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«Жылдық есепте 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобының 
2021 жылғы қызметінің 
қорытындылары туралы 
ақпарат қамтылған. 
Сондай-ақ, құжатта 2022 
жылға арналған даму 
перспективасы туралы 
мәліметтер де бар».

Леонид Леонидович Янушко

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Директорлар кеңесінің төрағасы

#Басшылық

2021 жылы бизнес, монопо-
лия субъектілері, мемлекеттік 
құрылымдар үшін пандеми-
яны ескере отырып, жедел 
де қатесіз жаңа шешімдерді 
қабылдау қажет болды.  
Шектеу шаралары компания 
қызметіне қалай әсер етті? 

Екі жылға созылған Covid-19 пандемиясы барлық саланың жұмысына көптеген өзгерістер енгізді. 
Сонымен бірге пандемия трансформация процестерін де жеделдетті. Қоғамның бизнестің 
жауапкершілігі, өндірістің экологиялылығы және қызметтердің цифрландырылуына деген 
сұранысы энергетикалық компанияларды қолданыстағы бизнес модельдерін қайта құруға 
итермелейді. Компаниялар тобының кәсіпорындарында «ПРАНА», ЭКЕАЖ, ЖКЕАЖ және басқалар 
сынды автоматтандырылған басқару жүйелері енгізілген және сәтті жүзеге асырылып келеді, 
Тіпті ең ауыр кезеңдердің өзінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының кәсіпорындары 
тұтынушыларды жылу және электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету бойынша міндеттерін 
мүлтіксіз орындауын жалғастырды.  
 
2020 жылғы наурызда Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимі жарияланғаннан кейін  
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на 
жұмысшыларды коронавирустан қорғау және өңір халқы алдындағы бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігі саласындағы жобаларын жүзеге асыруға барынша қолдау көрсетті. Мұндай 
шараларды жүзеге асыру 2021 жылы да жалғасын тапты, өйткені өндірісте еңбек қауіпсіздігін 
және жұмысшылардың денсаулығын қамтамасыз ету «ОАЭК» АҚ және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар топтарының негізгі басымдықтарының бірі. 

#Сұхбат

Леонид Янушко
әрқашан online

Компанияның алдында қандай 
міндеттер тұр?

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ алдында оңай емес 
міндет тұр.  Үнемі өзгерістерге ұшырап жатқан нарық 
жағдайында және жаңа міндеттер аясында облыс 
орталығын сапалы жылумен қамтамасыз етіп, өңірдің өсіп 
келе жатқан электр энергиясына деген қажеттілігін 
орындау. 2021 жылғы жұмыс нәтижелері біздің 
дайындығымызға сенімді болып, кез келген міндеттерді 
еңсеріп, компания жұмысшылары, акционерлер мен 
қоғамның пайдасына дамуды жалғастыра беретінімізге 
сенім ұялатады.    

Әлбетте, сыртқы қолайсыз жағдайлар біздің инвестициялық 
жоспарларымызды аздап түзетуге мәжбүр етті, бірақ 
компания стратегиялық дамудың негізгі бастамаларын 
жүзеге асыруды жалғастырды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
жылу электр орталықтарын дамытуға 2021 жылы 7 млрд теңге 
бөлінді. Жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобының кәсіпорындарының және станцияларының 
қызметкерлерінің еңбекақысы бірнеше рет 
индексацияланды. 

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21
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«Салада жұмыс істейтін әрбір 
адам үшін энергетика және 
жауапкершілік – синоним 
сөздер. Электр станциялары 
жұмысының сенімділігін жоғары 
кәсіби мамандар қадағалайды. 
Біз тұтынушыларды электр және 
жылу энергиясымен уақытылы 
және үздіксіз қамтуға жауап 
беруге әдеттенгенбіз. Тіпті 
пандемияның екі ауыр жылында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Павлодар өңірінің 
энерготұрақтылығының 
ажырамас бөлігі ретінде 
айналадағы оқиғалар мен 
жағдайларға қарамастан 
тұтынушыларды электр және 
жылу энергиясын өндіру, 
тасымалдау және қамту 
қызметтерін жүзеге асырды. 
Бұл компания қызметіндегі 
негізгі қағида болған және бола 
бермек».

Вадим Викторович Лесин

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
бас директорының м.а.

#Басшылық

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компа-
ниялар тобының 2021 жылғы 
қызметінің негізгі көрсет-
кіштері қандай?

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
компаниялар тобының басты міндеті қандай?

2021 жылы аяқталған негізгі 
жобалар қандай?

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында электр энергиясының өндірісі 
3 536 млн кВт·с болса, 4 655 мың Гкал жылу энергиясы өндірілді. Негізгі қызмет бойынша 
қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс 26 266 млн теңгеге артып, 79 894 млн теңгені 
құрады. 2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы бойынша 3 818 млн кВт·с электр энергиясы 
(ЦГЭ қоса алғанда, 2021 жылғы наурыздан бері) және 4655,176 мың Гкал жылу энергиясы өндірілді. 2021 жылы 
электр энергиясын өткізу көлемі 1 315 млн кВт·с болса, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 1,7 % жоғары. 2021 жылы 
электр энергиясы бойынша өткізу көлемі 3 213,4726 мың Гкал құрап, бұл жерде де өткен жылмен салыстырғанда 
4,6 % төмендеу байқалды. Аталған нәтижелер Екібастұз қаласындағы тұтынушыларды жылумен қамту қызметін 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС компаниясына берумен байланысты. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы жүзеге асыратын әрбір жоба жеке алғанда келесі ортақ міндеттерді 
шешуге бағытталған: энергия жабдықтарының сапалы жұмысын қамтамасыз ету және электр мен жылу 
энергиясын өндіру, беру және қамту процестерін жетілдіру.  

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ екі станциясының инвестициялық бағдарламаларын жүзеге асыру 
ға бағытталған жалпы сома 6 млрд 977 млн 016 мың теңге болды. Оның ішінде ТМРКД бекіткен 
инвестициялық бағдарлама аясындағы салымдар 1 млрд 122 млн 360 мың теңгені (сомалар ҚҚС-сыз көрсетілген) 
құрады. Павлодар 3-ЖЭО-ның ірі инвестициялық жобаларының қатарына 3-ЖЭО күл үйіндісінің үшінші кезегінің 
бірінші іске қосу кешенінде жұмысты аяқтау және пайдалануға беру, 3-ЖЭО күл үйіндісінің екінші кезегін 
рекультивациялау, пайдалану мерзімін тағы екі жылға арттыру мақсатымен күл үйіндісінің бірінші кезегін 
биіктету жатады. Павлодар 2-ЖЭО-нда да екінші күл үйіндісінің екінші кезегінің бөгетін биіктету жұмыстары 
аяқталып, пайдалануға берілді. Бұл оның қызмет мерзімін алты жылға арттырады. 2021 жылғы тағы бір 
инвестициялық бағыт 3-ЖЭО-нда №2 темірбетонды түтін тұрбасының жобасына оң мемлекеттік сараптама алу 
және оның құрылысын бастау болды. Бұл жобаның мақсаты станцияның қазандық агрегаттарының тартылысы 
бойынша шектеуді алып, болашақта салынуы жоспарланып отырған №7 және №8 қазандықтарды тұрбаға қосу 
мүмкіндігін жасау болып табылады. «Павлодар» ЕЭА нысандарын іске қосқаннан кейін өнімді (бу мен су) сыртқы 
тұтыну өсімінің перспективасына байланысты Павлодар 3-ЖЭО су дайындау жабдығын қайта құру жобасы 
бойынша жұмыстар басталды.

 
«ПЭТК» АҚ инвестициялық бағдарламасы есептік жылда шағын станциялар, әуе және кабель желілерін 
қайта құру және салуды қамтыды. Басты мақсаты желілер мен жабдықтардың тозу деңгейін және техникалық 
шығындарды төмендету, электр энергиясының жаңа тұтынушыларына қосылу мүмкіндігін беру. Жетекші 
бағыттардың бірі 110/10 кВ «Северная городская» шағын станциясын салуды жалғастыру болды. Жоба, сондай-ақ, 
«Промышленная» және «Северная городская» шағын станциялары арасында екі шынжырлы 110 кВ әуе желісін 
салуды және «Промышленнаяда» екі 110 кВ ұяшығын монтаждауды қамтиды.
               
 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС 2021 жылы инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыруға 712,7 млн теңгені 
бағыттады. Мұнда ауқымды жұмыстар Павлодар Солтүстік өнеркәсіптік аумағында диаметрін арттырып және 
пенополиуретаннан жасалған индустриалды термоқаптаманың жаңа құбырларын қолдана отырып, №37 
жылу магистралін қайта құрумен байланысты болды. Бұл жоба 2018 жылы басталып, жалпы ұзындығы 700 
метрді қамтып, бірнеше кезеңде жүзеге асырылды. Жылу энергетиктерінің тағы бір ұзақмерзімді (2019-2022 
жылдар) жобасы №3 сорғы станциясын ОЖП ретінде қайта жабдықтап қайта құру болды. Бұл жоба Лесозавод, 
Радиозавод ықшам аудандарын жылумен қамтуды жақсартуды және жаңа тұтынушыларға қосылу мүмкіндігін 
беруді көздейді. 
Бұл жылғы айтулы оқиға «Электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі және 
телеметрия жүйелері» шарасын орындау болды. ЭКЕАЖ және телеметрия жүйелері келесілерге мүмкіндік 
береді: электр энергиясын тарату және тұтынуға жедел бақылау жүргізу; пайда болған апатты жағдайларға 
жедел әрекет ету кезіндегі жабдықтардың дайындығына уақытты үнемдеу; электр желілері жабдықтарына 
мониторинг жүргізумен байланысты пайдалану шығындарын азайту; жедел диспетчерлік әрекет еті және 
басқару деңгейін айтарлықтай жақсарту. Сонымен бірге бұл жылы жылу желілеріне қызмет көрсету және 
жөндеу ісіндегі үлкен плюс өзіндік арнаулы техниканы сатып алу болды. Бұл жалға алатын автотранспорт 
қызметінің қаржылық шығындарын қысқартуға, жылу желілеріндегі күрделі және ағымдағы жөндеу 
жұмыстарының көлемін арттыруға, мүмкіндік беріп, нормативтен тыс шығындардың төмендеуіне және 
көрсетілетін реттеуші қызметтер сапасының артуына әкеледі.
                
  
2021 жылы «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС инвестициялық бағдарламаларын жүзеге асыруға қарастырылған 
жалпы сома 562 млн 937 мың теңге болды. Оның ішінде Екібастұз жылу желілеріне 262 млн 049 мың теңге, ал 
Екібастұз ЖЭО-на 300 млн 888 мың теңге бағытталды. Басты жоба Тұз көлі табанындағы күл үйіндісінің екінші 
секциясын салу болды. 
Екібастұз жылу желілері кәсіпорны есептік жылда кварталдық жылу желілерін жеке шағын қабатты ғимараттар 
аумағынан шығаруы көздейтін жобаны жүзеге асыруды жалғастырды. Қайта құру жұмыстарын жүргізгеннен 
кейін жылу энергетиктері желілерді күтіп-баптауға кететін шығындарды төмендетуді, жылу тасығыштарды 
пайдалану және реттеу үшін жылу желілері жабдықтарына кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етуді көздеп 
отыр. Ал қазіргі таңда көптеген тұтынушылар шамадан тыс жылу қысымына ие. Кварталішілік желілерді қайта 
құрумен қаланың жеті ықшамауданында тоғыз блокты жылу пунктін салу тығыз байланысты. 

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21
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4 689 адам – Компания қызметкерлерінің  
2020 жылғы жалпы саны   
278 мыңнан астам тұтынушы 
3,4 % – Компанияның 2019 жылғы электр 
энергиясының өндіріс нарығындағы үлесі 
777 МВт – 2021 жылғы наурыздан бергі орнатылған 
электр қуаты (ЦГЭ қоса алғанда) 
2 268 Гкал/с – орнатылған жылу қуаты 

ПАВЛОДАРЭНЕРГО географиясы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
құрамы:

― ― Павлодар 2-ЖЭО;

― ― Павлодар 3-ЖЭО;

― ― «Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ;

― ― «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС;

― ― «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС;

― ― «Павлодарэнергосбыт» ЖШС;

― ― «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
(Екібастұз ЖЭО және Екібастұз 
жылу желілері).

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

Факт

Павлодар облысы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
бүгінде 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акцио-
нерлік қоғамы – электр және 
жылу энергиясын өндіретін, 
тасымалдайтын және өткізетін 
кәсіпорындарын қамтитын 
вертикалды түрде біріктіріл-
ген компания болып табыла-
ды. Кәсіпорын «Орталық-Азия 
Электроэнергетикалық Кор-
порациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) 
компаниялар тобына кіреді.

Павлодар

Екібастұз

ЭБЖ типі Ұзындығы, км

220 кВ 13,7
110 кВ 2 798,3
35 кВ 2 398,5
6–10 кВ 5 702,2

0,4 кВ 4 364,3

Барлығы: 15 277,0

Электр беру желілері, км

Павлодар 411,45

Екібастұз 342,7

Барлығы: 754,15

Жылу желілерінің ұзындығы, км

Шағын  
станциялар 

типі
Саны

220 кВ 4
110 кВ 74
35 кВ 102

6–10 кВ 3 544

Барлығы: 3 724

Шағын станциялар

ЖЭО Орнатылған 
қуат, МВт

2009 жылдан 
бері жаңа-

ланған қонды-
рғылар, %

Салынған 
жылы

Павлодар 3-ЖЭО 555 91 1972

Павлодар 2-ЖЭО 110 0 1961

Екібастұз ЖЭО 12 100 1956

ЦАТЭК Грин Энерджи 100 100

ЖЭО өндірістік параметрлері

Электр  
энергиясы

Жылу 
энергиясы

230 466 169 541

Тұтынушылар саны 
(01.01.2022 ж.) 
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ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ Энергия өндіру

2019 2020 2021

3 560 3 704
3 536  

ЦГЭ қоса 
алғанда 3 818

Электр энергиясы
(млн кВт·с)

4 540 4 478 4 655 Жылу энергиясы  
(мың Гкал)

 

Айналымды активтер,
млрд теңге

Айналымнан тыс активтер,
млрд теңге

2019 2020 2021

12,6 19,0 32,9

133,9 182,2 299,6

Инвестициялар
көлемі

(млрд теңге)

2019 2020 2021

9,3 5,8 9,1

Активтер

Қаржы 
Өткізу  
көлемі

79,9 
млрд теңге

EBITDA

29,3 
млрд теңге

EBITDA 
margin

35,5 %

Таза  
пайда 

-15,8 
млрд теңге
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ЖЫЛДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБАЛАРДЫ 
ҚОСА 
АЛҒАНДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ 
ОҚИҒАЛАРЫ

Павлодарда «Ст.№7, ст.№8 
қазандық агрегаттарын, ст.№7 
турбоагрегатты орнатып  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
3-ЖЭО-н кеңейту» ҚОЫБ жо-
басын және «Павлодар қала-
сында ТК-839-дан ТК-227-ге 
дейін ТМ-31 жылу магистралін 
салу» ҚОЫБ жобасын талқылау 
бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өткізілді. 

Екібастұз қалалық коммуника-
циялық қызметінде жылу беру 
маусымының өту мәселелері 
бойынша брифинг өтті. «Пав-
лодар жылу желілері» ЖШС, 
қалалық әкімдік өкілдері мен 
журналистер жылумен қамту-
дың маңызды мәселелерін 
талқылады. 

Ақпан

Жас мамандарды қолдау, 
түлектерді кәсіпорындардың 
негізгі мамандықтарына тарту 
және қызметкерлерді дамыту 
мен олардың білім деңгей-
ін арттыруға бағытталған 
«PROFENERGY» бағдарламасы 
аясында наурызда «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ компания-
сында IQanat High School of 
Burabay оқушылар қонақта 
болды.

Екібастұзда «Екібастұзжылу-
энерго» ЖШС Екібастұз ЖЭО 
ст.№2 турбоқондырғысын 
таңдау» жобасының қоршаған 
ортаға әсерін алдын ала баға-
лау бойынша тыңдаулар өтті. 

Наурыз

Павлодарда 1 мамырда 2020-
2021 жылғы жылу беру маусымы 
штатты режимде аяқталды. Ал 
Екібастұз қаласында жылу беру 
маусымы 11 мамырда мәресіне 
жетті. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобында Дүни-
ежүзілік еңбекті қорғау күніне 
арналған шаралар өткізілді. 
Балалар шығармашылығы 
байқауы, ҚжЕҚ күндері, еңбек-
ті қорғау саласындағы үздік 
қызметкерлерді марапаттау 
коронавирустың таралуының 
алдын алу мақсатында онлайн 
режимде ұйымдастырылды.

Мамыр

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
экологиялық жауапкершілікті 
насихаттау мақсатында 2-ЖЭО 
және 3-ЖЭО жұмысшыла-
ры арасында қалдықтармен 
жұмыс істеу тақырыбында оқу 
дәрістері өткізілді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
Бүкіләлемдік қоршаған ортаны 
қорғау күніне орай балалар 
арасында қолөнер байқауы ұй-
ымдастырылды. Шара онлайн 
режимде өтті. 

Маусым

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
«Павлодар қаласының Сол-
түстік өнеркәсіптік ауданын-
дағы «Гамма» кен орнында 
сазды жыныстарды өндіру бой-
ынша кен жұмыстары жоспары» 
жобасы бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өтті. 

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
ресми парағында тікелей эфир-
де онлайн режимде кәсіпорын-
ның 2021 жылғы  
І жартыжылдықтағы қызметі 
(жылу энергиясын өндіру, беру 
және тарату бойынша бекітіл-
ген тарифтік сметаны орындау 
труалы) бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өтті. 

Инвестициялық бағдарла-
маларды жүзеге асыруға 
қоғамдық мониторинг жүргізу 
аясында арнаулы комиссия 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
3-ЖЭО нысандарында болды. 
Комиссия құрамына облыстық 
және қалалық мәслихатының, 
Павлодар облысы бойынша 
ТМРК департаментінің, Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының және Павло-
дар қоғамдық ұйымдарының 
өкілдері кірді. 

Павлодарда  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ком-
паниялар тобының 2021 жылғы 
І жартыжылдықтағы қызметі 
бойынша қоғамдық тыңдаулар 
болды. Эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты шара 
онлайн режимде өткізілді. 

01.07.2021 жылдан бастап  
Екібастұз қаласының тұтынушы-
ларын жылумен қамту бойын-
ша қызмет «Екібастұзжылуэнер-
го» ЖШС-не берілді. 

Шілде

Павлодарда «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ компаниялар тобы 
қызметі және 2020 жылғы 
инвестициялық бағдарлама-
лардың орындалуы бойынша 
жыл сайынғы қоғамдық тыңда-
улар өткізілді. COVID-19-бен 
байланысты Павлодардағы 
эпидемиологиялық жағдайға 
орай шаралар онлайн режимде 
ұйымдастырылды. 

Компаниялар тобының кәсіпо-
рындарында қызметкерлердің 
еңбекақысына индексациялау 
жүргізілді.

Сәуір

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
компаниялар тобының  
2021 жылғы І жартыжылдықтағы 
қызметінің қорытындылары 
бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өтті. 

Тамыз

16 қыркүйек және 20 қыркүйек-
тен бастап Павлодар мен  
Екібастұзда 2021-2022 жылу 
беру маусымы басталды. 

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018 халықаралық 
стандарттарының талаптары-
на сәйкестікке біріктірілген 
менеджмент жүйесінің бірінші 
қадағалаушы аудитінен және 
ISO 5001:2018  халықаралық 
стандарттарының талаптарына 
сәйкестікке қайта сертификат-
тау аудитінен сәтті өтті.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және 
«Павлодар жылу желілері» 
ЖШС инвестициялық нысан-
дары бойынша баспасөз туры 
өткізілді. Шараларға Павло-
дар облысы бойынша ТМҚКД, 
үкіметтік емес ұйымдар және 
өңірлік БАҚ өкілдері қатысты. 

Пәтер иелерімен шарт жа-
сасу бойынша «Павлодар 
жылу желілері» ЖШС үйішілік 
инженерлік желілерге қызмет 
көрсетуді өз мойнына алады. 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
компаниясында ISO 9001:2015 
стандартының талаптарына 
сәйкестікке сапа менеджменті 
жүйесінің сыртқы қайта серти-
фикаттау аудиті сәтті өтті. 

Қыркүйек

Топ кәсіпорындарында қызмет-
керлерге еңбекақыны индекса-
циялау жүргізілді. 

2021 жылы 9 қазанда ҚНУ  
ұйымдастыруымен энергияның 
жаңартылатын көздері нысан-
дарын зерттеу бойынша білім 
беру сапары (Re Trip 2021)  
болды. Оған 22 адам (оның 
ішінде ҚНУ магистранттары, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбек-
стан, USAID өкілдері) қатысты.  

«ПЭТК» АҚ және «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС инвести-
циялық бағдарламаларының 
нысандары бойынша баспасөз 
турлары өткізілді. Шараға 
Павлодар облысы бойынша 
ТМРКД, үкіметтік емес ұйымдар 
және өңірлік БАҚ өкілдері 
қатысты.

Қазан

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
компаниялар тобы жұмысшы-
лары арасында дәстүрлі «Кәсіп 
үздігі» байқауы ұйымдасты-
рылды. Байқауда электр сле-
сарьлері мен электр монтер-
лері бақ сынады. 

Екібастұз қаласының өзге тұты-
нушыларына жылумен қамту 
қызметінің тарифін қалыпта-
стыру мәселелері бойынша 
Екібастұз қаласында ТМРК, 
бастамашыл топ, Екібастұз қа-
ласының кәсіпкерлері, «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС, «Атамекен» 
ҰКП Павлодар облысы бойын-
ша кәсіпкерлер палатасының 
филиалы өкілдерінің қаты-
суымен жиын өтті. 

2021 жылғы 25-29 қарашада 
Грин Энерджи қызметкерлері 
Global Wind Organization компа-
ниясында жылу турбиналарын 
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы бойынша стан-
дарттарды оқыды. Global Wind 
Organization (бұдан әрі GWO) - 
әлемдік ірі жылу турбиналарын 
өндірушілер 2009 жылы құрған 
ұйым. 

Қараша

QWO негізгі мақсаты - жел  
турбиналары саласында 
қауіпсіз жұмыс ортасын құру, 
қауіпсіздік техникасы және 
төтенше жағдайлар кезінде 
ірекет етуге оқыту үшін  
жалпы халықаралық  
стандарттар белгілеу. 

Желтоқсан

2022 жылға жылу энергиясын 
өндіру, беру және тарату та-
рифіне өтінімдерді қарастыру 
бойынша «Екібастұзжылуэнер-
го» ЖШС қоғамдық тыңдаула-
ры болды. 

Пандемия басталғаннан бері 
желтоқсанда тұңғыш рет 
Павлодар қаласының Шахмат 
үйінде кәсіпорындар жұмыс-
шылары арасында шахмат пен 
шашкадан турнир өткізілді. 
Турнир Қазақстан Тәуелсізді-
гінің 30 жылдығы мен Энер-
гетик күніне арналды. Жарыс 
кезінде тиісті карантиндік 
талаптар сақталды. 

Энергетиктердің кәсібі мере-
кесінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
компаниялар тобы кәсіпорын-
дарының басшылығы үздік 
қызметкерлерді марапаттады. 
Ішкі наградалардан бөлек, 
қызметкерлерге Қазақстан 
Электроэнергетикалық Қа-
уымдастығыныңғ Павлодар 
облысы әкімінің, «ОАЭК» АҚ 
басшылығының марапатта-
ры да табысталды. Пандемия 
жағдайы мен бұқаралық шара-
лар өткізуге шектеу енгізілуіне 
байланысты қызметкерлерге 
марапаттарды табыстау рәсімі 
қажетті санитарлық нормалар-
ды сақтай отырып өткізілді. 

Есептеу кезіндегі қолайлылық 
үшін «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС кассаларында Қазақстан 
Халық банкінің POS-терминал-
дары орнатылды. 

15 қазанда «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ атаулы стипендиясын 
алуға жыл сайынғы студент-
тік байқау қорытындысы 
шығарылды. Аталған шара 
«PROFENERGY» бағдарламасы 
аясында өткізіледі. 2021 жылы 
байқау жұмыстарын қорғау 
және талқылау бірінші рет он-
лайн форматта болды. 
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2005 жыл. Компания құрамына «Павло-
дар жылу желілері» АҚ-на біріккен Павлодар 
жылу желілері қосылып, ол 2011 жылы Жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі болып өзгерді.

Компания 
тарихы

1965 жыл. Қазақ ССР Министрлер 
кеңесінің №688 қаулысымен энергетикалық 
шаруашылықтың аудандық басқармасы  
«Павлодарэнерго» өндірістік бірлестігі болып 
қайта құрылды.

1995-1997 жылдар.  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» өндірістік бірлестігі ре-
спубликалық мемлекеттік кәсіпорынға айнал-
ды. 1997 жылы Павлодар 2-ЖЭО және 3-ЖЭО 
мүлкі аукционда сатылып, оны «Орталық-Азия 
отын-энергетикалық компаниясы» акционер-
лік қоғамы («ОАОЭК» АҚ) сатып алды.

1971 жыл. Павлодар жылу желілері 
кәсіпорны құрылып, ол қаланы жылумен қамту 
процесін орталықтандыруға мүмкіндік беріп, 
Павлодар жылу желілерінің дамуына жаңа 
серпін берді.

