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ҚЫЗМЕТТІҢ ҚЫСҚАША НӘТИЖЕЛЕРІ 

Компания профилі
2009-2015 жылдардағы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Шекті тарифтер бағдарламасы аясындағы 
нәтижелері 
2013-2015 жылдардағы қызметтің негізгі 
көрсеткіштері
Қызмет ету географиясы
Жылдың негізгі оқиғалары 
Басым міндеттерді жүзеге асыру нәтижелері

БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

Директорлар кеңесі                                    
Төрағасының үндеуі
Бас директор үндеуі 

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

Тарихы
Бизнес-модель
Негізгі өндірістік                                          
сипаттамалар
Компания құрылымы
Еншілес ұйымдар 
Даму стратегиясы

НАРЫҚТЫҚ ОРТАҒА ТАЛДАУ

Экономикаға шолу
Энергетика саласына шолу

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ ЖӘНЕ ДАМУ 
ПЕРСПЕКТИВАСЫ

2009-2015 жылдары Шекті тарифтер 
бағдарламасы қызмет еткен кезеңдегі 
инвестициялық бағдарламалардың жүзеге асуы
2015 жылғы қызмет нәтижелері
Қаржы-экономикалық көрсеткіштер 
2016 жылға негізгі мақсаттар мен міндеттер 
2020 жылға дейінгі Инвестициялық 
бағдарламаны жүзеге асыру перспективалары

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Акционерлік капитал құрылымы
Акционерлердің жалпы жиналысының нәтижелері
Ұйымдық құрылым
Дивидендтер туралы ақпарат
Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесінің құрамы 

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер  
Директорлар кеңесі қызметінің нәтижелері
Атқарушы орган
Ішкі бақылау және аудит
Корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы 
есеп
Корпоративтік басқару кодексінің негізгі 
принциптері 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Қызметке айтарлықтай ықпал ететін тәуекелдерге 
талдау 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Елеулі аспекттер мен шекаралар 
Мүдделі тараптармен өзара қызмет
Экологиялық саясат 
Ақпараттық саясат
Кадрлық және әлеуметтік саясат 
Кәсіподақ ұйымдарымен өзара қызмет
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау  
Корпоративтік оқиғалар 
Қайырымдылық және демеушілік  

ЕСЕПТІҢ GRI G4 НҰСҚАУЛЫҒЫНА СӘЙКЕСТІК 
КЕСТЕСІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

ГЛОССАРИЙ 
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2015 ЖЫЛЫ 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылдан «Шекті тарифтерді қолдану туралы» қаулысына 
негізделген мемлекеттік бағдарламасының әрекет ету мерзімі аяқталды. Бағдарлама электр энер-
гиясы өндірісі тарифі құрамына инвестициялық құрамдас бөлігін қосуға мүмкіндік беріп, ол Павло-
дар және Екібастұз энергетикалық кәсіпорындарында жаңа қондырғыларды ендіру және қолданы-
стағыларын жаңғырту жобаларын жүзеге асыруға капиталдың ағылуына негіз болды. 2009-2015 
жылдар аралығында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өз активтерін жаңғыртуға 47,4 млрд теңге салды.

ҚЫЗМЕТТІҢ 
ҚЫСҚАША 

НӘТИЖЕЛЕРІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық дамуының негіз-
гі аспекті – басты қорларды жаңарту жолымен өндіріс 
тиімділігін арттыру болып табылады. 2009 жылдан 
бастап Компания кең ауқымды инвестициялық бағдар-
ламаны жүзеге асыруда. 2015 жылы инвестициялық 
бағдарлама бойынша нақты игерілген қаржы көлемі 
15,5 млрд теңгені құрады. Оның ішінде өндіріс желісі 
бойынша жобаларды жүзеге асыруға 12,5 млрд теңге 
бағытталды.

ЕСЕП ТУРАЛЫ

КОМПАНИЯ ПРОФИЛІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2013 жылдан бастап жыл сайынғы тәртіпте Жылдық есебін шығарады. 
Бұған дейінгі 2014 жылғы есеп 2015 жылы тамызда жарияланған болатын. Компанияның бұл Есебі  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес компанияларының қызметі туралы ақпаратты ұсынады. Құ-
жат бірінші рет GRI G4 нұсқаулығына сәйкес әзірленген Тұрақты даму туралы Есепті қамтиды. Электр 
энергетикасы саласына арналған GRI G4 қосымшасы мен ақпаратты жария етудің негізгі нұсқасы қолда-
нылды. Есептіліктің стандартты элементтері мен көрсеткіштер жарияланған кесте «Есептің GRI G4 нұсқа-
улығына сәйкестік кестесі» бөлімінде орналасқан. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы – Пав-
лодар облысының электр және жылу энергиясын өн-
діру, тасымалдау және өткізумен айналысатын кәсіпо-
рындарын қамтитын вертикалды түрде біріктірілген 
компания болып табылады. Компания Павлодар 
қаласында тұтынушыларды электр және жылу энер-
гиясымен, Павлодар облысы аудандары мен Ақсу 
қаласында электр энергиясымен, Екібастұз қаласын-
да жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Кәсіпорын 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпораци-
ясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) компаниялар тобына кіреді. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда өндіріс, экология, ден-
саулықты және әлеуметтік саланы қорғау бойынша 
халықаралық стандарттарға сәйкес корпоративтік 
басқару стандарттары ендірілген, бизнес-процестер 
оңтайландырылып, тәжірибелер жетілдірілуде.

МИССИЯ

Тұтынушылардың өмір сапасын арттыру және 
қызмет ететін өңірлердің экономикалық дамуына 
тұрғындарға, мекемелер мен ұйымдарға энерги-
ямен қамту бойынша сапалы қызмет көрсету арқылы 
жағдай жасау. 

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

Тиімділіктің негізін Компания қызметкерлері 
құрайды, олардың құндылығы – жоғары кәсібилігін-
де, командамен жұмыс жасай білуінде және нәтиже-
ге қол жеткізе алуға ұмтылысында жатыр.

История

Ключевые показатели

География деятельности

Структура групп компаний
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Таза табыс  
(млрд теңге)

37,0
32,9

40,5 Өткізу көлемі 
(млрд теңге)

-2,1

5,95,5

EBITDA margin 
 (%)

30
3231

2014 20152013

Инвестициялар көлемі
(млрд теңге)

15,1 15,5

12,1

3349
37203534

ЭНЕРГИЯ ӨНДІРІСІ 

Электр энергиясы  
(млн кВт.с)

Жылу энергиясы 
(мың Гкал)

АКТИВТЕР

4660
44124341

102,9
115,2

72,3
Ағымнан тыс активтер 
(млрд теңге)

11,3
12,4

8,8
Ағымдағы активтер 
(млрд теңге)

EBITDA
(млрд теңге)

11,2 12,9
10,3

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ ӨНДІРІСІ (МЛН КВТ.С)

ӨНДІРІСТІК ҚУАТТЫЛЫҚТАР 
ҚҰРЫЛЫМЫ (МВТ)
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ҚУАТТЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕНГІЗІЛУІ 
ЖӘНЕ ЖАҢАРТЫЛУЫ (МВТ)
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ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫ ӨНДІРІСІ (МЫҢ ГКАЛ)

ЛАСТАУШЫ ЗАТТАР КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ
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47,4 млрд теңге инвестицияланды

392 МВт енгізілді және жаңартылды

Орнатылған қуат өсімі  20%

Электр энергиясы өсімі  23%

Жылу энергиясы өсімі 8%

Күл шығарылымдары 64%-ға қысқарды 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР (МЛРД ТЕҢГЕ)
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2009-2015 ЖЫЛДАРДАҒЫ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ШЕКТІ ТАРИФТЕР 
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ 

2013-2015 ЖЫЛДАРДАҒЫ 
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
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История

Ключевые показатели

География деятельности

Структура групп компаний

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ГЕОГРАФИЯСЫ ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ

2015 жылғы маусымда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ 3-ЖЭО-нда жаңа №2 турбоагрегат пайдалануға 
берілді. Турбина станцияның иеліктегі электр қуатын 
45 МВт-қа арттыруға мүмкіндік берді. Станцияның 
жаңартылған энергетикалық қондырғысының жалпы 
орнатылған қуаты Павлодар 3-ЖЭО жалпы 525 МВт 
қуатының 255 МВт-ын құрады. 

2015 жылғы шілдеде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-н-
да мұнара типті №5 жаңа градирня жұмысқа қосылды. 
Ол «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО иеліктегі қуатын 
жазғы уақытта 30 МВт-қа арттыруға мүмкіндік берді. 

2015 жылғы шілдеде «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС энергоқамту компаниясы қызметтерді төлеу бой-
ынша бірыңғай есептесу орталығын құрды. Бірыңғай 
есептесу орталығы Павлодар қаласы кәсіпорындары-
ның коммуналдық қызметін пайдаланушыларға қыз-
мет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

2015 жылғы қазанда «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС базасында тұтынушыларға энергоқамту, жылу 
және электр сапасын беру сапасы, ыстық су мен электр 
энергиясын есептеу құралдарының көрсеткіштерін қа-
былдау және т.б. мәселелер бойынша қызмет көрсету-
ге арналған контакт орталығы құрылды. 

2015 жылы қазанда Павлодар облысы энер-
гожүйесін басқарудың жаңа Орталық диспетчерлік 
пункті (ОДП) қатарға қосылды. ОДП аймақтың бар-
лық электр станцияларының жұмысын қадағалайды, 
электр беру желілеріндегі электр қуаты ағынын, бар-
лық шағын станциялардың жұмысын нақты уақытта 
көрсетеді, апаттық жағдайларды ерте кезеңде анықта-
уға мүмкіндік береді. 

2015 жылғы қазанда Павлодарда «Орталық-Азия 
Ээлектроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Мәлімет-
терді өңдеу орталығы ашылды. Орталық «ОАЭК» АҚ 
компаниялар тобына кіретін Павлодар, Солтүстік Қа-
зақстан және Ақмола облыстары, сондай-ақ, Астана 
мен Алматы қалаларындағы кәсіпорындардағы зама-
науи ақпараттық технологиялардың үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз етеді.

2015 жылғы 30 қазанда Павлодарда «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ 50-жылдығына арналған салтанатты 
шара өтті. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ басшылығы мен 
қызметкерлерін жергілікті өкілдікті және атқарушы 
билік органдары, ҚР Энергетика министрлігі, Қа-
зақстан электроэнергетикалық қауымдастығы басшы-
лары және Компания акционерлері құттықтады. 

2015 жылғы қарашада «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 3-ЖЭО-нда кең ауқымды қайта құру жұмы-
старынан кейін №4 турбоагрегат пайдалануға беріліп, 
ол жылу-электр орталығының орнатылған электр қуа-
тын 540 МВт-қа дейін арттырды.

АСТАНА

Қостанай

Қарағанды
Өскемен

Павлодар

Петропавловск

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

ЭЛЕКТР 
ЭЛЕКТР 

Энергия тұтынушылар саны

Электр және жылу энергиясын өндіру

Электр энергиясын тарату                                 

ПАВЛОДАР 
ОБЛЫСЫ

220 366
164 809

Павлодар 2-ЖЭО 

Павлодар 3-ЖЭО     

Екібастұз ЖЭО              

«Павлодар ЭТК» АҚ        

«Павлодар жылу желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

Жылу энергиясын тарату

Электр және жылу энергиясын өткізу



8 9

2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ҚЫЗМЕТТІҢ ҚЫСҚАША НӘТИЖЕЛЕРІ

БАСЫМ МІНДЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ

құрылғыларға қайта құру және жөндеу жұмыста-
ры жасалды.

ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІН ҚАЙТА ҚҰРУ

2011 жылдан бері Павлодар мен Екібастұзда 
орталықтандырылған жылумен қамту жүйесін 
қалпына келтіру және жаңғыртуға бағытталған 
бағдарлама жүзеге асырылуда. Қаржыландыру 
Таза технологиялар қорымен (CTF) әріптестік-
те Еуропа Қайта құру және Даму Банкінің (ЕҚДБ) 
кредиттік қаражаты есебінен жүргізілуде. 2015 
жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жылу желілері 
инвестициялық бағдарламасын жүзеге асыруға 
ЕҚДБ қарызын есептегенде 593 млн теңге бағыт-
талды. Павлодар қаласы жылу желілерін дамыту 
және қайта құру инвестициялық бағдарламасы-
на сәйкес, амортизациялық аударымдар аясында 
2015 жылы «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нде 
99,5 млн теңгеге ұзындығы 295,8 метр, ТК-15-тен 
ТК-18-ге дейінгі ТМ-6-ны пенополиуретанды қап-
таманы қолдана отырып, қайта құру жұмыстары 

жүргізілді. Жыл ішінде 44,7 млн теңгеге 600 жылу 
энергиясын есептеу құралдары, 25,8 млн теңгеге 
200 Мәліметтерді жинау және беру құрылғысы 
орнатылып, 118 млн теңгеге ұзындығы 1 056 метр 
жылу желісі диаметрі үлкейтіліп, қайта құрылды. 

Екібастұз қаласы жылу желілерін дамыту және 
қайта құру инвестициялық бағдарламасына сәй-
кес, амортизациялық аударымдар аясында 2015 
жылы 19,6 млн теңгеге ұзындығы 1 225 метр жылу 
желісі пенополиуретанды (ППУ) қаптамадағы ал-
дын ала оқшауланған болат құбырларды қолдана 
отырып құрылды. 19,3 млн теңгеге ұзындығы 1 
103 метр жылу желісін пенополиуретанды (ППУ) 
қаптамадағы алдын ала оқшауланған болат құбы-
рларды, заманауи арматура мен жаңа антикор-
розиялық қорғанышты материалдарды қолдана 
отырып құрылса, №2 біріккен сорғы станциясын-
да 4,5 млн теңгеге ауданы 310 м2 шатырды қай-
та құру жұмыстары атқарылып, ол өндірістік ғи-
мараттың, сондай-ақ, ондағы қондырғылардың 
жұмыс сенімділігін артырып, пайдалану мерзімін 
жоғарылатты.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ басым міндеттері – Ком-
панияның тұрақты дамуына негіз болатын электр және 
жылу энергиясын өндіретін, беретін негізгі жабдықтар-
ды жаңғырту және қайта құруға бағытталған шаралар 
болып табылады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА

2015 жылы инвестициялық бағдарлама бойын-
ша нақты игерілген қаржы көлемі 15,54 млрд тең-
гені құрады. Оның ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
өндіріс желісі бойынша жобаларды жүзеге асыруға 
2015 жылы 12,5 млрд теңге бағытталды. 

Есептік жылы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылдан «Шекті тарифтерді қол-
дану туралы» қаулысына негізделген мемлекеттік 
бағдарламасының әрекет ету мерзімі аяқталды. 
Бағдарлама электр энергиясы өндірісі тарифі құра-
мына инвестициялық құрамдас бөлігін қосуға мүм-
кіндік беріп, ол қазақстандық энергетикалық кәсіпо-
рындарында жаңа қондырғыларды ендіру және 
қолданыстағыларын жаңғырту жобаларын жүзеге 
асыруға капиталдың ағылуына негіз болды. 2009-
2015 жылдар аралығында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ аталған бағдарлама бойынша инвестициясы  
47,4 млрд теңгені құрады.

ЖАҢА ҚОНДЫРҒЫНЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ

Жоспарға сәйкес, 2015 жылғы маусымда  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 3-ЖЭО-нда 
№2 жаңа турбоагрегат пайдалануға берілді. Атқа-
рылған жұмыстардың нәтижесінде ЖЭО орна-
тылған электр қуаты 525 МВт, орнатылған жылу 
қуаты – 1 098 Гкал/с құрады. Жобаға салынған ин-
вестиция көлемі – 7,4 млрд теңге.

Сондай-ақ, Павлодар 3-ЖЭО-нда қайта құру 
жұмыстарынан кейін 2015 жылғы қарашада қуа-
ты 125 МВт №4 турбоагрегат пайдалануға беріліп, 
станцияның орнатылған электр қуатын 540 МВт-
қа дейін, орнатылған жылу қуатын 1 126 Гкал/с-қа 
дейін арттырды. Қайта құру жұмыстарының жалпы 
құны – 7,0 млрд теңге.

2015 жылы шілдеде Павлодар 3-ЖЭО-нда №5 
градирня пайдалануға беріліп, ол жазғы уақытта, 
турбина конденсаторларындағы вакуумды жақ-
сарту есебінен станцияның иеліктегі электр қуатын 
арттыруға мүмкіндік берді. Жобаның жалпы құны – 
1,2 млрд теңгеден астам. 

2015 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда №6 турбоа-
грегатты қайта құру аясында қондырғылар мен ма-
териалдарды сатып алу жүргізілді. Турбоагрегатты 
қолданысқа беру 2017 жылға жоспарланып отыр.

КҮЛ ҮЙІНДІЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 

2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО жә-
не 2-ЖЭО күл үйінділерінің 2-кезегінің құрылысы 
аяқталып, Тұз көлінің табанында Екібастұз ЖЭО күл 
үйіндісінің 2-кезегінің құрылысы басталды.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛІК НЫСАНДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ

2013-2015 жылдарға арналған қайта құру, 
жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру 
инвестициялық бағдарламасына сәйкес, есептік 
жылы жобаларды жүзеге асыруға 2,4 млрд теңге 
бағытталды. Жыл ішінде 35 кВ және одан жоға-
ры желілерді құру, қайта құру, жаңғырту және 
техникалық жарақтандыру жұмыстары жүргізіл-
ді. Сандық корпоративтік телекоммуникациялық 
желісі, SCADA/EMC мәлімет жинау және энергия 
басқару жүйесі құрылып, ЭКЕАЖ енгізілді, техно-
логиялық қондырғылар мен механизмдер сатып 
алынды, сондай-ақ, өндірістік ғимараттар мен 
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Құрметті акционерлер мен серіктестер! 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2015 жылы Павлодар 
облысы энергетикалық нарығындағы өз позициясын 
бекемдеді. Электр энергиясы өндірісі 3 720 млн кВт.с 
құраса, бұл 2014 жылғы деңгейден 11% жоғары. Қы-
змет көрсетуден түскен табыс 2015 жылы 3,5 млрд 
теңгеге артып, 40,5 млрд теңгені құрады. Электр жә-
не жылу энергиясын тұтынушылар саны 2 мыңға өсіп, 
сәйкесінше 220 мың және 165 мың болды. 

Есептік жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
ауқымды инвестициялық бағдарлама жалғасын 
тапты. Қазақстанда 2009 жылдан бері жүргізіліп 
келе жатқан шекті тарифтер саясатының арқасын-
да Компания Павлодар 3-ЖЭО-нда 2 жаңа турбо-
агрегатты пайдалануға берді. 2009-2015 жылдары  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өз 3 ЖЭО-нда барлығы 5 
турбоагрегат пен 5 қазандық агрегатты жаңартты. 
2017 жылы біз Павлодар 3-ЖЭО-нда №6 турбинаны 
жаңартуды жоспарлап отырмыз. 

Біз болашақта Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Жарлығымен құрылған «Павлодар» арнаулы 
экономикалық аймағының» дамуымен байланысты 
энергия тұтыну көлемінің артуын күтіп отырмыз. Қол-
даныстағы өндірістерді кеңейту, жаңа кәсіпорындар-
ды іске қосу және тұрғын үй секторын көбейту энергия 
тұтыну көлемінің айтарлықтай өсуіне әкеледі. Бұдан 
бөлек, стратегиялық орналасуы Компанияға электр 
энергиясын Ресейге экспорттауға мүмкіндік береді. 

2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ энергожүй-
есінің құрылғанына 50 жыл толды. 1997 жылы біз 
алғашқы энергетикалық кәсіпорнымыз - Павлодар 

3-ЖЭО-н сатып алған кезде Павлодар облысы энер-
гожүйесі біртұтас құрылым мәртебесінен айрылып, 
жеке заңды тұлғаларға бөлініп тұрған болатын. Бү-
гінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ – Павлодар аймағын-
дағы энергоқамтудың барлық желілерін: энер-
горесурстарды өндіру, тасымалдау және өткізуді 
қамтитын вертикалды түрде біріктірілген компания. 
Компанияның активтерін жетілдіруге бағытталған 
алдағы 5 жылға арналған нақты даму жоспары бар. 
Дағдарыс әсерлері біздің кәсіпорындарға да ықпа-
лын тигізгеніне, Қазақстан экономикасы бастан өт-
керіп жатқан қиындықтарға да қарамастан, біз қы-
зметкерлерімізге тиесілі әлеуметтік жеңілдіктер мен 
кепілдіктерді сақтап, дамытудамыз. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
энергетика саласының тұрақты дамуын қамтама-
сыз ету, Қазақстан Республикасы даму стратеги-
ялық жоспарларын жүзеге асыру аясында энерго-
жүйе кәсіпорындарының жұмыс тиімділігін арттыру 
бойынша энергетиктердің алдына қойып отырған 
міндеттерін шешу – біздің қолымыздан келетініне 
сенімдімін. Алда бізді қызықты да ауқымды жұмы-
стар күтіп тұр, олардың нәтижесі – Павлодар об-
лысының барлық тұрғындарының өмір сапасы мен 
өнеркәсіптік қуатының артуына негіз болмақ.

ЕРКІН АДАМИЯҰЛЫ ӘМІРХАНОВ,
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ
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Құрметті серіктестер мен әріптестер!

2015 жыл қорытындысы бойынша Қазақстан Ре-
спубликасы «Электр энергетикасы туралы» Заңына 
сәйкес, инвестициялық міндеттемелерді орындау 
туралы келісім бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
мойнына алған міндеттер толықтай орындалды. Айта 
кету керек, есептік жылы Қазақстан электр энергети-
касы саласын жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік 
бағдарламаның әрекет ету мерзім аяқталды. Бү-
гінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өзінің энергетикалық 
активтерінің негізгі және көмекші қондырғыларын 
жаңарту ісінде жетекші нәтижелерге қол жеткізгені 
туралы сеніммен айтуға болады. Шекті тарифтерден 
түскен табыстардың арқасында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ жылу-электр орталықтарында электр энергиясын 
өндіруге жеті жылда 47,4 млрд теңге инвестициялан-
ды. Нәтижесінде жаңартылған турбоагрегаттардың 
жиынтық қуаты біздің Компанияның үш станциясын-
дағы 662 МВт орнатылған электр қуатының 392 МВт 
бөлігін құрады. 2015 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда бір-
ден екі турбоагрегат пайдалануға беріліп, ол тәуелсіз 
Қазақстан электр энергетикасы тарихындағы айтулы 
оқиғаға айналды. 

Ірі қайта құрулар Павлодар 3-ЖЭО-нда орын алды. 
Мұнда шекті тарифтер әрекет еткен кезеңде 4 турбо-
агрегат жаңартылып, орнатылған электр қуатын 440 
МВт-тан 540 МВт-қа арттыруға мүмкіндік берді. 2015 
жылы 3-ЖЭО-нда инвестициялық бағдарлама аясын-
да 10 жоба іске асырылды. Олардың ішіндегі ең ірілері: 
ПТ-65/75-130/13-тегі ПТ-60-130/12 №2 бу турбинасын 
ауыстыру; Т-100/120-130-3 №4 турбоагрегатын қайта 
құру, күл үйіндісін салу және қайта құру; бу желілерін 
қайта құру; ТП АБЖ орната отырып, БКЗ-420-140 
№2 қазандық агрегатын қайта құру; элегазды ажы-
ратқыштарды орната отырып, ашық тарату құрылғыла-
рын (АТҚ-110 кВ) қайта құру және №5 градирняны салу. 
Бұл қолданыстағы және перспективада бар тұтынушы-
лар қажеттіліктеріне арналған электр және жылу энер-
гиясын 3-ЖЭО-нан босату көлемін арттыруға мүмкіндік 
беріп, сондай-ақ, электрмен қамту, бумен қамту және 
жылумен қамту сенімділігін күшейтті. 

Павлодар 2-ЖЭО мен Екібастұз ЖЭО-нда жүзеге 
асырылған инвестициялық бағдарламалардың негіз-
гі шараларына станция күл үйінділерінің екінші кезек 
құрылыстары жатады. Мұнда күл үйіндісінің табанын-
да заманауи фильтрацияға қарсы экран технологиясы 
– канадалық геомембрана технологиясы қолданылды. 

Жаңа тұтынушылардың қосылу мүмкіндігін ескере 
отырып, қуаттылықтарды арттыру және тұтынушылар-
ды сенімді және үздіксіз энергиямен қамту бойынша 
қолға алынған шаралардың арқасында, «Павлодар 
электр желілік тарату компаниясы» АҚ 2015 жылы 
апатсыз жұмыс жасады. «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС энергия тұтынудың тиімдірек деңгейіне қол 
жеткізуге және автоматтандыру мен үнемді арттыруға 
бағытталған жұмыстарды жалғастырды. Нәтижесін-
де жылу энергиясының нормативтен тыс шығындары 
өткен жылмен салыстырғанда 3,3%-ға азайды. «Пав-
лодарэнергосбыт» ЖШС энергоқамтушы компаниясы 
қызмет көрсету сапасын арттыру және тұтынушыларға 
ақпараттық қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін 2015 
жылы қазан айында Павлодар қаласында контакт ор-
талығын ашты. Ол энергоқамту мәселелері бойынша 
барлық қажетті ақпаратты ұсынады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстан электр энер-
гетикасы саласындағы ең тиімді инвестициялық 
бағдарламалардың бірінің аясындағы жобаларды 
жүзеге асырды. Нәтижесінде станциялардың өн-
дірістік қуаты 59% жаңарып, жалпы орнатылған 
электр қуаты 112 МВт-қа артты. Шекті тарифтер 
бағдарламасы әрекет еткен 2009-2015 жылдары 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жылу-электр орталықта-
ры электр энергиясы өндірісін 23% арттырса, жылу 
энергиясы бойынша ол көрсеткіш 8% құрады. Бұл 
нәтижелер – өз ісін білетін, ал ең бастысы адал жоға-
ры білікті мамандар командасы еңбегінің жемісі.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРФИЛОВ,
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ БАС ДИРЕКТОРЫ

БАС ДИРЕКТОР ҮНДЕУІ
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 2002 ЖЫЛ

Павлодар жылу желілері кәсіпорны 
құрылып, ол қаланы жылумен 
қамту процесін орталықтанды-
руға мүмкіндік беріп, Павлодар 
жылу желілерінің дамуына 
жаңа серпін берді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ашық акционерлік қоғамы 
құрылып, ол 2003 жылы желтоқсанда 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 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС болып қайта құрылды.

2007 ЖЫЛ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамы-
на Екібастұз ЖЭО мен «Екібастұз 
жылу желілері» кірді.

2008-2009 ЖЫЛДАР

«ОАОЭК» АҚ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ акцияларын өзінің еншілес 
компаниясы – «Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық Корпорациясы» 
АҚ («ОАЭК» АҚ) жарғылық капита-
лына берді. 

2005 ЖЫЛ

Компания құрамына «Павло-
дар жылу желілері» АҚ-на 
біріккен Павлодар жылу 
желілері қосылып, ол 2011 
жылы жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі болып өзгерді.

1971 ЖЫЛ

Қазақ ССР Министрлер кеңесінің №688 қаулысымен энергетикалық 
шаруашылықтың аудандық басқармасы «Павлодарэнерго» 
өндірістік бірлестігі болып қайта құрылды.

1965 ЖЫЛ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» өндірістік бірлестігі республикалық мемлекеттік кәсіпорынға 
айналды. 1997 жылы Павлодар 2-ЖЭО және 3-ЖЭО мүлкі аукционда сатылып, оны 
«Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» Акционерлік қоғамы («ОАОЭК» 
АҚ) сатып алды.

1995-1997 ЖЫЛДАР

История

Ключевые показатели

География деятельности

Структура групп компаний

ТАРИХЫКОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

2015 ЖЫЛЫ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылғанына 50 жыл болды: 1965 жылы Қазақ ССР Министрлер 
кеңесінің №688 қаулысымен энергетикалық шаруашылықтың аудандық басқармасы «Павло-
дарэнерго» өндірістік бірлестігі болып қайта құрылған. 
Компанияның қалыптасу тарихы жалпы қазақстандық энергетиканың дамуымен тығыз бай-
ланысты. Қызметкерлердің күш-қуаты әрдайым кәсіпорынның басты мақсатына қол жеткізуге 
бағытталды: республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосу және Павлодар өңірі 
өмірінің тұрақтылығына кепіл болу. Бүгінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бұрынғыша электр және 
жылу энергиясымен тұтынушыларды үздіксіз тиімді қамту мәселелерін жеңіл шешіп келеді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы – Павлодар 
облысы энергиямен қамтуының барлық сатысын (энергоре-
сурстарды өндіру, тасымалдау, тарату және өткізу) қамтитын 
вертикалды түрде біріктірілген компания. Ол Павлодар қа-
ласында тұтынушыларды электр және жылу энергиясымен, 
Павлодар облысы аудандары мен Ақсу қаласында электр 
энергиясымен, Екібастұз қаласында жылу энергиясымен 
қамтамасыз етеді. Кәсіпорын «Орталық-Азия Электроэнер-
гетикалық Корпорациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) компаниялар 
тобына кіреді.
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НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК СИПАТТАМАЛАР

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 100%

«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ 100%

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС100%

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС100%

Жылу желілерінің ұзындығы, км

Павлодар қ. 418,6

Екібастұз қ. 342,3

Барлығы 760,9

Тұтынушылар 
(сыртқы нарық)

Тұтынушылар 
(ішкі нарық)

Сыртқы 
көздер

«KEGOC» АҚ

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
(Павлодар 2-ЖЭО, 

3-ЖЭО, Екібастұз ЖЭО)

«Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

 Жылу энергиясын
 өткізу

Тасымал қызметі

Электр 
энергиясын беру

Жылу энергиясын 
өткізу

Электр 
энергиясын өткізу

Жылу 
энергиясын өткізу

Тасымал қызметі

Электр энергиясын 
өткізу

Электр
энергиясын өткізу

Жылу 
энергиясын өткізу

Электр 
энергиясын өткізу

«Павлодар электр 
желілік тарату 
компаниясы» АҚ

Сыртқы 
көздер

Орнатылған жылу қуаты

Орнатылған электр қуаты, МВт 662 

Орнатылған жылу қуаты, Гкал/с 2 240

Тұтынушылар саны

Электр энергиясы Жылу энергиясы

220 366 164 809

Электр беру желілерінің ұзындығы, км

ЭБЖ түрлері Ұзындығы, км

220 кВ 14,3

110 кВ 2 785,2

35 кВ 2 401,2

6-10 кВ 6 114,7

0,4 кВ 4 618,6

Барлығы 15 934

Шағын станциялардың түрлері бойынша саны

Шағын станциялар түрлері Саны, бірлік

220 кВ 4

110 кВ 73

35 кВ 102

6-10 кВ 3 650

Барлығы 3 829

КОМПАНИЯ ҚҰРЫЛЫМЫБИЗНЕС-МОДЕЛЬ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы –  
Павлодар облысын энергиямен жабдықтаудың бар-
лық желілерін (энергия ресурстарын өндіру, тасымал-
дау және өткізу) қамтамасыз ететін вертикалды түрде 
біріктірілген компания. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамына:

 y Павлодар 2-ЖЭО;
 y Павлодар 3-ЖЭО;
 y Екібастұз ЖЭО;
 y «Павлодар жылу желілері» ЖШС (Павлодар, Екі-

бастұз қалаларының жылу желілері);
 y «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ;
 y «Павлодарэнергосбыт» ЖШС кіреді.

Электр станцияларының жиынтық орнатылған 
электр қуаты 662 МВт, жылу энергиясы бойынша – 
2 240 Гкал/с құрайды. Өндірісте пайдаланылатын 
негізгі шикізат – Екібастұз бассейнінің тас көмірі бо-
лып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 758,6 мың халқы бар, 
жалпы ауданы 124,8 мың км2 болатын Павлодар об-
лысы аумағын электр энергиясымен жабдықтайды. 

