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БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

ДҮЙСЕНБАЙ НҰРБАЙҰЛЫ ТҰРҒАНОВ

ҚҰРМЕТТІ АКЦИОНЕРЛЕР МЕН СЕРІКТЕСТЕР!

Сіздердің назарларыңызға «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ жылдық есебі ұсынылып отыр. Мұнда өндірістік 
көрсеткіштер мен әлеуметтік саладағы жобаларды 
қоса алғандағы Компанияның 2017 жылғы қызмет 
нәтижелері қамтылған. 

Есептік жыл Компания үшін, әсіресе, жылу энерге-
тикасы саласы бойынша аса маңызды жыл болды. 
ЕҚДБ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі және «ОАЭК» АҚ арасында «Нұр-
лы жол» инфрақұрылымдық дамыту мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 2016 жылы қол қойылған 
келісімшарт бірінші кезекте Екібастұз қаласында 
ірі инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға 
мүмкіндік берді. Жоба аясындағы Екібастұз жылу 
желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша жұ-
мыстар ауқымы өткен он жылдағы жұмыс ауқы-
мынан көп: 29 км желіні жөндеу жоспарланып отыр. 
Павлодар мен Екібастұз қалаларында бағдарлама-
ны жүзеге асыру нәтижесінде жылу магистраль-
дерін алдын ала оқшауланған құбыр өткізгіштерін 
қолданып жылу магистральдерін құру және қайта 
құру есебінен жылу энергиясы шығындарын 24 
429,81 Гкал/жылға дейін азайту, пенополиуретан 
қаптамасын қолданып оқшаулауды ауыстыру есебі-
нен 4 844,35 Гкал/жылға азайту, сондай-ақ, атал-
мыш учаскелерде желілердің тозуын мүлде жою 
жоспарланып отыр.

Айта кету керек, 2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ-нда SCADA, ЭКЕАЖ, ЖКЕАЖ, ТП БАЖ техно-
логияларын енгізу бойынша жұмыстар жалғасты. 
Оның ішінде «Павлодар ЭТК» АҚ-нда LPWAN сым-
сыз технологиясы бойынша тұрмыстық тұтынушы-
ларды ЭКЕАЖ монтаждау және тәжірибелік пай-
далануға беру жүзеге асырылды. Пилоттық жоба 
аясында ЭКЕАЖ 107 есепке алу нүктесі орнатылды. 
2017 жылы жалпы ЭКЕАЖ құралдарымен 2 444 
тұтынушы жабдықталды. 

SCADA жүйелерін құру бойынша жобаларды жү-
зеге асыру да жалғасын тапты. «Павлодар ЭТК» АҚ 

орталық диспетчерлік қызметі сервермен байла-
нысқан заманауи видеоқабырғамен жабдықталған. 
Қазіргі таңда жаңадан салынып жатқан, сондай-ақ, 
қайта құрылып жатқан 35 кВ-тан жоғары шағын 
стансалар қашықтықтан басқару жүйесімен, өлшеу 
және дабыл жүйесімен жабдықталуда, бұл комму-
тациялық аппараттарды онлайн-режимде басқа-
руға мүмкіндік береді. Зияткерлік энергожүйелерді 
енгізу тұтынушылармен тікелей қарым-қатынас ор-
натуды реттеумен байланысты. Мұндай жобалар 
қатарында 2017 жылы іске қосылған «Жеке каби-
нет» сервисі, сондай-ақ, тәжірибелік-өнеркәсіптік 
пайдалануға берілген «ТЕЗИС» автоматтанды-
рылған жүйесі бар. «ТЕЗИС» жүйесі тұтынушыларды 
қосу үшін техникалық шарттар рәсімдеу процесінің 
ашықтығын арттыруға бағытталған. 

Есептік жыл «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үшін әлеу-
меттік серіктестік саласында да жемісті жыл болды. 
Компания Павлодар облысы әкімдігі мен бас 
компанияның акционері – «Орталық-Азия отын-
энергетикалық компаниясы» АҚ арасында қол 
қойылған әлеуметтік жобаларды бірлесіп жүзеге 
асыру туралы қолданыстағы меморандумның 
қатысушысы болып табылады. Бизнестің 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласына 
бағытталған меморандум 2016 жылы жасалған 
және 2018 жыл соңына дейін әрекет етеді. Әріптестік 
аясында есептік жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Павлодар монтаж колледжінің студенттеріне 
арналған 200 орындық заманауи жатақхананың 
құрылысын жүзеге асырды. 

Барлық аталған жобалар – тұтынушыларды энер-
гиямен қамту сапасын ұдайы арттыруға ұмтылатын 
Компания дамуындағы кезекті кезең болып 
табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметін 
жетілдіру бизнестің ашықтығы және жауапкершілігі 
аясында жүзеге асырылуда. Жобаларды орындау 
өндіріс пен Павлодар өңірінің барлық тұрғын-
дарына қызмет көрсету сапасының жоғары 
стандарттарына сәйкес келеді.
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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР МЕН СЕРІКТЕСТЕР!

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өңір тұты-
нушыларын электр және жылу энергиясымен 
үздіксіз қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды 
жалғастырды. Есептік жылда электр энергиясының 
өндірісі 4 074 млн кВт•с құраса, жылу энергиясы 
бойынша 4 445,067 мың Гкал болды. Негізгі қыз-
метті жүзеге асыру табысы 4 816 млн теңгеге өсіп, 
49 885 млн теңге құрады. Есептік кезеңдегі электр 
энергиясын тұтынушылар саны өткен жылмен са-
лыстырғанда 0,8%-ға артып, 223 мыңға жуықтады. 
Жылу энергиясын тұтынушылар саны бүгінде 167 
мыңнан астам, бұл көрсеткіш 2016 жылғы көрсет-
кіштен 0,7%-ға жоғары. 

Есептік жылы негізгі активтерді жаңғырту және 
қайта құруға бағытталған инвестициялық 
бағдарламаны жүзеге асыру жалғасын тапты: 
3-ЖЭО күл үйіндісінің үшінші кезегін жобалау 
және құру жұмыстары жүргізілді, «Қуат» және 
«Жылы су» карьерлерін рекультивациялау жүр-
гізілді, Павлодар 3-ЖЭО-нда №4 қазандық 
агрегатын қайта құру жүргізілді. Технологиялық 
процестерді басқарудың автоматтандырылған 
жүйесін жобалау, монтаждау және іске қосу бой-
ынша жұмыстар аяқталды, батареялық эмуль-
гаторлар мен бірінші сатылы сулы экономайзер 
қайта құрылды. ТП БАЖ енгізу ЖЭО қызметкер-
лерін технологиялық процесс жағдайы туралы 
оперативті, шынайы және үздіксіз ақпаратпен 
қамтамасыз етіп, қазандық агрегат жұмысының 
басқарушылығын, тиімділігін және қауіпсіздігін 
арттырды, сондай-ақ, көмір шығынын үнемде-
уге, тиісінше, атмосфераға бөлінетін күл шыға-
рылымдарын азайтуға мүмкіндік берді. Жүр-
гізілген қайта құру жұмыстарының нәтижесінде 
қазандықтың ПӘК-і 3,5%-ға артты.

2017 жылы Екібастұзда 4,36 км магистральді және 
5,9 км кварталішілік желілерді қайта құру жүргізіл-
ді. Ұзындығы 2 км-ге жуық №9 жылу магистралін 
құру бойынша жұмыстар толықтай орындалды. 
Кеншілер қаласындағы «Нұрлы Жол» бағдарлама-
сы бойынша жоба аясындағы ең ірі шаралардың 
бірі – кейін қолданыстағы №7 жылу магистраліне 
қосу мүмкіндігімен ұзындығы 2,36 км №7 жылу ма-
гистралін қайта құру жұмыстары болды. 

Сондай-ақ, Екібастұзда кварталдық желілерді жеке 
сектор аумағынан шығару бойынша жұмыстар жүр-
гізілуде. 2017 жылы жоба аясында жоспарланған 
жаңа трасса көлемінің 66%-ы салынды. Нәтиже-
сінде бұл жылу шығындары деңгейін төмендетуге, 
жылу энергиясын босатуды бақылау мен реттеуге 
мүмкіндік береді. 

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Павлодар 
3-ЖЭО 45 жылдық мерейтойын атап өтті: турбина-
лық цех қондырғылары 90 пайызға жуық ауысты-
рылып, бұл 3-ЖЭО қуатын 540 МВт-қа арттырып, 
стансаның орнатылған және иеліктегі қуатының 
арасындағы айырманы шекті көрсеткішке дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді. 2017 жылы стансаның 
соңғы алтыншы турбинасын терең қайта құрудың 
екінші кезеңінің жұмыстары жүргізілді. Барлық жұ-
мыс аяқталып, қолданысқа берілген соң, турбоа-
грегаттың орнатылған электр қуаты 110 МВт-тан 
125 МВт-қа артады. Тұтас 3-ЖЭО-ның орнатылған 
электр қуаты да артып, 555 МВт-қа жетеді. Нәтиже-
сінде, 2009 жылдан бері жүзеге асырылып жатқан 
жобалар турбиналар мен қазандықтардың ПӘК-ін 
арттыру есебінен отынның бөлшек шығынын 8,1%-
ға, жылу энергиясын босатудың бөлшек шығынын 
6,1%-ға төмендетуге мүмкіндік береді.  

Біз өз қызметкерлерімізге ұсынылатын әлеуметтік 
жеңілдіктер мен кепілдіктер жүйесін дамытуды, 
сондай-ақ, Компанияда бірнеше он жылдықтардан 
бері қолданылып келе жатқан әлеуметтік қолдау 
көлемін сақтауды қолдаймыз. Павлодар облысы 
әкімдігі мен «Орталық-Азия отын-энергетикалық 
компаниясы» АҚ арасында қол қойылған әлеумет-
тік жобаларды бірлесіп жүзеге асыру туралы ме-
морандум аясында 2017 жылы біз ауқымды жоба 
– «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының қы-
зметкерлеріне арналған биік тұрғын үй құрылы-
сын салуды бастадық. Оны пайдалануға беру 2018 
жылдың желтоқсанына жоспарланып отыр. 

Келесі жылы Компания тұтынушыларды электр 
және жылу энергиясымен қамтудың сенімділігі мен 
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ, өңірдің энергети-
калық тұрақтылығын арттыруға бағытталған қыз-
метін жалғастырады. 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРФИЛОВ

БАС ДИРЕКТОР ҮНДЕУІ 
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ҚЫЗМЕТ ПРОФИЛІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы – электр және жылу энергиясын өндіретін, тасы-
малдайтын және өткізетін кәсіпорындарын қамтитын вертикалды түрде біріктірілген ком-
пания болып табылады. Компания жетекші әлемдік тәжірибелерді белсенді түрде енгізіп, өз 
қызметін өндіріс, экология, денсаулық қорғау және әлеуметтік сала халықаралық стандарт-
тарына сәйкес жүргізеді. 

Кәсіпорын «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) компа-
ниялар тобына кіреді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда өндіріс, экология, денсаулықты және әлеуметтік саланы қорғау 
бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес корпоративтік басқару стандарттары ендіріл-
ген, бизнес-процесстер оңтайландырылып, тәжірибелер жетілдірілуде.

НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

5 000 адам – 
Компаниялар тобы 
қызметкерлерінің 
жалпы саны

270           
мыңнан астам 
тұтынушылар

662 МВт – орнатылған 
электр қуаты

2240 Гкал/c – 
орнатылған жылу 
қуаты

4 % – Компанияның 
2017 жылғы электр 
энергиясының өндіріс 
нарығындағы үлесі

КОМПАНИЯ РЕЙТИНГІ

FITCH RATINGS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГ 
АГЕНТТІГІ 

Эмитенттің ұлттық және шетелдік валютадағы 
ұзақмерзімді дефолт рейтингі «B+» деңгейінде 
расталды.

РЕЙТИНГТІК ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ТОЛЫҚ ТІЗІМІ 

Ұлттық және шетелдік валютадағы ұзақмерзімді 
РДЭ «B+» деңгейінде расталды, болжам «Тұрақты». 
Ұлттық ұзақмерзімді рейтинг «BBB(kaz)» деңгейін-
де, болжам «Тұрақты». Ұлттық валютадағы басым 
қамтамасыз етілмеген рейтинг «В+» деңгейінде, 
активтердің қайтарымдылық рейтингі «RR4» дең-
гейінде расталды.

100 %100 %100 %

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

100 %

«Орталық-Азия Электроэнергетика-
лық Корпорациясы» АҚ
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Шағын стансалар

Шағын стансалар типі саны

220 кВ 4

110 кВ 74

35 кВ 102

6-10/0,4 кВ 3 608

Барлығы 3 788

ЭБЖ типі Ұзындығы, км

220 кВ 14,3

110 кВ 2 798,0

35 кВ 2 401,2

6-10 кВ 6 070,1

0,4 кВ 4 613,4

Барлығы 15 897,0

Электр беру желілері, км

Инвестициялар көлемі, млрд теңге

НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК 
СИПАТТАМАЛАР

Активтер, млрд теңге

45,1
49,9

32,9

20172016201520142013

Өткізу көлемі (млрд теңге)

0

10

20

30

40

50 37,0
40,5 6,5

7,6

5,5

20172016201520142013

Таза пайда (млрд теңге)

-2

0

2

4

6

8
5,9

-2,1

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

Города ВсеГо, км

Павлодар қ. 419,9

Екібастұз қ. 342,3

Барлығы: 762,2

Жылу желілерінің ұзындығы, км

Жылу энергиясын өндіруЭлектр энергиясын өндіру

3 534 3 349 3 720 3 829 4 074

Электр энергиясы (млн кВт.с)

201720162014 20152013

0

1 025

2 050

3 075

4 100
4 341 4 660 4 412 4 568 4 445

Жылу энергиясы (мың Гкал)

201720162014 20152013

0

1 200

2 400

3 600

4 800

115,2 119,9 126,6

72,3

2017201620152013 2014

Айналымды активтерАйналымнан тыс активтер

0

90

135

45 13,913,012,411,38,8

102,9

15,9
17,4

10,3

20172016201520142013

EBITDA (млрд теңге)

0
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30

40

50

11,2
12,9

35 35
31

20172016201520142013

EBITDA margin %

0

10

20

30

40

50
30 32

15,1

12,1

0 4 8 12 16

15,5

10,2

11,8
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АҚПАН

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындары азамат-
тық қорғаныс және төтенше жағдайлар мәселелері 
бойынша оқыту қорытындысында ең үздіктердің 
қатарынан табылды. Бұған дәлел – энергетиктер 
алған бірқатар марапаттар.

НАУРЫЗ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ сайтында «Жеке кабинет» 
қызметі іске қосылды. Бұл сервис Павлодардың 
тұрмыстық тұтынушыларына энергия мен көрсетіл-
ген қызметке қойылған шотты төлеуге, сондай-ақ, 
келесі тағы бірқатар қызметтерді қолдануға мүм-
кіндік береді: «Павлодарэнергосбыт» ЖШС және 
Бірыңғай есептеу орталығына кіретін ұйымдардың 
энергия мен қызметтердің барлық түрі бойын-
ша ағымдағы датаға сальдосымен танысу, электр 
энергиясы есептегіштері мен ыстық су шығынын 
есептеуіштердің көрсеткіштерін енгізу; шот-квитан-
цияны қарау және басып шығару. 

СӘУІР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлеріне оқыту 
ұйымдастырылды, оның басты тақырыбы – тәуе-
келдерді басқару мен ішкі бақылау болды. Оқуға 
бөлім басшылары мен компаниялар тобы кәсіпо-
рындарының негізгі қызметкерлері қатысты. 

МАМЫР

• Тұңғыш рет «ПЭТК» АҚ, «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС, Екібастұз ЖЭО, Павлодар 2-ЖЭО, Павлодар 
3-ЖЭО және «Павлодарэнергосбыт» ЖШС қаты-
суымен Қауіпсіздік және еңбекті қорғау күніне ар-
налған КТК өткізілді. Бұл сайыста кеншілер қаласы-
ның энергетиктері жеңімпаз атанды.

• Студенттік жұмыстар байқауы қорытындыланды. 
Жеңімпаздарға Компанияның атаулы шәкіртақылары 
табысталды.

МАУСЫМ

• Екібастұз отын-энергетикалық кешені мен Екі-
бастұз ЖЭО-ның дамуына негіз салған Георгий 
Маленковтың отбасын қарсы алу шарасы Екібастұзда 
өтті. Маленковтың ұлы – Андрей Георгиевич, немересі 
Анастасия және шөбересі Андрей кеншілер қаласына 
өздерінің даңқты аталарына арналған көрмені әкелді. 

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда компаниялар тобы-
ның орта буын басшыларына арналған практикалық 
менеджмент бойынша семинар өткізілді. 

ТАМЫЗ

• FitchRatings рейтинг агенттігі «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ шетелдік және ұлттық валютадағы эмитент-
тің ұзақмерзімді дефолт рейтингін «B+» деңгейінде 
растады. Рейтингтер бойынша болжам – «тұрақты». 

• БАҚ өкілдері және Табиғи монополияларды рет-
теу жөніндегі Комитеттің Павлодар облысы бойынша 

департаментінің қатысуымен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
компаниялар тобы инвестициялық бағдарламалар 
нысандарына пресс-тур ұйымдастырылды. 

• «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» 
АҚ-ның 20 жылдығы құрметіне орай, «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» компаниялар тобының 1 000 қызметкері ха-
лықаралық ЭКСПО-2017 көрмесін тамашалады. 

ҚЫРКҮЙЕК

• Паволодар 3-ЖЭО БКЗ-420-140 ст.№6 қазандық 
агрегатының бу өткізгішін ауыстыру жүргізілді. 

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы басшыла-
ры қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша корпо-
ративтік тренингке қатысты. IOSH курсы бұл саладағы 
мәселелерді шешуге қажетті білім мен машық беріп, 
жұмыс процесі кезінде ҚжЕҚ талаптарын сақтау 
маңыздылығын еске салды. 

• Астанада «ОАОЭК» АҚ 20 жылдық мерейтойын 
тойлау аясында мини-футболдан бірінші корпора-
тивтік турнир ұйымдастырылды. Кездесулер қоры-
тындысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» командасы төртін-
ші орын иеленді. 

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының 
топ-менеджерлері кәсіпорындар жұмысының 
тиімділігін арттыру, үнемді өндіріс принциптерін ен-
гізу жолымен еңбекті ұйымдастыруды жетілдіруге 
бағытталған тренингке қатысты. 

• Павлодарда «Павлодар ЭТК» АҚ-ның алаңдарында 
«ОАЭК» АҚ еншілес компаниялары арасында жаңғы-
рту, қайта құру және жөндеу жүргізу жұмыстары бой-
ынша тәжірибе алмасу мақсатында бірінші техника-
лық өзара аудит ұйымдастырылды.

ҚАЗАН

• Облыс орталығының қуаты бойынша бірінші стан-
сасы – Павлодар 3-ЖЭО-ның іске қосылғанына 45 
жыл толды. 2009 жылы 3-ЖЭО-нда қондырғылар-
дың парктік ресурсын ұлғайтуға, иеліктегі және ор-
натылған электр және жылу энергиясы қуаттарын 
көтеруге, қоршаған ортаға бөлінетін ластаушы заттар 
шығарылымдарын төмендетуге бағытталған «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» тарихындағы ең ірі жаңғырту жұмы-
стары басталды. 

• «ПЭТК» АҚ қалалық үйішілік электр желілері 
кәсіпорны электромонтерлер арасында жыл сайынғы 
кәсіби шеберлік бойынша сайысты өткізді. ГПВЭС 
барлық бөлімшелерінің өкілдері техникалық қызмет 

көрсету мен жөндеу жұмыстарында өз білімдері мен 
машықтарын және штаттан тыс жағдайларда әрекет 
етуге дайындықтарын көрсетті. 

• Екібастұз ЖЭО қазақ тілі кабинеті кеншілер қала-
сындағы үздік бестікке енді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Оқу орталығының филиалы Екібастұз мекемелері, 
кәсіпорындары мен ұйымдарындағы үздік қазақ тілі 
кабинеті аталымында диплом алды.

ҚАРАША

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атаулы корпоративтік 
шәкіртақысын алуға екінші жыл сайынғы ғылы-
ми жұмыстар байқауы басталды. Жоба Павлодар 
өңірінің ЖОО және орта арнаулы оқу орындарын-
да Компания үшін профильді болып табылатын 
мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге 
арналған. 

ЖЕЛТОҚСАН

ҚР Тәуелсіздігінің 26 жылдығын мерекелеу қар-
саңында Павлодарда энергетик студенттерге 
арналған 200 орындық жаңа жатақхананың сал-
танатты ашылуы болды. Павлодар монтаж кол-
леджіне мұндай тартуды «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ жасады. Жоба Павлодар облысы әкімдігі мен 
«Орталық-Азия отын-энергетикалық компания-
сы» АҚ арасында әлеуметтік жобаларды бірлесіп 
жүзеге асыру туралы жасалған меморандумының 
аясында іске асты.

ЕСЕПТІК КЕЗЕҢДЕГІ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР



КОМПАНИЯ 
ТУРАЛЫ

1 ЭНЕРГИЯ - ӨМІР

Компания Павлодар қаласы тұтынушыларын 
электр және жылу энергиясымен, Павлодар 
облысы аудандары мен Ақсу қаласында электр 
энергиясымен, Екібастұз қаласында жылу 
энергиясымен қамтамасыз етеді. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

МИССИЯ

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

Компания аталған міндетті өз қызметін халықара-
лық өндіріс, экология, денсаулық қорғау және әле-
уметтік сала бойынша стандарттарына сай жүргізу 
арқылы жүзеге асырады. 

Тиімділіктің негізін Компания қызметкерлері құрай-
ды, олардың құндылығы – жоғары кәсібилігінде, 
командамен жұмыс жасай білуінде және нәтижеге 
қол жеткізе алуға ұмтылысында жатыр.

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 бір бөлігін Компания 
республиканың өзге өңірлеріне жеткізеді.

Компания жеке бөлімшелердің (топ кәсіпорындары-
ның) қарқынын, икемділігін топты орталықтан басқа-
рудың тұрақтылығымен, сенімділігімен үйлестіре 
отырып, холдингтік құрылымның артықшылықтарын 
табысты пайдаланып келеді.

Компания қызметкерлері - биік мақсаттарды бағын-
дырып келе жатқан кәсіби мамандар командасы. 
Компанияның тұтынушылармен және жеткізушілер-
мен орнатқан серіктестік қарым-қатынасы құрмет-і-
зет және өзара жауапкершілік негізінде құрылған.

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

ТАРИХЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамына 
Екібастұз ЖЭО мен «Екібастұз жылу 
желілері» кірді.

2007

2008-2009
«ОАОЭК» АҚ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
акцияларын өзінің еншілес компаниясы – 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) жарғылық 
капиталына берді. «ОАЭК» АҚ 
акционерлерінің құрамына «ОАОЭК» АҚ 
және халықаралық даму институттары: 
Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі 
(ЕҚДБ) және Ислам инфрақұрылым қоры 
(ИИҚ) кіреді.

«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 «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 «Павло-
дарэнергосбыт» ЖШС болып қайта құрылды.

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

1965

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

1971

2002

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

2005

СЫРТҚЫ 
КӨЗДЕР

Жылу энергиясын 
өткізу

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

Тасымал қызметі

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
(Павлодар, 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, 

Екібастұз ЖЭО)

Жылу энергиясын 
өткізу

Электр 
энергиясын өткізу

ТҰТЫНУШЫЛАР (ішкі нарық)

Жылу 
энергиясын 

өткізу

Электр 
энергиясын 

өткізу

ТҰТЫНУШЫЛАР 
(сыртқы нарық)

Электр    
энергиясын      
өткізу

СЫРТҚЫ КӨЗДЕР

Электр энергиясын 
өткізу

«KEGOC» АҚ

Электр энергиясын 
беру

«Павлодар электр 
желілік тарату 
компаниясы» АҚ

Тасымал               
қызметі

«Павлодарэнер-
госбыт» ЖШС
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ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ 

Компания тұтынушыларды Павлодар қаласында электр және жылу энергиясымен, Павлодар облысы-
ның аудандары мен Ақсу қаласында электр энергиясымен, Екібастұз қаласында жылу энергиясымен 
қамтамасыз етеді.

ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар облысы энерги-
ямен қамтудың барлық бөлігін (энергоресурстарды 
өндіру, тасымалдау және өткізу) қамтитын вертикал-
ды түрде біріктірілген компания болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамына: 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 3-ЖЭО  
Компанияның ірі энергия өндіруші активі. Станса-
ның орнатылған электр қуаты 540 МВт құрайды. 
3-ЖЭО қаланың өнеркәсіптік кәсіпорындарын, 
жергілікті қызмет көрсету нысандарын және үй ша-
руашылықтарын электр энергиясымен қамтамасыз 
етеді. Станса – Қазақстандағы ең заманауи стан-
салардың бірі болып табылады: 2009 жылдан бері 
оның өндіруші қондырғыларының 70,4%-ы жаңар-
тылды. Стансаны жаңғырту жұмыстары 2020 жылға 
дейін жалғасады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 2-ЖЭО
Стансаның орнатылған электр қуаты 110 МВт құрай-
ды. 2-ЖЭО қаланың өнеркәсіптік кәсіпорындарын, 
жергілікті қызмет көрсету нысандарын және үй ша-
руашылықтарын электр энергиясымен қамтама-
сыз етеді. Станса жылыту маусымында орнатылған 
электр қуатын пайдалану көрсеткіші бойынша (93%) 
Қазақстандағы ең үздіктердің бірі болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Екібастұз ЖЭО
Стансаның орнатылған электр қуаты 12 МВт құрай-
ды. ЕЖЭО Екібастұз қаласын жылумен қамтудың 
жалғыз көзі болып табылады. Стансаның пайдала-
нуға берілгеніне 2017 жылы 61 жыл толды: ол Ком-
панияның ең көне кәсіпорны болып табылады. 

«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ 
«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ-
ның («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. Қыз-
мет көрсету аумағы – 105,9 км2 құрайды. 

«ПЭТК» АҚ желілерінің ұзындығы – 15 897 км, 
оның ішінде электр беру әуе желілерінің ұзындығы 
– 15 131 км, кабельдік желілер – 766 км.

«Павлодар ЭТК» АҚ электр желілері «Қазақстан 
электр желілерін басқару компаниясы» (KEGOC) АҚ 
арқылы Қазақстан бірыңғай энергетикалық жүйесі-
не және Ресей желілеріне қосылған, ол Компани-
яға Павлодар №1,2 және 3 ЖЭО өндіретін электр 

энергиясын таратуға мүмкіндік береді. №1 ЖЭО 
«Алюминий Казақстан» АҚ, №2 және 3 ЖЭО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на тиесілі. 

«ПЭТК» АҚ электр желілеріне Қазақстанның өнер-
кәсіптік аймағы – Павлодар облысының көпте-
ген кәсіпорындары қосылған. Мұнда түрлі меншік 
формасындағы 5 мыңдай аса кәсіпорын қызмет 
етсе, өңір тұрғындарының саны – 747,1 мың адам-
ды құрайды. 

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

• Батыс электр желілері кәсіпорны: Ақтоғай, 
Баянауыл, Ертіс, Май АЭЖ және Ақсу электр 
желілері (Сол жағалау); 

• Шығыс электр желілері кәсіпорны: Железин-
ский, Қашыр, Лебяженский, Павлодар, Успенск, 
Шарбақты АЭЖ (Оң жағалау); 

• Қалалық электр желілері кәсіпорны (ҚЭЖК) 
Павлодар қаласы 0,4–10 кВ тарату желілеріне 
пайдалану және техникалық қызметтерін көр-
сетеді; 

• Өндірістік-жөндеу кәсіпорны (ӨЖК) Павлодар 
облысы бойынша 35–220 кВ жоғары вольтті 
электр беру желілеріне пайдалану және техни-
калық қызметтерін көрсетеді; 

• Қызметтің реттеуші түрлеріне жатпайтын Қала-
лық үй ішілік электр желілері (ҚҮІЭЖ) Павлодар 
және Ақсу қалалары көпқабатты үйлер кондо-
миниумының 0,4 кВ электр желілеріне қызмет 
көрсету келісімшарты бойынша жұмыс жасайды; 

• Өндірістік басқармалар, қызметтер мен бөлімдер. 

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

Павлодар қаласы жылу желілерінің ұзындығы 
тұтынушылар желілерін есепке алғанда, 742,2 км,:

–  Магистральдық жылу желілері – 115 км;

– Кварталдық жылу желілері – 281,9 км;

– Ыстық сумен қамту желілері – 23 км;

Павлодар 2-ЖЭО

Павлодар 3-ЖЭО

Екібастұз ЖЭО

ПАВЛОДАР 
ОБЛЫСЫ  

Павлодар

Екібастұз 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 

222 770

электр 
энергиясын 
тұтынушылар

167 123

жылу   
энергиясын 
тұтынушылар

«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ

«Павлодар жылу желілері» ЖШС
762,2 км
(Павлодар, Екібастұз қалаларының 
жылу желілері)

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС кіреді

2017 жылы электр энергия өндірісі

4 073,8 млн кВт·с құрады

Ақсу
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2016-2020 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның стратегиялық мақ-
саты - аймақтың экономикалық өсімін қамтама-
сыз ету үшін Павлодар облысының энергетикалық 
жүйесінің теңдестірілген және тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін жетекші энергетикалық компа-
ния құру болып табылады. Компания әлемдік озық 
тәжірибелерді белсенді түрде ендіреді және өзінің 
қызметін өндіріс, экология, денсаулық сақтау сала-
ларындағы және әлеуметтік саладағы халықара-
лық стандарттарға сәйкес жүзеге асырады. Қызмет 
тиімділігін арттыру арқылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ-ның қызметі Компания активтерінің нарықтық 

құнын ұлғайтуға және инвестициялық тартым-
дылығын арттыруға бағытталған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізудің негізгі 
бағыттары:

• кепілді өткізуге ие және төмен тәуекелді на-
рықты мақсатты түрде кеңейту;

• өндірістің техникалық деңгейін көтеру және 
негізгі өндірістік қорлар мен инфрақұрылымды 
жаңарту арқылы өндірістік тиімділікті арттыру; 

– Тұтынушылар желілері – 322,3 км;

– Сорғы стансалары – 11 бірлік;

– Орталық жылу пункттері – 22 бірлік.

Екібастұз қаласы жылу желілерінің ұзындығы тұты-
нушылар желілерін есепке алғанда, 422 км: 

– Магистральдық жылу желілері – 37,6 км;

– Квартал ішілік жылу желілері – 304,7 км;

– Тұтынушылар желілері – 80,2 км;

– Орталық жылу таратушы пункті (ОЖТП) – 1 бір-
лік;

– Сорғы стансалары – 4 бірлік.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Павлодар облысын, 
Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларын электр және 
жылу энергиясымен қамтушы ұйым болып табылады. 

Кәсіпорын төмендегі энергоқамту қызметтерін көр-
сетеді:

• Павлодар қаласында электр мен жылу энерги-
ясы;

• Павлодар облысы аудандары мен Ақсу қала-
сында электр энергиясы;

• Екібастұз қаласында жылу энергиясы.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларға сер-
вистік қызмет көрсету сапасын жаңа технология-
ларды қолдану арқылы арттыру саясатын жүргізеді. 
Тұтынушыларға қолайлы болуы үшін екінші деңгей-
лі банктер, интернет, банкоматтар, терминалдар, 
мультикиосктер арқылы төлем жасау жүйесі жолға 
қойылған. Облыс орталығында тұтынушыларға қы-
змет көрсетуге арналған 2 сервис орталығы және 3 
касса пункті және Ленинский қыстағында 1 касса, 
Екібастұз қаласында 2 касса пункті, Ақсу қаласын-
да 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.

