануарлар әлемінің жағдайына әсері-
не баға беріледі. ҚОӘБ жобаларының экологиялық 
сараптамаға берілгені туралы ақпарат бұқара-
лық ақпарат құралдарында (БАҚ) жарияланып, 
ол мүдделі тұлғалар мен қоғам дық ұйымдарға 
қолжетімді болады. Қауіпті категрияға жататын 
нысандар бойынша мемлекеттік экологиялық 
сараптама кеңейтілген қоғамдық тыңдауларсыз 
өткізілмейді. Экологиялық мәселелерді шешуге 
мүдделі қоғам өкілдерін тарту ҚР-да Экологиялық 
кодексте бекітілген. 

Қазақстан қоғам өкілдеріне экологиялық ақпа-
ратқа қолжетімділікті қамтамасыз етіп, эколо-
гиялық мәселелерге қатысты өз пікірін білдіруін 
мақсат ететін халықаралық келісім — Орхус кон-
венциясын ратификациялағаннан кейін қоғам 
өкілдерінің қатысуы формальды сипаттан мін-
деттіге ауысты. 

2014 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қоршаған 
ортаны қорғау басқармасы ҚОӘБ және жаңа 
жобаларға қоршаған ортаны қорғау шараларын 
талқылау бойынша 14 қоғамдық тыңдау өткізді. 
Бұдан бөлек, өткен жылдың қарашасында Пав-
лодар қаласында қоғамдық ұйымдар, жергілікті 
атқарушы орга және «Энергоүнемдеуші техно-
логиялар» ҰЗИ өкілдерінің қатысуымен Консуль-

тативтік кездесу ұйымдастырылды. Онда 2015-
2019 жылдар аралығында 2-ЖЭО, 3-ЖЭО және 
ЕЖЭО-нда қоршаған ортаны қорғау шаралары 
жоспарын талқыланды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» мен 
қоғамдастықтар арасындағы ресми диалог қоғам-
дық тыңдаулар алдындағы көптеген проблемалық 
мәселелерді шешуше мүмкіндік берді. Осылайша, 
экологиялық баға беруге қоғам өкілдерін тарту 
қоршаған ортаны қорғау заңнамасының міндетті 
талабы мен жергілікті тұрғындардың өз қауіптері 
мен көзқарастарын білдіру мүмкіндігі ғана болып 
қоймай, сондай-ақ, жобалық шешімдерді жақсар-
тып, азаматтардың билік органдары мен кәсіпо-
рын басшыларына сенімділігін арттыру тәсілі де 
болып табылады. 

Техникалық регламент талаптарын сақтап, кәсіпо-
рынның өндірістік процестерінің қоршаған орта 
мен адам денсаулығына ықпалын төмендету үшін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда станция көлемінде 
2012-2014 жылдарға арналған, қоршаған ортаның 
құрамдас бөліктеріне экологиялық қысымды мүм-
кіндігінше төмендетуге бағытталған қоршаған 
ортаны қорғау шаралары әзірленіп, өкілетті ор-
гандарда бекітілді. Бұл кезеңге салынған қаражат 
сомасы 2 249 млн теңгені құрады, оның ішінде 
2014 жылдың үлесі — 719 млн теңге. 2014 жылы 
қоршаған ортаны қорғау шараларына жоспар-
ланғаннан 134% артық қаражат жұмсалды, өт-
кен жылғы шығындар сомасы 1 684 млн теңгені 
құраған болатын. 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қаржылық жағдай жөніндегі шоғырландырылған есеп

31.12.2014 31.12.2013

АКТИВТЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Негізгі қаражат 96 753 040 64 166 677

Гудвилл 1 687 141 1 687 141

Бейматериалдық активтер 101 293 53 606

Қолданылуы шектелген ақшалай қаражаттар 382 350 -

Өзге ұзақмерзімді активтер 3 975 697 6 418 960

Барлық ұзақмерзімді активтер 102 899 521 72 326 384

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлық-материалдық қорлар 3 195 747 2 253 432