2015 жылы электр энергиясын өндіру 3 720,2 
млн кВт.с құрады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндіретін электр энер-
гиясы Қазақстанның Ақмола және Павлодар облы-
старына жеткізіледі. Компания электр беру желісінің 
ұзындығы 15 934 км құрайды. Жылу желілерінің 
жалпы ұзындығы - 760,9 км.

Компания корпоративті басқару стандарттарын 
белсенді түрде енгізіп, бизнес-процестерді оңтай-
ландырады және халықаралық стандарттарға сәй-
кес, өндіріс, денсаулық қорғау және әлеуметтік 
сала бойынша тәжірибені жетілдіреді. 2015 жылы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ISO 50001:2011, Энергети-
калық менеджмент жүйесі сертификатын алды.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ келесі жүйелер сертифи-
каттарын иеленген:

 y ISO 9001:2008, Сапа менеджменті жүйесі (2008 
ж.);

 y ISO 14001:2004, Қоршаған орта менеджменті 
жүйесі (2008 ж.);

 y OHSAS 18001:2007, Кәсіби қауіпсіздік және еңбек-
ті қорғау менеджменті жүйесі (2011 ж.);

 y ISO 50001:2011, Энергетикалық менеджмент 
жүйесі (2015 ж.).

«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ 

«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ («ПЭТК» АҚ) негізгі қызметі Павлодар облысы-
ның 11 ауданында, Павлодар, Ақсу қалаларында 
электр энергиясын беру мен таратуды жүзеге асыру 

болып табылады. Өндірістік қуаттары Павлодар қа-
ласы мен Павлодар облысында орналасқан. Қызмет 
көрсету аумағы 105,9 км2 құрайды. 

«Павлодар ЭТК» АҚ электр желілері «Қазақстан 
электр желілерін басқару компаниясы» (KEGOC) АҚ 
арқылы Қазақстан бірыңғай энергетикалық жүйесі-
не және Ресей желілеріне қосылған, ол Компанияға 
Павлодар №1, 2 және 3 ЖЭО өндіретін электр энер-
гиясын таратуға мүмкіндік береді. №1 ЖЭО «Алю-
миний Қазақстан» АҚ, №2 және 3 ЖЭО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-на тиесілі. 

«ПЭТК» АҚ құрамына 0,4–10 кВ электр тарату 
желілері мен 35–220 кВ шағын станцияларына қыз-
мет көрсететін және жөндейтін кәсіпорындар кіреді: 

 y Батыс электр желілері кәсіпорны: Ақтоғай, Бая-
науыл, Ертіс, Май АЭЖ және Ақсу электр желілері 
(Сол жағалау); 

 y Шығыс электр желілері кәсіпорны: Железинский, 
Қашыр, Лебяжинский, Павлодар, Успенский, 
Шарбақты АЭЖ (Оң жағалау); 

 y Қалалық электр желілері кәсіпорны (ҚЭЖК) Пав-
лодар қаласы 0,4–10 кВ тарату желілеріне пайда-
лану және техникалық қызметтерін көрсетеді; 

 y Өндірістік-жөндеу кәсіпорны (ӨЖК) Павлодар об-
лысы бойынша 35–220 кВ жоғары вольтті электр 
беру желілеріне пайдалану және техникалық қы-
зметтерін көрсетеді; 

 y Қызметтің реттеуші түрлеріне жатпайтын Қалалық 
үй ішілік электр желілері (ҚҮІЭЖ) Павлодар және 
Ақсу қалалары көпқабатты үйлер кондоминиу-
мының 0,4 кВ электр желілеріне қызмет көрсету 
келісімшарты бойынша жұмыс жасайды; 

 y Өндірістік басқармалар, қызметтер мен бөлімдер.

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС Павлодар жә-

не Екібастұз қалаларының тұтынушыларына жылу 
энергиясын беруді және 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 құырлған және 
осы қалада өз қызметін жүргізеді. 

Компанияның пайдалануындағы Павлодар қа-
ласы жылу желілерінің ұзындығы 418,6 км: 

 y Магистральдық жылу желілері – 115 км;
 y Кварталдық жылу желілері – 280,6 км;
 y Ыстық сумен қамту желілері – 23 км;

ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАР

 y Сорғы станциялары – 11 дана;
 y Орталық жылу пункттері – 22 дана.

Компанияның пайдалануындағы Екібастұз қа-
ласы жылу желілерінің ұзындығы 342,3 км: 

 y Магистральдық жылу желілері – 37,6 км;
 y Квартал ішілік жылу желілері – 304,7 км;
 y Орталық жылу таратушы пункті (ОЖТП) – 1 дана;
 y Сорғы станциялары – 4 дана.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Павлодар облысын, 

Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларын электр және 
жылу энергиясымен қамтушы ұйым болып табылады. 

Кәсіпорын төмендегі энергоқамту қызметтерін 
көрсетеді:

 y Павлодар қаласында электр мен жылу 
энергиясы;

 y Павлодар облысы аудандары мен Ақсу 
қаласында электр энергиясы;

 y Екібастұз қаласында жылу энергиясы.

2015 жылдың 31 желтоқсанына есептегенде, 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларының 
жалпы саны:

 y 220 366 – электр энергиясы бойынша;
 y 164 809 – жылу энергиясы бойынша.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларға 
сервистік қызмет көрсету сапасын жаңа технология-
ларды қолдану арқылы арттыру саясатын жүргізеді. 
Тұтынушыларға қолайлы болуы үшін екінші деңгейлі 
банктер, интернет, банкоматтар, терминалдар, муль-
тикиосктер арқылы төлем жасау жүйесі жолға қой-
ылған. Облыс орталығында тұтынушыларға қызмет 
көрсетуге арналған 2 сервис орталығы және 3 касса 
пункті және Ленинский қыстағында 1 касса, Екібастұз 
қаласында 2 касса пункті, Ақсу қаласында 2 касса 
пункті, сонымен бірге аудандық өткізу учаскелерінде 
9 касса жұмыс жасайды. 

Екінші деңгейлі 13 банкпен, «Қазпошта» АҚ фи-
лиалымен, «Astana-Plat» ЖШС және «Contact 24h» 
ЖШС-мен төлем жасау бойынша келісімшарттарға 
қол қойылған.

Жылумен қамту қызметі тарифтері 
(теңге, ҚҚС/Гкал қоса алғанда)

01.01.2013 01.01.2014  01.07.2015

Павлодар қаласының орталықтандырылған жылумен қамту жүйесіне қосылған тұтынушылары үшін 

Жеке жылу пункттері 2 251,32 2 471,76 2 511,25

Орталық жылу пункттері 2 277,88 2 502,20 2 541,69

Орталықтандырылған жылумен қамту жүйесіне қосылмаған тұтынушылар үшін

2-ЖЭО-нан пар 16 4 139,00 4 754,64 4 864,92

3-ЖЭО-нан пар 16 2 717,38 3 119,76 3 246,33

3-ЖЭО-нан ыстық сумен қамту 1 060,89 1 143,77 1 164,96

 01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015

Екібастұз қ. 2 962,89 3 272,64 3 317,91

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушылары үшін орташа электр энергиясын босату тарифтері,
теңге/кВт.с, ҚҚС қоса алғанда (12%).

1 қаңтар 2013 жыл 10,76

1 қаңтар 2014 жыл 12,20

1 қаңтар 2015 жыл 12,64
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АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТҚА
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН КОМПАНИЯ КЕЛЕСІ
МІНДЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ:

инвестициялық бағдарламалар жүргізу, 
апаттылық қауіп-қатерлерін төмендету 
және жұмыссыз тұрып қалуға жол бер-
меу үшін электр өндіретін нысандардағы 
жабдықтарды жаңғырту

энергияны өндіру және тасымалдау кезінде 
үнемдеуші және энергиялық тұрғыдан 
тиімді технологияларды енгізу 

жылу және электр энергиясы бірліктерін 
өндіруге жұмсалатын меншікті шығын-
дарды төмендету 

экология саласы бойынша халықаралық, 
республикалық және салаішілік нормативті 
және заңнама құжаттарының талаптары-
на сәйкестік

қызметкерлердің денсаулығын қорғау, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары және 
жарақаттануды төмендету бойынша та-
лаптарды күшейту

қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру 
мақсатында оларды үздіксіз оқыту

кәсіпорындарды басқарудың автомат-
тандырылған жүйесін енгізу

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

КӨРІНІС

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ - электр және жылу энер-
гиясын өндіру, тасымалдау және өткізу саласында 
Қазақстанның солтүстік-шығыс өңіріндегі ірі кәсіпо-
рындардың бірі. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар, 
Екібастұз, Ақсу қалаларын және Павлодар облысы-
ның аудандарын энергиямен қамтамасыз етеді. Өн-
дірілген электр энергиясының басым бөлігін Компа-
ния республиканың өзге өңірлеріне жеткізеді.

Компания жеке бөлімшелердің (топ кәсіпо-
рындарының) қарқынын, икемділігін топты орта-
лықтан басқарудың тұрақтылығымен, сенімділігімен 
үйлестіре отырып, холдингтік құрылымның ар-
тықшылықтарын табысты пайдаланып келеді.

Компания қызметкерлері - биік мақсаттар-
ды бағындырып келе жатқан кәсіби маман-
дар командасы. Компанияның тұтынушылар-
мен және жеткізушілермен орнатқан серіктестік 

қарым-қатынасы құрмет-ізет және өзара жауап-
кершілік негізінде құрылған.

СТРАТЕГИЯ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның стратегиялық мақ-
саты - аймақтың экономикалық өсімін қамтамасыз 
ету үшін Павлодар облысының энергетикалық жүй-
есінің теңдестірілген және тұрақты дамуын қамтама-
сыз ететін жетекші энергетикалық компания құру бо-
лып табылады. Компания әлемдік озық тәжірибелерді 
белсенді түрде ендіреді және өзінің қызметін өндіріс, 
экология, денсаулық сақтау салаларындағы және әле-
уметтік саладағы халықаралық стандарттарға сәйкес 
жүзеге асырады. Қызмет тиімділігін арттыру арқылы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның қызметі Компания ак-
тивтерінің нарықтық құнын ұлғайтуға және инвести-
циялық тартымдылығын арттыруға бағытталған.

20
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ВИДЕНИЕ

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — одно из крупней-
ших предприятий на северо-востоке Казахстана, 
занимающееся производством, транспортиров-
кой, сбытом электрической и тепловой энергии. АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обеспечивает энергией города 
Павлодар, Экибастуз, Аксу и районы Павлодарской 
области. Часть вырабатываемого объема электро-
энергии Компания поставляет в другие регионы 
республики. 

Компания успешно использует преимущества 
холдинговой структуры, сочетая динамичность, гиб-
кость отдельных подразделений (предприятий груп-
пы) со стабильностью, надежностью централизован-
ного управления. 

Персонал Компании - это команда профессио-
налов, которые достигают все более высоких целей. 
Партнерские отношения с клиентами и поставщиками 

Компания строит на основе уважения и взаимной от-
ветственности.

СТРАТЕГИЯ

Стратегической целью АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» яв-
ляется построение передовой энергетической Компа-
нии, обеспечивающей сбалансированное и устойчи-
вое развитие энергетической системы Павлодарской 
области для осуществления экономического роста 
региона. Компания активно внедряет передовые ми-
ровые практики и выстраивает деятельность в соот-
ветствии с международными стандартами в области 
производства, экологии, охраны здоровья и социаль-
ной ответственности. Посредством повышения эф-
фективности деятельность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
нацелена на повышение рыночной стоимости активов 
и инвестиционной привлекательности Компании.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Инновациялық бағыттарды салмақты түрде дамыту арқылы перспек-
тивалы жобаларды енгізу

Инновация

Өндірістің техникалық деңгейін көтеру және негізгі өндірістік қорлар 
мен инфрақұрылымды жаңарту арқылы өндірістік тиімділікті арттыру 

Кадрлық құрамды өндірістік сектор мен кәсіпорынды басқаруда жаңа 
тиімді технологияларға үздіксіз үйрету арқылы үздік басқару 
стандарттарын енгізу

Басқару

Тиімділік
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НАРЫҚТЫҚ 
ОРТАҒА ТАЛДАУ

2015 ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША

ҚР Ұлттық Экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитетінің 
мәліметтеріне сәйкес, Қазақстанның барлық электр станциялары 91,07 млрд 
кВт.с электр энергиясын өндірсе, ол 2014 жылғы деңгейден 3,7%-ға артық. 
Өндірістің қысқаруы ел ішінде тұтынуды оңтайландырумен, сондай-ақ, ше-
телге электр энергиясын экспорттаудың қысқаруымен байланысты.

Павлодар облысы – Қазақстанның индустриялық орта-
лығы. Мұнда электр және жылу энергиясын өндіру, тасы-
малдау және өткізуді, сондай-ақ, минералды, көмірсутекті 
шикізатты игеруді қамтитын бірқатар кәсіпорындар шоғы-
рланған. Аймақ республика бойынша ірі электр энергия-
сын жеткізуші болып табылады, оның үлесіне Қазақстанда 
өндірілетін электр энергиясының 44%-ы тиесілі.
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ аймақтың энергетикалық кәсіпо-
рындары арасында жетекші орынға ие. Компанияның 
Павлодар облысы электроэнергетикасы саласындағы 
өндірістік активтерді жаңалау мен қайта құруға салатын 
капиталдық салымдар көлемі бойынша ролі зор.

Республика экономикасы 2015 жылы халықа-
ралық нарықтағы жалғасын тапқан дағдарыстық 
сыртқы негативті әсердің ықпалында болды. Эко-
номикалық өсімнің қарқынына ел экспортының не-
гізі болып табылатын энерготасымалдағыштар мен 
өнеркәсіптік металдардың әлемдік бағасына конъ-
юнктураның нашарлауы, мұнай өндірісінің физика-
лық көлемінің қысқаруы, сондай-ақ, Қазақстанның 
сауда көлемі жөнінен екінші серіктесі – Ресей Феде-
рациясы экономикасының төмен өсу қарқыны ай-
тарлықтай ықпал етті. 

Соңғы он жылда Қазақстанның өсу қарқы-
ны бірінші рет орташа дүниежүзілік көрсеткіштен 
төмен болды. Ұлттық экономика министрлігінің 
мәліметінше, республика ЖІӨ өсімі 1,2% (ЖІӨ фи-
зикалық көлемінің индексі – 101,2%, дефлятор – 
98,9%) құраса, Дүниежүзілік банктің есебінше, Қа-
зақстан ЖІӨ 0,9%-ға артқан. 

2015 жылы ұлттық экономиканың өсуіне қозға-
ушы күш – қызмет көрсету саласы болды, бұл сала 
шынайы секторға қарағанда сенімді өсу динамика-
сын көрсетті. ЖІӨ құрамында сервистік сала, көтер-
ме және бөлшек сауданы, тасымалды, қаржылық 
қызмет және басқаларды қоса алғанда, 57,7%, та-
уар өндіру – 35,7%, өнеркәсіп өндірісі 12,9% үлеске 
ие тау өнідірісі секторын қоса алғанда 24,8%, элек-
трмен қамту 1,7% үлеске ие. 

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
жөніндегі комитеттің мәліметінше, өнеркәсіптік өн-
діріс көлемі 1,5%-ға төмендеді. Негативті көрсеткіш 

тау-кен өндіруші сектордағы өндірістің 2,5%-ға 
қысқаруы, өңдеу өнеркәсібі өсімінің 0,2% баяулауы, 
сондай-ақ, энергетикалық (-1,6%), сумен қамту, кәріз 
құбыры, қалдық суларды жинау мен бөлу (-8,9%) 
секторларындағы құлдыраумен байланысты. 

Өңдеу өнеркәсібінде өндірістің жедел құлды-
рауы мына салаларда байқалды: машина құрылы-
сы (-29,6%), металл өнімдер өндірісі (-3,3%) және 
мұнай өнімдері өндірісі (-3,2%). Сектордың оң көр-
сеткіштер аумағында қалуына металлургия өнідіріс 
көлемінің 14,4% өсуі мүмкіндік берді, бұл түсті ме-
талл өндірісінің 23,6% артуы арқасында орын алды. 

Экономика бойынша инвестициялық белсен-
ділік жоғары болған жоқ: 2014 жыл нәтижесіндегі 
4,2% өсімнің орнына, 2015 жылы негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемі 3,7%-ға артты. Ка-
питалды шығындардың негізгі көзі дәстүрлі түрде 
компанияның өзіндік қаражаты болып табылады, 
оның жалпы құрылымдағы үлесі – 58,1%.

АҚША-КРЕДИТТІК САЯСАТ

2015 жылы Қазақстан монетарлы саясатының 
негізі айтарлықтай өзгерістерге ұшырады: айыр-
бас курсын еркін айналымға ауыстыру жүргізілді, 
инфляциялық таргеттеуді енгізу басталды, эко-
номиканы долларсыздандыру саясаты бастау ал-
ды. Осылайша, жылды шартты түрде екі кезеңге 
бөлуге болады. 

2015 жылғы 20 тамызға дейінгі бірінші кезең тең-
ге/АҚШ доллары айырбас курсын бір доллар – 185-
190 теңге мәнінде сақтап тұруға арналған ҚР Ұлттық 
банкінің валюталық нарықтағы айтарлықтай интер-
венциясымен сипатталады. Бұл 2014 жылдан бері 
валюталық бағамы айтарлықтай төмендеген биржа-
лық тауар экспорттаушыларға үлкен қысым көрсетті. 

20 тамыздан жыл аяғына дейінгі екінші кезең 
ұлттық валютаның еркін айналым курсын енгізумен, 
сондай-ақ, валюталық таргеттеуден инфляциялық 
таргеттеуге көшумен сипатталады. Валюталық на-
рықта волатильдіктің жедел өсімі орын алды: теңге 
курсының АҚШ долларына шаққандағы бағамы-
ның құлдырауы 54% құрады: тамыздағы 185 теңге/
АҚШ доллары курсы желтоқсанда 344 теңге/АҚШ 
доллары курсына жетті. 2015 жылғы желтоқсандағы 
шетелдік валютадағы депозиттер үлесі 2014 жылғы 
желтоқсанмен салыстырғанда 56-дан 69%-ға ар-
тып, валютада деноминацияланған кредиттер сал-
мағы 29-дан 34%-ға көбейді. Ақша нарығында 2015 

ЭКОНОМИКАҒА ШОЛУ
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жылы теңге ликвидтілігінің дефициті байқалады, 
экономиканы монетизациялау деңгейі төменгі мән-
дердің біріне ие.

ТҰТЫНУ НАРЫҒЫ

Тұтыну нарығы үшін 2015 жыл соңғы он жыл-
дықтағы ең ауыр жылдардың бірі болды. 6-8%-

дық мақсатты дәліз жағдайында және еркін курсқа 
өткеннен кейін де өзгермеген теңгенің жедел әл-
сіреуінен кейін, инфляция 2015 жыл қорытындысы 
бойынша 13,6% құрады. Бұл – 2007 жылдан бергі 
ауқымы бойынша екінші үлкен инфляция. 

Тұрғындардың ақшалай табысы 0,7%-ға артқан 
кезде, бөлшек тауар айналымы 0,4%-ға қысқарды. 
Бұл ретте жұмыспен қамтылғандар саны бар болға-
ны 0,3%-ға артқан. 

Халықтың тұтынушылық белсенділігін жеке тұлға-
ларды несиелендірудің төмен деңгейі ұстап тұрған. 

2015 жылдың желтоқсанына тұрғындар 4,16 трлн 
теңге көлемінде несие алған, бұл 2014 жылғы желтоқ-
сандағы көрсеткіштен 3,7%-ға артық. Салыстырып қа-
рағанда, 2011-2014 жылдары жеке тұлғалардың несие 
көлемінің орташа жылдық өсімі 18%-ды құрады. 

Электр энергиясы бағасының өсімі 8,3% құра-
ды, бұл инфляциядан 5,2%-ға төмен. Жалпы, электр 
энергиясының 2015 жылғы қымбаттау қарқыны 
2007 жылдан бергі бірқалыпты мәнге ие болды. 
Соңғы екі жылда бұл көрсеткіш тұтынушылық баға 
индексінен төмен болып келеді.

2016 ЖЫЛҒА БОЛЖАМ

Халықаралық валюта қоры 2015 жылы қазан-
да Қазақстан экономикасының 2016 жылғы өсімін 
2,4% деңгейінде болжады. 2015 жыл соңында 
Дүниежүзілік банктің болжамы 1,1% деңгейінде 
болды. Moody’s рейтинг агенттігінің есебінде 2016 
жылдың басында 1 пайыздық өсім болжанды. 

Дүниежүзілік банк сарапшыларының пікірінше, 
қазақстандық экономиканың баяулауына мұнай 
бағасының төмендеуі мен Ресей Федерациясын-
дағы рецессиядан туындаған сыртқы және ішкі 
сұраныстың төмен өсімі әсер етеді. Ішкі нарыққа 
қосымша қысымды айырбас курсының волатиль-
дігі жасайды. 

Мұнайдың төмен бағасына байланысты Қа-
зақстанның егемендік рейтингі мен корпоративті 
несиегерлер рейтингісінің 2016 жылы әлсіреуі, 
сондай-ақ, дамушы нарықтардан капиталдың 
кері қайтуы нақты нарықтағы, сондай-ақ, қызмет 
көрсету саласындағы қазақстандық алыс-берістің 
қымбаттауына әкеледі. 

Теңге өтімділігінің көлемі және экономикаға теңге 
кредиттері бойынша мөлшерлеме, (%; оң баған) 
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0,30

0,35

0,40

0,25

0,20

0,15

14

16

18

12

10

8

М2/ЖІӨ Кредит бойынша мөлшерлеме (оң баған)

200920082007 2010 2011 2012 20142013 2015

Дереккөз: ҚР Ұлттық банкі

Инфляция және электр энергетикасы 
бағасының динамикасы, %

15

20

25

30

10

5

0

Тұтынушылық баға индексі Электр энергетикасы бағасы

200920082007 2010 2011 2012 20142013 2015

Бөлшек тауар айналымы және халықтың нақты 
ақша табысының динамикасы, %

10,0

15,0

20,0

5,0

0

-0,5

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика жөніндегі комитеті

200920082007 2010 2011 2012 20142013 2015

Бөлшек тауар айналымы
Халықтың нақты ақша табысы

Экономика өсімі қарқынының жеделдеуі 
2017-2018 жылдарда орын алады деп болжа-
нуда. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің ҚР 

әлеуметтік-экономикалық дамуының 2016-2020 
жылдардағы даму болжамына (2016 жылғы нау-
рыздағы редакциясы) сәйкес, Қазақстан ЖІӨ өсімі 
тәуелді әлемдік экономика дамуының үш сцена-
рийі қарастырылуда. Оптимистік сценарий бойын-
ша, АҚШ пен Еуроаумақтағы бұрынғыға қараған-
да, динамикалық өсім әлемдік ЖІӨ-ге әсер етіп, 
ол 2016-2017 жылдары 4%-ға дейін көтеріледі, 
бұл ретте Brent баррелінің құны 40 АҚШ долла-
рын құрайды. Базалық сценарийде әлемдік ХВҚ 
өсу қарқыны - 3,7%, Brent құны барреліне – 30 
доллар. Пессимистік сценарий бойынша, әлемдік 
экономика 3%-ға өсіп, Brent құны барреліне – 20 
доллар шамасында болады.

Болжамда көрсетілген ЖІӨ динамикасы (ба-
залық сценарий) 2016 жылы - 0,5%, бұл ретте 
долларлық мәнде ел экономикасы 186,6 млрд-
тан 122,7 млрд-қа қысқарады. Өнеркәсіп 2%-ға 
қысқарса, тау-кен өндірісіндегі құлдырау -5%-ға 
дейін ерекше болмақ, өңдеу секторындағы өн-
діріс көлемі 1,4% өсіп, ал электрмен қамту 0,3%-
ға төмендейді. Құрылыс секторындағы өсім бірқа-
лыпты болады – 2015 жылғы 4,3%-дан кейін 2,5%. 
Жұмыссыздық 5% деңгейінде қалады.

Энергетика – кәсіпорындар, тұрғындар жә-
не мемлекеттік органдардың электр және жылу 
энергетикасына деген қажеттіліктерін толықтай 
және уақытылы қамтамасыз етуге бағытталған Қа-
зақстан экономикасының стратегиялық секторы. 
Қаақстан энергетикасының құрамына электр және 
жылу энергиясын өндіру (генерация), беру, тарату 
және қамту кіреді. 

Электр энергиясының негізгі тұтынушысы– 
өнеркәсіптік кәсіпорындар (60%), оның ішінде та-
у-металлургиялық кешен болып табылады.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ

Қазақстан электр энергиясын 111 электр стан-
циясы (жалпы орнатылған қуаты 21 307 МВт, иелік-
тегі қуаты — 17 503 МВт) өндіреді. Бұл сектор қаты-
сушыларын келесіше құрылымдауға болады. 

Бірінші топ – жылу электр станциялары (ЖЭС, 
оның ішінде газотурбиналық жылу-электр станция-
лары - ГЖЭС). ЖЭС үлесіне ҚР-да өндірілетін электр 

энергиясының 89%-ы тиесілі. Көмір ЖЭС-ы - 80%, 
ГЖЭС - 9%.

Елдің ірі электр станциялары – «ЕЭК» АҚ ЭС, Екі-
бастұз 1-МАЭС («Самұрық-Энерго» АҚ), Екібастұз 

ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНА ШОЛУ
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2-МАЭС («Самұрық-Энерго» және «ИНТЕР РАО 
БЭС» АҚ), Топар МАЭС («Kazakhmys Energy» ЖШС), 
Жамбыл МАЭС – ірі қуаттылықтағы бірнеше энер-
гоблоктары бар көмір жылу-электр станциялары 
(ЖЭС) ҚР барлық электр энергиясының 40-50%-
ын өндіреді. Бұл кәсіпорындар, сондай-ақ, көтерме 
электр энергиясы нарығының негізгі жеткізушілері 
де болып табылады. Екібастұз 1-МАЭС және Екі-
бастұз 2-МАЭС Ресей Федерациясына электр энер-
гиясы экспортын қамтамасыз етеді. 

Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Ақтөбе облы-
стары сынды тау-металлургия кластерлері шоғыр-
ланған аймақтарда электр және жылу энергиясын 
қатар өндіретін өнеркәсіптік мақсаттағы электр 
станциялары да ЖЭС құрамына кіреді. Бұл топқа үл-
кен және орта қуаттылықты 1-2 энергоблокты көмір 
ЖЭС-тері жатады, олардың қатарында Қарағанды 
3-ЖЭО («Қарағанды Энергоорталық» ЖШС), қа-
рағандылық БАС ЖЭО және 2-ЖЭО («АрселорМит-
тал Теміртау» АҚ), Балқаш және Жезқазған ЖЭО 
(«Kazakhmys Energy» ЖШС), Павлодар 1-ЖЭО («Қа-
зақстан аллюминиі» АҚ), «ССГПО» АҚ Рудный ЖЭО, 
«Қазхром» АЗФ ЖЭО бар, тиісінше, бұл станциялар 
вертикалды түрде біріктірілген тау-металлурги-
ялық холдингтердің бөлігі болып табылады. 

ЖЭС-ке электр және жылу энергиясын қатар 
өндіретін, бірінші кезекте белгілі ірі компаниялар, 
ШОБ және тұрғындарға қызмет ететін станциялар 
жатады. Топ «ОАЭК» АҚ-на (Павлодар 2-ЖЭО, Пав-
лодар 3-ЖЭО, Петропавл 2-ЖЭО, Екібастұз ЖЭО), 
«Астана-Энергия» АҚ-на (Астана 1-ЖЭО, Астана 

2-ЖЭО), Қазақстандағы AES компаниялар тобына 
(Өскемен ЖЭО, Согра ЖЭО) және басқалар кіреді. 

Газотурбиналық жылу электр станциялары (ҚР-
да олар – орта қуаттылықты станциялар) өнер-
кәсіптік кәсіпорындар (мұнай-газ орындары) мен 

жақын маңдағы елді мекендердің электр энерги-
ясымен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл топқа 
Жаңажол ГЖЭС, «Теңізшевройл» ГЖЭС, Ақшабұлақ 
ГЖЭС жатады. 

Екінші топ – республика энергожүйесіндегі қы-
сымды реттеу үшін (тұтынудың ең жоғарғы нүкте-
лерін жабу) қолданылатын су электр станциялары 
(СЭС). Олардың ірілері– Бұқтырма СЭС, AES Өске-
мен СЭС, AES Шүлбі СЭС және Мойнақ СЭС. Олар-
дың үлесіне электр энергия өндірісінің 11%-ы тиеді. 

Үшінші топ – жел электр станциялары мен күн 
электр станциялары. Мұндай өндіріс көздерінің 
дамуы энергобаланстағы көмірсутекті энергия көз-
дерін азайту бойынша мемлекеттік стратегияның 
бір элементі болып табылады. Бұл тізімде Ерей-
ментау ЖЭС, Қордай ЖЭС, Қапшағай КЭС, «К-1» 
ЖЭС бар. Станция қуат айтарлықтай төмен (ең ірісі 
– Ерейментау ЖЭС жобалық қуаты – 45 МВт) ЖЭС 
және КЭС үлесі әзірге жалпы өндірістің 0,12%-ын 
құрайды. 

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статисти-
ка жөніндегі комитетінің мәліметінше, 2015 жыл 
қорытындысы бойынша ҚР барлық станциялары 
91,07 млрд кВт.с энергия өндірсе, бұл өткен жылғы 

Қазақстан БЭЖ-не электр энергиясы 
ағынының сальдосы, млн кВт.с
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көрсеткіштен 3,7%-ға төмен (94,64 млрд кВт.с). Өн-
дірістің қысқаруы ел ішіндегі тұтынудың оңтайлан-
дырылуымен, сондай-ақ, сыртқа электр энергиясын 
экспорттау көлемінің қысқаруымен байланысты. 

Электр энергиясы өндіріс көлемін Екібастұз 1-МА-
ЭС және 2-МАЭС, «ЕЭК» АҚ ЭС сынды ірі өндіріс 
кәсіпорындары қысқартты. «Kazakhmys Energy» ЖШС 
МАЭС, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
АҚ және «Қарағанды-Энергоорталық» ЖШС, «Алма-
ты Электр Станциялары» АҚ-нда өндіріс артты. 

Бұл ретте энергия өндірісінің аймақтық құрылы-
мында өзгеріс орын алған жоқ. Елдегі ең ірі Екі-
бастұз 1-МАЭС және 2-МАЭС, сондай-ақ, Ақсу ЭС 
және павлодарлық үш ЖЭО шоғырланған Павлодар 
облысы электр энергиясының 40%-ын өндіреді. 
Қарағанды облысына 17% келсе, Шығыс Қазақстан 
облысының ЖЭС және СЭС-тері 10%, Алматы облы-
сы мен Алматы қаласының электр станциялары 7% 
энергия өндіреді. Қалған 10 аймақта электр энер-
гиясының 30%-дан азы өндіріледі.

2015 жылғы өндіріс бойынша Қазақстанның он ірі 
энергия өндіруші компаниясы, млрд кВт.с
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚАМТУ

ҚР бірыңғай электр энергетикалық жүйесін 
көрші елдердің ұлттық энергожүйелерімен, сон-
дай-ақ ҚР аймақтық желілерімен қосатын маги-
стральдық желілер, Қазақстан энергетикалық на-
рығының жүйелі операторы – «KEGOC» АҚ-ның 
(90%-ы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қо-
рына тиесілі) меншігінде. KEGOC иелігінде жалпы 
ұзындығы 24 979 км 0,4-1150 кВ қысымды 355 әуе 
электр беру желілері бар. Бұдан бөлек, жүйелік 
оператор балансында трансформаторының орна-
тылған қуаты 36 244,55 МВА 35-1150 кВ қысымды 
77 электр шағын станциясы бар. 

Тарату секторастына 0,4-220 кВ қысымды ай-
мақтық деңгейдегі электр желілерін қадағалайтын 
20 аймақтық энергетикалық компания (ЭТК) және 
150 шағын беру компаниясы жатады. ЭТК мемле-
кеттік, сонымен бірге жеке меншікте де бар. Бөл-
шек тұтынушыларды электр энергиясымен қамту 
200-ден астам энергиямен қамтушы ұйымдар та-
рапынан жүзеге асырылады. 