2002 жыл. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ашық 
акционерлік қоғамы құрылып, ол 2003 жылы 
желтоқсанда акционерлік қоғам болып қайта 
құрылды. Энергожүйенің өндірістік қуаттары-
ның құрамына Павлодар 2-ЖЭО, 3-ЖЭО кірді. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобына 
«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ қосылды. Дәл осы жылы Компания құрамы-
на «Энергоцентр» АҚ қосылып, ол 2011 жылы 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС болып қайта 
құрылды.
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2019 жыл. Қазанда «Энергетик» санато-
рий-профилакториі» ЖШС және «Энергетик» 
демалыс үйі» ЖШС бір кәсіпорын – «Энер-
гетик» санаторий-профилакториі» ЖШС-не 
бірікті. 

2007 жыл. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
құрамына Екібастұз ЖЭО мен «Екібастұз  
жылу желілері» кірді..

Желтоқсанда «Энергетик» санато-
рий-профилакториі» ЖШС  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамына кірді. 

2018 жыл. Құрамына «Екібастұз жылу 
желілері» мен Екібастұз ЖЭО кірген «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС құрылды. 

Осы жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компани-
ялар тобының құрамына «Энергетик» санато-
рий-профилакториі» ЖШС мен «Энергетик» 
демалыс үйі» ЖШС кірді. 

2021 жылғы наурыздан бастап  
«ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» 
ЖШС «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
құрамына кірді

2008-2009 жылдар. «ОАОЭК» АҚ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акцияларын өзінің 
еншілес компаниясы – «Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық 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.

Компания туралы
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#біздің_болашақ #отбасыларды_қолдау
#даму #Жана_Қазақстан!

#Миссия
Факт
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Тұтынушылардың өмір 
сапасын арттыру және 
қызмет ететін өңірлердің 
экономикалық дамуына 
тұрғындарға, мекемелер мен 
ұйымдарға энергиямен қамту 
бойынша сапалы қызмет 
көрсету арқылы жағдай 
жасау. 

#Құндылықтар

― ― Қызметкерлердің жеке құқықтары 
мен мүдделеріне, тұтынушылардың 
талаптарына және біздің серіктестер 
мен қоғам алға тартатын әріптестік 
шарттарына құрмет.

― ― Қол жеткізген нәтижелерге 
лайықты еңбекақы беретін және 
кәсіби дамуға тең құқықтар беретін 
әділдік.

― ― Біздің жұмысымызға қажетті 
ақпаратты беру саласындағы 
адалдық.

― ― Біздің барлық жұмысымыздағы 
мүмкін нәтижелерге тұрақты қол жет-
кізуге негіз болатын тиімділік.

― ― Өз шешімдерінің салдарына жау-
апкершілікті алуға мүмкіндік беретін 
ерлік.

― ― Адамдарды кез-келген зиян мен 
денсаулығына төнетін қауіптерден 
қорғауға және қоршаған ортаны 
сақтауға негіз болатын қамқорлық.

― ― Шешім қабылдауға және оған 
жауапкершілікті алуға мүмкіндік бе-
ретін қызметкерлерге деген сенім.

Құндылықтарды сақтау корпора-
тивтік мәдениетті қолдап, дамытуға 
мүмкіндік береді. Компанияда құн-
дылықтар барлық іскерлік қызмет 
сфераларын, соның ішінде іскери 
серіктестермен өзара қызметті қоса 
алғанда байланыстырушы жүйе 
ретінде қарастырылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ – 
электр және жылу энергиясын 
өндіру, тасымалдау және өткізу 
саласында Қазақстанның 
солтүстік-шығыс өңіріндегі 
ірі кәсіпорындардың бірі. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар, Екібастұз, Ақсу 
қалаларын және Павлодар 
облысының аудандарын 
энергиямен қамтамасыз етеді. 
Өндірілген электр энергиясының 
бір бөлігін Компания 
республиканың өзге өңірлеріне 
жеткізеді.

Компания жеке бөлімшелердің 
(топ кәсіпорындарының) 
қарқынын, икемділігін топты 
орталықтан басқарудың 
тұрақтылығымен, сенімділігімен 
үйлестіре отырып, холдингтік 
құрылымның артықшылықтарын 
табысты пайдаланып келеді. 

Компания қызметкерлері – 
биік мақсаттарды бағындырып 
келе жатқан кәсіби маман-
дар командасы. Компанияның 
тұтынушылармен және жет-
кізушілермен орнатқан серікте-
стік қарым-қатынасы құрмет-ізет 
және өзара жауапкершілік не-
гізінде құрылған.

#Көрініс

Пандемия салдарында жаһандық 
тауар айналымы бұзылып, ұлттық 
экономиканың құлдырауы орын 
алды. Қатаң карантиндік және 
шектеу шаралары енгізілді. 
Компания басшылығы COVID-19 
індетінің тұрақты дамуға ықпалын 
ескере отырып, әрбір қызметкердің 
өмірі мен денсаулығын қорғауға 
және тұтынушыларды сенімді 
энергиямен қамту қызметін 
және қаржылық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету мақсатында 
өндірістік қызметті үздіксіз 
жүргізуге қажет барлық шараларды 
қолға алды.

COVID-19-бен 
байланысты 
тәуекелдер

Компания аталған 
міндетті өз қызметін 
халықаралық өндіріс, 
экология, денсаулық 
қорғау және әлеуметтік 
сала бойынша 
стандарттарына сай 
жүргізу арқылы жүзеге 
асырады. 
 
Тиімділіктің 
негізін Компания 
қызметкерлері құрайды, 
олардың құндылығы – 
жоғары кәсібилігінде, 
командамен жұмыс жасай 
білуінде және нәтижеге 
қол жеткізе алуға 
ұмтылысында жатыр.
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Қаржылық 
капитал

Жарғылық капитал 

16 664 
млн теңге

Өзіндік 
капитал  

38 949 
млн теңге

Активы

332 473  
млн теңге

Өндірістік капитал

Орнатылған электр 
қуаты (2021 жылғы 

наурыздан бері, ЦГЭ 
қоса алғанда)

777 МВт

Орнатылған 
жылу қуаты

2 268 Гкал/c

3 ЖЭО
411,45 км (Павлодар)  

және 342,7 км (Екібастұз)  
жылу желілері

15 277 км
электр желілері

Өткізуші 
компания 

Табиғи 
капитал

Өндірістік қызметі аясында Компания 
түрлі отынды (мазут және көмір), су 
ресурстары мен электр энергиясын, 
сондай-ақ, әуе бассейні ресурстарын 
пайдаланады. 

ҚҰРЫЛҒАН ҚҰНДЫЛЫҚ

О Корпорации

Компания өңірде 
қоғамдастықтармен 
сенімді әріптестік орнатып, 
ірі жұмыс беруші және 
өнеркәсіптік сектордың 
маңызды қатысушысы ретінде 
өңірлердің әлеуметтік-
экономикалық дамуына зор 
үлес қосады.  

Зияткерлік  
капитал

Әлеуметтік 
капитал

БИЗНЕС- 
МОДЕЛЬ

2021 ЖЫЛҒЫ 
НӘТИЖЕЛЕР 

Негізгі  
қызмет

Энергия  
жабдықтарын 
жаңғырту

Процестерді  
автоматтандыру

Жылу және электр 
желілерін қайта құру

Инвестициялық 
қызмет

ҚЫЗМЕТ

Э/э тасымалдау және 
тарату – энергияны өндіріс 
орнынан тарату орнына 
дейін электр желілері 
арқылы жеткізу. Электр 
желілерінің құрамына 
өзгерткіштер, электр беру 
желілері және тарату 
құрылғылары жатады

Ж/э тасымалдау және 
тарату – энергияны 
өндіріс орнынан тарату 
орнына дейін жылу 
желілері, орталық және 
жеке жылу пункттері, 
сорғы станцияларының 
қатысуымен магистральді 
және кварталішілік желілер 
арқылы жеткізу.

Ж/э және э/э өндіру – 
компанияның 3 ЖЭО-нда 
құрамдастырылған жылу 
және электр энергиясын, 
жел генераторларымен 
экологиялық таза энергия 
өндіру. 

Ж/э және э/э өткізу – 
тұтынушыларға электр 
және жылу энергиясын 
сату қызметі

Тұтынушылар

Мемлекет

Жұмысшылар

3 818,331 млн кВт·с – 
электр энергиясын өндіру  

(ЦГЭ қоса алғанда)

Оқудан өткен жұмысшылар 
саны – 3 730, оның ішінде: 

міндетті оқу бойынша – 2 969 
(барлығының 79,6 %-ы)

ҚжЕҚ және еңбек жағдайла-
рын жақсарту шараларына  
478 995 мың теңге бөлінді

Мүдделі тараптармен өзара  
қызмет жоспарын орындау 

Төленген корпоративтік табыс 
салығы – 

236 289 мың теңге

4 655,176 мың Гкал – 
жылу энергиясын өндіру

Мүдделі тараптардың  
9 тобы

6 776 107,754 мың теңге –  
қоршаған ортаны қорғау 

шығындары

Экологиялық және әлеуметтік  
әрекеттер жоспарын жүзеге асыру

2021 жылы 2020 жылмен салысты-
рғанда өнеркәсіптік және комму-

налдық қалдықтар көлемі  
64,691 мың тоннаға азайды. Бұл 

көмір отыны шығындарының, 
11,964 мың тоннаға азаюымен  

байланысты орын алды 

Өндірістік қорды жаңғыртуға 
инвестиция –  

6 млрд 977 млн 016 мың теңге 

1 554 
тұрғын ЭКЕАЖ-бен жабдықталды

Қызмет ету өңірлері

15,6 % 
кадр тұрақсыздығы

4 689
жұмысшы

Ұжымның  
32 %-ы  

жоғары білімді

493 адам 
кадрлық резерв

PROFENERGY аясында 
жас мамандарды қолдау 
бағдарламасы

Адам  
капиталы

Қолданысқа енгізілген 
Ellipse, Mobility, ЭКЕАЖ, 
ЖКЕАЖ, «Тезис» ӨТП АБЖ, 
биллинг, қазандық және 
турбоагрегаттардың ТП АБЖ, 
Инфопро жүйелері.
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Компанияның ірі энергия өндіруші активі.
― ― Станцияның орнатылған электр қуаты 555 МВт 

құрайды. 

― ― Орнатылған жылу қуаты – 1 154 Гкал/сағ. 

3-ЖЭО қаланың өнеркәсіптік кәсіпорындарын, жергілікті 
қызмет көрсету нысандарын және үй шаруашылықтарын 
электр энергиясымен қамтамасыз етеді. 

― ― Станция – Қазақстандағы ең заманауи станция-
лардың бірі болып табылады: 2009 жылдан бері оның 
өндіруші қондырғыларының 91 %-ы жаңартылды. .

― ― Станцияның орнатылған электр қуаты 110 МВт 
құрайды.

― ― Орнатылған жылу қуаты – 332 Гкал/сағ. 
 
2-ЖЭО қаланың өнеркәсіптік кәсіпорындарын, жергілікті 
қызмет көрсету нысандарын және үй шаруашылықтарын 
электр энергиясымен қамтамасыз етеді. 

― ― 2020-2021 жылу беру маусымы кезінде орнатылған 
электр қуатын пайдалану коэффициенті – 58,7 %.

― ― Станцияның орнатылған электр қуаты 12 МВт  
құрайды. 

ЕЖЭО Екібастұз қаласын жылумен қамтудың жалғыз көзі 
болып табылады. Станцияның пайдалануға берілгені-
не 2021 жылы 65 жыл толды: ол Компанияның ең көне 
кәсіпорны болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 3-ЖЭО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 2-ЖЭО

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
Екібастұз ЖЭО

Негізгі қызметі Павлодар облысының 11 ауданында, Павлодар, 
Ақсу қалаларында электр энергиясын беру мен таратуды  
жүзеге асыру болып табылады. Өндірістік қуаттары Павлодар 
қаласы мен Павлодар облысында орналасқан.

Қызмет көрсету аумағы – 105,9 мың км2 құрай-
ды. 

«ПЭТК» АҚ желілерінің ұзындығы –  
15 277 км, оның ішінде электр беру әуе 
желілерінің ұзындығы – 14 466 км, кабельдік 
желілер – 811 км.
«Павлодар ЭТК» АҚ электр желілері «Қазақстан электр 
желілерін басқару компаниясы» (KEGOC) АҚ арқылы Қазақстан 
бірыңғай энергетикалық жүйесіне және Ресей желілеріне 
қосылған, ол Компанияға Павлодар №1,2 және 3 ЖЭО өндіретін 
электр энергиясын таратуға мүмкіндік береді. №1 ЖЭО «Алю-
миний Казақстан» АҚ, №2 және 3 ЖЭО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ-на тиесілі. 

«ПЭТК» АҚ электр желілеріне Қазақстанның өнеркәсіптік 
аймағы – Павлодар облысының көптеген кәсіпорындары қо-
сылған. Мұнда түрлі меншік формасындағы 5 мыңдай кәсіпо-
рын қызмет етсе, өңір тұрғындарының саны – 752,9 мың адамды 
құрайды.

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

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

― ― Шығыс электр желілері кәсіпорны:  
Железинский, Қашыр, Лебяженский, Павлодар, Успенск,  
Шарбақты АЭЖ (Оң жағалау);  

― ― Қалалық электр желілері кәсіпорны Павлодар қаласы 
0,4–10 кВ тарату желілеріне пайдалану және техникалық қыз-
меттерін көрсетеді; 

― ― Өндірістік-жөндеу кәсіпорны Павлодар облысы бойын-
ша 35–220 кВ жоғары вольтті электр беру желілеріне пайдалану 
және техникалық қызметтерін көрсетеді;

― ― Қызметтің реттеуші түрлеріне жатпайтын Қалалық үй 
ішілік электр желілері Павлодар және Ақсу қалалары көпқа-
батты үйлер кондоминиумының 0,4 кВ электр желілеріне қыз-
мет көрсету келісімшарты бойынша жұмыс істейді; 

― ― Өндірістік басқармалар, қызметтер мен бөлімдер. 

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ  
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«Павлодар жылу желілері» ЖШС Павлодар қаласының 
тұтынушыларына жылу энергиясын беруді және та-
ратуды жүзеге асырады. Кәсіпорынның қызметі жылу 
желілерінің пайдалану сенімділігін жетілдіруге және 
жылу энергиясын шығару, беру және тұтыну үрдістерін 
үйлестіруді қамтамасыз етуге бағытталған.

Павлодар қаласы жылу желілерінің ұзын-
дығы тұтынушылар желілерін есепке 
алғанда – 769,91 км, оның ішінде:

― ― Магистральдық жылу желілері – 114,09 км;

― ― Кварталдық жылу желілері – 274,24 км;

― ― Ыстық сумен қамту желілері – 23,12 км;

― ― Тұтынушылар желілері – 358,46 км;

― ― Сорғы станциялары – 10 шт.;

― ― Орталық жылу пункттері – 22 шт.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС келесі өңір-
лерді электр және жылу энергиясымен 
қамтушы ұйым болып табылады:

― ― Павлодар қаласында электр мен жылу энергиясы;

― ― Павлодар облысы аудандары мен Ақсу қаласында 
электр энергиясы;

― ― Екібастұз қаласында жылу энергиясы (01.07.2021 
жылға дейін).

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларға сервистік 
қызмет көрсету сапасын жаңа технологияларды қолда-
ну арқылы арттыру саясатын жүргізеді. Тұтынушыларға 
қолайлы болуы үшін екінші деңгейлі банктер, интернет, 
банкоматтар, терминалдар арқылы төлем жасау жүйесі 
жолға қойылған. Қазіргі таңда екінші деңгейлі 6 банкпен, 
«Қазпошта» АҚ филиалымен, «Astana-Plat» ЖШС, QIWI 
Kazakhstan (КИВИ Қазақстан) және «Қазақстан Республи-
ка Ұлттық банкінің қазақстандық банкаралық есеп орта-
лығы» ШЖҚ-мен төлем жасау бойынша келісімшарттарға 
қол қойылған. Сондай-ақ, онлайн режимде және Kaspi.
kz қосымшасы арқылы QR-код бойынша төлем жасау 
мүмкіндігі жүзеге асырылды. 

«Екібастұз жылу желілері» Екібастұз қаласының тұты-
нушыларына жылу энергиясын беруді және тара-
туды жүзеге асырады. Кәсіпорынның қызметі жылу 
желілерінің пайдалану сенімділігін жетілдіруге және 
жылу энергиясын шығару, беру және тұтыну үрдістерін 
үйлестіруді қамтамасыз етуге бағытталған.

Екібастұз қаласы жылу желілерінің ұзын-
дығы тұтынушылар желілерін есепке 
алғанда – 422,9 км, оның ішінде:

― ― Магистральдық жылу желілері – 37,6 км;

― ― Квартал ішілік жылу желілері – 305,1 км;

― ― Тұтынушылар желілері – 80,2 км;

― ― Орталық жылу таратушы пункті – бірлік;

― ― Сорғы станциялары – 4 бірлік.

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
Екібастұз жылу желілері

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 2016-2021 жылғы тұтынушыларды электрмен қамту 
қызметіне орташа босату тарифтері

Электр  
энергиясы 1.01.2016 3.05.2017 1.09.2017 1.10.2018 1.01.2019 15.06.2020 20.08.2020 01.06.2021 01.09.2021

ҚҚС-сыз теңге/
кВт.с 12,30 12,37 12,92 12,39 12,05 12,72 14,05 17,10 18,18

ҚҚС-мен теңге/
кВт.с 13,776 13,854 14,470 13,877 13,496 14,246 15,736 19,152 20,362

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 2016-2021 жылғы тұтынушыларды жылумен қамту  
қызметіне орташа босату тарифтері 

Павлодар қаласы

 Жылу  
энергиясы 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.01.2018 01.05.2018 01.12.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.08.2021

ҚҚС-мен 
теңге/Гкал 2 953,66 2 992,12 3 309,63 3 309,63 3 685,55 3 738,41 3 731,12 3 874,95 4 004,11 4 262,47 3 974,53

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 2016-2021 жылғы тұтынушыларды жылумен қамту  
қызметіне орташа босату тарифтері 

Екібастұз қаласы

 Жылу  
энергиясы 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.01.2018 01.05.2018 01.12.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021-

30.06.2021 01.08.2021

ҚҚС-мен 
теңге/Гкал 3 884,98 3 924,73 4 662,49 4 662,49 5 339,13 5 379,60 5 379,60 5 383,53 5 386,89 5 885,78 3 974,53

2022 жылға дейінгі 
Даму стратегиясы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның стратегиялық мақсаты –  
аймақтың экономикалық өсімін қамтама¬сыз ету үшін 
Павлодар облысының энергетикалық жүйесінің тең-
дестірілген және тұрақты дамуын қамтамасыз ететін 
жетекші энергетикалық компания құру болып табылады. 
Компания әлемдік озық тәжірибелерді белсенді түрде 
ендіреді және өзінің қызметін өндіріс, экология, денса-
улық сақтау салаларындағы және әлеуметтік саладағы 
халықаралық стандарттарға сәйкес жүзеге асырады. 
Қызмет тиімділігін арттыру арқылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ-ның қызметі Компания активтерінің нарықтық құнын 
ұлғайтуға және инвестициялық тартымдылығын артты-
руға бағытталған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізудің негізгі бағыт-
тары:

― ― кепілді өткізуге ие және төмен тәуекелді нарықты 
мақсатты түрде кеңейту;

― ― өндірістің техникалық деңгейін көтеру және не-
гізгі өндірістік қорлар мен инфрақұрылымды жаңарту 
арқылы өндірістік тиімділікті арттыру; 

― ― инновациялық бағыттарды салмақты түрде дамыту 
арқылы перспективалы жобаларды енгізу;

― ― кадрлық құрамды өндірістік сектор мен кәсіпорын-
ды басқаруда жаңа тиімді технологияларға үздіксіз үйре-
ту арқылы үздік басқару стандарттарын енгізу.

 
Алға қойылған стратегиялық мақсатқа қол 
жеткізу үшін Компания келесі міндеттерді 
жүзеге асырады:

― ― инвестициялық бағдарламалар жүргізу, апаттылық 
қауіп-қатерлерін төмендету және жұмыссыз тұрып қа-
луға жол бермеу үшін электр өндіретін нысандардағы 
жабдықтарды қайта жарақтау және жаңарту;

― ― жылу және электр энергияларын тасымалдау кезін-
де тым жоғары нормативтік шығындарды төмендету;

― ― жылу және электр энергиясы бірліктерін өндіруге 
жұмсалатын бөлшек шығындарды төмендету;

― ― энергияны өндіру және тасымалдау кезінде үнемде-
уші және энергиялық тұрғыдан тиімді технологияларды 
енгізу;

― ― экология, қызметкерлердің денсаулығын қорғау, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары бойынша халықаралық 
стандарт талаптарына сәйкестіктің сертификатын сақтау;
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Даму стратегиясына 
сәйкес міндеттерді 
жүзеге асыру

― ― қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру мақса-
тында оларды үздіксіз оқыту;

― ― кәсіпорындарды басқарудың автоматтандырылған 
жүйесін енгізу.

2009 жылдан бергі мақсатты мін-
деттер

2021 жылғы жүзеге асырылу статусы  
(ЦГЭ қоспағанда)

В Инвестициялық бағдарламаны орындау нәтиже-
сінде 2020 жылға қарай үш станцияда өндірістік 
қондырғылардың тозуы 62,65 %-дан 61,6 %-ға 
қысқарады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» бойынша толықтай жаңар-
тылған өндірістік активтердің үлесі 76,4 %-ды 
құрайды.

Зиянды шығарылымдар саны 30 %-ға қысқарады;

Орнатылған электр қуатының өсімі – 127 МВт не-
месе 23,1 %.

Орнатылған жылу қуатының өсімі – 356 Гкал/с 
немесе 18,6 %.

Электр энергиясын өндіру бойынша – 3 733 млн 
кВт·с немесе 23,6 %.

Жылу энергиясын босату бойынша – 5 405 мың 
Гкал немесе 32,1 %.

2009-2020 жылдары желілердегі шығындардың 
келесі төмендеуіне қол жеткізу жоспарланып отыр:

― ― электр энергиясы бойынша 0,2 %-ға;

― ― жылу энергиясы бойынша 1,89 %-ға.

Станциялар қондырғыларының тозуы 52,5 %-ға төмендеді  
(2021 жылы көрсеткіштің төмендеу себебі – парктік ресурстың 
қзартылуы және ҚР Энергетика министрінің 21.01.2020 жылғы 
№26 бұйрығына сәйкес тоза деңгейін есепке алудың жаңа әді-
стемесінің қолданылуы).

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» бойынша жаңартылған өндірістік актив-
тердің үлесі 76,4 %-ды құрады (3-ЖЭО бойынша – 91 %);

Зиянды шығарылымдар 39,6 мың тоннаны құрап, 2020 жылмен 
салыстырғанда 3,8 %-ға төмендеді;

Орнатылған электр қуаты 777 МВт (өсім 23,1 %);

Орнатылған жылу қуаты 2 268 Гкал/с (өсім 18,6 %); 

Электр энергиясын өндіру бойынша – 3 535,9 млн кВт·с  
(төмендеу 5,3 %);

Жылу энергиясын босату бойынша – 4 655,2 мың Гкал  
(төмендеу 9,4 %).

Электр желілеріндегі нормативтен тыс шығындар 2015 жылы 
толықтай жойылды. 

Шығындардың төмендеуі:

― ― электр энергиясы бойынша 0,82 %;

― ― жылу энергиясы бойынша 1,2 %.

Бірыңғай АТ-платформада тұтынушыларға  
қызмет көрсету орталықтарын құру.

ABB Ellipse (АСУПФиА Ellipse) жүйесі базасында өндірістік қор-
лар мен активтерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін 
дамыту.

Павлодар мен Ақсу қалаларында, облыстың аудан орталықта-
рында бірыңғай биллинг жүйесін пайдаланатын халыққа қыз-
мет көрсету орталықтары қызмет етеді. 

Бірыңғай биллинг жүйесіне көшу

Павлодар және Ақсу қалаларында электр және жылу энерги-
ясы бойынша заңды және жеке тұлғаларды бірыңғай биллинг 
жүйесіне енгізу «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нда 2019 жылы 
толықтай аяқталды.  
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Екібастұз өткізу учаскесі 2020 
жылы қыркүйекте EnSoft ЖШС әзірлеген жылу энергиясы бой-
ынша заңды және жеке тұлғаларға арналған бірыңғай биллинг 
жүйесіне көшті (01.07.2021 жылдан бастап Екібастұз қаласы тұты-
нушыларын жылу энергиясымен қамту қызметі «Екібастұзжылу-
энерго» ЖШС-не көшті).

2009 жылдан бергі мақсатты мін-
деттер

2021 жылғы жүзеге асырылу статусы  
(ЦГЭ қоспағанда)

Сертификаттау

«Павлодар ЭТК» АҚ және «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нде 
мәліметтерді енгізуге арналған энергия беруші компания функ-
ционалы енгізілді. 

Компания келесі халықаралық стандарттардың талаптарына 
сәйкестікке сертификаттаудан өтті:

― ― ISO 9001:2015, сапа менеджменті жүйесі

― ― ISO 14001:2015, экологиялық менеджмент жүйесі 

― ― ISO 50001:2018, энергетикалық менеджмент жүйесі 

― ― ISO 45001:2018 денсаулық қорғау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету менеджменті.

― ― ISO 14001:2015, қоршаған орта менеджменті жүйесі (2015 ж.);

Өндірістік жарақаттануды төмендету мақсатын-
да шаралар өткізу

2021 жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы 
кәсіпорындарының құрылымдық бөлімшелерінде 12 Қауіпсіздік 
техникасы күні, 509 кіріспе инструктаж, 24 өндірістік жиналыс 
өткізіліп, ҚжЕҚ талаптарын бұзған жұмысшылардың отбасыла-
рына 3 жазбаша хабарлама жолданды. 