Саудалық дебиторлық қарыз 4 463 343 3 081 158

Берілген аванстар 642 360 377 776

Өтелетін салықтар 750 672 112 769

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 193 311 67 786

Өзге дебиторлық қарыз 684 990 486 785

Өзге қаржылық активтер 431 479 758 065

Қолданылуы шектелген ақшалай қаражаттар 311 909 420 309

Ақшалай қаражаттар 597 716 1 257 822

Барлық ағымдағы активтер 11 271 527 8 815 902

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 114 171 048 81 142 286

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

КАПИТАЛ:

Жарғылық капитал 16 663 996 16 663 996

Қосымша төленген капитал 1 188 176 1 188 176

Негізгі қаражатты қайта бағалау бойынша 
резерв

27 356 702 14 266 156

Бөлінбеген табыс 20 822 420 15 731 291

Барлық капитал 66 031 294 47 849 619

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялар 7 512 420 7 352 804

Қарыздар 14 805 238 9 125 655

Болашақ кезеңдегі табыстар 822 356 862 967

Ұзақмерзімді кредиторлық қарыз 30 119 36 457

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 15 031 418 9 789 093

Күл үйінділерінің топырақ құрамын қайта 
қалпына келтіру бойынша міндеттемелер 

150 041 134 113

Қызметкерлер сыйақысы бойынша 
міндеттемелер

62 518 58 485

Барлық ұзақмерзімді міндеттемелер 38 414 110 27 359 574

ҚАРЖЫ  
ЕСЕПТІЛІГІ

мың теңге
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы 
 жағдай бойынша капиталдағы өзгерістер жөніндегі 
шоғырландырылған есеп

 
Жарғылық 

капитал

Қосымша 
төленген 
капитал

Негізгі 
қаражатты 

қайта 
бағалау 

бойынша 
резерв

Бөлінбеген 
табыс

Барлық 
капитал

1 қаңтар  
2013 ж.

16 663 996 1 188 176 15 009 344 10 699 833 43 561 349

Бір жылдағы 
табыс

- - - 5 528 606 5 528 606

Бір жылдағы 
өзге жиынтық 
табыс

- - - - -

Табыс және бір 
жылдағы өзге 
жиынтық табыс

- - - 5 528 606 5 528 606

Қайта бағалау 
қорының 
амортизациясы

- - (743 188) 743 188 -

Жарияланған 
дивидендтер

- - - (1 240 336) (1 240 336)

31 желтоқсан 
2013 ж.

16 663 996 1 188 176 14 266 156 15 731 291 47 849 619

Бір жылдағы 
табыс

- - - 5 900 265 5 900 265

Бір жылдағы 
өзге жиынтық 
табыс

- - 13 819 743 - 13 819 743

Бір жылдағы 
барлық 
жиынтық табыс

- - 13 819 743 5 900 265 19 720 008

Қайта бағалау 
қорының 
амортизациясы

- - (729 197) 729 197 -

Жарияланған 
дивидендтер

- - - (1 538 333) (1 538 333)

31 желтоқсан 
2014 ж.

16 663 996 1 188 176 27 356 702 20 822 420 66 031 294

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржылық жағдай жөніндегі шоғырландырылған есеп (жалғасы) 

31.12.2014 31.12.2013

АКТИВТЕР

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялардың ағымдағы бөлігі 281 495 277 742

Қысқа мерзімді қарыздар және ұзақмерзімді 
қарыздардың ағымдағы бөлігі

1 750 948 1 565 542

Қызметкерлер сыйақысы бойынша 
міндеттемелердің ағымдағы бөлігі

7 607 5 787

Саудалық кредиторлық қарыз 3 965 599 1 491 905

Алынған аванстар 1 281 612 1 460 507

Төленетін салықтар 330 346 550 112

Төленетін табыс салығы 6 812 -

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындар 2 101 225 581 498

Барлық ағымдағы міндеттемелер 9 725 644 5 933 093

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 114 171 048 81 142 286

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша жиынтық табыс жөніндегі шоғырландырылған есеп