Тұтынудың жоғарғы нүктесі күзгі-қысқы 
мерзімге сәйкес келеді. 2015 жыл қорытындысы 

бойынша қаңтар-ақпан және қыркүйек-желтоқсан 
аралығында барлық электр энергиясының 52,8%-
ы өндірілген, тұтынылған үлесі - 53,6%. Тұтынудың 
ең жоғарғы нүктесі желтоқсанда тіркелген - 9,32 
млрд кВт.с, ал төменгі нүкте маусымда 6,68 млрд 
кВт.с деңгейінде орын алған.

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ 
ТҰТЫНУ

Жылу энергиясы көздерінен, жылу желілерінен 
және жылу тұтынушы құрылғылардан тұратын Қа-
зақстан жылумен қамту жүйесі кеңестік кезеңде ірі 
жылу көздерінің айтарлықтай үлесінен тұратын ор-
талықтандырылған жылумен қамту жүйесін (ОЖЖ) 
қарастыратын қадам аясында қалыптасқан. Осы-
лайша, 90-ға жуық қазақстандық қаланың басым 
бөлігі ОЖЖ-не қосылды. 

Қазақстанда жылу энергиясын 40 ЖЭО, ірі 28 
қазандық (қуаты 100 Гкал/с-тан жоғары) және 5,6 
мың шағын қазандық (қуаты 100 Гкал/с-тан төмен) 
өндіреді. Бұл ретте ЖЭО және ірі қазандықтар жылу 
энергиясының 80%-ын өндірсе, кіші қазандықтар 
қалған 20% үлесті береді. Екіқұбырлы есептеудегі 
жылу желілерінің соңғы (2014 жыл) ресми баға-
лау бойынша ұзындығы – 12 мың км, олардың тозу 
деңгейі - 71%, ал норматвиті шығындар 25%-ға ба-
рады. Жылу желілерінің басым бөлігі коммуналдық 
меншікте. 

2015 жылы елдің ЖЭО және қазандықтары 78,74 
млн Гкал жылу энергиясын өндірсе, бұл 2014 жылғы 
көрсеткіштен 3% кем. Мәліметтер 2013 жылы бай-
қалған жылу энергетикасындағы өндірістің қысқа-
ру трендін дәлелдей түседі. Соңғы үш жыл бойынша 
өндірістің қысқару қарқыны -9%. Төмендеуге бір-
неше фактор әкеліп отыр: нормативті шығындарды 
қысқартқан жылу желілерін жаңғырту жұмыста-
ры, сондай-ақ, тұтынушылар деңгейінде энерго-
тиімділікті арттыру бойынша жалпыреспубликалық 
ауқымдағы бағдарламаның ендірілуі. 

2015 жылы Қазақстанда электр энергиясын өндіру 
және тұтыну, млрд кВт.с
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Жылу энергиясы – әлеуметтік тауар болып табы-
лады. Оның негізгі тұтынушыларының біріне – елде 
өндірілетін жылу энергиясының 40%-ын дәстүрлі 
түрде тұтынатын тұрғын үй-коммуналдық шару-
ашылықтар (оның ішінде әлеуметтік-бюджеттік са-
ланың 22 мың нысаны мен 160 мыңға жуық көпқа-
батты үйлер) жатады. 

Қазақстан аумағында жылу беру маусымы қы-
ркүйек-қарашада басталып, сәуір-мамырда аяқта-
лады (орташа күндік температура 8-100С-тан төмен 
кезеңнің ұзақтығына байланысты). Жылу энергия-
сын тұтынудың жоғарғы нүктесі электр энергиясын 
тұтынудың жоғарғы нүктесімен сәйкес келеді. 2015 
жылы жылу энергиясын өндірудің ең жоғарғы нүк-
тесі қаңтар айына тура келді (11,6 млн Гкал).

ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ТАРИФТЕРІ

Елдің энергетика саласы компаниялары табиғи 
монополиялар субъектілері болып табылады, олар-
дың қызметі ҚР үкіметінің өкілетті органымен қа-
дағаланады. Қазіргі таңда ол – ҚР Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау комитеті. Комитет электр және 
жылу энергиясын беру және тарату бойынша қызмет 
көрсететін компаниялар орналасқан нарықты реттей-
ді. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, электр желілік 
компаниялардың тарифтері операциялық шығын-
дардың (реттеу қызметін көрсетуге қажетті), сон-
дай-ақ, капиталды шығындардың (инвестициялық 
бағдарлама) өтелуін қамтамасыз етуі қажет. 

Электр энергиясы өндіріс секторында 2009-2015 
жылдары ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген «Ин-
вестицияға айырбас тариф» бағдарламасы бойынша 
барлық энергия өндіруші ұйымдарда шекті тарифтер 
әрекет етті. Өндіруші қуаттылықтарды жаңғырту мақ-
сатында бұл тарифтерге инвестициялық құрамдас 

бөлік қосылған. ҚР Энергетика министрлігі инве-
стициялық міндеттемелер туралы жасалған келісім-
дердің орындалуына қадағалау жүргізді. 2015 жылы 
Қазақстан Республикасы Үкіметі Бағдарламаны 2018 
жылға дейін ұзарту туралы шешім қабылдады. 

2016 жылдан бастап электр желілік және жылу-
мен қамтушы компаниялар 5 жылдық шекті тарифтер 
бойынша тариф қалыптастыруға көшті. Бұл қадам 
инвестициялық тартымдылықты арттыруға, база-
лық субъекттердің табиғи монополия жағдайынан 
бәсекелестік нарық жағдайына өтуіне бағытталған 
және барлық нарық қатысушыларына үлкен айқын-
дылықты қамтамасыз етеді: энергетиктердің инве-
стициялық бағдарламаны, ал тұтынушылардың өз 
шығындарын жоспарлау мүмкіндігі туады. 

ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеттің мәліметі 
бойынша, 2015 жылы электр энергиясын босату баға-
мы 8,3%-ға өссе, жылу энергиясына - 14%-ға өскен. 
Электр энергиясы бағасы соңғы он жыл ішіндегі ең 
төменгі өсімді көрсетті. Жылу тарифтері, керісінше, 
соңғы жылдардағы ең жоғарғы өсімге жеткен.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 

Энергетикалық сектор компанияларының не-
гізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 2015 
жылы 7,4%-ға төмендеген. Бұл 2007-2015 жыл-
дардағы секторға салынған инвестицияның ең 
рекордты төмендеуі. Ең төменгі нүктелердің біріне 
секторға шетелдік инвестицияның салынуы сәйкес 
келеді. 

Салаға 2009-2015 жылдары салынған инве-
стицияның жоғарғы қарқыны негізінен шекті тари-
фтер бағдарламасының есебінен қалыпты болды. 
ҚР Энергетика министрлігінің мәліметінше, шекті 
тарифтер саясатын жүргізу арқасында электр энер-
гетикасы саласына 900 млрд-тан астам теңге ин-
вестиция салынған, бұл 2009-2014 жылдары жаңа 
2 764 МВт қуаттылықты енгізуге мүмкіндік берсе, 
ол өз кезегінде экономиканың электр энергиясына 
деген сұранысын толықтай жапты. 2015 жыл ішін-
де 160 МВт жаңа қуаттылықты қолданысқа енгізу 
жоспарланған болса, 2015 жылға жоспарланған 
инвестиция көлемі – 172 млрд теңге. 

2015 жылы Қазақстан энергетикасында бірне-
ше маңызды жоба жүзеге асырылды. Петропавл 
2-ЖЭО-нда К-63-90 турбоагрегаты іске қосылып, 
станцияның орнатылған қуатын 21 МВт-қа артты-
рып, 455 МВт-қа жеткізді. Павлодар 3-ЖЭО-нда 
екі турбоагрегат іске қосылды: ПТ-65/75-130-13 
және Т-120/130-130ПР2, нәтижесінде станцияның 
орнатылған қуаты 540 МВт-қа дейін артса, жаңар-
тылған негізгі қондырғылардың үлесі 67%-ға жет-
ті. Жылу энергиясыЭлектр энергиясы

Қазақстанда электр және жылу энергиясы тарифтерінің өсімі, %
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Маңызды жобалардың бірі «Самұрық-Энерго» 
АҚ-нда жүзеге асты: компания өнеркәсіптік қолда-
нуға орнатылған қуаты 45 МВт Ерейментау ЖЭС-н 
берді. Жақын уақытта станцияның қуаты 90 МВт-
қа артады, ал ұзақмерзімді перспективада бұл 
көрсеткішті 300 МВт-қа жеткізу көзделуде. 

Өскемен СЭС-нда жаңғыртылған №3 су агрега-
ты қолданысқа енгізіліп, №2 су агрегатын жаңғы-
рту жұмыстары басталды. Екі жоба да станцияның 
қуатын 18 МВт-қа арттыруға негізделген. 

Ірі жобалар электр желілерінде жүзеге асырылу-
да. 2015 жылы KEGOC ұзындығы 600 км 500 кВ Екі-
бастұз – Шүлбі СЭС – Өскемен желісін салу бойынша 
жобаны (бір жылда 218 км салынды, барлығы 348 
км дайын) жүзеге асырып, 500 кВ «Семей» ШС, 500 
кВ «Өскемен» ШС және 1150 кВ «Екібастұз» ШС-нда 
құрылыс-монтаж жұмыстары басталды.

ҚР Энергетика министрлігінің есебінше, 2016-
2030 жылдары электр энергетикасына 5 трлн теңге-
ге жуық инвестиция тарту керек.

НАРЫҚТЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Қысқамерзімді перспективада ҚР энергетикасы 
бірнеше негізгі фактор ықпалында болады.

Оның біріншісі– сыртқы сұраныс пен өнеркәсіптік 
өндірістің төмендеуіне байланысты орын алған ҚР 
экономикасындағы негативті тенденциялар. Басты 
электр энергиясының өнеркәсіптік тұтынушысы – 
мателлургия саласы айналымын төмендетпегеніне 
қарамастан, өзге секторлар өндірісінің құлдыраға-
нын байқатты, ал транспорт жағдайында – темір жо-
лы транспортының жүк айналымы көлемі төмендеп, 
16% құрады. 

Екінші фактор – қуаттылықтың артық болуына 
байланысты туындаған ішкі нарықтағы электр энер-
гиясы бағасының төмендеу мүмкіндігі тренді. Жалпы 
жүйе бойынша жоғары тозу деңгейін есепке алғанда, 
капиталды шығын көздерінің дефициті жағдайында, 
3-5 жылдық перспективада азырақ жаңғыртылған 
кәсіпорындарға өндірістің ағымдағы көлемін, тиісін-
ше нарықтағы үлесін ұстап тұру қиынға соғады. 

Мұнымен бірге жақын жылдар ішінде электр 
энергиясын беру саласында екі ауқымды жо-
ба жүзеге асырылады: Екібастұз-Семей-Өске-
мен және Семей-Ақтоғай-Талдықорған-Алматы 
(500 кВ Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік транзит жо-
басы) ЭБЖ құрылысы. Бұл жобалардың мақсаты 
– Солтүстік-Оңтүстік (Солтүстік – энергопрофи-
цитті аймақ, Оңтүстік – энергодефицитті аймақ) 
бағыты бойынша ұлттық энергожүйенің транзитті 
мүмкіндігін 1 350 МВт-тан 2 100 МВт-қа арттыру, 
Ақтоғай-Мойынты, Ақтоғай-Алматы, Ақтоғай-До-
стық темір жол учаскелерін электрлендіруге жағдай 
жасау, Шығыс Қазақстан облысының қолданыстағы 
және енді енгізілетін (Актоғай KAZ Minerals және 
басқалар) тау-металлургиялық кәсіпорындарының 
электр энергиясының ірі көлемдеріне қол жеткізуін 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Транзиттік мүмкіндікті кеңейтіп, жаңа тұтынушы-
ларды енгізу міндетті түрде Қазақстан электр энерге-
тикасы нарығындағы бәсекелестікті күшейтеді. 

Бұдан бөлек, 2011-2020 жылдарға ар-
налған ҚР Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

Қазақстан энергосекторындағы инвестиция 
динамикасы, %
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика жөніндегі комитеті

бағдарламасын жүзеге асырудың екінші кезеңі 
2016-2020 жылдарға келеді, оның бір міндеті 

– республиканың коммуналдық жүйелерін, оның 
ішінде, электр және жылу желілерін жаңғырту бо-
лып табылады. Бағдарлама аясындағы шаралар 
электр және жылу энергиясына деген қажеттілік-
терді қамтамасыз ету үшін отын шығынын айтар-
лықтай қысқартуға шақырады. Жаңғырту жұмы-
стары энергоүнемдеуші технологияларды қолдану 
арқылы жүзеге асырылуда. Бағдарламаның екінші 
кезеңін жүзеге асыру барысында жөндеуді қажет 
ететін республиканың жылу желілерінің үлесі 2016-
2020 жылдары 50-ден 40%-ға, электр желілері 63-
тен 53%-ға қысқаруы тиіс. 

2016 жылдың 1 шілдесіне дейін Еуразиялық эко-
номикалық одақтың (ЕАЭО) қатысушылары ЕАЭО 
ортақ электр энергетикалық нарығын қалыптасты-
ру бағдарламасын қабылдауды жоспарлап отыр, ол 
2019 жылдан бастап жүзеге асады. Бұл фактор ішкі 
нарықтағы бәсекелестікті арттыруы тиіс.

Қазақстан энергосекторындағы тікелей шетелдік 
инвестиция ағыны, млн долл.
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59 %

64    -ға
ТӨМЕНДЕДІ

Өндірістік қуат 

ПАВЛОДАР 2-ЖЭО

№1 қазандық агрегат (жаңа)

№2 градирня (жаңа)

ЕКІБАСТҰЗ ЖЭО

№1 турбоагрегат (жаңа)

№6 қазандық агрегат (жаңа)

ЖАҢАРТЫЛДЫ ПАВЛОДАР 3-ЖЭО

№1 турбоагрегат (жаңа)

№2 турбоагрегат (жаңа)

№4 турбоагрегат (жаңа)

№5 турбоагрегат (жаңа)

№1 қазандық агрегат (жаңа)

№2 қазандық агрегат (жаңа)

№3 қазандық агрегат (жаңа)

№5 градирня (жаңа)

ЖАҢҒЫРТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ

ӨСІМ ДИНАМИКАСЫ

Күл шығарылымы 

20%

112 МВт

Орнатылған 
электр қуаты

23%

млн кВт.с
698,53

Электр энергия 
өндірісі 

318,96
  мың Гкал

8%

Жылу энергия 
өндірісі

17%

Орнатылған 
жылу қуаты

328Гкал/c

ҚЫЗМЕТ 
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 

ШОЛУ ЖӘНЕ ДАМУ 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

2015 ЖЫЛЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өнідірлген электр энергиясы көлемі 3 720 млн кВт.с құрап, 2014 
жылмен салыстырғанда, 11%-ға өсті. Өсім Павлодар 3-ЖЭО-нда екі жаңартылған турбоа-
грегатты іске қосумен байланысты орын алды. 
Жылу энергиясының өндіріс көлемі 2015 жылы 4 412 мың Гкал құрап, 2015 жылғы сыртқы 
ауа орташа температурасының жоғарылауы мен тасымал кезіндегі шығынның төмендеуі 
есебінен 2014 жылғы көрсеткіштен 5,3%-ға төмен.

Компанияның 2010-2020 жылдарға жоспарланған 
инвестиция көлемі 124,5 млрд теңгені құрайды. 
Инвестициялық бағдарлама аясында шаралар үш: 
өндірісті арттыру, беру кезіндегі электр және жылу 
энергиясы шығындарын төмендетуді қоса алғанда, 
энергия үнемдеу және өндірістің экологиялық 
параметрлерін жақсарту бағыттары бойынша жүзеге 
асырылуда.

2009-2015 ЖЫЛДАРДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

ШЕКТІ ТАРИФТЕР БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ӘРЕКЕТ 
ЕТУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ 
ЖҮЗЕГЕ АСУ НӘТИЖЕЛЕРІ   (2009-2015 ЖЫЛДАР)

2009-2015 жылдары Қазақстанда ҚР Үкіметінің 
«Шекті тарифтерді бекіту туралы» қаулысына негізделген 
бағдарлама жұмыс жасады. Электр энергиясын өндіру 

шекті тарифтерінен түскен табыс арқасында жеті жыл-
да «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жылу-электр орталығына 
47,4 млрд теңге инвестицияланды. Қорытындысында  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үш станциясындағы 662 
МВт орнатылған электр қуатының ішінде жаңар-
тылған турбоагрегаттардың жиынтық қуаты 392 
МВт құрады.
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ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ ЖӘНЕ 
ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 2015

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ӨНДІРІСТІ АРТТЫРУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жылу-электр орта-
лықтарында 2009-2015 жылдары 5 қазандық 
агрегат пен 5 турбоагрегат жаңартылып, қайта 
құрылды. 2009 жылы мамырда Екібастұз ЖЭО-н-
да жылу тұтыну үшін электр энергиясын өндіру 
мақсатымен, 12 МВт орнатылған электр қуатына 
ие №1 турбина пайдалануға беріліп, ол өндірілетін 
энергияны өзіндік қажеттіліктеріне пайдалануына 
мүмкіндік берді. 

Павлодар 3-ЖЭО-нда 2011 және 2012 жылдары 
жаңа №1 турбоагрегат монтаждалып, станцияның 
орнатылған электр қуаты 440-тан 505 МВт-қа арт-
ты. Оны технологиялық процесті автоматты басқа-
ру жүйесімен (ТП АБЖ) жабдықтау жұмыстың эко-
номикалық және қауіпсіз режимін енгізуге, бу мен 
автоматты режимде жылуландырудың енгізілген 
параметрлерін қолдауға, қондырғылардың темпе-
ратуралық режимін және енгізілген қалыпты қысым-
ды сақтауға мүмкіндік берді. 

2014 жылдың желтоқсанында Павлодар 
3-ЖЭО-нда №5 турбоагрегат, 2015 жылдың маусы-
мында – жаңа №2 турбоагрегат, 2015 жылдың қа-
рашасында - №4 турбоагрегат пайдалануға беріл-
ді, ол орнатылған электр қуатын 15 МВт-қа, 505-тен 
540 МВт-қа арттыруға мүмкіндік берді. 2015 жылғы 
жазда №5 жаңа градирня пайдалануға берілді. Ке-
шенді шаралардың нәтижесінде 3-ЖЭО иеліктегі 
қуатын арттыруға қол жеткізіліп, станция турбина-
ларының конденсаторларындағы вакуумды жақ-
сарту есебінен жазғы уақытта жоғары қысымды 
алып жүруге мүмкіндік туды.

2012 жылы Павлодар 2-ЖЭО-нда №2 жаңа гра-
дирня пайдалануға берілді, бұл электр энергиясын 
конденсациялық режимде өндіру бойынша шектеуді 
алып тастауға мүмкіндік берді. 

2011-2015 жылдары Павлодар 2-ЖЭО, 3-ЖЭО 
және Екібастұз ЖЭО-нда 5 қазандық агрегат қайта 
құрылды: 

 y 2011 жылы Павлодар 2-ЖЭО-нда №1 қазандық 
агрегатты барабанын ауыстыру арқылы қайта 
құру жұмыстары атқарылды; 

 y 2012 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда ауыстырудан 
кейін №1 қазандық агрегат іске қосылса, 2014 
және 2015 жылдары №3 және №2 қазандық 
агрегаттарды жаңғырту жүргізілді;

 y 2014 жылы Екібастұз ЖЭО-нда ауыстырудан кей-
ін бу өнімділігі 15 т/с-қа артқан №6 қазандық 
агрегат пайдалануға берілді. 

Жүзеге асырылған жобалардың арқасында қон-
дырғылардың сенімділігі мен өнімділігін арттыруға, 
атмосфераға бөлінетін зиянды заттардың шыға-
рылымын азайтуға мүмкіндік туды.

ӨНДІРІСТІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІН 
ЖАҚСАРТУ

Инвестициялық бағдарлама аясында экологи-
ялық параметрлерді жақсарту мақсатында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ жылу-электр орталықтарының бар-
лық электр қазандық агрегаттарында екінші деңгейлі 
батареялық эмульгаторлары бар күл аулаушы қонды-
рғылар (КАҚ) орнатылды, ол күл шығарылымының 
ауаға бөлінуін алты есе қысқартуға мүмкіндік берді. 
Орындалған шаралар түтін газдарын тазалау деңгей-
ін арттырып, кәсіпорынның экологиялық төлемдер 
шығындарын төмендетуін қамтамасыз етті. 

2009-2015 жылдары Компания зиянды шыға-
рылымдар көлемін 35%-ға төмендетті. 2008 жыл 
аяғында, инвестициялық бағдарламаны іске қосу 
алдында, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорында-
рымен атмосфераға бөлінетін зиянды қалдықтар 
шығарылымының көлемі 65,9 мың тонна деңгейінде 
белгіленген. 2015 жыл қорытындысы бойынша, бұл 
көрсеткіш 42,5 мың тоннаны көрсетті. 

2009-2015 жылдары 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, ЕЖЭО-н-
да батареялық эмульгаторларды енгізу арқасында, 
жалпы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бойынша электр 
энергиясы өндірісі көлемі 23,12%-ға артып, сон-
дай-ақ, жылу энергиясын босату көлемі 7,79%-ға 
артып (көмір тұтыну көлемінің 10,6%-ға өсуіне сәй-
кес келеді), атмосфераға бөлінетін күл шығарылымы 
65,75%-ға қысқарды. 

Станцияның технологиялық айналымының 
үздіксіздігін қамтамасыз ету және күл-қож қал-
дықтарын 25 жылға қоймалау мақсатында екі жаңа 
күл үйіндісін салу және бір қолданыстағы күл үй-
індісін қайта құру жалғасуда. 2015 жылы Тұз көлі 
табанында Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің 2-кезе-
гін салу бойынша жұмыстар басталып, сондай-ақ, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО және 2-ЖЭО күл 
үйінділерінің 2-кезегін салу жұмыстары аяқталды. 
Құрылыс жұмыстарында инновациялық материал – 
канадалық полисинтетикалық геомембрананы қол-
дану жер қабатына зиянды заттардың түсуін 100% 
болдырмайды.

ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» топ кәсіпорындарының 
инвестициялық бағдарлама шараларын орында-
уы 15,5 млрд теңгені құрады, ал жоспарланған 
бюджет 18,7 млрд теңгені құрайтын. Оның ішінде  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндіріс жобаларын жүзеге 
асыруға 2015 жылы 12,5 млрд теңге бағытталды. 

2015 жыл қорытындысы бойынша, Қазақстан 
Республикасының «Электр энергетикасы туралы» 
Заңына сәйкес, инвестициялық міндеттемелерді 
орындау келісімі бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
өз мойнына алған міндеттерін толықтай орындады. 
2015 жылы 3-ЖЭО, 2-ЖЭО және ЕЖЭО энергия көз-
дерінен электр энергиясын босату тарифтері 2015 
жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін 7,50 
теңге/кВт.с көлемде белгіленді. 

Ірі қайта құрулар Павлодар 3-ЖЭО-нда орын ал-
ды. Мұнда шекті тарифтер әрекет еткен кезеңде 4 
турбоагрегат жаңартылып, орнатылған электр қуа-
тын 440 МВт-тан 540 МВт-қа арттыруға мүмкіндік 
берді. 2015 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда бірден 2 
турбоагрегат пайдалануға беріліп, бұл тәуелсіз Қа-
зақстанның электр энергетикасы саласындағы еле-
улі жаңалық болды.

2015 жылы 3-ЖЭО-нда инвестициялық бағдар-
лама аясында 10 жоба іске асырылды. Олардың 

ішіндегі ең ірілері: БТ-65/75 -130/13 №2 бу турби-
насын ауыстыру, күл үйіндісін салу және қайта құру; 
бу желілерін қайта құру; ТП АБЖ орната отырып, 
БКЗ-420-140 №2 қазандық агрегатын қайта құру; 
элегазды ажыратқыштарды орната отырып, ашық 
тарату құрылғыларын (АТҚ-110 кВ) қайта құру жә-
не №5 градирняны салу. Бұл қолданыстағы және 
перспективада бар тұтынушылар қажеттіліктеріне 
арналған электр және жылу энергиясын 3-ЖЭО-
нан босату көлемін арттыруға мүмкіндік беріп, сон-
дай-ақ, электрмен қамту, бумен қамту және жылу-
мен қамту сенімділігін күшейтті. 

2015 жылы шілдеде №2 турбоагрегат пайдала-
нуға берілгеннен кейін 3-ЖЭО орнатылған электр 
қуаты 5 МВт-қа өсіп, 525 МВт құрады. №4 турбо-
агрегатты қайта құру станцияның қуатын тағы 15 
МВт-қа көтеруге мүмкіндік берді. Күл үйіндісінің 
екінші картасын салу кезінде заманауи фильтра-
цияға қарсы экран технологиясы – канадалық ге-
омембрана қолданылып, күл үйіндісі табанын жүз 
пайыз гидроизоляциялауды қамтамасыз етті. Жаңа 
№5 градирня жазғы уақытта конденсациялық ре-
жимде қосымша 25 МВт электр қуатын алып жүруге 
және 3-ЖЭО орналасу ауданында атмосфералық 
ауаға ықпал етуді қысқартуға мүмкіндік берді. 

Бұдан бөлек, қолданыстағы активтерді жаңар-
ту, қолдау, қайта құру және техникалық қайта 

2015 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

Атауы 2013 2014 2015

Орнатылған электр қуаты, МВт 627 642 662

Электр энергиясын өндіру, млн кВт.с 3 534 3 349 3 720

Қазақстандық электр энергиясы өндірісіндегі үлесі, % 3,8 3,5 4,1

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт.с 2 251 2 221 2 434

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт.с 2 698 2 738 2 963

Орнатылған жылу қуаты, Гкал/с 2 102 2 140 2 240

Жылу энергиясын өндіру, мың Гкал 4 341 4 660 4 412

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 149 3 276 3 209

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 109 4 204 4 154

Анықтама:    

Сатып алынатын жылу энергиясы, мың Гкал 1 132 1 165 1 159

Сатып алынатын электр энергиясы, млн кВт.с 34 239 133

Қазақстан бойынша жалпы электр энергиясы өндірісі, млрд кВт.с 92,6 94,6 90,8

Негізгі өндірістік көрсеткіштер
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ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ ЖӘНЕ 
ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 2015

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Компанияның басты қаржы-экономикалық көр-
сеткіштері операциялық және қаржылық қызметтің 
нәтижелелігі мен тиімділігін, сондай-ақ Компани-
яның стратегиялық дамуының негізгі бағыттары 
орындалғанын көрсетеді.

жарақтандыру бағдарламасына сәйкес, 2015 жылы 
Павлодар 3-ЖЭО-нда бу желілерін қайта құру 
жалғасын тапты, бұл станция жұмысының сенімділі-
гін күшейтіп, қазандықтағы будың жобалық 5600С 
температурасын қайтаруға мүмкіндік береді, ол 
электр энергиясы өндірісіне кететін отынның бөл-
шек шығынын төмендетеді. 

ТП АБЖ (технологиялық процесті автоматтан-
дырылған басқару жүйесі) орнатылған БКЗ-420-
140 №2 қазандық агрегатты қайта құру аяқталды. 
ОРУ-110 кВ қайта құру аясында 110 кВ №151, 152, 
ЭБЖ-не 110 кВ элегазды ажыратқыштары орнатыл-
ды, бұл электрлі байланысқан байланыс трансфор-
маторлары мен ЖЭО трансформаторларын «Про-
мышленная» шағын станциясының 110 кВ ЭБЖ-нен 
ажыратуға және шағын станцияда апаттық жағдай 
орын алған кезде ЖЭО жұмысын тоқтатпауға мүм-
кіндік береді. Т-100/120-130-3 №6 турбоагрегатын 
қайта құру бойынша дайындық шаралары бастал-
ды, ол 2017 жылы орындалатын болады. 

Павлодар 2-ЖЭО мен Екібастұз ЖЭО-нда жүзе-
ге асырылған инвестициялық бағдарламаларының 
негізгі шараларына станция күл үйінділерінің екінші 
кезек құрылыстары жатады. Мұнда сонымен бірге 
күл үйіндісінің табанында заманауи фильтрацияға 
қарсы экран технологиясы – канадалық геомем-
брана технологиясы қолданылды.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІ НЫСАНДАРЫН ҚАЙТА ҚҰРУ

«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ-нда сомасы 6,7 млрд теңге (оның ішінде 2015 
жылға – 2,4 млрд теңге) болатын «2013-2015 жыл-
дарға қайта құру, жаңғырту және техникалық қай-
та жарақтандыру инвестициялық бағдарламасы» 
әзірленіп, бекітілген. 

Инвестициялық бағдарламаның орындалу көзі – 
кәсіпорынның өзіндік қаражаты, нақтырақ айтқанда, 
тарифте бекітілген амортизация мен пайда болып 
табылады. Бағдарламаның мақсаты – тұтынушы-
ларды энергиямен қамтуды тұрақтандыру және өңір 
энергетикалық кешенінің дамуына ұзақмерзімді 
жағдай жасау. Инвестициялық бағдарлама шағын 
станциялар мен электр желілері қондырғыларының 
ағымдағы техникалық жағдайы, сондай-ақ, қолда-
ныстағы активтерді пайдалану коэффициентін арт-
тыруға бағытталған шараларды қамтитын эконо-
микалық және техникалық сипаттағы басымдықтар 
ескеріле отырып әзірленген. Бағдарламаға электр 
энергиясы нормативті шығындарын төмендету, 
электр қондырғылары сенімділігін арттыруға бағыт-
талған шаралар қосылған. 

Жыл ішінде бағдарламаның келесі бөлімдері 
бойынша жұмыстар жүргізілді:

 y 35 кВ және одан жоғары желілерді салу, қай-
та құру, жаңғырту және техникалық қайта жа-
рақтандыру («Промышленная», «Западная 
городская», «Ленинская», «12-Насосная», «Май-
ка-ин-64», ӘЖ-110 кВ «Отпайка на Насосную-1»).

 y Сандық корпоративтік телекоммуникациялық 
желілерді, мәліметтерді жинау және SCADA/EMC 
энергияны басқару жүйесін құру, ЭКЕАЖ енгізу.

 y Технологиялық қондырғылар мен меха-
низмдерді сатып алу. 

 y Өндірістік ғимараттар мен құрылғыларды қайта 
құру мен жөндеу.

ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІН ҚАЙТА ҚҰРУ

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 2015 жылы Еуро-
па Қайта құру және Даму Банкі несиесі аясында ин-
вестициялық бағдарламаны жүзеге асыруды жалға-
стырды: Екібастұз қаласында жылу желілерін қайта 
құру мен жаңғыртуға (техникалық-экономикалық не-
гіздеме), қаланың солтүстік бөлігінде (жеке сектор) 
және Екібастұз қаласының өнеркәсіптік аумағында 
жылу магистральдерін салу үшін дайындық құжат-
тары әзірленді, 2/3 сорғы станциясы құрылысының, 
«2022 жылға дейін Павлодар қаласы жылу желілерін 
дамыту» жобасының, Екібастұз қаласында МТС-І мен 
МТC-V арасында қосқыш құрылысының және ТК-77-
ден ТК-29-ға дейінгі қосқыш құрылысының жоба-
лық-сметалық құжаттамасы әзірленді. 