Кәсіпорындарды жоғары білікті қызметкерлер-
мен қамту:

― ― Жұмысшылардың басқарушылық және кәсіби 
компетенцияларын дамыту;

― ― Тәжірибе беру және жаңа жұмысшылардың 
тез бейімделуі үшін тәлімгерлік институтын  
дамыту;

― ― Ішкі және сыртқы кадрлық резервті қалыпта-
стыру.

2021 жылы кадрлық резервте тұрған 493 жұмысшының ішінен  
73 адам басшылық лауазымдарға ауысты. 

2021 жылы 11 жұмысшы кәсіпорын профилі бойынша сырттай 
оқу формасымен жоғары білім алса, 10 жұмысшы кәсіпорын 
профилі бойынша сырттай оқу формасымен техникалық/кәсіби 
білім алды. 

Бес жылда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» жоғары білікті жұмысшылары 
қатарынан тәлімгерлер пулы қалыптасса, жыл сайын 80-нен 
астам жұмысшы тәлімгер болып тағайындалады. 

Статус реализации в 2021 году 
(без ЦГЭ)

«Павлодар ЭТК» АҚ және «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нде 
мәліметтерді енгізуге арналған энергия беруші компания функ-
ционалы енгізілді. 

Компания келесі халықаралық стандарттардың талаптарына 
сәйкестікке сертификаттаудан өтті:

― ― ISO 9001:2015, сапа менеджменті жүйесі

― ― ISO 14001:2015, экологиялық менеджмент жүйесі 

― ― ISO 50001:2018, энергетикалық менеджмент жүйесі 

― ― ISO 45001:2018 денсаулық қорғау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету менеджменті.

― ― ISO 14001:2015, қоршаған орта менеджменті жүйесі (2015 ж.);

2021 жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы 
кәсіпорындарының құрылымдық бөлімшелерінде 12 Қауіпсіздік 
техникасы күні, 509 кіріспе инструктаж, 24 өндірістік жиналыс 
өткізіліп, ҚжЕҚ талаптарын бұзған жұмысшылардың отбасыла-
рына 3 жазбаша хабарлама жолданды. 

В 2021 году высшее образование по заочной форме обучения 
по профилю предприятия получили 11 работников; 
техническое/профессиональное образование по заочной 
форме обучения по профилю предприятия – 10 работников. 

За пять лет сформирован пул наставников из числа высоко- 
квалифицированных работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», еже- 
годно наставниками назначаются более 80 работников.

В течение 2021 года из 493 работников, состоящих в кадровом 
резерве, переведено на руководящие должности 
73 человека.

2022 жылға дейін инвестици-
ялық бағдарламаны жүзеге 
асыру перспективалары 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  Қазақстанның 
электр энергетикасы саласындағы 
кәсіпорындар арасында өндірістік 
активтерді жаңарту және қайта құруға 
салынған капитал көлемі бойынша ең 
ірі инвестициялық бағдарламалардың 
бірін жүзеге асырады. Компания 2022 
жылға жоспарлаған инвестиция көлемі 
8 746,999 млрд теңгені құрайды. 
Даму стратегиясына сәйкес, Компания 
үш бағыт бойынша инвестициялық 
бағдарламаны жүзеге асыруды 
жалғастырды: беру кезінде электр 
және жылу энергиясы шығындарын 
төмендетуді қоса алғанда, энергия 
үнемдеу; өндірістің экологиялық 
параметрлерін жақсарту. 
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«ЦАТЭК Green Energy  
(ЦАТЭК Грин Энерджи)» ЖШС

«ОАЭК» АҚ жасыл экономиканы дамытуды қолдайды. Компаниялар тобының 
даму стратегиясында активтер құрылымындағы жасыл энергетика үлесін арттыру 
қарастырылған. 2020 жылы «ОАЭК» АҚ еншілес ұйымы «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС-нда 
қатысу үлесін кезең-кезеңімен сатып алу шартын жасасты. 

КОМПАНИЯ 
ТУРАЛЫ
 
«ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин 
Энерджи)» ЖШС (бұдан әрі – Грин 
Энерджи) 2014 жылғы 23 шілдеде жаңар-
тылатын энергия көздері (ЖЭК) саласын-
дағы инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыру мақсатында құрылған болатын. 
Компанияның салыстырмалы түрде қысқа жұмыс 
мерзіміне қарамастан, жобаларды сәтті жүзеге асырып 
қана қоймай, алдағы уақытта өзара тиімді серіктестікті 
дамытуға және ЖЭК саласында жоғары деңгейде қызмет 
көрсетуге мүмкіндік.

Компанияның негізгі ресурстары мен  
мүмкіндіктері (сәттілік факторлары):

― ― Жоғары білікті басқарушылық және жұмыс қызмет-
керлері; 

― ― ЖЭК саласындағы жобаларды жүзеге асырудағы 
сәтті халықаралық және жергілікті тәжірибе;

― ― ЖЭК қолдау және дамыту заңдары мен ережелері, 
нормативтік құқықтық актілер бойынша тәжірибе жүзін-
де жинақталған білім.

Компания кәсіби негізде келесі қызмет-
терді көрсетеді: 

― ― Жаңартылатын энергия көздері жобаларына жалпы 
ақпараттық қолдау көрсету;

― ― Жел және күн станциялары бойынша ең оңтай-
лы қондырғыларды, олардың өндірушілерін таңдауда 
шешім қабылдауға қажетті қосымша материалдар мен 
ақпарат ұсыну; 

― ― Жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоба-
ларды жүзеге асыру аясында мердігер шартын, қон-
дырғылар жеткізу және қызмет көрсетуден дайындық, 
құрылымдау және талқылау процесіне қатысу. 

― ― Жаңартылатын энергия көздері нысандарына ке-
шенді сынақ өткізу бағдарламаларын әзірлеу;

― ― Дрон көмегімен әуе электр беру желілерінің және 
шағын станция жабдықтарының жағдайына мониторинг 
жасау;

― ― Дрон көмегімен жел турбиналары мен күн панель-
дерін инспекциялау;

― ― Жаңартылатын энергия көздері нысандарын салу 
бойынша жобаларға кешенді қолдау көрсету. 

Стратегия

Жауапкершілік пен тұрақты даму 
принциптеріне сай болу Грин Энерджи 
жұмысының негізгі құндылығы және 
ажырамас бөлігі болып саналады.
 
Біз қоршаған ортаға қамқорлықты кез 
келген жауапты бизнестің міндетті 
шарты деп есептейміз.  Қоршаған ортаны 
қорғау және біздің қызметкерлердің 
экологиялық мәдениетін арттыру – Грин 
Энерджи қызметінің басым бағыттарының 
қатарында. 
 
Грин Энерджи өнеркәсіптік қауіпсіздіктің 
жоғары стандарттарын ұстанады. Еңбек 
қауіпсіздігі мәдениетін қалыптастыру 
бойынша бағдарлама «Қуаттылығы 
100 МВт Астана EXPO-2017» жел электр 
станциясы жұмысының негізгі бағыты. 
 
Әлеуметтік жауапкершілікті компания 
ретіндегі позициясын күшейту 
мақсатында Грин Энерджи қызметкерлері 
өнеркәсіптік мақсаттарға қол жеткізу мен 
әлеуметтік-экономикалық дамуға үлес 
қосуды біріктіретін ортақ құндылықтар 
құрумен айналысады. 
 
Грин Энерджидің негізгі стратегиясы 
жаңартылатын энергетика жобаларын 
толықтай әзірлеу болып табылады. 
Қуаттылығы 100 МВт болатын Астана 
EXPO-2017 жел электр станциясын салу 
жобасындағы идеядан пайдалануға 
беруге дейінгі тәжірибені ескере отырып, 
сонымен қатар, жел электр станциясын 
пайдаланудағы қолда бар тәжірибені 
назарға ала отырып, Грин Энерджидің 
жоғары білікті басқарушы қызметкерлері 
перспективасы жоғары ЖЭК нарығындағы 
үздік позицияларды иеленуге күш салып 
келеді. 
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Компанияның мекен-жайы:
Заңды және нақты мекен-жайы –  
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Cұлтан қаласы,  
Есіл ауданы, Достық көшесі, 2,  
н.п.2 SAAD бизнес орталығы, 8- қабат

Пайдалануға берілген мерзімі:
1 ІҚК ЖелЭС – 26.08.2019 ж., 2 ІҚК ЖелЭС – 26.11.2020 ж. 

Нысанның мекен-жайы:
Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Бұлақсай а.о., Қостомар 
ауылының маңы, "Астана EXPO-2017" ЖЭС 
 
Директор: Сарыев Е.Б.

«АСТАНА EXPO-
2017» ЖЕЛ ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫ
Компания Қазақстан Республикасы Президенті бекіткен 
Жасыл экономикаға көшу концепциясы және электр 
энергиясын жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) есебі-
нен арттыру аясында «Жел энергиясын қайта құру үшін 
қуаттылығы 100 МВт электростанции «Астана EXPO-2017» 
жел электр станциясын салу» жобасын (бұдан әрі – Жоба) 
жүзеге асырды.

 

Жобаның негізгі мақсаты 
экологиялық таза 
энергияны өндіру мен 
елдің энергетикалық 
қауіпсіздігін бекітуге 
бағытталған жетекші 
технологияларды ендіру 
жолымен Қазақстан 
Республикасының 
энергетикалық секторын 
дамыту болып табылады.

#Факт

 
 
Жоба бойынша жел энергетикасының 
әлемдік лидерлерінің бірі VESTAS компани-
ясының 29 жел генераторын орналастыру 
қарастырылған. Екі іске қосу кешенінен 
тұратын олардың жалпы қуаты 100 МВт 
және олар өте төмен температуралық ре-
жимдерде жұмыс істеуге есептелген: 

― ― қуаты 50 МВт болатын I іске қосу кешені 2019 жылғы 
26 тамызда пайдалануға берілді. Жобаның бірінші іске 
қосу кешенінің 15 жел турбиналарының әрбірі мұнара 
биіктігіне (84 метр) ие. Ротор диаметрі 112 метр. Әрбір 
жел турбинасының номиналды қуаты 3,45МВт құрайды;

― ― қуаты 50 МВт болатын ІI іске қосу кешенін жүзеге 
асыру 2020 жылғы 26 қарашада аяқталды. II іске қосу ке-
шені аясында әрбірінің қуаты 3,45МВт болатын 14 бірлік 
жел турбиналары орнатылды. Мұнара биіктігі 80 метр, 
ротор диаметрі 117 метр.

Жобаны жүзеге  
асыру қорытындылары:

Тұтынушыларды  
экологиялық таза электр 
энергиясымен қамтамасыз 
ету

Құрылыс кезінде 300-ден астам 
жұмыс орнын құру және ЖелЭС 
пайдалану үшін 20 жергілікті  
маманды оқыту

Парник газ шығарылымдарын 
жылына 230 000 тоннаға  
қысқарту, бұл 113 000 автокөлік 
шығаратын шығарылымдарға тең

10 мыңнан астам  
отбасының жылдық 
энергия тұтынуын 
қамтамасыз ету

Жылына 79 000 тонна 
шартты отын үнемдеу

2020 2021

Өткізуден түскен 
табыс 11 684 443 21 891 519

EBITDA 9 921 182 19 642 105

EBITDA margin 84,91 % 89,72 %

Электр  
энергиясын  

сатып алу  
тарифі

2020 2021

ҚҚС-сыз/кВт·с 59,7 63,87

ҚҚС-пен/кВт·с 66,84 71,53

Өндірістік қондырғы типі Ұзындығы/ саны

V-112 жел энергетикалық қондырғысы 
(3,45 МВт дейінгі қуаттылық режиміне ие 3,3 МВт ЖЭҚ бірліктік қуаты) 15 бірлік

V-117 жел энергетикалық қондырғысы 
(Қуатын 3,3 МВт дейін шектеу мүмкіндігіне ие 3,45 МВт ЖЭҚ  
бірліктік қуаты)

14 бірлік

Шағын станциялар

ШС 220/35/10 кВ  
(әрбірі 80 МВА екі күштік трансформаторы) 1 бірлік

Электр беру желілері

ӘЖ 220 кВ 15,59 км

КЖ 35 кВ 86,4 км

Жыл

SCADA  
бойынша 

электр  
энергиясын  

өндіру  
(млн кВт·с)

Коммерциялық 
өндіру  

(млн кВт·с)

2020 202, 410 196,868

2021 350, 636 342,751

Өндірістік қызмет 
нәтижелері

Негізгі өндірістік сипаттамалар

2021 жылғы қаржылық 
көрсеткіштер

Толық ақпаратты компания 
сайтынан алуға болады:

cge.kz
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Ішкі жалпы өнім
ҚР стратегиялық жоспарлау және реформалар 
жөніндегі агенттіктің Ұлттық статистика бюросының  
алдын ала деректері бойынша, 2021 жылы Қазақстан ЖІӨ  
4,1 % өссе, жыл бұрын экономика 2,5 % қысқарған бо-
латын. Жаһандық пандемия және карантинмен ай-
шықталған ауыр жылдан кейін, 2021 жылы экономика 
қайтадан өсім траекториясына шықты. Өсімге негізгі 
үлесті қызмет өндірісі (бұл салада 4 % жоғарылау бар) 
қосты, әсіресе айтарлықтай өсімді жаппай және бөлшек 
сауда (9,2 %) және ақпарат пен байланыс (на 14,6 %) сала-
лары берді. Тауар өндірісі бірінші кезекте өңдеу өнер-
кәсібінің өсімі арқасында 3,6 % жоғарылады. 
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Жалпы ішкі өнім динамикасы
Дереккөз: ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы

ЭКОНОМИКАҒА ШОЛУ
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Өнеркәсіп
2021 жылы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 3,8 % өсім берді. 
Өндіріс көлемінің артуы республиканың 15 өңірінде 
байқалып, төмендеу тек екі облыста ғана (Батыс 
Қазақстан және Маңғыстау облыстары) орын алды. 

Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындауда 
2021 жылы өсім 1,7 % пайызды құрады. Өсімнің төмен 
көрсеткіші шикі мұнай (0,3 %) мен көмір (0,8 %) 
өндірісінде байқалды. Жоғары өсім металлургиялық 
рудалар (4,2 %) өндірісі мен Тау-кен өнеркәсібінде 
қызмет көрсету (4,3 %) саласында орын алды.

Әлдеқайда динамикалық жағдай өңдеу өнеркәсібінде 
байқалса, мұнда өндіріс көлемі 5,5 % жоғарылады. 
Мысалы, машина және қондырғыларды қоспағанда, 
дайын металл өнімдерін шығаруда өсім 18,2 % болса, 
машина құрастыруда 20,4 % болды.

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және 
кондиционерленген ауамен қамтуда өсім 4,8 %-ға жетсе, 
бұл негізінен құбыр өткізгіштері арқылы газ пішінді 
отынды өндіру және таратудың 5,7 % өсімі есебінен орын 
алды. Электр энергиясын өндіру, беру және таратуда 
өсім көрсеткіші 5,2 % құрады. 

Инвестициялар
2021 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар-
дың өсімі жыл бұрынғы 3,4 % құлдыраудан кейін 3,5 % 
болды. Бұл ретте өнеркәсіпке салынған инвестициялар 
өсімінің көрсеткіші 0,7 %. Энергетикалық секторда 
инвестициялардың төмендеуі 4,9 % болса, өткен 
жылы төмендеу мәні 20 %-дан астам болған еді. 

Өнеркәсіп Электр энергетикасы
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Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар динамикасы, %
Дереккөз: ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы

Инфляция
2021 жылы инфляция көрсеткіші 8,4 % болды. Бұл соңғы 
бес жылдағы ең айтарлықтай деңгей. Оның ішінде 
азық-түлік тауарларына баға 9,9 % артса, азық-түліктік 
емес тауарлар бағасы 8,5 %, ақылы қызметтер 
6,5% қымбаттады. 

Бұл ретте тұрғын үй қызметтерінің бағасы 9,2 % өсті. 
Атап айтқанда, электр энергиясының құны 9,3 % 
қымбаттап, жылу энергиясының бағасы төмендеуін 
жалғастырды. 2021 жылғы төмендеу 2,8 % болды.

Жалпы инфляция
Тұрғын үй қызметтері
бағасы (электр энергиясы,
жылу, су, газ және отынның өзге де түрлері)

Электр энергиясы
Орталық жылу беру
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ҚР инфляция динамикасы, %
Дереккөз: ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы

Болжам

Биылғы сәуірде жария болған Ұлттық 
экономика министрлігінің болжамында 
ҚР экономикасының өсімі 2,1 % 
(өткен жылғы болжам 3,9 %) болатыны 
айтылған. Болжамның нашарлауы 
өңірдегі геосаяси жағдаймен және 
жаһандық ЖІӨ перспективаларының 
нашарлауымен байланысты. 

Еуразиялық даму банкі мамыр 
айындағы болжамында Қазақстан 
экономикасының 2022 жылы 2,5 % 
өсетінін айтты (ақпан айындағы 
болжамда 4 % өсім туралы 
айтылған еді). 
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Энергетика 
саласына шолу 
2021 жылы Қазақстанда электр энергиясын өндіру мен 
тұтынудың күрт өсімі байқалды. Бұл металлургия, 
машина құрастыру, мұнай өңдеу секілді энергияны көп 
қажет ететін өнеркәсіп салаларында өндірістің қайта 
қалпына келуімен байланысты орын алды. Электр 
энергиясын тұтыну мөлшерінің артуына криптовалюта 
майнингі де өз әсерін тигізді. 

Қазақстанда электр энергетикасының дамуында жаңар-
тылатын энергия көздеріне көшу тренді байқалады, 
бұл энергожүйеде айтарлықтай өзгерістерді қажет етеді. 

 

Өндіріс
KEGOC жүйелік операторының мәліметінше, 2021 жылы 
Қазақстанда 114,45 млрд кВтс электр энергиясы өндірілді. 
Бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 5,8 % жоғары және көлемі 
бойынша соңғы он жылдағы екінші жоғары өсім мәні-
не ие болып табылады. Атап айтқанда, өндіріс көлемі 
бойынша ең жоғары өсім Павлодар облысында (12,5 %) 
байқалды. 10 %-дан астам өсім сонымен бірге Атырау, 
Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында орын 
алды. Бұл ретте Қарағанды облысында (өндіріс көлемі 
бойынша екінші орында) 3,7 % төмендеу байқалды.

Өндірістің айтарлықтай өсімін ҚР БЭЖ барлық үш 
аумағы да көрсетті. Солтүстік аумаққа Қазақстандағы 
электр энергиясының жиынтық өндірісінің 77 %-ы 
сәйкес келді. 2020 жылға қарай өсім 5,7 % немесе 
4,75 млрд кВт•с болды. Батыс аумаққа 13 % өндіріс 
тиесілі болса, өсім 7,4 %-ға жетіп, абсолютті мәнде 
1 млрд кВт•с-ты құрады. Оңтүстік аумақта электр 
энергиясы өндірісі өткен жылы 5,3 % 
немесе 0,61 млрд кВт•с-қа өсті.  
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Дереккөз: KEGOC

Аумақтар бойынша электр 
энергиясының өндірісі, млрд кВт•с 
Дереккөз: KEGOC

2021 жылы аумақтар бойынша 
электр энергиясының өндірісі, 
млрд кВт•с және үлесі
Дереккөз: KEGOC

2021 жылы электр энергиясының 79,7 %-ын ЖЭС өндірді. 
Өндіріс өсімі 5 % құраса, жыл бұрын өсім 1 % болған еді. 
12 %-дық айтарлықтай өсім ГЖЭС-те байқалса, оларға 
өндірістің 9,4 %-ы сәйкес келеді. 

Тұтыну
Электр энергиясын тұтыну 2021 жылы 6,1 % өсті. 
Бұл соңғы жылдардағы ең жоғары көрсеткіш. 
Тұтынудың айтарлықтай өсімі барлық үш аумақта да 
байқалды. Тұтынудың ең жоғары өсімі Оңтүстік аумақта 
(9 %) тіркелсе, екінші орында Батыс аумақ (7 %) тұр. Одан 
кейінгі кезектегі Солтүстік аумақта өсім 5 %-ға жетті. 
Бұл ретте Солтүстік аумаққа электр энергиясын 
тұтынудың 65 %-ға жуығы сәйкес келеді. 

Сальдо-ағын
2021 жылы электр энергиясының таза экспорты 
556,9 млн кВт•с болды. Ресей Федерациясына экспорт 
1 326,6 млн кВт•с құраса, Ресей Федерациясынан импорт 
1 788,32 млн кВт•с болды. Орталық Азия ЭӘҰ-на экспорт 
1 323,83 млн кВт•с-қа жетсе, импорт 305,21 млн кВт•с  
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Өндіріс типі бойынша электр энергиясының өндірісі, млрд кВт•с
(Дереккөз: KEGOC)

Тип генерации 2019 2020 2021 Өзгеріс 2021 жылғы 
үлесі

ТЭС 85,96 86,66 91,16 5 % 79,7 %

ГТЭС 9,98 9,53 10,70 12 % 9,4 %

ГЭС 8,98 9,55 9,18 -4 % 8,0 %

СЭС, ЖелЭС және БГҚ 1,11 2,35 3,40 45 % 3,0 %

Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын станци-
ялардың (СЭС, ЖелЭС және БГҚ) өндірісі 2021 жылы 45 % 
(екі жыл қатарынан ек еселенгеннен кейін) жоғарылады. 
Электр энергиясы өндірісінің жалпы құрылымында 
олардың үлесі 2020 жылғы 2,2 %-дан кейін 3 %-ды құрады. 



37Нарықтық ортаға талдау Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21 36

Қуаттылықтар
KEGOC мәліметінше, Қазақстанда электр энергиясын 
190 электр станциясы өндіреді. 2022 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша, олардың жалпы орнатылған қуаты 
23 959,3 МВт-ты құраса, иеліктегі қуаты — 20 200,5 МВт.

2021 жылы орнатылған қуат өсімі 412,3 МВт-ты құрап, 
бірінші кезекте жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланатын станциялармен қамтамасыз етілді. 
Күн электр станциялары бойынша орнатылған қуат өсімі 
149 МВт (1 034,3 МВт-қа дейін), жел электр станциялары 
бойынша 148 МВт болып, орнатылған қуат 659,5 МВт-қа 
жетті. Гидроэлектр станцияларының орнатылған қуаты 
бір жылда 76,6 МВт артып, 2 806,2 МВт-қа жетті. 
ЖЭС бойынша өсім 38,7 МВт, бұл ретте орнатылған 
қуат 19 458,2 МВт-қа жетіп, ол ҚР БЭЖ орнатылған 
қуатының 81 %-ын құрады. 

Қазақстан электр станцияларының орнатылған және иеліктегі қуаты, МВт
(2021/2022 жж 1 қаңтардағы жағдай бойынша)

Электр 
станциялары

Орнатылған қуат Иеліктегі қуат

2021 2022 Δ, МВт 2021 2022 Δ, МВт

Барлығы 23 547,1 23 959,3 412,3 20 039,1 20 200,5 161,4

ЖЭС 19 419,5 19 458,2 38,7 17 456,1 17 454,4 1,7

СЭС 885,3 1 034,3 149,0 641,6 834,3 192,7

ЖелЭС 511,6 659,5 148,0 311,6 376,8 65,2

ГЭС 2 729,6 2 806,2 76,6 1 628,7 1 534,0 94,7

БГҚ 1,1 1,1 – 1,1 1,1 –

Дереккөз: «Самұрық-Энерго» АҚ

Жаңартылатын 
энергия көздері
«Париж келісімі» аясында Қазақстан «жасыл экономи-
каға» көшуге бағыт алды. Атап айтқанда, ел өзіне 2060 
жылға қарай көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу 
міндеттемесін алды. Бұл істің айтарлықтай бөлігін электр 
энергетикасы секторында жаңартылатын энергия 
көздерінің ролін күшейту құрайды. Бүгінде саланы 
реттеушілердің ЖЭК қолдауға деген ұмтылысы 
анық байқалады.

2021 жылы ЖЭК қолдануды қолдауға қосымша 
ақы беру қолданыла бастады.

Нәтижесінде дәстүрлі станциялардың 
өткізу бағасы екіге бөлінді:

― ― Өкілетті орган бекіткен әдістеме бойынша 
айқындалатын, электр энергиясын өндіру мен пайда 
нормасының шығындары ескерілген электр 
энергиясының шекті тарифі;

― ― ЕҚО анықтайтын ЖЭК қолдау тарифі. 

Өткен жылы «ЕҚО» ЖШС-не электр энергиясын өткізетін 
ЖЭК нысандарын электр энергиясын беру төлемдерінен 
босату туралы (бұрын барлық ЖЭК нысандары босаты-
латын) шешім қабылданды. Бұл ретте ЖЭК нысандары 
өндіретін электр энергиясын сатып алу шарттарының 
қызмет мерзімі 15-тен 20 жылға ұзартылды. 
Бұл инвесторларға тартымдылықты арттыруы тиіс.

ҚР БЭЖ электр энергиясының болжамдық теңгерімі, млрд кВтс

Көрсеткіш 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Электр энергиясын 
тұтыну 119,7 123,2 125,8 129,7 131,9 134,5 136,9

Электр энергиясын 
өндіру 115,1 117,3 121,8 125,9 131,5 131,5 131,7

Қолданыстағы 
станциялар 110,5 107,1 107,4 106,2 105,8 105,9 106,1

Жоспарлы 4,6 10,2 14,3 19,7 25,6 25,6 25,6

о.і. ЖЭК 2,0 3,9 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Артық 4,6 5,9 4,0 3,9 0,5 3,0 5,2

Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігі

ЖЭК станцияларына берілген 
қолданыстағы артықшылықтар 
қатарында келесілерді атап өтуге болады: 

― ― Электр желілеріне кепілді қосылу; 

― ― Электр энергиясын кепілді сатып алу;

― ― ЖЭК қолданатын жылу электр энергиясын 
өндіру бойынша нысандарды ынталандыру;

― ― ЖЭК қолданатын нысандардың бекітілген 
тарифтерін инфляция және шетелдік валюта 
курсы бойынша индекстеу;

― ― ЖЭК қолданатын нысандардың аукциондық 
бағасын индекстеу.  
 