2014 2013

ТАБЫСТАР 37 097 732 32 872 017

ӨЗІНДІК ҚҰНЫ (25 071 251) (22 005 773)

ЖАЛПЫ ПАЙДА 12 026 481 10 866 244

Жалпы және әкімшілік шығындар (2 803 414) (2 396 640)

Өткізу бойынша шығындар (561 201) (551 964)

Қаржылық шығындар (869 443) (842 024)

Қаржылық табыстар 54 748 37 453

Курс айырмашылығы бойынша шығындар (720 268) (64 354)

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын 
шығындар

(143 624) -

Өзге шығындар 762 493 125 184

САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС 7 745 772 7 173 899

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР (1 845 507) (1 645 293)

БІР ЖЫЛҒЫ ТАБЫС 5 900 265 5 528 606

ТАБЫС САЛЫҒЫН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕГІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС

КІРІС ПЕН ШЫҒЫНҒА 
РЕКЛАССИФИКАЦИЯЛАУҒА ЖАТПАЙТЫН 
БАПТАР

Негізгі қаражаттарды қайта есептеу 13 819 743 -

13 819 743 -

БІР ЖЫЛҒЫ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС 19 720 008 5 528 606

ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ

мың теңге

мың теңге

мың теңге
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша ақша қаражатының қозғалысы жөніндегі  
шоғырландырылған есеп (жалғасы) 

2014 2013

Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы:

Депозиттен алынған ақша қаражаты 5 545 606 1 302 122

Депозитке орналастырылған ақша қаражаты (5 246 206) (744 622)

Негізгі қаражатты иелену (14 440 620) (11 158 025)

Бейматериалдық активтерді иелену (54 004) (9 619)

Негізгі қаражатты сатудан түскен түсімдер - 9 856

Орналастырылған депозиттерде есептелген 
пайыздық түсімдер 

104 078 37 971

Қызметкерлерге берілген көмек қарыздар - (30)

Инвестициялық қызметте қолданылған таза 
ақша қаражаттары

(14 091 146) (10 562 347)

Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы:

Төленген дивидендтер (30 000) (1 240 336)

Қарыздар түсімі 7 748 283 4 767 680

Қарыздарды өтеу (3 446 307) (1 101 150)

Қаржылық қызметтен алынған таза ақша 
қаражаттары 

4 271 976 2 426 194

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ТАЗА ҰЛҒАЮЫ /
(АЗАЮЫ)

(721 613) 930 903

Жыл басындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 1 257 822 316 599

Шетелдік валюта курсы өзгерісінің шетелдік 
валютадағы ақша қаражатының қалдығына әсері

61 507 10 320

Жыл соңындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 597 716 1 257 822

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша ақша қаражатының қозғалысы жөніндегі  
шоғырландырылған есеп 

2014 2013

Операциялық қызмет бойынша ақша 
қаражатының қозғалысы:

Салық салуға дейінгі табыс 7 745 772 7 173 899

Түзетулер: 

Тозу және амортизация 2 578 815 2 378 069

Қаржылық шығындар 869 443 842 024

Күмәнді қарыздар бойынша резерв есептеу 270 055 253 971

Негізгі қаражаттың шығып қалу шығындары 40 706 16 789

Қызметкерлерді марапаттау шығындары 15 316 9 608

Қаржылық табыстар (54 748) (37 453)

Курс айырмашылығы бойынша шығын 720 268 64 354

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын 
шығындар 143 624 -

Өтімсіз және ескірген тауарлы-материалдық 
қорлар бойынша резервтер есептеу 19 931 13 408