2015 жылы ЕҚДБ бағдарламасы аясында инве-
стициялық жобаларды жүзеге асыру бойынша жылу 
желілерін жаңғыртуға барлығы 224,3 млн теңге жұм-
салды. Павлодар қаласы жылу желілерін дамыту мен 
қайта құру инвестициялық бағдарламасына сәйкес, 
амортизациялық аударымдар аясында 2015 жылы 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС келесі шараларды 
орындады:

 y 99,5 млн теңге сомаға пенополиуретанды қап-
таманы қолдана отырып, ұзындығы 295,8 метр 
ТК-15-тен ТК-18-ге дейінгі ТМ-6-ны қайта құру. 
Ол жылумен қамту сапасын арттырып, жылу 
желілерінің сенімділігін көтерді, құбыр желілерінің 
пайдалану мерзімін арттырып, жылу шығында-
рын қысқартты.

 y 44,7 млн теңге сомаға 600 жылу есептегіш құралы 
орнатылды.

 y 25,8 млн теңгеге 200 мәліметтерді жинау және 
беру құралы (МЖБҚ) орнатылды. МЖБҚ функци-
ясы – көрсеткіштерді қашықтықтан жинау мүмкін-
дігі болып табылады.

 y 118 млн теңгеге ұзындығы 1 056 метр жылу құбы-
ры диаметрі үлкейтіліп, қайта құрылды. Бұл қай-
та құру жұмысы Павлодар қаласының орталық 

бөлігіндегі көпқабатты тұрғын үйлердің гидрав-
ликалық режимін жақсартуға мүмкіндік берді. 

Екібастұз қаласы жылу желілерін дамыту мен 
қайта құру инвестициялық бағдарламасына сәйкес, 
амортизациялық аударымдар аясында 2015 жылы 
келесі шаралар орындалды:

 y 19,6 млн теңге сомаға пенополиуретанды қапта-
мамен және фасонды өніммен алдын ала оқша-
уланған болат құбырларды пайдалана отырып, 
ұзындығы 1 225 метр жылу желісін құру;

 y 19,3 млн теңге сомаға пенополиуретанды қап-
тамамен және фасонды өніммен алдын ала 

оқшауланған болат құбырларды, заманауи за-
порлы арматура мен антикоррозиялық қорға-
нысты жаңа материалдарды пайдалана отырып, 
ұзындығы 1 103 метр жылу желісін құру, ол жылу 
желілерінің жұмыс сенімділігін арттырып, құбыр-
лардың пайдалану мерзімін ұзартты, нормативтік 
шығындарды азайтып, тұтынушыларды жылумен 
қамту сапасын жақсартты.

 y 4,5 млн теңге сомаға ауданы 310 м2 №2 біріккен 
сорғы станциясының шатырын қайта құру (жұмсақ 
шатырды прогрессивті тип – қатты қос құламалы 
шатырға ауыстыру), ол жұмыс сенімділігін артты-
рып, өндірістік ғимараттың, сонымен бірге, ондағы 
құрылғылардың пайдалану мерзімін ұзартты.

2013–2015 жылдардағы негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер, млн теңге 

КӨРСЕТКІШТЕР 2013 2014 2015 

Негізгі қызмет табыстары 32 872 37 098 40 547

Кезең шығындарын есепке алғандағы өзіндік құн (24 954) (28 436)  (31 736)

Операциялық қызметтен түскен пайда 7 918 8 662 8 811

Бір жылғы жалпы EBITDA* 10 458 12 059 12 961*

Бір жылғы жалпы EBITDA, айырма % 31,8% 32,5% 32%

Табыс салығы бойынша шығындар (1 645) (1 845) (61)

Бір жылғы таза пайда 5 529 5 900 (2 097)

Активтер 81 142 114 171 127 557

Капитал 47 850 66 031 62 374

Негізгі жабдықтар бойынша капиталды шығындар 10 254 18 060 18 631

* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген 

ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 

Компанияның 2015 жылғы қаржылық есептілігі 
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты-
на сәйкес әзірленді. Есеп саясатының принциптері 
Компания кәсіпорындарының бәріне бірегей.
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ТАЗА ТАБЫС/ШЫҒЫННЫҢ ДИНАМИКАСЫ

2015 жылғы операциялық қызметтен түскен 
табыс 8 811 млн теңге (өткізу табысынан айырма-
сы 21,7%) құраса, табыстың 149 млн теңгеге өсуі 
электр энергиясы өндірісінің 12,2%-ға өсуімен, 
сондай-ақ, тарифтердің өсуімен байланысты.

Қаржылық нетто шығындары валюталық қа-
рыздар бойынша сыйақылар төлеу есебінен 244 
млн теңге немесе 30%-ға артты. Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық банкінің инфляциялық таргеттеу 
режиміне негізделген жаңа ақша-кредиттік са-
ясатына өтуі және 2015 жылғы 20 тамызда еркін 
айырбас курсын бекітумен байланысты Компания 
валюталық несие бойынша курстық айырмадан 
9 802 млн теңге көлемде шығын көрді, тиісін-
ше, 2015 жыл қорытындысы бойынша қаржылық 
нәтиже минус 2 097 млн теңгені құрады. Ұлттық 
валютаның құнсыздануының компенсациялық 
әсері курстық айырмашылық есебінен салықтық 
активті тану болып табылады, нәтижесінде есептік 
жылдағы корпоративтік табыс салығы 61 млн тең-
ге көлемдегі үнемді құрады, ол 2014 жылғы дең-
гейден 1 784 млн теңгеге төмен.

АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияның жиынтық активтері 127 557 млн тең-
гені құрады, бұл 2014 жылдың сәйкес көрсеткішінен 
11,8%-ға жоғары.

2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
негізгі жабдықтар құны 111 240 млн теңге немесе бар-
лық активтер құнының 89%-ын құрады. Кең ауқым-
ды инвестициялық бағдарлама аясында 18 631 млн 
теңге соманың негізгі жабдықтары сатып алынып, 

ТАУАР/ҚЫЗМЕТ ӨТКІЗУДЕН ТҮСКЕН ТАБЫС

2015 жыл қорытындысы бойынша, Компания 
жалпы сомасы 40 314 млн теңгенің электр және жылу 
энергиясын өндіру, беру және өткізу қызметтерін жү-
зеге асырды. Бұл 2014 жылғы сәйкес көрсеткіштен 
9,2%-ға жоғары. Ол Компанияның өзіндік электр 
станцияларында өндірілетін электр энергиясын жет-
кізу көлемінің өсуімен және электр мен жылу энерги-
ясын өткізу тарифтерінің өсуімен байланысты. 

Өткен кезеңмен салыстырғанда, 2015 жылғы өт-
кізуден түскен табыс деңгейіне ықпал еткен басым 
факторларға келесілер жатады: 

 y Электр энергиясын өткізу көлемі инвестициялық 
бағдарлама нәтижесінде және тұтынушылар 
тарапынан сұраныстың оң динамикасына бай-
ланысты жаңа өндірістік қуаттылықтардың ен-
гізілуіне орай, өзіндік электр энергиясын өндіру 
көлемінің 340 млн кВт.с-қа (12,2%) өсуі есебінен 
2014 жылмен салыстырғанда, 3 264 млн теңге 
немесе 16,7%-ға ұлғайды. 

 y Электр энергиясын беруден түсетін табыстар 
бұрынғы деңгейінде қалып, 7 346 млн теңге 
құрады. 

 y Жылу беру маусымы кезінде сыртқы жоғары ауа 
температурасы есебінен жылу энергиясын тауар-
лы босату 48 мың Гкал немесе 1,2%-ға төменде-
геніне қарамастан, өткізуші және беруші компа-
ниялардың босату тарифінің артуы есебінен жылу 
энергиясын өткізу табыстары беру және өткізу 
бойынша айырманы есепке алғанда, 1,4%-ға өсті. 

 y Энергия түрлері бойынша орташа босату тари-
фтері электр энергиясы бойынша 0,36 теңге/
кВт.с немесе 3,7%, жылу энергиясы бойынша 
60,3 теңге/Гкал немесе 2,5% артты

ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАР/ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

2015 жылы өткізілген электр және жылу энерги-
ясының өзіндік құны 28 258 млн теңгені құрап, 2014 
жылмен салыстырғанда өсім 3 187 млн теңге немесе 
12,7% болды. Ол «Отын», «Амортизация», «Өндірістік 
сипаттағы қызметтер», «Еңбекті төлеу» және басқа 
баптар бойынша операциялық шығындардың ар-
туымен байланысты орын алды. 

Компанияның өзіндік құн құрылымында басым 
бөлшек үлеске (26%) «Отын» бабы ие. Аталған бап 
бойынша қымбаттау тасымалды есепке алғанда, 
көмір құнының 3,7%-ға артуы есебінен 282 млн теңге 
немесе 4% құрады. 

Электр энергисы өндіріс көлемінің 340 млн кВт.с 
немесе 12,2% өсуі көмір шығынының 152 мың тон-
на немесе 4,5%-ға өсуіне әкелсе, тасымалды есепке 

алғанда, көмір құны 6% артып, нәтижесінде «Отын» 
бабы бойынша қымбаттау 746 млн теңге неме-
се 11% құрады. Бұл арту 478 млн теңге немесе 22% 
көлемді «Сатып алынатын энергия» үнемімен жа-
былды. 31.12.2014 жылы активтерге қайта бағалау 
жүргізу және 2015 жылы 18 631 млн теңгеге негізгі 
жабдықтарды енгізу есебінен амортизациялық ауда-
рымдар 1 510 млн теңгеге жоғарылады. Техникалық 
диспетчерлеу және теңгерімдеу бойынша KEGOC қы-
зметі шығындары, жүк транспорты шығындары мен 
күл үйінділерін рекультивациялау шығындарының 
өсуімен байланысты «Өндірістік сипаттағы қызмет 
шығындары» 995 млн теңге немесе 17%-ға артты. 
«Аударымдармен еңбекті төлеу» бабы бойынша 
шығындар өсімі 293 млн теңге немесе 6% құрады. 

ЖАЛПЫ EBITDA ДИНАМИКАСЫ

2015 жылғы EBITDA көрсеткіші, курстық айыр-
машылық шығынын есепке алмағанда, 12 961 млн 
теңгені құрады, 2014 жылмен салыстырғанда өсім - 

902 млн теңге немесе 7,5%. Операциялық тиімділік 
көрсеткіші өсімінің негізгі факторларына электр 
энергиясын өндіруге 8,7% өсіммен шекті тарифтер 
бекіту және сыртқы көздерден сатып алынатын 106 
млн кВт.с немесе 44% энергия көлемдерінің одан 
ары орнын толтырумен өзіндік өндірістегі электр 
энергиясын өткізу көлемін 340 млн кВт.с немесе 
12,2% арттыру болып табылады.

СЕГМЕНТТЕР БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛЫҚ EBITDA 
КӨРСЕТКІШІ

Компания өндірістік қызметін бағалауда опера-
циялық EBITDA көрсеткіші негізгі болып таңдалған. 
Бұл көрсеткіш — Компанияның базалық өндірістік 
қызметіне әсер етпейтін өзге кірістер, қаржылан-
дыру кірістері, курстық айырмаға қатысты міндет-
темелердің сенімсіз бөлігі, еңбекке қабілеттіліктен 

айрылу бойынша әлеуметтік төлемдер, амрортиза-
ция мен қайталанбайтын немесе тұрақсыз баптарды 
қарастырмайды.

Компанияның 2015 жылғы операциялық 
EBITDA көрсеткіші 12 909 млн теңге құрап, 2014 
жылмен салыстырғанда өсім 1 668 млн теңге не-
месе 14,8% құрады. Операциялық EBITDA көр-
сеткіші құрылымында негізгі (бірінші кезектегі) 

айырмалы сегмент – электр және жылу энергия 
өндірісі (12 912 млн теңге) болып табылады, мұн-
да 2015 жылы өсім қосымша өндірілген электр 
энергиясының 340 млн кВт.с немесе 12,2%-ға өсуі, 
енгізілген қуаттылықтар жұмысының тиімділігі, 
сондай-ақ, электр энергиясын өндіру шекті тари-
фтерін арттыру есебінен 2 359 млн теңге немесе 
22,4% артқан.

Сегменттер бойынша 2015 жылғы қаржылық-экономикалық көрсеткіштер, млн теңге

Көрсеткіштер Электр және 
жылу энерги-
ясын өндіру

Электр энер-
гиясын беру 
және тарату

Жылу энер-
гиясын беру 
және тарату 

Электр 
және жылу 
энергиясын 
өткізу

Басқа-
сы

Нәтижесі

Өткізу табыстары 27 167 7 346 3 630 2 171 234 40 547
Өзіндік құны (16 147) (6 225) (4 049) (1 835) (2) (28 258)
Жалпы пайда 11 019 1 121 (419) 336 232 12 289
Кезең шығындары (1 109) (475) (1 060) (834) - (3 478)
Операциялық қызметтен 
түскен пайда

9 910 646 (1 478) (498) 232 8 811

Қаржылық шығындар, нетто (1 016) 1 0 (44) - (1 059)
Курстық айырмашылық 
шығыны

(7 886) (1 071) (845) - - (9 802)

Өзге табыстар (49) 51 (116) 127 - 13
Табыс салығы бойынша 
шығындар

(246) (9) 192 1 - (61)

Бір жылғы пайда/(шығын) 714 (383) (2 247) (413) 232 (2 097)
Сегменттер бойынша 
операциялық EBITDA 

12 912 1 233 (991) (477) 232 12 909

81 142

114 171
127 557

8 816

72 326

102 900
115 157

11 271
12 400

Ағымдағы активтер

Ұзақмерзімді активтер

201520142013

Активтер, млн теңге

Бір жылғы жалпы EBITDA, млн теңге 

* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай 
келтірілген.

10458 12059 12961*

201520142013
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аяқталмаған құрылыс құрамына бағытталды, 24 082 
млн теңге сомаға ағымдағы кезең және өткен жылдар-
дан келе жатқан жаңа және қайта құрылған нысандар 
енгізілді. Нақтырақ айтқанда, бұл Павлодар 3-ЖЭО-н-
да тиісінше 2015 жылғы маусым мен қарашада №2 
және №4 жаңа турбоагрегаттардың пайдалануға 
берілуімен, №5 градирня құрылысының аяқталуымен 
байланысты. Сондай-ақ, Екібастұз ЖЭО-нда күл үйін-
дісінің 2-ші кезек құрылысы жалғасуда. 

Басқа қаржылық активтер Компаниямен 868 млн 
теңге инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру, 
қарыздарға қызмет көрсету үшін жинақталған депозит 
түрінде берілген.

Компанияның жарияланған жарғылық капиталы 
200 млн дана жай акцияларды құрайды. 2015 жылғы 
31 желтоқсанға толықтай төленген жай акциялар 16 
664 млн теңгені құрайды. 

Ұзақмерзімді қарыздар негізінен Компания актив-
терін қайта құру және жаңғырту бойынша ұзақмерзімді 
инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыруға 
бағытталған ЕҚДБ және басқа халықаралық қаржылық 
институттар қарызын қамтиды. 

Қазақстан экономикасының 2015 жылғы 20 та-
мыздан бастап теңгені еркін айналымға жіберуі 
қаржылық міндеттемелердің 14 030 млн теңгеге ар-
туына ықпал етті. Компания басшылығы инвестици-
ялық бағдарламаның тиімділігі валютадағы кредит-
тік келісімдер бойынша төмен мөлшерлемелер мен 
қарызды өтеудің 10 жылдан астам мерзімі теңгенің 
құнсыздануын жұмсартып, болашақта нысандардың 
өзін-өзі ақтауын қамтамасыз етеді. 

Жалпы қаржылық қарыз есептік жыл аяғын-
да 38 380 млн теңгені құраса, бұл ретте Компа-
ния қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін сақтап 
қалды. Компания ЕҚДБ қаржылық институтының 
31.12.2015 жылға қаржылық ковенанттардың аз 

ғана бұзылуына байланысты қарыздар бойынша 
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды та-
лап ету құқығын қайтарып алуына қол жеткізді

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 

2015 жылы операциялық қызметтен ақшалай қа-
ражат ағынының артуы жалғасын тапты, бұл өткізу 
көлемінің артуы мен электр және жылу энергиясы 
тарифтерінің жоспарлы түрде өсуімен байланысты 
орын алды. Операциялық қызметтен келетін таза 
ағын, шетелдік валютадағы қалдық ақша қаража-
тына курстық өзгерудің ықпалын есепке алғанда, 9 
909 млн теңгені құрады. Айналымдық капиталдың 
айтарлықтай өзгеруі қордың артуы мен сауда-деби-
торлық қарыздың өсуімен байланысты. Негізінен, 
инвестициялық бағдарлама шаралары бойынша ірі 

жеткізілімдерге қатысты кредиттік қарыздың артуы 
айналымдық капиталдың өсуіне әкелді.

2015 жылы инвестициялық қызметтен түскен ең 
маңызды ақша ағындары үдемелі инвестициялық 
бағдарламамен байланысты. 

Жыл соңында ақшалай қаражаттар мен депозит-
тер 1 649 млн теңгені құрады, ақша қаражатының 
жеткілікті резерві Компанияға қажетті өтімділік дең-
гейін ұстап тұруға және қарыздарға қызмет көрсету 
үшін ішкі ресурстарды ұстап тұруға мүмкіндік береді.

2016 ЖЫЛҒА НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР

Инвестициялық бағдарлама аясында 2016 жылы 
өндірісті арттыру, электр және жылу шығындарын 
беру кезіндегі шығындарды азайту және қызмет-
тің экологиялық параметрлерін жақсартуға бағыт-
талған қондырғыларды жаңғырту бойынша бірқа-
тар ауқымды шараларды жалғастыру жоспарлануда. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-нда №6 турбо-
агрегатты орнатылған электр қуатын 110-нан 125 
МВт-қа арттырып, қайта құру жұмыстары баста-
лады. Жұмыстарды аяқтау және турбоагрегатты 
пайдалануға беру 2017 жылға жоспарланған. Екі-
бастұз ЖЭО күл үйіндісінің құрылысы бойынша 
жұмыстар жалғасады. 

2016 жылы «Павлодар ЭТК» АҚ-нда инвести-
циялық бағдарламалар аясында ұзындығы 19,2 
км 0,4-10 кВ электр желілерін салу, қайта құру жә-
не техникалық қайта жарақтандыру мен үш шағын 
станцияны қайта құру жоспарланған. 

2016 жылы ұзындығы 19,8 км алдын-ала оқшау-
ланған құбырларды пайдалана отырып жылу құбы-
рларын салу және қайта құру, оның ішінде Павлодар 
қаласы бойынша – 1,8 км, Екібастұз қаласы бойын-
ша 18 км жоспарланған. Сонымен қатар, Павлодар 
қаласында ұзындығы 4,2 км құбыр желісінде ППУ 
қаптамасын қолдана отырып, құбыр қаптамаларын 
қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстан электр энер-
гетикасы саласында өндірістік активтерді жаңарту 
мен қайта құруға капиталдық салымдары бойынша 
3-орын алады. Компанияның 2010-2020 жылдарға 
арналған жоспарланған инвестиция көлемі 124,5 
млрд теңгені құрайды. 

Инвестициялық бағдарлама аясында үш бағыт 
бойынша шаралар жүзеге асырылады: 

 y Өндірісті арттыру;
 y Беру кезіндегі электр және жылу шығындарын 

қоса алғандағы энергия үнемдеу;

 y Өндірістің экологиялық параметрлерін жақсарту.

Инвестициялық бағдарламаны орындау нәти-
жесінде өндіріс станциясы қондырғыларының тозу 
деңгейі 2020 жылға қарай 62%-дан 54%-ға төмен-
дейді, толықтай жаңартылған өндірістік активтер 
65% құрайды, орнатылған қуат 23,1% құрап, зиян-
ды шығарылымдар 31%-ға азаяды. Компания нор-
мативтен тыс шығындардан толықтай құтылады.

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

81 142

114 171
127 557

27 359

47 850
66 031

62 374

38 414 49 451
5 933

9 726
15 732

Ағымдағы 
міндеттемелер капиталҰзақмерзімді 

міндеттемелер

201520142013

Пассивтер, млн теңге

Сальдо
31/12/14

598

9 884

Инвестициялық қызметтен 
түскен ақша қаражаты

-10 404

-2 562

3 040

Дивидендтер

Операциялық қызметтен түскен 
ақша қаражаты

Қаржылық 
қызметтен түскен 
ақша қаражаты

581

Сальдо
31/12/15

Ақша қаражатының қозғалысы, млн теңге 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақ-
саттарға 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.

Есептік кезеңде Компания акциялармен ай-
тарлықтай маңызды мәмілелер жасамады. 

Орналастырылған акциялар санының бес және 
одан да жоғары пайызы көлеміндегі акцияларға ие 
акционерлердің құрамында ешқандай өзгерістер 
орын алған жоқ. 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жарғылық капиталы 16 
663 996 мың теңгені құрады. «Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акциялардың 
100%-ына ие жалғыз акционер болып табылады.

Ұстаушының атауы Жай акциялар Артықшылығы
бар
акциялар

Барлық акциялар

саны үлесі саны үлесі

«ОАЭК» АҚ 166 639 957 100% – 166 639 957 100%

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

2015 ЖЫЛЫ 

Компанияның корпоративтік басқару тәжірибесі Корпоративтік басқару кодексінің талап-
тарына толықтай сәйкес келді, бұл құжат корпоративтік басқару саласындағы халықаралық 
тәжірибеге және қазақстандық акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару принцип-
терін қолдануы бойынша ұсыныстарға сүйеніп жасалған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қазақстандық және 
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ашық та 
тиімді корпоративтік басқару жүйесі әрекет етеді. 
Бұл жүйе инвесторлар мен акционерлердің сенімді 
қарым-қатынасын құруға және сақтауға бағытталса, 
ол өз кезегінде Компанияның инвестициялық 
тартымдылығына ықпал жасайды.

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫ

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Компанияның жоғарғы басқарушы органы — Ак-
ционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің 
Компания Жарғысында айқындалған өз құқықтарын 
жүзеге асыруының негізгі тәсілі — олардың акцио-
нерлердің жыл сайынғы жиналысына, сондай-ақ, 
Директорлар кеңесінің Атқарушы органның баста-
масымен өткізілген кезектен тыс жиналыстарына қа-
тысуы болып табылады.

Компания акционерлері жылдық Жалпы жина-
лыстың күн тәртібіне өзгерістер енгізіп, Директорлар 
кеңесіне, Комитетке үміткерлер ұсынуға және Ди-
ректорлар кеңесі отырыстарын шақыруға құқылы.

2015 жылы акционерлердің 1 жылдық жә-
не 3 кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді. 

Акционерлердің жалпы жиналысының назарында 
болған негізгі мәселелер: 

 y «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес 
ұйымдарының 2014 қаржылық жылдағы 
қаржылық есептіліктерін бекіту;

 y Компанияның 2014 қаржылық жылдағы таза та-
бысын бөлу тәртібін бекіту;

 y «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес 
ұйымдарының 2014 жылдағы қызметінің нәти-
желері бойынша қаржылық есептілігінің аудитін 
өткізуге аудиторлық ұйымды анықтау;

 y «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау.
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші 
орынбасары – Бас инженер

Бас директордың экономика және 
қаржы жөніндегі орынбасары

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

Жоспарлау-экономика 
бөлімі

Қаржы бөлімі

Химия цехы

Электр цехы

Отын-транспорт 
цехы

Жөндеуді дайын-
дау және өткізу 
бөлімі

Жобалық-кон-
структорлық 
бюро

Смета бөлімі

Өндірістік бөлім

Отынмен қамтамасыз 
ету және өткізу бөлімі

Жөндеу-механи-
калық цехы 
(ЕЖЭО)

Құрылғыларға 
қызмет көрсету 
цехы (ЕЖЭО)

Жөндеу-құрылыс 
учаскесі (ЕЖЭО)

Механика цехы 
(3-ЖЭО)

Құрылыс цехы 
(3-ЖЭО)

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (ЕЖЭО)

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (3-ЖЭО)

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (2-ЖЭО)

Қазандық-турби-
налық цех

Жөндеу-механи-
калық цехы

Құрылғыларға 
қызмет көрсету 
цехы

Бас директордың коммерциялық 
мәселелер жөніндегі орынбасары

Бас директордың қызметкерлерді басқару және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИТЕТ

КАДРЛАР, СЫЙАҚЫЛАР ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
МСӘЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

АУДИТ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
КОМИТЕТІ

ІШКІ АУДИТ БАСҚАРМАСЫ

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ БАСҚАРМАСЫ

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

Павлодар 
2-ЖЭО

Екібастұз ЖЭО Шаруашылық 
учаске

Қайта құру және 
жаңғырту бөлімі

Құрылыс бөлімі

Қайта құру және 
жаңғырту басқар-
масы

Өндірістік-техникалық 
басқарма

Материалдық-техника-
лық қамтамасыз ету 
басқармасы

Қызметкерлерді 
басқару басқармасы

Істерді басқару

Бағаны сараптау бөлімі Қоршаған ортаны қорғау 
басқармасы

Ақпараттық технологи-
ялар басқармасы

Негізгі қорларды қолдау 
басқармасы

Ақпараттық қауіпсіздік 
бөлімі

Экономикалық 
қауіпсіздік қызметі

Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау қызметі

Қоғаммен байланыс 
бөлімі

Азаматтық қорғаныс 
штабы

Хатшылық

Менеджменттің біріккен 
жүйесі тобы

Телекоммуникациялар 
басқармасы

Өндірістік бақылау 
қызметі

Метрология қызметі

БАС ДИРЕКТОРДДИИДИИ

Отын-транспорт 
цехы

Қазандық цехы

Турбина цехы

Химия цехы

Электр цехы

Механика 
цехы

Жылу автомати-
касы және 
өлшеулер цехы

Сумен қамту 
және кәріз цехы

Шаруашылық 
учаске

Бухгалтерия Экономика және қаржы 
басқармасы

Отын-транспорт 
цехы

Қазандық цехы

Турбина цехы

Химия цехы

Электр цехы

Механика цехы

Жылу 
автоматикасы 
және өлшеулер 
цехы 

Жылу автомати-
касы және 
өлшеулер цехы

Жөндеу-құрылыс 
учаскесі

Шаруашылық 
учаске

Сумен қамту және 
кәріз цехы

Темір жол цехы

Құрылыс цехы

Шаруашылық 
учаске

Техникалық бөлім

Павлодар 
3-ЖЭО

Метрология қызметі

Келісімшарттар және 
тендерлерді ұйымдастыру 
бөлімі

Еңбек және еңбекақы 
бөлімі

Қызметкерлерді 
басқару бөлімі

Оқу орталығы

Материалдық-техника-
лық қамтамасыз ету 
бөлімі

Денсаулық пункті

Әкімшілік-шару-
ашылық бөлімі

Ұйымдастырушылық 
және әлеуметтік 
мәселелер тобы

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Компанияның Директорлар кеңесі стратегиялық 
міндеттерді айқындайды, кәсіпорын жұмысы нәти-
желеріне ағымдағы мониторинг жүргізу және баға-
лауды қоса алғанда, қызметті бақылаудың қажетті 
тетіктерін қолдайды. Директорлар кеңесінің құрамы-
на Компанияға қатысты алғанда, үлестес тұлғалар 
емес тәуелсіз директорлар кіреді. Директорлар 
кеңесін Төраға басқарады, ол Директорлар кеңесі 

мүшелерінен және Директорлар кеңесі комитеттері-
нен келіп түскен ұсыныстарға сәйкес, Директорлар 
кеңесінің мәжілісін шақырып, олардың күн тәртібін 
белгілейді.

17.04.2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жалғыз 
акционері - «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 
жиналысы өтіп, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесін келесі құрамда сайлады: 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

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

САФАРБАКОВ АЛЬБЕРТ МАНСҰРҰЛЫ         
(1940 ж.т.) 
Директорлар кеңесінің мүшесі,                   
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тәуелсіз директоры.
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на қатысты үлестес 
тұлға емес және соңғы 3 жылда үлестес бол-
маған.

26.01.1997 «Павлодартехэнерго» ЖШС директоры;
12.03.2012 «Павлодар электр желілік тарату ком-
паниясы» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директоры;
22.02.2013 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, 
тәуелсіз директоры.

ӘМІРХАНОВ ЕРКІН АДАМИЯҰЛЫ
(1967 ж.т.) 
Директорлар кеңесінің Төрағасы.
«ОАЭК» АҚ Президенті, «ОАОЭК» АҚ ДК мүшесі, 
акционері 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 
(1969 ж.т.) 
Директорлар кеңесінің мүшесі.
«ОАОЭК» АҚ Президенті, «ОАОЭК» АҚ ДК мүшесі, 
акционері 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; 
14.11.2009 «АЭҮК» АҚ ДК мүшесі. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мү-
шелерінің өкілеттік мерзімі сайланған уақыттан 
2 жылға дейін, 2017 жылдың 17 сәуіріне дей-
ін бекітілді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директор-
лар кеңесі мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері 

«ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 
шешімімен анықталады. 2015 жылы Директорлар 
кеңесі мен атқарушы органға төленген сыйақының 
жалпы сомасы 76 887 мың теңгені құрайды. 

Компанияның дивиденд төлеуді есептеу, жариялау 
тәртібі, көлемі, түрі мен мерзімдеріне қатысты саясаты 
Компанияның Жарғысында және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Дивидендтік саясаты туралы ережеде анықталған. 
Компанияның дивидендтік саясатының басты қағидат-
тары мыналар болып табылады: 

 y дивидендтік төлем көлемін анықтау кезінде Ком-
пания мен оның акционерлерінің мүддесінің тең-
герімділігі; 

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

 y салынған капиталдың нарықтық кірісін қамтама-
сыз ету; 

 y акционерлердің құқықтарын құрметтеу және қатаң 
сақтау, сондай-ақ, олардың әл-ауқатын арттыру. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ таза табыстың өз дамуы-
на қажетті қаражатты сақтауға мүмкіндік беретіндей 

бөлігін дивидендтерді төлеуге жұмсауға бағыттауға 
ниетті. Акционерлердің жалпы жиналысы Компа-
нияның Директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша 
жылдық дивидендтерді төлеу жөніндегі шешімді қа-
былдайды. Алдын-ала қарастырылмаған негативті 
жағдайлар болған кезде, Директорлар кеңесі Акцио-
нерлердің жалпы жиналысына дивидендтерді төлеу 
(жариялау) туралы шешім қабылдамауға ұсыныс бе-
руге міндетті.

ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ 

2015 жылы акционерлердің жылдық жалпы жи-
налысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акционерлері-
не 1 564 185 000 (бір миллиард бес жүз алпыс төрт 
мың жүз сексен бес мың) теңге көлемінде дивиденд 
төлеу туралы шешім қабылданды. Бір акцияның та-
быстылығы 9,3866 теңгені құрап, 31.12.2015 жылғы 
жағдай бойынша, акцияның ағымдағы баланстық құ-
ны 372,89 теңге болды.

ДИВИДЕНДТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша акционерлік қоғамдар Директорлар кеңесінің құрамы:

 Комитет атауы Директорлар кеңесі комитеттерінің 
мүшелері

Сайланған күні/өкілеттігі аяқталатын күн

Директорлар 
кеңесінің 
Стратегиялық 
жоспарлау 
жөніндегі комитеті

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы/комитет 
төрағасы

01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Әмірханов Еркін Адамияұлы 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Директорлар 
кеңесінің Аудит 
және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі 
комитеті

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы/комитет 
төрағасы

01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Артамбаева Гүлнәр Жұмағалиқызы 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Рахимберлинова Жанар Жандарбекқызы 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Станбаева Айжан Орманқызы 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Директорлар 
кеңесінің Кадрлар, 
сыйақылар 
және әлеуметтік 
мәселелер 
жөніндегі комитеті

Сафарбаков Альберт Мансұрұлы/комитет 
төрағасы

01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Әмірханов Еркін Адамияұлы 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Перфилов Олег Владимирович 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 

Константинова Наталья Валерьевна 01.11.2013 ж.- ДК қолданыстағы құрамының 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін

2015 жылдың 31 желтоқсанындағы мәлімет бой-
ынша, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі 
жанында үш комитет жұмыс істейді: 

 y Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитеті;

 y Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі комитеті;

 y Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті. 

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті 
Директорлар кеңесі жанындағы тұрақты жұмыс орга-
ны болып табылады. Корпоративтік басқару тиімділі-
гін арттыру, жобаларды жүзеге асыру және Компа-
нияның даму стратегиясын орындауды бақылау үшін 
құрылған. Сондай-ақ, аталған комитет Директорлар 
кеңесіне Компания қызметін жоспарлау және дамыту 
механизмдерін жетілдіру бойынша көмектеседі. 

Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі 
комитеті Директорлар кеңесі жанындағы тұрақты 

жұмыс органы болып табылады. Директорлар 
кеңесіне реттеуші және бақылаушы функцияларын 
тиімді жүзеге асыру, ішкі аудитті жетілдіру және бе-
кемдеу, сондай-ақ тәуекелдерді басқару бойынша 
көмектеседі. Комитет Директорлар кеңесіне оның 
тарапынан мақұлдауды қажет ететін кез-келген 
әрекет бойынша ұсыныстар береді. 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет Директорлар 
кеңесі жанындағы тұрақты жұмыс органы бо-
лып табылады. Компания және оның еншілес ұй-
ымдарында бірыңғай кадр саясатын әзірлеу жә-
не енгізу, акционерлік қоғам және оның еншілес 
ұйымдарының басшылары мен атқарушы орган 
мүшелері, ішкі аудит және тәуекелдерді басқару 
басқармаларының директорлары, корпоративтік 
хатшы, өзге органдар мен көмекші бөлімшелердің 
басшылары қызметтеріне үміткерлер сайлау мен 
тағайындау, тиімді корпоративтік басқару жүй-
есін қалыптастыру мен оның принциптерін жүзеге 
асыру үшін құрылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫ ШЕШІМДЕРІНЕ ШОЛУ

2015 жылы Директорлар кеңесінің 12 отырысы өткізілді. Директорлар кеңесінде назар аударылған маңызды 
мәселелер:

23.04.2015 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі төрағасын сайлау.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ұйымдық құрылымын жаңа 
редакцияда бекіту. 

Тәуекелдерді басқару жүйесі және ішкі бақылау жүйесін 
дамыту жоспарын орындау туралы есепті бекіту.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы қызметкерлеріне 
арналған баспана туралы: ауданы 9 692 м2 көпқабатты тұрғын 
үй құрылысын бастау туралы.

29.05.2015 «Павлодар жылу желілері» ЖШС атқарушы органы – бас 
директоры Иманаев М.Ш.-ны сайлау, оның өкілеттілік 
мерзімін анықтау.

03.06.2015 «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы растаған 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есебін алдын ала бекіту. 

15.06.2015 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ішкі аудит басқармасы құрамындағы 
өзгерістер.

09.06.2015 «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы растаған 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есебін бекіту. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014 қаржылық жылғы таза табысын 
бөлу тәртібін және дивиденд көлемін анықтау. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 
әрекетіне акционерлердің үндеу жасау мәселесін қарастыру 
және оның қорытындылары.

22.09.2015 Тәуекел менеджменті басқармасының 2015 жылдың 1-жарты 
жылдық есебін бекіту. 

Компания қызметкерлерінің білім деңгейін көтеру және жас 
мамандарды қолдау жүйесі бойынша бағдарламаны жүзеге 
асыруды бекіту. 

30.10.2015 «Павлодарэнергосбыт» ЖШС бас директорының өкілеттілік 
мерзімін ұзарту. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің 
мүшелері өкілеттілік мерзімін ұзарту.

30.12.2015 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы 2016 жылға 
бюджетін бекіту.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «ПЭТК» АҚ, «Павлодар 
жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШСқызметкерлерінің спортпен айналысуына қаражат бөлу. 
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АТҚАРУШЫ ОРГАН

Бас директор – акционерлік қоғамның жеке 
атқарушы органы, ол «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қыз-
метіне басшылық етеді. Бас директор өз қызметінде  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас директоры туралы ере-
жені» басшылыққа алады. Компания қызметіне бас-
шылық етеді, Директорлар кеңесі және акционерлер 
айқындаған стратегияны жүзеге асырады. 

Бас директор қызметінің негізгі принциптеріне 
акционерлер көзқарасын мейлінше сақтау, адал-
дық, білімділік, қырағылық жатады. 

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры — 
Перфилов Олег Владимирович

Акционерлік қоғамның жарғылық капиталында, 
сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың капи-
талында үлеске ие емес. 

ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ

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

О.В. Перфилов энергетика саласында 1992 
жылдан бастап жұмыс істейді. Еңбек қыз-
метінде Павлодар қаласының энергетикалық 

кәсіпорындарында жұмысшыдан басшыға дейінгі түр-
лі лауазымдарды атқарды. 2002 жылдан бастап 2007 
жылға дейінгі кезеңде «Павлодарэнерго» ААҚ 2-ЖЭО 
және 3-ЖЭО кәсіпорындарын басқарды. 

2007 жылғы 11 қарашадан – «Аксесс Энерго» 
ЖШС Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбаса-
ры, 2008 ж. 29 ақпанда кәсіпорын «Северо-Казах-
станский 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 болып 
тағайныдалса, қазіргі таңда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Бас директоры қызметін атқарады. 

Перфилов мырза Қазақстан Республикасының 
Энергетика және минералды ресурстар министрлі-
гінің Құрмет мақтау қағазымен марапатталды (2005 
жыл). 2011 жылы ТМД-ның қатысушы мемлекет-
терінің электр энергетикасын дамытуға сіңірген ең-
бегі үшін Перфилов Олег Владимировичке «ТМД ел-
дерінің еңбегі сіңген энергетигі» атағы берілді.

Компания еншілес кәсіпорындары («Павлодар 
электр желілік тарату компаниясы» АҚ, «Павло-
дар жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС) атқарушы органдарының басқару формасы 
– Бас директор болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ішкі аудит басқармасы (бұ-
дан әрі — ІАБ) Компанияның Директорлар кеңесіне 
тікелей бағынады және есеп береді. ІАБ қызметіне 
Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет 
жетекшілік етеді. Басқарма қызметі Ішкі аудиторлар 
институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзір-
леген халықаралық кәсіби ішкі аудит стандарттары-
на, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолда-
ныстағы заңнамаларына және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ ішкі аудиторлар этикасы кодексіне сәйкес жүр-
гізіледі. ІАБ қызметін реттейтін негізгі құжаттарға 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ІАБ туралы Ереже, ішкі аудит-
ті жүргізу саясаты мен тәртібі жатады. Ішкі аудиторлар 
өз жұмысында келесі принциптерді ұстанады: адал-
дық, нақтылық, конфиденциалдық және кәсіби компе-
тенттік. ІАБ жұмысы Директорлар кеңесінің бір жылға 
бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асыры-
лады. Ішкі аудит басқармасы Қоғамның Директорлар 

кеңесі мен Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі 
комитетке басқарма тарапынан орындалған жұмыс ту-
ралы жылдық есеп, сондай-ақ әр тоқсанның қорытын-
дысы бойынша тоқсан сайынғы есеп ұсынады.

2015 жылы ІАБ Компанияда келесі бағыттар бой-
ынша жоспарлы тексерулер жүргізді:

 y Бизнес үрдістерді ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін бағалау: 

– Жөндеулерді басқару (күрделі құрылыс);
– Техникалық шарттарды беру процесін басқару.
 y Тауарлы-материалдық қорларды ішінара түген-

деу.

Сондай-ақ, «ОАЭК» АҚ Ішкі аудит департаменті, 
ІАБ және «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымының ұсы-
ныстарын орындау бойынша түзеу шараларына мони-
торинг, консультациялық жұмыс жүргізілді.

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ

Атауы, ұйым-
дық-құқықтық формасы

Жеке атқарушы 
орган Лауазымы

Сайланған күні/
өкілеттігінің аяқталу 
күні

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Перфилов Олег 
Владимирович

Бас директор 10.09.2014-10.09.2016

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

Бодрухин Федор 
Фролович

Бас директор 20.03.2014-мерзімсіз

«Павлодар жылу желілері» 
ЖШС

Иманаев Марат 
Шамильұлы

Бас директор 01.06.2015-01.06.2017

«Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

Арғынов Талгат 
Ғабдоллаұлы

Бас директор 01.11.2013-01.11.2017

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН САҚТАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2015 жылы Компанияның корпоративтік басқа-
ру тәжірибесі Корпоративтік басқару кодексінің 
талаптарына толықтай сәйкес келді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік басқа-
ру жүйесі акционерлер, өзге мүдделі тұлғалар 
және Компанияның ішкі бақылау, басқару орган-
дарының өзара қызмет процесін реттейді және 
аталған тараптардың көзқарас теңгерімін қамта-
масыз етеді.

Корпоративтік басқару жүйесі Компанияның ішкі 
құжаттарымен регламенттеледі және ол Корпора-
тивтік басқару кодексінде көрініс тапқан. Кодекс Қа-
зақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар 
туралы» заңнамасының талаптарына толықтай сәйкес 
келеді: құжат корпоративтік басқару саласындағы ха-
лықаралық тәжірибеге және қазақстандық акционер-
лік қоғамдардың корпоративтік басқару принциптерін 
қолдануы бойынша ұсыныстарға сүйеніп жасалған.
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНІҢ 
НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі 
принциптері

Принцип-
терді сақтау 
туралы 
ақпарат

Түсіндірмелер

ӘДІЛЕТТІЛІК 

Капиталдағы қатысу үлесі мен орналасқан 
жеріне қарамай, барлық акционерлерге тең-
дей қарым-қатынас жасау және олардың 
құқықтарын тиімді қорғауға мүмкіндік беру.

Сақталады Корпоративтік басқару Компания акционер-
лерінің құқықтары мен заңды көзқарастарын 
қорғау мен құрметтеу, сондай-ақ активтер 
өсімі мен қаржылық тұрақтылықты және Ком-
пания табыстылығын қамтамасыз ету прин-
ципіне негізделген. 

ЕСЕП БЕРУШІЛІК

Компанияның Директорлар кеңесінің акционер-
лерге, атқарушы органдар-дың Компанияның 
Директорлар кеңесіне, қызметкерлердің атқа-
рушы органына (Компания Бас директорына) 
есеп берушілігі. Бұл принцип есеп берушілік пен 
Компанияның басқару органдарының өкілеттілік-
терін бөлуді, сондай-ақ Компанияның акционер-
лерге толығымен есеп беруін қамтамасыз етеді, 
бұл Компанияның ағымдағы қаржылық жағдай-
ына, қол жеткізген экономикалық көрсеткіштері-
не, қызмет нәтижелеріне, Компанияны басқару 
құрылымдарына қатысты сенімді ақпаратты Ком-
пания акционерлеріне уақытылы әрі толық беру 
арқылы жүзеге асады, ал бұл Компания акцио-
нерлері мен инвесторларына негізгі әрі оңтайлы 
шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Сақталады Корпоративтік басқару Кодексінің аталған 
принципі Компанияның Жарғысында және 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасы заңнамасында қарастырылған 
ұйымдастырушылық құрылымды жүргізумен 
сақталады. Сондай-ақ, есеп берушілік прин-
ципі Компанияның әрбір басшылық органы/
құрылымдық бөлімшелер туралы ережеде 
көрініс тапқан, ол Компания басқарушы орган-
дарының өкілеттіктерін шектеуін, сондай-ақ, 
Компанияның акционерлеріне толық есеп бе-
руін жүзеге асырады. 

ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Компанияның өз акционерлері, қызметкерлері, 
тұтынушылары мен серіктестері алдындағы 
жауапкершілігі, Компанияның активтерін кө-
бейту, оның тұрақтылығы мен сенімділігін арт-
тыру мақсатында олармен тығыз ынтымақта-
стықта болу.

Сақталады 2014 жылы Компанияда Корпоративтік этика ко-
дексі қабылданған, ол іскерлік қарым-қатынасты 
реттеу стандарттарын біріктіреді 
Сондай-ақ, мүдделі тараптармен өзара жұмыс 
шаралар жоспары әзірленіп, қабылданған, оның 
негізінде Компания жыл сайын Жоспардың 
орындалуы бойынша есеп береді.

АШЫҚТЫҚ

Компанияның қаржылық жағдайын, қызмет нәти-
желерін, меншік және басқару құрылымын қоса 
алғанда, оның қызметіне қатысты барлық маңыз-
ды деректер туралы сенімді ақпаратты заңнамада 
және ішкі құжаттарда көзделген көлемде уақытын-
да ашу, сондай-ақ, заңнамада және Компанияның 
ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен оны оңай 
қол жеткізілетін көпшілікке арналған дереккөздер-
ге орналастыру арқылы барлық мүдделі тұлғаларға 
еркін қолжетімді болуын қамтамасыз ету. Аталмыш 
принцип Компанияның лауазымды тұлғаларының 
барынша ашықтығын қамтамасыз етеді.

Сақталады Ашықтық принципін сақтау бойынша Компани-
яның негізгі міндеттері:

 y Компанияға қатысты маңызды мәселелердің 
барлығы бойынша уақытылы ақпарат беру;

 y Барлық мүдделі тараптарға Компания ту-
ралы жария ақпараттың қолжетімділігін 
қамтамасыз ету;

 y Компания мен мүдделі тұлғалар арасында 
ашықтық пен сенім деңгейін арттыру;

 y Компанияда корпоративтік басқаруды 
жетілдіру;

 y Компанияның оң имиджін қалыптастыру.

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі 
принциптері

Принцип-
терді сақтау 
туралы 
ақпарат

Түсіндірмелер

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Компания өз қызметі барысында қоршаған 
ортамен мұқият әрі ұқыпты қатынаста болуды 
қамтамасыз етеді және қоғам алдында әлеу-
меттік тұрғыдан жауапты.

Сақталады «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Компанияның қор-
шаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкер-
шілік салалары бойынша саясатын ретейтін эко-
логиялық және әлеуметтік жұмыстар бойынша 
шаралар жоспары әзірленіп, қабылданған.

ТИІМДІЛІК

Компания Бас директоры мен оның Дирек-
торлар кенесі Компанияның қаржылық көр-
сеткіштерінің тұрақты өсуін, акционерлік 
меншіктің ұлғаюын, сондай-ақ, тиімді кадр-
лық саясатты белгілеуді, Компания қызмет-
керлерінің біліктілігін арттыруды, еңбекті 
ынталандыру және әлеуметтік қамсызданды-
руды, Компания қызметкерлерінің мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ету үшін Компанияны 
парасатты әрі әділ басқаруға міндетті.

Сақталады Корпоративтік басқару кодексінің тиімділік 
принципі Бас директор туралы ережемен рет-
теледі. Бас директор - Компанияның жеке атқа-
рушы органы, ол ағымдағы қызметке басшылық 
етеді, Акционерлер мен Директорлар кеңесі ай-
қындаған стратегияны жүзеге асырады.

БАҚЫЛАУҒА АЛУШЫЛЫҚ

Компания акционерлерінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау мақсатында Компа-
нияның қаржы-шаруашылық қызметін бақы-
лау, Компанияның Директорлар кеңесі бекіт-
кен саясат пен рәсімдеріне сәйкес, жоғарыда 
тұрған басшылардың өздерінен кейін тұрған 
басшыларды бақылауы, сондай-ақ тәуекел-
ге бағытталған ішкі бақылаудың орнатылған 
тиімді жүйесімен қатар, ішкі және сыртқы ау-
диторлардың жұмыстарын тиімді пайдалану.

Сақталады Акционерлердің құқықтары мен заңды көзқа-
растарын қорғау мақсатында Компанияның 
қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау 
жасау «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас дирек-
торы тарапынан ішкі құжаттарда қарасты-
рылған талаптарға сәйкес жүргізіледі. Сон-
дай-ақ, Компанияда Директорлар кеңесінің 
консультативті-ақпараттандырушы органы 
болып табылатын Аудит және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі комитет жұмыс жасайды.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

2015 ЖЫЛЫ

Компанияда «PROFENERGY» бағдарламасы әзірленді, ол қызметкерлердің дамуы мен білім 
деңгейін көтеруге, негізгі қызметкерлерді ұстап қалуға, жаңа мамандарды тартуға бағыт-
талған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ұзақмерзімді 
перспективадағы қызметінің маңызды басымдығы – 
операциялық, қаржылық, әлеуметтік, экологиялық 
және басқа тәуекелдерді азайту болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тәуекелдер картасында 2014-2015 жылдары тәуекелдердің орын 
ауыстыруы

Тәуекел атауы 2014 2015 Тренд

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ НОРМАТИВТЕН ТЫС 
ШЫҒЫНДАРЫ 

МЕРДІГЕР/ЖЕТКІЗУШІНІҢ КЕЛІСІМШАРТТЫҚ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН ОРЫНДАМАУЫ

Бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатына сәй-
кес, 2015 жылы жүргізілген Компания Тәуекел-
дерінің корпоративтік реестрі мен Тәуекелдер кар-
тасын жаңарту қорытындылары бойынша, жылу 

энергиясының нормативтен тыс шығындары мен 
мердігер/жеткізушінің келісімшарттық міндеттеме-
лерін орындамауымен байланысты тәуекелдер сыни 
аймақтан ірі аймаққа ауысқан.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЫҚПАЛ 
ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ТАЛДАУ

Компанияда барлық тәуекелдерді бірегейлен-
діру, бағалау және мониторинг жасауға бағытталған 
тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесі (ТБЖ) 
қызмет етеді, сондай-ақ, ішкі бақылау стандарттары 
(ІБЖ) енгізілген.

Компания Трэдуэя комиссиясы (COSO) және Ха-
лықаралық стандарттау жөніндегі ұйым (ISO) әзір-
леген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылаудың 
корпоративтік жүйесі саласындағы халықаралық 
стандарттарды басшылыққа алады.

Тәуекел-менеджмент басқармасы Компанияның 
Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі ко-
митетке есеп береді. Басқарманың жұмысы Дирек-
торлар кеңесі бір жылға бекіткен жұмыс жоспарына 
сәйкес жүзеге асырылады.

2015 жылы Тәуекел-менеджмент басқармасы 
мынадай негізгі жұмыстарды жүргізді:

 y Бизнес үрдістердегі ІБЖ тиімді ұйымдасты-
рылуына талдау жасау және сынақтан өткізу:
– Техникалық қызмет көрсетулер мен жөндеуді 
басқару;
– Жылу және электр желілеріне қосылуға техни-
калық шарттар беру процесін басқару;
– Қоршаған ортаны қорғау процесін басқару.

 y Компанияның Тәуекелдер реестрін және Тәуе-
келдер картасын жаңарту; 

 y ІБЖ және тәуекелдерді басқарудың ұйымдасты-
рылуын жетілдіру бойынша іс-шараларды орын-
дау мониторингі.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

2015 жылы Тәуекелдер реестрі мен картасына 
сәйкес қабылданған маңыздылық классификациясы 
мен деңгейіне сәйкес, Компанияның операциялық 
тәуекелдерін басқару қызметтің мынадай бағыттары 
бойынша жүзеге асырылды:

 y жылу және электр желілеріне қосылуға техника-
лық шарттар беру (тәуекел – техникалық шарт-
тарды бермеу/уақытылы бермеу);

 y техникалық қызмет көрсету мен жөндеулер (тәу-
екел – жөндеу кампаниясы мерзімдерін бұзу);

 y қызметкерлерді басқару (тәуекел – білікті/не-
гізгі қызметкерлердің жетімсіздігі және олардан 
айрылу).

Жылу және электр желілеріне қосылуға техника-
лық шарттар беру саласындағы тәуекелдерді бақы-
лау, сондай-ақ, алаяқтық тәуекелін төмендетіп, тех-
никалық шарттардың уақытылы берілуін қамтамасыз 
ету мақсатында ішкі бақылау жүйесі бойынша «Жылу 
және электр желілеріне қосылуға техникалық шарт-
тар беру процесін басқару» бизнес-процесіне тал-
дау жасалды. Нәтижесінде Тұтынушыларға қызмет 
көрсету орталығын ашу туралы шешім қабылданды. 

Компания кәсіпорындарында техникалық шарттар 
беру бойынша автоматтандырылған құжат айналы-
мы жүйесін ендіру мәселесі қарастырылуда. Сон-
дай-ақ, Компанияның интернет-сайтын энергиямен 
қамту учаскелері жайлы ақпаратпен толтыру бойын-
ша, электронды тапсырыстар қалыптастыру мүмкін-
дігі мен тұтынушылардың қысым есебін өз бетінше 
есептеу жүргізуі бойынша жұмыстар жасалуда. 

Жөндеу бағдарламаларын жүзеге асыратын 
мердігер ұйымдармен өзара жұмыс жасауда туын-
дайтын тәуекелдерді бақылау мақсатында Компа-
нияның келісімшарт қызметіне талдау, оның ішінде 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыста-
рындағы ішкі бақылау жүйесіне талдау жасалды. 
Оның нәтижесінде мердігер ұйымдармен өзара қы-
змет ету бойынша ішкі нормативтік құжатты әзірлеу 
бойынша жұмыстар басталды, жөндеу жұмыста-
рының уақытылы және сапалы орындалуын қамта-
масыз ететін мердігерлік келісімшарттардың типтік 
формалары әзірленді.

Қызметкерлерді басқару тәуекелдерін 
азайту мақсатында 2015 жылы Компанияда 
«PROFENERGY» бағдарламасы әзірленді, ол қыз-
меткерлердің дамуы мен білім деңгейін көтеруге, 
негізгі қызметкерлерді ұстап қалуға, жаңа маман-
дарды тартуға бағытталған. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Өтімділік тәуекелі. Компанияның өтімділік тәуе-
келіне ұшыраған жағдайлары бар, оның ішінде өтеу 
мерзімі келген кезде қаржы міндеттемелерін орын-
дамау да орын алған. Компания өтімділік тәуекелін 
қаржы жағдайына, болжалған және іс жүзіндегі ақша 
қаражаты қозғалысына, капитал шығындары бойын-
ша алдағы міндеттемелерге қатысты жоспарланған 
болашақты ескере отырып, Компанияның таза қа-
рызына үнемі мониторинг жасау есебінен тиісті ре-
зервтерді, банктік қарыздарды, расталған кредиттік 
желілерді және айналымдағы капитал қорларын 
сақтау арқылы басқарады.

Сатып алынатын жабдық, шикізат және ма-
териал бағаларының өсу тәуекелі. Компания 
сатып алынатын көмір бағасының көтерілу қаупіне 
тәуелді, өйткені ЖЭО жабдықтары бір шығу көзінен 
сатып алынатын көмірдің белгілі бір түріне сәйкес жо-
баланған. Алайда Компанияның бұл тәуекелге және 
оның операциялық пайдаға әсер ету деңгейіне мони-
торинг жасау бойынша мүмкіндігі мемлекеттің көмір-
ге 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. Компанияның АҚШ долларымен деномина-
цияланған айтарлықтай міндеттемелері бар. АҚШ 
долларының бағамын өзгерту тәуекелін басқару үшін 
Компания валютаның айырбастау бағамының өзге-
руіне мониторинг жүргізеді. 2015 жылы Компания АҚ 
валюталық тәуекелді хеджирлеу бойынша операция 
жүргізілмеді, өйткені Қазақстанның қаржы құралда-
ры нарығында өнімді қаржы құралдары болмады. 
Осыған орай, Компания АҚШ долларымен деноми-
нацияланған депозиттерге еркін қаражат орналасты-
ру, ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарламалардың 
тиімділігіне мониторинг жасау арқылы табиғи хед-
жирлеу әдісін қолданады. 

Компания пайыздық мөлшерлемелердің құбыл-
малылығына тәуелді, өйткені пайыздық мөлшерле-
мелері өзгеріп тұратын қарыз қаражаты бар. ЕҚДБ 
қарыздары бойынша пайыздық мөлшерлеме банка-
ралық кредиттерге және LIBOR мен KazPrime депозит-
тері бойынша мөлшерлемеге негізделеді. Кредиттік 
ресурстардың ұзақ мерзімділігі салымдардың инве-
стициялық сипаты есебінен тәуекелдердің аталмыш 
тобының Компанияны табиғи хеджирлеумен қамта-
масыз етеді.

Кредиттік тәуекел. Компанияның контрагент-
терінің шарттар талаптарын орындамауы нәтиже-
сінде туындайтын кредиттік тәуекел Компания осы 
контрагенттер алдындағы міндеттемелерінен асып 

түсетін контрагенттердің міндеттемелерінің мөлшері-
не тең сомамен шектеледі.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экономиканың түрлі сег-
ментіндегі жоғары дифференциалды тұтынушылар 
портфеліне ие, ол кредиттік тәуекелдің болу мүмкін-
дігін төмендетеді.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

Табиғатты қорғау (экологиялық) заңнама талап-
тарын бұзу маңызды тәуекел болып табылады. Қор-
шаған ортаны қорғау саласы бойынша тәуекелдерге 
мониторинг жүргізу және қоршаған ортаға бөлінетін 
зиянды заттарды азайту бойынша көрсеткіштерді 
жақсарту мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
кәсіпорындарында Компанияда енгізілген экологи-
ялық менеджмент жүйесінің ISO 14001 халықара-
лық стандартына негізгі сәйкестігін сақтау бойынша 
соңғы процедуралардың тиімділігіне бағалау жүр-
гізілді. ІАЖ талдауы нәтижесінде ҚОҚ саласы бойын-
ша қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ), ҚОҚ саласында 
ортамерзімді/ұзақмерзімді мақсаттар бекіту және 
оларға қол жеткізу бағдарламалары бойынша ұсы-
ныстар берілді.
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О-2  СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ 
ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ         

О-33 НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   
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Инвестициялық бағдарлама аясында ЕҚДБ саясатына сәйкес, Компанияда Экологиялық 
және әлеуметтік қызмет жоспары (ESAP) жасалады. ESAP шаралары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ кәсіпорындарында өндірістің экологиялық параметрлерін және қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғау саясатын жетілдіруге бағытталған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өзінің тұтынушылар, мем-
лекет, инвесторлар, қызметкерлер, іскери серіктестер 
мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 
сезіне отырып, тұрақты даму концепциясын ұстанады. 
Өз қызметінің жоғары қоғамдық маңызын ескере 
отырып, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ барлық мүдделі 
тараптармен өзара қызмет тиімділігін арттыруға және 
оны кеңейтуге бағытталған кешенді шараларды жүзе-
ге асырады.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсаты 
– жалпы қабылданған тұрақты даму принциптерін 
сақтайтын жетекші жеке энергетикалық компания 
құру болып табылады.

Тұрақты даму аясындағы Компанияның мақсат-
тары мен міндеттері:

 y мүдделі тараптар арасында өзара қызмет жүй-
есін жетілдіру;

 y экономикалық тиімділік пен тұрақтылықты арттыру;
 y өндірісті технологиялық жаңғырту;
 y қызмет ететін өңір дамуына атсалысу;
 y антикоррупциялық қызмет.

ЕЛЕУЛІ АСПЕКТТЕР МЕН ШЕКАРАЛАР

GRI G4 нұсқаулығының есептің мазмұнын анықтау 
принциптеріне сәйкес, есепте баяндалатын тақырып-
тардың маңыздылығына бағалау жүргізілді. Маңыз-
дылықты анықтау үдерісі келесі кезеңдерден тұрады:

1-кезең. GRI G4 нұсқаулығының базасында тұрақты 
дамуға қатысты тақырыптардың бәрі айқындалды. 

2-кезең. Тізімде көрсетілген тақырыптардың 
Компания ішінде және оның сыртында ықпал ету дең-
гейіне талдау жасалды. Одан арғы тереңдетіліп баян-
далатын тақырыптарды таңдау мүдделі тараптармен 
өзара қызмет ескеріліп жасалды. Бұдан бөлек, тақы-
рыптар Компания қызметіне және оның даму страте-
гиясына ықпал ету тұрғысынан талданды. 

3-кезең. Мүдделі тараптардың пікірлері мен 
Компанияның стратегиялық жоспарларына сәй-
кес, маңызды тақырыптар Маңыздылық картасына 
орналастыру үшін реттеліп, орындары анықталды. 
Әрбір қызмет аспектісіне Компанияға ықпалы (көл-
денең ось) және мүдделі тараптарға ықпалы (тік 
ось) ескеріліп, орташа балл берілді. Аса жоғары 
басымдылыққа ие аспекттер көк аумақта орнала-
сты – есеп құруда оларға бірінші кезекте мән беріл-
ді. Сондай-ақ, есепте көгілдір аумақта орналасқан 
аспекттер де ішінара баяндалды. 

4-кезең. Есеп қорытындысы бойынша Компания-
ның келесі есептерінде Маңыздылық картасын жетіл-
діру мақсатымен кері байланыс жүргізілетін болады.



60 61

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Аспекттер тізімі

№ Аспекты

1 Экономикалық нәтижелілік

2 Нарықтарда қатысу

3 Тікелей емес экономикалық әсерлер

4 Сатып алулар тәжірибесі

5 Материалдар

6 Энергия

7 Су

8 Биоәртүрлілік

9 Шығарылымдар

10 Қалдықтар

11 Өнімдер мен қызметтер

12 Талаптарға сәйкестілік

13 Транспорт

14 Жалпы ақпарат

15 Жеткізушілерді экологиялық бағалау

16
Экологиялық мәселелерге қатысты 
арыздану механизмдері

17 Жұмыспен қамту

18
Қызметкерлер мен басшылардың өзара 
қарым-қатынасы

19 Денсаулық пен жұмыс орнындағы қауіпсіздік

20 Дайындық және білім беру

21 Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

22 Ерлер мен әйелдерді тең марапаттау

23
Жеткізушілердің еңбек қатынастары 
тәжірибесін бағалау

№ Аспекты

24
Еңбек қатынастары тәжірибесіне қатысты 
арыздану механизмдері

25 Инвестициялар

26 Алалаушылыққа жол бермеу

27
Ассоциация және ұжымдық келіссөздер 
жүргізу еркіндігі

28 Балалар еңбегі

29 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

30 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі

31 Негізгі және ұсақ халықтардың құқықтары

32  Бағалау

33
Жеткізушілердің адам құқықтарын сақтауын 
бағалау

34
Адам құқықтарының бұзылуына қатысты 
арыздану механизмдері 

35 Жергілікті қоғамдастықтар

36 Жемқорлыққа қарсы әрекет

37 Мемлекеттік саясат

38 Жемқорлықтың алдын алу

39 Талаптарға сәйкестік

40 Жеткізушілердің қоғамға әсерін бағалау

41 Денсаулық және тұтынушылар қауіпсіздігі

42 Өнімдер мен қызметтерді маркалау

43 Маркетингтік коммуникациялар

44
Тұтынушылардың жеке өміріне қол 
сұқпаушылық

45 Талаптарға сәйкестік

Тұрақты даму жүйесінің маңызды элементі – мүд-
делі тараптармен жұмыс болып табылады. Оларды 
анықтау және іріктеу принципі аймақтық аспектпен 
белгіленген. Тұрақты дамуды қамтамасыз ету және 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жет-
кізу көзқарастарды сақтаған жағдайда және бар-
лық мүдделі тараптарға жауапкершілікпен қараған 
кезде жүзеге асады. 2015 жылы Компания мүдделі 
тараптармен жұмыс жоспары есебін – Stakeholder 
Engagement Plan (SEP) әзірледі. 

Есепті әзірлеу барысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ менеджментіне жедел сұрау жүргізіліп, оның не-
гізінде Компанияның мүдделі тараптарының рангтық 
картасы талданды. Бірінші кезекте Компанияның қы-
зметіне айтарлықтай ықпал ететін мүдделі тараптар-
мен, сондай-ақ, Компанияның өзіндік стратегиялық 
бастамаларын жүзеге асыруда ортамерзімдік пер-
спективада ықпал ететіндермен өзара қызмет жолға 
қойылады. Одан бөлек, Компания қызметінің мүд-
делі тараптарға әсері де назарға алынды. G4-SO1

Негізгі 
мүдделі
тараптар

Өзара қызмет процесі Қозғалатын басты мәселелер

Қызметкерлер Ішкікорпоративтік газет және интер-
нет-сайттар арқылы жүргізіледі. Қызмет-
керлерге арналған электронды пошта 
жәшіктері және сенім телефондары жұмыс 
істейді. Компаниялар тобы басшылығы-
ның қызметкерлерді қабылдауы жүр-
гізіледі. Еңбек келіспеушіліктері келісім 
комиссиясында жұмыс беруші және жұ-
мысшы өкілдерінің қатысуымен шешіледі.

 y Еңбек және денсаулық қауіпсіздігін қамта-
масыз ету;

 y Қызметкерлерді Компания қызметі туралы 
ақпараттандыру;

 y Кәсіби дамуға атсалысу.