Бұдан әрі заңнамадағы өзгерістер ГЭС дамытуды қолдау, 
электр энергиясын жинақтау жүйесін қолданатын ЖЭК 
жобалары, шағын ауқымды ЖЭК дамыту салаларына 
бағытталады. 

Саланы дамыту 
жоспары

ҚР Энергетика министрлігінің 
болжамынша, 2022 жылы 
115,1 млрд кВтс деңгейінде электр 
энергиясын тұтыну күтіліп отыр. 
2021 жылға қарай өсім шамамен 5 %. 
Болжам бойынша, өндіріс 
115,1 млрд кВтс құрауы тиіс. 
Бұл шамамен 2021 жылғы деңгей 
сақталуы тиіс дегенді білдіреді. 
Профицит 4,6 млрд кВтс 
деңгейінде күтіледі.
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Күл, азот қышқылы және күкірт шығарылымдары концентрациясы, мг/нм3

Көмір күлі, мг/м3 Азот қышқылы  
(NOx), мг/м3

Күкіртті ангидрид  
(SO2), 
мг/м3

2018 276 419 938

2019 282 409 972

2020 299 346 981

2021 258 340 914

Энергия өндіру кезінде қоршаған ортаға 
негативті ықпал етуді төмендету 

Екінші деңгейлі титан 
эмульгаторларын 
орнату
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ станцияларындағы барлық 
қазандық агрегаттарда екінші деңгейлі титан эмульга-
торлар орнатылып, бұл түтін газдарын тазалау деңгейін 
арттырып, кәсіпорындардың экологиялық төлем шығын-
дарын азайтуға мүмкіндік берді.  

Күл үйінділерін салу
Күл-қож қалдықтарын 25 жылға дейін қоймалау мақсатын-
да полисинтетикалық геомембрананы қолдана отырып, 
күл үйінділерін салу жұмыстары атқарылуда. Бұл зиянды 
заттардың жерге сіңуін болдырмайды. 

Өндіріс
Инвестициялық бағдарлама аясында 2021 жылы өндірісті 
арттыру, электр және жылу энергиясын беру кезінде 
шығындарды азайту, қызметтің экологиялық параметр-
лерін жақсартуға бағытталған қондырғыларды жаңғырту 
бойынша бірқатар ірі ауқымды шаралар жалғастырыл-
ды. 2021 жылы Компания инвестициялық бағдарлама 
шараларын орындауға 6 млрд 977 млн 016 мың теңге 
бағыттады.

2021 жылы электр энергиясын өткізу көлемі 1 315 млн 
кВт•с құраса, ол 2020 жылмен салыстырғанда 1,7 %-ға 
төмен. 2021 жылы жылу энергиясын өткізу көлемі  
3 213,4726 мың Гкал құрап, 2020 жылмен салыстырғанда  
4,6 %-ға төмендеді.

Жаңа қондырғыны іске қосу арқасында 2009-2018 жыл-
дары станцияның мүмкіндіктері айтарлықтай артады, бұл 
өңірдің жылу және электр энергиясына деген күн санап 
өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз етеді және Пав-
лодар облысының бизнес-жобалары мен өнеркәсібінің 
дамуына серпін береді.
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Атауы 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Орнатылған электр қуаты, 
МВт 662 662 677 677 677 777

Электр энергиясын өндіру, 
млн кВт•с 3 829 4 074 3 814 3 560 3 704 3 818

Қазақстандық электр энерги-
ясы өндірісіндегі үлесі, % 4,1 4,0 3,6 3,3 3,4 3,3

Электр энергиясын тасымал-
дау, млн кВт•с 2 544 2 612 2 375 2 219 2 442 2 329

Электр энергиясын тауарлы 
босату, млн кВт•с 3 058 3245 3 023 2 792 2 948 3 147

Орнатылған жылу қуаты, Гкал 2 240 2 240 2 268 2 268 2 268 2 268

Жылу энергиясын өндіру, 
мың Гкал 4 568 4 445 4 981 4 540 4 478 4 655

Жылу энергиясын тасымал-
дау, мың Гкал 3 225 3 195 3 355 3 219 3 126 3 312

Жылу энергиясын тауарлы 
босату, мың Гкал   4568 4 175 4 797 4 418 4 188 4 408

2021 жыл 2021 жыл

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 3-ЖЭО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Павлодар 2-ЖЭО 

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
Екібастұз ЖЭО 

3-ЖЭО күл үйіндісінің үшінші кезегінің бірінші іске қосу 
кешенінде жұмыстарды аяқтау және пайдалануға беру, 
3-ЖЭО күл үйіндісінің екінші кезегін рекультивациялау, 

№2 темірбетонды түтін тұрбасының жобасына оң мем-
лекеттік сараптама алу және оның құрылысын бастау 
станцияның қазандық агрегаттарының тартылысы 
бойынша шектеуді алып, болашақта салынуы жоспарла-
нып отырған №7 және №8 қазандықтарды тұрбаға қосу 
мүмкіндігін береді. 

№6 турбоагрегат конденсаторын қайта құру; №2 қазан-
дық агрегаттың ауа жылытқыш кубтарын қайта құру; 
Кривенко 27 көщесінде АБК ғимаратының шаруашылық 
ауыз су құбырын салу; 2-ЖЭО және 3-ЖЭО диспетчерлік 
басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру; 3-ЖЭО ст. 
№1 турбоагрегатының ТП АБЖ бағдарламалық-техника-
лық кешенін жаңарту; «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әкімшілік 
ғимаратында автоматты өрт дабыл жүйесін монтаждау. 

Күл үйіндісінің екінші кезегін күл-қож қалдықтарын алты 
жыл мерзімге қоймалау үшін биіктету жұмыстары жүр-
гізілді.

Күлдік тозуды азайтуға мүмкіндік беретін №2 қазандық 
агрегаттың ауа жылыту кубтарын қайта құру. 

Тұз көлі табанында күл үйіндісінің екінші секциясын салу 
– патрульдік автожол мен павильонды салу кезеңі. 

Ауыз сумен қамту схемасын қайта құру. Қайта құрудан 
кейін ауыз суға арналған 6000 м3 ыдыс техникалық 
судың аккумуляторы ретінде пайдаланылып, істен 
шыққан кезде станция жұмысының үздіксіз жұмысы үшін 
резервті қамтамасыз етеді. Өрт сөндіру құбырларын да 
техникалық суға қосу қарастырылуда. 

Қоршаған ортаға бөлінетін эмиссияға мониторинг жүр-
гізудің автоматтандырылған жүйесін енгізу. 

Қуаттылығы 50 МВт болатын жаңа №2 турбоагрегатты 
орнату жобасының технико-экономикалық негіздемесін 
әзірлеу. Бұл станцияның электр энергиясына өзіндік 
қажеттілігін толықтай қамтамасыз етіп, рентабельді өнім 
– электр энергиясының босатылымын арттырады. 

ЕЖЭО қазандық агрегатының келесі жабдықтарын 
қайта құру: №7 қазандықтың каркасы және су босату 
құбырлары, №12 қазандықтың қызу экранының беткі 
қабаты мен конвективті бөлігі; №13 қазандықтың 2-сек-
циясының 1-ауа жылытқышы; №14 қазандықтың қызу 
экранының беткі қабаты мен конвективті бөлігі, қаптама-
сы, жылу оқшаулағышы. 

№№5-9 бу қазандықтарына су беруге арналған электр 
сорғылары сатып алынды.

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН  
БЕРУ
2021 жылы «Павлодар ЭТК» АҚ-нда тасымалдау және 
беру кезінде электр энергиясы шығындарын азайту, сон-
дай-ақ, тұтынушыларды энергиямен қамту сенімділігін 
арттыруға бағытталған жобалар жүзеге асырылды. 

2021 жыл
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ЖЫЛУ 
ЭНЕРГИЯСЫН  
БЕРУ 
Жылу энергиясын беру және тарату бой-
ынша «Павлодар жылу желілері» ЖШС 
инвестициялық бағдарламасы
Жүзеге асыру кезеңі  
2021–2025 жылдар

Жоба құны 
3 725 822 теңге ҚҚС-сыз  
(жекеменшік қаражаты есебінен):

Міндеттер: 
1. Транспорт және жылу энергиясын тарату жүйе-

лерінінің (жылу желілерінің) жұмысының техникалық 
экономикалық көрсеткіштерін жақсарту;

2. Гидравликалық және техникалық шығындарды 
азайту, жылу желілерінің ақаусыз жағдайын қамтамасыз 
ету шығындарын төмендету;

3. Көрсетілетін реттеуші қызметтер (жылу беру және 
ыстық сумен қамту) сапасын арттыру және негізгі жаб-
дықтардың тозуын төмендету; 

4. Белгіленген коммерциялық есептеу нүктелерінде 
электр энергиясын тұтынуды автоматтандырылған есеп-
ке алу және бақылауды ұйымдастыру;

5. Электр энергиясы параметрлерін автоматтанды-
рылған есептеуді ұйымдастыру, уақыт бойынша және 
энергия тұтынуды басқару сапасын жақсартуды қоса 
алғанда электр энергиясы мен қуаттылықты есептеу 
дәлдігін арттыру;

6. Апаттық жағдайлардың болуының алдын алу үшін 
жылумен қамту жүйелерін қорғауды жақсарту және 
жаңарту;

7. Жылу желілеріне қызмет көрсету және оларды 
жөндеу үшін арнаулы автотранспортты сатып алу. Бұл 
келесілерге мүмкіндік береді:

‒ ‒ автотранспортты жалдау қызметтерінің қаржылық 
шығындарын қысқарту;

‒ ‒ жылу желілерінде нормативтен тыс техникалық 
шығындарды азайтуға және көрсетілетін реттеуші қы-
зметтердің сапасын арттыруға әкелетін күрделі және

‒ ‒ Апаттық жағдайларды жою жылдамдығын арттыру;

‒ ‒ Жедел-диспетчерлік әрекет ету деңгейін айтар-
лықтай көтеру. 

Мақсатты көрсеткіштер

Аталған жобалар тізіміне келесілер енді:
― ― Ұзындығы 15,4 км 0,4-10 кВ электр желілерін салу, 

қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру жұмы-
стары;

― ― Павлодарда құрғақ қаптамалы және вакуумды 
ажыратқыштары бар күштік трансформаторларға ие төрт 
модульді трансформатор шағын станциясын орнату. Бұл 
шағын станциялар заманауи күзет және өрт дабылымен 
жабдықталған;

― ― Павлодарда жаңа №11 тарату шағын станциясын 
монтаждау;

― ― Павлодарда 110/10кВ «Заводская» шағын станци-
ясының 10кВ РУ-10кВ екі ұяшығын монтаждай отырып 
ӘЖ-10кВ қайта құру кезіндекомлектті тарату құрылғысын 
орнату; 

― ― Қолданыстағы ұзындығы 18,73 км әуе желісінің 
орнына ӘЖ 35 кВ Л-52 «Федоровка-Львовка» жаңа әуе 
желісін салу орындалды. Жұмыстар 2022 жылдың екінші 
кварталында аяқталып пайдалануға беріледі.

2021 жылы екі 40 МВА күш трансформаторын орнатып, 
110/10 кВ «Северная городская» шағын станциясын салу 
бойынша жұмыстар жалғасын тапты. 

Қалқаман поселкесінде 220/35/10 кВ «Қалқаман» шағын 
станциясын қайта құру аясында екі телемеханика шка-
фын ауыстыру жұмыстары орындалды. 

Электр энергиясын техникалық есептеудің автоматтан-
дырылған жүйесінің 895 есептегіші орнатылып, 2022 
жылдың 1-2 кварталында монтаждау мақсатымен тағы 
907 есептегіш сатып алынды. 

2021 жыл қорытындысы бойынша техникалық шығындар 
8,46%-ды құрады (жоспарлы көрсеткіш 9,2% болатын).

Батыс ПЭС (Ақсу қаласы) күзет-өрт дабыл жүйесін мон-
таждау жүргізілді, 

«Восточное ПЭС – ПС «Заря» – ПС «Ямышево» – ПС «Чёр-
ное» – Лебяжинский РЭС» РРЛ жүйесінің 5 комплекті н 
орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды. 
Май, Успен және Аққулы аудандарында күзет-өрт да-
былы монтаждалды.

5 ғимарат пен құрылыстар қайта құрылып, оның ішінде 
Мичурино қыстағында оқу-жаттығу орталығы мен трена-
жерлік дайындық пунктін салу үшін жобалық-сметалық 
құжаттама әзірленді. Жалпы саны 383 бірлік технологи-
ялық қондырғылар, арнаулы механизмдер және өзге де 
негізгі жабдық нысандары сатып алынды. 

Электр энергиясын 
коммерциялық 
есептеудің 
автоматтандырылған 
жүйесі және 
телеметрия жүйелері 
өнеркәсіптік 
пайдалануға берілді.

Шара

Бағдарламаны жүзеге асыру аясында 
2021 жылы келесі көрсеткіштер тіркелді: 

― ― Жылу шығындарының 0,014 %-ға азаюы;

― ― Қайта құру учаскесінде тозудың 83,3 %-ға  
төмендеуі;

― ― Қайта құру учаскесінде апаттылық пен зақымда-
нудың 82,5 %-ға төмендеуі.

Ерекшеліктері
Жұмысты атқаруда алдын ала оқшау-
ланған құбыр өткізгіштер қолданылады. 
Ол келесілерге кепілдік береді:

― ― Жоғары жылу оқшаулау көрсеткіштері;

― ― Қондырғының жоғары сенімділік ресурсы;

― ― Нормативті пайдалану мерзімін 25 жылға жеткізу.

2021 жылы Павлодар қаласының жылу 
желілерін дамыту және қайта құру ин-
вестициялық бағдарламасына сәйкес, 
келесі шаралар орындалды: 

― ― «Лесозавод» ықшамауданын жылумен қамту үшін 
№3 сорғы станциясын ОЖП етіп қайта жабдықтап қай-
та құру (жалғасы, құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау 
және пайдалануға беру мерзімі – 2023 жыл);

― ― НП №15 мен НП №18 аралығындағы жылу ма-
гистралін құбыр диаметрін 800 мм-ден 1000 мм-ге 
ұлғайта отырып қайта құру (жалғасы, құрылыс-монтаж 
жұмыстарын аяқтау және пайдалануға беру мерзімі – 
2022 жыл);

― ― Электр энергиясын коммерциялық есептеудің 
автоматтандырылған жүйесі және телеметрия жүйе-
лері енгізілді (құрылыс-монтаж және іске қосу жұмы-
стары 100% аяқталды, нысан өнеркәсіптік пайдалануға 
берілді);

― ― Ұзындығы 189 метр болатын ТК №137 мен ТК 
№137/2 аралығындағы жылу желісін қайта құру;

― ― «Павлодар қаласында ТК-616 мен ТК-616/21 ара-
лығында жылу желілерін қайта құру» және «Павлодар 
қаласында ТК-616/А-дан Қамзин көшесі, 64 мекенжай-
ындағы теміржолға дейінгі аралықта жылу желілерін 
қайта құру» нысандары бойынша жобалық-сметалық 
құжаттар әзірленді (құрылыс-монтаж жұмыстарын 
бастау-аяқтау және пайдалануға беру мерзімі 2022-
2023 жылдар). 

― ― Жылу желілерінде ағымдағы және күрделі жөн-
деулерді жүргізу үшін 5 бірлік арнаулы техника сатып 
алынды. Оның ішінде: артқы аутригерлері (төменгі 
басқару жүйесі) бар КМУ DONG YANG SS1956 жетіл-
дірілген КАМАЗ 43118-3027-50; Беларусь 920М тракто-
ры; 2ПТС-6,5 трактор тіркемесі (2 бірлік); 

― ― Жүк тиеуші JCB 4CX SM экскаваторы. 
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2022 жылға қондырғыларды қайта құру және 
жаңғырту  бойынша жоспарлар  

Инвестициялық бағдарлама аясында 
2022 жылы өндірісті арттыру, электр 
және жылу энергиясын беру кезінде 
шығындарды төмендету және қызметтің 
экологиялық параметрлерін жетілдіруге 
бағытталған қондырғыларды жаңғырту 
бойынша бірқатар шараларды жалға-
стыру жоспарлануда. 

2022 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компа-
ниялар тобы бойынша 3 956 млн кВт•с 
электр энергиясын өндіру (ЦГЭ қоса 
алғанда) және 4 513 мың Гкал жылу 
энергиясын коллекторлардан босату 
жоспарланып отыр. Оның ішінде «Екі-
бастұзжылуэнерго» ЖШС бойынша 
электр энергиясын өндіру көлемі  
68,875 млн кВт•с, ал жылу энергия-
сының коллекторлардан босатылу 
көлемі 1 498,299 мың Гкал шамасында 
болады деп болжанған. Бұл жоспар-
лар жылу энергиясы көлемі бойынша 
тұтынушылардан ұсынылған көлемге 
орай алынған. 2022 жылы «ЦАТЭК Green 
Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» 334,617 
млн кВт•с электр энергиясын өндіруді 
жоспарлап отыр.

Инвестициялық бағдарламалардың 
шараларын орындауға Компанияның 
2022 жылы 8 746,999 млн теңге бағыттау 
жоспарланған. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2022 жылы АТ 
жабдықтарын жаңарту мен жаңғыртуды, 
2-ЖЭО және 3-ЖЭО үшін қоршаған ортаға 
бөлінетін эмиссияларды мониторингіле-
удің автоматтандырылған жүйесін құруды 
жоспарлап отыр.

Павлодар 3-ЖЭО-нда өзгелермен қатар 
3-ЖЭО күл үйіндісінің бірінші кезегін ре-
культивациялау; жылу желісін толықтыру 
сызбасын қайта құру,  №№1-6 қазандық 
агрегаттарының коллекторларын қайта 
құру жұмыстарын аяқтау; №1 қазандық 
агрегаттың ауа жылытқыш кубтарын қайта 
құру; №2 түтін тұрбасының құрылысын 
бастау; күл үйіндісінің үшінші кезек екінші 
іске қосу кешені жобасын түзеу, «Гамма» 
учаскесінде жерді пайдалану құқығы-
на рұқсат құжаттарын рәсімдеу, «Гамма» 
кен орнында аршу жұмыстары жүргізу 
жоспарланып отыр. 

Павлодар 2-ЖЭО-нда «2-ЖЭО қайта құру» 
жобасының техникалық экономикалық 
негіздемесін әзірлеуді аяқтау бойынша 
жұмыстар жоспарланған. 

Сондай-ақ, Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің 
екінші кезегін салу жұмыстары жалғасады. 

2022 жылы «ПЭТК» АҚ инвестициялық 
бағдарламалар аясында келесі жұмы-
старды жоспарлап отыр: 

– Қолданыстағы 220/110/10кВ «Промыш-
ленная» шағын станциясында екі ұяшықты 
монтаждай отырып, 110 кВ «Промышлен-
ная» – «Северная городская» әуе желісін 
салумен бірге 110/10 кВ «Северная город-
ская» шағын станциясын салуды жалға-
стыру;

– Тереңкөл ауданында жалпы ұзындығы 
18,73 км болатын 35 кВ №52 «Федоровка 1,2 
- Львовка» әуе желісін салуды аяқтау;

– 110/10кВ «Ленинская» шағын станциясын 
қайта құру бойынша жобалық-сметалық 
құжаттаманы әзірлеу;

– 110/10кВ «Центральная-городская» шағын 
станциясын қайта құру бойынша жоба-
лық-сметалық құжаттаманы жаңарту;

– Ұзындығы 32,0 км 0,4-10 кВ электр 
желілерін жобалық-сметалық құжаттама-
сын әзірлей отырып, салу, қайта құру және 
техникалық қайта жарақтандыру;

– Жалпы саны 71 бірлік ғимараттар мен 
құрылыстарды қайта құру;

– Мичурино қыстағында оқу-жаттығу орта-
лығы мен тренажерлік дайындық пунктін 
салу;

– Ақтоғай ауданында күзет-өрт дабыл жүй-
есін және Восточный ПЭС автоматты ұнтақ 
өрт сөндіргіш құрылғысын монтаждау;

– Жобалық-сметалық құжаттамасын әзір-
лей отырып, автоматты техникалық есеп-
теу жүйесінің 1735 есептегішін орнату;

– Жалпы саны 423 бірлік технологиялық 
жабдық, арнаулы механизм және өзге не-
гізгі жабдық нысандарын сатып алу.  

2022 жылға қондырғыларды қайта құру және 
жаңғырту  бойынша жоспарлар  

«Павлодар жылу желілері» ЖШС жылу 
желілерін дамыту және қайта құру ин-
вестициялық бағдарламасына сәйкес 
амортизациялық аударымдар есебінен 
Павлодар қаласы бойынша 2022 жылы 
келесі шараларды жоспарлап отыр: 

– Лесозавод» ықшамауданын жылумен 
қамту үшін №3 сорғы станциясын жаб-
дықтап қайта құру (жалғасы, құрылыс-мон-
таж жұмыстарын аяқтау және пайдалануға 
беру – 2023 жыл);

– Павлодар қаласында ТК-616/А-дан 
Қамзин көшесі, 64 мекенжайындағы 
теміржолға дейінгі аралықта жылу 
желілерін қайта құру;

– ТК №616 мен ТК №616/21 аралығында 
жылу желілерін қайта құру;

– «Павлодар қаласында ТК-302/4 мен 
Сұрағанов көшесі, 20 мекенжайындағы 
теміржолға дейінгі аралықтағы жылу 
желісін қайта құру» жобасының жоба-
лық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; 

– Жалпы ұзындығы 7 км болатын «Павло-
дар қаласында «Алюминий Қазақстан» АҚ  
ЖЭО аумағының қоршауынан (қақпа қабы-
рғасы) НП-6-ға дейінгі аралықтағы ТМ-20 
жылу магистралін қайта құру» жобасының 

диаметрін 900 мм-ден 1000 мм-ге арттыра 
отырып, жобалық-сметалық құжаттамасын 
әзірлеу; 

– Ағымдағы және күрделі жөндеулерді 
жүргізу үшін 5 бірлік арнаулы техниканы 
сатып алу. 

 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нде 2022 
жылы келесі шараларды жүзеге асыру 
жоспарланған:

– Тұз көлі табанында күл үйіндісінің №2 сек-
циясын қайта құру;

– Ленталық конвейерлерді қайта құру;

– Құрылыс-монтаж жұмыстары (№3 түтін 
тұрбасы);

– ЕЖЭО КВТК ғимаратының (Б-В қатар) ша-
тырын қайта құру;

– Жабдықты қайта құру – №14 қ/а 
құрылыс-монтаж жұмыстары;

– Кварталдық жылу желілерін жеке шағын 
қабатты ғимараттар аумағынан шығару. 
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ПРОЦЕСТЕРДІ 
АВТОМАТТАНДЫРУ
«ПРАНА» ҚМжПЖ
Павлодар 3-ЖЭО-нда «ПРАНА» әрекет етеді. Ол 
қашықтан мониторингілеу және прогнистикалау жүйесі 
(ҚМжПЖ), турбогенератор, блокты трансформатор және 
турбогенератор іргетасының жағдайын қашықтан бақы-
лау және қадағалау процесін қамтамасыз ететін бағдар-
ламалық-аппараттық кешен болып табылады. «ПРАНА» 
қондырғыда орнатылған мәліметтерді жинау жүйесінен 
алынатын мәліметтер (қондырғының жағдайы туралы 
мұрағаттық мәліметтер) мен технологиялық мәліметтер 
негізінде аталған қондырғылардың техникалық жағдай-
ына диагностика жасап, өзгерістерге болжам жасайды. 
Ол қондырғының штаттық режиміне әсер етпейді және 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 

Осылайша, «ПРАНА» қашықтан мониторингілеу және 
прогнистикалау жүйесі аталған қондырғының техника-
лық жағдайын объективті өлшеуге болатын параметр 
етіп, қызметкерлердің және мердігерлердің іс-әрекетін 
бақылауға мүмкіндік береді және өндірістік активтерді 
пайдалану мәдениеті мен тиімділігін арттырады.

ЖЭО басқару идеясы қысым координаторының қысым-
ды қазандықтар мен турбиналардың және өзге тұты-
нушылардың арасында бөлуін басқаруға негізделген. 
Бұл ретте станцияның жылу-техникалық қондырғысы 
ЖЭО қысым координаторынан бірыңғай технологиялық 
нысан ретінде басқарылады. Оператор құрылғыларды 
(қазандықтар, турбиналар және басқалар) жеке басқару 
мүмкіндігін қалдыра алады. 

Станциялық координаторды енгізудің  
басымдықтары:

― ― Станцияның жиілікті нормалы бірінші реттеуге және 
екінші реттеуге қатысуы;

― ― Станция жұмысының тұрақтылығын арттыру;

― ― Электр энергиясы бірлігін өндіруге отын және бу 
шығынын азайту;

― ― Станцияның жылу ПӘК-н арттыру;

― ― Жұмыстың негізгі параметрлерін көрсету;

― ― Басқару режимдерінің соқтығыссыз ауысуы;

― ― Өндірістің қауіпсіздігі мен мәдениетін арттыру 
 
 
 
 

АЕБК
Павлодар 3-ЖЭО-нда өндірістік процестерді басқаруды 
қолдауға арналған ақпараттық-есептік бағдарламалау 
кешені (АЕБК) өнеркәсіптік пайдалануға берілген. Оның 
мақсаты – станция жұмысының режимі мен оңтайлы 
құрамы есебінен экономикалық тиімділікті арттыру, 
жұмысы көп есептеулерді автоматтандыру, бағдарла-
маларды және станцияның техникалық жабдықтарын 
жаңғырту.   
 