• инновациялық бағыттарды салмақты түрде да-
мыту арқылы перспективалы жобаларды енгізу;

• кадрлық құрамды өндірістік сектор мен кәсіпо-
рынды басқаруда жаңа тиімді технологияларға 
үздіксіз үйрету арқылы үздік басқару стандарт-
тарын енгізу.

Алға қойылған стратегиялық мақсатқа қол жеткізу 
үшін Компания мынадай міндеттерді жүзеге асы-
рады:

• инвестициялық бағдарламалар жүргізу, апат-
тылық қауіп-қатерлерін төмендету және жұ-
мыссыз тұрып қалуға жол бермеу үшін электр 
өндіретін нысандардағы жабдықтарды қайта 
жарақтау және жаңарту;

• жылу және электр энергияларын тасымалдау 
кезінде тым жоғары нормативтік шығындарды 
төмендету;

• жылу және электр энергиясы бірліктерін өн-
діруге жұмсалатын меншікті шығындарды 
төмендету;

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

• экология, қызметкерлердің денсаулығын 
қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары бой-
ынша халықаралық стандарт талаптарына сәй-
кестіктің сертификатын сақтау;

• қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру мақ-
сатында оларды үздіксіз оқыту;

• кәсіпорындарды басқарудың автоматтанды-
рылған жүйесін енгізу.

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІН 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстанның электр энер-
гетикасы саласындағы кәсіпорындар арасында өн-
дірістік активтерді жаңарту және қайта құруға са-
лынған капитал көлемі бойынша ең ірі инвестициялық 
бағдараламалардың бірін жүзеге асырады. Компа-
ния 2010-2020 жылдарға жоспарлаған инвестиция 
көлемі 124,5 млрд теңгені құрайды. 2016-2020 жыл-
дарға арналған Даму стратегиясына сәйкес, Компа-
ния үш бағыт бойынша инвестициялық бағдарлама-
ны жүзеге асыруды жалғастырды: беру кезінде электр 
және жылу энергиясы шығындарын төмендетуді қоса 
алғанда, энергия үнемдеу; өндірістің экологиялық 
параметрлерін жақсарту.



НАРЫҚТЫҚ 
ОРТАҒА 
ТАЛДАУ2 ЭНЕРГИЯ - БОЛАШАҚ

Біз Қазақстан экономикасының 
стратегиялық секторы болып 
табылатын энергетиканың дамуына 
үлес қосамыз.
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Макроэкономикалық факторлар

Ішкі жалпы өнімнің динамикасы
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті
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Өнеркәсіп

Өндіріс деңгейі 2015-2016 жылдары төмендеген-
нен кейін есептік жылы өнеркәсіп өсімі 7,1% құра-
ды. Өнеркәсіптік өндіріс индексінің өсімі елдің 14 
өңірінде байқалса, төмендеу – тек Қызылорда 
облысында (4,3%). Өнеркәсіптің ең жоғарғы өсімі 
Атырау облысында (20,8%), ол шикі мұнай өндіру 
көлемінің артуымен байланысты орын алды. 

Астана қаласында өндіріс өсімі 7,8% құрады, Ба-
тыс Қазақстан облысында газ конденсатын өндіру 
көрсеткіштері жақсарып, ол өнеркәсіптік өндіріс 
көлемінің өсімін 5,5%-ға жеткізуге мүмкіндік берді. 
Павлодар облысы 2017 жылы өнеркәсіп өндірісінің 
арту қарқыны бойынша төртінші орында: тас 
көмірін, бензин, мыс, өңделмеген алюминий және 
ферросиликохром концентраттары өндірісінің ар-
туы арқасында 5,1% өсім байқалды. Солтүстік Қа-
зақстан облысында азық-түлік (өңделген сүт, сүйық 
май) өндірісі, сондай-ақ, пластмасса құбырлар өн-
дірісі артты. Бұл ретте облыстағы өнеркәсіптік өн-
дірістің жалпы өсімі 4,5% болды.

Электр энергетикасындағы өндіріс өсімі 2017 жылы 
6,2% деңгейінде байқалды. Сала динамикасы елдегі 
өнеркәсіптік өндірістің жалпы динамикасына жақын. 

ӨнеркәсіпЭлектр энергетикасы
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Жалпы және электр энергетикасында өнеркәсіптегі 
өндіріс динамикасы, %
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті

Тұтынушылық сектор

2017 жылы тұтынушылық белсенділік 2015-2016 
жылдардағы валюталық ауытқулар мен инфляция 
себеп болған қиын кезеңнен кейін өсім көсретті. ҚР 
ҰЭМ Статистика жөніндегі комитетінің мәліметін-
ше, бөлшек тауар айналымы 2017 жылы 6,3%-ға 
өсіп, 2016 жылғы көрсеткіштен (2%) жоғары болды. 

Бөлшек тауар айналымы және тұрғындардың 
шынайы табыстарының динамикасы, %
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті
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Алайда бөлшек тауар айналымы бірнеше жыл бойы 
тұрақты түрде 10%-дан астам өсіп тұрған 2015 
жылға дейінгі кезеңнен төмен. Бұл ретте табыстың 
шынайы деңгейінің төмендеуі жалғасын тапты: 2017 
жылы тұрғындардың ақшалай табыстары 2,5%-ға 
қысқарса, 2016 жылы 0,7%-ға төмендеу байқалды. 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ШОЛУ

2017 жылы Қазақстан Республикасының экономикасы экспорттық секторлардағы өндірісті 
арттыру, инвестициялық белсенділік пен ішкі сұранысты көтеру арқасында жедел өсім көр-
сетті. Өнеркәсіптегі өндіріс өсімі барлық дерлік өңірдегі көптеген секторларда байқалды. Бұл 
энергетикалық сектордың өсіміне оң жағдай туғызды. Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Статистика жөніндегі комитеттің мәліметіне сәйкес, 2017 жылы 
ІЖӨ 4%-ға артып, 51,6 трлн теңгеге жетті. Тауарлар мен қызметтер өндірісінің ІЖӨ-дегі үлесі 
тиісінше 36,5% және 57,0% құрады. Экономиканың ірі секторы – өнеркәсіптің ІЖӨ динами-
касындағы үлесі 26,5% болды. ІЖӨ өсіміне әлемдік шикізат нарығындағы баға конъюнктура-
сының жақсаруы есебінен таза экспорттың артуы негізгі үлес қосты. Тұрғындар шығындары 
өсімінің шектелуі экономикаға ұстап тұрушы ықпалын тигізді. 
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2017 жылы инфляция 7,1% құраса, 2016 жылғы 
көрсеткіш 8,5% болған болатын. ҚР Ұлттық 
банкінің пікірінше, инфляциялық процестердің 
баяулауына сыртқы инфляциялық қысымның 
төмендеуі, валюталық нарықтағы жағдайдың 
тұрақтануы және әлемдік шикізат нарығындағы оң 
конъюнктура фонындағы теңге құнының жоғары-
лауы негіз болды. 

ҚР-дағы инфляция динамикасы, %
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті
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Жалпы инфляция

Баспаналық қызметтердің (электрэнергия, жылу, 
су, газ және отынның басқа да түрлеріне) құны 

2018 жылға болжам

2018 жылы сарапшылар 2017 жылмен салысты-
рғанда өсім қарқынының төмендеуін болжап, сы-
ртқы экономикалық конъюнктураның салыстыр-
малы оң жағдайда болатынын айтып отыр. Болжам 
бойынша, негізгі әлемдік экономика өсіп, мұнай 
котировкалары барреліне 60 доллардан жоғары 
деңгейде сақталады. Экспорт пен инвестициялар 
өсімінің жалғасуы, сондай-ақ, тұтынушылық сек-
тордың ары қарай жандануы күтілуде.  

2018 жылғы ҚР-дағы экономика динамикасының 
болжамдары, %
Дереккөз: ҚР ҰЭМ және халықаралық қаржылық 
институттар мәліметтері
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭНЕРГЕТИКА 
САЛАСЫНА ШОЛУ

Қазақстандық энергетикалық секторда белсенді 
даму жалғасса, бұл ірі нарық қатысушыларының 
негізгі қорларды жаңартуға және өндіріс қуат-
тылықтарын кеңейтуге салған қомақты инвестици-
яларымен байланысты. Есептік жыл өндіріс бой-
ынша да, электр энергиясын тұтыну бойынша да 
рекордты жыл болды. 

Өндіріс

KEGOC жүйелік операторының мәліметінше, 2018 
жылғы 1 қаңтарда Қазақстанда электр энергиясы өн-
дірісін 128 электр стансасы жүзеге асырады. Электр 
стансаларының жалпы орнатылған қуаты 21 672,9 
МВт құраса, иеліктегі қуат – 18 791,4 МВт. 

2017 жылы электр энергиясы өндірісінің өсімі 9%-
ға жуық болып, өндіріс көлемі 102,38 млрд кВт.с-қа 
жетті. 

ҚР-дағы электр энергиясы өндірісі және ағын 
сальдосы, млрд кВт.с
Дереккөз: KEGOC
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2017 жылы электр энергиясының 80%-ын ЖЭС-тер 
өндіріп, өндіріс көлемі бұл ретте 10%-ға өсті. МЖЭС 
үлесіне 8% өндіріс тиесілі болса, СЭС үлесі - 11%.

2017 жылы жаңартылатын энергия көздерін пайда-
ланатын өндіріс нысандарының дамуы жалғасты. 
Бірінші кезекте бұл жел және күн электр стансала-
ры, сондай-ақ, шағын СЭС-тер. ЖЭК нысандары 
2017 жылы 1,1 млрд кВт⋅с электр энергиясын өндір-
се, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 19%-ға жоғары. 

Қазақстан Бірыңғай электр энергетикалық жүйесі 
шартты түрде үш аумаққа бөлінеді:

• Солтүстік (Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Павло-
дар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, 
Қарағанды облыстары);

• Оңтүстік (Алматы, Жамбыл, Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары);

• Батыс (Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау 
облыстары). 

2017 жылы электр энергиясының 77%-ы Солтүстік 
аумақта өндірілді. Бұл негізгі электр стансалары-
ның осы аумақта орналасуымен және көмір кен 
орындарына жақындығымен байланысты. Сол-
түстік аумақтағы электр энергиясын тұтыну өн-
дірілетін энергияның 84%-ын құрайды, оған себеп 
– өңірде ірі индустриялық нысандар орналасқан. 
Артылған электр энергиясы Қазақстанның өзге 

Солтүстік

Оңтүстік

Батыс
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Аумақтар бойынша электр энергиясы өндірісі, 
млрд кВт∙с
Дереккөз: KEGOC

өңірлеріне, сондай-ақ, Ресейге экспортталады. 
Батыс және Оңтүстік аумақтар электр энергиясын 
импорттайды, бұл ретте Батыс аумақта тұтыну өн-
дірістен сәл жоғары болса, Оңтүстік аумақта өн-
дірілетін энергиядан 80% көп энергия тұтынылады. 

Өндіріс типтері БойынШа Электр ЭнерГиясы Өндірісі, млрд кВт∙с

Өндіріс типі ЖЭс мЖЭс сЭс ЖелЭс кЭс

2016 74,70 7,41 11,61 0,27 0,09

2017 82,42 8,37 11,16 0,34 0,09

ӨзГеріс 10% 13% -4% 24% 4%
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Тариф қалыптастыру саясаты Тариф қалыптастыру саласындағы қазақстандық 
реттеушінің ағымдағы саясаты саланың негізгі 
қорларын жаңарту мақсатында инвестициялық 
құрамдас бөлікті энергия бағасына қосуды қа-
растырады. 2015 жылы 2009-2015 жылдар ара-
лығында әрекет еткен электр энергиясы өндірісі 
нысандарына арналған шекті тарифтер бағдар-
ламасы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін ұзартыл-
ды. Қазақстанның электр желілік және жылумен 
қамтушы ұйымдары 2016 жылдан бастап реттеу 
мүмкіндігі бар 5 жылдық шекті тарифтерге көшті. 

Елдің ірі энергия өндіруші кәсіпорындарындағы электр энергия өндірісі , млн кВт⋅с
Дереккөз: «Самұрық-Энерго» АҚ
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2016 2017

ҚР-да негізгі капиталға салынған инвестиция 
динамикасы, %
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті
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«Самұрық-Энерго» АҚ мемлекеттік холдингіне 
кіретін компаниялар 2017 жылы Қазақстанда 28% 
электр энергиясын өндірді. Өндіріс көлемі бұл 
ретте 27,5%-ға артты. «ОАЭК» АҚ компаниялар 

тобы елдегі энергия өндіруші компаниялар ара-
сында үшінші орынға ие және Қазақстан электр 
энергиясы өндірісі сегментінің шамамен 7,1%-ын 
иеленеді. 

-20

30

20172016201520142013201220112010

Жалпы экономика

Өнеркәсіп

0

-10

10

30

40

Энергия саласы

ҚР ҰЭМ Комитетінің мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылы 
электр энергиясы бағасының индексі 2016 жылмен са-
лыстырғанда 4,6 % құрады, бұл соңғы бірнеше жыл 
ішіндегі ең төменгі көрсеткіш болып табылады.

Жылыту бағасының индексі 7,4 % болды. 

Тұтынушылық

Қазақстанда электр энергиясын тұтыну 2017 жылы 
97,9 млрд кВт.с құрады, бұл 2016 жылғы көрсет-
кіштен 6 %-ға жоғары. Бұл тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы энергия тұтынудың нақты ең жоғарғы 
көрсеткіші болып табылады. 
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Электр энергиясын тұтыну көлемін арттыру бой-
ынша барлық дерлік ірі тұтынушылар көзге түсті. 
Осылайша елдегі тұтыну деңгейі бойынша үшінші 
орын алатын «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ 
2016 жылмен салыстырғанда 7%-ға өсім көрсетті. 
«Арселор Миттал Темиртау» АҚ өсімі – 4%, АЗФ АҚ 
(Ақтөбе) мен «ТНК Қазхром» – 32%.

Нарықтың даму болжамы

ҚР Энергетика министрлігінің болжамына сәйкес, 
2018 жылы электр энергия өндірісі 114,5 млрд 
кВт⋅с болса, оның ішінде профицит 14,3 млрд кВт⋅с 
деңгейінде күтілуде. ЖЭК қолданатын нысандарға 

өндірістің 2% үлесі тиесілі болады. 2024 жылға қарай 
электр энергиясы өндірісі 128 млрд кВт⋅с деңгейін-
де болады деп болжанып отыр. Артық энергия үлесі 
18,8 млрд кВт⋅с деңгейінде болмақ. Оның ішінде 32 
млрд кВт⋅с жоспарланып отырған электр стансала-
рында өндірілетін болады.

Қр БЭЖ Электр ЭнерГиясының БолЖамды теңГерімі, млрд кВт⋅с

кӨрсеткіШ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Электр 
ЭнерГиясын 

тҰтыну

100,1 102,6 105,1 106,1 107,2 108,2 109,2

Электр ЭнерГия 
Өндірісі

114,5 115 115,6 118 119,9 124,2 128

Қолданыстағы 
стансалар

105,5 103,3 100,8 100,9 97,3 96,2 96

Жоспарлы 9 11,7 14,8 17,2 22,6 28 32

ЖЭк 1,4 2,2 2,9 3,8 4,6 5,4 6,3

артыҚ ЭнерГия 14,3 12,4 10,5 11,9 12,7 16 18,8



ҚЫЗМЕТ 
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 
ШОЛУ ЖӘНЕ ДАМУ
ПЕРСПЕКТИВАСЫ3 ÝÍÅÐÃÈß - ÄÀÌÓ

Біз қатысу аймақтарында экономика 
тұрақтылығын: өнеркәсіп кәсіпорындарының, 
коммуналдық  сектордын, әлеуметтік саланың 
тұрақты жұмысын қамтамасыз етеміз.
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АТАУЫ 2013 2014 2015 2016 2017

Орнатылған электр қуаты, МВт 627 642 662 662 662

Электр энергиясын өндіру, млн кВт⋅с 3 534 3 349 3 720 3 829 4 074

Қазақстандық электр энергиясы өндірісіндегі үлесі, % 3,8 3,5 4,1 4,1 4,0

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт⋅с 2 251 2 221 2 434 2 493 2568

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт⋅с 2 698 2 738 2 963 3058 3245

Орнатылған жылу қуаты, Гкал 2 102 2 140 2 240 2 240 2240 

Жылу энергиясын өндіру, мың Гкал 4 341 4 660 4 412 4 568 4 445

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 149 3 276 3 209 3225 3195

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 109 4 204 4 154 4192 4175

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ПАВЛОДАР 3-ЖЭО  

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 3-ЖЭО — ірі 
энергия өндіруші актив.

Станса Қазақстандағы ең заманауи стансалардың 
бірі болып табылады. Стансаны жаңғырту 2020 
жылға дейін жалғасады.

№6 турбоагрегатты орнатылған электр қуатын 
15 МВт-тан 125 МВт-қа дейін арттырып жаңғырту 
жобасын жүзеге асыру жалғасуда. Гидромуф-
талары бар желілік, сорғыш және айналымдық 
сорғылар орнатылып, іргетастың болат рамасын 
жинау жұмыстары басталды. Барлық жұмысты 
аяқтау 2018 жылға жоспарланған. 

2017 жылы №4 қазандық агрегатты технологи-
ялық процесті басқарудың автоматтандырылған 
жүйесімен (ТП БАЖ) жабдықтау жұмыстары жүр-
гізілді. Бұл үнемді және қауіпсіз жұмыс режимін 
енгізуге, автоматты режимде берілген параметр-
лерді ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

3-ЖЭО күл үйіндісінің 2-кезек құрылысы бойын-
ша жұмыстар аяқталды. Бұл стансаның техноло-
гиялық циклінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және 
күл-қож қалдықтарын 25 жылға дейін қоймалау 
мақсатындағы шаралардың бірі. 

Күл үйіндісінің 3-кезек құрылысы бойынша жоба-
ны жүзеге асыру басталды.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ПАВЛОДАР 2-ЖЭО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 2-ЖЭО — 
«ОАЭК» АҚ-ның қуаты бойынша үшінші энергия 
өндіруші активі қаланың өнеркәсіп кәсіпорында-
рын, жергілікті қызмет көрсету нысандарын, сон-
дай-ақ, үй шаруашылығын электр энергиясымен 
қамтамасыз етеді. Станса жылу беру маусымында 
орнатылған электр қуатын пайдалану көрсеткіші 
бойынша Қазақстандағы ең үздік стансалардың 
бірі. Көрсеткіш 93%-ға жуық.

2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-кезек құрылысы бойынша 
жұмыстар аяқталды.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЕКІБАСТҰЗ ЖЭО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Екібастұз ЖЭО — Екі-
бастұз қаласын жылумен қамтушы жалғыз энер-
гия көзі болып табылады. Ол – Корпорацияның 
ең көне стансасы.

Тұз көлі табанында Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің 
2-кезек құрылысы бойынша жұмыстарды орын-
дау жалғасты.

ӨНДІРІСТІ АРТТЫРУ

2017 жылы электр энергиясын өткізу көлемі  
1 332 млн кВт⋅с құраса, ол 2016 жылмен салысты-
рғанда, 1,3%-ға жоғары. 2017 жылы жылу энерги-
ясын өткізу көлемі 3 433,733 мың Гкал құрап, 2016 
жылмен салыстырғанда 1,4%-ға төмендеді. 

Жаңа қондырғыны іске қосу арқасында 2009-
2017 жылдары стансаның мүмкіндіктері айтар-
лықтай артады, бұл өңірдің жылу және электр 
энергиясына деген күн санап өсіп келе жатқан 
қажеттілігін қамтамасыз етеді және Павлодар 
облысының бизнес-жобалары мен өнеркәсібінің 
дамуына негіз береді.

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ ЖӘНЕ ДАМУ 
ПЕРСПЕКТИВАСЫ

Инвестициялық бағдарлама аясында 2017 жылы өндірісті арттыру, электр және жылу энер-
гиясын беру кезінде шығындарды азайту, қызметтің экологиялық параметрлерін жақ-
сартуға бағытталған қондырғыларды жаңғырту бойынша бірқатар ірі ауқымды шаралар 
жалғастырылды. 2017 жылы Компания инвестициялық бағдарлама шараларын орындауға 
10 172,9 млн теңге бағыттады. 

Электр энергиясын өндіру, млн кВт∙с
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

Инвестициялық бағдарлама шағын стансалар 
мен қондырғылардың ағымдағы техникалық 
жағдайы, сондай-ақ, қолданыстағы активтерді 
пайдалану коэффициентін арттыруға бағыт-
талған шараларды қамтитын экономикалық және 
техникалық сипаттағы басымдықтар есепке алы-
нып жасалған. Бағдарламаға электр энергиясы-
ның нормативтік шығындарын төмендету, электр 
қондырғылары сенімділігін арттыруға бағыт-
талған шаралар енген. 

2017 жылы «Павлодар ЭТК» АҚ-нда 45,0 км 0,4-
10 кВ электр желілерін құру, қайта құру және 
техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстар 
атқарылса, оның ішінде 22,06 км – өздігінен 
берілетін оқшаулағыш өткізгіштен. 17,2 км ӘЖ-35 
кВ құру және 14 км ӘЖ-110 кВ қайта құру шарала-
ры орындалып, 2 444 дана ЭКЕАЖ есептегіштері 
орнатылды. «Павлодар ЭТК» АҚ-нда тасымал 
және беру кезінде электр шығындарын төмен-
детуге бағытталған, сондай-ақ, тұтынушыларды 
қамтудың сенімділігін арттыру бойынша жобалар 
жүзеге асырылды. 2017 жыл қорытындысы бой-
ынша техникалық шығындар 8,5%-дан 8,0%-ға 
төмендеді. 

2017 жылы ұзындығы 76,2 0,4-110 кВ электр бе-
рудің әуе және кабельдік желілерін құру/қайта 
құру шаралары атқарылса, оның ішінде 22 км жа-
лаңаш өткізгіш өздігінен берілетін оқшаулағыш 
сымға ауыстырылды. Павлодарда ТП-1 және ТП-3 
10 кВ жаңа тарату пункттерінің құрылысы аяқтал-
ды. Павлодар қаласы аумағында құрғақ оқшау-
лағышты және вакуумды ажыратқышы бар күш 
трансформатына ие үш модульді трансформатор-
лы шағын станса орнатылды. Олар заманауи кү-
зет және өрт дабылымен жабдықталып, төрт дана 
майлы трансформаторлар құрғақ түріне ауысты-
рылды. Ақсу ауданында үш 110-220 кВ шағын 
стансасын қайта құруға жұмыс жобалары әзір-
ленді, үш 110 кВ шағын стансасын (Павлодарда 
– екі және Баянауыл ауданында – бір) қайта құру 
бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын орын-
дауға және екі тізбекті ӘЖ-110 кВ құрылысы мен 
«Промышленная» ШС екі ұяшығын монтаждауды 

қамтитын 110 кВ «Северная городская» шағын 
стансасы құрылысына келісімшарт жасалып, са-
тып алу жүзеге асырылуда.

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

Жылу энергиясы шығындарын төмендету бой-
ынша негізгі шаралар Павлодар, Екібастұз қала-
ларында орталықтандырылған жылумен қамту 
жүйесін қалпына келтіруге және жаңғыртуға 
бағытталған. Жоба «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС өзіндік қаржысы және ЕҚДБ жаңа инвести-
циялық қарызын тарту есебінен, сондай-ақ, ҚР 
Ұлттық экономика министрлігінің «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы аясында бюджеттік субсидия 
есебінен қаржыландырылады. Жоба 2016-2018 
жылдарға жасалған, Павлодар және Екібастұз 
қаласының жылумен қамту жүйесін жаңғыртуға 
13,94 млрд теңге бағытталады. Еуропалық Қайта 
құру және Даму Банкі есебінен 4,650 млрд теңге 
бөлінсе, «Нұрлы Жол» бағдарламасы аясындағы 
мемлекеттік қаражат 4,650 млрд теңгені құрай-
ды. Ал амортизациялық аударымдар есебінен 
Компанияның 4,640 млрд теңге көлеміндегі өзін-
дік қаржысы бөлінеді. 

Жоба жылумен қамту сенімділігін, энергия пайдала-
ну тиімділігін арттыруға, сондай-ақ, желілер бойын-
ша беру кезінде жылу шығындарын төмендетумен 
байланысты көмір шығынын үнемдеу нәтижесінде 
СО2 шығарылымдарын төмендету есебінен эколо-
гиялық стандарттарды жақсарту және шығындарды 
төмендетуге бағытталған. 

Жұмыстарды орындау кезінде алдын ала оқшау-
ланған құбыр өткізгіші қолданылады. Ол дәстүр-
лі құбыр өткізгіштерінен жоғары жылу оқшау-
лағыш көрсеткіштерімен, қондырғының жоғары 
сенімділік ресурсымен ерекшеленеді. Оның пайда-
лану мерзімі – 25 жыл. Бағдарлама аясында барлық 
шараларды жүзеге асыру есебінен отын үнемдеу 
жылына 10 069 тоннаны, ал СО2 шығарылымдарын 
төмендету жылына 14 837,8 тоннаны құрайды деп 
күтілуде. 

Павлодарда 2017 жылы жобаның жетекші бағыт-
тары – №22 жылу магистралінде (1,963 км) және 
ТМ № 37А жылу магистралінің ұзындығы 2,050 
км учаскесінде минерал мақталы оқшаулағышты 

пенополиуретанды оқшаулағышқа ауыстыру жұ-
мыстары болып табылды. Павлодарда барлығы 
4,013 км және Екібастұзда 0,21 км құбыр өткіз-
гіштерінің ППУ қаптамасы қолданылып жылу 
оқшаулағышы қалпына келтірілді. Кеншілер қа-
ласында №9 жылу магистралін құруға, ТМ №7 
қайта құруға, сондай-ақ, жылу желілерін жеке 
аумақтардан шығару мен блокты жылу пункттерін 
құру бойынша жұмыстардың басталуына ерекше 
назар аударылды.

Екібастұз қаласы бойынша атқарылған жұмыстар:

– Пшембаев к-сі бойынша ТК-25Э-ден ТК-4А-ға 
дейінгі №IX жылу магистралінің құрылысы, 
ұзындығы 1 842 м;

– Есеп құралдарын және диаметрі  мм реттеуші 
арматураны орнатып, ЦТРП-ден ТК-3Э-ге дейін 
ТМ-VII қайта құру, ұзындығы 2 355 м.;

– Жеке аумақтардан кварталдық жылу желілерін 
шығару (1-кезең), ұзындығы 5 913 м.;  

– Блокты жылу пункттерін (БЖП) құру, 4 дана.

– Амортизациялық ацдарымдар аясында жылу 
желілерін дамыту және қайта құру инвестици-
ялық бағдарламасына сәйкес 2017 жылы Пав-
лодар қаласы бойынша келесі шаралар орын-
далды:

– жылу қаптамасын ауыстырып, НО-56-дан НП-9-
ға дейінгі №22 және НП-15-тен (НП-2) НП-17-ге 
дейінгі №37А жылу магистральдерін қайта құру, 
ұзындығы 2 227 м;

– Усольский, 1А шағын ауданында ТК-868-ден 
жүзу бассейніне дейінгі жылу магистралін 
(құрылыс – УТ-3-тен жүзу бассейніне дейінгі 
учаске) қайта құру, ұзындығы 1 246 м.

Амортизациялық аударымдар есебінен инвести-
циялық бағдарламаның келесі нысандарының жо-
балық-сметалық құжаттамаларын орындау және 
мемлекеттік сараптаудан өткізу:

– НО-21-ден НО-21/8-ге дейінгі жылу желісін 
қайта құру ЖСҚ әзірлеу;  

– НП-15-тен НП-18-ге дейінгі ТМ-37 қайта құру 
ЖСҚ әзірлеу;

– Усольский, 1А шағын ауданында ТК-868-ден 
жүзу бассейніне дейінгі жылу магистралін қай-
та құру;

– Лесозавод шағын ауданына ЦТП орнатып №3 
сорғы стансасын қайта құру ЖСҚ әзірлеу;  

– УТ-13-тен (ТМ-43) ТК-864-ге (ТМ-24) дейінгі 
№42 жылу магистралін құру ЖСҚ әзірлеу.

Екібастұз қаласы бойынша:

– пенополиуретанды қаптамадағы болат құбы-
рларды және олардың фасонды жабдықтарын 
қолдана отырып, Чалбышев к-сі бойынша ТК-
8К-ден Безымяный к-сі бойындағы тұрғын үйге 
дейінгі жылу желісін қайта құрудың екінші ке-
зеңі, ұзындығы 155 м.; 

– ОНС-3 шатырын қайта құру – аумағы 385 м2;

– ЦТРП-ден НО-5В-ге дейінгі ТМ-І-де жылу қап-
тамасын қайта құру (минералды мақтаны 
ППУ-қабыққа ауыстыру, 1-кезең ) ұзындығы 
206 м т/с, диаметрі 820 мм.

Амортизациялық аударымдар есебінен инвести-
циялық бағдарламаның келесі нысандарының жо-
балық-сметалық құжаттамаларын орындау және 
мемлекеттік сараптаудан өткізу:

– есеп құралдарын және реттеуші арматураны 
орнатып, ЦТРП-ден ТК-3Э-ге дейінгі ТМ- VII  
қайта құру; 

– Екібастұз қаласында төмен қабатты ғимарат-
тардың жеке аумағынан кварталдық жылу 
желілерін шығару (2-кезең); 

– Екібастұз қаласында блокты жылу пункттерін 
құру (2-кезең).

Жаңа технологияларды қолданып, аталған жоба-
ларды жүзеге асыру осы жылу желісіне қосылған 
тұтынушыларды жылумен қамту сапасын артты-
руға, жылу желісінің сенімділігін көтеруге, құбыр 
өткізгіштерінің қызмет мерзімін арттыруға, жылу 
шығындарын төмендетуге, гидравликалық ре-
жимді жақсартуға мүмкіндік берді.

2018 ЖЫЛҒА          
ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ 
ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ БОЙЫНША 
ЖОСПАРЛАР 

Инвестициялық бағдарлама аясында 2018 жылы 
өндірісті арттыру, электр және жылу энергиясын 
беру кезінде шығындарды төмендету және қы-
зметтің экологиялық параметрлерін жетілдіруге 

2017 жылы алдын ала оқшауланған құбырларды 
қолданып, Павлодар қаласында 1,45 км және 
Екібастұз қаласында 10,26 км жылу құбыр өткіз-
гіштерін құру және қайта құру орындалды. 

Қайта құру, жаңғырту және техникалық қайта 
жарақтандыру инвестициялық бағдарламасына 
сәйкес, 2017 жылы жобаларды жүзеге асыруға 
2,2 млрд теңге бағытталды. Инвестициялық 
бағдарламаны орындау көзі кәсіпорынның өзін-
дік қаражаты (тарифте бекітілген амортизация 
және пайда) болып табылады. 
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бағытталған қондырғыларды жаңғырту бойынша 
шараларды жалғастыру жоспарлануда. 

2018 жылы Компания электр энергиясының өндірісін 
2017 жылғы көрсеткіш деңгейінде (3 984 млн кВт⋅с) 
ұстап тұруды, жылу энергиясын коллекторлардан 
босатуды 2017 жылғы көрсеткіштен 3,3%-ға дей-
ін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл тұтынушыларға 
жоспарланып отырған жылу энергиясы көлемімен 
байланысты. 