Пайдаланылмаған босатылым бойынша 
резервтер есептеу 24 705 5 649

Айналымдық капиталдағы өзгерістерге дейінгі 
ақша қаражатының қозғалысы 12 373 887 10 720 318

Айналымдық капиталдың өзгеруі

Тауарлы-материалдық қорлардың ұлғаюы (962 246) (792 528)

Сауда дебиторлық қарыздың ұлғаюы (1 593 362) (394 309)

Берілген аванстың азаюы /(ұлғаюы) (240 194) 14 066

Қайтарылатын салықтардың ұлғаюы (608 902) (22 684)

Өзге дебиторлық қарыздың азаюы /(ұлғаюы) (282 291) 267 673

Сауда кредиторлық қарыздың ұлғаюы 2 418 834 31 999

Болашақ кезеңдер табысының азаюы (35 088) (36 881)

Алынған аванстардың ұлғаюы /(азаюы) (178 895) 384 847

Төленетін салықтардың ұлғаюы /(азаюы) (219 768) 278 152

Қызметкерлерді марапаттау бойынша 
міндеттемелердің азаюы (9 463) (6 022)

Өзге міндеттемелер мен есептелген 
шығындардың ұлғаюы /(азаюы) (110 320) 67 836

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты 10 552 192 10 512 467

Төленген табыс салығы (178 021) (524 411)

Төленген пайыздар (1 276 614) (921 000)

Операциялық қызметтен түскен таза ақша 
қаражаты 9 097 557 9 067 056

ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ

мың теңге мың теңге
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ҚЫСҚАРТЫЛҒАН 
СӨЗДЕР ТІЗІМІ
COSO Трэдуэя Комиссиясының демеушілік 

ұйымдары комитеті

CTF (ағылш. қысқ. Clean Technology Fund) 
Таза технологиялар қоры

EBITDA салықтарды, пайыздарды және 
есептелген амортизацияларды 
төлеу бойынша шығындарды алып 
тастағандағы пайда көлеміне тең 
аналитикалық көрсеткіш

ESAP Экологиялық және әлеуметтік әре-
кеттер жоспары

ISO Халықаралық стандарттау жөніндегі 
ұйым

KEGOC «Қазақстан электр желілерін басқа-
ру жөніндегі компания» АҚ

OHSAS Халықаралық еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару 
жүйесі

2-ПЖЭО 2-Петропавл жылу электр орталығы

АЕК айлық есептік көрсеткіш

АҚ акционерлік қоғам

АЭЖ аудандық электр желісі

ӘЖ әуелік желілер

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары

Гкал гигакалория

Гкал·с гигакалория/сағат

ГЭС гидро электр станциясы

ҒӨБ ғылыми-өндірістік бірлестік

ЕҚДБ Еуропа қайта құру және даму 
банкі (ағылш. European Bank for 
Reconstruction and Development 
EBRD)