ELLIPSE
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Ellipse 8 (АСУПФиА Ellipse) 
жүйесінің базасында өндірістік қорлар мен активтерді 
басқарудың автоматтандырылған жүйесі енгізілді. АСУП-
ФиА Ellipse бірыңғай жүйесі негізгі қорлар мен актив-
терді техникалық және жөндеу жұмыстарын жоспарлап, 
жүргізуге мүмкіндік беретін бірыңғай біріктірілген жүйе, 

оның ішінде:
― ― жөндеу жұмыстарына кететін барлық шығындарды 

(материалдар, уақыт, еңбек шығындары) анықтау және 
оларды жоспарланған шығындармен салыстыру;

― ― жетік жоспарлау жолымен қондырғылардағы бар-
лық жөндеу жұмыстарын атқаратын инженер-техника-
лық жұмысшыларды бақылау;

― ― белгіленген параметрлерден ауытқу орын алған 
жағдайда жедел әрекет ету және соған орай салмақты да 
іскери шешім қабылдау бар.. 
 

ЭЕАЖ
2021 жылы «ПЭТК» АҚ нысандарында ЭЕАЖ құрылғыла-
рын ендіру «жоғарыдан төменге» қағидасы бойынша 
жүзеге асырылды: ЭЕАЖ монтаждауға ЖСҚ әзірленді, ПС 
10-220 кВ шағын станциясында 9 ЭЕАЖ есептеу құралы 
монтаждалып, кейін осы шағын станцияларға қосылған 
нысандарда (РП, ТП/КТП) енгізу мақсатымен 907 ЭЕАЖ 
есеп құралы сатып алынды. Бұл бағыт есеп құралда-
рынан мәліметтерді бір уақытта оқуды айтарлықтай 
жеңілдетіп, энергия ресурстарын есептеудің макси-
малды дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. РП, ТП/
КТП – 6-10/0,4 кВ бойынша ендіру қағидасы ПС және РП, 
ТП/КТП арасындағы желінің негізгі түйіндері бойынша 
энергетикалық тиімділікті арттыру үшін сараптамалық 
ақпаратты алуға мүмкіндік береді. «ПЭТК» АҚ желілерін-
де ЭЕАЖ қондырғыларын ендіру болашақта электр энер-
гиясы шығындарын анықтау және оқшаулау мүмкіндігін 
береді. 

Есептік жылда 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нде 
электр энергиясын бақылау және 
есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесін өнеркәсіптік пайдалануды 
сәтті игеру жүргізілді.

#Факт

ЖКЕАЖ
2021 жылы «Жылу энергиясын коммерциялық есептеудің 
автоматтандырылған жүйесі» (ЖКЕАЖ) жобасын жүзеге 
асыру жалғасты. Ол есеп құралдарын жаңғыртуды және 
толықтай автоматтандыруды қарастырады. Есеп құралда-
рын енгізу жеткізушілер мен тұтынушылар арасындағы 
қолданыстағы және перспективалық тарифтік жүйелер 
бойынша мәліметтер мен есеп дәлдігін және шынай-
ылығын арттырады, сондай-ақ, тұрмыстағы жылу тұтыну 
жағдайын анықтайды. Өз кезегінде ЖКЕАЖ тұтынуды 
бақылау тұтынылған жылу энергиясын төлеу бойынша 
кешігулерді төмендету мақсатында жылу энергиясын 
есептеу бойынша мәліметтер жинау оперативтілігін 
арттырады. Жүйе коммуналдық-тұрмыстық секторда 
жылу энергиясын үнемдеу мақсатында жылу энергия-
сын есептік тұтынусыз-ақ шығындарды оперативті түрде 
анықтауға мүмкіндік береді.. 
 

«ТЕЗИС» ТҚП БАЖ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы ішкі құжат-
тамаларды басқарудың автоматтандырылған жүйесін 
қолдануға толықтай көшті.  

Жүйенің басты артықшылығы – құжаттардың қай саты-
да және процесс қатысушыларының қайсында екенін 
анықтауға мүмкіндік беретін аралық бақылау. Жүйе 
кәсіпорындардың оперативті қызметіне тиімді қолдау 
көрсетеді, құжаттарды мақұлдау және есепке алу мен 
бақылауды ұйымдастырады.  
 

Mobility
«ПЭТК» АҚ-нда АСУПФиА Ellipse-пен толықтай біріктіріл-
ген Mobility мобильді қосымшасы енгізілді.

БИЛЛИНГ
Жылу энергиясын есепке алуды автоматтандыру мен біре-
гейлендіру және тұтынылған электр және жылу энергиясы-
ның нақты құнын жедел есептеу үшін «Павлодарэнергос-
быт» ЖШС Екібастұз учаскесінде бірыңғай биллинг жүйесі 
тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалануға берілді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ 3-ЖЭО СТ.№1 
ТУРБОАГРЕГАТЫНЫҢ ТП 
АБЖ
2021 жылғы желтоқсанда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО ст. 
№1 турбоагрегатының технологиялық процесін автоматты 
басқару жүйесінің бағдарламалық-техникалық кешенінің 
жоғарғы деңгейін жаңарту орындалды. Операторлық және 
инженерлік станциялардың аппараттық бөлігі ауысты-
рылып, операциялық жүйелер мен қолданбалы БҚ ең жаңа 
нұсқалары орнатылды. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ ДИСПЕТЧЕРЛІК 
БАСҚАРУДЫҢ 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН 
ЖҮЙЕСІ
2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО және 3-ЖЭО стан-
цияларында диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған 
жүйесі – МИР АСДУ-31 бағдарламалық кешені ендірілді. Ол 
телемеханика мәліметтерін жинау, өңдеу, көрсету және 
архивтеу жүйелерінің адам-машина интерфейсін құруға 
арналған.
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Процестерді автоматтандыру 
бойынша 2022 жылға жоспарлар 

ЭЕАЖ/ЖКЕАЖ
2022 жылы Павлодарда 1 255 және Екібастұзда 
444 жылу энергиясын есепке алу  
құрылғыларынан мәліметтерді жинау және  
беру құрылғыларын пайдалану  
жалғасын табады. 

БИЛЛИНГ
Екібастұзда жылу энергиясын есепке алуды  
автоматтандыру және бірегейлендіру және 
тұтынылған электр және жылу энергиясын  
жедел есептеудің бірыңғай биллинг жүйесін  
пайдалану. 

Mobility
2022 жылы «ПЭТК» АҚ-нда АСУПФиА Ellipse  
жүйесімен толықтай біріктірілген Mobility  
мобильді қосымшасын тарату.

ӨТКІЗУШІ 
КОМПАНИЯДА 
ЖОБАЛАРДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
2021 жылы «Павлодарэнергосбыт» ЖШС ISO-9001.2015 
стандартының талаптарына сай болу үшін сапа менед-
жменті жүйесінің қайта сертификаттау аудитінен өтті. Бұл 
көрсетілетін қызметтердің тиісті деңгейін сақтау туралы 
куәландырады.  

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұрғындарға күндізгі 
және сырттай қызмет көрсету орталықтарын жетілдіруді 
жалғастыруда. Контакт-орталық операторлары штатты 
режимде, күнделікті 8:00-ден 22:00-ге дейін үзіліссіз 
тұрғындарға энергиямен қамту мәселелері бойынша 
консультативті қолдау көрсетеді. Жыл сайын жарты 
миллион шамасында қоңырау қабылданып, оларға 
қызмет көрсетілді. Консультациялық көмек көрсетумен 
қатар, байланыс орталығының операторлары тұрмыстық 
тұтынушылардан есеп құралдарының көрсеткіштерін 
СМС, e-mail, дыбыстық пошта, және WhatsApp мобильдік 
қосымшасы арқылы қабылдайды.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нде кассирлер санын 
оңтайландырудан кейін 2019 жылдан бастап тұрмы-
стық және жеке тұтынушылар үшін 11 төлем терминалы 
қызмет етеді. Олардың төртеуі карт-ридермен жаб-
дықталған. Тоғыз терминал Павлодарда орнатылса, екеуі 

Екібастұзда (01.07.2021 жылдан бастап Екібастұз қаласы-
ның тұтынушыларын жылу энергиясымен қамту бойын-
ша қызмет «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС компаниясына 
берілді). 

2021 жылы «Павлодарэнергосбыт» ЖШС 1 760 835 мың 
теңге қаражатқа тұтынылған энергия бойынша борыш-
керлерден берешегін өндіруге қатысты 21 111 арыз жолда-
ды. Олардың ішінде тұрмыстық тұтынушылардың қарызы 
1 760 835 мың теңге (17 401 арыз) болса, заңды тұлғалар-
дың қарызы 1 189 321 мың теңге (3 710 арыз). 

Мәжбүрлі өндіруге 1 104 715 мың теңгенің 9 445 атқа-
рушылық құжаты жолданса, оның ішінде 785 542 мың 
теңгенің 3 891 құжаты толық көлемде орындалды.

Өткізуші 
кәсіпорындарда 
тұтынушылар 
қауіпсіздігі және 
денсаулықты қорғауды 
қамтамасыз ету
2020 жылы коронавирустық инфекцияны таратпау 
мақсатында «Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыла-
рына қызмет көрсету орталықтарында дистанция сақтау 
аумақтары (ғимарат ішінде – күту және қызмет көрсету 
зоналарында) белгіленді, келушілердің маска тағуы тек-
серіліп, термометриялық бақылаудан өтеді, ауаны бакте-

2022 жылға жоспарлар

2022 жылы шоғырландырылған төлем 
жүйесі аясында әріптестікке коммунал-
дық кәсіпорындар, кондоминиум нысан-
дарын басқару органдары және Павло-
дар облысы тұтынушыларына сервистік 
қызмет көрсететін өзге де ұйымдар 
кіретін «Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
базасындағы Бірыңғай есеп орталығын 
одан әрі кеңейту жоспарланып отыр. 

1. Сатып алу қызметін ұйымдастыру және жүзеге 
асыру жүйелерін анықтау және тәртіпке келтіру;

2. «ОАЭК» АҚ компаниясында есептілік жүргізу 
және беру ісін жйүелендіру;

3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЕҚ ҚБ мен Сатып алу 
басқармасы арасында өзара қызмет бойынша жұ-
мыс жоспарын әзірлеу және жаңалау;

4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЕҚ барлық ҚБ  
бойынша ТМҚ жоспарлау алгоритмін тәртіпке кел-
тіру. 

рицидті зарарсыздандырушы (рециркулятор) орнатыл-
ды, дезинфекция құралдарының толықтығы бақыланады, 
ғимарат іші мен кеңсе жиһаздары антисептиктермен 
өңделеді, қызметтерді интернет арқылы төлеу мүмкіндігі 
туралы хабарландырылады. 

Тұтынушылар қауіпсіздігі және денсау-
лықты қорғауды қамтамасыз ету мақса-
тында «Павлодарэнергосбыт» ЖШС сервис 
орталықтары келесілермен жабдықталған/
қамтамасыз етілген:

― ― пандустар немесе физикалық мүмкіндігі шектелген 
клиенттерге көмек көрсету үшін қызметкерді шақыру 
кнопкасы;

― ― бейнебақылау жүйесі;

― ― қажетті медикаменттері бар медициналық қобдиша;

― ― ауа кондиционерлеу жүйесі;

― ― өрт-күзет дабыл жүйесі және алғашқы өрт сөндіру 
құралдары, эвакуация жоспары және эвакуациялық 
қауіпсіз шығу есіктері. 

Санитарлық талаптарға сәйкес коронавирустың тара-
луын болдырмау бойынша барлық қажетті шаралар 
орындалуда.

САТЫП АЛУ 
ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ 
ЖАБДЫҚТАУ
Тиімді сатып алу қызметін құру Компанияның операци-
ялық тиімділікті арттыру аясындағы маңызды міндет-
терінің бірі болып табылады. 

Есептік жылда 821 шарт жасалса, резиденттермен шарт-
тар үлесі 94,2 %-ды құрайды. 2021 жылы ТМҚ бюджетінің 
жалпы сомасы ҚҚС-н есепке алмағанда 5,95 млрд теңге-
ден астам болды. 

2021 жыл ішінде ашықтықты арттыру және сатып алу 
жүйесін жоспарлау жүйесінің тиімділігін арттыру және 
«ЕurasianТech» ЖШС ЭТП сатып алуды жүзеге асыру бой-
ынша процестер жүргізілді.

Есептік кезең қорытындысы бойынша  
келесі міндеттер орындалды:

― ― «ЕurasianТech» ЖШС ЭТП сатып алуды жүзеге  
асыруға кқшу;

― ― жылдық сатып алу жоспарын орындау;

― ― процестерді қайта қарау және сатып алулар бойын-
ша ішкі нормативті құжаттарды бекіту.

Сатып алу қызметінің  
2022 жылға жоспарлары:
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қазақстандық және халықаралық 
стандарттарға сәйкес келетін корпоративтік басқару жүйесі енгізілген. 
Корпоративтік басқарудың жоғары деңгейі – инвестиция 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, акционерлер, өзге мүдделі 
тұлғалардың өзара әрекет процесін реттейді және барлық аталған 
тараптардың көзқарастар теңгерімін қамтамасыз етеді. 
Директорлар кеңесінің жұмысына тәуелсіз директорлар қатысады, бұл Компанияда тиімді 
және ашық корпоративті басқару жүйесін қамтамасыз етеді. Компания барлық қолданылатын 
нормалар мен стандарттарды сақтайды және тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін бизнес 
жүргізудің этикалық принциптерін ұстануға талпынады. 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫ
Компанияның жоғарғы басқарушы органы – 
Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің 
Компания жарғысында көрсетілген өз құқықтарын 
жүзеге асырудың негізгі жолы акционерлердің жыл 
сайынғы жиналысына қатысу, сондай-ақ, Директорлар 
кеңесі мен атқарушы органның бастамасы бойынша 
кезектен тыс жиналыстарға қатысуы болып табылады. 

Компания акционерлері жылдық Жалпы жиналыстың 
күн тәртібіне өзгерістер енгізіп, Директорлар кеңесіне, 
Комитетке үміткерлер ұсынуға және Директорлар кеңесі 
отырыстарын шақыруға құқылы және қолданыстағы 
заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарға ие.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
2021 жылы жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің 
сегіз сырттай отырысы өткізілді. Оларда келесі мәселелер 
қаралды: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қаржылық 
есептілігін бекіту, таза табысты бөлу тәртібін анықтау, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес ұйымдары-
ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудитор-
лық ұйымды анықтау және тағы басқа.

«ЦАТЭК GREEN 
ENERGY» ЖШС

«ПАВЛОДАР ЖЫЛУ 
ЖЕЛІЛЕРІ» ЖШС

«ПАВЛОДАР ЭЛЕКТР 
ЖЕЛІЛІК ТАРАТУ 

КОМПАНИЯСЫ» АҚ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС

«ЕКІБАСТҰЗЖЫЛУЭНЕРГО» ЖШС

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ
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АКЦИОНЕРЛІК 
КАПИТАЛ 
ҚҰРЫЛЫМЫ
Компанияның 100% акциясына ие жалғыз 
акционер – «Орталық-Азия Электроэнерге-
тикалық Корпорациясы» АҚ. 

Жай
акциялар

100 %

Барлық акциялар
саны –  166 639 957100 %

Компания таза табыстың өз дамуына қажетті қаражатты 
сақтауға мүмкіндік беретіндей бөлігін дивидендтерді 
төлеуге жұмсауға бағыттауға ниетті. Акционерлердің 
жалпы жиналысы Компанияның Директорлар кеңесінің 
ұсынымы бойынша жылдық дивидендтерді төлеу жөнін-
дегі шешімді қабылдайды. Алдын ала қарастырылмаған 
негативті жағдайлар болған кезде, Директорлар кеңесі 
Акционерлердің жалпы жиналысына дивидендтерді 
төлеу (жариялау) туралы шешім қабылдамауға ұсыныс 
беруге міндетті.

2021 жылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын-
да 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша диви-
дендтер төлемеу туралы шешім қабылданды. 

#сыйақылар #директорлар_кеңесі

2021 жылы 
Директорлар 
кеңесі мен 
атқарушы 
органға берілген 
сыйақылардың 
жалпы сомасы  
354 276 мың 
теңгені құрады.

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ
Компанияның Директорлар кеңесі стратегиялық мін-
деттерді айқындайды, кәсіпорын жұмысы нәтижелеріне 
ағымдағы мониторинг жүргізу және бағалауды қоса 
алғанда, қызметті бақылаудың қажетті тетіктерін қолдай-
ды. 

Компания қызметінің ашықтығын арттыру мақсатында 
Директорлар кеңесінің құрамына Компанияға қатысты 
алғанда, үлестес тұлға емес 2 тәуелсіз директор кіреді. 
Директорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Директорлар 
кеңесі мүшелерінен және Директорлар кеңесі комитет-
терінен келіп түскен ұсыныстарға сәйкес, Директорлар 
кеңесінің мәжілісін шақырып, олардың күн тәртібін 
белгілейді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесінің тәуелсіз мүшелері келесі крите-
рийлерге сәйкес келеді:

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на қатысты үлестес тұлға 
емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 
жылда үлестес болмаған;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на қатысты үлестес тұлға-
ларға қатысты үлестес тұлға емес;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ лауазымды тұлғалары не-
месе «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үлестес тұлғаларының ұй-
ымдарына бағынышты емес және Директорлар кеңесі-
не сайланғанға дейінгі 3 жылда бағынышты болмаған.

― ― мемлекеттік қызметкер емес;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ органдарының отыры-
старына акционерлердің өкілі емес және Директорлар 
кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 жылда да болмаған;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ аудитінде аудиторлық 
ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде 
қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланғанға 
дейінгі 3 жылда да қатыспаған.

Директорлар кеңесі өз қызметінде алға 
қойған мақсаттарына қол жеткізу үшін  
келесі аталған принциптерге сүйенеді:

― ― Компания қызметі турасында шынайы және толық 
ақпаратты қолдана отырып, ұжымдық және салмақты 
негізде талқыланған мәселелер бойынша, бизнес жүр-
гізудің ең жоғарғы стандартына сәйкес шешім қабылдау;

― ― акционерлердің Компанияны басқаруға қатысу, 
дивидендтер, Компания туралы ақпарат пен есеп алу 
сынды заңды көзқарастары мен құқықтарын шектеуге 
жол бермеу;

― ― Компания акционерлері көзқарастарының тең-
герімді болуын қамтамасыз ету және Директорлар 
кеңесінің Компания акционерлерінің көзқарастарына 
сай келетін объективті шешімдер қабылдауына қол 
жеткізу;
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(2022 жылғы мамырдағы мәліметтер)

2021 жылғы 31 
желтоқсандағы 
жағдай бойынша, 
қаржылық есептілік 
мәліметтеріне 
сәйкес, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ жарғылық 
капиталы  
16 664 млн теңгені 
құрайды.

#Капитал

ДИВИДЕНДТЕР 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Компанияның дивиденд төлеуді есептеу, жариялау 
тәртібі, көлемі, түрі мен мерзімдеріне қаты¬сты саясаты 
Компанияның Жарғысында анықталған.

Компанияның дивидендтік саясатының 
басты қағидаттары мыналар болып  
табылады:

― ― дивидендтік төлем көлемін анықтау кезінде Компа-
ния мен оның акционерлерінің мүддесінің теңгерімділігі; 

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

― ― салынған капиталдың нарықтық кірісін қамтамасыз 
ету; 

― ― акционерлердің құқықтарын құрметтеу және қатаң 
сақтау және олардың әл-ауқатын арттыру.
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― ― Компания акционерлерін шынайы және уақытылы 
ақпаратпен қамтамасыз ету..

Директорлар кеңесі және атқарушы органға берілетін 
сыйақы мөлшері «ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі негізінде анықталады.

ІРІКТЕУ ЖӘНЕ 
ТАҒАЙЫНДАУ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшелері «ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиыны-
ның шешімімен сайланады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Директорлар кеңесі Жарғы ережелеріне сәйкес, кем 
дегенде үш адамнан құралуы қажет. Олардың кем де-
генде үштен бірі – тәуелсіз директор болуы тиіс. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшелері боп тек жеке тұлға-
лар бола алады және олар келесі топтар-
дан сайлана алады:

― ― акционерлер – жеке тұлғалар;

― ― акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде  
Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар;

― ― қоғам акционері болып табылмайтын және акци-
онерлер мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар 
кеңесіне сайлануға ұсынылмаған тұлғалар.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры да Директор-
лар кеңесінің мүшесі ретінде сайлана алады, алайда 
ол Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана 
алмайды. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен 
кеңес мүшелерінің ашық дауыс беруімен ең көп дауыс 
жинауы арқылы сайланады. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 
«ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы бекі-
теді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа 
Директорлар кеңесін сайлауды өткізіп жатқан Акцио-
нерлердің жалпы жиналысында тоқтатылады. Дирек-
торлар кеңесіне сайланған тұлғалар шектеусіз мәрте 
қайта сайлана алады. 

54

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Директорлар кеңесіндегі  

жұмыс мерзімі 
2022 жылғы мамырдағы  

мәлімет

2-3 жыл – 4 адам

жылдан аз – 2 адам

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ 
Директорлар кеңесіне 
сайланған мүшелердің 
өкілеттік мерзімі – 
2 жыл 

Атауы,  
ұйымдық-құқықтық 

формасы

Директорлар 
кеңесінің  

мүшесі
Лауазымы

Сайланған 
күні/өкілеттігі 

аяқталатын күн

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

Янушко Леонид 
Леонидович

Директорлар
кеңесінің 
төрағасы

18.01.2022 – 
18.01.2024

Ли Сергей  
Валерьевич

Директорлар 
кеңесінің  
мүшесі

18.01.2022 – 
18.01.2024

Лесин Вадим 
Викторович 

Директорлар 
кеңесінің  
мүшесі

22.08.2022 – 
18.01.2024 

Нигай Александр 
Данилович

Директорлар 
кеңесінің  
мүшесі

18.01.2022 – 
18.01.2024 

Андреев Генна-
дий Иванович 

Тәуелсіз  
директор

18.01.2022 – 
18.01.2024  

Табанов Эльдар 
Рашитович

Тәуелсіз  
директор

20.07.2022 – 
18.01.2024 

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

Орал Бағдат  
Еркебұланұлы

Директорлар
кеңесінің 
төрағасы

12.06.2020 – 
13.06.2022 

Перфилов Олег 
Владимирович 

Директорлар 
кеңесінің  
мүшесі

12.06.2020 – 
13.06.2022 

Табанов Эльдар 
Рашитович

Тәуелсіз  
директор

12.06.2020 – 
13.06.2022 

(2022 жылғы мамырдағы мәлімет)
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10.02.2021

10.02.2021

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК төрағасы;

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК төрағасы.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Директорлар кеңесінің төрағасы

«ОАЭК» АҚ Басқарма төрағасының 
өндіріс жөніндегі орынбасары  
болып табылады.

ЯНУШКО ЛЕОНИД 
ЛЕОНИДОВИЧ  
(1955 ж. т.)

1

22.08.2022 

12.07.2022

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі;

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас  
директорының м.а.

Директорлар кеңесінің мүшесі

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас  
директорының м.а.

ЛЕСИН ВАДИМ  
ВИКТОРОВИЧ   
(1977 ж. т.)

2

13.04.2021 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.

Директорлар кеңесінің мүшесі

«ОАЭК» АҚ Басқарма төрағасының 
экономика және қаржы жөніндегі 
орынбасары.

ЛИ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ    
(1990 ж. т.)3

Директорлар кеңесінің мүшесі

«ОАЭК» АҚ Бас директорының 
коммерциялық мәселелер  
жөніндегі орынбасары. 

15.01.2018

15.01.2018

03.05.2012 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
мүшесі;

«Ақмола ЭТК» АҚ ДК мүшесі;

«ComTradeProduct» ЖШС  
стратегиялық даму жөніндегі директоры.

НИГАЙ АЛЕКСАНДР 
ДАНИЛОВИЧ  
(1984 ж. т.)

4

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор

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

05.09.2016 

15.01.2018 

13.11.2017

02.07.2015 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, 
тәуелсіз директор;

«Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі,  
тәуелсіз директор;

«ОАЭК» АҚ ДК мүшесі,  
тәуелсіз директор;

«Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ 
Құрметті президенті.

АНДРЕЕВ ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ  
(1943 ж. т.)

5

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор.

22.06.2022 

18.03.2022  

22.06.2022 

22.06.2022 

Директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор;

«Орталық-Азия Электроэнергетика-
лық Корпорациясы» АҚ ДК мүшесі, 
тәуелсіз директоры;

«Ақмола электр желілік үлестіру 
компаниясы» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз 
директор;

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі,  
тәуелсіз директор.

ТАН ЛЕВИН   
(1983 ж. т.) 6

03.07.2018

18.08.2014

18.08.2014

29.06.2012 

«Павлодар электр желілік тара-
ту компаниясы» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы 

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

«ОАЭК» энергия өткізу бойынша  
вице-президенті;

«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС  
директоры;

«Samruk-Green Energy» ЖШС  
перспективалық даму  
басқармасының басшысы;

«Samruk-Green Energy» ЖШС жоба 
менеджері, бас жоба менеджері. 

ОРАЛ БАҒДАТ  
ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ   
(1986 ж. т.)

7
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ДК  
жұмысы 2017 2018 2019 2020 2021

Күндізгі 
отырыстар 10 11 9 16 8

Сырттай 
отырыстар 0 0 2 2 7

Директорлар 
кеңесі қызметінің 
қорытындылары
2021 жылы Директорлар кеңесінің сегіз күндізгі (қатысу 
үлесі - 100 %) онлайн форматтағы және жеті сырттай  
отырысы өткізілді.