Жергілікті
қоғамда-
стықтар

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

 y Тариф өтінімдерін қарау, оларды монопо-
лиялық реттеуші қызмет түрлеріне бекіту;

 y Инвестициялық бағдарламаны орындау;
 y Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтің 

сапа деңгейі, талаптардың орындалуына 
мониторинг.

Мемлекеттік
билік орган-
дары
және бақыла-
ушы органдар 

Мемлекеттік және бақылаушы органдар-
дың хаттары өңделеді: кейбіріне жауап 
берілсе, кейбірі ақпараттандыру сипатына 
ие. Топ компанияларының қызметкерлері 
салалық отырыстары мен жиналыстарға 
қатысады. Ресми делегациялардың кезде-
сулері өткізіледі.

 y Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;
 y Жылу беру маусымына дайындықты қамта-

масыз ету;
 y Инвестициялық міндеттемелерді орындау;
 y Заңнамаларды сақтау, оның ішінде эколо-

гия және қоршаған орта талаптарын сақтау 
мәселелері бойынша.

Жеткізушілер,
мердігерлер,
клиенттер

Тендерлер ұйымдастырылады және өт-
кізіледі, мердігерлер мен клиенттермен 
кездесулер өткізіледі. Топ компаниялары-
ның сайттарында кері байланыс қамтама-
сыз етілген. 

 y Өзара тиімді әріптестікті қалыптастыру;
 y Тендер өткізуде ашықтықты қамтамасыз ету.

Оқу орын-
дары

Қызмет ету өңірлеріндегі ЖОО өкілдерімен 
кездесулер өткізіледі. Топ компаниялары-
ның қызметкерлері емтихан комиссияла-
ры, біліктілік комиссиялары, білім беру 
бағдарламаларын аккредитациялау про-
цестеріне қатысады. 

 y Кәсіпорынға қызметкерлер таңдау;
 y Түлектерді тәжірибеден өткізу және қыз-

метке орналастыру.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ЖҰМЫС
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Негізгі 
мүдделі
тараптар

Өзара қызмет процесі Қозғалатын басты мәселелер

Бұқаралық 
ақпарат құрал-
дары (БАҚ)

Жыл сайын топ компаниялары пресс-тур, 
БАҚ-қа арналған брифинг, пресс-конфе-
ренция, өткізіп, пресс-релиз таратады, 
ақпараттық сұрауларға жедел жауап 
беріледі.

 y Әріптестікті қалыптастыру;
 y Активтерді жаңғырту мен жаңарту бойын-

ша инвестициялық бағдарламаны жүзеге 
асыру туралы ақпараттандыру;

 y Экологиялық нормаларды орындау;
 y Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру.

Үкіметтік емес
ұйымдар (ҮЕҰ)

ҮЕҰ өкілдері жыл ішінде өткізілген пресс-
тур және қоғамдық тыңдауларға қатысуға 
шақырылды. Топ компаниялары қыз-
меткерлері шағын және орта кәсіпкерлік 
өкілдерімен ашық кездесулерге қатысты. 
Әлеуметтік тұрғыдан аз қамтамасыз 
етілген топтарға қолдау көрсететін ҮЕҰ 
жетекшілермен, тұтынушыларды қорғау 
қоғамдары өкілдерімен кездесу өткізіледі. 

 y Экологиялық және әлеуметтік мәселелерді 
шешуге атсалысу.

Кәсіподақ Кәсіподақтармен өзара қызмет жұмыс 
барысында кездесулер ұйымдастырып, 
сұрауларды өңдеу арқылы жүргізіледі.

 y Ұжымдық келісімшартты орындау;
 y Қызметкерлердің бос уақытын және дема-

лысын ұйымдастыруға атсалысу.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУДІ БАСҚАРУ* G4-
СПМ

Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ), қызметтің табиғат 
қорғау және энерготиімділік көрсеткіштерін тұрақты 
түрде жақсарту – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негізгі 
стратегиялық басымдықтарының бірі және қызмет 
тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды элементі 
болып табылады. 2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
3 720,2 млн кВт.с электр энергиясын және 4,4 млн 
Гкал жылу энергиясын өндірді. Энергия өндірісіне 3 
555,1 мың тонна Екібастұз көмірі мен и 5,6 мың тон-
на мазут жұмсалды. 

Қоршаған ортаға ықпал етуді азайту мақсатында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау заңнамасы-
ның талаптарына сәйкес болу және ғылым мен тех-
никаның ең жаңа жетістіктерін қолдану мақсатында 
Компанияның даму стратегиясында қарастырылған 
экологиялық саясатты жүзеге асырады. G4-EN1

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экологиялық қыз-
метінің басым бағыттары қоршаған ортаға тигізетін 

ықпалына негізделеді. Мұндай ықпал етулерге келе-
сілер жатады:

- ластаушы заттардың атмосфераға шығарылуы; 
- парник газдарының атмосфераға шығарылуы 

(СО2);
- су тұтыну есебінен су нысандарына ықпал ету;
- өндірістік қалдықтарды орналастыру.

Басты экологиялық аспекттерді басқару эколо-
гиялық көрсеткіштерге тұрақты түрде мониторинг 
жүргізу және қызметтің заңнамалық және корпо-
ративтік талаптарға сәйкестігін бағалау барысын-
да жүзеге асырылады. Еншілес компаниялардың 
аталған экологиялық ықпал етулерін бақылау, 
есепке алу және талдауды қамтамасыз ету функци-
ялары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қоршаған ортаны 
қорғау бойынша жауапты тұлғаларына жүктелген. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет ту-
ралы ақпараттандыру Компанияның сайтында ҚОҚ 
туралы Саясат пен регламенттерді, Тұрақты даму ту-
ралы, Экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік 
есептерін жариялау жолымен жүзеге асырылады. 

Одан бөлек, Компания еншілес ұйымдар 
мердігер ұйымдарды қолданылатын заңнамалық 

* Экология бойынша барлық сандық мәліметтер 
қоршаған ортаға басым ықпалына байланысты «өндіріс» 
блогі бойынша берілді.

және нормативтік талаптар туралы оларды 
келісімшарттарға, техникалық шарттарға және 
мердігерлерге қойылатын талаптарға қосу жо-
лымен ақпараттандырады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негативті экологиялық 
ықпал етудің алдын алуға мүмкіндігінше жұмыс жа-
сап, ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкес ке-
летін жұмыс тәсілдерін енгізуге ниетті. 

2009 жылдан бері Инвестициялық бағдарлама 
аясында және Еуропа Қайта құру және Даму Банкінің 
саясатына сәйкес, Компания ЕҚДБ қаржыландыра-
тын жобалар бойынша ҚОҚ қатысты Экологиялық 
және әлеуметтік қызмет жоспарын (ESAP) жүзеге асы-
рады. Экологиялық және әлеуметтік қызмет жоспа-
рының шаралары өндірістің экологиялық параметр-
лерін, сондай-ақ, кәсіпорында қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғау саясатын жақсартуға бағытталған

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ ҚОРҒАУ G4-EN27

Ауаға шығарылымдар негізгі экологиялық ықпал 
етулердің бірі болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ шығарылымдарын төмен-
детуге негізгі ықпал ескірген, энергетикалық және эко-
логиялық тиімділігі төмен өндірістік нысандарды ҚОҚ 
саласы бойынша заманауи талаптарға жауап беретін 
жаңа қуаттылықтармен ауыстыру есебінен орын ала-
ды. Экологиялық параметрлерді жетілдіру мақсатында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2009-2014 жылдары инве-
стициялық бағдарлама аясында станцияның барлық 
қазандықтарында күл аулағыш қондырғыларды (КАҚ) 
қайта құрып, эмульгаторларды орнату нәтижесінде 
кәсіпорын шығындарын төмендетуді қамтамасыз ет-
ті. Эмульгаторларды орнатудан кейін түтін газдарын 
тазалау коэффициенті 97% орнына 99,5%-ға жетті. 
Бұл шара көмір күлі шығарылымдарының жалпы жыл-
дық көлемін жылына 28,7 мың тоннадан 8,3 мың тон-
наға (72%) төмендетуге мүмкіндік берді. 2015 жылы 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 2 жаңа турбина түрін-
дегі қосымша қуаттылықтар енгізілді. Инвестициялық 
бағдарлама жүзеге асырыла бастаған 2008 жылдың 
аяғында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атмосфераға шыға-
рылатын ластаушы заттар көлемі 65,9 мың тонна (өзге 
шығарылымдарды қоса алғанда) болса, 2015 жыл қо-
рытындысында бұл көрсеткіш 42,5 мың тоннаны (35%) 
құрады.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЫҚПАЛ ЕТУДІ ТӨМЕНДЕТУ, 
ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ

2015 жылы қоршаған ортаға ықпал ету деңгейін 
төмендетуге бағытталған келесі негізгі шаралар жүзеге 
асырылды:

 y жылу қаптамасын, эмульгаторлар мен газ жолда-
рын жөндеу, күл аулау қондырғыларының (КАҚ) 
ПӘК-ін жобалық деңгейде ұстап тұру жұмыстары;

 y аспирациялық қондырғыларды (АҚ) жөндеу;
 y техникалық регламентке сәйкес, негізгі қондырғы-

лардың жұмыс режимін сақтау бойынша ағымдағы 
жөндеу жұмыстарын орындау;

 y қазандық агрегаттарды күрделі жөндеу кезінде го-
релкаларды ауыстыру;

 y №2 және №4 қазандық агрегаттарында эмульга-
тор шаң ағынының жылдамдығын оңтайландыру 
мақсатында батареялық эмульгаторлардың ену па-
трубкаларын қайта құру;

 y №2 қазандық агрегаттарында ТП АБЖ орнату;
 y жарық шамдарын энергоүнемдеуші лампалар мен 

жарық шамдарымен ауыстыру; 
 y өзіндік қажеттіліктерге энергия тұтынуды азайтуға, 

отын шығынын есептеуді жақсартуға, босатыла-
тын өнім бірлігіне отынның бөлшек көрсеткіштерін 
төмендетуге бағытталған ЖЭО қондырғыларын 
қайта құру, жаңғырту.

2009-2015 жж. ластаушы заттардың 
атмосфераға бөлшек шығарылымы,мг/МВт.с 

NOx Энергия өндірісі, млрд кВт.сКүл SOx
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2009-2015 жж. ластаушы заттардың 
атмосфераға жалпы шығарылымы, мың тонна 

NOx көмір шығыны, млн тоннаКүл SOx
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ПАРНИК ГАЗДАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ (СО2) 
G4-EN15

2009 жылы Киот хаттамасы Қазақстан Республи-
касында күшіне енгеннен кейін Компанияда парник 
газдары шығарылымын түгендеу жүргізуге және озон 
бұзушы заттарды тұтынуға дайындық бойынша жұ-
мыс ұйымдастырылды. 

Парник газдарына мониторинг жасау үшін 
басқарушы нормативті құжаттарға сәйкес, қалыпты 
(тұрақты) өндірістік қызметтен, арнаулы тәжірибе-
ден (пуск-реттеу жұмыстары, үдерісті тоқтату, жөн-
деу және техникалық қызмет көрсету) және апаттық 
жағдайлардан шығарылымдар есебін қамтамасыз 
ететін есеп тәсілі қолданылды.

2011 жылғы 26 наурызда «Павлодар жылу 
желілері» ЖШС мен Еуропа Қайта құру және Даму 
Банкі (ЕҚДБ) арасында Таза технологиялар қорының 
(«CTF») инвестициясын тарта отырып, қарыз тура-
лы Келісімге қол қойылды. Жоба энергия қолдану 
тиімділігін арттыру, шығындарды азайту және эколо-
гиялық стандарттарды жақсарту (желілер арқылы бе-
ру кезінде жылу шығынын төмендетумен байланысты 
отын шығынын үнемдеу есебінен СО2 шығарылымда-
рын азайту) мақсатымен Павлодар және Екібастұз 
қалаларында 2011-2015 жылдары орталықтанды-
рылған жылумен қамту желілерін қалпына келтіру 
мен жаңғыртуға бағытталған. Осылайша СО2 жалпы 
шығарылымдарының төмендеу көлемі 2015 жылы 
2010 жылмен салыстырғанда 214 мың тонна құраса, 
бөлшек шығарылымдар бойынша 2015 жылы 2010 
жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендеді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда энергоүнемділік 
бойынша шараларды жүзеге асыру арқасында 2015 
жылы парник газдары шығарылымдарының төмен-
деуі 6,667 мың тонна СО2 құрады. Алайда өндірістің 
артуына байланысты 2015 жылы 2014 жылмен са-
лыстырғанда кішкене (4,6%) артып, 5,3 млн тонна 
СО2 құрады, ол жанған отын санының (көмір, мазут) 
артуымен байланысты. Жылу және электр энергия-
сы өндірісімен байланысты парник газдары шыға-
рылымдарының бөлшек көрсеткіштері де 2015 жылы 
аздаған жоғарылауды байқатты - 0,33%.

СО2 шығарылымдарын азайту бойынша «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ шараларына келесілер жатады: 

 y инвестициялық бағдарлама аясында жүргізілетін 
қайта құру және жаңғырту шаралары есебінен-
жылу энергиясы шығындарын төмендету;

 y өндіріс үлесін жаңа энергоблоктармен артты-
румен, сонымен бірге энерготиімділікті арттыру 
бағдарламасын орындаумен және кәсіпорында 
ISO 50001 – энергетикалық менеджмент жүйесі 
стандартын (энергоүнемдеу шаралары) енгізумен 

байланысты отынды пайдаланудың жалпы 
тиімділігін арттыру;

 y Термоизоляцияны жақсартып, қолданыстағы 
тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту (ауа шыға-
тын жерлерді герметизациялау, есіктер мен тере-
зелерді қалыңдату);

 y А+, А++ энергоүнемдеу санатты заманауи тұрмы-
стық және кесе техникасын қолдану (жаңа қонды-
рғы электр энергиясын 15-50%-ға аз тұтынады);

 y Негізгі қондырғыларды заманауи қайта құру мен 
жаңғырту;

 y Лампаларды заманауи энергоүнемдеуші лампа-
ларға ауыстыру (электр энергиясы шығындарын 5 
есе азайту). G4-EN19

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ ШЫҒЫНДАРЫ

ҚОҚ саласындағы қызмет тиімділігін арттыру 
үшін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау қыз-
метін қаржыландыруды жүзеге асырады. Шығын-
дардың жалпы сомасы 2015 жылы 4 675,8 млн 
теңгені құраса, ол 2014 жылғы көрсеткіштен (3 512 
млн теңге) 33% жоғары. Құрылыс және қайта құру 

гидрокүлжою және су дайындау құрылғылары 
жатады. Салқындату жүйесінде суды тиімдірек 
пайдалану үшін градирнялармен айналымды 
жүйе қарастырылған. Жаңа су бұл жүйелерге тек 
қайтарымсыз шығындардың (буланы мен гра-
дирнядағы тамшылар) орнын толтыруға жұмса-
лады. Циркуляциялық сорғылар суды турбина 
конденсаторлары мен көмекші қондырғыларды 
салқындату үшін береді. 

Турбиналық, химиялық және қазандық цех-
тарынан жиналатын сулар ГКЖ жүйесіне айда-
лады. Күл пульпасы скрубберлі бөлімнен ба-
герлік сорғының қабылдау ыдысына жиналып, 
одан багерлік сорғылармен күл үйінділеріне жі-
беріледі. Күл қождары күл үйіндісінің табынан-
да шөгіп, ал су өндіріске қайталама қолданысқа 
қайтарылады. 

ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық рет-
теу комитетімен 2014 жылы мақұлданған «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2015-2017 жылдарға ар-
налған өндірістік мониторинг бағдарламасына 
сәйкес, күл үйінділеріне жіберілетін су сапасына 
бақылау жасалып, бақылау скважиналары жүй-
елері бойынша жерасты суларының сапасы мен 
деңгейі қадағаланады. Өндірістік экологиялық 
баққылау бағдарламасын орындау туралы есеп-
тер Павлодар облысы бойынша Экология депар-
таментіне тапсырылады. Технологиялық мақсат-
тар үшін техникалық су сапасына ведомстволық 
зертханалармен бақылау жүргізіледі. G4-EN9

бойынша жаңа жобалардың бәріне ҚОҚ мәселе-
леріне арналған «Қоршаған ортаға ықпал етуді 
бағалау» (ҚОЫБ) жобасы әзірленеді. Оның мате-
риалдары жергілікті қоғамдастықтар мен мүд-
делі топтардың зараына қоғамдық тыңдау түрінде 
жеткізіледі. Қазақстан Республикасы экологиялық 
стандарттарына сәйкестікті растау үшін барлық 
жобалар ҚОҚ саласы бойынша аймақтық бақылау 
органдарында мемлекеттік экологиялық сарапта-
удан өтеді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметінің жалпы 
құрамдас бөлігі ҚОҚ және энергетика саласын-
дағы заңнама талаптарын сақтау болып табылады. 
2015 жыл ішінде экологиялық заңнаманың бұ-
зылуы және табиғат қорғау қызметі саласындағы 
басқа да нормативтік талаптардың бұзылуы мем-
лекеттік өкілетті органдар тарапынан тіркелген 
жоқ. G4-EN29 

СУ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫН ҚОРҒАУ 
G4-EN8

Су ресурстарын пайдалану «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ өндірістік процестерінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ықпал ететін 
жалғыз су нысаны - Ертіс өзені. Техникалық қажет-
тіліктерді сумен қамту сыртқы ұйымдар тарапынан 
келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. 

Судың көп бөлігін пайдаланатын негізгі тех-
нологиялық жүйелерге салқындату жүйесі, 

G4-EN31 2013-2015 жылдардағы табиғат қорғау шаралары шығындары, млн теңге 

Шығындар атауы Шығындар сомасы,
 млн теңге 

2013 2014 2015

Инвестициялық шығындар 3 363,6 2 581,5 2 735,8

Табиғат қорғау мақсатындағы негізгі қорларды 
күрделі жөндеу шығындары

129,6 4,7 788,0

Ағымдағы шығындар 915,6 925,8 1 152,0

Барлығы 4 408,8 3 512,0 4 675,8

G4-EN18
2009-2015 жж. CO2 жалпы шығарылымы, мың тонна  

2015201420132012201120102009

4868

5128
5069

5295
5376

5035

5267

CO2 (көміртек қостотығы)

CO2 (көміртек қостотығы)

2015201420132012201120102009

0,626
0,613

0,626
0,617

0,637

0,574
0,595

2009-2015 жж. өндірілген энергия бірлігіне CO2 
бөлшек шығарылымы, тонна/МВт.с
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Технологиялық мақсаттар үшін техникалық су сапа-
сына ведомстволық зертханалармен бақылау жүр-
гізіледі.

2015 жылы жүзеге асырылған су қолдану және су 
өткізу саласындағы маңызды табиғат қорғау жұмы-
старының ішінде келесілерді атап өтуге болады:

- судың сандық-сапалық сипаттамаларына монито-

ринг (бекітілген графикке сәйкес, суға талдау жүргізілді);
- 3-ЖЭО және 2-ЖЭО техникалық су, өрт құбыр 

жолы және жылу беру құбырларының запорлы ар-
матурасын ауыстыру және жөндеу;

- ЕЖЭО техникалық су, өрт құбыр жолы және 
жылу беру құбырларының запорлы арматурасын 
ауыстыру және жөндеу.

ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 
ЖӘНЕ ЖОЮ G4-EN23

Барлық қалдық көлемінің 99% құрайтын күл-
қож қалдықтары жазық типті арнайы жасақталған 
гидротехникалық құрылғы – күл үйінділерінде 
қоймаланады. Күл-қож қалдықтарын қоймалауға 
арналған жаңа орынды құру кезінде Қазақстан 
Республикасы экологиялық заңнамаларын сақтау 
қоршаған ортаны өндірістің күл-қож қалдықта-
рымен ластануын болдырмайды және ЖЭО қалып-
ты жұмысын қамтамасыз етеді. 

Компания өндірістік қызметінің нәтижесінде 
пайда болатын басқа қалдық түрлері өз қызметін 
республика территориясында жүзеге асыратын 
арнаулы ұйымдарға қайта өңдеуге, жоюға және 
соңғы орналастыруға беріледі. Жер қыртысын өн-
дірістік қалдықтардан қорғау бойынша ең маңызды 

Су ресурстарын пайдалану «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ өндірістік процестерінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ықпал ететін 
жалғыз су нысаны - Ертіс өзені. Техникалық қажет-
тіліктерді сумен қамту сыртқы ұйымдар тарапынан 
келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. 

Судың көп бөлігін пайдаланатын негізгі техноло-

гиялық жүйелерге салқындату жүйесі, гидрокүлжою 
және су дайындау құрылғылары жатады. Салқында-
ту жүйесінде суды тиімдірек пайдалану үшін градир-
нялармен айналымды жүйе қарастырылған. Жаңа 
су бұл жүйелерге тек қайтарымсыз шығындардың 
(булану мен градирнядағы тамшылар) орнын тол-
тыруға жұмсалады. Циркуляциялық сорғылар суды 
турбина конденсаторлары мен көмекші қондырғы-
ларды салқындату үшін береді. 

Турбиналық, химиялық және қазандық цехта-
рынан жиналатын сулар ГКЖ жүйесіне айдалады. 
Күл пульпа сы скрубберлі бөлімнен багерлік сорғы-
ның қабылдау ыдысына жиналып, одан багерлік со-
рғылармен күл үйінділеріне жіберіледі. Күл қожда-
ры күл үйіндісінің табанында шөгіп, ал су өндіріске 
қайталама қолданысқа қайтарылады. 

ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық 
реттеу комитетімен 2014 жылы мақұлданған  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2015-2017 жылдарға ар-
налған өндірістік мониторинг бағдарламасына сәй-
кес, күл үйінділеріне жіберілетін су сапасына бақылау 
жасалып, бақылау скважиналары жүйелері бойынша 
жерасты суларының сапасы мен деңгейі қадағала-
нады. Өндірістік экологиялық баққылау бағдарла-
масын орындау туралы есептер Павлодар облысы 
бойынша Экология департаментіне тапсырылады. 

G4-EN9, G4-EN10
Көздерге бөлгендегі қолданылған судың жалпы саны, мың м3

Көрсеткіш 2013 2014 2015

Барлық қолданылған су, оның ішінде: 598 458 570 787 528 978

Сыртқы жеткізушілерден 24 042 23 909 24 746

Айналымды сумен қамту жүйелерінен 558 207 532 370 490 701

Суды қайталама қолдану жүйесінен 13 208 14 507 13 531

G4-EN22 
Ағын су әкету көлемі, мың м3 (сыртқы ұйымдармен әкетілген)

Көрсеткіш 2013 2014 2015

Пайда болған барлық ағын су 410 375 342

Сыртқы ұйымдармен әкетілді 410 375 342

шаралардың бірі қалдықтарды уақытша сақтау және 
жою талаптарын сақтау болып табылады. 

Кәсіпорында 2015 жылы қалыптасқан қалдық 
көлемі – 1 415,9 мың тонна, оның ішінде күл-қож қал-
дықтары - 1 408,2 мың тонна, өнеркәсіптік және ком-
муналдық қалдықтар - 7,7 мың тонна. 2014 жылмен 
салыстырғанда қалыптасқан қалдықтар көлемінің 38 
мың тоннаға өсуі қауіптің «жасыл» тізіміне жататын 
күл-қож қалдықтары үлесінің өсуімен байланысты. Ол 
бірінші кезекте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ отын балан-
сындағы көмір шығыны үлесінің артуынан туындаған. 

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы сыртқы 
ұйымдарға көмуге немесе екінші қайтара қолдануға 
берілген өнеркәсіптік және коммуналдық қалдықтар-
дың 2,6 мың тоннаға азаюы 2014 жылы 2 жыл (2013-
2014 жж.) жиналған металлоломды (қара лом) өткізу-
мен байланысты.

Күл үйінділерін тиімді басқару және күл-қож 
қалдықтарын тиімді пайдалану үлесін арттыру 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның қалдықтарды басқару 
саласындағы басты бағыттарының бірі болып табы-
лады. 2015 жылы жасалған келісімшарттар негізінде 
жол құрылысында пайдалану мақсатымен 0,2 мың 
тонна күл-қож қалдығы (күлдің жеңіл фракциясы) 
жүзеге асырылды. 

2015 жылы атқарылған қалдықтармен жұмыс 
бойынша ең айтулы шаралар күл-қож үйінділері 
мен өзге қалдық орналастыру нысандарының 
өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігін артты-
руға бағытталған:

- 3-ЖЭО күл үйіндісінің 2-секциясын салу; 
- 3-ЖЭО күл үйіндісінің 1-секциясын рекультива-

циялау; 
- 2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-секциясын салу.
Айта кету керек, күл үйінділерінің жаңа картала-

рын салу кезінде күл үйіндісінің табанында фильтра-
циялық экранға қарсы жаңаша технология – канада-
лық полисинтетикалық геомембрана қолданылды. 

Қалыптасқан қалдықтардың жалпы массасы, мың тонна

Көрсеткіш 2013 2014 2015

Күл-қож қалдықтары 1 498 1 367 1 408

Қалдықтардың өзге түрлері 6,8 11,1 7,7

Қауіптілік деңгейіне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2013 2014 2015

Қалыптасқан қалдықтар: 1 505 1 378 1 416

Жасыл тізім 1 503 1 377 1 415

Янтарь тізім 1,3 1,3 1,2

Қызыл тізім - - -

Қолдану тәсіліне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2013 2014 2015

Қалыптасқан қалдықтар: 1 505 1 378 1 416

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 1 498 1 367 1 408

Кәсіпорында қолданылған қалдықтар 1,5 1,7 1,3

Залалсыздандырылған қалдықтар - - -

Сыртқы ұйымдарға берілген қалдықтар 4,7 9,3 6,7

Кәсіпорынның өзіндік нысандарында 
орналастырылған қалдықтар

1 499 1 367 1 408

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 1 498 1 367 1 408



68 69

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Арнаулы пленка – геомембрананы қолдануда су өт-
кізбеуін 100% қамтамасыз етеді. Бұл – гидрокүлжою 
(ГКЖ) айналымды жүйесінің жарықтандырылған 
суының құрамында кездесетін химиялық құрамдас 
бөліктердің есебінен ластанатын жер қыртысы және 
жерасты суларды қорғауды қамтамасыз ететін сенімді 
және ұзақмерзімді фильтрацияға қарсы экран 

 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстанда алғашқылар-
дың бірі болып ISO 14001 сериялы халықаралық эко-
логиялық стандарттарға сәйкестік сертификатын алды. 

ISO 14001 сериялы стандарттарға сәйкес әзір-
ленген, сәтті жүзеге асырылып жатқан және серти-
фикатталған экологиялық менеджмент жүйесінің 
болуы Компанияның бәсекеге қабілеттілігінің өсуі-
не, акциялардың нарықтық бағасының артуына, 
сыртқы мүдделі тараптармен қарым-қатынаста оң 
имидж қалыптастыруға негіз болатын ҚОҚ саласын-
дағы жүйелі, тиімді жұмыстың маңызды көрсеткіші 
болып табылады. 

Есептік кезеңде TÜV Rheinland Inter Cert компа-
ниясы (тәуелсіз сараптама және сертификация са-
ласының үздігі- «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») АҚ еншілес 
кәсіпорындарының ISO 14001 (Экологиялық менед-
жмент жүйесі), ISO 9001 (Сапа менеджменті жүйесі), 
OHSAS 18001 (Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық 
менеджментінің жүйесі), ISO/1EC17025:2005 (Сынақ 
және калибрлі зертханалардың компетенттілігіне 
жалпы талаптар), ISO/CD 50001 (Энергетикалық ме-
неджмент жүйесі) халықаралық стандарттарының 
талаптарына сәйкестікке бақылау және қайта сер-
тификаттау аудитін жүргізді. Нәтижесінде менед-
жменттің біріктірілген жүйесі (МБЖ) сертификаты 
беріліп, оның жұмыс қабілеттілігі, нәтижелілігі және 
жақсаруға бағытталғаны расталды.

АРЫЗДАР МЕН ҰСЫНЫСТАРДЫ ҚАРАУ 
МЕХАНИЗМІ  
G4-EN34

Тұтынушылармен және қоғаммен тікелей жұмыс 
жасайтын Компанияның бөлімшелерінде арыздар 
мен өтініштер келесі жолдармен есепке алынады:

- «сенім телефоны»;
- жеке және заңды тұлғалардың арыздарын ар-

наулы журналдарда тіркеу;
- мәліметтер 30 күн сақталатын аудиожазба 

жүргізу (тұтынушылардың барлық өтініштері қа-
ралып, жазбаша жауаптар беріледі және шаралар 
қолданылады);

- энергонысандарды жаңғырту және қайта құру 
жобасын жүргізу алдында БАҚ қатысуымен (жер-
гілікті телеканалдар) қаланың аудан тұрғында-
рымен қоғамдық тыңдаулар өткізу және жергілікті 
БАҚ-та жариялау;

- толық емес жылумен қамту бойынша күн сай-
ын тұтынушылардан телефон арқылы және жазба-
ша түрде өтініштер қабылдау;

- ресми корпоративтік сайтта арыздарды қа-
рау механизмдерін жетілдіру бойынша шаралар 
ретінде «Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі штаб», 
«Жемқорлықпен күрес», «Сұрақ - жауап», «Кері 
байланыс» айдарлары ұйымдастырылған, олар-
да БАҚ, облыс және қала басшылығының блогта-
рында жарияланған, сыртқы ортадағы ақпараттық 
алаңға жасалған мониторинг нәтижесінде алынған 
сыртқы мүдделі тұлғалардың өтініштері қаралады.

Есептік кезеңде Компанияға тұтынушылардың 
64 144 өтініш түссе, оның 773-і «арыз» сипатына 
ие болды не негативті деректер туралы хабар-
лады, оның ішінде сенім телефонына 383 арыз 
түскен. Барлық өтініштерге жауап беріліп, барлық 
арыз қарастырылып, негативті салдарлар жойыл-
ды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экологиялық ықпал 
етуіне арыздар түскен жоқ.

Компанияның ақпараттық саясаты корпора-
тивті ақпаратты тарату және мақсатты аудитория 
арасында Компанияның бірыңғай бейнесін қалып-
тастыру процестерін бақылауға мүмкіндік беретін 
әрекеттер, шаралар және регламенттерден тұрады. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ туралы ақпаратты ашудың 
мақсаты - Компанияның ашықтығы мен сенімділігін 
мақсатты аудитория мен мүдделі тұлғаларды ак-
ционерлік қоғамның бағалы қағаздарын сатып алу 
және Компанияның қаржылық-шаруашылық қыз-
метіне ықпал ететін өзге де шаралар туралы шешім 
қабылдауға толықтай қажетті ақпаратпен қамтама-
сыз ету жолымен арттыру болып табылады.

Компанияның басшылығы өзінің жоғары әлеу-
меттік жауапкершілігін түсінеді және нысаналы ау-
диториялармен үнемі ашық диалог жүргізуді қолдап 
отырады, корпоративтік беделін нығайтады, жалпы 
Компанияның ақпараттық әлеуетін дамытады.

Компания заңнамаларды сақтайды, ашық, әділ, 
тұрақты даму принциптеріне сүйенеді.

Төменде аталғандар Компанияның ақпараттық 
саясатының принциптері болып табылады:

- ақпараттың акционерге, инвесторларға және 
басқа да мүдделі тұлғаларға тең дәрежеде қол-
жетімділігі;

- акционерлер мен олардың өкілдеріне ақпарат 
беруде олардың тең құқықтылығы;

- ақпарат берудің мерзімділігі және уақыт-
тылығы;

- ақпараттың шынайылығы және толықтығы;
- ашылатын ақпараттың жеделдігі және қол-

жетімділігі;

- мемлекеттік, қызметтік немесе коммерци-
ялық құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты құпи-
ялылықты сақтау;

- инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын қа-
дағалау.