ЖКЕАЖ Жылу энергиясын коммерциялық 
есептеудің автоматтандырылған 
жүйесі

ЖОС жеке оқшаулағыш сым

ЖТҚ жиынтық тарату құрылғысы

ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖІӨ жалпы ішкі өнім

ЖЭО жылу электр орталығы

ИИҚ Ислам инфрақұрылымдық қоры

кВт·с киловатт/сағат

КЖ кабельді желілер

КҰҚ күлді ұстау құрылғысы

ҚҚС қосымша құн салығы

ҚОМЖ қоршаған орта менеджменті жүйесі

МАЭС мемлекеттік аудандық электр стан-
циясы

МВт мегаватт

МҮИИДБ Мемлекеттік үдемелі индустриал-
дық-инновациялық даму бағдарлама-
сы

ОАОЭК «Орталық-Азия отын-энергетикалық 
компаниясы» АҚ

ОАЭК «Орталық-Азия Электроэнергетика-
лық Корпорациясы» АҚ

ПЭ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

ПЭТК «Павлодар электр желісін тарату 
компаниясы» АҚ

СКЭ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

СҚ ЭТК «Солтүстік Қазақстан электр желісін 
тарату компаниясы» АҚ

СПЖ сапа менеджменті жүйесі

ТБЖ тәуекелдерді басқару жүйесі

ЭБӘЖ электрді берудің әуелік желілері

ЭБЖ электрді беру желілері

ЭКЕАЖ Электр энергиясын коммерциялық 
есептеудің автоматтандырылған 
жүйесі

ЭС электр станциясы

ГЛОССАРИЙ
Агрегаттың (станцияның) қолданылатын қуат-
тылығы — өндіруші агрегаттың (станцияның) қуат-
тылығын шектеуді алып тастағандағы белгіленген 
қуаттылығы.

Әуелік электр желісі — электр энергиясын ашық ауа-
да орнатылған, оқшаулағыштар мен арматуралардың 
көмегімен тіреулерге немесе кронштейндерге бекітіл-
ген өткізгіштердің бойымен беретін электр желісі.

Белгіленген қуаттылық — турбоагрегаттардың но-
миналды қуатының қолданыстағы шамасы.

Бу турбинасы — энергетикалық турбомашина, жоға-
ры параметрлі будың потенциалды энергиясын элек-
трді өндіретін оның роторының айналуының механи-
калық энергиясына түрлендіретін булы турбоагрегат 
элементі.

Гигакалория — жылу энергиясы мөлшерінің өлшем 
бірлігі, жылу энергетикасы, жылыту жүйесі, комму-
налды шаруашылықта бағалау үшін қолданылады.

Гигакалория / сағат — белгілі бір уақыт ішінде қан-
дай да бір жабдықтың өндірген немесе пайдаланған 
жылу мөлшерін сипаттайтын туынды бірлік.

Градирня — ауа массасын соратын сорғыш мұнара 
түріндегі құрылыс ғимараты.

Гудвилл (ағылш. goodwill) — компанияның бағасы 
мен оның барлық активтерінің таза құны арасындағы 
айырмашылық.

Жылу мен электр энергиясын аралас өндіру — 
электр өндіргіштің бу турбинасын қозғалысқа кел-
тіріп электр энергиясын және бу турбинасынан 
бөлініп шыққан будан шығатын жылуды өндіруі.

Жылу электр орталығы (ЖЭО, жылытатын электр 
станциясы) — электр энергиясын ғана емес, сон-
дай-ақ бу және ыстық су күйінде тұтынушыларға 
жіберілетін жылуды өндіретін жылу электр стансасы.

ЖІӨ дефляторы (жалпы ішкі өнім дефляторы) — 
экономикадағы белгілі бір кезеңде тауарлар мен 
қызметтер (тұтыну себеті) жалпы баға деңгейін есеп-
теуге арналған бағалық индекс.

Қазандық агрегаты — отын жағу, электр энергиясын 
пайдалану, шығатын газ жылуы немесе технологи-
ялық үрдіс салдарынан қысыммен бу немесе ыстық 
су алуға арналған құрылғы.

Калория (кал) — жылу мөлшерінің жүйеден тыс 
бірлігі.

Күл — отынның толық жанған кезде минералды 
қоспаларынан түзілетін жанбайтын қалдығы (шаң 
тәрізді).

Күл үйіндісі — жылу электр орталықтарында қатты 
отынды жаққан кезде түзілетін күл мен боқатты жи-
науға және кәдеге жаратуға арналған жер.

Мегаватт — электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу 
бірлігі.

Қолданылатын қуаттылық — техникалық себептер 
бойынша сатылмаған (түтін құбырларының тарту 
күшінің жеткіліксіздігі, турбина конденсаторлары-
ның салқындату жүйесі және т.б.) қуаттылықты алып 
тастағандағы жабдықтың белгіленген қуаттылығына 
тең шама.

РҚШ томы — рұқсат етілген қалдықтар шегі норма-
тивтерінің жобасы.