Директорлар кеңесі назар аударған  
мәселелер қатарында:

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасын сайлау, «Энергетик» санаторий-профилак-
ториі» ЖШС жою, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2020 жылғы 
жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін алдын 
ала бекіту туралы; 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ 
КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
КОМИТЕТ  

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИТЕТ

Міндеттері:
― ― корпоративтік басқару тиімділігін арттыру;

― ― жобаларды жүзеге асыруды бақылау;

― ― Компанияның даму стратегиясының орындалуын 
бақылау;

― ― механизмдерін жетілдіру бойынша Директорлар 
кеңесіне көмектесу.

Міндеттері:
― ― Директорлар кеңесіне реттеуші және бақылаушы 

қызметтерін тиімді жүргізуіне көмектесу;

― ― Директорлар кеңесіне оның тарапынан әрекетті  
қажет ететін кез-келген мәселе бойынша ұсыныстар 
беру. 

Тан Л. 
Төраға
Янушко Л.Л.

Перфилов О.В.

Тан Л. 
Төраға

Перфилов О.В. 

Ли С.В.

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бір жай акциясына 
шаққандағы дивиденд мөлшерін және 2020 қаржылық 
жылғы Қоғамның таза табысын бөлу туралы «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің ұсыныстары 
туралы; 

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2021 жылғы қаржылық 
есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды алдын 
ала анықтау туралы. 

2 комитет мүшесі

2 комитет мүшесі

ТӘУЕКЕЛ ЖӘНЕ 
БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИТЕТ

Міндеттері:
― ― Директорлар кеңесіне реттеуші және бақылаушы 

қызметтерін тиімді жүргізуіне көмектесу;

― ― Директорлар кеңесіне тәуекел-менеджмент  
тарапынан әрекетті қажет ететін кез-келген мәселе  
бойынша ұсыныстар беру.

Міндеттері:
― ― Компания және оның еншілес ұйымдарына бірегей 

кадрлық саясат әзірлеу және енгізу;

Тан Л. 
Төраға
Перфилов О.В. 

Нигай А.Д.

Горькаев И.Л.

Кан А.В.

Сауденов А.Х.

Андреев Г. И. 
Төраға
Перфилов О.В.

Жұмабекова А. 

Константинова Н.В.

6 комитет мүшесі

3 комитет мүшесі

КАДРЛАР, 
СЫЙАҚЫЛАР 
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
МӘСЕЛЕЛЕР 
ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ  

АТҚАРУШЫ ОРГАН
Бас директор – акционерлік қоғамның жеке атқарушы 
органы, ол «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметіне басшылық 
етеді. Бас директор өз қызметінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ бас директоры туралы ережені» басшылыққа алады. 
Компания қызметіне басшылық етеді, Директорлар кеңесі 
және акционерлер айқындаған стратегияны жүзеге асыра-
ды. Бас директор қызметінің негізгі принциптеріне акцио-
нерлер көзқарасын мейлінше сақтау, адалдық, білімділік, 
қырағылық жатады. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Бас директорының м.а.

Вадим Викторович Лесин
ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ

Лесин Вадим Викторович 1977 жылы 20 қыркүйек-
те Қарағанды облысы, Теміртау қаласында дүниеге 
келген. 2000 жылы Қарағанды металлургиялық ин-
ститутын «Өнеркәсіпті жылу энергетикасы» маман-
дығы бойынша бітірген.

Вадим Викторович еңбек жолын 1995 жылы  
«Испат-Кармет» АҚ кәсіпорнында оттегі өндірісі ауа 
компрессиясы учаскесінде алтыншы разрядты ком-
прессорлық қондырғылар машинисі болып баста-
ды. Бұл кәсіпорындағы жұмыс өтілі 22 жыл. Түрлі 
энергетикалық өндіріс саласында компрессорлық 
қондырғы машинисінен бастап кәсіпорынның бас 
энергетигіне дейінгі өндірістік бай тәжірибесі бар. 

2012 жылы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ басқарма-
сының бас энергетигі лауазымына тағайындалды.   
2012-2014 жылдар аралығында «АрселорМит-
тал Теміртау» АҚ басқармасының бас энергетигі 
бөлімінің бас маманы болып еңбек етті.   
2014-2016 жылдар аралығында «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ ЖЭО директоры лауазымында электр 
станциясына басшылық етті. 

2017 жылы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ бас энер-
гетигі болып тағайындалды. 

2018 жылғы 29 қаңтарда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орын-
басары – бас инженері лауазымына тағайындалды.

2022 жылғы 12 шілдеде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
және оның еншілес ұйымдары бас директорының 
міндетін атқарушы лауазымына тағайындалды.

Компанияның еншілес кәсіпорындарының атқа-
рушы органдары: «ЦАТЭК GREEN ENERGY» АҚ,  
«Павлодар Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ, 
«Павлодар жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнер-
госбыт» ЖШС, «Энергетик» санаторий-профилакто-
риі» ЖШС және «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-н  
әрбір кәсіпорынның жеке Бас директоры  
басқарады.

№
Атауы,  

ұйымдық-құқықтық  
формасы

Атқарушы орган Лауазымы

Сайлау күні/
сенімхат 

мерзімінің 
аяқталу күні

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Лесин Вадим  
Викторович

Бас  
директордың 
м.а. 

12.07.2022 – 
12.10.2022

2. «ЦАТЭК GREEN ENERGY» 
ЖШС

Сарыев Еділ  
Бахытжанұлы Бас директор 30.06.2021–

10.07.2022

3.
«Павлодар электр 
желілік тарату  
компаниясы» АҚ

Глотов Александр 
Владимирович Бас директор 21.01.2020 – 

20.01.2023

4. «Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

Иманаев Марат 
Шамильевич Бас директор 17.06.2020 – 

01.06.2023 

5. «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС

Арғынов Талғат 
Ғабдоллаұлы Бас директор 01.11.2020 – 

01.11.2023 

6.
«Энергетик» санато-
рий-профилакториі» 
ЖШС

Құрманбаева Баян 
Оразбайқызы Бас директор 05.01.2020 – 

05.01.2023

7. «Екібастұзжылуэнерго» 
ЖШС

Мельничук Павел 
Анатольевич

Бас  
директордың 
м.а.

01.03.2021 – 
01.03.2022

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 
ІРІ МӘМІЛЕЛЕР ЖӘНЕ 
КЕЛІСІМДЕР

Компанияның мүдделі 
тараптармен жасаған ірі 

мәмілелері мен келісімдері 
туралы ақпаратпен «Қаржылық 

есептілік депозитариі» 
сайтында танысуға болады 

www.dfo.kz

Сыйақы беру саясаты
Атқарушы орган сыйақысының көлемі «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен анықта-
лады.

Бас директор сыйақысының мөлшерін 
анықтау келесі талаптарға сәйкес жүзеге 
асырылады:
– cыйақы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады;

– cыйақының ауыспалы бөлігі Бас директор қызметінің 
негізгі көрсеткіштерімен, оның біліктілігімен, белгілі 
кезеңде Қоғам қызметінің нәтижесіне қосқан жеке 
үлесімен байланысты және Бас директордың жоғары 
сапалы қызметіне стимул беруге бағытталған;

– Бас директорға әлеуметтік қолдау, кепілдік және өте-
мақы төлемдері заңнамаға, Компанияның ішкі құжатта-
рына және еңбек шартына сәйкес беріледі. 

Мүдделер қайшылығы
Мүдделер қайшылығы Әдеп кодексімен реттеледі. Бұл 
құжатта қызметкерлердің жауапкершілігі, өз қызметтік 
лауазымын дұрыс пайдаланбауы, қызметкердің Ком-

пания ішінде және одан тыс аумақтағы қызметі туралы 
жазылған. 

«Алаяқтық пен коррупцияға қарсы әрекет саясатында» 
алаяқтық пен коррупцияға қатысты негізгі принцип-
тердің қатарында «Көзқарастар қайшылығын төмендету» 
принципі көрсетілген. Бұл принципке сәйкес, Компания 
ашық Ұйымдық құрылым түзу арқылы өкілеттік пен жа-
уапкершіліктерді тиімді бөлу негізінде мүдделер қай-
шылығын төмендетеді. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметі тиісті Ереже-
мен реттеледі. Директорлар кеңесі мүшелері арасында 
мүдделер қайшылығын жою туралы Директорлар кеңесі 
мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы тармақта 
баяндалған.
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СЫРТҚЫ АУДИТ
Компанияның қаржылық есептілігіне сыртқы аудит жүр-
гізуші аудиторлық ұйым «Делойт» ЖШС болып табылады. 
Аудиторлық қызмет көрсету бойынша шарт компани-
ямен 2022 жылға дейін жасалды. 

ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖӘНЕ АУДИТ 
Бизнес-процестерді жетілдіру және Компанияда 
қабылданатын шешімдер тиімділігін арттыру мақса-
тында ішкі бақылау механизмдері жолға қойылған. 
Ішкі аудит басқармасы (ІАБ) қызметінің тәуелсіздігі 
мен объективтілігі оның Компанияның Директорлар 
кеңесіне бағыныштылығы мен есеп берушілігімен және 
қаржылық есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз ету 
және ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерін 
үйлестіру процестері мен қабылданған шешімдерге мо-
ниторинг жүргізу арқылы қамтамасыз етіледі. 

2021 жылы ІАБ Директорлар кеңесі бір жылға бекіткен 
жоспарға сәйкес «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда келесі жұ-
мыстарды орындады: еншілес ұйымдардағы «Инвести-
циялық қызметті басқару», «Техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу», «Тауарлар, жұмыстар, қызметтерді сатып 
алуды басқару» бизнес-процестерінің ішкі бақылау 
жүйесінің (ІБЖ) тиімділігіне бағалау жүргізу. Сондай-ақ, 
техникалық шарттар беруге, ІАБ ұсыныстарын орындауға 
мониторинг, негізгі жабдықтар мен тауарлы-матери-
алдық қорларға түгендеу жүргізілді. ІАБ Директорлар 
кеңесіне және Аудит жөніндегі комитетке жылдық есеп, 
сондай-ақ, 10 айда атқарылған жұмыс туралы есеп берді. 

Басқарма қызметі Ішкі аудиторлар институты (The 
Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген халықаралық 
кәсіби ішкі аудит стандарттарына, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамаларына және 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ішкі аудиторлар этикасы ко-
дексіне сәйкес жүргізіледі. 

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

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

Корпоративтік әдеп
Компанияда әрекет ететін Корпоративтік әдеп кодексі 
2016 жылы Бас директормен бекітілген.

Құжат келесі төрт бағыттағы іскери өзара 
қарым-қатынасты реттеудің халықаралық 
тәжірибе стандарттарын біріктіреді:

― ― бизнес және кәсіби әдеп;

― ― ұйымдық әдеп;

― ― корпоративтік басқару; 

― ― Компанияның әлеуметтік жауапкершілігі.

Компанияның барлық қызметкерлеріне 
ортақ іскери этика стандарттары мен нор-
малары қызметте келесі маңызды нәтиже-
лерге қол жеткізуге негіз болады:

― ― шешім қабылдауда келісімге келу санын төмендетіп, 
талқылауда пікір еркіндігін қамтамасыз етеді;

― ― корпоративтік мәдениетті және жалпы Компания-
ның қоғамдағы репутациясын/имиджін жақсартады;

― ― корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және 
кризистік басқару процесінің тиімділігін арттырады;

― ― мүдделі тұлғалардың тиімді өзара әрекетіне көмек-
теседі;

― ― сот қарауларынан қашуға мүмкіндік береді. 

Кодекс Компания қызметіне оның адалдығына, 
ашықтығына және кәсібилігіне сенімді қамтамасыз ету 
үшін этикалық нормаларды бекітеді. Құжатта Компания 
ішіндегі, сондай-ақ, сыртқы ортамен қарым-қатынас нор-
масы жазылған. 

Мүдделі тараптар үшін Кодекс компаниямен адал, әділ 
әріптестік жасау ережелерін қамтиды. «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ қызметі кодекске сай өз клиенттеріне (тұты-
нушыларына), жалпы қоғамға, Компанияға және әрбір 
қызметкерге жеке пайда тигізуге бағытталған. 

Компаниялар тобында іскери әдептің сақталуы реттел-
ген әдеп принциптері мен талаптарына сәйкес қызметті 
ұйымастыру арқылы басшылық тарапынан бақыланады.  

Кодекстің бекітілген стандарттары мен талаптары 
Компанияның барлық жұмысшылары арасында  
бөлінеді.

2021 жылы және 
қазіргі таңда 
Компания 
бақылаудың барлық 
деңгейінің, оның 
ішінде қаржылық 
және операциялық 
бақылаудың, заңдар 
мен ережелердің 
сақталуының 
сенімділігі 
мен тиімділігін 
қамтамасыз ететін 
ішкі бақылау 
жүйесіне ие. 

#Факт

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 
КОДЕКСІН САҚТАУ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП
Кодекс Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңнамасының талаптарына және 
корпоративтік басқару саласындағы қолданыстағы 
халықаралық тәжірибені және Қазақстанның акционер-
лік қоғамдарының Корпоративтік басқару қағидаттарын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарын ескере отырып 
дайындалған.

Принциптерді ұстану Компания қызметінің күн сайынғы 
тәжірибесіне халықаралық стандарттарға сай және 
Компанияның акционерлер, тұтынушылар мен қызмет-
керлер алдында жағымды бейнесін қалыптастыруға әсер 
ететін корпоративтік тәртіп нормалары мен дәстүрлерін 
қалыптастыруға және енгізуге, акционерлер құқығының 
толығымен жүзеге асуына қол жеткізіп, олардың Компа-
ния қызметі туралы хабардар болуын арттыруға, сон-
дай-ақ, тәуекелдерді бақылау мен төмендетуге, Компани-
яның қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты өсуін қолдауға 
және оның жарғылық қызметін сәтті жүзеге асыруға 
бағытталған.

Компанияның корпоративтік басқару 
тәжірибесі 2021 жылы толықтай Корпо-
ративтік басқару кодексінің ережелеріне 
сәйкес келді. 

Корпоративтік басқару ко-
дексінің негізгі принциптері: 

― ― Әділеттілік;

― ― Есеп берушілік;

― ― Жауапкершілік;

― ― Ашықтық;

― ― Қоршаған ортаны қорғау 
және әлеуметтік жауапкершілік;

― ― Тиімділік;

― ― Бақылауға алушылық.

pavlodarenergo_21
#кодекс
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#корпоративтік_басқару
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі 
мақсаттарына Топ қызметіне қатар жүретін оқиғалардың негативті 
ықпалын төмендету, сондай-ақ, оң мүмкіндіктерді жүзеге асыру жатады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниясында Тәуекелдерді 
басқару саясаты бекітілген және жүзеге асырылады. 

Ол Компанияның тәуекелдерге қатысын айқындайды, 
ТБЖ құру және қызметінің жалпы принциптерін, мақсаты 
мен міндеттерін, тәуекелдерді басқару, жүзеге асыру және 
бақылау бойынша негізгі тәсілдерін бекітеді. 

Топтың тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі мақсат-
тарына Топтың шаруашылық қызметін тиімді жүргізуі мен 
репутациясына, жұмысшылар денсаулығына, қоршаған 
ортаға, акционерлер мен инвесторлардың мүліктік мүдде-
леріне қауіп төндіретін оқиғалардың (тәуекелдердің) теріс 
ықпалын уақытылы анықтау, бағалау және азайту, сонымен 
бірге тұрақты, үздіксіз қызмет ету мен дамуды, Топ алдына 
қойған стратегиялық және операциялық мақсаттарға қол 

жеткізуге сенімділікті қамтамасыз етуге қолайлы мүмкіндік-
тер жасау жатады. 

Тәуекелдердің Топ қызметіне әсерінің деңгейін анықтау 
үшін тәуекелдің ықтималдығы мен салдарларын эксперт-
тік бағалау тәсілімен және тәуекелдің ықтималдығы мен 
салдарларын математикалық әдістерді қолдана отырып, 
сандық бағалау жолымен тәуекелдің маңыздылық деңгейі 
анықталады. 

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

1 КЕЗЕҢ 
Тәуекелдерді анықтау

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

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

2 КЕЗЕҢ 
Тәуекелдерді талдау 

және бағалау

Компания қызметіне ықпал ететін оң оқиға-
ларды арттырып, теріс оқиғаларды азайту 
жолымен алға қойылған мақсаттарға қол жет-
кізудің ең тиімді тәсілдерін анықтаумен, бағала-
умен және таңдаумен байланысты процесс.

3 КЕЗЕҢ 
Тәуекелдерді  

басқару

Тәуекелдерді басқару 
жұмысын ұйымдастыру 

тәртібі

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
КОРПОРАТИВТІК ЖҮЙЕСІ

Тәуекел-менеджмент процесінің негізгі кезеңдері

4 КЕЗЕҢ 
Тәуекелдерге 
мониторинг
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Стратегиялық  
тәуекелдер

― ― Реттеу тәуекелдері

― ― Инвестициялық  
тәуекелдер

― ― Жобалық тәуекелдер

― ― Репутациялық тәуекелдер

― ― Саяси тәуекелдер

― ― Нарықтық тәуекелдер

― ― Басқарушылық тәуекелдер

― ― Кредиттік тәуекелдер 

― ― Технологиялық тәуекелдер

Қаржылық 
тәуекелдер 

― ― Бағалық тәуекелдер

― ― Басқарушылық тәуекелдер 

― ― Кредиттік тәуекелдер

― ― Өтімділік тәуекелдері

― ― Пайыздық тәуекелдер

― ― Валюталық тәуекелдер

Құқықтық тәуекелдер  

― ― Заңнаманың бұзылуы

― ― Коррупциялық және  
алаяқтық тәуекелдері 

― ― Мүліктік тәуекелдер

― ― Коллекторлық тәуекелдер

― ― Реттеу тәуекелдері

― ― Экологиялық тәуекелдер

― ― Кадрлық тәуекелдер

― ― Салықтық тәуекелдер

Операциялық  
тәуекелдер 

― ― Технологиялық тәуекелдер

― ― Сатып алулар және қамту

― ― Ақпараттық технологиялар 
және қауіпсіздік

― ― Төтенше жағдайлар

― ― Кадрлық тәуекелдер

― ― Экологиялық тәуекелдер

― ― Контрагенттермен өзара 
қызмет

― ― Коммерциялық тәуекелдер

― ― Кәсіби тәуекелдер

― ― Отын тәуекелдері

― ― Репутациялық тәуекелдер

― ― Әлеуметтік тәуекелдер

― ― Мүліктік тәуекелдер

Тәуекел-менеджмент

ТБЖ қатысушылары арасында 
жауапкершіліктің бөлінісі және 
олардың өзара әрекет сипаты 
Компанияның Директорлар 
кеңесі бекіткен ішкі нормативтік 
құжаттармен регламенттеледі. 

Аудит жөніндегі 
комитет

― ― ІБЖ тиімділігі туралы ішкі аудит 
есептерін алдын ала қарау және  
мақұлдау

Ішкі аудит  
комитеті

― ― Келесілердің алдын ала қаралуы 
және мақұлдануы:

‒ ‒ ТБЖ тиімділігі туралы ішкі аудиттің 
есептері;

‒ ‒ Тәуекелдің қолайлы деңгейі (тәуе-
кел-тәбет);

‒ ‒ Тәуекелдер регистрі;

‒ ‒ Тәуекел иелерінің тізімі;

‒ ‒ Тәуекелдерді басқару бойынша 
есептер;

‒ ‒ ТБЖ бойынша ішкі құжаттар.

― ― Директорлар кеңесін уақытылы 
ақпараттандыру және ТБЖ жетілдіру 
бойынша ұсыныстарды дайындау.

― ― ТБЖ және ІБЖ ағымдағы жағдайына 
мониторинг және тиімділігіне тәуелсіз баға-
лау;

― ― ТБЖ және ІБЖ тиімділігін арттыру бой-
ынша ұсыныстар;

― ― Атқарушы орган мен Директорлар 
кеңесін жасалған аудиторлық тексерулер 
нәтижесі бойынша ТБЖ және ІБЖ жағдайы 
туралы ақпараттандыру. 

Ішкі аудит  
басқармасы

Аудит жөніндегі комитетке  
есеп береді

― ― ТБЖ барлық қатысушыларының  
әрекеттерін үйлестіру;

― ― Тәуекелдерді басқару процестерін 
үйлестіру және әдістемелік қолдау;

― ― Сыни тәуекелдерді талдау және  
негізгі тәуекелдер туралы ақпаратты  
әзірлеу;

― ― Тәуекелдерді анықтау және бағалау 
процесін ұйымдастыру (Тәуекелдердің кор-
поративтік реестрі мен сыни тәуекелдер 
регистрін қалыптастыру/жаңалау);

― ― ТБЖ бойынша шараларды орындау 
бойынша ақпарат жинау және талдау;

― ― Тәуекелдердің негізгі индикаторлары-
на (ТНИ) мониторинг және талдау;

― ― Барлық мүдделі тараптарды (Атқарушы 
орган, Аудит жөніндегі комитет, Директор-
лар кеңесі) тәуекелдер туралы ақпаратпен 
қамтамасыз ету.

Тәуекел менеджменті 
басқармасы 

Тәуекелдер және бақылау  
комитетіне есеп береді

ТБЖ негізгі қатысушылары

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

― ― ТБЖ даму стратегиясын айқындау;

― ― ТБЖ ұйымдастыру принциптері мен 
тәсілдерін бекіту;

― ― Сыни тәуекелдерді басқару бойынша 
шешімдер қабылдау;

― ― Келесілерді бекіту тәуекелдер  
регистрі.

― ― Тәуекелдер иелерін бекіту (тағайын-
дау);

― ― Негізгі тәуекелдерді бекіту бойынша 
есептерді қарау және бекіту;

― ― ТБЖ бойынша ішкі құжаттарды бекіту.

Бас директор

― ― ТБЖ қызметін қамтамасыз ету,  
оның ішінде:

‒ ‒ ТБЖ жұмысы бойынша қажетті  
шешімдерді қабылдау және бекіту;

‒ ‒ Тәуекелдерді басқару бойынша 
кросс-функционалды міндеттерді шешу.

Тәуекел  
иелері

― ― Тәуекелдерді уақытылы анықтау және 
бағалау;

― ― Тәуекелдерді басқару әдістері мен 
тәсілдері бойынша ұсыныстарды қалыпта-
стыру;

― ― Тәуекелдерді басқару бойынша ша-
ралардың орындалуын уақытылы әзірлеу 
және ұйымдастыру;

― ― Тәуекелдерге мониторинг. 

― ― Тәуекел иесіне тәуекелдерді басқару 
бойынша шараларды әзірлеуге көмектесу;

― ― Тәуекелдерді уақытылы азайту үшін 
бақылау процедураларын орындау;

― ― Тәуекелдерді басқару бойынша ша-
раларды уақытылы және толық көлемде 
орындау. 

Тәуекелдерді басқару бойынша 
соңғы процедуралар мен 

шаралардың орындаушылары
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‒ ‒ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының 
құрылымдық бөлімшелерінің ТБЖ бойынша өзара 
қызмет регламенті;

‒ ‒ ТБЖ жетілдіру үшін тәуекелдердің негізгі индика-
торларын әзірлеу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар;

‒ ‒ ТБЖ бойынша тәуекелдер мен шаралар иелері 
туралы ереже.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы тәуекел-ме-
неджменттің стандарттары мен үздік тәжірибелеріне 
сай болуға ұмтылады, тәуекелдерді басқару мәдениетін 
арттырып, тәуекел-менеджмент процестерін үздіксіз 
жетілдіреді. 

ТБЖ қызметі мен оны жетілдіруді үйлестіру 
және оған әдістемелік қолдау көрсетумен 
тәуекел-менеджмент басқармасы айналы-
сады. Ол келесі міндеттерді шешеді:

― ― Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау проце-
стерін үйлестіру;

― ― Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару проце-
стерін қамтамасыз ету саласында әдістемелік және ішкі 
нормативтік құжаттарды әзірлеу;

― ― Компаниялар тобы қызметкерлеріне ішкі бақылау 
мен тәуекелдерді басқару салалары бойынша оқыту;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының 
корпоративтік тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер кар-
тасына талдау жасау және тиісті тәуекелдерді басқаруға 
қатысты ресурстарды бөлу және әрекет ету бойынша 
ұсыныстар әзірлеу;

― ― Тәуекелдерді басқару бойынша жинақ есептілікті 
қалыптастыру;

― ― Компаниялар тобы бөлімшелерінің ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару процестеріне бекітілген 
тәртіпте оперативті бақылау жасау.

Жыл ішінде тәуекел-менеджмент басқар-
масы Директорлар кеңесі бір жылға бекіт-
кен жоспарға сәйкес келесі жұмыстарды 
жүргізді:

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның ЕҰ-ның корпо-
ративтік реестрі мен реестрлер картасын актуалдандыру 
және сыни тәуекелдерді талдау;

― ― Тәуекелдерді анықтау және бағалау, келесі биз-
нес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының тиімділігін 
талдау және тестілеу: 

‒ ‒ «Электр энергиясын тарату, тұтынуды есепке алу 
процесін және энергобақылауды басқару»;

‒ ‒ «Кәсіпорынды транспорттық қамсыздандыру»;

‒ ‒ «Тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу-
ды басқару»;

‒ ‒ «Қорлар мен қойма шаруашылығын басқару»;

‒ ‒ «Техникалық қызмет көрсету мен жөндеулерді 
басқару»;

― ― Алаяқтық тәуекеліне бейім бизнес-процесстер 
тізімін жаңарту.