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

 y Мемлекеттік және бақылаушы органдар;
 y Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ);
 y Акционерлер мен инвесторлар;
 y Тұтынушылар мен серіктестер;
 y Қызметкерлер мен кәсіподақтар;
 y 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 ақпараттанды-
рып отырды.

2014 жылы Компанияда Еуропа Қайта құру және 
Даму Банкінің саясатына сәйкес, Мүдделі тараптар-
мен өзара жұмыс жоспары (SEP) жүзеге асырылды.

Аталған жоспарды орындау нәтижесінде Ком-
пания және оның еншілес компанияларының сайт-
тарында мүдделі тараптармен өзара жұмысқа 
бағытталған қызмет туралы ақпаратты қамтитын 
бұқаралық есеп жарияланды.

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ
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40 жасқа дейінгі қызметкерлер саны барлық қыз-
меткерлердің 48,9% құрайды. 60 жастан асқан қыз-
меткерлер үлесі – 6,7%.

Қызметкерлерді басқару саясатын жүзеге асы-
ру аясында Компанияда кәсіби білім мен білікті беру 
және ізбасарлықты қамтамасыз ету мақсатында жас 
мамандар мен тәжірибелі, жоғары білікті қызметкер-
лердің оңтайлы қатынасына қол жеткізу үшін түрлі 
деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді тарту, ұстап қалу, 
сапалы жоспарлау және жас мамандардың кәсіби 
өсуіне мүмкіндіктер жасауға бағытталған шаралар 
қолға алынған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлерінің сан-
дық құрамы 2015 жылдың 31 желтоқсаны бойынша 
5 132 адамды құрады, 2014 жылы – 5 080 адам, 2013 
жылы – 4 933 адам болатын. Қызметкерлер санының 
2014 жылмен салыстырғанда 1% артуы тұрақсыз-
дықтың азайып, бос орындарының толуымен және 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС құрылымдық бөлімше-
сі – өңір тұрғындарына қызмет көрсетуге арналған 
контакт-орталығының ашылуымен байланысты. 2014 
жылы қызметкерлер санының өсімі 2013 жылмен салы-
стырғанда 3% құрады. G4-LA1

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындары бойынша 
сандық құрамның бөлінісі G4-LA1

Компания атауы Қызметкерлер 
саны

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 1 917
«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ

2 006

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 752
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 457
Барлығы: 5 132

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлерді басқару 
саясаты Компанияның стратегиялық мақсаттарына 
қол жеткізу және қаматамасыз етуге бағытталған қы-
зметкерлермен өзара жұмыс жүйесі болып табылады.

Қызметкерлерді басқару саясатының мақсаты – 
қызметкерлер мүмкіндігін толық ашудың барлық мүм-
кіндіктерін беретін тиімді корпоративтік басқару жүй-
есі бар компания құру.

Компания қызметкерлерді басқару саласындағы 
саясатын түрлі деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді тар-
ту, жоғары кәсіби қызметкерлерді ұстап қалу, қыз-
меткерлерді үздіксіз кәсіби оқыту және дамыту, жас 

қызметкерлердің кәсіби өсуіне мүмкіндіктер беру, 
кадрлық резервті құру және дарындарды басқару жо-
лымен бекемдеу болып табылады. 

Компанияның кадрлық саясаты келесі принцип-
терге негізделеді:

 y Бос орындарды толтыру процесінің ашықтығы мен 
айқындылығы;

 y Кәсіби компетенциялардың құндылығы;
 y Жеке, кәсіби, корпоративтік тұрғыда даму бағыты;
 y Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ G4-СПМ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНДЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ

26,7%

22,2%

20,2%

24,2 %

40-50 жас

30-40 жас

30 жасқа 
дейін

50-60 жас

60 жастан
жоғары

6,7 %

 Қызметкерлердің жас құрамы 

Компания сандық құрамының өзгеру 
динамикасы, адам

201520142013

4 933

5 080

5 132

Қызметкерлер категориясы Барлығы Оның ішінде:
ерлер әйелдер

адам % адам % адам %
Саны 5132 100 3175 61,9 1957 38,1
Басшылар 742 14,5 582 78,4 160 21,6
мамандар/қызметкерлер 1247 24,3 391 31,4 856 68,6
жұмысшылар 3143 61,2 2202 70 941 30

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КАТЕГОРИЯ МЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания қызметкерлерінің жынысы бойынша 
құрылымының ара қатынасы ерлердің 61,9% жоғары 
үлесімен сипатталады. Өндіріс қызметкерлері негізінен 
«жұмысшылар» категориясынан тұрады, оның 70% ер-
лер құрайды.

«Басшылар» категориясындағы қызметкерлердің 
үлесі 2015 жылы қызметкерлердің барлық санының 
14,5% құрады, бұл оңтайлы көрсеткіш болып табыла-
ды. Бұл ретте аталған категорияда ер қызметкерлердің 
үлесі 78,4% құраса, әйелдер үлесі – 21,6%. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІМ БОЙЫНША ҚҰРАМЫ G4-LA10

Компанияда 2013-2015 жылдары техникалық/
кәсіби білімі бар өндірістік қызметкерлер үлесінің 
өсу динамикасы байқалады. 2015 жылы сырттай 
оқу формасында 18 қызметкер жоғары білім алса, 
оның ішінде 9 қызметкер – кәсіпорын саласы бой-
ынша білім алды, ал 13 қызметкер техникалық/кәсі-
би білім алса, оның ішінде 9 қызметкер – кәсіпорын 
саласы бойынша білім алды. Компания бойынша 
2015 жылы жоғары білімді қызметкерлердің үлесі 
2014 және 2013 жылдармен салыстырғанда аз ғана 
өсіп, 29,4% құрады. Қызметкерлер санының өсімін-
де жалпы орта білімі бар қызметкерлер үлесінің аза-
юы байқалады.

Білім деңгейінің динамикасы

40,9%

29,4%

Жоғары

Жалпы орта

Техникалық/
кәсіби

201520142013

39,6%38,4%

29,7%

28,6% 29,3%

33,0% 31,1%

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Компанияның оқыту және дамыту жүйесі келесі 
бағыттарды қарастырады:

 y Міндетті, нормативті оқыту;
 y Басқарушылық компетенцияларды дамыту;
 y Кәсіби компетенцияларды дамыту.

Қызмет тиімділігін арттырып, қауіпсіз еңбек 
жағдайларын орнату үшін Кормпания кәсіпорын-
дарында корпоративтік форматта және жеке даму 
жоспары бойынша оқытулар жүргізіледі G4-LA10. 

2015 жылы түрлі дайындау, қайта даярлау және 
біліктілік көтеру бағдарламаларына 5 207 адам қа-
тысты. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындарында за-
мануи технологияларды есепке ала отырып, қауіпсіз 
жұмыс тәсілдеріне қызметкерлерді үйретуге баса 
көңіл бөлінеді. 4 428 адамды құрайтын өндірістік 

қызметкерлерді оқыту барлық жүзеге асырылатын 
бағдарламалардың 85%-ын құрады. Барлық қыз-
меткерлердің 67,6%-ын құрайтын 3 469 қызметкер 
өзіндік оқу орталықтарында оқыса, 1 274 адам (бар-
лық қызметкерлердің 24,8%-ы) өрт қауіпсіздігі, тре-
нажерлерді қолдана отырып, еңбекті қорғау, жеке 
қорғаныш заттарын қауіпсіз қолдану ережелері бой-
ынша оқыды. Жаңа халықаралық стандарттардың 
енгізілуіне орай, 11 адам сапа менеджменті бойынша 
білім алса, 296 адам Қазақстан және Ресей оқу орын-
дарында метрология, өндірістік бақылау, диагности-
ка тәсілдері бойынша біліктілік көтеру және растау 
бойынша оқыды. 

Кәсіби және басқарушылық компетенцияларды 
дамыту мақсатында 2015 жылы топ-менеджерлер, 
басқару тізбегінің барлық басшылары қатарынан 145 
қызметкер корпоративтік оқуға қатысты. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАСЫ БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫ G4-LA1, G4-LA12
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2015 жылы тұтас Компания бойынша қызмет-
керлердің тұрақсыздығы көрсеткішті жақсартуға 
бағытталған келесі шараларды жүзеге асыруға 
байланысты төмендеп, 11% құрады:

 y Еңбекті төлеу қор резервтерін табу және босаған 
қаражатты еңбекақыны көтеруге бағыттау үшін 
кәсіпорындардың штаттық санын оңтайландыру;

 y Тәлімгерлік институтын және жас мамандарды 
қолдау жүйесін дамыту;

 y Қызметкерлерді материалдық және материалдық 
емес ынталандыру.

Атауы 2013 2014 2015

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

4 454 4 866 5 207

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

4 048 3 619 4 428

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

45 8 11

Аралас мамандықтарды оқыту 179 1 020 315

АҚ және ТЖ бойынша оқыту 6 0 3

Өзге (біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер және т.б.) 176 219 450

Тұрақсыздық коэффициенті

201520142013

14,9%

11,3 % 11,0 %

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫ G4-LA1

Түрлі деңгейдегі басқарушылық лауазымдарды 
толтыру үшін қажетті резервті қалыптастыру мақ-
сатында 2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
600 басшыдан құралған жоғарғы, орта және баста-
пқы басшылық буындарының кадрлық резерві қа-
лыптасқан. Кадрлық резервті дамыту – өзіндік оқу 
орындарында оқыту, біліктілік арттыру, тәлімгер-
лік алу, басқарушылық функцияларды атқару, 
уақытша ауыстыруды қамтитын жеке кәсіби және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық бағдарламаға 
негізделеді. Сыртқы кадрлық резервті қалыптасты-
ру жұмыстары жүргізілуде. 2015 жылы кадрлық ре-
зервте тұрған қызметкерлердің 60-ы басқарушылық 
қызметке ауыстырылды. Компанияда сыртқы ре-
зервті қалыптастыру, оның ішінде оқу орындары 
түлектерінен құралған резервті қалыптастыру бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде.

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ G4-LA10

2015 жылы «ОАЭК» АҚ деңгейінде «PROFENERGY» 
жобасы басталып, оның аясында жас мамандарды қол-
дау және оқу орындарының түлектерін кәсіпорынның 
негізгі/сыни мамандықтарына тарту, қызметкерлердің 

білім деңгейін дамыту және арттыру, негізгі қызметкер-
лерді ұстап қалу жүйесі бойынша бағдарлама бастау 
алды. «PROFENERGY» жобасы оқу орындары студент-
тері мен түлектеріне көптеген мүмкіндіктер ұсынады. 

ЖАС МАМАНДАРДЫ ТАРТУ G4-LA12

Компаниядағы ынталандыру мен марапаттау 
жүйесінің мақсаты — Компанияның өз міндеті мен 
бизнес-мақсаттарына аз шығынмен қол жеткізуіне 
жұмыс жасайтын қызметкерлерді тарту, ұстап қалу 
және ынталандыру болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобы кәсіпорындары бой-
ынша 2015 жылғы орташа табыс 2014 жылмен са-
лыстырғанда 6,0%-ға артса, 2013 жылмен салысты-
рғанда 8,9%-ға көбейді.

2015 жылы Еңбекті төлеудің бірыңғай жүйесіне кө-
шу бойынша шаралар жүргізілді, оның мақсаты – ішкі 
және сыртқы факторларды есепке алып, материалдық 
ынталандыру жүйесін құру болып табылады, оның 
ішінде өндірістік процеске қатысу сипаты бойынша 
еңбекті төлеуді бөлу, әлеуметтік факторлар мен қаты-
су аймағы бойынша еңбек нарығын талдау қарасты-
рылған. Еңбекті төлеудің жаңа жүйесі қызметкерді ең-
бек өнімділігін, біліктілігі мен кәсіби қызметін атқаруға 
компетенттілігін арттыруға ынталандыру мақсатымен 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ топ кәсіпорындарын-
да жас мамандарды қолдау және қызметкерлердің 
білім деңгейін арттыру жүйесі бойынша бағдарлама 
2015 жылы бекітіліп, 2016 жылы жүзеге асырылатын 
болады. Бағдарлама шамамен 72 адамды қамтиды. 

Аталған бағдарлама төменде аталған студенттер 
тобына қатысты шараларды қарастырады:

 y оқу бағдарламаларын жетілдіру;
 y тәжірибе, экскурсия, кездесулер ұйымдастыру;
 y каникул уақытына уақытша жұмысқа орнала-

стыру;
 y жобалар конкурсы;
 y атаулы шәкіртақы тағайындау;
 y емтихан комиссияларына қатысу;
 y өндірістік және дипломалды тәжірибені төлеу. 

Компания кәсіпорындарында жұмыс жасайтын 
жас мамандарға бағытталған Бағдарлама аясын-
дағы шаралар:

 y оқу демалысын төлеу;

 y оқу ақысын төлеуге пайызсыз қарыз беру;
 y оқу орнын үздік аяқтағаны үшін бонус төлеу. 

Компания кәсіпорындарында 678 жас маман қыз-
мет етсе, 2015 жылы олардың 101-і жұмысқа алынса, 
олардың ішінде жетекші және лауазымды қызметтерге 
тағайындалғаны – 79 адам. Қызметке қабылданған-
дар ішінде техникалық/кәсіби білім барлар – 63 адам 
(62,3%), жоғары білімі барлар – 38 адам (37,6%). 

2015 жылы Компанияның өндірістік нысандарын-
да 61 экскурсия өткізілді, 143 студент өндірістік және 
дипломалды тәжірибеден өтті, 42 жұмысшы сырттай 
жоғары білім алып жатса, оның 16-сы кәсіпорын сала-
сы бойынша, 33 жұмысшы сырттай техникалық/кәсіби 
білім алып жатса, оның 24-і кәсіпорын саласы бойынша.

Компанияда техникалық кәсіби білімі бар қыз-
меткерлер үлесінің арту тенденциясы байқалады. 
«PROFENERGY» жобасы аясындағы жас мамандарды 
қолдау және Компания қызметкерлерінің білім дең-
гейін арттыру бағдарламасы техникалық кадрлар дай-
ындау бойынша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді.

+10,6%

"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ "ПЭТК" АҚ "ПЖЖ" ЖШС "Павлодарэнергосбыт" ЖШС

2013 2014 2015

+ 6,0% + 8,6%
+ 6,7%

+ 6,2%

+ 2% + 4,5%

+ 7,8%

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобы кәсіпорындарына шаққандағы орташа табыстың арту деңгейі
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Компанияның барлық кәсіпорындарында 
кәсіподақ ұйымдары құрылған және жұмыс жа-
сайды, сондай-ақ Ұжымдық шарттар жасалған. 
Компанияның әлеуметтік саясаты жұмысшылар-
мен және олардың өкілдері – кәсіподақ ұйымда-
рымен анықталады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
2015 жылды қоса алған мерзімге ұжымдық шарт 
әрекет етеді. 

Ұжымдық шартта Кормпания қызметкерлеріне, 
олардың отбасы мүшелеріне, сондай-ақ кәсіпо-
рын зейнеткерлері мен ардагерлеріне әлеумет-
тік кепілдіктер мен жеңілдіктер қарастырылған.  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар тобына Ұжым-
дық келісімшартты жасауда экономикалық мақсат-
тылық, жетімділік, бірлескен жауапкершілік пен ай-
қындылық принциптері басшылыққа алынған.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Денсаулық пен қызметкерлердің қауіпсіздігі 
Компания үшін Стратегиялық даму бағдарлама-
сында қарастырылған басым міндеттер тобына 
жатады. Өндірістік жарақаттану мен кәсіби ауру-
лардың алдын алу электр және жылу энергиясы 
өндірісі қызметінде шешім қабылдауда айқында-
ушы фактор болып табылады. 

Компанияның қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы стратегиялық мақсаттары:

 y Жарақаттану жағдайларын төмендету;

 y Кәсіби қауіпсіздік деңгейін арттыру және кәсіби 
қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды басқару жүй-
есін жетілдіру;

 y Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын 
жақсарту;

 y Жұмыстың қауіпсіз әдіс-тәсілдері бойынша 
жүйелі оқыту тренингтер өткізу есебінен қыз-
меткерлердің қауіпсіз емес әрекеттерінің ал-
дын алу;

 y Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша қыз-
меткерлерді ынталандыру жүйесін дамыту;

 y Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша 
бірыңғай корпоративтік стандарттарды әзірлеу 
және енгізу;

 y Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша зама-
науи жетекші тәжірибені, үздік әлемдік тәжіри-
белерді зерттеу және тарату G4-LA5. 

Кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менед-
жмент жүйесін жақсарту аясында Компания OHSAS 
18001 халықаралық стандартын басшылыққа ала-
ды. 2015 жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
OHSAS 18001 кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
халықаралық стандартының талаптарына сәйкестік-
ке аудит жүргізілді. Кәсіпорын оның қызметін және 
жүйенің талаптарға сәйкестігін растады. 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғаудағы Компания-
ның негізгі принциптеріне келесілер жатады:

 y Компания қызметкерлері мен оның аумағында 
орналасқан сыртқы ұйым өкілдерінің өмірі мен 
денсаулығын сақтау;

 y тиісті заңнамалық және нормативті талаптарды 
орындау;

 y алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізуге қажетті ресурстар бөлу;

 y апаттылықты азайту мен алдын алуға бағыт-
талған шараларды өткізу;

 y пайдалану мен жөндеу сапасын тұрақты түрде 
жақсарту, жарақаттануды азайту, энергия өн-
дірісі қалдықтары мен шығарылымдары үлесін 
төмендету, экологиялық жағдай мен еңбекті 
қорғауды жақсарту. 

Компания бойынша 2015 жылы қауіпсіздік жә-
не еңбекті қорғау бойынша шараларды орындау 
шығындары 86,5 млн теңгені құрады. Компания 
қызметкерлерін қажетті жеке қорғаныш затта-
рымен, оның ішінде электрден қорғау заттары, ар-
наулы тамақ, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету 
үшін ақшалай қаражат қарастырылған. Өрт сөн-
діру жабдықтары, ақпараттық плакаттар, норма-
тивті-техникалық құжаттар басылымы мен еңбекті 
қорғау және техникалық қауіпсіздік белгілері сатып 
алынған. Жыл ішінде жұмыс орындарының еңбек 
жағдайлары, жұмыс орындарын қосымша жа-
рықтандыру, вентиляция және кондиционер жүй-
есін жөндеу, ғимараттар мен нысандарды жөндеу 
және басқа шаралар бойынша аттестация жасалды. 

Қазақстан Республикасының «Қызметкерді 
өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезін-
де оқыс жағдайлардан міндетті сақтандыру» 
Заңының талаптарына сәйкес, Компания кәсіпо-
рындарының барлық қызметкерлері оқыс жағдай-
лардан сақтандырылған. 

Компанияда жыл сайын қызметкерлер еңбе-
гін наградалар, құрмет грамоталары, атақтар беру 
арқылы бағалау шаралары жүзеге асырылады. Ша-
ралар туралы ақпарат корпоративтік басылымдар-
да жарияланған. 2015 жыл қорытындысы бойынша 
корпоративтік наградалармен 60 қызметкер, мем-
лекеттік наградалармен 11 қызметкер, ТМД Элек-
троэнергетикалық кеңесінің наградаларымен 4 

қызметкер марапатталса, Қазақстан энергетикалық 
қауымдастығының наградаларымен 6 қызметкер 
марапатталса, оның үшеуі «Қазақстан энергетика-
лық қауымдастығының еңбегі сіңген энергетигі», 1 
адам «Құрметті энергетик» атағын иеленген. Ком-
панияның 14 еңбек сіңірген ардагері Қазақстан 
энергетикалық қауымдастығының «Ардагер энер-
гетик» атағын иеленді. 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС ЫНТАЛАНДЫРУ

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫМЕН ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ G4-LA4

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР ЖӘНЕ 
ШАРАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ 

қызметкерге еңбекақы деңгейін жұмыс орнының 
қиындығы мен кәсіби және жеке компетенциялары-
ның деңгейіне байланысты еңбекақы белгілеу бойын-
ша кешенді шараларды жүзеге асыруды көздейді. 

2015 жылы «ПЖЖ» ЖШС орташа табысының аз 
ғана өсуі өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер бос 
орындарының толтырылуымен байланысты.
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Өндірістегі барлық жарақаттану жағдайларының 
(TIFR - Total Incident Frequency Rate) мың 
жұмысшыға шаққандағы жиілік коэффициенті 

 1000 адамға шаққандағы өндірістегі бар-
лық қайғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті 
(TIFR) келесі формуламен есептелген:

Жк = n ∙ 1000/N, мұнда

n – есептік кезеңде өндірістегі қайғылы оқиғалардан зар-
дап шеккендердің жалпы саны;
N – қызметкерлердің орташа саны.

Өліммен аяқталған жарақаттану жағдайларының 
(FIFR - Fatality Incident Frequency Rate) мың 
жұмысшыға шаққандағы жиілік коэффициенті 

1000 жұмысшыға шаққандағы өліммен 
аяқталған қайғылы оқиғалардың жиілік коэффици-
енті (FIFR) келесі формуламен есептелді:

Жк1 = n1 ∙ 1000/N, мұнда

n1 – есептік кезеңде өліммен аяқталған өндірістегі қай-
ғылы оқиғалардың саны;
N – қызметкерлердің орташа саны.

2015 жылы Компанияда келесі тәжірибелер ен-
гізілді:

- ірі жарақат пен шығындарға негіз болатын кіші 
жарақаттар, оқиғалар, қауіпті жағдайларды зерттеу;

- себептерін анықтап, болашақта мұндай 
жағдайлардың қайталануын болдырмау мақсатын-
да қайғылы оқиғалар нәтижесі бойынша ақпарат-
тық бюллетеньдер шығару және онымен қызмет-
керлерді ақпараттандыру.

Өндірістік жарақаттануды алдын ала хабарлау 
және қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарының бұ-
зылуы жағдайларына мониторинг жасап, есепке алу 
мақсатында Компанияда келесі жұмыстар атқарылды:

- қауіпсіздік және еңбекті қорғау, электр қа-
уіпсіздігі мәселелері бойынша қызметкерлерді 
оқыту және білімдерін тексеру;

- қауіпсіздік және еңбекті қорғау жағдайына 
жоспарлы және тосын тексерулер жүргізу;

- қауіпсіздік және еңбекті қорғау күндерін өткізу;
- қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша 

жиындар өткізу;
- қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына 

сәйкес жұмыс орнын жасақтау;
- жұмыс орындарын ақпараттық плакаттармен 

және қауіпсіздік белгілерімен қамтамасыз ету;
- кәсіби жарыстар өткізу;
- көрсеткіш наряд-допуск бойынша және басқа 

да шаралар өткізу.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша про-
филактикалық жұмыс жүргізудің негізгі көрсет-
кіштері төмендегі кестеде берілген.

КОМПАНИЯНЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ ЖАРАҚАТ 
АЛУДЫҢ ЖОҒАРЫ ТӘУЕКЕЛІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ G4-LA7

Энергетикалық қондырғыға қызмет көрсету 
және жөндеу бойынша жұмыстар өндірісі жоға-
ры тәуекелдермен байланысты. Кәсіби қызметі 
жарақат алудың жоғары тәуекелімен байланысты 
қызметкерлерге электриктер/электромонтерлар 
жатады. 

Электр құрылғыларында жұмыс жасау кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:

- қызметкерлерді оқыту жүргізіледі;
- вұйымдастырушылық және техникалық 

шаралар жүргізіледі, оларды орындауға бақылау 
жасалады;

- қызметкерлер қажетті жеке қорғаныш және 
электрден қорғау заттарымен қамтамасыз етіледі.

Есептік кезеңде қызметкерлердің электр 
тоғымен жарақаттану дерегі тіркелген жоқ. 

Электр құрылғыларында жөндеу жұмыстарын 
жасау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
Компания 2016 жылы LOTO (Lock out/Tag out) 
қондырғысын бұғаттау және маркалаумен байла-
нысты үдерістерді енгізуді бастады.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізудің негізгі көрсеткіштері

2013 2014 2015

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша өткізілген 
жиындар саны

22 22 22

Өткізілген Қауіпсіздік және еңбекті қорғау күндерінің 
саны

198 374 198

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша негізгі көрсеткіштер

2013 2014 2015

Қызметкерлердің орташа саны 4952 5020 5163

Жарақаттану жағдайларының саны 2 6 3

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша өткізілген 
жиындар саны

22 22 19

Өткізілген Қауіпсіздік және еңбекті қорғау күндерінің 
саны 

198 374 136

Коэффициент частоты всех несчастных случаев 
травматизма на производстве (TIFR - Total Incident 
Frequency Rate) на 1000 работников 

201520142013

0

1

0,40 0,39
0,58

Коэффициент частоты несчастных случаев 
со смертельным исходом (FIFR - Fatality Incident 
Frequency Rate) на 1000 работников

201520142013

0

1,00

0,20 0,19
0

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

Компаниядағы өндірістік жарақаттану деңгейі мен коэффициенті төмендегі Кесте мен диаграммаларда 
берілген. G4-LA6
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КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» топ кәсіпорындарының 
қызметкерлері кәсіпорын деңгейінде, сондай-ақ, 
облыстық, аймақтық деңгейде де өткізілетін спорт-
тық-сауықтыру жарыстарына белсенді түрде қаты-
сады. Кәсіпорын ішінде спорттық жарыстар өткізу 
тәжірибесі командаларға сыртқы жарыстарда жүл-
делі орындар иеленуге мүмкіндік береді. Осылайша, 
2015 жылы мини-футбол бойынша қаланың Сол-
түстік өнеркәсіптік аумағы кәсіпорындарының ара-
сында жарыс өтіп, нәтижесінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

командасы бірінші орынды иеленді. Компания 
кәсіпорындары арасында отбасылық эстафета, 
спорттық жарыстар сынды шаралар өткізіліп тұрады. 
Кәсіпорын қызметкерлері көктемгі және күзгі крос-
сқа белсенді қатысады. 

Кәсіби Энергетик күні мерекесін тойлау аясында 
түрлі спорт сайыстары бойынша ішкі спартакиада-
лар ұйымдастырылса, оның ішінде волейбол, үстел 
теннисі, мини футбол, жүзу, шахмат, балық аулау аса 
танымалдылыққа ие. 

Жыл сайын Компания Наурыз мейрамын тойла-
уға арналған қалалық шараларға да қатысады. 

2015 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өзінің 50 
жылдық мерейтойын атап өтті. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ топ кәсіпорындарында мерейтойды мерекелеу 
аясында келесі шаралар жүзеге асырылды:

-балалар суреттері мен шығармашылығы байқауы;
- энергетика саласының даму мәселелерін ақпа-

раттандыратын журналистер мен фотографтар ара-
сында байқау;

- Павлодар электроэнергетика саласы тарихына 
арналған «Приумножая энергию поколений» кітабын 
әзірлеу және басып шығару;

- кәсіпорынның талантты қызметкерлерінің қаты-
суымен «Ретрофест» байқауы.

АЛДАҒЫ КЕЗЕҢГЕ ЖОСПАРЛАР

2016 жылы Компания қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау бойынша келесі корпоративтік стандарттар 
мен құжаттарды енгізіп, қолдауды жоспарлап отыр:

 y Қауіпсіздік өзара/қиылысты аудиттерін өткізу;
 y Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бой-

ынша өзара әрекет/ақпарат алмасу;
 y Қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын 

сақтауға қызметкерлерді ынталандыру.

Компанияда Еуропалық Қайта құру және Даму 
Банкінің талаптарына сәйкес, Экологиялық және 
әлеуметтік жұмыстар жоспары (ESAP) және Мүд-
делі тараптармен өзара қызмет ету жоспары (SEP) 
жүзеге асырылады. ESAP жоспары аясында жыл 
сайын «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарында 
қауіпсіздік және еңбекті қорғауды жетілдіру бой-
ынша жобалар туралы ақпаратты қамтитын бұқа-
ралық есеп беріледі.

Қайырымдылық қызметтің негізгі бағыты – Ком-
пания ардагерлеріне көмек ұйымдастыру болып 
табылады: жұмыс жасамайтын зейнеткерлерге ма-
териалдық көмек, науқастардың үйіне бару, көмір 
сатып әперу, кәсіпорын ардагер-зейнеткерлерін 
құрметтеп, маңызды мәселелерді талқылау үшін 
кездесулер ұйымдастыру. Компания Наурыз мей-
рамы, Жеңіс күні, Қарттар күні, Энергетик күні сын-
ды мерекелік даталарға орай, ҰОС және кәсіпорын 
ардагерлеріне арналған кездесулер өткізіп тұрады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бірінші санатты 
«PAVLODAR-OPEN» теннистен республикалық тур-
нирдің Бас демеушісі болып табылады. Жыл сай-
ын жарысқа Қазақстанның түрлі қалаларынан жас 
спортшылар келіп қатысады. 2015 жылы павлодар-
лық спортшылар үшінші жүлделі орынды иеленді.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ПЕН ДЕМЕУШІЛІК
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ЕСЕПТІҢ GRI G4 
НҰСҚАУЛЫҒЫНА СӘЙКЕСТІК КЕСТЕСІ

ЕСЕПТЕ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТТЕР МЕН КӨРСЕТКІШТЕРДІ АШЫП КӨРСЕТУ ЖӘНЕ GRI 4 
НСҚАУЛЫҒЫНА СӘЙКЕСТІК («ӘЛЕУМЕТТІК» КАТЕГОРИЯСЫ)

Есептің GRI G4 нұсқаулығына сәйкестік кестесі

№ Көр-
сеткіш 
индексі

Көрсеткіш атауы Ашылуы Есептегі орны мен түсіндірмелер

Стратегия және талдау

1. G4-1 Ұйымда шешім қабылдайтын ең үлкен тұлғаның 
Тұрақты даму мәселелерін шешуде ұйым қолда-
натын стратегия және тұрақты даму мәні туралы 
мәлімдемесі

Толықтай Бөлім: Директорлар кеңесі төрағасы-
ның үндеуі, 10-11-бет 
Бөлім: Президент үндеуі, 12-13-бет

2. G4-2 Негізгі ықпал етулер, тәуекелдер, мүмкіндіктерге 
сипаттама 

Толықтай Бөлім: Қызметке айтарлықтай 
ықпал тигізетін тәуекелдерге талдау,         
55-57-бет

Ұйым профилі

3. G4-3 Ұйым атауы Толықтай Бөлім: Компания профилі, 3-бет

4. G4-4 Басты брендтер, өнім және/немесе қызмет түрлері Толықтай Бөлім: Компания профилі, 3-бет
Бөлім: Бизнес-модель, 16-бет

5. G4-5 Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан жері Толықтай Бөлім: Байланыстар, 96-бет

6. G4-6 Ұйымның өз қызметін жүргізіп жатқан елдер саны 
және оның негізгі қызметі жүзеге асы-
рылатын немесе есепте қамтылған тұрақты даму 
мәселелері тұрғысынан алғанда айрықша
маңыздыболып табылатын ел атаулары

Толықтай Бөлім: Қызмет ету географиясы, 
6-бет

7. G4-7 Меншік сипаты және ұйымдасты-
рушылық-құқықтық форма

Толықтай Бөлім: Компания туралы, 14-бет

8. G4-8 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар (оның ішінде гео-
графиялық топтастырылғандар, қызмет
көрсетілетін секторлар, тұтынушылар мен бенеци-
фиарлар санаты)

Толықтай Бөлім: Қызмет ету географиясы, 
6-бет
Бөлім: Еншілес ұйымдар, 18-19-бет

9. G4-9 Ұйым ауқымы, оның ішінде:
 y Қызметкерлердің жалпы саны;
 y Бөлімшелердің жалпы саны;
 y Өткізудің таза көлемі;
 y Несие және өзіндік капиталға бөлгендегі жал-

пы капитал;
 y Жеткізілетін өнім не қызмет көлемі 

Толықтай Бөлім: Кадрлық және әлеуметтік 
саясат, 70-74-бет
Бөлім: 2013-2015 жылғы қызметтің 
негізгі көрсеткіштері, 5-бет
Бөлім: 2015 жылғы қызмет нәтиже-
лері, 34-37-бет 
Бөлім: Қаржылық-экономикалық 
көрсеткіштер, 37-40-бет

10. G4-10 Жалдану және аймағы туралы шарт, жұмыспен 
қамтылу түрі бойынша топтастырылған 
жұмысшылардың жалпы саны;

 y Жұмыспен қамту және жынысына бөлгендегі 
тұрақты қызметкерлердің жалпы саны;

 y Штатағы және штаттан тыс, сондай-ақ, жыны-
сына бөлгендегі жұмыс күшінің жалпы саны;

 y Аймағы мен жынысына бөлгендегі жұмыс 
күшінің жалпы саны;

 y Заң жүзінде жеке еңбек және кәсіпкерлік 
қызметпен айналысатын жұмысшылардың 
және штаттағы мен штаттағы және штаттаны 
тыс мердігерлерді қоса алғанда, штаттан тыс 
қызметкерлерден ерекшеленетін, жұмысшы-
лардың үлесі; 

 y Жұмыспен қамтылғандар санынң маусымдық 
өзгерісі 

Ішінара Бөлім: Кадрлық және әлеуметтік 
саясат, 70-74-бет

№ Көр-
сеткіш 
индексі

Көрсеткіш атауы Ашылуы Есептегі орны мен түсіндірмелер

11. G4-11 Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлер 
үлесі

Толықтай Қызметкерлердің 63%-ы ұжымдық 
шартпен қамтылған. 