Компания инвестициялық бағдарлама шараларын 
орындауға 6771,481 млн теңге бағыттауды жоспар-
лап отыр. 

Павлодар 2-ЖЭО-нда ст.№5 қазандық агрегатты қай-
та құру жоспарланып отыр. 

Сондай-ақ, Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің екінші 
секция құрылысы бойынша жұмыстар жалғасын 
табады. Стансадағы 2018 жылғы маңызды жоба-
лардың тағы бірі - №7 қазандық агрегатты қайта 
құру болмақ. 

2018 жылы «ПЭТК» АҚ инвестициялық бағдарла-
ма аясында келесі шараларды орындауды жоспар-
лап отыр: ұзындығы 42,665 км 0,4-10 кВ электр 
желілерін құру, қайта құру, техникалық қайта жа-
рақтандыру, ұзындығы 23,3 км 35-110кВ әуе электр 
беру желілерін құру, 110кВ қысымды төрт шағын 
стансаны қайта құру және «Северная городская» 
110/10кВ шағын стансасының құрылысын бастау, 
Баянауыл ауданында ШС 110 кВ шағын стансасын 
және Ақсу ауданында 220кВ шағын стансасын қай-
та құруды аяқтау, «Центральная городская» шағын 
стансасын қайта құруға және ұзындығы 22,0 км ӘЖ-
35 кВ құруға жұмыс жобасын әзірлеу.

Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі және 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС арасында қол 
қойылған үш жақты меморандум аясында 2018 
жылға келесі шаралар жоспарланған. 

1) Павлодар қаласы бойынша:

– жалпы ұзындығы 2 835 м №37 жылу маги-
стралін НП-17-ден НП-19-ға дейінгі жылу қап-
тамасын ауыстырып қайта құру және №39 
жылу магистралін НП-24-тен НП-26-ға дейінгі 
жылу қаптамасын ауыстырып қайта құру.

2) Екібастұз қаласы бойынша:

– аз қабатты ғимараттардың жеке аумағынан 
кварталдық жылу желілерін шығару (екінші 
кезең, ұзындығы 15,98 км плюс 11,55 км 2017 
жылғы қалдық көлем);

– блокты жылу пункттерін құру (екінші кезең), 5 
дана.

Амортизациялық аударымдар аясында жылу 
желілерін дамыту және қайта құру инвестициялық 
бағдарламасына сәйкес, 2018 жылға келесі шара-
лар жоспарланған:

1) Павлодар қаласы бойынша:

– ұзындығы 1 547 м ТМ-37А-да НП-17-ден НП-
19-ға дейінгі және ТМ-39-да НП-24-тен НП-26-
ға дейінгі жылу қаптамасын ауыстыру.

Павлодардағы келесі нысандардың амортиза-
циялық аударымдары есебінен инвестициялық 
бағдарлама нысандарының жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеу және мемлекеттік сарапта-
мадан өту:

– Усольский, 1А шағын ауданында ТК-868-ден жүзу 
бассейніне дейінгі (ТК-868-ден УТ-3-ке дейінгі 
учаске) жылу магистралін қайта құру (2-кезең);

– Лесозавод шағын ауданын жылумен қамту үшін 
ЦТП қайта жабдықтап, №3 сорғы стансасын қайта 
құру жобасын мемлекеттік сараптамадан өткізу;

– ТК-221/10-нан ТК 221/8-ге дейінгі жылу желісін 
қайта құру;

– ТК-137-ден ТК-137/2-ге дейінгі жылу желісін қайта 
құру;

– НО-21-ден НО-21/8-ге дейінгі жылу желісін құру 
ЖСҚ әзірлеу және Павлодар қаласында «До-
стық» шағын ауданын резервтеу үшін Камзин 
к-сі бойынша УП-8-ден Ладожская көшесіне 
дейін және  Ладожская к-сі бойынша Кутузов 
көшесіне дейін алаңнан тыс жылу желісін ұзарту

– ТМ-42 от УТ-13-тен (ТМ-43) ТК-864-ке (ТМ-24) 
дейінгі ТМ-12 құрылыс жобасын мемлекеттік са-
раптамадан өткізу;

– асфальт қабатын қалпына келтіру үшін арнаулы 
жол техникасын сатып алу.

2) Екібастұз қаласы бойынша:

– ЦТРП-ден НО-5В-ге (ø820 мм) дейінгі ТМ-І-
де жылу қаптамасын қайта құру (минералды 
мақтаны ППУ-қабыққа ауыстыру, 2-кезең), 
ұзындығы 469 м.;

– ЦТРП-ден ТК-1Л-ге дейінгі ТМ-ІІІ-те жылу қап-
тамасын қайта құру, ұзындығы 865 м;  

– Екібастұз қаласының 25,26,27 шағын ауданда-
рында есеп құралдарын орнаты, 17 дана.

Амортизациялық аударымдар есебінен инвести-
циялық бағдарламаның келесі нысандарының жо-
балық-сметалық құжаттамаларын орындау және 
мемлекеттік сараптаудан өткізу:

– ТК-4А-дан НО-41А-ға дейінгі ТМ-ХII қайта құру;

– ТК-19Л-дан ТК-24Л-ге дейінгі ТМ-II қайта құру;

– №2 павильоннан №3 павильонға дейінгі ТМ-V 
қайта құру;

– №3 павильоннан ТК-4А-ға дейінгі ТМ-VIII қайта 
құру;

– Екібастұз қаласында төмен қабатты ғимараттар-
дың жеке аумағынан кварталдық жылу желілерін 
шығару (2-кезең); 

– Екібастұз қаласында блокты жылу пункттерін құру 
(2-кезең).

2018 жылы жылу құбыр өткізгіштерін алдын ала 
оқшауланған құбырларды қолдана отырып, құру 
және қайта құру көлемі Павлодар бойынша 0,95 км 
желі, ал Екібастұз қаласы бойынша – 30,04 км.

ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ

2017 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда ст.№4 қазан-
дық агрегатты технологиялық процесті басқару-
дың автоматтандырылған жүйесімен жабдықтау 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Бұл ТП БАЖ-бен 
жабдықталған қазандық агрегаттар санын 6 ішін-
де 5-ке жеткізуге мүмкіндік берді. Қазандық агре-
гатты ТП БАЖ енгізудің негізгі мақсаттары – жану 
процестерін толықтай автоматтандыру, ЖЭО бас-
шылығы мен қызметкерлерін технологиялық про-
цесс жағдайы туралы оперативті, шынайы және 
үздіксіз ақпаратпен қамтамасыз ету, қазандық 
агрегат жұмысының тиімділігі мен қауіпсіздігін 

және қазандық агрегат жұмысының технологиялық 
процесін басқару тиімділігін арттыру, көмір шығы-
нын үнемдеу болып табылады. 

Сондай-ақ, Павлодар 3-ЖЭО-нда өндірістік про-
цестерді басқару процестерін қолдауға арналған 
ақпараттық-есептік бағдарламалық кешенді (АЕБК) 
енгізу бойынша жоба басталды. Пилоттық жоба 
мақсаты – станса жұмысының оңтайлы құрамы мен 
режимі есебінен экономикалық тиімділікті жақсар-
ту, жұмысы ауқымды есептерді автоматтандыру бо-
лып табылады. Есептік жылдың желтоқсанында бо-
лашақта стансаның бағдарламалық жабдықтарын 
және техникалық қорларын жаңғыртуға мүмкіндік 
беретін жүйені тәжірибелік пайдалануға берді. Ал-
дағы уақытта АЕБК қолдану аясын оны Компания-
ның барлық нысандарында енгізу жолымен кеңей-
ту жоспарланып отыр. 

Ellipse

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Ellipse 8 (АСУПФиА 
Ellipse) жүйесінің базасында өндірістік қорларды 
басқарудың автоматтандырылған жүйесі өнер-
кәсіптік пайдалануға енгізілді. Ellipse бірыңғай жүй-
есі техникалық және жөндеу жұмыстарын жоспар-
лап, жүргізуге мүмкіндік береді, оның ішінде:

– жөндеу жұмыстарына кететін барлық шығын-
дарды (материалдар, уақыт, еңбек шығындары) 
анықтау және оларды жоспарланған шығындар-
мен салыстыру;

– жетік жоспарлау жолымен қондырғылардағы 
барлық жөндеу жұмыстарын атқаратын инже-
нер-техникалық жұмысшыларды бақылау;

– белгіленген параметрлерден ауытқу орын алған 
жағдайда жедел әрекет ету және соған орай сал-
мақты да іскери шешім қабылдау бар.

ЭКЕАЖ

2017 жылы инфрақұрылым нысандарында орна-
тылған есеп құралдарын толық автоматтандыру 
және жаңғыртуды көздейтін, онлайн режимінде 
электр энергиясын беру және тұтыну бойынша дәл 
мәліметтерді қашықтықтан жинауға мүмкіндік бе-
ретін «Электр энергиясын коммерциялық есептеудің 
автоматтандырылған жүйесі» жобасын жүзеге асыру 
жалғасын тапты. 

Аталған жүйе энергия шығындарының ошағын авто-
матты түрде анықтап, оны уақытылы жоюға да мүм-
кіндік береді. ЭКЕАЖ электр энергиясының комерци-
ялық шығынын қысқартады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-нда ст.№6 турбоа-
грегатты қайта құрудың үшінші кезеңін жүзеге асыру 
жоспарланып отыр. Оның нәтижесінде турбинаның 
орнатылған электр қуаты 110-нан 125 МВт-қа 
артады. Станса күл үйіндісінің үшінші кезек құрылы-
сы мен станса күл үйіндісінің бірінші кезегін биіктету 
басталады. Сондай-ақ, 3-ЖЭО №2 түтін тұрбасының 
құрылысын бастау жоспарланған. 
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2017 жылы LPWAN сымсыз технологиясы бойынша 
тұрмыстық тұтынушыларды электр энергиясын ком-
мерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі 
монтаждалды және тәжірибелік пайдалануға берілді. 
ЭКЕАЖ пилоттық жобасы аясында «Павлодар ЭТК» 
АҚ-нда 107 есеп нүктесі орнатылды. 

Технологияның бұл түрі әрбір кешенді трансфор-
матор шағын стансасында мәліметтер жинау және 
беру құрылғыларын қолдануды қажет етпейді. Тұтас 
тұрғын аумағына бір базалық станса қолданылады, 
ал радиомодульмен жабдықталған, батареялы есеп-
тегіштер тәулік ішінде радиожиілік арқылы базалық 
стансаға өз көрсеткіштерін жолдап отырады. Базалық 
станса интернет арқылы жинақталған ақпаратты сер-
верлік қондырғыға жіберіп, ақпарат сол жерде сақта-
лады. Логин және пароль иеленген тұтынушы интер-
нет көмегімен серверге қосылып, қажетті кезеңдегі 
құрал көрсеткіштерімен таныса алады. Бұл жобаны 
2018 жылы іске қосу жоспарланып отыр.  

ЭКЕАЖ енгізу бойынша жоба «ПЭТК» АҚ-нда 2013 
жылдан бері жүзеге асырылады. 2017 жыл соңында 
ЭКЕАЖ құралдарымен 19 мыңдай тұтынушы жаб-
дықталды. 

ЖКЕАЖ  

2017 жылы «Жылу энергиясын коммерциялық есеп-
теудің автоматтандырылған жүйесі» жобасын жүзе-
ге асыру жалғасты. Ол есеп құралдарын жаңғырту-
ды және толықтай автоматтандыруды қарастырады. 
Есеп құралдарын енгізу жеткізушілер мен тұтынушы-
лар арасындағы қолданыстағы және перспектива-
лық тарифтік жүйелер бойынша мәліметтер мен есеп 
дәлдігін және шынайылығын арттырады, сондай-ақ, 
тұрмыстағы жылу тұтыну жағдайын анықтайды. 

ЖКЕАЖ тұтынуды бақылау тұтынылған жылу 
энергиясын төлеу бойынша кешігулерді төменде-
ту мақсатында жылу энергиясын есептеу бойын-
ша мәліметтер жинау оперативтілігін арттырады. 
Жүйе коммуналдық-тұрмыстық секторда жылу 
энергиясын үнемдеу мақсатында жылу энергиясын 
есептік тұтынусыз-ақ шығындарды оперативті түрде 
анықтауға мүмкіндік береді. 

«ТЕЗИС» ТҚП БАЖ

2017 жылғы қарашадан бері «ПЭТК» АҚ-нда электр 
желілеріне техникалық қосылу процесін басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі – ТҚП БАЖ тәжіри-
белік-өнеркәсіптік пайдалануға берілді. Жүйе электр 
желілеріне тұтынушыларды қосу үшін техникалық 
шарттарды рәсімдеу процесінің ашықтығын көтеру-
ге бағытталған. 

Жүйенің басты артықшылығы – құжаттардың қай 
сатыда және процесс қатысушыларының қайсысын-
да екенін анықтауға мүмкіндік беретін аралық бақы-
лау. Жүйе кәсіпорындардың оперативтік қызметіне 
тиімді қолдау көрсетеді, техникалық шарттарды 
беру, жобалық-сметалық құжаттаманы мақұлдау 
және тұтынушыларға құжат дайындау процесін 
есепке алу және бақылауға мүмкіндік береді. 

ТҚП БАЖ жобасы аясында тұтынушыларды қосу 
уақыты қысқарды, жаңа тұтынушыларды ин-
фрақұрылым нысандарына қосудың барлық процесі 
жеңілдетіліп, оңтайландырылды.

ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ 
БОЙЫНША 2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

ЭКЕАЖ/ЖКЕАЖ

2018 жылы бірыңғай басқару тәсілін жүзеге асыру 
және жобаны әрі қарай тиімді дамыту үшін ұйымда-
стырушылық-техникалық шараларды жетілдіру 
есебінен ЭКЕАЖ және ЖКЕАЖ жобаларын біріктіру 
жоспарланып отыр. 

Есептегіштер мен мәліметтерді жинау және беру 
құрылғыларының бірнеше ондаған түрлерін 
тәжірибелік пайдалану құралдардың монтаждан 
іске қосу-жөндеуге дейінгі және одан әрі қолдау 
мен кепілді алып жүруді қамтитын толық өмірлік 
циклін бірегейлендіруді жүзеге асырады. 

ЭКЕАЖ/ЖКЕАЖ басқарушы платформасының бөл-
шек тұтынушыларға қолжетімділік пен сенімділік 
деңгейін арттыру үшін Павлодар қаласында мәлімет-
терді өңдеудің бірыңғай орталығында серверлік қу-
аттылықтарды шоғырландыру шаралары жүргізілді.

БИЛЛИНГ

2018 жыл аяғына қарай жоспарланып отырған 
бірыңғай биллинг жүйесіне көшуді аяқтау жылу және 
электр энергиясын автоматтандырып және бірегей-
лендіріп қана қоймай, тұтынылған электр және жылу 
энергиясының нақты құнын оперативті есептеу есебі-
нен тұтынушылармен жұмысты жақсартады, тұты-
нушыларға қызмет көрсету мен жеке кабинет арқылы 
ақпарат алудың қашықтықтағы каналдарын ұсынады. 

ТҚП БАЖ (ЭЛЕКТР және ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫ)

2018 жылғы маусымнан тәжірибелік-өнеркәсіптік 
пайдалану кезеңінің сәтті аяқталуымен байланы-
сты «ПЭТК» АҚ электр желілік еншілес ұйымда-
рында ТҚП БАЖ өнеркәсіптік пайдалануға беру 

жоспарланып отыр. Қызмет көрсетудің толық 
және ашық циклін қамтамасыз ету мақсатында 
2018 жылдың соңына дейін тұтынушының тех-
никалық шарттарды рәсімдеу процесін онлайн 
режимде бақылауы үшін жеке кабинетті енгізу 
жоспарлануда.

Mobility

2018 жылы АСУПФиА Ellipse-пен толықтай бірік-
тірілген Mobility мобильді қосымшасын әзірлеу 
және енгізуді аяқтау жоспарланып отыр. 2019 жыл-
дың соңына дейін Mobility қосымшасын «ПЭТК» 
АҚ-нда енгізу жоспарланып отыр.

ӨТКІЗУШІ КОМПАНИЯДА 
ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Есептік жылғы наурызда серіктестік «Жеке каби-
нет» сервисін іске қосты. Оның көмегімен тіркелген 

қолданушылар барлық энергия түрлері мен «Пав-
лодарэнергосбыт» ЖШС және БЕО-ға кіретін ұй-
ымдардың қызметтері бойынша ағымдағы датаға 
сальдоны тексере алады, электр энергиясы есепте-
гіштері мен ыстық су шығынын өлшеуіштердің көр-
сеткіштерін енгізе алады, сондай-ақ, шот-квитанци-
яны баспаға жібере алады. Тұтынушыларға ыңғайлы 
болуы үшін 2017 жылғы мамырда «Жеке кабинет» 
банк төлем жүйесімен қосылды, бұл online режимде 
коммуналдық төлем жасауға мүмкіндік береді. 

Энергетикалық кешен кәсіпорындарының қызметі 
тұтынылған энергия үшін уақытылы және толықтай 
төлем жасауға тікелей тәуелді екенін ескере оты-
рып, өткізуші компания төлем тәртібін жетілдіруге 
бағытталған бірқатар шараларды жүзеге асырады. 

2017 жылғы қазанда жеке сот орындаушылар-
мен бірлесіп 176 нысанда жұмыс жүргізілді, бұл 
ретте қарыз иелерінің мүліктері тартып алынып, 
электр энергиясын беру тоқтатылды. Сондай-ақ, 
электронды аукцион арқылы екі бөлмелі пәтер са-
тылымға шығарылды. 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС қызметіне қатысты 
кей мәселелер облыстық және қалалық әкімшілік 
басшыларының көмегімен шешіледі. Облыс әкімді-
гінде дебиторлық қарызды төмендету мәселелері 
бойынша өткен жиын қорытындысында «Комму-
налдық кәсіпорындар бойынша кешіктірілген де-
биторлық қарыздарды төмендету бойынша әрекет-
тер алгоритмі» әзірленді. 

Тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру мақ-
сатында «Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұрғындарға 
күндізгі және сырттай қызмет көрсету орталықтарын 
жетілдіруді жалғастыруда. Контакт-орталық оператор-
лары штатты режимде, күнделікті 8:00-ден 22:00-ге 
дейін үзіліссіз тұрғындарға энергиямен қамту мәселе-
лері бойынша консультативті қолдау көрсетеді. Бөлім-
ше 2015 жылғы қазанда өз жұмысын бастаған сәттен 
бері 2017 жылдың соңына дейін 1 миллионнан астам 
қоңырау қабылданып, оларға қызмет көрсетілді. 
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Акцияға 60 мыңға жуық абонент қатысса, оның 
ішінде Павлодарда 30 906 адам, Ақсуда 3 773 
адам, Екібастұзда 8 238 адам қатысты. Облыс ау-
дандарында тұтынылған энергия мен қызметтер 
үшін өз қарыздарын толықтай өтеген тұтынушылар 
саны 16 213 болды. 

2018 жылға жоспарлар

Шоғырландырылған төлем жүйесі аясында әріпте-
стікке коммуналдық кәсіпорындар, кондоминиум 
нысандарын басқару органдары және Павлодар об-
лысы тұтынушыларына сервистік қызмет көрсететін 
өзге де ұйымдар кіретін «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС базасындағы Бірыңғай есеп орталығын кеңей-
ту жоспарланып отыр. Таяу маңдағы жоспарда «Жеке 
кабинет» сервисінің қызметін Павлодар облысының 
барлық қалаларына кеңейту, тұрмыстық емес мақ-
саттарға энергия қолданатын тұтынушыларға «Жеке 
кабинет» құру, сондай-ақ, сервисте тіркелу процеду-
расын мүмкіндігінше жеңілдету бар. Қолданыстағы 
сервистерді дамытумен қатар, «Павлодарэнергос-
быт» ЖШС SMS-хабарлама және смартфондарға 
арналған мобильдік қосымша сынды қызметтерді 
енгізіп, кеңейтетін болады. 2018 жылы сервис ор-
талықтарында тұтынушыларға қызмет көрсету са-
пасын бақылау үшін көрсетілген қызметті нүктелік 
бағалау жүйесі жүзеге асырылатын болады. 2018 
жыл соңына дейін «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нде 
1С платформасының базасында «Биллинг» БҚ-н өн-
дірістік пайдалануға енгізу жоспарланып отыр.

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚАМТУ

Тиімді сатып алу қызметін құру Компанияның опе-
рациялық тиімділікті арттыру аясындағы маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады. «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ компаниялар тобының сатып алулар са-
ласындағы негізгі басымдықтарына тендер өткізудегі 
ашықтықты қамтамасыз ету, экономикалық тиімділік-
тің жоғарғы шегіне қол жеткізу үшін сатып алу қаты-
сушыларының санын кеңейту жатады. 

2017 жылдан бері сатып алу қызметінің тиімділігін 
және ашықтығын арттыру үшін трансформациялық 
процестер басталды. Жыл ішінде процестерді авто-
маттандыру, сатып алуды жоспарлау жүйесін жақ-
сарту, санаттық сатып алу стратегияларын әзірлеу, 
KPI жүйесін енгізу және өзге бағыттағы жобалар 
әзірленді. Есептік кезең қорытындысы бойынша ке-
лесі міндеттер орындалды:

• «Сатып алулардың жылдық жоспары» түрінде-
гі сатып алуларды жоспарлау жүйесі әзірленді 
және енгізілді;

• кейбір KPI көрсеткіштері анықталған апталық 
есептілік жүйесі әзірленді және енгізілді;

• жаңартылған ұйымдық құрылым бекітілді;

• сатып алуларды орталықтандыру деңгейі бой-
ынша тәсіл қайта қаралды;

• сатып алулар бойынша процестер қайта қара-
лып, нұсқаулықтар жаңартылды.

Сатып алу қызметінің 2018 жылғы негізгі басым-
дықтары:

• сатып алу қызметінің ашықтығын арттыру;

• коммерциялық тиімділікті арттыру және KPI 
бағалау жүйесін енгізу;

• тиімді сатып алуларды жоспарлау жүйесін ен-
гізу;

• жеткізушілерді аттестаттау және алдын ала 
біліктілік беру жүйесін енгізу;

• сатып алу процестерін автоматтандыру және 
электронды сатып алу жүйесін енгізу.

ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР

Компанияның 2017 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есептілігі Қаржылық есептіліктің ха-
лықаралық стандартына сәйкес әзірленді. Есеп са-
ясатының принциптері Компания кәсіпорындары-
ның бәріне бірегей. 

КӨРСЕТКІШТЕР 2015 2016 2017

Негізгі қызмет табыстары 40 547 45 069 49 885

Кезең шығындарын есепке алғандағы өзіндік құн (31 736) (34 786) (37 952)

Операциялық қызметтен түскен пайда 8 811 10 283 11 933

Бір жылғы жалпы EBITDA* 12 961* 15 868 17 418*

Бір жылғы жалпы EBITDA, айырма % 32,0% 35,2% 34,9%

Табыс салығы бойынша шығындар (61) (1 909) (2 121)

Бір жылғы таза пайда (2 097) 6 475 7 617

Активтер 127 557 132 850 140 473

Капитал 62 374 68 849 73 424

Негізгі жабдықтар бойынша капиталды шығындар 18 631 8 979 9 774

*жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген.

Компанияның басты қаржы-экономикалық көрсет-
кіштері операциялық және қаржылық қызметтің 
нәтижелілігі мен тиімділігін, сондай-ақ, Компани-
яның стратегиялық дамуының негізгі бағыттары 
орындалғанын көрсетеді. 

ТАУАР/ҚЫЗМЕТ ӨТКІЗУДЕН  
ТҮСКЕН ТАБЫС

2017 жыл қорытындысы бойынша, Компания жал-
пы сомасы 49 885 млн теңгенің электр және жылу 
энергиясын өндіру, беру және өткізу қызметтерін 
жүзеге асырды. Бұл 2016 жылғы сәйкес көрсет-
кіштен 10,7%-ға жоғары. Ол Компанияның өзіндік 
электр стансаларында өндірілетін электр энерги-
ясын жеткізу көлемінің өсуімен және электр мен 
жылу энергиясын өткізу тарифтерінің өсуімен бай-
ланысты. 

Өткен кезеңмен салыстырғанда, 2016 жылғы өт-
кізуден түскен табыс деңгейіне ықпал еткен басым 
факторларға келесілер жатады: 

• өзіндік электр энергиясын өндіру көлемінің 245 
млн кВт•с (6,9%) артуы есебінен 2016 жылмен 

салыстырғанда электр энергиясын өткізу 
көлемі 2 041 млн теңге немесе 8,5%-ға артты; 

• өндіріс тарифтерінің 7,0%-ға өсуі нәтижесін-
де өткізу айырмасын есепке алғандағы жылу 
энергиясын өткізуден түскен табыс 285 млн 
теңгеге немесе 3,7%-ға өсті; 

• электр энергиясын беру және тарату тари-
фтерінің 4,9%-ға өсуі, беру көлемінің 75 млн 
кВт•с-қа (3,0%) артуы, сондай-ақ, 2015 жылы 
884 млн теңгеге қайта есептеу (сот шешіміне 
сәйкес ЭЭ тасымалдау бойынша шоттарды қай-
та ұсыну) нәтижесінде электр энергиясын беру-
ден түсетін табыс 2016 жылмен салыстырғанда 
1 586 млн теңгеге (18,2%) артты; 

• Жылу энергиясын беру табыстар беру тарифінің 
21,1%-ға артуы есебінен 904 млн теңге немесе 
20,0%-ға өсті.

2015-2017 Жылғы неГізГі ҚарЖы-ЭкономикалыҚ кӨрсеткіШтер, млн теңГе

2017 жылғы желтоқсанда тұрғындардың дебиторлық 
қарыздарын азайту мақсатында «Павлодарэнергос-
быт» ЖШС клиенттеріне арналған «Жаңа жылға – қа-
рызсыз» ынталандыру акциясы алғаш рет өткізілді. 
Тұтынушыларға қарыздарынан және оған қосыла-
тын үстемеақылардан құтылудың ерекше мүмкіндігі 
берілді. Барлық қарыз желтоқсанда түгелдей өтелген 
жағдайда, үстемеақы есептелген жоқ. 
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ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАР/ҚЫЗМЕТТІҢ 
ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

2017 жылы өткізілген электр және жылу энерги-
ясының өзіндік құны 37 952 млн теңгені құрап, 
2016 жылмен салыстырғанда өсім 3 166 млн тең-
ге немесе 9,1% болды. Ол «Отын», «Транспорттар 
жанар-жағармайы», «Өндірістік сипаттағы қызмет-
тер», «Еңбекті төлеу» және басқа шығындардың ар-
туымен байланысты орын алды. 

Компанияның өзіндік құн құрылымында басым үле-
ске (25%) «Отын» бабы ие. Электр энергиясы өндіріс 
көлемінің 245 млн кВт•с немесе 6,4% өсуі натурал 
көмір шығынының 113 мың тонна немесе 3% ар-
туынан көрініс тапты, тасымалды есепке алғанда, 
көмір бағасы 15%-ға артып, «Отын» бабы бойынша 
қымбаттау нәтижесінде 1 543 млн теңге немесе 19% 
құрады. «Транспорттар жанар-жағармайы» бабы 
бойынша шығындардың 141 млн теңгеге артуы 
бульдозер паркінің аутсорсингтен шығарылуына 
байланысты орын алды. 2017 жылы «Өндірістік си-
паттағы қарыздар» бабы бойынша күл үйінділерін 
рекультивациялау шығындары 222 млн теңге құра-
ды, бұдан бөлек, кестеге және заңнама талаптарына 
сәйкес, өндірістік аудит шығындары артты. «Еңбекті 
аударымдарымен төлеу» бабы бойынша шығындар 
665 млн теңге немесе 9,2% құрады.

ЖАЛПЫ EBITDA ДИНАМИКАСЫ*

2017 жылғы EBITDA көрсеткіші 17 418 млн тең-
гені құрады, 2016 жылмен салыстырғанда өсім 1 
550 млн теңге немесе 9,8% құрады. Операциялық 
тиімділік көрсеткіші өсімінің негізгі факторлары 
электр энергиясын беру және тарату тарифтерінің  
4,9%-ға артуы және өзіндік өндірістің электр энер-
гиясын өткізу көлемінің 269 млн кВт•с немесе 9,1%-
ға артуы, сондай-ақ, 2015 жылғы қайта есептеу (сот 
шешіміне сәйкес, ЭЭ тасымалдау бойынша шоттар-
ды қайта ұсыну) есебінен жылу энергиясын өндіру, 
беру және тарату, өткізу монополиялық реттелетін 
қызмет түрлерінің тарифінің өсімі болып табылады. 

Бір жылғы жалпы EBITDA, млн теңге
*жалпы EBITDA курстық айырмашылық бойынша 
шығын есепке алынбай келтірілген.

СЕГМЕНТТЕР БОЙЫНША 
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ EBITDA КӨРСЕТКІШІ

Компания өндірістік қызметін бағалауда операци-
ялық EBITDA көрсеткіші негізгі болып таңдалған. Бұл 
көрсеткіш — Компанияның базалық өндірістік қы-
зметіне әсер етпейтін өзге кірістер, қаржыландыру 
кірістері, курстық айырмаға қатысты міндеттеме-
лердің сенімсіз компоненті, еңбекке қабілеттіліктен 
айрылу бойынша әлеуметтік төлемдер, амортиза-
ция мен қайталанбайтын немесе тұрақсыз баптарды 
қарастырмайды.

Компанияның 2017 жылғы операциялық EBITDA 
көрсеткіші 16 972 млн теңге құрап, 2016 жылмен 
салыстырғанда өсім 1 891 млн теңге немесе 12,5% 
құрады. Операциялық EBITDA көрсеткіш құрылы-
мында негізгі (бірінші кезектегі) айырмалы сегмент 
– электр және жылу энергия өндірісі (12 087 млн 
теңге) болып табылады, мұнда 2016 жылы төмен-
деу 850 млн теңге немесе 6,6% болды. Тарифтерінің 
4,9%-ға өсуі, беру көлемінің 75 млн кВт•с-қа (3,0%) 
артуы, сондай-ақ, 2015 жылы 884 млн теңгеге қайта 
есептеу (сот шешіміне сәйкес ЭЭ тасымалдау бой-
ынша шоттарды қайта ұсыну) нәтижесінде «Электр 
энергиясын беру» сегменті бойынша операциялық 
EBITDA көрсеткіші 2 226 млн теңгеге (78,8%) артты. 

EBITDA көрсеткіші бойынша жылу энергиясын беру 
және тарату сегменті бойынша беру тарифінің 
21,1%-ға артуы есебінен 840 млн теңге немесе 
272,6%-ға артты. «Электр және жылу энергиясын 
өткізу» сегменті бойынша операциялық EBITDA көр-
сеткіші бойынша шығын 327 млн теңгеге немесе 
88,7%-ға артты.

ТАЗА ТАБЫС/ШЫҒЫННЫҢ 
ДИНАМИКАСЫ

2017 жылғы операциялық қызметтен түскен пай-
да 11 933 млн теңге (өткізу табысынан айырмасы 
23,9%) құраса, табыстың 1 649 млн теңгеге өсуі 
электр энергиясы өндірісінің 6,4%-ға өсуімен, сон-
дай-ақ, тарифтердің өсуімен байланысты.

АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компанияның жиынтық активтері 140 473 млн тең-
гені құрады, бұл 2016 жылдың сәйкес көрсеткіші-
нен 6%-ға жоғары.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
негізгі жабдықтар құны 120 167 млн теңге немесе 
барлық активтер құнының 86%-ын құрады. Кең 
ауқымды инвестициялық бағдарлама аясында 2017 
жылы 8 463 млн теңге соманың негізгі жабдықта-
ры сатып алынып, аяқталмаған құрылыс құрамына 
бағытталды, 9 774 млн теңге сомаға ағымдағы ке-
зең және өткен жылдардан келе жатқан жаңа және 
қайта құрылған нысандар енгізілді.

Басқа қаржылық активтер Компаниямен 1 540 млн 
теңге инвестициялық бағдарламаны қаржыланды-
ру, қарыздарға қызмет көрсету үшін жинақталған 
депозит түрінде берілген. 

Компанияның жарияланған жарғылық капита-
лы 200 млн дана жай акцияларды құрайды. 2017 

сеГменттер БойынШа 2017 Жылғы ҚарЖы-
ЭкономикалыҚ кӨрсеткіШтер, млн теңГе 

Көрсеткіштер
Электр және 
жылу энерги-
ясын өндіру

Электр энерги-
ясын беру және 
тарату

Жылуэнергия-
сын беру және 
тарату

Электр және 
жылу энергия-
сын өткізу

Басқалар Қоры-
тынды

Өткізуден 
түскен табыс 31 819 10 313 5 440 2 336 0,163 49 885

Өзіндік құны -21 897 -5 478 -4 542 -2 110 -0,163 -33 636

Жалпы пайда 9 922 4 835 898 226 0,000 16 249

Кезең шығыны -1 472 -538 1 315 -947 0,000 -4 316

Операциялық 
қызметтен 
түскен табыс

8 450 4 252 -417 -720 0,000 11 933

Қаржылық 
шығындар, 
нетто

-1 974 -156 -322 -56 0,000 -2 497

Курстық ай-
ырмашылық 
шығыны

151 17 2 0 0,000 170

Өзге табыстар -325 92 271 93 0,000 132

Табыс салығы 
бойынша 
шығындар

-1 391 -627 -103 1 0,000 -2 121

Бір жылғы 
табыс/шығыс 4 912 3 578 -569 -682 0,000 7 617

Сегменттер 
бойынша 
операциялық 
EBITDA

12 087 5 050 152 -696 0,000 16 972

2017*20162015*

17 418
15 868

12 961
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жылғы 31 желтоқсанға толықтай төленген жай ак-
циялар 16 664 млн теңгені құрайды. 

Ұзақмерзімді қарыздар негізінен Топ активтерін 
қайта құру және жаңғырту бойынша Компания-
ның ұзақмерзімді инвестициялық бағдарлама-
ларын қаржыландыруға бағытталған ЕҚДБ қары-
зын қамтиды. 

2017 жылғы қыркүйекте «Павлодар электр 
желілік тарату компаниясы» АҚ мемлекеттік ме-
кемемен 1,812 млн теңге сомаға бекітілген гра-
фикке сәйкес 7 жыл ішінде төлем жасау шарты 
сақталған жағдайда, кейін сатып алу құқығы бар 

шағын станса мен электр беру желілерін сенімді 
басқару шартын жасасты. 

Жалпы, қаржылық қарыз есептік жыл аяғын-
да 33 463 млн теңгені құрап, бұл ретте Компания 
қаржылық тұрақтылығын сақтайды.

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ

2017 жылы операциялық қызметтен ақшалай 
қаражат ағынының артуы байқалды, бұл өткі-
зу көлемінің артуы мен электр және жылу энер-
гиясы тарифінің өсуіне байланысты болды. 

Капитал

Ұзақмерзімді міндеттемелерАғымдағы міндеттемелер 

2015 2016 2017

132 850
140 473

127 557

15 732

62 374

49 451

22 119

68 849

41 882

14 796

52 253

73 424

Пассивтер, млн теңге

Инвестициялық 
қызметтен 

түскен таза ақша 
қаражаты

Сальдо 
31.12.2017

Операциялық 
қызметтен 
түскен таза 

ақша 
қаражаты

Сальдо
31.12.2016

Қаржылық 
қызметтен 
түскен таза 

ақша 
қаражаты

14 398

698558

12 076

2 179

12 400 13 86512 951

201720162015

Ағымдағы активтер Ұзақмерзімді активтер

127 557 132 850
140 473

115 157 126 608119 899

Активтер, млн теңге

Операциялық қызметтен келетін таза ағын 14 398 
млн теңгені құрады. Айналымдық капиталдың 
өзгеруі қорлардың артуымен және сауда-деби-
торлық қарыздың өсуімен байланысты. Негізінен, 
инвестициялық бағдарлама шаралары бойынша 
ірі жеткізілімдерге қатысты кредиттік қарыздың 
артуы айналымдық капиталдың көбеюіне әкелді. 

2017 жылы инвестициялық қызметтен түскен ең 
маңызды ақша ағындары ағымдағы кезеңнің ин-
вестициялық бағдарламасымен және 2016 жылы 

аяқталған нысандар бойынша қарыздарды төле-
умен байланысты. 

Ақшалай қаражаттар депозиттерде облигаци-
ялық қарыздар мен ЕҚДБ қарыздарын өтеу үшін 
орналастырылды. 

Қаржылық қызмет бойынша айтарлықтай қаржы 
ағындары 8,4 млрд теңге облигациялық қары-
здар мен 6,9 млрд теңге банк қарыздарын өтеу-
мен байланысты.

Ақша қаражатының қозғалысы, млн теңге



КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ4 ЭНЕРГИЯ - ІС

Біз басқарудың халықаралық стандарттары мен жетекші 
технологияларды ендіре, қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
принциптерін сақтай отырып, тұтынушыларды тұрақты 
электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етеміз. 
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АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫ 

Компанияның жоғарғы басқарушы органы – Акцио-
нерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің Ком-
пания жарғысында көрсетілген өз құқықтарын жүзеге 
асырудың негізгі жолы акционерлердің жыл сайынғы 
жиналысына қатысу, сондай-ақ, Директорлар кеңесі 
мен атқарушы органның бастамасы бойынша кезек-
тен тыс жиналыстарға қатысуы болып табылады. 

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қазақстандық және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 
корпоративтік басқару жүйесі енгізілген. Корпоративтік басқарудың жоғары деңгейі – инве-
стиция тартудың, Компанияның бәсекелестік нарығындағы позициясын бекемдеудің және 
оның акционерлік құнын арттырудың міндетті шарты болып табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ корпоративтік басқару жүйесі Компанияның басқару, ішкі бақылау органдары, акционер-
лер, өзге мүдделі тұлғалардың өзара әрекет процесін реттейді және барлық аталған тараптар-
дың көзқарастар теңгерімін қамтамасыз етеді. 

Директорлар кеңесінің жұмысына тәуелсіз директорлар қатысады, бұл Компанияда тиімді 
және ашық корпоративті басқару жүйесін қамтамасыз етеді. Компания барлық қолданыла-
тын нормалар мен стандарттарды сақтайды және тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін биз-
нес жүргізудің этикалық принциптерін ұстануға талпынады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

2017 жылы Акционерлердің 1 жылдық және 3 ке-
зектен тыс жалпы жиналысы өткізіліп, онда келе-
сі мәселелер қаралды: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
қаржылық есептілігін бекіту, таза табысты бөлу 
тәртібін анықтау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметі-
не қатысты акционерлердің үндеулері туралы мәсе-
лелеріді қарау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның 
еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит 
жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау, «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүше-
лерін сайлау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесінің жаңа сайланған мүшелеріне сыйақы төлеу 
шарттары мен мөлшерін анықтау туралы мәселелер.

100%100%100%

«Павлодар электр         
желілік тарату 

компаниясы» АҚ

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

100%

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ

ҰйымдыҚ ҚҰрылым

ДИВИДЕНДТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Компанияның дивиденд төлеуді есептеу, жариялау 
тәртібі, көлемі, түрі мен мерзімдеріне қатысты саяса-
ты Компанияның Жарғысында және «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ Дивидендтік саясаты туралы ережеде 
анықталған. 

Компанияның дивидендтік саясатының басты қағи-
даттары мыналар болып табылады:

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

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

• салынған капиталдың нарықтық кірісін қамтама-
сыз ету; 

• акционерлердің құқықтарын құрметтеу және қа-
таң сақтау және олардың әл-ауқатын арттыру.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ таза табыстың өз дамуына 
қажетті қаражатты сақтауға мүмкіндік беретіндей 
бөлігін дивидендтерді төлеуге жұмсауға бағыттауға 
ниетті. «ОАЭК» АҚ Акционерлердің жалпы жиналы-
сы Компанияның Директорлар кеңесінің ұсынымы 
бойынша жылдық дивидендтерді төлеу жөніндегі 
шешімді қабылдайды. Алдын-ала қарастырылмаған 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жарғылық капиталы 16 664 
млн теңгені құрайды. 

Қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО» АҚ жарғылық капиталы 16 664 млн теңгені 
құрайды. 100% акцияға ие жалғыз акционер – «Орта-
лық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ. 

ҰСТАУШЫНЫҢ 
АТАУЫ ЖАЙ АКЦИЯЛАР АРТЫҚШЫЛЫҒЫ БАР 

АКЦИЯЛАР БАРЛЫҚ АКЦИЯЛАР

САНЫ ҮЛЕСІ САНЫ ҮЛЕСІ

«Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ

166 639 957 100% – 166 639 957 100%
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

2017 жылы Директорлар кеңесінің 10 отыры-
сы өткізілді. Директорлар кеңесі назар аударған 
мәселелер қатарында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бағдарла-
масы аясында Павлодарда жатақхана салу бюджетін 
бекіту, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Тәуекел-менед-
жмент басқармасы мен Ішкі бақылау басқармасы-
ның 2016 жылғы және 2017 жылдың бірінші кварта-
лындағы жұмыс қорытындылары туралы есептерді 

қарау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 жылғы шоғы-
рландырылған бюджетін бекіту, «Сбербанк» ЕБ АҚ 
қаржыландыруын тарту, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойын-
ша акционерлер мен инвесторларға ақпарат беру 
туралы Ережені бекіту, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  ку-
пондық облигацияларының бірінші шығарылымын 
өтеу туралы, «ОАЭК» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Ақ-
мола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ және 
«Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен бірге «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ-на «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ-ның қаржы-
ландыруы шарттарын анықтау туралы, бірқатар кор-
поративтік құжаттарды бекіту және өзгелер болды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

АТАУЫ МІНДЕТТЕРІ ҚҰРАМЫ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Стратегиялық 
комитет 

3 Комитет мүшесі

корпоративтік басқару 
тиімділігін арттыру 

– жобаларды жүзеге 
асыруды бақылау 

– Компанияның даму 
стратегиясының орында-
луын бақылау

– Компания қызметін 
жоспарлау және дамыту 
механизмдерін жетілдіру 
бойынша Директорлар 
кеңесіне көмектесу

Табанов Э.Р.

Төраға

Тұрғанов Д.Н.

Перфилов О.В.

2017 жылы Комитет отырысы өткізіл-
меді. 

Аудит және 
тәуекелдерді басқару 
жөніндегі комитет 

5 Комитет мүшесі

2017 жылы 1 отырыс

 

– Директорлар кеңесіне 
реттеуші және бақыла-
ушы қызметтерін тиімді 
жүргізуіне көмектесу.

– ішкі аудитті, сондай-ақ, 
тәуекелдерді басқару 
жүйесін жетілдіру және 
бекемдеу 

– Директорлар кеңесіне 
оның тарапынан әрекетті 
қажет ететін кез-келген 
мәселе бойынша ұсыны-
стар беру.

Табанов Э.Р. 

Төраға

Перфилов О.В. 

Карягин А.В.

Рахимберлинова Ж.Ж.

Станбаева А.О.

2017 жылы Комитет Директорлар 
кеңесіне реттеуші және бақылаушы 
қызметтерін тиімді жүргізу, ішкі аудит-
ті, сондай-ақ, тәуекелдерді басқару 
жүйесін жетілдіру және бекемдеу 
бойынша көмектесті. Комитетте ішкі 
аудит және тәуекел-менеджмент де-
партаменттерінің жұмысына қатысты 
мәселелер, оның ішінде департамент-
тердің жұмысы туралы тиісті есептер 
қаралып, бюджет, жұмыс жоспарын 
бекіту, тиісті корпоративтік ережелер 
мен регламенттерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу және өзге де 
жұмыстар жүргізілді.

Кадрлар, сыйақылар 
және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі 
комитет 

4 комитет мүшесі

2017 жылы 1 отырыс

Компания және оның 
еншілес ұйымдарына 
бірегей кадрлық саясат 
әзірлеу және енгізу

– Корпоративтік басқа-
рудың тиімді жүйесін 
қалыптастыру және оның 
принциптерін жүзеге 
асыру.

Андреев Г.И. 

Төраға

Перфилов О.В.

Нигай А.Д.

Константинова Н.В.

2017 жылы Комитет Директорлар 
кеңесіне Корпоративтік басқарудың 
тиімді жүйесін құруға көмектесті. 
Комитетте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Қызметкерлерді басқару басқарма-
сына қатысты мәселелер, «ОАЭК» 
АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын 
және Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер мүшелерін сайлау туралы 
мәселелер қаралды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

АТАУЫ, ҰЙЫМДЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАСЫ

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ ЛАУАЗЫМЫ

САЙЛАНҒАН 
КҮНІ/ӨКІЛЕТТІГІ 
АЯҚТАЛАТЫН КҮН

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

Тұрғанов Дүйсенбай 
Нұрбайұлы

Директорлар кеңесінің 
төрағасы 15.01.2018 – 14.01.2020

Карягин Андрей 
Валерьевич

Директорлар кеңесінің 
төрағасы 15.01.2018 – 14.01.2020

Перфилов Олег 
Владимирович 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі 15.01.2018 – 14.01.2020

Нигай Александр 
Данилович

Директорлар кеңесінің 
мүшесі 15.01.2018 – 14.01.2020

Андреев Геннадий 
Иванович Тәуелсіз директор 15.01.2018 – 14.01.2020

Табанов Эльдар 
Рашитович Тәуелсіз директор 15.01.2018 – 14.01.2020

«Павлодар электр 
желілік тарату компани-
ясы» АҚ

Зулеев Мұқан 
Махамбетұлы

Директорлар кеңесінің 
төрағасы 14.06.2017-13.06.2020

Перфилов Олег 
Владимирович 

Директорлар кеңесінің 
төрағасы 14.06.2017-13.06.2020

Табанов Эльдар 
Рашитович Тәуелсіз директор 15.01.2018-14.01.2020

негативті жағдайлар болған кезде, Директорлар 
кеңесі «ОАЭК» АҚ Акционерлердің жалпы жиналы-
сына дивидендтерді төлеу (жариялау) туралы шешім 
қабылдамауға ұсыныс беруге міндетті.

2017 жылы акционерлердің жылдық жалпы жина-
лысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жалғыз ак-
ционеріне 2016 қаржылық жыл үшін 3 237 459 000 
(үш миллиард екі жүз отыз жеті миллион төрт жүз елу 
тоғыз мың) теңге дивиденд төлеу туралы шешім қа-
былданды. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Компанияның Директорлар кеңесі стратегиялық 
міндеттерді айқындайды, кәсіпорын жұмысы 
нәтижелеріне ағымдағы мониторинг жүргізу және 
бағалауды қоса алғанда, қызметті бақылаудың 
қажетті тетіктерін қолдайды. Компания қызметінің 
ашықтығын арттыру мақсатында Директорлар 
кеңесінің құрамына Компанияға қатысты алғанда, 
үлестес тұлға емес 2 тәуелсіз директор кіреді. Ди-
ректорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Директор-
лар кеңесі мүшелерінен және Директорлар кеңесі 
комитеттерінен келіп түскен ұсыныстарға сәйкес, 
Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырып, олар-
дың күн тәртібін белгілейді.

Директорлар кеңесі өз қызметінде алға қойған 
мақсаттарына қол жеткізу үшін келесі аталған прин-
циптерге сүйенеді:

• Компания қызметі турасында шынайы және 
толық ақпаратты қолдана отырып, ұжымдық 
және салмақты негізде талқыланған мәселелер 
бойынша, бизнес жүргізудің ең жоғарғы стан-
дартына сәйкес шешім қабылдау;

• Акционерлердің Компанияны басқаруға қа-
тысу, дивидендтер, Компания туралы ақпарат 
пен есеп алу сынды заңды көзқарастары мен 
құқықтарын шектеуге жол бермеу;

• Компания акционерлері көзқарастарының тең-
герімді болуын қамтамасыз ету және Дирек-
торлар кеңесінің Компания акционерлерінің 
көзқарастарына сай келетін объективті шешім-
дер қабылдауына қол жеткізу;

• Компания акционерлерін шынайы және уақы-
тылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесі және атқарушы органға 
берілетін сыйақы мөлшері «ОАЭК» АҚ акционер-
лерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде 
анықталады. 2017 жылы Директорлар кеңесі мен 
атқарушы органға берілген сыйақылардың жалпы 
сомасы 222 315 мың теңгені құрады.



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

5352

2017

ТҰРҒАНОВ ДҮЙСЕНБАЙ НҰРБАЙҰЛЫ (1959 ж.т.)

директорлар кеңесінің тӨрағасы.

«ОАЭК» АҚ Бірінші вице-президенті болып табылады.

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы.
15.01.2018 – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы.
15.01.2018 – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК Төрағасы.

ПЕРФИЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ (1968 ж.т.)

директорлар кеңесінің мүШесі. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры болып табылады.

05.09.2016 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.
10.09.2014 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры.
15.12.2016 – «Павлодар ЭТК» АҚ ДК мүшесі.

КАРЯГИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (1967 ж.т.)

директорлар кеңесінің мүШесі.

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.
15.01.2018 – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі.
06.12.2017 – «ОАЭК» АҚ экономика және қаржы жөніндегі вице-
президенті.
25.12.2017 – «Астана Инвест» инвестициялық үйі» АҚ ДК 
Төрағасы.

АНДРЕЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ (1943 ж.т.)

директорлар кеңесінің мүШесі, тәуелсіз директор.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үлестес тұлғасы болып табылмайды 
және соңғы үш жыл ішінде болған емес.

05.09.2016 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор. 
15.01.2018 – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор.
13.11.2017 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор.
02.07.2015 – «Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ Құрметті 
президенті.

ТАБАНОВ ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ (1968 ж.т.)

директорлар кеңесінің мүШесі, тәуелсіз директор.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үлестес тұлғасы болып табылмайды 
және соңғы үш жыл ішінде болған емес.

22.02.2013 – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.
14.11.2014 – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі.
09.09.2015 – «Astana» ЭКК ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орын-
басары.
«Astana» – ЭКК ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.
13.11.2017 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі.

НИГАЙ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (1984 ж.т.)

директорлар кеңесінің мүШесі.

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.
15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.
03.05.2012 – «ComTradeProduct» ЖШС стратегиялық даму жөнін-
дегі директоры.
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АТҚАРУШЫ ОРГАН

Бас директор – акционерлік қоғамның жеке атқарушы органы, ол «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
қызметіне басшылық етеді. Бас директор өз қызметінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас ди-
ректоры туралы ережені» басшылыққа алады. Компания қызметіне басшылық етеді, Ди-
ректорлар кеңесі және акционерлер айқындаған стратегияны жүзеге асырады. Бас дирек-
тор қызметінің негізгі принциптеріне акционерлер көзқарасын мейлінше сақтау, адалдық, 
білімділік, қырағылық жатады.

№ АТАУЫ, ҰЙЫМДЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАСЫ АТҚАРУШЫ ОРГАН ЛАУАЗЫМЫ  

САЙЛАНҒАН КҮНІ/
ӨКІЛЕТТІГІНІҢ 
АЯҚТАЛУ КҮНІ

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Перфилов Олег 
Владимирович Бас директор 10.09.2014 – 

06.09.2018

2.
«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

Бодрухин Федор 
Фролович Бас директор 07.10.2011 –      

26.04.2021

3.
«Павлодар жылу желілері» 
ЖШС

Иманаев Марат 
Шамильұлы Бас директор 01.06.2015 – 

01.06.2020

4. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Арғынов Талғат 
Ғабдоллаұлы Бас директор 01.11.2013 – 

01.11.2020

Сыйақы беру саясаты

Атқарушы орган сыйақысының көлемі «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 
анықталады.

Бас директор сыйақысының мөлшерін анықтау ке-
лесі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады:

cыйақы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады;

cыйақының ауыспалы бөлігі Бас директор қыз-
метінің негізгі көрсеткіштерімен, оның біліктілі-
гімен, белгілі кезеңде Қоғам қызметінің нәтижесіне 
қосқан жеке үлесімен байланысты және Бас дирек-
тордың жоғары сапалы қызметіне стимул беруге 
бағытталған;

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

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ 

Бизнес-процестерді жетілдіру және Компанияда 
қабылданатын шешімдер тиімділігін арттыру мақ-
сатында ішкі бақылау механизмдері жолға қой-
ылған. Ішкі аудит басқармасы (ІАБ) қызметінің 
тәуелсіздігі мен объективтілігі оның Компанияның 
Директорлар кеңесіне бағыныштылығы мен есеп 
берушілігімен және қаржылық есептіліктің дұры-
стығын қамтамасыз ету және ішкі бақылау мен тәу-
екелдерді басқару жүйелерін үйлестіру процестері 
мен қабылданған шешімдерге мониторинг жүргізу 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

2017 жылы ІАБ Директорлар кеңесі бір жылға бекіт-
кен жоспарға сәйкес келесі жұмыстарды орындады: 
еншілес ұйымдардағы «Сатып алулар, келісімшарт-
тарды басқару және кредиторлармен есеп айы-
рысу», «Тұтынушыларды электр/жылу желілеріне 
қосу процесін басқару», «Табыстарды есептеу және 
дебиторлармен есеп айырысу» бизнес-проце-
стерінің ішкі бақылау жүйесінің (ІБЖ) тиімділігіне 
бағалау жүргізу. Сондай-ақ, техникалық шарттар 
беруге, ІАБ ұсыныстарын орындауға мониторинг, 
негізгі жабдықтар мен тауарлы-материалдық қор-
ларға түгендеу жүргізілді. ІАБ Директорлар кеңесі-
не және Аудит жөніндегі комитетке жылдық есеп, 
сондай-ақ, атқарылған жұмыс туралы квартал сай-
ынғы есепті берді. 

Басқарма қызметі Ішкі аудиторлар институты (The 
Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген халықара-
лық кәсіби ішкі аудит стандарттарына, сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңна-
маларына және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ішкі ауди-
торлар этикасы кодексіне сәйкес жүргізіледі. 

Ішкі аудиторлар өз жұмысында келесі принциптерді 
ұстанады: адалдық, нақтылық, конфиденциалдық 
және кәсіби компетенттік.

ІАБ қызметі «ОАЭК» АҚ Ішкі аудит департаментінің 
талаптарына сәйкес бірегейлендірілген және аудит 
әдістемесі мен тәжірибесіне сәйкес келеді. 

2017 жылы және қазіргі таңда Компания бақыла-
удың барлық деңгейінің, оның ішінде қаржылық 
және операциялық бақылаудың, заңдар мен ере-
желердің сақталуының сенімділігі мен тиімділігін 
қамтамасыз ететін ішкі бақылау жүйесіне ие.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры 

Олег Владимирович Перфилов  

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 қызметінде Павлодар қа-
ласының энергетикалық кәсіпорындарында жұмысшыдан басшыға дейінгі түрлі лауазымдарды атқарды. 
2002 жылдан бастап 2007 жылға дейінгі кезеңде «Павлодарэнерго» ААҚ 2 ЖЭО және 3 ЖЭО кәсіпорын-
дарын басқарды. 

2007 ж. 11 қарашадан – «Аксесс Энерго» ЖШС Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары, 2008 ж. 
29 ақпанда кәсіпорын «Северо-Казахстанский энергоцентр» ЖШС (Петропавл қ.)  болып өзгертілді. 2009 
жылы кейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ болып қайта құрылған «СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС Бас дирек-
торының өндіріс жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарды. 2009 жылдан 2013 жылғы маусымға дей-
ін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Басқарма Төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары болды. 

2013 жылдың қаңтарында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы болып 
тағайындалса, қазіргі таңда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры қызметін атқарады. 

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

Компанияның еншілес кәсіпорындарының атқарушы органдары: «Павлодар электр желілік тарату ком-
паниясы» АҚ, «Павлодар жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-н әрбір кәсіпорынның жеке 
Бас директоры басқарады. 
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Әділеттілік 

Капиталдағы қатысу үлесі мен ор-
наласқан жеріне қарамай, барлық 
акционерлерге теңдей қарым-қаты-
нас жасау және олардың құқықтарын 
тиімді қорғауға мүмкіндік беру.

САҚТАЛАДЫ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік басқа-
руы Компания акционерлерінің құқықтары 
мен заңды көзқарастарын қорғау мен құрмет-
теу, сондай-ақ, активтер өсімі мен қаржылық 
тұрақтылықты және Компания табыстылығын 
қамтамасыз ету принципіне негізделген. Ак-
ционерлер құқықтары Компания Жарғысы мен 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Акционерлердің жалпы 
жиналысы туралы Ережеде бекітілген және «Ак-
ционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Респу-
бликасы заңының талаптарына сәйкес келеді.

Есеп берушілік

Компанияның Директорлар кеңесінің 
акционерлерге, атқарушы органдардың 
Компанияның Директорлар кеңесіне, 
қызметкерлердің атқарушы органына 
(Компания Бас директорына) есеп бе-
рушілігі. Бұл принцип есеп берушілік пен 
Компанияның басқару органдарының 
өкілеттіліктерін бөлуді, сондай-ақ, Ком-
панияның акционерлерге толығымен 
есеп беруін қамтамасыз етеді, бұл Ком-
панияның ағымдағы қаржылық жағдай-
ына, қол жеткізген экономикалық 
көрсеткіштеріне, қызмет нәтижелеріне, 
Компанияны басқару құрылымдарына 
қатысты сенімді ақпаратты Компания 
акционерлеріне уақытылы әрі толық 
беру арқылы жүзеге асады, ал бұл 
Компания акционерлері мен инвестор-
ларына негізгі әрі оңтайлы шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік береді.

САҚТАЛАДЫ Корпоративтік басқару Кодексінің аталған прин-
ципі Компанияның Жарғысында және «Акционер-
лік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 
заңнамасында қарастырылған ұйымдасты-
рушылық құрылымды жүргізумен сақталады. 
Сондай-ақ, есеп берушілік принципі Компанияның 
әрбір басшылық органы/құрылымдық бөлімше-
лер туралы ережеде көрініс тапқан, ол Компания 
басқарушы органдарының өкілеттіліктерін шекте-
уін, сондай-ақ, Компанияның акционерлеріне есеп 
беруін жүзеге асырады.

Жауапкершілік  

Компанияның өз акционерлері, 
қызметкерлері, тұтынушылары мен 
серіктестері алдындағы жауапкершілі-
гі, Компанияның активтерін көбейту, 
оның тұрақтылығы мен сенімділігін 
арттыру мақсатында олармен тығыз 
ынтымақтастықта болу. Бұл принцип 
Компания акционерлері мен қызмет-
керлеріне арналған әдеп нормаларын 
айқындайды, сондай-ақ, Компания-
ның лауазымды тұлғалары заңға қай-
шы, кінәлі (қасақана ойластырылған 
немесе абайсызда болған) іс-әрекет-
тер жасаған не болмаса қолданыстағы 
заңнамада қарастырылған әрекет-
сіздіктер жасаған жағдайда олардың 
жауапкершілігін қарастырады.

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

Өзінің этикалық құндылықтарын жүзеге асы-
ру үшін Компания келесі тоғыз негізгі саланы 
қамтитын этикалық принциптерді әзірледі және 
сақтайды:

• Акционерлермен және инвесторлармен қа-
рым-қатынас;

• Компания қызметкерлері және лауазымды тұлға-
лары;

• клиенттермен (тұтынушылармен) қарым-қаты-
нас;

• іскери серіктестермен қарым-қатынас;

• мемлекеттік билік органдарымен қарым-қаты-
нас;

• көзқарастар қайшылығы;

• конфиденциалды ақпарат;

• қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған ортаны 
қорғау;

• тиімділік, бақылау және есептілік. 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
КОДЕКСІН САҚТАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік басқару 
жүйесі акционерлер, өзге мүдделі тұлғалар және 
Компанияның ішкі бақылау, басқару органдары-
ның өзара қызмет процесін реттейді және аталған 
тараптардың көзқарас теңгерімін қамтамасыз етеді.

Корпоративтік басқару жүйесі Компанияның ішкі 
құжаттарымен регламенттеледі және ол Корпора-
тивтік басқару кодексінде көрініс тапқан. 

Кодекс Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңнамасының талаптарына то-
лықтай сәйкес келеді: құжат корпоративтік басқа-
ру саласындағы халықаралық тәжірибеге және 

қазақстандық акционерлік қоғамдардың корпора-
тивтік басқару принциптерін қолдануы бойынша 
ұсыныстарға сүйеніп жасалған.

Корпоративтік басқару кодексінің принциптерін 
сақтау Компанияның күнделікті қызмет тәжіри-
бесінде халықаралық стандарттарға сәйкес ке-
летін және акционерлер, клиенттер мен қызмет-
керлердің Компания туралы жағымды көзқарас 
қалыптастыруына негіз болатын ережелер мен 
дәстүрлерді қалыптастырып, енгізуге, акционер-
лердің құқықтарын толықтай жүзеге асыруға және 
олардың Компания қызметі жайлы ақпараттануы-
на, сондай-ақ, тәуекелдерді бақылап, төмендетуге, 
Компанияның қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты 
өсімін қамтамасыз етіп, оның жарғылық қызметін 
сәтті жүзеге асыруына бағытталған.
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Сондай-ақ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда мүдделі 
тараптармен өзара жұмыс шаралар жоспары 
әзірленіп, қабылданған, оның негізінде Компания 
жыл сайын Жоспардың орындалуы бойынша есеп 
беріп, келесі негізгі принциптерді ашып көрсетеді: 

• жауапкершілік;

• қарым-қатынастың үздіксіздігі;

• мүдделі тараптармен кері байланыстың болуы;

• есептілік;

• ашықтық және айқындық. 

Ашықтық 

Компанияның қаржылық жағдай-
ын, қызмет нәтижелерін, меншік 
және басқару құрылымын қоса 
алғанда, оның қызметіне қатысты 
барлық маңызды деректер туралы 
сенімді ақпаратты заңнамада және 
ішкі құжаттарда көзделген көлемде 
уақытында ашу, сондай-ақ, заңнама-
да және Компанияның ішкі құжатта-
рында көзделген тәртіппен оны оңай 
қол жеткізілетін көпшілікке арналған 
дереккөздерге орналастыру арқылы 
барлық мүдделі тұлғаларға еркін 
қолжетімді болуын қамтамасыз ету. 
Аталмыш принцип Компанияның 
лауазымды тұлғаларының барын-
ша ашықтығын қамтамасыз етеді.

САҚТАЛАДЫ Корпоративтік басқару кодексінде қарасты-
рылған ашықтық принципі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Ақпараттық саясатында ашылған, оның негізгі 
міндеттері:

• Акционерлер, инвесторлар, сондай-ақ, сал-
мақты шешім қабылдауға немесе Компания-
ның қаржылық-шаруашылық қызметіне ықпал 
етуі мүмкін, сонымен бірге Компания қызметін 
толығырақ тануға мүмкіндік беретін өзге де 
ақпаратты қажет ететін өзге де мүдделі тараптар-
дың заңды құқығын сақтау мақсатында уақытылы 
ақпарат беру;

• Барлық мүдделі тараптарға Компания туралы 
жария ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз 
ету;

• Компания мен акционерлер, инвесторлар, 
нарық қатысушылары, мемлекеттік органдар мен 
мүдделі тұлғалар арасында ашықтық пен сенім 
деңгейін арттыру;

• Компанияда корпоративтік басқаруды жетілдіру;

• Компанияның оң имиджін қалыптастыру.