― ― Жаңарту және бекіту: 

‒ ‒ Топтағы тәуекелдерді басқару саясаты;

‒ ‒ ТБЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау-
лықтар;

2021 жылы  
Компания қызметті 
басқарудың тәуекел 
ориентациялы тәсілдерін 
енгізу және жетілдіруді 
жалғастырды. 

Факт

pavlodarenergo_21
#тәуекел_менеджмент

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21

Павлодар, Қазақстан
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ҚЫЗМЕТКЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЫҚПАЛ 
ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ТАЛДАУ 
ЖӘНЕ ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАТУ ШАРАЛАРЫ
Бекітілген тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес, Компанияның корпоративтік тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер 
картасын актуалдандыру нәтижесінде 2021 жылы Топ қызметіне айтарлықтай ықпал ететін 73 тәуекел анықталды.  

Тәуекелдердің маңыздылығы олардың Компанияның стратегиялық мақсаттарын, даму маңыздылығы мен миссиясын 
есепке ала отырып, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы қызметінің қаржылық, экологиялық және әлеуметтік 
аспектілеріне ықпалына қарай анықталады.
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Маңыз-
дылықтың 
артуы

Маңыз-
дылықтың 
төмендеуі

Өзгеріссіз  
(немесе аз ғана динамика)

Тәуекел маңыздылығының динамикасы

Тәуекел деңгейі

Жоғары деңгей Орташа деңгей

Қызметке айтарлықтай ықпал ететін негізгі тәуекелдерге талдау  
және оларға жауап қату шаралары

Негізгі тәуекел ата-
уы және жыл қоры-
тындысы бойынша 
тәуекелдің маңыз-

дылық динамикасы

Тәуекелдің сипаттамасы 
және негізгі  

тәуекел-факторлар
Тәуекелді  

басқару тәсілі Өзгеріс

Сала: стратегиялық тәуекелдер

Нақты уақыт 
режиміндегі электр 
энергиясының 
теңгерімді нарығын 
енгізу

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Қазақстанда электр қуаты нарығы 
әрекет ете бастады. Бірақ, электр 
энергиясының теңгерімді нарығы 
(ЭТН) имитациялық режимде 
әрекет етеді. Электр энергиясының 
теңгерімді нарығының 
имитациялық режимдегі жұмысы 
2022 жылғы 1 шілдеге дейін 
созылды. 
Тәуекел маңызды, өзекті болып 
қалады және ұдайы назарды талап 
етеді. 

Аталған тәуекелді азайту 
мақсатында Компания келесі 
шараларды жүзеге асырады: 

1. Энергетика 
министрлігімен және ҚР Ұлттық 
экономика министрлігінің 
табиғи монополияларды 
реттеу, бәсекелестік және 
тұтынушылар құқықтарын 
қорғау комитетімен ЭТН 
қызметінің ережелерін 
реттейтін заңнамалық 
құжаттарға ұсыныстар мен 
ескертпелер енгізу бойынша 
әріптестік;

2. ЭТН нарығынан кепілді 
жеткізушілер мен энергия 
беруші ұйымдарды алып тастау 
туралы мүдделерді қорғау; 

3. Ірі тұтынушылармен 
электр энергиясын тәуліктік 
тұтыну графигін беру бойынша 
жұмыс жүргізу;

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:

1. ЭТН саласындағы заңнамалық 
базаның жетімсіздігі.

2. Нақты тұтынымды белгілейтін 
толыққанды ЭКЕАЖ жүйесінің 
болмауы, соның салдарынан 
тұтынушылардың қысым профилі 
бойынша толық статистиканың 
болмауы.

Қызметке айтарлықтай ықпал ететін негізгі тәуекелдерге талдау  
және оларға жауап қату шаралары

Негізгі тәуекел 
атауы және жыл 

қорытындысы 
бойынша тәуекел-
дің маңыздылық 

динамикасы

әуекелдің сипаттамасы  
және негізгі  

тәуекел-факторлар
Тәуекелді  

басқару тәсілі Өзгеріс

3. Көмір станцияларының (ЖЭО) 
«қисық» график бойынша қысымды, оның 
ішінде өндірістік кәсіпорындардың негізгі 
және көмекші қондырғыларының жоғары 
тозу деңгейіне байланысты алып жүре 
алмауы;

4. ЭТН нарығында дисбалансты сатып 
алу/сату кезінде кірістер мен шығыстар 
есебі алгоритмінің жетімсіздігі; 

5. Кепілді жеткізушілердің 
тұтынушылардың тәуліктік тұтыну 
көлемін жоспарлауға ықпал етуіне 
мүмкіндіктің болмауы, соның салдарынан 
энергия өткізуші және энергия беруші 
кәсіпорындардың шығынға батуы. 

4. Тұтынушылардың 
ЭКЕАЖ жүйесі арқылы 
электр энергиясын нақты 
тұтыну көлеміне бақылау 
жасау; 

5. Электр энергиясын 
тұтынушылардың ЭКЕАЖ 
жүйесін одан әрі дамыту;

6. Электр қуаты нарығы 
мен электр энергиясының 
теңгерімді нарығында тиімді 
жұмыс істеу үшін ақпараттық-
талдамалы бағдарламаны 
енгізу мәселесін қарау.  

Қызмет мерзімі 
бойынша шығып 
қалып жатқан 
ЖЭО өндіріс 
қуаттылықтары 
мен негізгі 
құрылғыларының 
уақытылы 
ауыстырылмауы

Тәуекелдің маңыздылығы Топ 
кәсіпорындарының негізгі және көмекші 
қондырғыларының физикалық және 
моральды тозуының жоғары деңгейімен, 
оның ішінде Павлодар 2-ЖЭО негізгі және 
қосалқы қондырғыларының тозуымен 
байланысты. Жыл сайын жөндеулер 
саны тұрақты түрде артып келеді, бірақ 
бұл энергия көздерін қалпына келтіру 
мәселесін шешпейді. 2-ЖЭО электр 
энергиясымен қала тұтынушылары 
мен Солтүстік өнеркәсіптік аймақтың 
кәсіпорындарын қамтамасыз етеді және 
тұрғын үй қорын жылу мен ыстық сумен 
жабдықтайды.

Бұл тәуекелді басқару 
аясында Компания келесі 
шараларды жүзеге асырады:

1. инвестициялық 
бағдарламаларға істен 
шығатын қондырғыларды 
уақытылы ауыстыру үшін 
қайта құру/жаңа қондырғы 
орнату бойынша шараларды 
енгізу;

2. тұтынушыларды жылу 
және электр энергиясымен 
жеткілікті көлемде 
сенімді қамтамасыз ету 
үшін қондырғылардың 
жағдайын ескере отырып, 
қайта құру/жаңа қондырғы 
орнату бойынша шаралар 
кезектілігін айқындау; 

3. істен шығатын 
қондырғыларды уақытылы 
ауыстыру үшін қайта құру/
жаңа қондырғы орнату 
бойынша жұмыстарды 
орындау мақсатында 
қосымша қаржыландыру 
көздерін тарту; 

4. өкілетті органмен 
қондырғыларды жаңғырту 
және қайта құруға 
Инвестициялық келісімдер 
(электр қуаты нарығы 
аясында) жасау.

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР: 

1. Негізгі өндірістік/желілік 
қондырғылардың, ғимараттардың және 
құрылыстарың нақты тозуы мен ресурсын 
тауысуы;

2. Қайта құру, жаңғырту және жаңа 
құрылыстың қанағаттанарлықсыз өсі 
қарқыны;

3. Энергетика кәсіпорындарын 
инвестициялық қаржыландырудың  
тиімді емес моделі;

4. Өзіндік қаражаттың шектеулілігі;

5. Қазіргі таңда қолданыстағы сала 
құрылымы мен жылу және электр 
энергиясына тарифтерді реттеу моделі 
аясында айтарлықтай кредиттік 
ресурстарды тарту мүмкіндігінің болмауы;

6. Өкілетті органның электр және жылу 
энергиясын өндіруге қатысты қолайсыз 
тарифтік шешімдер қабылдауы.
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Қызметке айтарлықтай ықпал ететін негізгі тәуекелдерге талдау  
және оларға жауап қату шаралары

Негізгі тәуекел 
атауы және жыл 

қорытындысы 
бойынша тәуекел-
дің маңыздылық 

динамикасы

Тәуекелдің сипаттамасы 
және негізгі  

тәуекел-факторлар
Тәуекелді  

басқару тәсілі Өзгеріс

Сала: операциялық тәуекелдер 

Білікті/негізгі 
қызметкерлерді 
жоғалту 

Білікті өндірістік-
техникалық 
қызметкерлердің 
жетіспеушілігі 

Компания қызметі көп жағдайда 
негізгі білікті қызметкерлерге 
тәуелді. Әсіресе өндірістік-
техникалық салада қызметкерлер 
санының жеткілікті болмауы кадр 
дефицитімен байланысты тәуекелдің 
пайда болуына әкеледі. Білікті 
мамандар санының шектеулілігі 
мен оларға деген бір уақыттағы 
сұраныстың артуына байланысты 
Қазақстан мен жақын шетелдегі 
бәсекелестік күшейіп келеді. 2021 
жылы эксперттік бағалауға сәйкес 
өндірістік-техникалық қызметкерлер 
жетіспеушілігі сыни тәуекелдер 
аймағында қалып отыр. 

Аталған тәуекелді басқару 
аясында келесі шаралар 
кешені жүзеге асырылуда:
1. Келесі кезеңге 
тарифтерді қорғау кезінде 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобының 
тарифтік сметаларында еңбекті 
төлеу қорын арттыру;
2. Еңбекті төлеу қорының 
резервтерін табу үшін 
басқарушылық және өндірістік 
процестерді, штаттық кестені 
оңтайландыру. Бұл бірінші 
кезекте аса қат және негізгі 
өндірістік қызметкерлердің 
еңбекақысын арттыру үшін 
ақша көзін табуға қажет;
3. «PROFENERGY» 
бағдарламасын келесі бағыттар 
бойынша жүзеге асыруды 
жалғастыру:
• жоғары және орта-
арнаулы оқу орындары 
студенттері мен түлектерін 
тарту есебінен сыртқы кадрлық 
резервті қалыптастыру;
• қызметкерлердің білім 
деңгейін арттыру;
4. Тәлімгерлік 
институтын дамыту;
5. Білікті жұмысшыларды 
материалдық және 
материалдық емес 
ынталандыру.

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:

1. Энергетика саласы 
қызметкерлерінің орташа 
еңбекақысының бәсекеге қабілетсіз 
деңгейі және оның салдарынан 
аталған сала тартымдылығының 
төмен болуы;

2. Тұрғындардың жоғары деңгейлі 
ішкі және сыртқы миграциясы;

3. Оқу орындарының энергетика 
саласына білікті кадрларды 
дайындау деңгейінің төмендігі.

2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жылы жалпы топ бойынша 
қызметкерлер тұрақсыздығының 
коэффициентінің артқаны байқалды. 
Осыған байланысты аталған 
тәуекелдер сыни аумақта қалып 
отыр. 

Қызметке айтарлықтай ықпал ететін негізгі тәуекелдерге талдау  
және оларға жауап қату шаралары

Негізгі тәуекел 
атауы және жыл 

қорытындысы 
бойынша тәуекел-
дің маңыздылық 

динамикасы

әуекелдің сипаттамасы  
және негізгі  

тәуекел-факторлар
Тәуекелді  

басқару тәсілі Өзгеріс

Жылу энергиясының 
нормативтен тыс 
шығындары

2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жыл қорытындысы бойынша 
Компанияда жылу энергиясының 
нормативтен тыс шығындары 
деңгейінің төмендеуі байқалады. 
Көрсеткіштің төмендеуіне негізінен 
нормативті шығындардың артуы 
себеп болғандықтан, аталған тәуекел 
компания үшін тұрақты мониторинг 
нысаны болып қалып отыр.  

Аталған тәуекелді төмендету 
аясында тұрақты негізде 
нормативтен тыс шығындарды 
азайтуға бағытталған шаралар 
кешені жүзеге асырылады: 

1. Құбыр өткізгіштерінің 
бұзылған/жоқ жылу 
қаптамаларын қалпына келтіру.

2. Жылу желілеріне 
жыл сайынғы күрделі және 
ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
жүргізу.

3. Алдын ала оқшауланған 
құбыр өткізгіштерін (ППУ-
технология) қолдана отырып 
жылу желілерін қайта құру.

4. Тұтынушылардың 
элеваторлы жылу түйіндерінде 
есептік дроссельді 
құрылғыларын орнату.

5. Жылу энергиясына 
заңсыз қосылу деректерін 
анықтау және болдырмау.

6. Тұрғын үй қорының 
жылу тұтыну нормасын нақты 
жылу тұтыну деңгейіне дейін 
арттыру мақсатында өкілетті 
мемлекеттік органдармен 
өзара қызмет. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Жылу желілерінің өте жоғары 

тозу деңгейі.

2. Жылу магистральдарындағы 
технологиялық ақаулар мен апаттар.

3. Тұтынушылардың жылу 
түйіндерінде гидравликалық және 
температуралық режимдерді 
қамтамасыз ету үшін жылу желілері 
жұмысының рационалды емес 
режимі.

4. Тұрмыстық тұтынушылардың 
жылу желілерінде есеп 
құралдарының болмауы. 

5. Тұрғын үй қорының жылу 
тұтыну нормасының нақты жылу 
тұтынымымен сәйкес келмеуі 
(көпқабатты тұрғын үйлер).

6. «Иесіз»/тұтынушылық жылу 
желілеріндегі жылу энергиясының 
төленбейтін шығындары және т.б.

7. Элеваторлық түйіндердің 
болмауы (жеке сектор).

8. Жылу энергиясы құбыр 
өткізгіштерін суық су құбыр 
өткізгіштерімен бірге жүргізу.

9. Екібастұз қаласының орталық 
жылу пункттерінде автоматты реттеу 
жүйесінің болмауы.
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Қызметке айтарлықтай ықпал ететін негізгі тәуекелдерге талдау  
және оларға жауап қату шаралары

Негізгі тәуекел 
атауы және жыл 

қорытындысы 
бойынша тәуекел-
дің маңыздылық 

динамикасы

Тәуекелдің сипаттамасы 
және негізгі  

тәуекел-факторлар
Тәуекелді  

басқару тәсілі Өзгеріс

Сала: Қаржылық тәуекелдер

Электр және жылу 
энергиясының 
бөлшек нарығында 
кешіктірілген 
дебиторлық қарыздың 
өсімі

2021 жыл қорытындысы бойынша 
кешіктірілген (3 айдан астам уақытқа) 
дебиторлық қарыздың жалпы 
дебиторлық қарыз сомасы ішінде 
төмендегеніне қарамастан, тәуекел 
Холдинг үшін маңызды және өзекті 
болып табылады және тұрақты 
бақылауда болады.  

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:

1. Жылу және электр энергиясын 
тұтынушылардың энергиямен қамту 
қызметі үшін уақытылы және толық 
төлем жасау бойынша шарттың 
талаптарын сақтамауы:

‒‒ • төмен төлем тәртібі;

‒‒ • негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштердің нашарлауы (оның 
ішінде COVID-19 пандемиясының 
ықпалымен байланысты).

2. Тұрғын жылжымайтын мүлікті 
энергиямен қамту қызметі үшін 
қарызды өтемей сату-сатып алу 
бойынша мәмілені жүзеге асыру 
мүмкіндігі тұрғысында заңнамалық 
базаның жетімсіздігі;

3. . Баспана меншік иесі 
ауысқан кезде энергиямен қамту 
шартын қайта жасаудың уақытылы 
жүргізілмеуі.

Аталған тәуекелді басқару 
аясында Топтың энергия 
өткізуші компаниялары келесі 
шаралар кешенін тұрақты 
түрде жүзеге асырады:

‒ ‒ тұтынушыларды қарызы 
туралы хабарландыру, оның 
ішінде автоматты қоңырау 
шалу жүзеге асырылады;

‒ ‒ энергиямен қамту 
қызметіне уақытылы төлем 
жасамаған жағдайда 
энергия беру тоқтатылады;

‒ ‒ қарызды бөліп төлеу 
графигі жасалады; 

‒ ‒ аталған қызметтерді 
уақытылы төлемегені үшін 
тұтынушылардан қарыз 
бен үстемеақыны мәжбүрлі 
өтеу үшін претензиялық 
жұмыстар жүргізіледі;

‒ ‒ борышкерлердің мүлкіне 
арест қойылады;

‒ ‒ сот орындаушыларымен 
бірге борышкерлерге 
рейдтер ұйымдастырылып, 
оның барысында мүлік тізімі 
жасалып, тартып алынады; 

‒ ‒ кәсіпорындар адресіне 
жұмысшылардың 
коммуналдық қызметтер 
үшін кешіктірілген қарызы 
туралы ақпарат жолданады;

‒ ‒ борышкерлердің 
Қазақстан Республикасы 
шекарасынан шығуы 
шектеледі;

‒ ‒ борышкердің 
қаржыландыру көздерінен 
өндіріп алу (еңбекақысы мен 
зейнетақы аударымдарынан 
ұстап қалу) жүргізіледі;

‒ ‒ өндіріп алу тәртібі 
өзгертіліп, соның негізінде 
саудаға шығару үшін 
борышкердің мүлкіне (пәтер 
немесе автотранспорт) 
бағалау жасалады. 

Төмен өндіріп алу 
ықтималдығына ие қарыздар 
бойынша энергия өткізуші 
ұйымдардың бухгалтерлік 
есебінде күмәнді қарыздар 
бойынша резерв құрылады. 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
ТӘУЕКЕЛДЕРІ
Топ қызметі тұрақты даму саласындағы тәуекелдермен 
байланысты. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы өз 
қызметінің Біріккен Ұлттар Ұйымы Жаһандық шартының 
адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны 
қорғау және коррупцияға қарсы әрекет ету салаларын-
дағы негізгі қағидаларына сай келуіне бар күшін салады. 
Топ тұрақты даму саласындағы БҰҰ мақсаттарын ұстанады 
және оларға қол жеткізуге, соның ішінде тәуекелдерді 
уақытылы анықтау, бағалау және оған әрекет ету арқылы өз 
үлесін қосады.

Климаттың өзгеруімен 
байланысты тәуекелдер
Климаттың өзгеруімен байланысты тәуекелдер және оның 
аясында экологиялық және климаттық нормалардың 
қатаңдатылуы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы 
жоспарлары мен стратегиясын жасау кезінде ең басым-
дық берілетін тәуекелдердің тобына жатады. Бүгінгі күні 
халықаралық экологиялық және климаттық нормалар, 
Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау са-
ласындағы заңнамалары Топты аталған тәуекелдер тобын 
басқару бойынша мүлтіксіз шаралар қабылдауға мәжбүр-
лейді.
Қазақстан париж келісімін 2015 жылы ратификациялап, 
сол арқылы өзінің климаттың өзгеруімен жалпыәлемдік 
күресте бірге екенін растады. Республикада парник 
газдарын шығаруды қысқарту бойынша міндеттемелерді 
мойынға алу аясында негізгі өнеркәсіп салаларын, оның 
ішінде энергия өндіруші ұйымдарды көміртекті квоталау 
жүзеге асырылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобы парник газдарын қысқарту ісіне асқан жауапкер-
шілікпен қарайды, бірақ, бұл ретте көміртекті квоталау Топ 
үшін келесі мәселелер мен тәуекелдерді туындататынын 
хабарлайды:

― ― Тегін бөлінетін квоталарды жыл сайынғы қысқарту 
көлемі;

― ― СО2 шығарылымдарының өзіндік бөлшек коэф-
фициенті бекітілген бенчмарктардан жоғары энергия 
өндіруші кәсіпорындар үшін квота дефицитінің қалыпта-
суы;

― ― Базалық линиямен салыстырғанда өнім өндірісі 
көлемінің төмендеуіне жол берген кәсіпорындардан 
тегін бөлінетін квота лимитінің бөлігін тартып алу; 

― ― Көміртекті бірлік құнының күтілетін өсімі (2021 
жылғы 1 евро/тоннадан (СО2) 2023–2025 жылдары 15 евро/
тоннаға (СО2) және 2026–2030 жылдары 45 евро/тоннаға 
(СО2));

― ― Квота сатып алу шығындарын тарифтер есебінен 
жабу мүмкіндігінің жоқтығы (шығындар энергия өн-
діруші кәсіпорындардың тарифіне қосылмаған);

― ― Шығарылымдарды қысқарту және парник газдарын 
жұтуға бағытталған жобаларды жүзеге асыру бойын-
ша тиімді жұмыс механизмдерінің болмауы және тегін 

бөлінетін квоталардың қысқаруымен байланысты сату 
нарығында еркін квоталардың болмауы не дефицит 
болуының ықтималдығы. 

2021 жылы ластану көз болып табылатын (бұл топқа көмір 
когенерациясы да айтарлықтай деңгейде жатады) кәсіпо-
рындарды қоршаған табиғи ортаға ықпалды экономика-
лық (жоғары шығынды) ынталандырушы механизмдерді 
қолдана отырып төмендетуге ынталандыратын Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексі күшіне енді. Мұн-
дай механизмдерге келесілер жатады: 

― ― • Ең үздік қолжетімді технологияларды (ҮҚТ) 
ендіру қажеттігі. Бұл ретте ҮҚТ ендіру шығындары не 
электр энергиясы тарифтерінде, не жылу энергиясы 
тарифтерінде қарастырылмайды;

― ― Қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтанды-
рылған мониторингін жүзеге асыру қажеттігі;

― ― Бірінші санатты нысандардың (бұған Топтың бар-
лық ЖЭО жатады) пайдалануға беру салдарларын жою 
бойынша өз міндеттемелерін орындауды қаржылық 
қамтамасыз етуді беру қажеттігі. Алдын ала болжамдық 
бағалау бойынша, салдарларды жоюдың ең төменгі 
сомасы бірнеше ондаған миллиард теңгені (әрбір ЖЭО 
үшін) құрайды. Ал сонымен қатар, тарифі қатаң ретте-
летін энергия өндіруші кәсіпорындардың міндеттеме-
лерін орындаудың қаржылық қамтамасыз ету механизмі 
әзірленбеген. 

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21
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Коррупцияға қарсы 
әрекет
Компанияда Директорлар кеңесі бекіткен Коррупция 
және алаяқтыққа қарсы әрекет саясаты бар. Ол  Компани-
яның бұл саладағы негізгі ішкі нормативтік құжаты болып 
табылады. Саясат Компания басшылығының коррупция-
ны кез келген формада болмасын қабылдамау бойынша 
бірыңғай этикалық стандарт қалыптастыруына негіздейді. 

Саясаттың негізгі принциптеріне корпоративті басқаруды 
жоғары деңгейде жүргізу, коррупция мен алаяқтыққа жол 
бермеу, тәуекелдерді бағалау, ашық ұйымдық құрылымды 
қалыптастыру жолымен өкілеттіктер мен жауапкершілік-
терді тиімді бөлу негізінде мүдделер қайшылығын азайту 
жатады. 

Бұл бағытты күшейтудің негізі элементтері – коррупция 
мен алаяқтыққа қарсы әрекетті қамтамасыз ететін тиімді 
стратегияны құру және енгізу, сондай-ақ, мұндай сипат-
тағы оқиғаларға оперативті ықпал ету болып табылады. 
Компанияда тиісті қалып мәдениеті және алаяқтықтың кез-
келген түріне негативті қарым-қатынас қалыптасып келеді.

Саясатта Компанияның алаяқтық пен коррупцияға қарсы 
әрекет тәсілдері мен процедуралар баяндалған. Олар-
дың қатарында мұндай деректерді анықтау және бағалау, 
қызметтік тексерулер жүргізу, барлық заңсыз деректер 
бойынша жауапкершілікке тарту бар. Компанияда кері 
байланыс каналдары («жедел желі», телефон және пошта 
сервисі) бар. Оған заңды және жеке тұлғалар (Компания 
қызметкерлері де) хабарласып, дайындалып жатқан не 
жасалып қойған коррупциялық және алаяқтық әрекеттер 
туралы хабарлай алады. 

Компанияда қызмет ашықтығын арттыруға бағытталған 
жұмыстар ұдайы жүргізіледі. Компанияның іскери серік-
тестерін Коррупцияға және алаяқтыққа қарсы әрекет ету 
бойынша саясатының талаптары мен принциптері туралы 
хабардар ету мақсатында Компанияның тауарлар, жұ-
мыстар және қызметтер сатып алу туралы шарттарының 
типтік шаблондарына коррупция деректерін анықтау 
жағдайына байланысты тиісті бөлімдер қосылған. 

Коррупция және алаяқтыққа қарсы әрекет ету саясатының 
талаптарын орындау мақсатында 2021 жылы Тәуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс жоспарына 
сәйкес Тәуекел-менеджмент департаменті Компаниялар 
тобының қолданыстағы бизнес-процестерінің алаяқтық 
пен коррупцияға бейімдігін бағалау үшін жұмысшылар 
(сарапшылар) арасында сауалнама жүргізді. 

Сауалнамаға Компанияның барлық ЕҰ құрылымдық 
бөлімшелерінің 50%-дан астамы белсенді қатысты. Оның 
нәтижесінде Топ жұмысшыларының алаяқтық пен корруп-

ция әрекетін жасау ықтималы жоғары бизнес-процестер 
тізімі мен алаяқтық пен коррупцияға бейім құрылымдық 
бөлімшелер тізімі жаңартылды. 

Респонденттер алаяқтық пен коррупция әрекетін жасау 
ықтималы жоғары деп таныған бизнес-процестерге Ішкі 
бақылау жүйесін жетілдіру бойынша басымдық беріледі. 
Ішкі бақылауды жетілдіру аясында жұмыс жүргізу айқын 
және айрықша коррупция және алаяқтық тәуекелдеріне 
уақытында назар аударып, пайда болған тәуекелдерді қо-
сымша бақылау және алдын алу шараларын енгізу арқылы 
жоюға мүмкіндік береді. 