12. G4-12 Тізбекті жеткізілімдерге сипаттама Толықтай Бөлім: Бизнес-модель, 16-бет

13. G4-13 Есептілік мерзім ішінде болған ауқымдардың, 
құрылымдардың немесе меншіктердің елеулі
өзгерістері, келесілерді қоса алғанда:

 y Кәсіапорынның ашылуы, жабылуы және кеңе-
юін қоса алғанда, қызметтегі өзгерістің орны 
мен сипаты;

 y Акционерлік аапитал құрамындағы өзгерістер 
және капиталды қалыптастыру, ұстап тұру және 
өзгерту бойынша әрекеттер;

 y Жеткізушіні таңдау ж»не жеткізушімен қа-
рым-қатынасты үзуді қоса алғанда, жеткізушіні 
мекен-жайы, жеткізу құрылымы немесе жет-
кізушімен қарым-қатынастағы өзгерістер 

Ішінара Бөлім: Ұйымдық құрылым, 44-45-бет
Бөлім: Акционерлік капитал құрылы-
мы, 43-бет

14. G4-14 Сақтық принципін қолдану Толықтай Бөлім: Табиғат қорғау шаралары 
шығындары, 65-бет

15. G4-15 Ұйым қолдайтын немесе қосылған сыртқы тарап-
тармен әзірленген экономикалық, экологи-
ялық және әлеуметтік хартиялар, қағидаттар не-
месе басқа да бастамалар

Толықтай Бөлім: Экологиялық ықпал етуді 
басқару, 62-63-бет
Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет
Бөлім: Экологиялық менеджмент 
жүйесі, 68-бет

16. G4-16 Мүдделерді қорғау жөніндегі қауымдастықтарға 
және/немесе ұлттық және халықаралық
ұйымдарға мүшелік, оның ішінде ұйым:

 y Басқару органындағы орынға ие;
 y Жобалар мен комитеттерге қатысады;
 y Жалпы мүшелік салымдардан тыс маңызды 

қаржыландыруға қатысады;
 y Өзінің мүшелігін стратегиялық тұрғыда қара-

стырады

Ішінара Компания Қазақстан Электроэнерге-
тикалық қауымдастығының мүшесі 
болып табылады. 

Анықталған маңызды аспекттер мен шекаралар

17. G4-17 Шоғырландырылған қаржылық есептілікке 
есептіліктері қосылған заңды тұлғалар тізбесі

Толықтай Бөлім: Есеп туралы, 3-бет

18. G4-18 Есептің мазмұнын және аспекттер шекараларын 
анықтау әдістемесі;
Есеп мазмұнын анықтауда ұйымның есептілікті 
дайындау принциптерін қалай қолданғаны жөнін-
де түсіндірме 

Толықтай Бөлім: Маңызды аспекттер мен ше-
каралар, 59-60-бет

19. G4-19 Есеп мазмұнын белгілеу барысында анықталған 
барлық маңызды аспекттер тізбесі 

Толықтай Бөлім: Маңызды аспекттер мен ше-
каралар, 59-60-бет

20. G4-20 Әрбір маңызды аспектке, ұйым ішіндегі аспект 
шекарасына (оның ішінде 3.2 тармағында көр-
сетілген және осы аспект маңызды болып табыла-
тын заңды тұлғалар мен заңды тұлғалар тобының 
тізбесі) сипаттама

Ішінара Бөлім: Маңызды аспекттер мен ше-
каралар, 59-60-бет

21. G4-21 Әрбір маңызды аспектке, ұйым ішіндегі аспект ше-
карасына (оның ішінде осы аспект маңызды болып 
табылатын заңды тұлғалар мен заңды тұлғалар 
тобы, нысандар мен географиялық аймақтардың 
тізбесі) сипаттама

Ішінара Бөлім: Маңызды аспекттер мен ше-
каралар, 59-60-бет

22. G4-22 Алдыңғы есептерде келтірілген көрсеткіштерді 
қайта тұжырымдаулар нәтижесі және оның себебі

Толықтай Көрсеткіштер өзгерген жоқ және 
Компанияның өткен жылдық есеп-
терімен сәйкес келеді.
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23. G4-23 Қамту, шекара саласындағы есептілік кезеңдерінің 
алдыңғыларымен салыстырғандағы елеулі өзгері-
стер

Толықтай Тұрақты даму саласындағы қызмет 
туралы есеп бірінші рет әзірленді. 

Мүдделі тараптармен өзара қызмет

24. G4-24 Ұйым өзара әрекеттескен мүдделі тараптар тізбесі Толықтай Бөлім: Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет, 61-62-бет

25. G4-25 Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу мақсатын-
да оларды табу және іркітеу принциптері

Толықтай Бөлім: Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет, 61-62-бет

26. G4-26 Мүдделі топтар мен түрлері бойынша өзара әрекет 
жиілігін қоса мүдделі тараптармен өзара
әрекеттерге деген көзқарас;
Есепті дайындау процесінің бөлігі ретінде ар-
найы қщара қарым-қатынас элементтері қолда-
нылған-қолданылмағаны жөнінде ақпарат

Ішінара Бөлім: Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет, 61-62-бет

27. G4-27 Мүдделі тараптармен өзара әрекет процесінде 
көтерілген немесе табылған түйінді тақырып-
тар мен қызығушылықтар, ұйым оларға қалай 
жауап қайтарды, соның ішінде өз есептілігі
арқылы

Толықтай Компания әзірге мүдделі тараптарды 
жылдық есепті әзірлеу процесіне 
қоспайды, алайда мұны алдағы 
жылдарда жүзеге асыруды жоспар-
лап отыр. Бұл ретте осы Тұрақты даму 
туралы есептің элементі ретінде мүд-
делі тараптардың пікірлерін білу үшін 
Кері байланыс формасын әзірледі.

Есеп туралы жалпы ақпарат

28. G4-28 Ұсынылып отырған ақпарат енетін есептілік мерзім Толықтай Бөлім: Есеп туралы, 3-бет

29. G4-29 Осының алдындағы тұрақты даму саласындағы 
есептің жарияланған күні 

Толықтай Бөлім: Есеп туралы, 3-бет

30. G4-30 Есептілік мерзімі Толықтай Бөлім: Есеп туралы, 3-бет

31. G4-31 Есеп пен оның мазмұнына қатысты мәлімдемелер 
үшін байланыс тұлғасы 

Толықтай Бөлім: Байланыстар, 96-бет

32. G4-32 Ұйым таңдаған GRI нұсқаулығына сәйкес есеп 
дайындау нұсқасы туралы ақпарат. Таңдалған есеп 
дайындау нұсқасы үшін GRI мазмұны көрсеткіші. 
Құжат сыртқы тараппен мақұлданған жағдайда, 
есепті (сыртқы) қоғамдық мақұлдау қорытындысы

Ішінара Бөлім: Есеп туралы, 3-бет
Бөлім: Есептің GRI G4 нұсқаулығына 
сәйкестік кестесі, 80-85-бет

33. G4-33 Тұрақты даму туралы есептілікті (сыртқы) қоғам-
дық мақұлдауды қамтамасыз етуге қатысты ұйым 
қолданатын саясат пен тәжірибе 

Толықтай Осы есеп сыртқы мақұлдаудан өткен 
жоқ. Кормпания оны ортамерзімдік 
перспективада мақсатты деп сана-
майды.

№ Көр-
сеткіш 
индексі

Көрсеткіш атауы Ашылуы Есептегі орны мен түсіндірмелер

Корпоративтік басқару

34. G4-34 Ұйымның экономикалық, экологиялық және әле-
уметтік ықпалдары бойынша шешім қабылдауға 
жауап беретін корпоративтік басқарудың жоғарғы 
басқарушы органы комитеттерін қоса алғанда, 
ұйымды корпоративтік басқару құрылымы

Толықтай Бөлім: Ұйымдық құрылым, 44-45-бет
Бөлім: Директорлар кеңесі жанын-
дағы комитеттер және олардың 
қызметі, 49-бет

Әдеп және адалдық

35. G4-56 Тәртіп кодексі мен эдеп кодексі сынды құн-
дылықтар, принциптер, стандарттар және ұйым-
ның тәртіп ережелері

Толықтай Бөлім: Корпоративтік басқару ко-
дексін сақтау туралы есеп, 51-52-бет

 «Экология» категориясы
«Материалдар» аспекті

36. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Экологиялық ықпал етуді 
басқару, 62-63-бет

37. G4-EN1 Массасы мен көлемі көрсетіліп пайдаланылған 
материалдар

Толықтай Бөлім: Экологиялық ықпал етуді 
басқару, 62-63-бет

«Су» аспекті

38. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Су қолдану және су ресурста-
рын қорғау, 65-бет

39. G4-EN8 Су көздеріне шаққандағы алынған судың жалпы 
көлемі

Толықтай Бөлім: Су қолдану және су ресурста-
рын қорғау, 65-бет

40. G4-EN9 Ұйымның су алымы айтарлықтай ықпал ететін су 
көздері

Толықтай Бөлім: Су қолдану және су ресурста-
рын қорғау, 65-бет

41. G4-EN10 Бірнеше қайтара және қайта пайдаланылатын 
судың үлесі мен жалпы көлемі

Толықтай Бөлім: Су қолдану және су ресурста-
рын қорғау, 65-бет

 «Шығарылымдар» аспекті

42. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет

43. G4-EN15 Парник газдарының тікелей шығарылымдары Толықтай Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет

44. G4-EN18 Парник газ шығарылымдарының интенсивтілігі Толықтай Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет

45. G4-EN19 Парник газ шығарылымдарының қысқаруы (СО2) Толықтай Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет

46. G4-EN21 NOx, SOx және басқа да елеулі ластағыш заттар-
дың шығарылымы

Толықтай Бөлім: Атмосфералық ауаны қорғау, 
63-бет

 «Қалдықтар» аспекті

47. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Өндіріс қалдықтарын тиімді 
қолдану және жою, 66-67-бет

48. G4-
EN22

Шығарылымдардың жалпы көлемі, ағынды сулар 
мен қабылдаушы нысанның сапасы

Толықтай Бөлім: Өндіріс қалдықтарын тиімді 
қолдану және жою, 66-67-бет

49. G4-
EN23

Типі және өңделуі бойынша қалдықтардың жалпы 
массасы 

Толықтай Бөлім:Өндіріс қалдықтарын тиімді 
қолдану және жою, 66-67-бет

 «Өнімдер мен қызметтер» аспекті

50. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім:Атмосфералық ауаны қорғау, 
63-бет

51. G4-EN27 Өнімдер мен қызметтердің қоршаған ортаға ықпа-
лын азайту деңгейі

Толықтай Бөлім:Атмосфералық ауаны қорғау, 
63-бет

 «Талаптарға сәйкестік» аспекті

52. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Табиғат қорғау шаралары 
шығындары 65-66-бет
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53. G4-EN29 Маңызды айыппұлдардың ақшалай мәні және 
экологиялық заңнаманы және нормативті талап-
тарды сақтамағаны үшін салынған қаржылық емес 
санкциялар саны

Толықтай Бөлім: Табиғат қорғау шаралары 
шығындары 65-66-бет

 «Жалпы ақпарат» аспекті

54. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Табиғат қорғау шаралары 
шығындары 65-66-бет

55. G4-EN31 Қоршаған ортаны қорғауға салынған инвестиция-
лар және жалпы шығындар

Толықтай Бөлім: Табиғат қорғау шаралары 
шығындары 65-66-бет

«Экологиялық мәселелер бойынша арыз беру механизмдері» аспекті

56. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Шағымдар мен ұсыныстарды 
қарау механизмі, 68-бет

57. G4-EN34 Ресми арыз беру механизмдері арқылы берілген, 
өңделген және реттелген қоршаған ортаға ықпал 
ету арыздарының саны

Толықтай Бөлім: Шағымдар мен ұсыныстарды 
қарау механизмі, 68-бет

Жұмыспен қамту» категориясы - «Еңбек қатынастары тәжірибесі және лайықты еңбек» санаты
«Жұмыспен қамту» аспекті

58. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Қызметкерлерді басқару 
саясаты, 70-бет

59. G4-LA1 Жаңа жұмысқа алынған қызметкерлердің жалпы 
саны мен үлесі, сондай-ақ, жас тобына, жынысына 
және аймағына бөлгендегі кадр тұрақсыздығы

Толықтай Бөлім: Қызметкерлердің сандық 
және сапалық құрамы, 70-бет
Бөлім: Сандық құрамның кәсіпорын-
дарға бөлінісі, 70-бет.
Бөлім: Қызметкерлердің жас құра-
мы, 70-бет 
Бөлім: Қызметкерлердің категория 
және жынысы бойынша құрылымы, 
71-бет
Бөлім: Қызметкерлер тұрақсыздығы, 
72-бет

 «Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы» аспекті

60. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Кәсіподақ ұйымдарымен 
өзара қызмет, 74-бет

61. G4-LA4 Ұйым қызметіндегі айтарлықтай өзгерістерге 
қатысты хабарландыру кезеңі, сондай-ақ, оның 
ұжымдық келісімде анықталуы тіралы

Толықтай Бөлім: Кәсіподақ ұйымдарымен 
өзара қызмет, 74-бет

 «Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» аспекті

62. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласындағы стратегиялық 
мақсаттар және атқарылған шара-
лар, 74-76 бет 

63. G4-LA5 Мониторингке қатысатын және денсаулық пен 
жұмыс орнындағы қауіпсіздікке қатысты ұсыны-
стар қалыптастыратын басшылық пен жұмысшы-
лар өкілдерінің қатысуымен өтетін денсаулық пен 
қауіпсіздік бойынша бірлескен ресми комитеттегі 
барлық қызметкерлер үлесі

Толықтай Бөлім: Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы стратегиялық мақсаттар 
мен орындалған шаралар, 74-76-бет

64. G4-LA6 Өндірістік жарақаттанудың өңірлер мен жынысы-
на шаққандағы түрлері мен деңгейі,
кәсіби аурулар деңгейі, жоғалтқан күндер коэф-
фициенті және жұмыс орнында
болмау коэффициенті, сондай-ақ жұмыспен бай-
ланысты өлімге әкеп соққан қайғылы
оқиғалардың жалпы саны

Толықтай Бөлім: Өндірістік жарақаттану түр-
лері мен деңгейі, 76-77-бет 

№ Көр-
сеткіш 
индексі

Көрсеткіш атауы Ашылуы Есептегі орны мен түсіндірмелер

65. G4-LA7 Қызмет тұріне байланысты жоғары жарақаттануға 
және жоғары ауыру қаупіне ие қызметкерлер

Толықтай Бөлім: Жарақат алудың жоғары тәу-
екелі бар кәсіби қызмет атқаратын 
Компания қызметкерлері, 77-бет 

 «Дайындық және білім беру» аспекті

66. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту, 71-бет

67. G4-LA10 Қызметкерлердің жұмыс қабілетін өмір бойы 
сақтауына қажетті біліктілікті дамыту және білім 
беру бағдарламалары, сондай-ақ, оларды қыз-
метін аяқтаған кезде қолдау

Толықтай Бөлім: Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту, 71-бет
Бөлім: Қызметкерлердің білімі бой-
ынша құрылымы, 71-бет 
Бөлім: Кадрлық резерв, 72-бет 
Бөлім: Жас мамандарды тарту, 73-
бет

«Әртүрлілік және тең құқықтық» аспекті

68. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Қызметкерлерді басқару 
саясаты, 70-бет

69. G4-LA12 Ұйымның басқарушы органы мен қызметкерлерінің 
жынысына, жасына қарай және аз ұлттың өкілдігі 
мен басқа да әртүрлілілігі көрсетілген құрамы

Толықтай Бөлім: Қызметкерлердің жас құра-
мы, 70-бет

«Әлеумет» категориясы - «қоғам» санаты
«Жергілікті қоғамдастықтар» аспекті

70. G4-СПМ Менеджмент саласындағы әдістер туралы ақпарат Толықтай Бөлім: Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет, 61-62-бет

71. G4-SO1 Бөлімшелермен жүзеге асырылған жергілік-
ті қоғамдастықтармен өзара қарым-қатынас 
бағдарламаларының пайызы, қызметтің жергілікті 
қоғамдастықтарға және жергілікті қоғамда-
стықтардың дамуына ықпалын бағалау

Толықтай Бөлім: Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет, 61-62-бет

Электр энергетикасы бойынша салалық хаттама
Жалпы ақпарат 

72. G4-EU1 Белгіленген қуат Толықтай Бөлім: Компания туралы, 14-бет 

73. G4-EU2 Энергия өндірісі Толықтай Бөлім: 2013-2015 жылғы қызметтің 
негізгі көрсеткіштері, 5-бет

74. G4-EU3 Тұрмыстық, өндірістік, институционалд ық және 
коммерциялық тұтынушылардың жеке
шоттарының саны

Толықтай Бөлім: Қызмет ету географиясы, 
6-бет

75. G4-EU4 Барлық реттеу тәртібі бойынша тарату желілері 
мен электр берілісінің жерасты және жерүсті

Толықтай Бөлім: Негізгі өндірістік 
сипаттамалар, 16-бет

76. G4-EU5 CO2E немесе эквиваленттеру шығарылымдарына 
квота бөлу

Толықтай Бөлім: Парник газдар шығарылымы, 
64-бет
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ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2015 жылғы 
шоғырландырылған қаржылық есебі қаржылық 
есептің халықаралық стандарттарына сәйкес 
әзірленген және Компанияны сатып алған 
сәттен бергі қаржылық есептілікті қамтиды. Есеп 
саясатының принциптері «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
кәсіпорындарының барлығына ортақ.

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(мың теңге)

31 желтоқсан
2015 ж.

31 желтоқсан 
2014 ж.

АКТИВТЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Негізгі қаражат 111 240 645 96 753 040

Гудвил 1 687 141 1 687 141

Бейматериалдық активтер 236 630 101 293

Берілген аванстар 1 453 452 3 565 148

Өзге қаржылық активтер 200 000 382 350

Өзге ұзақмерзімді активтер 339 533 410 549

Барлық ұзақмерзімді активтер 115 157 401 102 899 521

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлық-материалдық қорлар 3 875 219 3 195 747

Саудалық дебиторлық қарыз 5 368 687 4 463 343

Берілген аванстар 672 567 642 360

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 96 294 193 311

Өзге ағымдағы активтер 937 584 1 435 662

Өзге қаржылық активтер 868 227 743 388

Ақшалай қаражаттар 580 983 597 716

Барлық ағымдағы активтер 12 399 561 11 271 527

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 127 556 962 114 171 048

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 25 880 707 27 356 702

Бөлінбеген табыс 18 641 344 20 822 420

Барлық капитал 62 374 223 66 031 294

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялар 7 673 344 7 512 420

Қарыздар 25 697 010 14 805 238

Болашақ кезеңдегі табыстар 796 365 822 356

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 15 093 700 15 031 418

Күл үйінділерінің топырақ құрамын қайта
қалпына келтіру бойынша міндеттемелер 92 521 150 041

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелер 66 316 62 518

Өзге ұзақмерзімді кредиторлық қарыз 31 879 30 119

Барлық ұзақмерзімді міндеттемелер 49 451 135 38 414 110
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ) 
(мың теңге)

31 желтоқсан 
2015 ж.

31 желтоқсан 
2014 ж.

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялардың ағымдағы бөлігі 225 133 281 495

Қысқа мерзімді қарыздар және ұзақмерзімді
қарыздардың ағымдағы бөлігі 4 785 033 1 750 948

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелердің 
ағымдағы бөлігі 6 568 7 607

Саудалық кредиторлық қарыз 8 084 821 3 965 599

Алынған аванстар 877 052 1 281 612

Төленетін табыс салығы - 6 812

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындар 1 752 997 2 431 571

Барлық ағымдағы міндеттемелер 15 731 604 9 725 644

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 127 556 962 114 171 048

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(мың теңге)

31 желтоқсан 
2015 ж.

31 желтоқсан 
2014 ж.

ТАБЫСТАР 40 547 315 37 097 732

ӨЗІНДІК ҚҰНЫ (28 258 069) (25 071 251)

ЖАЛПЫ ПАЙДА 12 289 246 12 026 481

Жалпы және әкімшілік шығындар (2 925 109) (2 803 414)

Өткізу бойынша шығындар (552 849) (561 201)

Қаржылық шығындар (1 098 097) (869 443)

Қаржылық табыстар 39 547 54 748

Курс айырмашылығы бойынша шығындар, нетто (9 801 855) (720 268)

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын шығындар - (143 624)

Өзге шығындар, нетто 13 210 762 493

САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС/(ШЫҒЫС) (2 035 907) 7 745 772

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР (61 223) (1 845 507)

БІР ЖЫЛҒЫ ТАБЫС/(ШЫҒЫС) (2 097 130) 5 900 265

ТАБЫС САЛЫҒЫН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕГІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС

КІРІС ПЕН ШЫҒЫНҒА РЕКЛАССИФИКАЦИЯЛАУҒА ЖАТПАЙТЫН 
БАПТАР -

Негізгі қаражаттарды қайта есептеу - 13 819 743

БІР ЖЫЛҒЫ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС/(ШЫҒЫС) (2 097 130) 13 819 743

Акция табысы/(шығысы) 19 720 008

Бір жылғы базалық және бөлінген акция табысы/(шығысы), теңге (12.58) 35.41
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӨНІНДЕГІ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП.
(мың теңге)

Жарғылық капитал Қосымша төленген капитал Негізгі қаражатты қайта бағалау 
бойынша резерв

Бөлінбеген табыс Барлық капитал

1 қаңтар 2014 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

Табыс және бір жылдағы өзге 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

Бір жылдағы шығыс - - - (2 097 130)- (2 097 130)

Бір жылдағы өзге жиынтық табыс - - - - -

Бір жылдағы барлық жиынтық табыс - - - (2 097 130) (2 097 130)

Қайта бағалау қорының амортизациясы - - (1 475 995) 1 475 995 (1 564 185)

Жарияланған дивидендтер - - - (1 564 185) 4 244

Кейінге қалдырылған табыс салығын 
есептемегендегі әділ құнына түзеу - 4 244

31 желтоқсан 2015 ж. 16 663 996 1 188 176 25 880 707 18 641 344 62 374 223
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 2015
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(мың теңге)

2015 ж. 2014 ж.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Салық салуға дейінгі табыс/(шығыс) (2 035 907) 7 745 772

Түзетулер: 

Тозу және амортизация 4 097 227 2 578 815

Қаржылық шығындар 1 098 097 869 443

Күмәнді қарыздар бойынша резерв есептеу 103 969 270 055

Негізгі қаражаттың шығып қалу шығындары 69 864 40 706

Қызметкерлерді марапаттау шығындары 17 378 15 316

Қаржылық табыстар (39 547) (54 748)

Курс айырмашылығы бойынша шығын 9 801 855 720 268

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын
шығындар - 143 624

Өтімсіз және ескірген тауарлы-материалдық
қорлар бойынша резервтер есептеу 26 130 19 931

Пайдаланылмаған босатылым бойынша
резервтер есептеу 7 961 24 705

Айналымдық капиталдағы өзгерістерге дейінгі
ақша қаражатының қозғалысы 13 147 027 12 373 887

Айналымдық капиталдың өзгеруі

Тауарлы-материалдық қорлардың өзгеруі (705 602) (962 246)

Сауда дебиторлық қарыздыңөзгеруі (969 329) (1 593 362)

Берілген аванстыңөзгеруі (55 306) (240 194)

Өзге дебиторлық қарыздыңөзгеруі 424 392 (891 193)

Сауда кредиторлық қарыздыңөзгеруі 37 423 2 418 834

Болашақ кезеңдер табысыныңөзгеруі (25 991) (35 088)

Алынған аванстардыңөзгеруі (404 560) (178 895)

Қызметкерлерді марапаттау бойынша
міндеттемелердіңөзгеруі

(14 619)
(9 463)

Өзге міндеттемелер мен есептелген
шығындардыңөзгеруі 385 588 (330 088)

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты 11 819 023 10 552 192

Төленген табыс салығы (83 746) (178 021)

Төленген пайыздар (1 851 278) (1 276 614)

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 9 883 999 9 097 557

2015 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)
(мың теңге)

2015 ж. 2014 ж.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Депозиттен алынған ақша қаражаты 3 693 429 5 545 606

Депозитке орналастырылған ақша қаражаты (3 293 529) (5 246 206)

Негізгі қаражатты иелену (10 699 120) (14 440 620)

Бейматериалдық активтерді иелену (150 907) (54 004)

Орналастырылған депозиттерде есептелген
пайыздық түсімдер 45 666 104 078

Инвестициялық қызметте қолданылған таза ақша 
қаражаттары (10 404 461) (14 091 146)

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ:

Төленген дивидендтер (2 561 500) (30 000)

Берілген пайызсыз қарызды өтеу 129 206 -

Қарыздар түсімі 7 337 038 7 748 283

Қарыздарды өтеу (4 426 283) (3 446 307)

Қаржылық қызметтен алынған таза ақша
қаражаттары 478 461 4 271 976

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ТАЗА АЗАЮЫ (42 001) (721 613)

Жыл басындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 597 716 1 257 822

Шетелдік валюта курсы өзгерісінің шетелдік
валютадағы ақша қаражатының қалдығына әсері 25 268 61 507

Жыл соңындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 580 983 597 716
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Агрегаттың (стансаның) қолданылатын қуат-
тылығы — өндіруші агрегаттың (стансаның) қуаттылығын 
шектеуді алып тастағандағы белгіленген қуаттылығы

Әуелік электр желісі — электр энергиясын ашық ауада 
орнатылған, оқшаулағыштар мен арматуралардың көме-
гімен тіреулерге немесе кронштейндерге бекітілген өткіз-
гіштердің бойымен беретін электр желісі.

Белгіленген қуаттылық — турбоагрегаттардың но-
миналды қуатының қолданыстағы шамасы.

Бу турбинасы — энергетикалық турбомашина, 
жоғары параметрлі будың потенциалды энергиясын 
электрді өндіретін оның роторының айналуының меха-
никалық энергиясына түрлендіретін булы турбоагрегат 
элементі.

Гигакалория — жылу энергиясы мөлшерінің өлшем 
бірлігі, жылу энергетикасы, жылыту жүйесі, коммуналды 
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 ай-
ырмашылық.

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

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

ЖІӨ дефляторы (жалпы ішкі өнім дефляторы) 
— экономикадағы белгілі бір кезеңде тауарлар мен қыз-
меттер (тұтыну себеті) жалпы баға деңгейін есептеуге ар-
налған бағалық индекс.

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

Калория (кал) — жылу мөлшерінің жүйеден тыс бірлігі.
Күл — отынның толық жанған кезде минералды қоспа-

ларынан түзілетін жанбайтын қалдығы (шаң тәрізді).
Күл үйіндісі — жылу электр орталықтарында қатты 

отынды жаққан кезде түзілетін күл мен боқатты жинауға 
және кәдеге жаратуға арналған жер.

Мегаватт — электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу бірлігі.

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

РҚШ томы — рұқсат етілген қалдықтар шегі норматив-
терінің жобасы.

Сорғы — энергия (кинетикалық немесе потенциалды) 
келіп түскен кезде ең алдымен сұйықты қысыммен қозғал-
туға (соруға, айдауға) арналған құрылғы.

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

Стансадағы белгіленген жылу қуаты — жылуды 
сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға деген же-
ке қажеттіліктерге жіберуге арналған жабдықтарды пай-
далану актісі бойынша қабылданған номиналды жылу 
қуаттылықтарының қосындысы.

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

Турбина — бу, газ, судың жұмыс жылуының кинети-
калық энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіретін, 
жұмыс органы болып табылатын роторды айналдыру 
қозғалысы бар алғашқы қозғалтқыш.

Турбоагрегат — бір жиынтық сымға біріктірілген бу 
турбинасы, электр өндіруші мен қоздырғыштың жиын-
тығы; пардың потенциалды энергиясын электр энергия-
сына түрлендіруді қамтамасыз етеді.

Шағын станция — электр энергиясын түрлендіру 
және тарату үшін пайдаланылатын, трансформатор не-
месе энергияны басқа да түрлендірушілерден, тара-
ту құрылғыларынан, басқару құрылғысы мен қосалқы 
құрылыстардан тұратын электр қондырғысы.

Электрді әуемен беру желісі — электр энергия-
сын қашықтықтарға өткізгіштер арқылы беруге арналған 
құрылым.

Электрді беру желісі (ЭБЖ) — электр энергиясын электр 
стансасынан тұтынушыларға беруге арналған, сымдар (ка-
бельдер) мен қосымша құрылғылардан тұратын құрылыс.

Энергожүйенің белгіленген электр қуаты — энер-
гожүйедегі электр стансаларының барлық турбо және ги-
дроагрегаттарының паспорты не болмаса техникалық шарт-
тарына сәйкес келетін жиынтық номиналды белсенді қуаты.

Эмульгатор — фазалар инверсиясы режимінде жұ-
мыс істейтін ылғалды күл және шаңды тазалау аппараты.

ГЛОССАРИЙ

COSO Трэдуэя Комиссиясының демеушілік ұйымдары 
комитеті

CTF (ағылш. қысқ. Clean Technology Fund) Таза техноло-
гиялар қоры

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

ESAP Экологиялық және әлеуметтік әрекеттер жоспары
ISO Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым
KEGOC «Қазақстан электр желілерін басқару 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 стансасы
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 станциясы
МВт мегаватт
МҮИИДБ мемлекеттік үдемелі индустриалдық-инно-

вациялық даму бағдарламасы
ОАОЭК «Орталық-Азия отын-энергетикалық компани-

ясы» АҚ
ОАЭК «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпо-

рациясы» АҚ
ПЭ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
ПЭТК «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ
СКЭ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ
СҚ ЭТК «Солтүстік Қазақстан электр желілік 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

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
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150000, 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

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

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПКЕ ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қоғаммен 
байланыс бөлімі

Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
тел.: +7 (7182) 39-98-50
факс: +7 (7182) 32-97-88

АУДИТОР

«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (аудиторлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясының 
№ 0000015, сериясы МФЮ-2, берілген күні 13.09.2006 ж., берген орган - Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігі, лицензия мерзімсіз) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның тәуелсіз аудиторы болып табылады. 
Заңды мекен-жайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36б.

ТІРКЕУШІ

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы (мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы № 
1678–1910–02 АО куәлік 11.01.2012 ж. берілді) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның тіркеушісі болып табылады. 
Заңды мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

 Жылдық есепті әзірлеген 
«Эксперт Казахстан» ЖШС