Қоршаған ортаны қорғау және 
әлеуметтік жауапкершілік 

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

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

Компания Бас директоры мен оның 
Директорлар кенесі Компанияның 
қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты 
өсуін, акционерлік меншіктің ұлғаюын, 
сондай-ақ, тиімді кадрлық саясат-
ты белгілеуді, Компания қызмет-
керлерінің біліктілігін арттыруды, 
еңбекті ынталандыру және әлеуметтік 
қамсыздандыруды, Компания қыз-
меткерлерінің мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ету үшін Компанияны 
парасатты әрі әділ басқаруға міндетті.

САҚТАЛАДЫ Корпоративтік басқару кодексінің тиімділік 
принципі Бас директор туралы ережемен және 
Директорлар кеңесі туралы ережемен реттеледі. 

Бас директор – акционерлік қоғамның жеке 
атқарушы органы, ол «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
қызметіне басшылық етеді. Бас директор өз қыз-
метінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас директоры 
туралы ережені» басшылыққа алады. Компания 
қызметіне басшылық етеді, Директорлар кеңесі 
және акционерлер айқындаған стратегияны 
жүзеге асырады. Бас директор қызметінің негізгі 
принциптеріне акционерлер көзқарасын мейлінше 
сақтау, адалдық, білімділік, қырағылық жатады.

Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттарына 
ойластырылған, ұзақмерзімді перспективасы-
на бағыт алған стратегияның болуы, Компания 
активтерін арттыру, тиімді қызметті жүзеге асыру, 
акционерлерге құқықтары мен заңды көзқараста-
рын беру, атқарушы органды бақылау жатады. 

Директорлар кеңесі өз қызметінде алға 
қойған мақсаттарына қол жеткізу үшін ке-
лесі аталған принциптерге сүйенеді:

• Компания қызметі турасында шынайы және 
толық ақпаратты қолдана отырып, ұжымдық 
және салмақты негізде талқыланған мәселе-
лер бойынша, бизнес жүргізудің ең жоғарғы 
стандартына сәйкес шешім қабылдау;

• Акционерлердің Компанияны басқаруға 
қатысу, дивидендтер, Компания туралы ақпа-
рат пен есеп алу сынды заңды көзқарастары 
мен құқықтарын шектеуге жол бермеу;

• Компания акционерлері көзқарастарының 
теңгерімді болуын қамтамасыз ету және Ди-
ректорлар кеңесінің Компания акционер-
лерінің көзқарастарына сай келетін объек-
тивті шешімдер қабылдауына қол жеткізу;

• Компания акционерлерін шынайы және 
уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

Бақылауға алушылық 

Компания акционерлерінің құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғау 
мақсатында Компанияның қаржы-ша-
руашылық қызметін бақылау, Компа-
нияның Директорлар кеңесі бекіт-
кен саясат пен рәсімдеріне сәйкес, 
жоғарыда тұрған басшылардың 
өздерінен кейін тұрған басшылар-
ды бақылауы, сондай-ақ тәуекел-
ге бағытталған ішкі бақылаудың 
белгіленген тиімді жүйесімен қатар, 
ішкі және сыртқы аудиторлардың 
жұмыстарын тиімді пайдалану.

САҚТАЛАДЫ Акционерлердің құқықтары мен заңды көзқа-
растарын қорғау мақсатында Компанияның 
қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры тара-
пынан ішкі құжаттарда қарастырылған талап-
тарға сәйкес жүргізіледі. Сондай-ақ, Компанияда 
Директорлар кеңесінің консультативті-ақпа-
раттандырушы органы болып табылатын және 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесіне 
қаржылық есептіліктің шынайылығы үшін және 
ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару үшін 
қабылданған шешімдер мен процестерге монито-
ринг жасауға көмек көрсету мақсатымен құрыла-
тын Аудит жөніндегі комитет жұмыс жасайды.



ТӘУЕКЕЛ- 
МЕНЕДЖМЕНТ5

ÝÍÅÐÃÈß - ÆÀÓÀÏÊÅÐØІËІÊ

Біз тұтынушылар, мемлекет, инвесторлар, 
қызметкерлер, іскери серіктестер және қоғам 
алдындағы жауапкершілікті сезінеміз. 
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Тәуекелдер бірдейлендіріледі, бағаланады және бақыланады..

тБЖ БойынШа ЖҰмысты Ұйымдастыру тәртіБі

ІШКІ БАҚЫЛАУ СТАНДАРТТАРЫ

Компанияда бірегей үздіксіз процеске біріккен 
саясаттар, процестер, процедуралар, тәртіп және 
әрекет нормаларының жиынтығын құрайтын Ішкі 
бақылау жүйесі (ІБЖ) енгізілген. ІБЖ Директорлар 

кеңесі, барлық атқарушы органдар мен қызмет-
керлер жүзеге асыратын Компаниялар тобын 
басқару процесінің бөлігі болып табылады. ІБС 
Компания мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз 
етуге және қызметті жүзеге асыру кезіндегі тәуе-
келдерді төмендетуге бағытталған.

Тәуекелдерді 
анықтау

Тәуекелдерді 
талдау және 
бағалау

Тәуекелдерді 
басқару

Тәуекелдерге 
мониторинг

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ СӘЙКЕСТІКТІ БАҚЫЛАУ

Ресурстардың өнімділігін, рен-
табельділігін және сақталуын 
қоса алғанда, ұйымның негізгі 
бизнес мақсаттарына қолдана-
ды.

Аралық, қысқарған қаржылық 
есептер, сондай-ақ, есептен 
шығатын мәліметтерді (мәсе-
лен, табыс туралы мәліметтер) 
қоса алғанда, шынайы бұқа-
ралық қаржылық есептілікті 
дайындауға жатады. 

Ұйым қызметін реттейтін 
заңдар мен нормаларға сәй-
кестікті қамтамасыз етумен 
байланысты.

• Тәуекелдерді 
анықтау процесі 
және одан әрі 
бағалау мен басқару 
үшін Компанияның 
тәуекелдер 
реестріне енгізу.

• Тәуекелдің 
Компанияның 
өндірістік және 
қаржылық-
экономикалық 
көрсеткіштеріне 
қаншалықты 
ықпал ететінін 
айқындау процесі.

• Компания қызметіне 
ықпал ететін 
оң оқиғаларды 
арттырып, теріс 
оқиғаларды 
азайту жолымен 
алға қойылған 
мақсаттарға қол 
жеткізудің ең 
тиімді тәсілдерін 
анықтаумен, 
бағалаумен 
және таңдаумен 
байланысты 
процесс. 

• Тәуекелдерді 
басқару бойынша 
Шаралар жоспарына 
мониторинг жасауға 
бағытталған процесс 
(тұрақтылық, 
уақыттылық 
және шараны 
атқару сапасы).

Компанияда ішкі бақылау жүйесінің үш деңгейі белгіленген:

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі мақсаттарына Топ қыз-
метіне қатар жүретін оқиғалардың негативті ықпалын төмендету, сондай-ақ, оң мүмкіндік-
терді жүзеге асыру жатады. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
КОРПОРАТИВТІК ЖҮЙЕСІ

Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін Компаниядағы 
тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) тәуекелдерді 

бірегейлендіру, тиімді басқару және тұрақты 
түрде мониторинг жасауға бағытталған. Тәуе-
келдерді анықтау барлық деңгейде – өндірістік 
кәсіпорындар, құрылымдық бөлімшелер және 
Компаниялар тобы деңгейінде жүргізіледі.

тәуекелдер топтары

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР 

• Реттеу тәуекелдері

• Инвестициялық тәуекелдер

• Жобалық тәуекелдер

• Репутациялық тәуекелдер

• Нарықтық тәуекелдер

• Басқарушылық тәуекелдер 

• Қаржылық есептілік

• Пайыздық тәуекелдер

• Өтімділік тәуекелдер

• Кредиттік тәуекелдер

• Бағалық тәуекелдер

• Валюталық тәуекелдер

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР

• Заңнаманың бұзылуы

• Сот істерінің тәуекелі

• Коррупциялық және алаяқтық тәуекелдер 

• Мүліктік тәуекелдер

• Коллекторлық тәуекелдер

• Технологиялық тәуекелдер 

• Сатып алулар және қамту

• Операциялық шешімдерді жоспарлау және 
қабылдау 

• Қызметкерлерді басқару

• Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

• Контрагенттермен өзара қызмет

• АТ және ақпараттық қауіпсіздік 

• Мемлекеттік органдармен өзара қызмет

• Төтенше жағдайлар

• Тұтынушылармен өзара қызмет

• Кадрлық тәуекелдер

• Экологиялық тәуекелдер



ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ 
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ САҚТАНДЫРУ 

Компания қызметіне қатысты тәуекелдерді дұрыс 
басқару мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-н-
да сақтандыру қорғанысын қамтамасыз ету сая-
саты әзірленіп, қолданылады. Оған сәйкес, жүзе-
ге асырылған тәуекелдердің салдарын (зиянын, 
шығынын) төмендету мен жоюға және аталған 
негативті салдарлардың Компанияның страте-
гиялық мақсаттарына қол жеткізуге ықпалын 
төмендетуге бағытталған тәуекелдерді сақтан-
дыру жүзеге асырылады. Осылайша, саясат Ком-
пания қызметіне, жұмысшылар денсаулығына, 
сондай-ақ, акционерлер мен инвесторлардың 
мүліктік көзқарастарына қауіп төндіретін және 
сақтандыруға жататын маңызды тәуекелдерден 
экономикалық тиімді сақтандыру қорғанысын 
жүзеге асыру арқылы Компанияның тұрақты да-
муын қамтамасыз етуге бағытталған. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тобының сақтандыру 
қорғанысы Қазақстан Республикасының заңна-
малық талаптарына сәйкес міндетті сақтанды-
рудың барлық түрлері бойынша жүзеге асыры-
лады. Сақтандырудың міндетті түрлерінен басқа 
Сақтандыру қорғанысын қамтамасыз ету саяса-
тының талаптарына және үздік әлемдік тәжіри-
белерге сәйкес, Компания сақтандырудың ерікті 

түрлері болып табылатын мүліктік тәуекелдерді 
сақтандырады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тобының 
өндірістік активтерінің мүліктік тәуекелдері Қа-
зақстан Республикасы сақтандыру ұйымдарында 
заңнама талаптарына сәйкес сақтандырылған. 
Компания өз активтерін сақтандыруға (барлық 
тәуекелдерден мүліктік сақтандыру) қатысты 
жоғары талаптар қояды, соған орай, қосымша та-
лаптар қойып, өз тәуекелдерін кредиттік рейтингі 
АА-дан төмен емес қайта сақтандыру ұйымда-
рында (Munich RE, Hannover RE және басқалар 
сынды) қайта сақтандыруды бақылауды жүзеге 
асырады. Компания сақтандыру қоғамдастығы-
ның өкілдеріне қатысты ашықтық саясатын жүр-
гізеді: Компания тұрақты түрде өндірістік актив-
терін сақтандыру инженерлік зерттеу (сюрвейлер) 
жүргізеді, қайта сақтандырушылардың ұсыныста-
рын орындайды.

ҚЫЗМЕТКЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЫҚПАЛ 
ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ 
ТАЛДАУ 

Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес өткізілген 
Компанияның корпоративтік тәуекелдер реестрі мен 
тәуекелдер картасын актуалдандыру қорытынды-
сында қызметке ықпал ететін 69 тәуекел анықталды.

№ 
Р/С ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАР

ТӘУЕКЕЛ  
ДЕҢГЕЙІ ӨЗГЕРІС

ТӘУЕКЕЛ 
ӨЗГЕРІСІНІҢ 
СИПАТТАМАСЫ

ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ 
ШАРАЛАРЫ

Стратегиялық тәуекелдер

1. Компания 
репута-
циясының 
төмендеуі

1. Қоғамның негативті 
реакциясы, БАҚ-н-
да жауап/позитивті 
жарияланымдардың 
болмауы.

2. Тұтынушылардың 
шағымдары саны-
ның өсуі, оның ішінде 
төмен сервистік қызмет 
көрсетуден, сондай-ақ, 
Компания қызметкер-
лерінің этика кодексін 
сақтамауынан туын-
даған шағымдар.

2017 жылы 
әлеуметтік 
желілерде және 
БАҚ-нда нега-
тивті ақпарат 
жарық көріп, 
төмен жылумен 
қамту сапасына 
байланысты 
тұтынушылар-
дан шағымдар 
түсті.

1. Келесі ішкі нормативтік құжат-
тар әзірленді:

– «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС 
және «Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ контакт 
орталықтарының энергиямен 
қамту жөнінде ақпарат алмасу 
бойынша өзара әрекеті туралы;

– «Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
және «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС-нің тұтынушыларды жылу-
мен қамту кезіндегі өзара әрекеті 
туралы .

– Тұтынылған жылу энергиясы 
және жеткізілмеген жылу энер-
гиясы үшін қайта есептеуді қарау 
бойынша мақұлдау комиссиялары 
туралы.

2. БАҚ пен әлеуметтік желілерде 
ақпараттық-түсіндірме жұмы-
стары, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
ресми сайтында тұтынушылармен 
кері байланыс формалары бойын-
ша  жұмыстар жүргізілді.

№ 
Р/С ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАР

ТӘУЕКЕЛ  
ДЕҢГЕЙІ ӨЗГЕРІС

ТӘУЕКЕЛ 
ӨЗГЕРІСІНІҢ 
СИПАТТАМАСЫ

ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ 
ШАРАЛАРЫ

Операциялық тәуекелдер 

1. Жарақатта-
ну/Қайғылы 
оқиға

1. Қызметкерлердің, 
оның ішінде мердігер ұй-
ымдар қызметкерлерінің 
ҚжЕҚ талаптарының 
бұзу;

2. Қондырғылардың 
істен шығуы, өндірістегі 
апаттар;

3. Қызметкерлердің 
төмен біліктілігі.

2017 жыл 
қорытынды-
сы бойынша 
2016 жылмен 
салыстырғанда 
Компаниядағы 
жарақаттану 
деңгейі төмен-
деді. 

1. «ОАЭК» АҚ ЕҰ ЕҚжҚТ бөлім-
шелері өкілдерінің қатысуымен 
өзара аудиттер өткізіледі. 

2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобында алкоголь, 
есірткі және шылым шегуге 
қатысты талаптар» бұйрықпен 
бекітілді.

Толығырақ ақпарат осы есептің 
«Қауіпсіздік және еңбекті қорғау» 
бөлімінде берілген.

2. Тауар, жұмыс 
және қыз-
меттердің 
уақытылы 
сатып алын-
бауы және 
жеткізілмеуі

1. Топ табиғи монопо-
лиялар субъекті болып 
табылмайтындықтан, 
сатып алу процедура-
ларын сақтау бойынша 
талаптармен байланысты 
сатып алуды мақұлдау 
процедурасының ұзаққа 
созылуы.

2. Жеткізушілердің тех-
никалық сипаттамаларға 
сәйкес емес сапасыз ТМҚ 
мен қондырғыларды 
жеткізуі.

Сатып алу, 
тауар, жұмыс 
және қызмет-
терді жеткізу-
дің уақытылы 
жүргізілмеуі, 
сондай-ақ, жыл 
ішіндегі сатып 
алу процедура-
ларының тиісті 
деңгейде жүр-
гізілмеуі жөндеу 
жұмыстарын 
орындаудың 
бекітілген жөн-
деу графигінен 
ауытқуына 
әкелді. Жыл 
қорытындысы 
бойынша жөн-
деулер графигі 
толық орындал-
мады.

1. Сатып алулар тиімділігін 
арттыру, процестерді басқару-
дың біпыңғай жүйесін әзірлеу 
және сатып алуларды басқару 
саласындағы корпоративтік 
мәдениетті дамыту мақсатында 
Топтың материалдық-техника-
лық қамсыздандыру бөлімше-
лері басшыларының кездесуі 
ұйымдастырылды. Кездесу 
барысында жұмыс жиналыста-
ры өткізіліп, сатып алуларды 
ұйымдастыру бойынша жаңа 
жобалар таныстырылды, сон-
дай-ақ, мамандар «Жеткізілім 
бөліктерін басқару. Тиімді сатып 
алулар» консультациялық семи-
нарына қатысты. 

2. Баға ұсынысхаттарын сұрату 
тәсілімен және бір көзден сатып 
алу бойынша Бәсекелестік 
парағының бірыңғай формасы 
әзірленіп, бекітілді. 

3. МТҚБ қызметкерлеріне сатып 
алулар өткізу саласындағы 
заңнама талаптарын білуіне 
тестілеу жүргізілді. 

4. Тауарлар, жұмыстар және 
қызметтерді сатп алу туралы 
Ережені әзірлеу бойынша Жұ-
мыс тобы құрылды.

3. Жылу энер-
гиясының 
нормативтен 
тыс шығын-
дары

1. Жылу желілерінің жоға-
ры тозу деңгейі;

2. Жылу магистраль-
деріндегі технологиялық 
ақаулар мен апаттар;

3. ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи моно-
полияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау 
комитетінің Павлодар 
облысы бойынша депар-
таментінің 2010 жылғы 1 
қаңтардан бастап тариф 
құрамынан тұтынушылар 
желілеріндегі нормативтік 
шығын көлемін алып 
тастауы.

2017 жыл 
қорытынды-
сы бойынша 
Компанияда 
жылу энерги-
ясына нор-
мативтен тыс 
шығындардың 
2016 жылмен 
салыстырған-
да төмендеуі 
байқалды.

«Нұрлы Жол» және ЕҚДБ  инве-
стициялық бағдарламаларын 
жүзеге асыру аясында 2016-
2020 жылдары Павлодар қала-
сының жылу желілерін жаңғы-
рту қарастырылған. 14 млрд 
теңге көлемінде қаржыландыру 
бекітілді. Инвестициялық жоба-
ның негізгі мақсаты норматив-
тен тыс жылу шығындарын жою 
болып табылады.
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№ 
Р/С ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАР

ТӘУЕКЕЛ  
ДЕҢГЕЙІ ӨЗГЕРІС

ТӘУЕКЕЛ 
ӨЗГЕРІСІНІҢ 
СИПАТТАМАСЫ

ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ 
ШАРАЛАРЫ

Қаржылық тәуекелдер

1. Уақыты 
өтіп кеткен 
дебиторлық 
қарыз өсімі

1. Тұтынушылардың 
төмен төлем тәртібі.

2. Контрагенттердің 
төлем қабілетіне ықпал 
ететін негізгі макроэ-
кономикалық көрсет-
кіштердің төмендеуі.

2017 жылы 
тұтынылған 
энергияға төлем 
жасау бойын-
ша оң тренд 
байқалды. 
Дебиторлық қа-
рыздың жалпы 
сомасындағы 
кешіктірілген 
қарыз (3 айдан 
астам уақытқа) 
үлесі төмендеді. 

Бұған қара-
мастан, кешік-
тірілген қарыз-
дың көрсеткіші 
өте жоғары 
деңгейде сақта-
лып отыр.

1. 2017 жылдың соңында «Пав-
лодарэнергосбыт» ЖШС-нде 
дебиторлық қарызды төменде-
туге бағытталған акция ұйымда-
стырылды. Жылу және электр 
энергиясы үшін қарызы бар 
барлық тұтынушыларға өсім-
пұл төлемеу мүмкіндігі берілді. 
Желтоқсан айының соңына дейін 
барлық сома түгел өтелгенде, 
өсімпұл есептелген жоқ. 

2. Шағымдану жұмыстары жүр-
гізілуде. 

3.Қарызды бөліп төлеу графигі 
жасалуда. 

4. Кәсіпорындар мекен-жайла-
рына қажеттілікке орай қызмет-
керлерінің коммуналдық қызмет 
ақысы бойынша кешіктірген 
қарызы туралы ақпарат жолда-
нады. 

Құқықтық тәуекелдер

1. Қызметкер-
лер немесе 
үшінші 
тұлғалардың 
өз адал емес 
әрекет-
терімен 
Компанияға 
шығын кел-
тіруі

1. Компания қызмет-
керлері немесе үшінші 
тұлғалардың алаяқтық 
не коррупциялық әре-
кеттер жасауы.

2. Жеке тәртіп пен мәде-
ниеттің төмен деңгейі.

3. ҚР НҚА білмеушілік.

4. Құқықтық мәдениет-
тің төмен деңгейі.

Тәуекелдің 
пайда болу 
ықтималдығы 
бұрынғы дең-
гейде сақталды. 

Коррупция мен алаяқтыққа 
қарсы әрекет ету тиімді стра-
тегиясын құру және енгізу 
мақсатында, сондай-ақ, Топ 
жұмысшылары мен басқару 
органдарында мұндай әре-
кеттерге негативті көзқарасты 
қалыптастыру үшін «ОАЭК» АҚ 
Директорлар кеңесі бекіткен 
коррупция мен алаяқтыққа 
қарсы әрекет ету саясатына 
сәйкес «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
саясатын әзірлеу жұмыстары 
жүргізілуде.

Тәуекел ықпалы 
төмендеді

Тәуекелдің туындау ықти-
малдығы өзгерген жоқ

Тәуекелдің орташа 
деңгейі

Тәуекел ықпалы артты Тәуекелдің туындау 
ықтималдығы артты

Тәуекелдің жоғары 
деңгейі

Тәуекелдің туындау 
ықтималдығы төмендеді

Тәуекелдерді басқару жұмыстарын Тәуекел менед-
жменті басқармасы жүргізеді, ол Компанияның 
Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі 

комитетке есеп береді. Басқарманың жұмысы Ди-
ректорлар кеңесі бір жылға бекіткен жұмыс жоспа-
рына сәйкес жүзеге асырылады.

2017 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

Бизнес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының тиімділігін 
талдау және тестілеу:

– Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы процесін 
басқару;

– Еңбек және және қоршаған ортаны қорғау про-
цесін басқару;

– Табысты есептеу мен дебиторлармен есеп айырысу 
процесін басқару;

– Тауар-материалдық қорларды есепке алу процесін 
басқару;

– Негізгі қорлар мен материалдық емес активтерді 
есепке алу процесін басқару.

Бизнес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының тиімділігін 
талдау және тестілеу:

– Электр энергиясын тарату, тұтынуды есептеу және 
энергобақылау процесін басқару;

– Жылу энергиясын тарату, тұтынуды есептеу және 
энергобақылау процесін басқару;

– Қызметкерлерді басқару;

– Қызмктерлермен есеп айырысуды есепке алу.



ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ6 ЭНЕРГИЯ - ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Біз лайықты еңбек жағдайларн қамтамасыз 
етеміз, Қазақстанда дуальды оқу жүйесін енгізуге 
және кәсіби техбілім беруді насихаттауға 
атсалысамыз, жергілікті қоғамдастықтар мен 
әлеуметтік саланы қолдаймыз. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсаты – тұтынушыларға сапалы қызмет көрсе-
ту, халықаралық индустриялық және экологиялық стандарттарды сақтау, корпоративтік 
басқару деңгейін арттыру, жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды өткізу сынды жал-
пы қабылданған тұрақты даму принциптерін сақтайтын жетекші жеке энергетикалық ком-
пания құру болып табылады. 

Тұрақты даму аясындағы Компанияның 
мақсаттары мен міндеттері:

• Мүдделі тараптармен өзара қызмет жүйесін 
жетілдіру;

• Экономикалық тиімділік пен тұрақтылықты 
арттыру;

• Өндірісті технологиялық жаңғырту;

• Қатысу аймақтарын дамытуға атсалысу;

• Жемқорлыққа қарсы қызмет. 

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА 
ЖҰМЫС

Тұрақты даму жүйесінің маңызды элементі – мүд-
делі тараптармен жұмыс болып табылады. Оларды 
анықтау және іріктеу принципі аймақтық аспект-
пен белгіленген. Өз қызметінің жоғары қоғамдық 
маңызына орай және тәуекелдерді азайту мақ-
сатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік 

тәртіптің ашықтық, шынайылық және Компания 
қызметі туралы ақпараттың толықтығы, барлық 
мүдделі тараптардың көзқарастарын есепке алу 
толықтығы, бұл көзқарастардың пайда болуы-
на жедел әрекет ету принциптеріне сәйкес, бар-
лық мүдделі тараптармен қызмет ету тиімділігін 
кеңейту және арттыруға бағытталған шаралар 
кешенін жүзеге асырады. Компанияның тұрақты 
дамуы мен стратегиялық мақсаттарға қол жет-
кізуін қамтамасыз ету үшін барлық мүдделі тарап-
тарға жауапкершілікпен қарап, олардың көзқа-
растарын сақтау қажет. 2017 жылы Компания 
SEP (Stakeholder Engagement Plan) есебін әзірледі. 
Есепті әзірлеу барысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ менеджментіне жедел сұрау жүргізіліп, оның 
негізінде Компанияның мүдделі тараптарының 
рангтық картасы талданды. Бірінші кезекте Ком-
панияның қызметіне айтарлықтай ықпал ететін 
мүдделі тараптармен, сондай-ақ, Компанияның 
өзіндік стратегиялық бастамаларын жүзеге асы-
руда ортамерзімдік перспективада ықпал ететін-
дермен өзара қызмет жолға қойылады. Одан 
бөлек, Компания қызметінің мүдделі тараптарға 
әсері де назарға алынды.

компания мүдделі тараптармен келесі Бағыттар БойынШа диалоГ ЖүрГізеді:

ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ

ӨНДІРІСТЕГІ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК

Қызметкерлер Үкіметтік емес 
ұйымдар (ҮЕҰ) Қызметкерлер Акционерлер

Мемлекеттік билік 
органдары және 

қадағалаушы органдар

Мемлекеттік билік 
органдары және 

қадағалаушы органдар 

Жеткізушілер, 
мердігерлер

Жергілікті 
қоғамдастықтар

Жергілікті 
қоғамдастықтар

Жергілікті 
қоғамдастықтар Кәсіподақ

НЕГІЗГІ МҮДДЕЛІ
ТАРАПТАР

ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ ПРОЦЕСІ ҚОЗҒАЛАТЫН БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР

Қызметкерлер Ішкікорпоративтік газет және ин-
тернет-сайттар арқылы жүргізіледі. 
Қызметкерлерге арналған электронды 
пошта жәшіктері және сенім телефон-
дары жұмыс істейді. Компаниялар тобы 
басшылығының қызметкерлерді қабыл-
дауы жүргізіледі. Еңбек келіспеушіліктері 
келісім комиссиясында жұмыс беруші 
және жұмысшы өкілдерінің қатысуымен 
шешіледі. 

• Еңбек және денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

• Қызметкерлерді Компания қызметі туралы ақпарат-
тандыру;

• Кәсіби дамуға атсалысу.

Қоғамдастықтар 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. 

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

• Инвестициялық бағдарламаны орындау;

• Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтің сапа деңгейі, 
талаптардың орындалуына, мәселен, жалпыүйлік 
энергия есеп құралдарын орнату мен техникалық 
шарттар алуға мониторинг..

Мемлекеттік билік 
органдары және 
бақылаушы органдар 

Мемлекеттік және бақылаушы орган-
дардың хаттары өңделеді: кейбіріне 
жауап берілсе, кейбірі ақпараттандыру 
сипатына ие. Топ компанияларының 
қызметкерлері салалық отырыстар мен 
жиналыстарға қатысады. 

Ресми делегациялардың кездесулері 
өткізіледі. 

• Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;

• Жылу беру маусымына дайындықты қамтамасыз ету;

• Инвестициялық міндеттемелерді орындау;

• Заңнамаларды сақтау, оның ішінде экология және 
қоршаған орта талаптарын сақтау мәселелері 
бойынша.

Жеткізушілер, мерді-
герлер, клиенттер 

Тендерлер ұйымдастырылады және 
өткізіледі, мердігерлер мен клиенттер-
мен кездесулер өткізіледі. Топ компани-
яларының сайттарында кері байланыс 
қамтамасыз етілген. 

• Өзара тиімді әріптестікті қалыптастыру;

• Тендер өткізуде ашықтықты қамтамасыз ету.

Оқу орындары Қызмет ету өңірлеріндегі ЖОО өкіл-
дерімен кездесулер өткізіледі. Топ ком-
панияларының қызметкерлері емтихан 
комиссиялары, біліктілік комиссиялары, 
білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 
процестеріне қатысады. 

• Кәсіпорынға қызметкерлер таңдау;

• Түлектерді тәжірибеден өткізу және қызметке орна-
ластыру.

Бұқаралық ақпарат 
құралдары (БАҚ)

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

• Әріптестікті қалыптастыру;

• Активтерді жаңғырту мен жаңарту бойынша ин-
вестициялық бағдарламаны жүзеге асыру туралы 
ақпараттандыру;

• Экологиялық нормаларды орындау;

• 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 
жетекшілерімен, тұтынушыларды қорғау 
қоғамдары өкілдерімен кездесу өткізіледі. 

• Экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге 
атсалысу.

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

• Ұжымдық келісімшартты орындау;

• Қызметкерлердің бос уақытын және демалысын 
ұйымдастыруға атсалысу.

мүдделі тараптармен Өзара Қызмет
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редизайн жасалды, корпоративтік басылымның 24 
шығарылымы жарық көрді. 

Есептік жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қоғаммен 
байланыс қызметі спорттық, демеушілік, мерей-
тойлық, мерекелік, қалалық шараларды әзірлеуге, 
өткізуге және ақпараттық қолдау көрсетуге қатысты. 

2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

Ақпараттық саясатты жүзеге асыру аясында Компа-
ния қызметіндегі барлық маңызды деректер тура-
лы ақпаратты уақытылы және тұрақты түрде ашып 
көрсетуге бағытталған жұмысты ары қарай жалға-
стыру көзделіп отыр. Оның ішінде:

• Актуалды тақырыптар бойынша тұтынушы-
ларға ақпараттық-түсіндірме жұмысын жүргізу;

• Компаниялар тобы ішінде коммуникациялық 
каналдарды дамыту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру;

• Сыртқы аудиториямен коммуникациялық 
каналдарды дамыту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУДІ БАСҚАРУ 

Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ), қызметтің та-
биғат қорғау және энерготиімділік көрсеткіштерін 
тұрақты түрде жақсарту – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ негізгі стратегиялық басымдықтарының бірі 
және қызмет тұрақтылығын қамтамасыз етудің 
маңызды элементі болып табылады. 2017 жылы 
Компания 4 073,839 млн кВт.с электр энергиясын 
және 4,445 мың Гкал жылу энергиясын өндірді. 
Энергия өндірісіне 3 818 мың тонна Екібастұз 
көмірі мен 4,8 мың тонна мазут жұмсалды.

Қоршаған ортаға ықпал етуді азайту мақсатында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау заңна-
масының талаптарына сәйкес болу және ғылым 
мен техниканың ең жаңа жетістіктерін қолдану 
мақсатында Компанияның даму стратегиясын-
да қарастырылған экологиялық саясатты жүзеге 
асырады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экологиялық 
қызметінің басым бағыттары қоршаған ортаға 
тигізетін ықпалына негізделеді. Мұндай ықпал 
етулерге келесілер жатады:

– ластаушы заттардың атмосфераға шыға-
рылуы; 

– парник газдарының атмосфераға шығарылуы 
(СО2);

– су тұтыну есебінен су нысандарына ықпал ету;

– өндірістік қалдықтарды орналастыру.