Сорғы — энергия (кинетикалық немесе потенциал-
ды) келіп түскен кезде ең алдымен сұйықты қысым-
мен қозғалтуға (соруға, айдауға) арналған құрылғы.

Сорғы қондырғысы — сорғының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін, белгілі бір сұлба бойынша құра-
стырылған құраушы жабдықтары бар сорғы агрегаты.

Станциядағы белгіленген жылу қуаты — жылуды 
сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға де-
ген жеке қажеттіліктерге жіберуге арналған жаб-
дықтарды пайдалану актісі бойынша қабылданған 
номиналды жылу қуаттылықтарының қосындысы.

Трансформатор (лат. transformare — өзгерту, түр-
лендіру) — энергияның (мысалы, электр трансфор-
маторы, гидротрансформатор) немесе нысандардың 
(мысалы, фототрансформатор) қандай да бір маңы-
зды қасиеттерін түрлендіруге арналған құрылғы.

Турбина — бу, газ, судың жұмыс жылуының кине-
тикалық энергиясын механикалық жұмысқа түрлен-
діретін, жұмыс органы болып табылатын роторды 
айналдыру қозғалысы бар алғашқы қозғалтқыш.

Турбоагрегат — бір жиынтық сымға біріктірілген 
бу турбинасы, электр өндіруші мен қоздырғыштың 
жиынтығы; пардың потенциалды энергиясын электр 
энергиясына түрлендіруді қамтамасыз етеді.

Шағын станция — электр энергиясын түрлендіру 
және тарату үшін пайдаланылатын, трансформатор 
немесе энергияны басқа да түрлендірушілерден, 
тарату құрылғыларынан, басқару құрылғысы мен қо-
салқы құрылыстардан тұратын электр қондырғысы.

Электрді әуемен беру желісі — электр энергиясын 
қашықтықтарға өткізгіштер арқылы беруге арналған 
құрылым.

Электрді беру желісі (ЭБЖ) — электр энергиясын 
электр стансасынан тұтынушыларға беруге ар-
налған, сымдар (кабельдер) мен қосымша құрылғы-
лардан тұратын құрылыс.

Энергожүйенің белгіленген электр қуаты — энер-
гожүйедегі электр стансаларының барлық турбо 
және гидроагрегаттарының паспорты не болмаса 
техникалық шарттарына сәйкес келетін жиынтық 
номиналды белсенді қуаты.

Эмульгатор — фазалар инверсиясы режімінде жұ-
мыс істейтін ылғалды күл және шаңды тазалау ап-
параты.



ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2014

7776

БАЙЛАНЫС 
АҚПАРАТЫ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ

0050012, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
Телефон: +7 (7182) 39-95-06

Факс: +7 (7182) 32-97-88
Электрондық пошта: pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz

Сайт: www.pavlodarenergo.kz

ИНВЕСТОРЛАРМЕН ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРМЕН 
ЖҰМЫСҚА ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАР

А.Ә.Т./Қызметі Байланыс ақпараты

Ризен Инна Андреевна, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директорының 
экономика және қаржы мәселелері бойынша 
орынбасары

Қазақстан Республикасы, 
Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
тел.: +7 (7182) 39-95-07
факс: +7 (7182) 32-97-88

Беликова Светлана Николаевна, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас бухгалтері

Қазақстан Республикасы, 
Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
тел.: +7 (7182) 39-95-11
факс: +7 (7182) 32-97-88

Быкова Лариса Александровна, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік 
хатшысы

Қазақстан Республикасы, 
Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
тел.: +7 (7182) 39-97-62
факс: +7 (7182) 32-97-88

АУДИТОР
«Делойт» ЖШС «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ аудиторы болып табылады.  

Орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36б. 
 Телефон: +7 (727) 258-13-40 

Факс: +7 (727) 258-13-41

ТІРКЕУШІ
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы 1678–

1910–02 АО куәлігі 11.01.2012 ж. Алматы қаласының Әділет департаментінде берілді).
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