Басты экологиялық аспекттерді басқару экологиялық 
көрсеткіштерге тұрақты түрде мониторинг жүргі-
зу және қызметтің заңнамалық пен корпоративтік 
талаптарға сәйкестігін бағалау барысында жүзеге 
асырылады. Еншілес компаниялардың аталған эко-
логиялық ықпал етулерін бақылау, есепке алу және 
талдауды қамтамасыз ету функциялары «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Қоршаған ортаны қорғау басқарма-
сына жүктелген.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет ту-
ралы ақпараттандыру «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ сай-
тында ҚОҚ саясатын, экологиялық менеджмент 
мақсаттары мен міндеттерін, есептік құжаттарды: 
корпоративтік есептер, жобалар, әзірленіп жатқан 
қайта құру және жаңғырту жобаларының «Қоршаған 
ортаға ықпалын бағалау» бөлімдерін, қоғамдық 

2011-2017 жж. Ластаушы заттардың атмосфераға 
жалпы шығарылымы, мың тонна

2011-2017 жж. Ластаушы заттардың атмосфераға 
бөлшек шығарылымы, мг/МВт∙с  
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3,01 3,06 2,8 2,822,79 2,81

1,31

1,1

Күл SOX NOX Энергия өндірісі, 
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АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ  

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ақпараттық саясаты кор-
поративтік ақпаратты тарату процесін, мақсатты 
аудитория ішінде Компанияның бірыңғай бейнесін 
қабылдауды басқаруға мүмкіндік беретін әрекет-
тер, шаралар және регламенттер кешенін құрайды. 

Саясат ішкі және сыртқы ақпараттық жұмыстардан 
құралады. Сыртқы жұмыс Компанияның қызметі 
туралы қоғамдық есеп, хабарлама жариялау, құ-
жаттар және өзге материалдарды беру жолымен 
ақпараттандыруға негізделеді. Ішкі жұмыс барлық 
жұмысшыларды оның ағымдағы жағдайы туралы 
ақпараттандыруға, корпоративтік ниеттестік, түр-
лі жұмысшылар мен құрылымдық бөлімшелердің 
корпоративтік ақпаратқа қолжетімділігін регла-
менттеуге бағытталған. 

Ақпаратты ашудың негізгі міндеттері:

– Акционерлер, инвесторлар, сондай-ақ, 
өзге мүдделі тараптардың Компанияның 
қаржылық-шаруашылық қызметіне ықпал 
ететін салмақты шешім қабылдауға немесе 
өзге әрекеттер жасауға қажетті ақпарат, сон-
дай-ақ, Компания қызметін толығырақ түсінуге 
мүмкіндік беретін өзге ақпарат алу тұрғысын-
дағы заңды құқықтарын сақтау мақсатында 

Компанияға қатысты барлық маңызды мәселе-
лер бойынша уақытылы ақпарат беру;

– Компания туралы бұқаралық ақпараттың бар-
лық мүдделі тұлғаларға қолжетімділігін қамта-
масыз ету;

– Компания мен акционерлер, инвесторлар, 
нарық қатысушылары, мемлекеттік органдар 
және өзге мүдделі тұлғалар арасындағы қа-
рым-қатынастың ашықтық және сенімділік 
деңгейін арттыру;

– Компанияда корпоративтік басқаруды жетіл-
діру;

– Компанияның оң имиджін қалыптастыру.

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар 
тобы мүдделі тұлғаларды Компания және оның ен-

шілес ұйымдарының корпоративтік сайттарын ак-
туалдандыру, БАҚ және әлеуметтік желілерде ақпа-
рат жариялау, сұрақтарға жауап беру, бұқаралық 
тыңдаулар, баспасөз турларын, «дөңгелек үстел-
дер» және өзге шаралар ұйымдастыру жолымен 
тұрақты түрде ақпараттандырып отырды. 

2017 жылы БАҚ және әлеуметтік желілерде Ком-
пания қызметі туралы 843 материал жарияланды, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік сайтына 
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тыңдау хаттамаларын, табиғат қорғау шараларының 
жоспарларын, жобалар бойынша теникалық емес 
резюмелерді жариялау жолымен жүзеге асырылады. 

Одан бөлек, Компания еншілес ұйымдары мердігер 
ұйымдарды қолданылатын заңнамалық және норма-
тивтік талаптар туралы оларды келісімшарттарға, тех-
никалық шарттарға және мердігерлерге қойылатын 
талаптарға қосу жолымен ақпараттандырады. . 

2009 жылдан бері Инвестициялық бағдарлама 
аясында және Еуропалық Қайта құру және Даму 
Банкінің саясатына сәйкес, Компания ЕҚДБ қаржы-
ландыратын жобалар бойынша ҚОҚ қатысты Эко-
логиялық және әлеуметтік қызмет жоспарын (ESAP) 
жүзеге асырады. Экологиялық және әлеуметтік қы-
змет жоспарының шаралары өндірістің экологиялық 
параметрлерін, сондай-ақ, кәсіпорында қауіпсіздік 
пен еңбекті қорғау саясатын жақсартуға бағыт-
талған. ESAP аясында Компания жыл сайын жария 
есеп әзірлейді.

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ ҚОРҒАУ  

Ауаға шығарылымдар жылу электр стансалары-
ның негізгі экологиялық ықпал етулерінің бірі бо-
лып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ шығарылымдарын 
төмендетуге негізгі ықпал ескірген, энергетика-
лық және экологиялық тиімділігі төмен өндірістік 
нысандарды ҚОҚ саласы бойынша заманауи та-
лаптарға жауап беретін жаңа қуаттылықтармен 
ауыстыру есебінен орын алады. Экологиялық 
параметрлерді жетілдіру мақсатында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ 2009-2014 жылдары инвести-
циялық бағдарлама аясында стансаның барлық 
қазандықтарында күл аулағыш қондырғылар-
ды (КАҚ) қайта құрып, эмульгаторларды орнату 
нәтижесінде кәсіпорын шығындарын төмендету-
ді қамтамасыз етті. Эмульгаторларды орнатудан 
кейін түтін газдарын тазалау коэффициенті 97% 
орнына 99,5%-ға жетті. Бұл шара көмір күлі шыға-
рылымдарының жалпы жылдық көлемін жылы-
на 29,9 мың тоннадан 9,2 мың тоннаға (69,2%) 
төмендетуге мүмкіндік берді. 

Инвестициялық бағдарлама өз жұмысын бастаған 
2008 жылдың соңында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ атмосфераға шығарылымдарының көлемі  

65,9 мың тонна (оның ішінде өзге шығарылымдар) 
болса, 2017 жыл қорытындысында бұл көрсеткіш 
44,3 мың тонна (оның ішінде өзге шығарылымдар) 
(32,8%) құрады. 

Өндіріс көлемінің артуына, тиісінше, жанған отын 
(көмір, мазут) санының артуы себепті, жылу және 
электр энергиясы өндірісімен байланысты қатты 
бөлшек (көмір күлі) пен күкірт қышқылы (SOx) шыға-
рылымдары 2016 жымен салыстырғанда (көмір күлі 
бойынша жалпы шығындар 3,76%-ға, SOx бойын-
ша 0,52%-ға (т/жыл), көмір күлінің бөлшек шыға-
рылымдары бойынша 2,06%-ға) аз ғана өсті. 

Қоршаған ортаға ықпал етуді төмендету, 
табиғат қорғау шаралары

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қоршаған ор-
таға ықпал ету деңгейін төмендетуге бағытталған 
келесі негізгі шаралар жүзеге асырылды:

• шаң-газ тазалау құрылғыларын (тозған күл ау-
лағыш құрылғыларды (КАҚ) жөндеу) және газ 
өткізгіштерін күрделі және ағымдағы жөндеу, 
КАҚ ПӘК-н жобалық 99,5% деңгейінде ұстау, 
аспирациялық құрылғыларды жөндеу және 
олардың жұмысының тиімділігін есептеу, қа-
зандық агрегаттарды күрделі және ағымдағы 
жөндеу кезінде оттықтардың жылу оқшау-
лағышы мен қаптамасын жөндеу;

• істен шыққан шырақтарды энергоүнемді лам-
палармен және шырақтармен ауыстыру;

• ҚР Техникалық регламентінің (№1232, 
14.12.2007 ж.) талаптарына сәйкес, негіз-
гі қондырғылар жұмысының режимін ұстап 
тұру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
орындау;

• ЕЖЭО күл үйіндісінің 2-кезек құрылысы;

• күл өткізгіштерін жөндеу;

• жер қыртысын пайдалану (гидроқұрылғылар-
ды салу) үшін берілген карьерді рекультиваци-
ялау.

ПАРНИК ГАЗДАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ (СО2)  

2009 жылы 17 қыркүйекте Киот хаттамасы Қа-
зақстан Республикасында күшіне енгеннен кейін 
Коммпания парник газдары шығарылымын түген-
деу жүргізуге және озон бұзушы заттарды тұтынуға 
дайындық бойынша жұмыс ұйымдастырылды. 

Парник газдарына мониторинг жасау үшін басқа-
рушы 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.

2016 жылы Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика ми-
нистрлігі және «ОАЭК» АҚ арасында «Нұрлы Жол» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында Павлодар 
және Екібастұз қалаларында жылумен қамту жүйе-
лерін жаңғырту бойынша жобаларды жүзеге асы-
ру туралы үшжақты келісімшартқа қол қойылды. 
Павлодар, Екібастұз және Петропавл қалаларының 
жылумен қамту жүйесін дамытуға 2016-2018 жыл-
дары 25,95 млрд теңге бағытталады. 

Осылайша, СО2 жалпы шығарылымдарының 
төмендеу көлемі 2017 жылы 2010 жылмен са-
лыстырғанда 200,98 мың тоннаны құраса, бөл-
шек шығарылымдар бойынша 2017 жылы 2010 
жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендеді. жылу 
желілеріндегі шығын көлемінің төмендеуі есебі-
нен 239 мың тоннаны құрады. 2016 жылғы бөлшек 

шығарылымдар көлемі 2010 жылғы деңгеймен са-
лыстырғанда, 2,32%-ға төмен. 

Парник газдары шығарылымдарын төмендетудің 
қосымша ұйымдастырушылық құралы – өндіріс 
үлесін жаңа энергоблоктармен арттырумен және 
кәсіпорындарда ISO 50001 энергетикалық менед-
жмент жүйесі (энергоүнемдеу бойынша шаралар) 
стандартын енгізумен байланысты отынды пайда-
ланудың жалпы тиімділігін арттыру мен Энергоү-
немдеу бағдарламасы болды. Екеуінің де мақсаты – 
өндіріс процестерінің энерготиімділігін арттырумен 
қатар, парник газдары шығарылымдарын төмен-
дету болып табылады. Аталған бағдарлама шара-
ларын жүзеге асыру арқасында 2017 жылы парник 
газдары шығарылымдарын 41,481 мың тонна СО2-
ге төмендетуге қол жеткізілді. 

Өндіріс көлемін төмендетуге байланысты парник 
газдары шығарылымдарының жалпы көлемі 2017 
жылы 2016 жылмен (3,21%) салыстырғанда төмен-
деп, 5,653 млн тоннаСО2 құрады. Парник газдары 
шығарылымдарының бөлшек көрсеткіштері, сон-
дай-ақ, 2,17%-ға аздап жоғарылаған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негативті экологиялық 
ықпал етудің алдын алуға мүмкіндігінше жұмыс жа-
сап, ISO 14001 халықаралық стандартына сәйкес ке-
летін жұмыс тәсілдерін енгізуге ниетті. 
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2017 жылы мемлекеттік өкілетті органдар тара-
пынан еншілес ұйымдардың табиғат қорғау қы-
зметі саласында экологиялық заңнаманың және 
өзге нормативті талаптардың айтарлықтай бұ-
зылуы анықталған жоқ. 2017 жылы «ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО» АҚ-нда қоршаған ортаны қорғау жөнін-
дегі аймақтық органдар тексерулер жүргізбеді. 

СУ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫН 
ҚОРҒАУ

Су ресурстарын пайдалану «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ өндірістік процестерінің ажырамас бөлігі бо-
лып табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ықпал 
ететін жалғыз су нысаны – Ертіс өзені. Техникалық 

қажеттіліктерді сумен қамту сыртқы ұйымдар та-
рапынан келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. 

Судың көп бөлігін пайдаланатын негізгі технологи-
ялық жүйелерге салқындату жүйесі, гидрокүлжою 
және су дайындау құрылғылары жатады. 

ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу 
комитетімен 2014 жылы мақұлданған «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ 2015-2017 жылдарға арналған 
өндірістік мониторинг бағдарламасына сәйкес, 
күл үйінділеріне жіберілетін су сапасына бақылау 
жасалып, бақылау скважиналары жүйелері бой-
ынша жерасты суларының сапасы мен деңгейі 
қадағаланады. Өндірістік экологиялық бақылау 

кӨздерГе БӨлГендеГі Қолданылған судың Жалпы саны, мың м3

КӨРСЕТКІШ 2015 2016 2017 

Барлық қолданылған су, оның ішінде:  528 978,552  529 982,768 652 568,961

Беткі су нысандарынан  -  - -

Сыртқы жеткізушілерден  24 746,647  24 313,469 23 662,189    

Айналымды сумен қамту жүйелерінен 490 700,853 491 645,221 613 936,441

Суды қайталама қолдану жүйесінен 13 531,052  14 024,078 14 970,331

2017 жылы жүзеге асырылған су қолдану және су өт-
кізу саласындағы маңызды табиғат қорғау жұмыста-
рының ішінде келесілерді атап өтуге болады:

– өнеркәсіптік алаңдар, күл үйінділері аумағын-
да жерасты суларының сапалық сипаттамала-
рына мониторинг (бектіліген графикке сәйкес, 
суға талдау жүргізілді);

– 3-ЖЭО және 2-ЖЭО техникалық су, өрт құбыр 
жолы және жылу беру құбырларының запорлы 
арматурасын ауыстыру және жөндеу;

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

ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 
ЖӘНЕ ЖОЮ 

Барлық қалдық көлемінің 99%-ын 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 қа-
лыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Компания өн-
дірістік қызметінің нәтижесінде пайда болатын 
басқа қалдық түрлері өз қызметін республика 
аумағында жүзеге асыратын арнаулы ұйымдарға 
қайта өңдеуге, жоюға және соңғы орналастыруға 
беріледі. Жер қыртысын өндірістік қалдықтардан 
қорғау бойынша ең маңызды шаралардың бірі – 
қалдықтарды уақытша сақтау және жою талапта-
рын сақтау болып табылады. 

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ 
ШЫҒЫНДАРЫ

ҚОҚ саласындағы қызмет тиімділігін арттыру үшін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау қызметін 
қаржыландыруды жүзеге асырады. Шығындар-
дың жалпы сомасы 2017 жылы 1497,9 млн теңгені 
құрады. Құрылыс және қайта құру бойынша жаңа 
жобалардың бәріне ҚОҚ мәселелеріне арналған 

«Қоршаған ортаға ықпал етуді бағалау» (ҚОЫБ) 
жобасы әзірленеді. Оның материалдары жергілікті 
қоғамдастықтар мен мүдделі топтардың назарына 
қоғамдық тыңдау түрінде жеткізіледі. Қазақстан 
Республикасы экологиялық стандарттарына сәй-
кестікті растау үшін барлық жобалар ҚОҚ саласы 
бойынша аймақтық бақылау органдарында мем-
лекеттік экологиялық сараптаудан өтеді. 

таБиғат Қорғау Шаралары Шығындары, млн теңГе 

ШЫҒЫНДАР АТАУЫ
ШЫҒЫНДАР СОМАСЫ, МЛН ТЕҢГЕ

2015 2016 2017 

Инвестициялық шығындар 2 735, 8 958,5 836,600

Табиғат қорғау мақсатындағы негізгі қорларды күрделі 
жөндеу шығындары

788 60,8 59,05

Ағымдағы шығындар 1 152 837,5 602,25

2011-2017 жж. СО2 жалпы шығарылымы 

CO2 (Көміртек қостотығы) Көмір шығыны, 
млн тонна

2017201620152014201320122011

3,28 3,44 3,55 3,40 3,56 3,71 3,82
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2013-2016 жж өндірілген энергияның бірлігіне 
СО2 бөлшек шығарылымы, тонна/МВт.с 

CO2 (Көміртек қостотығы)

2017201620152014201320122011

0,626 0,637 0,617
0,574 0,595 0,599 0,612

бағдарламасын орындау туралы есептер квартал 
сайын Павлодар облысы бойынша Экологиялық 
департаментіне тапсырылады. Технологиялық 
мақсаттар үшін техникалық су сапасына ведом-
стволық зертханалармен бақылау жүргізіледі. 

Су пайдалануды басқарудағы негізгі мақсат – 
суды тиімді пайдалану болып табылады, ол қор-
шаған ортаға негативті ықпал етуді төмендетеді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда ауыз сумен қамту, 
ағын су және коммуналдық-тұрмыстық кәріз 

жүйелері бар. Су жүргізу және суды шару-
ашылық-тұрмыстық, ауыз су, өрт қажеттіліктері-
не бөлу орталықтандырылған түрде жүзеге аса-
ды. Ол қалалық су жүргізу және кәріз жүйелері 
арқылы шарт негізінде жүзеге асады. Өндірістік 
сумен қамту – айналымдық жүйе. 

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ сумен қамту 
мақсаттарына 652 568,961 мың м3 су қолданса, 
оның негізгі бөлігін сумен қамтудың айналымдық 
жүйесіндегі су құрайды. Есептік кезеңде су өткізу 
көлемі 332,371 мың м3 болды. 

ағын су әкету кӨлемі, мың м3

КӨРСЕТКІШ 2015 2016 2017 

Пайда болған барлық ағын су  342,469  346,127 332,371

Сыртқы ұйымдармен әкетілді  342,469  346,127 332,371



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

7978

2017

Кәсіпорында 2017 жылы қалыптасқан қалдық 
көлемі – 1 518,243 мың тонна, оның ішінде күл-
қож қалдықтары – 1 513,489 мың тонна, өнер-
кәсіптік және коммуналдық қалдықтар – 4,754 
мың тонна. 2016 жылмен салыстырғанда қалып-
тасқан қалдықтар көлемінің 46,5 мың тоннаға өсуі 
қауіптің «жасыл» тізіміне жататын күл-қож қал-
дықтары үлесінің өсуімен байланысты.

2017 жылы сыртқы ұйымдарға жерге көмуге не-
месе екінші қайтара пайдалануға берілген өнер-
кәсіптік және шаруашылық қалдықтар санының 
2016 жылмен салыстырғанда 1,024 мың тон-
наға азаюы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылым-
дық бөлімшелерінде қалдықтардың қалыптасу 
көлемінің азаюымен байланысты. 

2017 жылы атқарылған қалдықтармен жұмыс 
бойынша ең айтулы шаралар күл-қож үйінділері 
мен өзге қалдық орналастыру нысандарының 
өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігін арт-
тыруға бағытталған:

– 3-ЖЭО күл үйіндісінің 2-секциясы бөгеттерін 
күшейту («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ); 

– 3-ЖЭО күл үйіндісінің 3-секциясын салу («ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ);   

– ЕЖЭО күл үйіндісінің 2-секциясын салу («ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ);

– энергонысандарды (алаңдар қондырғылары, 
контейнер құрылғылары) құру жйне қайта құру 
барысында пайда болатын қалдықтарды қой-
малауға орын ұйымдастыру.

Айта кету керек, күл үйінділерінің жаңа картала-
рын салу кезінде күл үйіндісінің табанында филь-
трациялық экранға қарсы жаңаша технология 
– канадалық полисинтетикалық геомембрана 
қолданылды. Арнаулы пленка – геомембрананы 
қолдану су оқшаулануын 100% қамтамасыз етеді. 
Бұл – гидрокүлжою (ГКЖ) айналымды жүйесінің 
жарықтандырылған суының құрамында кездесетін 
химиялық құрамдас бөліктердің есебінен ластана-
тын жер қыртысы және жерасты суларды қорғауды 
қамтамасыз ететін сенімді және ұзақмерзімді филь-
трацияға қарсы экран.

ҚалыптасҚан ҚалдыҚтардың Жалпы массасы, мың тонна

КӨРСЕТКІШ 2015 2016 2017 

Күл-қож қалдықтары 1 408,0 1 465,965 1 513,489

Қалдықтардың өзге түрлері 7,7 5,778 4,754

Қауіптілік деңГейіне БӨлГендеГі ҚалдыҚтар, мың тонна

КӨРСЕТКІШ 2015 2016 2017 

Қалыптасқан қалдықтар: 1 416,2 1 471,743 1 518,243

Жасыл тізім 1 415 1 471,333 1 517,901

Янтарь тізім 1, 20  0,41 0,342

Қолдану тәсіліне БӨлГендеГі ҚалдыҚтар, мың тонна

КӨРСЕТКІШ 2015 2016 2017 

Қалыптасқан қалдықтар:  1 416,2  1 471,743 1 518,243

Оның ішінде күл-қож қалдықтары  1 408,0 1 465,965  1 513,489

Кәсіпорында қолданылған қалдықтар 1,3 0,443 0,409

Залалсыздандырылған қалдықтар  -  - -

Сыртқы ұйымдарға берілген қалдықтар 6,7 5,278 4,340

Кәсіпорынның өзіндік нысандарында орналастырылған қалдықтар  1 408,0 1 465,965  1 513,489

Оның ішінде күл-қож қалдықтары  1 408,0 1 465,965  1 513,489

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ             
ЖҮЙЕСІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстанда алғашқылар-
дың бірі болып ISO 14001 сериялы халықаралық 
экологиялық стандарттарға сәйкестік сертифика-
тын алды. 

ISO 14001 сериясының стандарттарына сәйкес әзір-
ленген, сәтті әрекет ететін және сертификатталған 
экологиялық менеджмент жүйесі – Компанияның 
бәсекеге қабілеттілік өсіміне, акциялардың на-
рықтық құнының артуына, сыртқы мүдделі тарап-
тар алдында оң имиджінің қалыптасуына негіз бо-
латын ҚОҚ саласындағы тиімді, жүйелі жұмыстың 
маңызды көрсеткіші болып табылады. 

Есептік кезеңде TÜV Rheinland Inter Cert компаниясы 
(тәуелсіз сараптама және сертификация саласының 
үздігі) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ еншілес кәсіпорын-
дарының ISO 14001 (Экологиялық менеджмент 
жүйесі), ISO 9001 (Сапа менеджменті жүйесі), 
OHSAS 18001 (Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық 
менеджментінің жүйесі), ISO/CD 50001 (Энергети-
калық менеджмент жүйесі) халықаралық стандарт-
тарының талаптарына сәйкестікке бақылау және 
қайта сертификаттау аудитін жүргізді. Нәтижесінде 
оның жұмыс қабілеттілігі, нәтижелілігі және жақса-
руға бағытталғаны расталды. 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ                                                       
ҚЫЗМЕТІН ҚОҒАМДЫҚ БАҒАЛАУ

ҚР экологиялық талаптарына сәйкес болу мақса-
тында 2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жер-
гілікті атқарушы органдар мен қоғам өкілдерінің 
және «Павлодар қаласы кәсіпкерлік және ауыл ша-
руашылығы басқармасы» МБ, «ҚР ЭМ ҚРЭК Пав-
лодар облысы бойынша Экология департаменті» 
РМБ қоршаған ортаны қорғау саласындағы өкілетті 
орган аумақтық бөлімшелері, «Павлодар облысы 

жер қыртысын пайдалану, қоршаған орта және су 
ресурстары басқармасы» МБ қатысуымен келе-
сі экологиялық жобалар бойынша екі ашық жиын 
формасындағы қоғамдық тыңдау және мүдделі 
қоғамдастықтар пікірін есепке алу үшін сауалнама 
жүргізу жолымен бір қоғамдық тыңдау өткізді:

1) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО күл үйіндісінің 
3-кезек құрылысы» жобасы бойынша Қоршаған ор-
таға ықпал етуді бағалау бөлімі (29.03.2017ж.);

2) «Павлодар қаласы №1 Усольск шағын ауданын-
дағы 3 қабатты қосалқы ғимараты бар тұрғын ке-
шені» жобасы бойынша Қоршаған ортаға ықпал етуді 
бағалау бөлімі (14.04.2017ж.);

3) «Бета» учаскесінде топырақты іздеу-бағалау жұ-
мыстары» жобасы бойынша Қоршаған ортаға ықпал 
етуді бағалау бөлімі (13.12.2017ж.).

Қоғамдық тыңдаулардың негізгі міндеті жоға-
рыда аталған жобаларды жүзеге асыру кезінде 
қоршаған ортаға ықпал етуді бағалауды анықтау, 
қоршаған және әлеуметтік-экономикалық ортаға 
болуы мүмкін салдарларды бағалау, қайта құру 
және құрылыс бойынша жұмыстар жүргізу кезінде 
қоршаған ортаға бөлінетін эмиссия нормативтерін 
әзірлеу болып табылады. Қоршаған ортаға ықпал 
ету көздері, жұмыс жүргізу кезінде ластаушы зат-
тар шығарылуының көлемі, өндіріс қалдықтары-
ның қалыптасу көлемі тереңірек қарастырылды.

Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы БАҚ-та хабар-
ландыру беру «Звезда Прииртышья» және «Са-
рыарқа Самалы» басылымдарында, сондай-ақ, 
«Павлодар облысы жер қыртысын пайдалану, 
қоршаған орта және су ресурстары басқармасы» 
МБ интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс 
тілдерінде хабарландыру беру арқылы жүзеге 
асырылды. 
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2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО, 3-ЖЭО және 
Екібастұз ЖЭО-нда шекті рұқсат етілетін шыға-
рылымдар және қалдықтарды орналастыру норма-
тивтері жобаларын әзірлеу. 

2. Табиғат қорғау және әлеуметтік шаралар жоспарын-
да қарастырылған «0» тармағын орындау үшін ең үздік 
қолжетімді технологияларды (ВАТ Assessment) қолда-
на отырып, 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, ЕЖЭО-на тәуелсіз эколо-
гиялық аудит жүргізу. Бұл «ОАЭК» АҚ-ның Еуропалық 
Қайта құру және Даму Банкімен жасасқан шартының 
бұлжымас бөлігі болып табылады. 

3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2018 жылғы инвестици-
ялық бағдарламаларында қарастырылған жұмыс жо-
балары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу.

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
САЯСАТ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлерді басқару 
саясаты Компанияның стратегиялық мақсаттары-
на қол жеткізу және қамтамасыз етуге бағытталған 
қызметкерлермен өзара жұмыс жүйесі болып та-
былады.

Қызметкерлерді басқару саясатының мақсаты 
– қызметкерлер мүмкіндігін толық ашудың бар-
лық мүмкіндіктерін беретін тиімді корпоративтік 
басқару жүйесі бар компания құру.

Компания қызметкерлерді басқару саласындағы 
саясатын түрлі деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді 
тарту, жоғары кәсіби қызметкерлерді ұстап қалу, 
қызметкерлерді үздіксіз кәсіби оқыту және дамы-
ту, жас қызметкерлердің кәсіби өсуіне мүмкіндік-
тер беру, кадрлық резервті құру және дарындарды 
басқару жолымен бекемдеу болып табылады. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНДЫҚ ЖӘНЕ САПА-
ЛЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания қызметкерлерінің сандық құрамы 2017 
жылдың 31 желтоқсаны бойынша 5 189 адамды 
құрады. Қызметкерлер санының 2016 жылмен са-
лыстырғанда 2,6% артуы жоспарлы түрде жаңа 
бөлімшелер енгізіп, штаттық бірлікті толтырумен 
байланысты.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНАТЫ МЕН 
ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания қызметкерлерінің жынысы бойын-
ша құрылымының ара қатынасы ерлердің 62,3% 
жоғары үлесімен сипатталады. Өндіріс қызметкер-
лері негізінен «жұмысшылар» санатынан тұрады, 
оның 71,6% пайызын ерлер құрайды.

«Басшылар» санатындағы жұмысшылардың жал-
пы қызметкерлер саны ішіндегі үлесі 2017 жылы 
14,1% болды, бұл оңтайлы теңгерімді көрсеткіш 
болып табылады.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАСЫ БОЙЫНША 
ҚҰРАМЫ 

Компания қызметкерлерінің жас құрамы кәсіби ең-
бек өнімділігі жоғары қызметкерлер үлесінің жоғары 
деңгейімен сипатталады. 40 жасқа дейінгі қызмет-
керлер саны барлық қызметкерлердің 50% құрай-
ды. 60 жастан асқан қызметкерлер үлесі – 5,7%.

Қызметкерлерді басқару саясатын жүзеге асыру ая-
сында Компанияда кәсіби білім мен білікті беру және 
ізбасарлықты қамтамасыз ету мақсатында жас ма-
мандар 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. 

Компаниялар тобы жұмысшыларының орташа жасы 
– 42,3 жас.

«паВлодарЭнерГо» аҚ кәсіпорындары БойынШа 2017 Жылы сандыҚ ҚҰрамның 
БӨлінісі

КОМПАНИЯ АТАУЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНЫ

«ПЭ» АҚ 1 949

«ПЭТК» АҚ 2 021

«ПЖЖ» ЖШС 7 40

«ПЭС» ЖШС 479

Барлығы: 5 189

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНАТЫ
БАРЛЫҒЫ

ОНЫҢ ІШІНДЕ:

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

АДАМ % АДАМ % АДАМ %

Саны 5 189 100 3 235 62,3 1 954 37,7

Басшылар 731 14,1 563 77,0 168 23,0

Мамандар/қызметкерлер 1 269 24,4 390 30,7 879 69,3

Жұмысшылар 3 189 61,5 2 282 71,6 907 28,4

Сандық құрамның өзгеру динамикасы, адам

5 132 5 054 5 189

2015 2016 2017
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Жұмысшылардың жас құрамы
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІМ БОЙЫНША 
ҚҰРЫЛЫМЫ 

Жалпы Компания бойынша 2015-2017 жылдары 
техникалық/кәсіби білімі бар өндірістік жұмысшылар 
үлесінің артуы және орташа білімі бар жұмысшылар 
санының азаю тенденциясы байқалады. Бос жұмысшы 
мамандықтары орындарын толтыру басымдығында 

жоғары білімді жұмысшылар үлесінің 2016 жылмен 
салыстырғанда 0,5%-ға сәл азаюы байқалады.

2017 жылы сырттай оқу формасында 30 қызмет-
кер жоғары білім алса, оның ішінде 21 қызметкер 
– кәсіпорын саласы бойынша білім алды, ал 16 қыз-
меткер техникалық/кәсіби білім алса, оның ішінде 11 
қызметкер кәсіпорын саласы бойынша білім алды.

АТАУЫ 2015 2016 2017

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

5 207 5 569 5 917

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

4 428 4 221 4 548

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 сапа менеджменті жүйесі бой-
ынша оқытулар (қоршаған ортаны қорғау, ішкі аудит және тәуекел-
дерді басқару мәселелерін қоса алғанда)

11 39 12

Аралас мамандықтарды оқыту 315 320 308

АҚ және ТЖ бойынша оқыту 3 22 0

Өзге (біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер және т.б.) 450 967 1 049

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Компанияның оқыту және дамыту жүйесі келесі 
бағыттарды қарастырады:

• Міндетті, нормативті оқыту;

• Басқарушылық компетенцияларды дамыту;

• Кәсіби компетенцияларды дамыту.

Қызмет тиімділігін арттырып, қауіпсіз еңбек жағдай-
ларын орнату үшін Компания кәсіпорындарында кор-
поративтік форматта және жеке даму жоспары бой-
ынша оқытулар жүргізіледі.

2017 жылы 5 917 адам оқытудан өтсе, оның ішін-
де 87,6% құрайтын 4 548 өндіріс саласының адамы 

міндетті оқудан өтті. Компанияның өзіндік оқу орта-
лығында оқытудан өткен жұмысшылар саны 2017 
жылы 3 462 адамды (барлық жұмысшылардың 
66,7%-ы) құрады. 

2017 жылы «PROFENERGY» жобасы аясында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Негізгі қызметкерлерді дамыту 
бағдарламасын жүзеге асыру жалғасты. Осылайша, 
басқарушылық компетенцияларды дамыту мақса-
тында орта және төменгі басқару сатылары басшы-
лары ішінде 146 жұмысшы корпоративтік оқуға қа-
тысты. Кәсіби компетенцияларын көтеру мақсатында 
2017 жылы 1 049 жұмысшы біліктілігін көтерсе, оның 
ішінде 42 жұмысшы келесі бағыттар бойынша корпо-
ративтік форматтағы оқуға қатысты: қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау, сатып алулар, қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары, капиталды құрылыстағы 
жобаларды басқару, үнемді өндіріс.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫ

2017 жылы тұтас Компания бойынша қызметкер-
лердің тұрақсыздығы 10,4% құрап, 2016 жылмен 
салыстырғанда 1,5%-ға артты. Тұрақсыздықтың 
өсуіне Компанияда жүзеге асырылатын келесі се-
бептер бойынша қызметкерлердің барлық сана-
тында шығып қалу негіз болды:

– қызметкерлер көші-қоны (РФ қоса алғанда ТМД 
елдеріне көшу);

– еңбекақы көлеміне қанағаттанбаушылық;

– еңбек және өндірістік тәртіптің бұзылуы..

Бұл көрсеткіштің жақсаруына Компанияда жүзеге асы-
рылатын келесі шаралар ықпал етті:

– Жыл сайын еңбекақы деңгейін көтеру;

– Тәлімгерлік институтын дамыту;

– Компания есебінен оқыту, біліктілік көтеру және 
корпоративтік тренингтерді ұйымдастыру;

– Қызметкерлерді материалдық және материалдық 
емес ынталандыру.

25,8 %

46 %

28,2 %

27,1 %

44,2 %

28,7 %

Жоғары Техникалық/кәсіби Жалпы орта

29,4 %

40,9 %

29,7 %
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байқауы ұйымдастырылып және өткізіліп, оның 
қорытындысы бойынша екі жеңімпаз анықтал-
ды. Олар – Екібастұз инженер-техникалық ин-
ституты мен Екібастұз инженер-техникалық 
колледжінің студенттері.

• Жазғы каникул уақытына 4 студент жұмысқа 
орналастырылды.

• 239 студентке кәсіби тәжірибе ұйымдасты-
рылып, олардың 5-еуі ақы төленетін тәжірибеге 
қабылданып, білім туралы дипломды қолына 
алғаннан кейін Компанияға жұмысқа орналасу 
жөнінде келісімге қол қойды.

• 3-ЖЭО қазандық цехінің басшысы Павлодар 
мемлекеттік университетінің емтихан комисси-
ясы құрамына қатысты.

• Оқу орнын сәтті тәмамдағаны үшін «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының 12 жұмыс-
шысына бонустар төленді;

• 74 жұмысшыға ақы төленетін оқу демалысы 
берілді. 

2017 жылы Компанияның өндірістік нысандарына 
21 экскурсия жүргізілді. 52 жұмысшы сырттай оқу 
формасында жоғары білім алып жатса, олардың 38-і 
кәсіпорын саласы бойынша, 32 жұмысшы сырттай 
оқу формасында техникалық/кәсіби білім алып жат-
са, олардың 28-і кәсіпорын саласы бойынша.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 
МАРАПАТТАУ 

Компаниядағы ынталандыру мен марапаттау жүй-
есінің мақсаты — Компанияның өз міндеті мен биз-
нес-мақсаттарына аз шығынмен қол жеткізуіне жұмыс 
жасайтын қызметкерлерді тарту, ұстап қалу және ын-
таландыру болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобы кәсіпорындары бойынша 
2017 жылғы орташа табыс 2016 жылмен салысты-
рғанда 7%-ға артты. 

«ПЭ» АҚ кәсіпорындарына шаққандағы орташа табыстың арту деңгейі

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «ПЭТК» АҚ

+7,2 %

+11 %
+7 %

+10 %
+8,8 %

+8,3 %
+5,5 %
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«ПЭС»ЖШС»«ПЖЖ» ЖШС

+6,6 %

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС ЫНТАЛАНДЫРУ

Қызметкерлерді жоғары өндірістік көрсеткіштерге 
қол жеткізу үшін моральдық ынталандыру, тиімді 
еңбекке ұмтылдыру үшін Компанияда жыл сайын 
наградалар, құрмет грамоталарын, атақтар беру, 
корпоративтік ақпарат көздерінде жариялау шара-
лары жүзеге асырылады. 

2017 жыл қорытындысында тиімді еңбегі үшін ком-
паниялар тобының 53 қызметкері мен ардагері на-

градалармен марапатталды: 20 қызметкер корпо-
ративтік наградалармен, 11 қызметкер мемлекеттік 
наградалармен, 15 адам ҚЭҚ Ардагерлер кеңесі 
наградаларымен, 15 ардагер мен 6 қызметкер Қа-
зақстан энергетикалық қауымдастығының награда-
сымен, олардың ішінде 1 қызметкер «Еңбек сіңірген 
энергетик» атағымен, 3 қызметкер «Құрметті энер-
гетик» атағымен, ТМД Электрэнергетикалық кеңес 
наградасымен 1 қызметкер («ТМД еңбек сіңірген 
энергетигі» атағы берілді) марапатталды.

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ 

Түрлі деңгейдегі басқарушылық лауазымдарды тол-
тыру үшін қажетті резервті қалыптастыру мақсатын-
да 2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар 
тобында 615 басшыдан құралған жоғарғы, орта 
және бастапқы басшылық буындарының кадрлық 
резерві қалыптасқан. Кадрлық резервті дамыту – 
өзіндік оқу орындарында оқыту, біліктілік арттыру, 
тәлімгерлік алу, басқарушылық функцияларды атқа-
ру, уақытша ауыстыруды қамтитын жеке кәсіби және 
ұйымдастырушылық-басқарушылық бағдарламаға 

негізделеді. 2017 жыл ішінде кадрлық резервте 
тұрған қызметкерлердің 84-і басқарушылық қыз-
метке ауыстырылды. Компанияда сыртқы резервті 
қалыптастыру, оның ішінде оқу орындары түлектері-
нен құралған резервті қалыптастыру бойынша жұ-
мыстар жүргізілуде. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар тобында 583 
жас маман еңбек етсе, 2017 жылы олардың 150-
і жұмысқа, оның ішінде жетекші лауазымдар мен 
мамандықтарға 87 адам жұмысқа қабылданды. 
Жұмысқа қабылданған техникалық/кәсіби білімі 
бар жұмысшылар үлесі 86 адамды (57,3%) құраса, 
жоғары білімі барлар – 64 адам (42,7%).

ЖАС МАМАНДАРДЫ ТАРТУ 

PROFENERGY жобасы аясында 2017 жылы жас ма-
мандарды қолдау және қызметкерлердің білім дең-
гейін дамыту және арттыру бағдарламасын жүзеге 
асыру жалғасын тапты. Бұл бағыт аясында келесі ша-
ралар жүзеге асырылды:

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атаулы корпора-
тивтік шәкіртақысын алуға ғылыми жұмыстар 

Тұрақсыздық коэффициенті
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КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫМЕН ӨЗАРА 
ҚЫЗМЕТ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар тобында 
Бірыңғай ұжымдық шарт 2016-2019 жылдарға қа-
былданған. Ұжымдық шартты жасау барысында 
Компания экономикалық мақсаттылық, жетімділік, 
өзара жауапкершілік және ашықтық принциптеріне 
сүйенді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының кәсіпорын-
дарында ұжымдық шартпен әлеуметтік жеңілдіктер 
мен жұмысшылар мен олардың отбасыларына кеп-
ілдіктер ұсынылған. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар тобының кәсіпо-
дақ ұйымдарымен өзара қызмет:

• Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын 
бақылау;

• Еңбек шартына, ішкі еңбек тәртібі ережелеріне 
және жұмыс берушінің өзге нормативтік актілері-
не сәйкес, жұмысшылар уақыты және жұмысшы-
лар демалысы уақыты режимін реттеу;

• Еңбекті төлеудің бірыңғай жүйесі туралы ереже 
мен еңбекті төлеу бойынша өзге локальді норма-
тивтік актілерге сәйкес, жұмысшылардың еңбегін 
төлеуді жүзеге асыру;

• Келісім комиссиясында жұмыс;

• Еңбекті, денсаулықты қорғау, жұмыс орында-
рын аттестациялау мәселелері бойынша кешенді 
зерттеу жүргізетін комиссиялар жұмысына қаты-
су;

• Ардагерлер кеңесімен жұмыс;

• Жұмысшылар өтініші негізінде қажетті өнер-
кәсіптік санитария шаралары туралы ұсыны-
стар енгізу.

АТАУЫ 2015 2016 2017

Кәсіподаққа мүше қызметкерлер саны 3 865 3 616 3 229

Барлық қызметкерлер ішінегі үлесі, %  75,3  71,5  62,2

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ, КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ 
ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әлеуметтік саясаты жұ-
мысшылармен және олардың өкілдері – кәсіподақ 
ұйымдарымен анықталады және Компания еншілес 
ұйымдарының қаржылық мүмкіндіктері есебінен 
қамтамасыз етіледі. 

Зейнеткерлермен әлеуметтік жұмыс үшін ұжымдық 
келісім-шарттармен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ардагер-
лер кеңесіне ақшалай қаражат бөлу қарастырылған. 
Жыл сайын ҰОС ардагерлерін  және еңбек ардагер-
лерін жұмыс істемейтін зейнеткерлерге материал-
дық көмек көрсету арқылы қолдау шаралары өтеді. 
Ардагерлерге үйлерінде патронаждық көмек көр-
сетіліп, 9 мамырға орай, концерттік бағдарламалар 
мен мерекелік түскі астар ұйымдастырылады. 

2017 жылғы қыркүйекте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Компания қызметкерлеріне арналған 96 пәтерлі, 
тоғыз қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің құрылысы 
бойынша ауқымды әлеуметтік жаңа жобаны жүзе-
ге асыруға кірісті. Құрылысты аяқтаудың жоспарлы 
мерзімі – 2018 жылдың желтоқсаны. 

2017 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздік күні мен Энергетик күнін мерекелеу қар-
саңында 200 оырндық монтаж колледжінің энергетик 
студенттеріне арналып салынған жаңа жатақхананың 
салтанатты ашылу рәсімі болды. Бұл жатақхананы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «Орталық-Азия отын-энер-
гетикалық компаниясы» АҚ қолдауымен, Павлодар 
облысының әкімдігі мен «ОАОЭК» АҚ арасында қол 
қойылған әлеуметтік жобаларды бірлесіп жүзеге асы-
ру туралы меморандум аясында салды. 

СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ШАРАЛАРЫ

Компания кәсіпорындарында салауатты өмір салтын 
насихаттау және дамыту мақсатында келесі шаралар 
өткізіледі:

– спорттық-сауықтыру кешендеріне абонемент-
тер беру;

– бос уақытты белсенді ұйымдастыру;

– ұжымдық дәстүрлерді қалыптастыру; 

– жыл сайын спартакиада, кәсіби жарыстар өткізу.

МАҚСАТТАР ӘЛЕУМЕТТІК ПАКЕТ

Қызметкерді 
ұзақмерзімдік қызмет-
ке ынталандыру

5% көлемдегі қосымша кәсіби зейнетақы жарналары. 

Кәсіби жарыс үшін сыйақы. 

Мерейтойлық және мерекелік даталарға орай сыйақылар.

Тиімді өтемақы және 
жеңілдік жүйесі 

14 жасқа дейінгі балаларға лагерьге жолдама беру.

Балаларға жаңа жылдық сыйлықтар.

Жұмысшыларды жұмысқа және жұмыстан үйіне жеткізуге автотранспорт қызметтері.

Қызметкерлердің 
еңбек қабілеті мен 
денсаулығын қолдау

Жұмысшыларды өндірістегі қайғылы оқиғалар мен аурулардан сақтандыру.

Міндетті медициналық сақтандыру.

Кезеңдік медициналық тексерулер жүргізу. 

Санаторий-профилактикалық ем алу шығындарын өтеу.

Қызметкерлерді әлеу-
меттік қолдау

Бала дүниеге келгенде материалдық көмек.

Жерлеу қызметтеріне материалдық көмек. 

Ақы төленетін оқу демалысы. 

Зейнетке шыққанда сыйақы беру. 

Жұмысшылардың алғаш үйленуіне не жақын туыстарының қайтыс болуына орай ақы 
төленетін қосымша демалыс.

Спорттық-сауықтыру 
шаралары

Спорттық жарыстар қатысушыларының тамақтану шығындарын өтеу. 

Мәдени-бұқаралық мен ұжымдық демалысты өткізуге қаражат бөлу.

1 134 қызметкер спорттық кешендерге барады: 
бассейн, теннис корты, футбол, волейбол және 
өзге спорт секциялары. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының қы-
зметкерлері кәсіпорын деңгейінде, облыстық, 
өңірлік және халықаралық деңгейде өткізілетін 
спорттық және сауықтыру шараларына белсенді 
қатысады. Кәсіпорын ішінде спорттық сайыстар 
өткізу тәжірибесі командалардың сыртқы жары-
старда жүлделі орындарды иеленуіне мүмкіндік 
береді. Спорттық жарыстар ішінде компаниялар 
тобында танымалдары: волейбол, шаңғы жары-
сы, күзгі кросс, футбол, жүзу, шахмат, балық ау-
лау. 2017 жылы жарыстар спорттың 9 түрі бойын-
ша өткізіліп, оларға 250 жұмысшы қатысты.

В 2017 году соревнования проводились в 9 видах 
спорта, в них приняли участие 250 работников.

2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

2018 жылы Компанияның кәсіби кадрлық құра-
мын тартуға және дамытуға бағытталған қызмет-
керлерді басқару саясатын жүзеге асыру жалғасын 
тапты. Бұл бағыт аясында жас мамандарды қолдау 
мақсатындағы шаралар атқарылып, тиімділіктің 
негізгі көрсеткіштері мен профильді автоматтан-
дырылған процестерді енгізу бойынша жобалар 
жүзеге асырылады. Оның ішінде келесі шаралар-
ды атқару жоспарланған:

1. «PROFENERGY» жобасын келесі бағыттар бой-
ынша ары қарай жүзеге асыру:

• Жас мамандарды қолдау және қызметкерлердің 
білім деңгейін көтеру жүйесі;

• Тәлімгерлік институтын дамыту;

• Негізгі қызметкерлерді дамыту бағдарламасы;

• Қат мамандықтар бойынша бағдарлама.

2. Компанияның стратегиялық және оперативті 
мақсаттарына қол жеткізу бойынша негізгі көр-
сеткіштерді әзірлеу және енгізу. 

3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының 
Бірыңғай ұжымдық шартына сәйкес, Компания 
қызметкерлеріне әлеуметтік жеңілдіктер мен ке-
пілдіктер беру. 

4. Өндірістік процес жұмысшыларының тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайларын жақсарту бойынша 
бағдарламаларды одан ары жүзеге асыру. 

5. Қызметкерлер бойынша процестерді бірегей-
лендіру және кадрлық процестер бойынша ішкі 
нормативтік құжаттарды әзірлеу.

6. Кадрлық есеп, қызметкерлер мен еңбек эконо-
микасын бағалау бағыттары бойынша автомат-
тандырылған процестерді дамыту және енгізу. 
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР 
ЖӘНЕ ОРЫНДАЛҒАН ШАРАЛАР

2017 жылы «ОАЭК» АҚ-ның 2016-2017 жылдарға 
арналған қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша 
шаралар жоспарына сәйкес «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобында келесі шаралар жүзеге 
асырылды: 

– сигнал парағы туралы Ереже бекітіліп, қолда-
нысқа енгізілді;

– жұмысшы отбасына оның қауіпсіздік және еңбек-
ті қорғау талаптарын бұзғаны туралы хабар беру 
тәжірибесі енгізілді;

– ақпараттық стендтерде ҚжЕҚ бойынша «Қа-
уіпсіздік бағдаршамы» ақпараттық парағы орна-
ластырылды;

– ҚжЕҚ бойынша баннерлер, плакаттар әзірлеу 
және оларды ҚжЕҚ бойынша ақпараттық стенд-
тер мен кәсіпорын аумағында орналастыру;

– Күрделі және ағымдағы жөндеу графигіне сәй-
кес, алаңдар, қоршаулар ҚжЕҚ талаптарына сәй-
кестендіріліп, көмкермелер қалпына келтірілді;

– тұңғыш рет «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компания-
лар тобында Бүкіләлемдік еңбекті қорғау күніне 
арналған шара өткізілді: «Еңбекті қорғау» тақы-
рыбында жас мамандар байқауы ұйымдасты-
рылып, оған «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бөлім-
шелері мен еншілес ұйымдары – «ПЭТК» АҚ, 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС және «Павло-
дарэнергосбыт» ЖШС-нен 5 команда қатысты;

– «ПЭТК» АҚ-нда АБК ғимаратында шаруашылық 
және ауыз су өткізгішін жаңғырту жұмыстары (құ-
бырлар, фильтрлер, крандар, айналымды кла-
пандарды және басқаларды ауыстыру) жүргізілді; 

– «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «ПЭТК» АҚ-нда 
электр энергетикасы саласындағы НТД талапта-
рына сәйкес алғашқы медициналық көмек көрсе-
ту бойынша қызметкерлерді жыл сайынғы оқыту 
жүргізуге арналған мультимедиялық бағдарла-
малық жабдығы бар «Гриша», «Антон» 1-01» ро-
бот-тренажерлері сатып алынды;

– қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында Ком-
панияның ҚЕҚБ мен оқу орталығының, «ПЭТК» 
АҚ ҚЕҚҚ, «Павлодар жылу желілері» ҚЕҚҚ 
қатысуымен «ПЭТК» АҚ мен «Павлодар жылу 
желілері» ЖШС-нде оқыту жүргізіліп, жүк кө-
теру механизмдерімен жұмыс кезінде, оның 
ішінде электр беру желілерінің жанында, жер 

жұмыстарын орындау кезінде, биіктікте жұмыс 
жасау кезінде, қауіпсіздік және еңбекті қорғау та-
лаптарын білу мен наряд-допуск жүйесінің негізгі 
талаптарын білуге кезектен тыс тексеру жүргізді;

– электр құрылғыларын пайдалану және жөндеу 
кезінде қолданылатын қорғаныс заттарын, құрал-
дарды, жабдықтарды дұрыс пайдалануды қамта-
масыз ету мақсатында «ПЭТК» АҚ-нда «электр 
құрылғыларын пайдалану және жөндеу кезінде 
қолданылатын қорғаныс заттарын, құралдарды, 
жабдықтарды пайдалану және сынау бойынша 
нұсқаулық» енгізілді;

– 2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компания-
лар тобы бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ҚЕҚБ, 
«ПЭТК» АҚ ҚЕҚҚ, «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС мен «Павлодарэнергосбыт» ЖШС ҚЕҚҚ қы-
зметкерлері ҚжЕҚ бойынша 862 тексеру жүргізіп, 
олардың нәтижесі бойынша 9 328 бұзушылық 
анықталды. Олар толық көлемде жойылды.

Еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторлар-
дың негізі функциялары:

– жұмысшылардың құқықтары мен көзқарастарын 
қорғау;

– ұжымдық шарттың «Еңбекті қорғау» бөліміне, 
сондай-ақ, кешенді мақсатты бағдарламаларға 
және органдар тарапынан әзірленетін еңбекті 
қорғауды жетілдірудің бірінші кезектегі шаралар 
жоспарын әзірлеуге және ұсыныстар енгізуге қа-
тысу;

– жұмыс орындарына еңбекті қорғау талаптарын 
сақтауды бақылауды жүзеге асыру;

– кәсіподақ мүшелерінің көзқарастарын мемлекет-
тік, қоғамдық ұйымдарда, еңбекті қорғауға қаты-
сты Еңбек кодексін қолданумен байланысты ең-
бек дауларын қарау кезінде түрлі инстанцияның 
соттарында қорғау.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында Қа-
уіпсіздік және еңбекті қорғау кеңесі құрылған. Кеңесті 
кәсіпорын жұмысшылары ішінен таңдалатын төраға 
басқарады. Кеңес құрамына жұмыс беруші өкілдері, 
техникалық еңбек инспекторларын қоса алғанда 
кәсіподақ ұйымының өкілдері кіреді. 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау кеңесі келесі функци-
яларды орындайды: 

– -өндірістік жарақаттану мен кәсіби ауру се-
бептерін, еңбекті қорғау шарттары бойынша 
өткізілетін шаралар тиімділігіне талдауды, ұй-
ымның нақты еңбекті қорғау жағдайы туралы 
ақпараттық-талдамалы материалдарды зерт-
тейді;

– еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын 
аттестаттау нәтижелерін талдайды, құрылым-
дық бөлімшелер мен жалпы ұйымды өндірістік 
нысандардағы тұрақты жұмыс орындарын ең-
бекті қорғау талаптарына сәйкесттікке келтіру-
ге дайындауға қатысады;

– қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында 
анықталған қателіктерді жою бойынша, қауіпсіз 
еңбек жағдайларын құру бойынша, ұйымда 
еңбек қызметі процесінде жұмысшылардың 
өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған 
бағдарламалар, ұсыныстар, шешімдер және 
басқаларды әзірлеу бойынша ұсыныстарды қа-
растырады;

– еңбекті қорғау бойынша жұмысшыларға уақы-
тылы және сапалы инструктаж өткізуге, сон-
дай-ақ, қауіпсіздік және еңбекті қорғау сала-
сында білім тексеруге, жұмысшылар, кәсіподақ 
активін еңбекті қорғау саласындағы заңнама 
мәселелері бойынша тұрақты оқыту және білім 
деңгейін көтеруге көмектеседі;

– қауіпсіз еңбек жағдайларын құру, ауыр фи-
зикалық жұмысты жою мақсатында өндіріске 
заманауи технологиялар мен жаңа техниканы 
енгізу бойынша ұсыныстар береді;

– ұйым жұмысшыларын жағдайды жақсарту және 
еңбекті қорғау бойынша өткізілетін шаралар тура-
лы, өндірістік жарақат пен кәсіби аурулардың про-
филактикасы туралы, сертификатталған арнаулы 

киіммен, арнаулы аяқ киіммен және өзге жеке 
қорғаныс заттарымен қамтамасыз ету бойынша 
қолданыстағы нормативтер туралы және оларды 
дұрыс қолдану жайында ақпараттандырады;

– ұйымда еңбекті қорғау бойынша шараларды 
қаржыландыру, өндірісте қайғылы оқиғалар-
дан және кәсіби аурулардан міндетті әлеумет-
тік сақтандыру мәселелерін қарауға, еңбекті 
қорғау жағдайларын жақсартуға бағытталған 
ұйымның заттар шығынын бақылауды жүзеге 
асыруға қатысады.

Қауіпсіз еңбек жағдайларын құру мақсатында 
жоспарлы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүр-
гізіледі, жетекші технологиялар енгізіледі, сон-
дай-ақ, жұмысты қауіпсіз жүргізу бойынша шара-
лар жүзеге асырылады.

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ ТҮРЛЕРІ 
МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобында 5 жарақаттану оқиғасына жол берілсе, 
олардың екеуі жеңіл аяқталса, үшеуі ауыр жағдай-
да аяқталды. Өткен жылы Компанияда өліммен 
аяқталған оқиға орын алған жоқ. Қайғылы оқиғалар 
жиілігінің коэффициенті 1 000 жұмысшыға шаққан-
да 0,66-ны құрады. Бұл ретте Компанияның барлық 
қызметкерлерінің саны – 5 178 адам. Келісімшарт-
тық аумақта мердігер ұйымдардың жұмыс атқаруы 
кезінде жеңіл аяқталған 1 оқиға орын алды. 

Қорытынды: 2017 жылы 2016 жылмен салысты-
рғанда Компания қызметкерлері арасында жал-
пы жарақаттану статистикасы 25%-ға жақсарса, 
мердігер ұйымдар қызметкерлері арасында 80%-ға 
жақсарды. 2017 жылы өліммен аяқталған қайғылы 
оқиға Компания қызметкерлері арасында да, мерді-
гер ұйымдар қызметкерлері арасында да тіркелмеді.

2015 2016 2017

Қызметкерлер саны 5 163 5 086 5 178

Жарақаттану оқиғаларының саны 3 7 5

Жарақаттанғандар саны/олардың ішінде әйелдер 3 7 5

Өліммен аяқталған жағдайлар саны 0 1 0

Өндірістік ЖараҚаттану деңГейі

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында еңбек-
ті қорғау бойынша техникалық инспекторлар жұмыс 
істейді. Өз қызметінде еңбекті қорғау бойынша техни-
калық инспекторлар бөлімшелер басшыларымен, қа-
уіпсіздік және еңбекті қорғау қызметімен, пайдалану 
жөніндегі инспекциямен, өнеркәсіптік қауіпсіздік нысан-
дарын қадағалау жөніндегі инспекциямен, сондай-ақ, 
мемлекеттік еңбек, мемлекеттік қадағалау және бақы-
лау инспекторларымен өзара қызмет етеді. 
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2018 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы бойынша 
келесі жұмыстар жалғасын табатын болады:

– жұмыс орындарын қауіпсіз жағдайға келтіру/па-
спорттау бойынша;

– қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын 
бұзған жұмысшы отбасына хат жолдау жолымен 
хабар беру бойынша;

– белдеме қолдауы бар белдіктердің орнына 
сақтандырушы байламаларды (парашют типті 
белдік) қолдануға көшу;

– «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы бой-
ынша «сигнал парақтарын» енгізу бойынша. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда электр желілік компа-
нияның оперативті жөндеуші қызметкерлерінің әуе 
электр беру желілеріне қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша, жылу желілік компанияның жөндеуші қыз-
меткерлерінің жылу желілері құбыр өткізгіштеріне қы-
змет көрсету және жөндеу бойынша дайындығы үшін 
оқу-жаттығу полигонын құру бойынша жұмыстарды 
бастау жоспарланған.

КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР

• Сәуірде Компанияда Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау күніне арналған КИК ұйымдастырылды. 

Байқауға алты команда – «ПЭТК» АҚ, «Павлодар 
жылу желілері» ЖШС, Екібастұз ЖЭО, Павлодар 
2-ЖЭО, Павлодар 3-ЖЭО және «Павлодарэнер-
госбыт» ЖШС өкілдері қатысты. Шараны «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау басқармасы «ОАЭК» АҚ ҚжЕҚ департа-
ментімен бірлесіп ұйымдастырды. 

• Георгий Маленковтың отбасын қарсы алу шара-
сы Екібастұзда өтті. Маленковтың ұлы – Андрей 
Георгиевич, немересі Анастасия және шөбересі 
Андрей кеншілер қаласына өздерінің даңқты 
аталарына арналған көрмені әкелді. Георгий 
Максимилианович 1958-1968 жылдары Екі-
бастұз ЖЭО-н басқарғаны белгілі. Оның арқа-
сында Екібастұз отын-энергетикалық кешені да-
мып бастаған. Маленковтың туыстары ЕЖЭО-да 
болды. Станса ұжымы мен басшылығымен кез-
десіп, әлеуметтік бағытта бірлескен жобаларды 
жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырды.  

• Маусымда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар 
тобы қызметкерлері арасында «Энергетик» кор-
поративтік газетінің редакциясы ұйымдастырған 
«Көктемгі лирика» фотобайқауы өз мәресіне 
жетті. Оның қорытындысында сюжет желісін, ко-
лористік шешімді, композиция заңдылықтарын 
қамтитын шығармашылық байқау талаптары 
сақталған жұмыс иелері – 4 жеңімпаз анықталды. 

• Маусымда ҚР байланыс және ақпарат қызметкер-
лері күнінле Павлодарда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

Өндірістегі барлық жарақаттану 
жағдайларының (TIFR - Total Incident 
Frequency Rate) мың жұмысшыға 
шаққандағы жиілік коэффициенті

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

қоғаммен байланыс қызметі жөніндегі бөлім 
облыс әкімінің құрметті наградасын – «Энергия 
және жылылық үшін» статуэткасын иеленді. 

• Шілде-тамызда «Қалдықтардың екінші өмірі» 
атты балалар шығармашылығы байқауы өт-
кізілді. Оның қорытындысы бойынша 18 қыз-
меткердің балалары жүлделі орындар иеленіп, 
дипломмен және «Энергетик» лагеріне бір күндік 
саяхатпен марапатталды. 

2017 жылы «Орталық-Азия отын-энергетикалық ком-
паниясы» АҚ 20-жылдығына арналған корпоративтік 
шаралар өткізілді.

– шілде-тамызда компания қызметкерлері, олар-
дың балалары және зейнеткерлердің (800 ере-
сек, 200 бала, 10 зейнеткер) EXPO 2017 «Бола-
шақ энергиясы» халықаралық көрмесіне сапары 
ұйымдастырылды;

– қыркүйекте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» құрама ко-
мандасы мини-футбол бойынша турнирге қа-
тысты. Оның қатысушылары қатарында «ОАЭК» 
холдингіне кіретін Павлодар, Петропавл, Алма-
ты, Астана қалаларындағы еншілес ұйымдар 
командалары да болды. Турнир қорытындысы 
бойынша ПЭ құрамасы 4-орын иеленді;

– Энергетик күнін мерекелеу қарсаңында Компа-
ния қызметкерлері балалары арасында «EXPO 
2017 – Болашақ энергиясы» балалар шығар-
машылығы байқауы аяқталды. Жүлделі орын-
дарға 5 юала ие болса, тағы 2 бала ынталанды-
ру сыйлықтарын иеленді.

• Қыркүйекте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ардагерлер 
кеңесі Павлодар қаласы ардагер ұйымының 
35 жылдық мерейтойына арналған байқаудың 
жеңіспаздары қатарына енді. Біздің ардагер-
лердің шығармашылық жұмысы көрмеде екінші 
орын иеленді. 

• Қазанда Екібастұз ЖЭО қазақ тілі кабинеті кен-
шілер қаласындағы үздік бестікке енді. «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Оқу орталығының филиалы 
Екібастұз мекемелері, кәсіпорындары мен ұй-
ымдарындағы үздік қазақ тілі кабинеті аталы-
мында диплом алды. 

• 2017 жыл ішінде «Энергетик» корпоративтік га-
зетінде және компаниялар тобының сайтында 
Павлодар 3-ЖЭО 45 жылдық мерейтойына ар-
налған жарияланымдар жарық көрді.

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қатысу аймағындағы 
тұрғындарды қолдауға бағытталған әлеуметтік 
саясат жүзеге асырылуда. 2017 жылы Павлодар 
облысы әкімдігі мен «ОАЭК» АҚ акционері «ОАО-
ЭК» АҚ арасында қол қойылған әлеуметтік жоба-
ларды бірлесіп жүзеге асыру туралы меморандум 

аясында Павлодар монтаж колледжінің студент-
теріне арналған 200 орындық жатақхана пайдала-
нуға берілді. 

Жатақханада жиһазбен жабдықталған, жеке жуы-
ну орындары бар екі және үш орындық бөлмелер, 
әрбір қабатта қажетті тұрмыстық техникалармен 
жабдықталған киім жуу және ас бөлмелері, трена-
жер және би залдары, ғимаратқа электронды кіргізу 
жүйесі және коридорларда бейнебақылау бар. 

Жатақханаға орналастыруда «Дәнекерлеу ісі» 
(электр-газ дәнекерлеуші) және «энергиямен қамту» 
(электр желілерінің және электр қондырғыларының 
электр монтаждаушысы) мамандықтары бойын-
ша білім алатын студенттерге басымдық беріледі. 
Қазіргі таңда жатақхана Павлодар облысы әкімдігі, 
Павлодар облыстық білім басқармасының «Павло-
дар монтаж колледжі» мемлекеттік шаруашылық 
қазыналық кәсіпорнының балансына берілген. 

Сондай-ақ, аталған меморандум аясында 2017 
жылы Павлодарда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тағы бір 
ауқымды әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға кірісті. 
Компания Усольск шағын ауданында өз қызметкер-
леріне арналған тоғыз қабатты көппәтерлі тұрғын үй 
салуда. Құрылысты аяқтаудың жоспарлы уақыты – 
2018 жылдың желтоқсаны. 

Компанияның қайырымдылық қызметінің негізгі 
бағыты – Компания ардагерлеріне көмек ұйымда-
стыру болып табылады: жұмыс істемейтін зейнет-
керлерге материалдық көмек, науқастардың үйіне 
бару, кәсіпорынның зейнеткер-ардагерлеріне көмір 
сатып әперу, марапаттау шаралары. Зейнеткерлер-
мен әлеуметтік жұмыс үшін Ұжымдық шарттарда 
Компанияның барлық кәсіпорындарында қызмет 
ететін Ардагерлер кеңесіне ақшалай көмек көрсету 
қарастырылған. Жыл сайын ҰОС және Еңбек арда-
герлері марапатталып, жұмыс істемейтін зейнеткер-
лерге материалдық көмек көрсетіледі. Ардагерлерге 
үйлерінде патронаждық көмек көрсетіліп, 9 мамы-
рға орай концерттік бағдарламалар ұйымдастрыла-
ды, мерекелік дастархан жайылады. 

2017 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «Мектепке 
жол» республикалық акциясына «Бақытты балалық 
аумағы» ұранымен қатысты. Компания екі жылдан 
бері бұл акцияға белсенді қатысып, жетім балаларға 
көмек көрсетіп келеді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ теннистен бірінші санат-
ты PAVLODAR-OPEN республикалық балалар тур-
нирінің бас демеушісі болып табылады. Жыл сайын 
жарыстарға Қазақстанның түрлі қалаларынан жас 
спортшылар қатысады. 
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1000 адамға шаққандағы өндірістегі барлық қай-
ғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті (TIFR) ке-
лесі формуламен есептелген:

n x 1000

Кж = ----------------, мұнда

N

n – есептік кезеңде өндірістегі қайғылы оқиғалар-
дан зар- дап шеккендердің жалпы саны;

N – қызметкерлердің орташа саны.

1000 жұмысшыға шаққандағы өліммен аяқталған 
қайғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті (FIFR) 
келесі формуламен есептелді:

n1 x 1000

Кж1 = ----------------, мұнда

N

n1 – есептік кезеңде өліммен аяқталған өндірістегі 
қай- ғылы оқиғалардың саны;

N – қызметкерлердің орташа саны.
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ЕСЕП ТУРАЛЫ

Бұл есеп «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2017 жылғы қызмет қорытындылары бойынша әзір-
ленді. Есепте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес ұйымдарының қызметі туралы 
ақпарат берілген. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2013 жылдан бастап жыл сайынғы тәртіпте Жылдық есебін шығара-
ды. Бұған дейінгі 2015 жылдың есебі 2016 жылғы тамызда жарық көрді. 

Құжат GRI Standards: «Сәйкестіктің негізгі нұсқасы» нұсқаулығына сәйкес әзірленген Тұрақты 
даму туралы есепті қамтиды. Есеп жыл сайын жасалады. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 
Тұрақты даму туралы есепті қамтитын өткен Есеп 2017 жылдың шілдесінде жарияланды.

Есеп мазмұнында айтарлықтай өзгерістер орын алған жоқ, сонымен қатар Компания GRI 
Standards бойынша ақпаратты жария етудің талаптарын қолдануға көшті. Есептіліктің стан-
дартты элементтері мен көрсеткіштер жарияланған кесте «GRI G4 элементтерінің индексі» 
бөлімінде орналасқан. Бұл есеп сыртқы растаудан өткен жоқ.

МАҢЫЗДЫ АСПЕКТТЕР МЕН 
ШЕКАРАЛАР

GRI Standards есептің мазмұнын анықтау прин-
циптеріне сәйкес, есепте баяндалатын тақы-
рыптардың маңыздылығына бағалау жүргізілді. 
Маңыздылықты анықтау үдерісі келесі кезеңдер-
ден тұрады:

1-кезең. GRI Standards нұсқаулығының базасын-
да тұрақты дамуға қатысты тақырыптардың бәрі 
айқындалды. 

2-кезең. Тізімде көрсетілген тақырыптардың 
Компания ішінде және оның сыртында ықпал 
ету деңгейіне талдау жасалды. Одан арғы 

тереңдетіліп баяндалатын тақырыптарды таңдау 
мүдделі тараптармен өзара қызмет ескеріліп жа-
салды. Бұдан бөлек, тақырыптар Корпорация қы-
зметіне және оның даму стратегиясына ықпал ету 
тұрғысынан талданды. 

3-кезең. Мүдделі тараптардың пікірлері мен Ком-
панияның стратегиялық жоспарларына сәйкес, 
маңызды тақырыптар Маңыздылық картасына 
орналастыру үшін реттеліп, орындары анықтал-
ды. Әрбір қызмет аспектісіне Компанияға ықпалы 
(көлденең ось) және мүдделі тараптарға ықпалы 
(тік ось) ескеріліп, орташа балл берілді. Аса жоға-
ры басымдыққа ие аспекттер көк аумақта орна-
ласты – есеп құруда оларға бірінші кезекте мән 
берілді. Сондай-ақ, есепте көігілдір аумақта орна-
ласқан аспекттер де ішінара баяндалды.

таҚырыптар тізімі мен маңыздылыҚ картасы

таҚырыптар тізімі

№ АСПЕКТТЕР № АСПЕКТТЕР

1 Экономикалық нәтижелілік 18 Дайындық және білім беру 

2 Нарықтарда қатысу 19 Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

3 Тікелей емес экономикалық әсерлер 20 Алалаушылыққа жол бермеу

4 Сатып алулар тәжірибесі 21 Қауымдастық және ұжымдық келіссөздер жүргізу еркіндігі

5 Коррупцияға қарсы әрекет 22 Балалар еңбегі

6 Бәсекелестікке тосқауыл 23 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

7 Материалдар 24 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі

8 Энергия 25 Негізгі және ұсақ халықтардың құқықтары

9 Су 26 Адам құқықтарының сақталуын бағалау

10 Биоәртүрлілік 27 Жергілікті қоғамдастықтар

11 Шығарылымдар 28 Жеткізушілердің әлеуметтік критерийлерге сәйкестігін 
бағалау

12 Қалдықтар 29 Бұқаралық саясат

13 Жеткізушілердің қоршаған ортаны қорғау 
критерийлерін сақтауын бағалау

30 Тұтынушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігі

14 Экологиялық талаптарға сәйкестік 31 Өнімдер мен қызметтерді маркалау

15 Жұмыспен қамту 32 Тұтынушылардың жеке өміріне қол сұқпаушылық

16 Қызметкерлер мен басшылардың өзара 
қарым-қатынасы

33 Әлеуметтік-экономикалық заңнамалардың сақталмауы

17 Денсаулық пен жұмыс орнындағы қауіпсіздік

30
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ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

GRI 101: Есептілікті дайындау принциптері (2016)

GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2016)

Ұйым профилі

102-1 Ұйым атауы «Қызмет профилі» бөлімі, 8 бет

102-2 Қызмет бағыттары «Қызмет профилі» бөлімі, 8 бет 
және «Бизнес-модель» бөлімі, 17 бет 

102-3 Бас кеңсенің ме-
кен-жайы

«Байланыс» бөлімі, 110 бет

102-4 Қызмет географиясы «Қызмет географиясы» бөлімі, 18 
бет

102-5 Меншік формасы «Компания құрылымы» бөлімі, 8 бет 

102-6 Өткізу нарығы «Қызмет географиясы» бөлімі, 18 бет                                                  
«Еншілес ұйымдар» бөлімі, 19 бет 

102-7 Ұйым ауқымы «Қызметтің негізгі көрсеткіштері» 
бөлімі, 10 бет

102-8 Қызметкерлер тура-
лы ақпарат

«Кадрлық және әлеуметтік саясат» 
бөлімі, 80 бет

102-9 Жеткізілімдер тізбегі «Бизнес-модель» бөлімі, 17 бет

102-10 Компания жұ-
мысындағы маңызды 
өзгерістер

«Ұйымдық құрылым» бөлімі, 49 бет өзгеріссіз

102-11 Сақтық принцип-
тері

«Табиғат қорғау шаралары шығын-
дары», 76 бет

102-12 Сыртқы бастама-
ларды қолдау

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 73 бет
«Парник газдарының шығарылымы» 
бөлімі, 74 бет
 «Экологиялық
менеджмент жүйесі» бөлімі, 79 бет 

102-13 Қауымдастықтарға 
мүшелік

- Компания  
Қазақстан Электр- 
энергетикалық 
Қауымдастығының 
(ҚЭҚ) мүшесі болып 
табылады. 

Стратегия

102-14 Менеджмент ха-
барламасы

«Директорлар кеңесі Төрағасының 
үндеуі» бөлімі, 4 бет

«Бас директор үндеуі» бөлімі, 6 бет 

Әдеп және адалдық

102-16 Құндылықтар, 
принциптер, стандарттар 
және тәртіп нормалары

«Корпоративтік басқару кодексін 
сақтау туралы есеп» бөлімі, 58 бет

GRI 
СТАНДАРТЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЖАРИЯЛАНУ 
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КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЖӘНЕ/
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ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару құрылымы «Ұйымдық құрылым» бөлімі, 49 бет
«Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер қызметінің нәтижелері» 
бөлімі, 51 бет 

Мүдделі тараптармен өзара қызмет

102-40 Мүдделі тараптар 
тізімі

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 70 бет

102-41 Ұжымдық шарттар «Кәсіподақ ұйымдарымен өзара қыз-
мет» бөлімі, 86 бет

102-42 Мүдделі тараптар-
ды анықтау және іріктеу 

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 70 бет

102-43 Өзара қызмет 
тәсілдері

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 70 бет

102-44 Негізгі көтерілген 
тақырыптар мен қауіптер

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 71 бет

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырлану негізі «Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

102-46 Есептің мазмұны 
мен шекараларын анықтау

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 93 бет

102-47 Маңызды тақырып-
тар тізімі

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 93 бет

102-48 Өткен кезеңдер 
мәліметтерін қайта есептеу

- Көрсеткіштер 
өзгерген жоқ және 
Компанияның өткен 
жылдық есептерін-
де келтірілген 
мәліметтермен 
сәйкес келеді 

102-49 Есеп мазмұнын-
дағы өзгерістер

- Өзгеріссіз

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

102-51 Соңғы жарияланым 
датасы

«Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

102-53 Есеп мазмұны 
бойынша мәселелерге ар-
налған байланыс ақпараты 

«Байланыс» бөлімі, 109 бет

102-54 GRI стандарттары-
на сәйкестік деңгейі 

«Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

102-55 GRI мазмұнының 
индексі

«GRI элементтерінің индексі» бөлімі, 
93 бет

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі, 92 бет

GRI Элементтерінің индексі



ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 

9796

2017

GRI 
СТАНДАРТЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЖӘНЕ/
НЕМЕСЕ URL

ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

Маңызды тақырыптар 

Экология

GRI 103: Басқа-
ру тәсілдері 
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 92-93 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 73 бет

Экологиялық ықпал 
етуді басқарудың 
кешенді саясаты бұл 
саладағы барлық 
негізгі тақырыптар-
ды қамтиды

103-3 Менеджментті 
бағалау

- өткізілмейді

Материалдар

GRI 301: Мате-
риалдар (2016)

301-1 Масса не көлемі 
бойынша шығындалған 
материалдар 

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 73 бет

Су

GRI 303: Су 
(2016)

303-1 Көздерге бөлгендегі 
алынатын судың жалпы 
көлемі 

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 76 бет

303-2 Ұйымнан су алу 
айтарлықтай ықпал ететін 
су көздері 

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 77 бет

303-3 Көп мәрте және 
қайта пайдаланылатын су 
үлесі және жалпы көлемі 

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 77 бет

Шығарылымдар

GRI 305: Шыға-
рылымдар 
(2016)

305-1 Парник газдарының 
тікелей шығарылымдары

«Парник газдарының шығарылымда-
ры» бөлімі, 74 бет

305-4 Парник газдары 
шығарылымдарының 
интенсивтілігі

«Парник газдарының шығарылымда-
ры» бөлімі, 74 бет

305-5 Парник газдары 
шығарылымдарының 
азаюы (СОR2R)

«Парник газдарының шығарылымда-
ры» бөлімі, 74 бет

305-7 NOx, SOx және өзге 
маңызды ластаушы заттар 
шығарылымдары 

«Атмосфералық ауаны қорғау» бөлімі, 
74 бет

Қалдықтар

GRI 306: Қал-
дықтар (2016)

306-1 Ағын су сапасы 
көрсетілген қалдықтардың 
жалпы көлемі 

«Өндіріс қалдықтарын тиімді қолдану 
және жою» бөлімі, 77-78 бет

306-2 Типі мен орнала-
стыру тәсілі бойынша қал-
дықтардың жалпы көлемі 

«Өндіріс қалдықтарын тиімді қолдану 
және жою» бөлімі, 77-78 бет
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Талаптарға сәйкестік

GRI 307: Талап-
тарды сақтау 
(2016)

307-1 Экологиялық 
заңнама мен нормативтік 
талаптарды сақтамау тура-
лы ақпарат 

«Табиғат қорғау шаралары шығында-
ры» бөлімі, 76 бет

Әлеуметтік санат

GRI 103: Басқа-
ру тәсілдері 
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 92-93 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Қызметкерлерді басқару саясаты» 
бөлімі, 80 бет

Кешенді кадрлық 
саясат бұл саладағы 
барлық негізгі тақы-
рыптарды қамтиды 

103-3 Менеджментті 
бағалау

- өткізілмейді

Жұмыспен қамту

GRI 401: Жұ-
мыспен қамту 
(2016)

401-1 Жалданған қызмет-
керлер мен кадр тұрақсы-
здығы 

«Кадр тұрақсыздығы» бөлімі, 83 бет

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы 

GRI 402: Қыз-
меткерлер мен 
басшылықтың 
өзара қарым-қа-
тынасы (2016)

402-1 Ұйым қызметіндегі 
айтарлықтай өзгерістерге 
қатысты хабарландыру-
лардың ең аз кезеңі 

«Кадрлық және әлеуметтік саясат» 
бөлімі, 80 бет

Денсаулық және қауіпсіздік

GRI 403: Ден-
саулық және 
қауіпсіздік 
(2016)

403-1 Жұмысшылардың 
басшылық пен жұмысшы-
лар қатысатын денсаулық 
пен қауіпсіздік жөніндегі 
ресми бірлескен комитетте 
болуы. 

«Қауіпсізідк пен еңбекті қорғау сала-
сындағы стратегиялық мақсаттар мен 
атқарылған шаралар» бөлімі, 88 бет 

403-2 Өндірістік жарақат 
түрлері мен деңгейлері, 
кәсіби сырқат деңгейі, 
жоғалтқан күндер ко-
эффициенті мен жұмыс 
орнында болмау коэффи-
циенті, сондай-ақ, өлім-
мен аяқталған жұмысқа 
қатысты оқиғалар саны 

«Өндірістік жарақат түрлері мен дң-
гейлері» бөлімі, 89 бет 

403-3 Жоғары жарақат-
тылықты және жұмысына 
қатысты сырқаттану қаупі 
бар жұмысшылар 

«Өндірістік жарақат түрлері мен 
деңгейлері» бөлімі, 89 бет

Оқыту

GRI 404: Тренинг 
және оқыту 
(2016)

404-2 Біліктілікті дамыту 
бағдарламалары 

«Қызметкерлерді оқыту және дамыту» 
бөлімі, 82 бет 
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GRI 
СТАНДАРТЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЖӘНЕ/
НЕМЕСЕ URL

ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

GRI 405: Әртүр-
лілік және тең 
мүмкіндіктер 
(2016)

405-1 Басшылық органдар 
құрамы

«Қызметкерлердің санаты мен жыны-
сына қарай құрылымы» бөлімі, 81 бет 

Жергілікті қоғамдастықтар

GRI 103: Басқа-
ру тәсілдері 
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі мен маңыздылық 
картасы» бөлімі, 92-93 бет 

103-2 Басқару тәсілдері «Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 71 бет

103-3 Менеджментті 
бағалау

- өткізілмейді

GRI 413: Жер-
гілікті қоғамда-
стықтар (2016)

413-1 Жергілікті қоғамда-
стықтармен өзара қыз-
мет, қызметтің жергілікті 
қоғамдастықтарға ықпалы 
мен жергілікті қоғамда-
стықтардың дамуын баға-
лау бағдарламалары 

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 71 бет

Тұтынушының қауіпсіздігі мен денсаулығы

GRI 103: Басқа-
ру тәсілдері 
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі мен маңыздылық 
картасы» бөлімі, 32 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Тұтынушы қауіпсіздігі» бөлімі, 32 бет

103-3 Менеджментті 
бағалау

- өткізілмейді

GRI 416: 
Тұтынушының 
қауіпсіздігі мен 
денсаулығы 
(2016)

413-1 Өнімдердің тұты-
нушыға қауіпсізідгін 
бағалау 

«Тұтынушы қауіпсіздігі» бөлімі, 32 бет

Қосымша ақпарат

Электр энер-
гетикасы бой-
ынша салалық 
хаттама GRI G4

G4-EU1 Орнатылған қуат «Өндірісті арттыру» бөлімі, 32 бет

G4-EU2 Энергия өндіру «Өндірісті арттыру» бөлімі, 32 бет 

G4-EU3 Тұрмыстық, 
өнеркәсіптік, институци-
оналдық, коммерциялық 
тұтынушылардың жеке 
есепшоттарының саны 

«Қызмет географиясы» бөлімі, 18 
бет 

G4-EU4 Реттеу режимдері-
не бөлгендегі жерүсті және 
жерасты электр энерги-
ясын беру және тарату 
желілерінің ұзындығы 

«Негізгі өндірістік сипаттамалар» 
бөлімі, 11 бет 

G4-EU5 COR2R немесе 
эквиваленттер шыға-
рылымдарына квота бөлу

«Парник газдарының шыға-
рылымдары» бөлімі, 74 бет 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
2017 Жылғы 31 ЖелтоҚсандағы ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(мЫң тЕңГЕ)

31 ЖЕЛТОҚСАН
2017 ж.

31 ЖЕЛТОҚСАН
2017 ж.

АКТИВТЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Негізгі қаражат 120,167,271 115,406,857

Гудвил 1,687,141 1,687,141

Бейматериалдық активтер 457,713 358,755

Берілген аванстар 2,923,346 1,022,304

Өзге қаржылық активтер 1,000 1,000

Кейінге қалдырылған салықтық активтер 363,835 467,523

Өзге ұзақмерзімді активтер 1,007,172 955,078

Барлық ұзақмерзімді активтер 126,607,478 119,898,658

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлық-материалдық қорлар 2,503,466 2,877,057

Саудалық дебиторлық қарыз 6,697,232 6,476,275

Берілген аванстар 930,641 1,142,014

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 33,002 77,990

Өзге ағымдағы активтер 1,463,883 764,199

Өзге қаржылық активтер 1,539,319 1,055,981

Ақшалай қаражаттар 697,759 557,829

Барлық ағымдағы активтер 13,865,302 12,951,345

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 140,472,780 132,850,003

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 23,226,465 24,533,989

Бөлінбеген табыс 32,345,817 26,462,967

Барлық капитал 73,424,454 68,849,128

2017 Жылғы 31 ЖелтоҚсандағы ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ) 
(мЫң тЕңГЕ)

31 ЖЕЛТОҚСАН
2017 ж.

31 ЖЕЛТОҚСАН
2017 ж.

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:   

Қарыздар 24,326,339 21,036,006

Болашақ кезеңдегі табыстар 4,345,484 2,420,725

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 18,991,354 17,469,769

Күл үйінділерінің топырақ құрамын қайта қалпына кел-
тіру бойынша міндеттемелер

135,280 121,143

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелер 77,697 74,686

Қаржылық аренда бойынша міндеттемелер 1,410,865 582,987

Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер 2,965,685 176,730

Барлық ұзақмерзімді міндеттемелер 52,252,704 41,882,046

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялардың ағымдағы бөлігі - 8,729,071

Қысқа мерзімді қарыздар және ұзақмерзімді қарыздар-
дың ағымдағы бөлігі

7,409,107 5,933,510

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелердің 
ағымдағы бөлігі

6,493 5,472

Саудалық кредиторлық қарыз 4,135,089 4,501,900

Алынған аванстар 918,144 853,630

Төленетін табыс салығы 68,681 -

Қаржылық аренда бойынша міндеттемелер 316,957 168,420

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындар 1,941,151 1,926,826

Барлық ағымдағы міндеттемелер 14,795,622 22,118,829

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 140,472,780 132,850,003
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2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ПАЙДА МЕН 
ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мЫң тЕңГЕ)

2017 ж. 2016 ж.

ТАБЫСТАР 49,884,794 45,069,458

ӨЗІНДІК ҚҰНЫ (33,635,865) (30,819,342)

ЖАЛПЫ ПАЙДА 16,248,929 14,250,116

Жалпы және әкімшілік шығындар (3,648,877) (3,332,808)

Өткізу бойынша шығындар (667,398) (633,912)

Қаржылық шығындар (2,640,610) (2,686,580)

Қаржылық табыстар 143,332 93,546

Курс айырмашылығы бойынша табыстар, нетто 169,742 182,592

Өзге табыстар, нетто 132,473 510,497

САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС 9,737,591 8,383,451

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР (2,120,916) (1,908,546)

БІР ЖЫЛҒЫ ПАЙДА ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС 7,616,675 6,474,905

АКЦИЯ ТАБЫСЫ

Бір жылғы базалық және бөлінген акция табысы, теңге 45.71 38.86

ЖАРҒЫЛЫҚ
КАПИТАЛ

ҚОСЫМША
ТӨЛЕНГЕН
КАПИТАЛ

НЕГІЗГІ
ҚАРАЖАТТЫ

ҚАЙТА
БАҒАЛАУ

БОЙЫНША
РЕЗЕРВ

БӨЛІНБЕГЕН
ТАБЫС

БАРЛЫҚ
КАПИТАЛ

1 қаңтар 2015 ж. 16,663,996 1,188,176 25,880,707 18,641,344 62,374,223

Бір жылдағы пайда және 
барлық жиынтық табыс

- - 6,474,905 6,474,905

Қайта бағалау қорының 
амортизациясы

 - - (1,346,718) 1,346,718        - 

31 желтоқсан 2016 ж. 16,663,996 1,188,176 24,533,989 26,462,967 68,849,128

Бір жылдағы пайда және 
барлық жиынтық табыс

 - - - 7,616,675 7,616,675

Қайта бағалау қорының 
амортизациясы

- - (1,307,524) 1,307,524        - 

Жарияланған дивидендтер - - - (3,237,459) (3,237,459)

Кейінге қалдырылған табыс 
салығын есептемегендегі 
әділ құнына түзеу

- - - 196,110 196,110

31 желтоқсан 2017 ж. 16,663,996 1,188,176 23,226,465 32,345,817 73,424,454

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КАПИТАЛДАҒЫ 
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мЫң тЕңГЕ)
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2017 ж. 2016 ж.

Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының 
қозғалысы:

  

Салық салуға дейінгі табыс/(шығыс) 9,737,591 8,383,451

Түзетулер: 

Тозу және амортизация 5,039,480 4,797,641

Қаржылық шығындар 2,640,610 2,686,580

Күмәнді қарыздар бойынша резерв есептеу 93,672 278,281

Негізгі қаражаттың шығып қалу шығындары 32,228 40,270

Қызметкерлерді марапаттау шығындары 15,284 16,743

Қаржылық табыстар (143,332) (93,546)

Курс айырмашылығы бойынша табыс (169,742) (182,592)

Өтімсіз және ескірген тауарлы-материалдық қорлар 
бойынша резервтер есептеу

95,610 53,358

Пайдаланылмаған босатылым бойынша резервтер 
есептеу

44,450 31,452

Айналымдық капиталдағы өзгерістерге дейін ақша 
қаражатының қозғалысы

17,385,851 16,011,638

Айналымдық капиталдың өзгеруі

Тауарлы-материалдық қорлардың өзгеруі 277,981 944,804

Сауда дебиторлық қарыздың өзгеруі (187,893) (1,315,778)

Берілген аванстың өзгеруі 175,994 (480,717)

Өзге дебиторлық қарыздың өзгеруі (826,107) 267,434

Сауда кредиторлық қарыздың өзгеруі (163,523) 321,346

Болашақ кезеңдер табысының өзгеруі 76,868 (37,199)

Алынған аванстардың өзгеруі 64,514 (23,422)

Қызметкерлерді марапаттау бойынша міндеттеме-
лердің өзгеруі

(11,252) (9,469)

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындардың 
өзгеруі

1,255,345 676,229

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты 18,047,778 16,354,866

Төленген табыс салығы (431,002) (19,875)

Төленген пайыздар (3,219,268) (2,472,207)

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 14,397,508 13,862,784

Депозитке орналастырылған ақша қаражаты (378,774) (50,217)

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мЫң тЕңГЕ)

2017 ж. 2016 ж.

Негізгі қаражатты иелену (11,618,403) (12,278,255)

Бейматериалдық активтерді иелену (157,049) (143,825)

Орналастырылған депозиттерде есептелген пайыздық 
түсімдер

78,448 64,348

Инвестициялық қызметте қолданылған таза ақша қара-
жаттары

(12,075,778) (12,407,949)

Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражатының қозға-
лысы:

Қарыздар түсімі 11,777,890 5,173,695

Қарыздарды өтеу (6,952,035) (7,538,606)

Облигациялар эмиссиясы 100,438 400,134

Облигацияларды өтеу (8,388,266) -

Төленген дивидендтер (1,383,023) (251,000)

Берілген пайызсыз қарыз түсімдері/өтеу 1,065,000 (83,000)

Мемлекеттік субсидиялар түсімі 1,847,890 819,792

Қаржылық лизинг бойынша негізгі қарызды өтеу (246,519) -

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақшалай қаражат (2,178,625) (1,478,985)

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ТАЗА ӨСУІ/(АЗАЮЫ) 143,105 (24,150)

Жыл басындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 557,829 580,983

Шетелдік валюта курсының шетелдік валютадағы ақша 
қаражатының қалдығына ықпалы

(3,175) 996

Жыл соңындағы АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 697,759 557,829

2017 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(ЖАЛҒАСЫ) (мЫң тЕңГЕ)
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ГЛОССАРИЙ, ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ

Агрегаттың (станса-
ның) қолданылатын 
қуаттылығы 

– өндіруші агрегаттың (стансаның) қуаттылығын шектеуді алып тастағандағы бел-
гіленген қуаттылығы.

Әуелік электр желісі – электр энергиясын ашық ауада орнатылған, оқшаулағыштар мен арматура-
лардың көмегімен тіреулерге немесе кронштейндерге бекітілген өткізгіштердің 
бойымен беретін электр желісі.

Белгіленген қуат-
тылық 

– турбоагрегаттардың номиналды қуатының қолданыстағы шамасы.

Бу турбинасы – энергетикалық турбомашина, жоғары параметрлі будың потенциалды энерги-
ясын электрді өндіретін оның роторының айналуының механикалық 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 қандай 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 айы-
рмашылық.

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 тұтынушы-
ларға жіберілетін жылуды өндіретін жылу электр стансасы.

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

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

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

Күл үйіндісі – жылу электр орталықтарында қатты отынды жаққан кезде түзілетін күл мен 
боқатты жинауға және кәдеге жаратуға арналған жер.

Мегаватт – электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу бірлігі.

Қолданылатын қуат-
тылық 

– техникалық себептер бойынша сатылмаған (түтін құбырларының тарту күшінің 
жеткіліксіздігі, турбина конденсаторларының салқындату жүйесі және т.б.) қуат-
тылықты алып тастағандағы жабдықтың белгіленген қуаттылығына тең шама.

РҚШ томы – рұқсат етілген қалдықтар шегі нормативтерінің жобасы

Сорғы – энергия (кинетикалық немесе потенциалды) келіп түскен кезде ең алдымен сұй-
ықты қысыммен қозғалтуға (соруға, айдауға) арналған құрылғы.

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

Стансадағы белгілен-
ген жылу қуаты 

– жылуды сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға деген жеке қажеттілік-
терге жіберуге арналған жабдықтарды пайдалану актісі бойынша қабылданған 
номиналды жылу қуаттылықтарының қосындысы.

Трансформатор (лат. 
transformare — өзгер-
ту, түрлендіру) 

– энергияның (мысалы, электр трансформаторы, гидротрансформатор) немесе 
нысандардың (мысалы, фототрансформатор) қандай да бір маңызды қасиеттерін 
түрлендіруге арналған құрылғы.

Турбина – бу, газ, судың жұмыс жылуының кинетикалық энергиясын механикалық жұмысқа 
түрлендіретін, жұмыс органы болып табылатын роторды айналдыру қозғалысы бар 
алғашқы қозғалтқыш.

Турбоагрегат – бір жиынтық сымға біріктірілген бу турбинасы, электр өндіруші мен қозды-
рғыштың жиынтығы; пардың потенциалды энергиясын электр энергиясына түрлен-
діруді қамтамасыз етеді.

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

Электрді әуемен 
беру желісі 

– электр энергиясын қашықтықтарға өткізгіштер арқылы беруге арналған құрылым.

Электрді беру желісі 
(ЭБЖ) 

– электр энергиясын электр стансасынан тұтынушыларға беруге арналған, сымдар 
(кабельдер) мен қосымша құрылғылардан тұратын құрылыс.

Энергожүйенің 
белгіленген электр 
қуаты 

– энергожүйедегі электр стансаларының барлық турбо және гидроагрегаттарының 
паспорты не болмаса техникалық шарттарына сәйкес келетін жиынтық номиналды 
белсенді қуаты.

Эмульгатор – фазалар инверсиясы режимінде жұмыс істейтін ылғалды күл және шаңды тазалау 
аппараты.

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ

COSO – Трэдуэя Комиссиясының демеушілік ұйымдары комитеті.

CTF (ағылш. қысқ. 
Clean Technology Fund)

– Таза технологиялар қоры.

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

ESAP – Экологиялық және әлеуметтік 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.
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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-инновациялық даму бағдарламасы.

ОАОЭК – «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ.

ОАЭК – «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» 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.

БАЙЛАНЫС 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас кеңсесі 0050012, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27 
мекен-жайында орналасқан.
Электрондық пошта: pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz
Телефон: +7 (7182) 39-95-06
Факс: +7 (7182) 32-97-88
Компания сайты: www.pavlodarenergo.kz

А.Ә.Т./ЛАУАЗЫМЫ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

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 мекенжайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36 б.

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 мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141

.
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