Компанияның ішкі процедураларына сәйкес, жұмысқа 
жаңадан қабылданған жұмысшылар Коррупция және ала-
яқтыққа қарсы әрекет саясатымен міндетті түрде танысып, 
бұл талаптарды сақтау туралы жазбаша түрде растайды. 

2021 жыл ішінде коррупция мен алаяқтық оқиғалары орын 
алған жоқ.

Жұмысшылар 
денсаулығын қорғау 
және қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
саласындағы 
тәуекелдер
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы корпора-
тивтік саясатының негізгі қағидаларының бірі негізгі 
актив қызметкерлер болып табылатынына негізделген. 
Өндірістік қызмет кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, 
өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамаудан болатын оқиға-
лар тәуекелі Топтың ең маңызды тәуекелдерінің тізіміне 
жатады. 

Топтың қызмет қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен жұмыс-
шылардың еңбек жағдайларына ерекше талаптар қояды: 
жұмысшылар еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік 
ережелерін, энергонысандарда жұмыс жүргізу тәсілдерін 
оқиды. 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы Топтың 
стратегиялық басым бағыты жұмысты қауіпсіз орындауды 
қамтамасыз ететін процестерді ұдайы жетілдіру болып 
табылады. Бұл өндірістік қауіпсіздік саласындағы әлемдік 
үздік тәжірибелерді бейімдеумен байланысты. Жазатай-
ым оқиғалар мен жарақаттануды болдырмауға бағыт-
талған шаралар стартегиялық мақсат - «ноль жазатайым 
оқиғаларға» қол жеткізуді көздейді.

Бұл ретте Экологиялық кодекстің талаптарын орында-
мағаны үшін әкімшілік айыппұлдарды арттыру, қайтара 
құқық бұзушылық үшін,  оның ішінде ертелік және реци-
див мерзімі, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемдер 
өсімі үшін санкцияларды күшейту қарастырылады. 

Кәсіпорындар тобының өндіріс орындарында барлық 
заманауи экологиялық және климаттық нормаларды (ҚР 
экономикасын декарбондау аясында) сақтау қаржылық 
тәуекелін туғызып, ол Топ үшін айтарлықтай қаржылық 
қиындықтарға әкелуі мүмкін. ҮҚТ енгізу бойынша қымбат 
тұратын ауқымды жобаларды жүзеге асыру, парник 
газдары шығарылымдарын төмендету бойынша мін-
деттемелерді орындау қомақты қаражатты талап етеді, 
сәйкесінше Топтың қызмет нәтижелері мен қаржылық 
жағдайына теріс ықпал етеді. Алайда, Топ жаңа Эко-
логиялық кодекс энергетикалық сала алдына тек қана 
жаңа міндеттер ғана емес, сонымен бірге атмосфераға 
шығарылымдарды азайту және Холдингтің энергетика-
лық және экологиялық тиімділігін арттыруға бағытталған 
жаңа мүмкіндіктер ашатынын түсінеді.
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Ішкі бақылау 
стандарттары
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында ішкі 
бақылау жүйесі (ІБЖ) енгізілген. Ол бірыңғай үздіксіз 
процеске біріктірілген саясаттар, процестер, процеду-
ралар, тәртіп пен әрекеттер нормаларының жиынтығын 
білдіреді. ІБЖ Директорлар кеңесі, Басқарма, еншілес 
ұйымдардың барлық атқарушы ұйымдары, бақылаушы 
органдар мен жұмысшылар жүзеге асыратын Компания-
лар тобын басқару процесінің бөлігі болып табылады.

Басқарудың барлық деңгейіндегі жетекшілік Компания-
да келесілер арқылы тиімді бақылау ортасын құрады:

― ― Компаниялар тобы қызметкерлерінде ішкі бақы-
лау процедураларын орындау қажеттілігі туралы түсінік 
қалыптастыру;

― ― Корпоративтік мәдениеттің жоғары деңгейін сақтау 
және адалдық пен компетенттік принциптерін көрсету;

― ― Компаниялар тобы қызметкерлерінің кәсібилік 
және компетенттігін арттыру;

― ― Құрылымдық бөлімшелер және қызметкерлердің 
өзара қызмет тиімділігін қамтамасыз ету;

― ― Өкілеттік пен жауапкершілікті тиімді бөлуді қамта-
масыз ету;

― ― Алаяқтықты болдырмау механизмдерін  
қалыптастыру;

― ― Ішкі бақылау органдары қызметін ұйымдастыру.

ІБЖ Компанияның операциялық және инвестициялық қы-
зметінің тиімділігін, барлық есептіліктердің дұрыстығын 
қамтамасыз етуге, заңнамалық актілер мен ішкі корпора-
тивтік талаптардың сақталуына бағытталған. Корпорация 
оның барлық қызметі тәуекелдерді төмендету мақсатында 
адекватты бақылануына ұмтылады. Бақылау процедура-
лары басқарудың барлық деңгейінде енгізілген.

Ресурстардың өнімділігін, рентабельділігін 
және сақталуын қоса алғанда, ұйымның  
негізгі бизнес мақсаттарына қолданады.

Операциялық

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

Қаржылық

Ұйым қызметін реттейтін заңдар мен  
нормаларға сәйкестікті қамтамасыз етумен 
байланысты.

Сәйкестікті 
бақылау

Компанияда Ішкі бақылау жүй-
есінің үш деңгейі айқындалған: 

Тәуекел менеджмент департа-
ментінің ТБЖ және ІБД бойынша 
2022 жылға жоспары

‒ ‒ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ және оның ЕҰ тәу-
екелдер реестрі мен тәуекелдер картасын ак-
туалдандыру және сыни тәуекелдерді талдау.

‒ ‒ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ компаниялар 
тобының негізгі бөлімшелері мен басшы қыз-
меткерлеріне арналған тәуекелдерді басқару  
және ішкі бақылау жүйесі саласы бойынша 
оқыту жүргізу. 

‒ ‒ Тәуекелдерді анықтау және бағалау, келесі 
бизнес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының 
тиімділігін талдау және тестілеу.

‒ ‒ Бизнес-процестердің Тиімділіктің Негізгі 
Көрсеткіштері (KPI) жүйесі мен Тәуекелдердің 
Негізгі Индикаторлары (KRI) жүйесін дамыту 
және біріктіру.

‒ ‒ Жүзеге асыру кезінде жұмысшылардың 
коррупциялық және алаяқтық әрекеттерге 
баруының ықтималдығы бар Компаниялар 
тобының бизнес процестерінің қызмет бағыт-
тарын анықтау мақсатында коррупциялық 
тәуекелдерге баға беруді жүргізу. 

‒ ‒ Компаниялар Тобын процестік басқарудың 
тәсілдері мен қағидаларын жетілдіру бойын-
ша жұмыстарды ұйымдастыру. 

‒ ‒ Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесі саласындағы ішкі нормативтік құжат-
тарды жаңалау. 
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Стейкхолдерлермен 
2021 жылғы жұмыс 
туралы есеп 
2013 жылдан бері Компания тұрақты түрде Мүдделі 
тараптармен өзара қызмет жоспары мен есебін жа-
риялайды. Бұл құжаттар корпоративтік сайтта жари-
яланған. Есепте сандық және сапалық көрсеткіштер, 
шаралар, сондай-ақ, ақпарат тарату көздері кеңінен 
ашылып көрсетіледі. 

Есептің толық нұсқасымен сайттан 
танысуға болады 

pavlodarenergo_21
#стейкхолдерлер

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21

Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21
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Стейкхолдерлердің  
Компанияға қатысты 

мүддесі

Стейкхолдер мен  
Компанияның  

диалог формасы

2021 жылы  
атқарылған жұмыстар

Акционерлер

― ― Стратегиялық міндеттерді 
орындау;

― ― Экономикалық пайда/ нәти-
желілік;

― ― Корпоративтік басқару рей-
тингі;

― ― Даму қаражаты және диви-
дендтерді алу;

― ― Таза активтер құны;

― ― Әлеуметтік бағдарламаларды 
жүзеге асыру;

― ― бизнес-процестердің 
ашықтығы. 

― ― Акционерлердің жалпы  
жиналысының шешімдері;

― ― Директорлар кеңесінің  
шешімдері;

― ― корпоративтік сайт;

― ― жылдық есеп;

― ― жиналыстар, іскери кез-
десулер – 2021 жылы олардың 
басым бөлігі онлайн өткізілді. 

Директорлар кеңесінің  
18 отырысы өтті.

Корпоративтік басқарудың бар-
лық формаларын жақсарту мақса-
тындағы кездесулер мен шаралар 
өткізілді.

Қызметкерлер

― ― Кадрлық және әлеуметтік 
саясат;

― ― Ұжымдық шарт талаптары;

― ― Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасын сақтау;

― ― Жоғары білікті жұмысшыларды 
ұстап қалуға және тартуға мотива-
ция.

― ― Басшылық шешімдері;

― ― Бұйрықтар мен өкімдер;

― ― Өндірістік, оперативті 
және өзге жиналыстар;

― ― Ағымдағы қызмет туралы 
есептер;

― ― Ауызша кеңесулер;

― ― Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау бойынша 
инструктаждар;

― ― Ішкі корпоративтік комму-
никация каналдары;

― ― Сұрау салу және анкета 
жүргізу;

― ― Әлеуметтік желілердегі 
ресми аккаунттар. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
Ұжымдық шарт талаптары  
сақталды. 

Қызметкерлерге әлеуметтік көмек 
пен қолдау көрсетілді. 

«Кәсіптегі үздіктер» байқауы өт-
кізілді. 

«PROFENERGY» корпоративтік жо-
басы аясында шараларды жүзеге 
асыру жалғасын тапты. 

Үздік қызметкерлері салалық 
және корпоративтік награда-
лармен марапатталып, кәсіби 
атақтарды иеленді. 

Стейкхолдерлердің 
Компанияға қатысты 
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2021 жылы  
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Мемлекеттік билік органдары мен бақылаушы органдар

― ― Уақытылы және шынайы 
ақпарат алу;

― ― ҚР электр энергетикасының 
дамуына үлес қосу;

― ― Энергиямен үздіксіз және 
сенімді қамту;

― ― Жергілікті бюджетке салық 
түсімдерін көбейту;

― ― Әлеуметтік жобаларды уақы-
тылы және сапалы жүзеге асыру;

― ― жұмыс орындарын арттыру/
сақтау;

― ― өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласында Қазақстан Республи-
касы заңнамасын сақтау.

― ― Компанияның 
қаржылық-шаруашылық 
қызметінің қорытындылары 
бойынша есептілік беру;

― ― Компания қызметінің 
түрлі бағыттары бойынша 
мемлекеттік органдар 
сұраулары бойынша ақпарат 
беру;

― ― Қазақстан Республикасы 
заңдары мен нормативтік 
актілеріне өзгерістер енгізу 
туралы ұсыныстар әзірлеу;

― ― Өңірлердің әлеуметтік 
сферасын қолдау және 
дамыту мақсатында 
жергілікті атқарушы 
органдар мен Компания 
арасында әріптестік туралы 
меморандумдар;

― ― Жиналыстар, іскери 
кездесулер.

2021 жылы қызмет ету 
өңірлеріндегі әкімдердің 
блогтарына күнделікті мониторинг 
жасалды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
кәсіпорындары қызметіне қатысты 
азаматтардың сұрақтарына жауап 
берілді. 

Корпоративтік сайттарда тұрақты 
түрде электр және жылу энергиясын 
жоспарлы не апаттық беруді 
тоқтату туралы ақпарат беріліп, 
жөндеу жұмыстарының, жылу 
желілері сынақтарының мерзімдері 
көрсетілді. 

Компаниялар тобының басшылары 
(не тағайындалған жауапты 
тұлғалар) мемлекеттік және 
бақылаушы органдармен бірге 
тұрғын үй қорын жылу беру 
маусымына дайындау бойынша 
штаб отырыстарына қатысты. 

Жергілікті қоғамдастықтар (тұтынушылар)

― ― Нарықтағы үлесі/ нарықта 
қатысуы;

― ― Электр және жылу энер-
гиясымен үздіксіз және сенімді 
қамтамасыз ету;

― ― Маркетингтік коммуникаци-
ялар;

― ― Қоршаған ортаға эмиссия-
лар.

― ― Ақпараттандыру және 
тұтынушылармен кері бай-
ланыс жүйесі;

― ― Қоғамдық тыңдаулар, 
кездесулер;

― ― Жылдық есеп;

― ― Серіктестік және әріпте-
стік туралы меморандумдар 
мен келісімдерге қол қою;

― ― Әлеуметтік желілердегі 
ресми аккаунттар.

2021 жылы кәсіпорындар тобы 
тұтынушылардың 501 599 
хабарламасын қабылдап, жауап 
берді. 

Қоңыраулар мен электронды 
хабарламалар арасында сұрақтар, 
өтінімдер, ұсыныстар, есеп 
құралдарының көрсеткіштерін 
байланыс орталығына жіберулер 
және өзгелер болды. 
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Оқу орындары

― ― Салалық ғылым мен білімнің 
дамуына үлес қосу;

― ― Перспективті кадрларды 
дайындау мен ұрпақтар сабақта-
стығын қамтамасыз ету;

― ― Қайырымдылық және деме-
ушілік көмек көрсету.

― ― Қызмет ету өңірлерінде 
жоғары оқу орындарымен 
әріптестік;

― ― Емтихан комиссиялары, 
біліктілік комиссияларының 
жұмысына, білім беру бағдар-
ламаларын аккредиттеу 
процесіне қатысу;

― ― Шаралар өткізу: ғылыми 
идеялар байқауы.

2021 жылы атаулы корпоративтік 
стипендияларын алуға онлайн 
форматтағы ғылыми жұмыстар 
байқауы ұйымдастырылып, 
өткізілді. 

2021 жылы ксәпіорындар тобы 
459 студентке ақы төленетін 
және ақы төленбейтін өндірістік 
тәжірибеден өтуге мүмкіндік 
берді. 

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ)

― ― Компанияның даму перспек-
тивалары туралы ақпарат алу;

― ― Қоршаған ортаға негативті 
ықпалды төмендету;

― ― Қайырымдылық және деме-
ушілік көмек көрсету;

― ― Қоғамдық тыңдаулар.

― ― Қоғамдық тыңдаулар 
өткізу;

― ― Ағымдағы қызмет туралы 
ақпараттандыру;

― ― Компанияға бағытталған 
хаттар (үндеулер).

2021 жылы Компаниялар тобында 
экология, қызметтер көрсету, 
тарифтік сметаны, қызмет туралы 
есептерді бекіту бойынша  
15 қоғамдық тыңдау өткізілді.
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БАҚ 

― ― Бизнес-процестердің 
ашықтығы;

― ― Компания қызметі туралы 
келесі тақырыптардағы ақпа-
ратқа оперативті қолжетімділікті 
қамтамасыз ету: 

‒ ‒ өндіріс қауіпсіздігі;

‒ ‒ өндірісті жаңғырту;

‒ ‒ қаржылық көрсеткіштер;

‒ ‒ бірлескен жобаларды жүзе-
ге асыру;

‒ ‒ Компания, саланы дамыту 
перспективалары.

― ― Пресс-турлар, БАҚ-қа ар-
налған брифингтер, баспасөз 
конференциялары;

― ― Баспасөз релиздері;

― ― ақпараттық сауалдарға 
жауаптар;

― ― БАҚ мониторингі.

2021 жылы БАҚ пен әлеуметтік 
желілерде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобы туралы 5231 
материал жарияланды. 

Компанияның қоғаммен байланыс 
қызметтері корпоративтік  
басылымдардың 24 санын  
шығарды.

Жеткізушілер, мердігерлер

― ― Ашық бәсекеге қабілетті 
орта құру;

― ― Баға қалыптастырудың на-
рықтық механизмдерін қолдану;

― ― Өзара тиімді әріптестік 
тұрақтылығы мен сенімділігі;

― ― Шарттар/контракттар бой-
ынша міндеттемелерді орындау 
кепілдігі.

― ― Кері байланыс жүйесі, 
кездесу, келіссөздер өткізу;

― ― Стратегиялық әріптестік 
туралы шарттар, меморан-
думдар, келісімдерге қол қою;

― ― тендерлер;

― ― мердігерлер мен клиент-
термен кездесулер.

2021 жылы Компаниялар тобының 
корпоративтік сайттарында және 
БАҚ-та тендерлер өткізу және 
олардың нәтижелері туралы 
хабарландырулар жарық көрді.

Кәсіподақтар 

― ― Жұмыс берушінің жұмыс-
шыға қатысты бекітілген міндет-
темелерді сақтауы;

― ― Жұмысшының құқықтары 
мен мүдделерін қорғау;

― ― Лайықты еңбек шарттарын 
құру;

― ― Кәсіби және жеке өсу үшін 
мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

― ― Әлеуметтік кепілдіктер.

― ― Ұжымдық шартты талқы-
лау және бекіту;

― ― Кәсіподақ мүшелерінің 
менеджментпен жиналыста-
ры мен кездесулері.

Кәсіподақ қызметін жүзеге 
асыруға арналған жағдайлар құру 
бойынша жұмыстар жүргізілді: 
ҚР заңнамалық актілері мен 
Ұжымдық шарт талаптарына 
сәйкес өзара мүдделер, теңдік 
принциптері негізінде кәсіподақ 
ұйымдарымен әріптестік. 

Кәсіподақ қаржысы есебінен 
қайырымдылық көмек көрсетілді. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ақпараттық саясаты корпора-
тивтік ақпаратты тарату процесін, мақсатты аудитория 
ішінде Компанияның бірыңғай бейнесін қабылдауды 
басқаруға мүмкіндік беретін әрекеттер, шаралар және 
регламенттер кешенін құрайды. 

Саясат ішкі және сыртқы ақпараттық жұмыстардан құрала-
ды. Сыртқы жұмыс Компанияның қызметі туралы қоғамдық 
есеп, хабарлама жариялау, құжаттар және өзге материал-
дарды беру жолымен ақпараттандыруға негізделеді. Ішкі 
жұмыс барлық жұмысшыларды оның ағымдағы жағдайы 
туралы ақпараттандыруға, корпоративтік ниеттестік, түрлі 
жұмысшылар мен құрылымдық бөлімшелердің корпора-
тивтік ақпаратқа қолжетімділігін регламенттеуге бағыт-
талған. 

Ақпаратты ашудың негізгі міндеттері: 
― ― Акционерлер, инвесторлар, сондай-ақ, өзге мүдделі 

тараптардың Компанияның қаржылық-шаруашылық 
қызметіне ықпал ететін салмақты шешім қабылдауға не-
месе өзге әрекеттер жасауға қажетті ақпарат, сондай-ақ, 
Компания қызметін толығырақ түсінуге мүмкіндік бе-
ретін өзге ақпарат алу тұрғысындағы заңды құқықтарын 
сақтау мақсатында Компанияға қатысты барлық маңыз-
ды мәселелер бойынша уақытылы ақпарат беру;

― ― Компания туралы бұқаралық ақпараттың барлық 
мүдделі тұлғаларға қолжетімділігін қамтамасыз ету;

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

― ― Компанияда корпоративтік басқаруды жетілдіру;

― ― Компанияның оң имиджін қалыптастыру.

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы мүд-
делі тұлғаларды Компания және оның еншілес ұйымда-
рының корпоративтік сайттарын жаңалау, БАҚ және 
әлеуметтік желілерде ақпарат жариялау, сұрақтарға 
жауап беру, бұқаралық тыңдаулар, баспасөз турларын, 
«дөңгелек үстелдер» және өзге шаралар ұйымдастыру 
жолымен тұрақты түрде ақпараттандырып отырды. 

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы-
ның қызметі туралы БАҚ-та 5 231 материал жарық көрсе, 
оның ішінде жергілікті және республикалық БАҚ-та 108 
баспа материалы, интернет басылымдарда (ақпараттық 
агенттіктер, сайттар, жаңалық агрегаторлары, порталдар) 
1 379 материал, жергілікті және республикалық телека-
налдарда 121 сюжет, әлеуметтік желілерде 3 623 материал 
жарық көрді. «Энергетик» корпоративтік газетінің 24 
саны шығарылды. Ең маңызды ақпараттық себептер мен 
оқиғалар бойынша комментарийлер, материалдар және 
баспасөз релиздері дайындалды. 

Әлеуметтік желілерде компанияның маңызды шарала-
рының аңдатпасы, жаңалықтар, баспасөз шараларына 
шақырулар, жедел түсіндірмелер мен компания қызметі 

АҚПАРАТТЫҚ  
САЯСАТ 

туралы ақпарат жарияланады. Сыртқы мүдделі тарап-
тар үшін жетекші ақпарат көзі ретінде компанияның 
веб-сайты ұдайы жетілдірілуде. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» корпоративтік сайтында 2021 жылы 
112 материал «Компания жаңалықтары» бөлімінде жари-
яланды. 

2022 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР:

Ақпараттық саясатты жүзеге асыру  
аясында Компания қызметіндегі барлық 
маңызды деректер туралы ақпаратты 
уақытылы және тұрақты түрде ашып  
көрсетуге бағытталған жұмысты ары қа-
рай жалғастыру көзделіп отыр. 

Оның ішінде:
― ― маңызды тақырыптар бойынша 

тұтынушыларға ақпараттық-түсіндірме 
жұмысын жүргізу;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компани-
ялар тобы ішінде коммуникациялық ка-
налдарды дамыту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру;

― ― сыртқы аудиториямен коммуника-
циялық каналдарды дамыту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру. 2021 жылы Компания  

3 535,894 млн кВт•с 
электр энергиясын 
және 4 655,176 мың 
Гкал жылу энергиясын 
өндірді. Энергия 
өндірісіне  
3 619,999 мың тонна 
Екібастұз көмірі мен 
6,516 мың тонна мазут 
жұмсалды.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
САЯСАТ
Экологиялық  
ықпал етуді басқару
Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ), қызметтің табиғат 
қорғау және энерготиімділік көрсеткіштерін тұрақты 
түрде жақсарту – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негізгі 
стратегиялық басымдықтарының бірі және қызмет 
тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды элементі 
болып табылады. 

2021 жылы Компания 3 535,894 млн кВт•с электр энерги-
ясын және 4 655,176 мың Гкал жылу энергиясын өндірді. 
Энергия өндірісіне 3 619,999 мың тонна Екібастұз көмірі 
мен 6,516 мың тонна мазут жұмсалды.

Қоршаған ортаға ықпал етуді азайту мақсатында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау заңнамасының 
талаптарына сәйкес болу және ғылым мен техниканың 
ең жаңа жетістіктерін қолдану мақсатында Компания-
ның даму стратегиясында 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 жүргізу 
және қызметтің заңнамалық пен корпоративтік талап-
тарға сәйкестігін бағалау барысында жүзеге асыры-
лады. Еншілес компаниялардың аталған экологиялық 
ықпал етулерін бақылау, есепке алу және талдауды 
қамтамасыз ету функциялары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Қоршаған ортаны қорғау басқармасына жүктелген.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет туралы 
ақпараттандыру «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ сайтында 
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 тыңдау хаттамаларын, 
табиғат қорғау шараларының жоспарларын, жобалар 
бойынша техникалық емес резюмелерді жариялау 
жолымен жүзеге асырылады. 
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Одан бөлек, Компания еншілес ұйымдары мердігер ұй-
ымдарды қолданылатын заңнамалық және нормативтік 
талаптар туралы оларды келісімшарттарға, техникалық 
шарттарға және мердігерлерге қойылатын талаптарға 
қосу жолымен ақпараттандырады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ негативті экологиялық ықпал 
етудің алдын алуға мүмкіндігінше жұмыс жасап, ISO 14001 
халықаралық стандартына сәйкес келетін жұмыс тәсіл-
дерін енгізуге ниетті. 

2009 жылдан бері инвестициялық бағдарлама аясында 
және Еуропалық қайта құру және даму банкінің саясаты-
на сәйкес, Компания ЕҚДБ қаржыландыратын жобалар 
бойынша ҚОҚ қатысты Экологиялық және әлеуметтік 
қызмет жоспарын (ESAP) жүзеге асырады. Экологиялық 
және әлеуметтік қызмет жоспарының шаралары өн-
дірістің экологиялық параметрлерін, сондай-ақ, кәсіпо-
рында қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саясатын жақсар-
туға бағытталған. ESAP аясында Компания жыл сайын 
жария есеп әзірлейді.

АТМОСФЕРАЛЫҚ 
АУАНЫ ҚОРҒАУ
Ауаға шығарылымдар жылу электр станцияларының не-
гізгі экологиялық ықпал етулерінің бірі болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ шығарылымдарын төмендетуге 
негізгі ықпал ескірген, энергетикалық және экологиялық 
тиімділігі төмен өндірістік нысандарды ҚОҚ саласы бой-
ынша заманауи талаптарға жауап беретін жаңа қуат-
тылықтармен ауыстыру есебінен орын  

алады. Экологиялық параметрлерді жетілдіру мақсатын-
да «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2009-2014 жылдары инве-
стициялық бағдарлама аясында станцияның барлық қа-
зандықтарында күл аулағыш қондырғыларды (КАҚ) қайта 
құрып, эмульгаторларды орнату нәтижесінде кәсіпорын 
шығындарын төмендетуді қамтамасыз етті. Эмульгатор-
ларды орнатудан кейін түтін газдарын тазалау коэффи-
циенті 97 % орнына 99,5 %-ға жетті. Бұл шара көмір күлі 
шығарылымдарының жалпы жылдық көлемін жылына 
29,9 мың тоннадан 6,7 мың тоннаға (78 %-ға) төмендетуге 
мүмкіндік берді. 

Екібастұз ЖЭО бойынша атмосфералық 
ауаны қорғау мақсатында келесі шаралар 
іске асырылды:

― ― БКЗ және КВТК қазандықтарының күл аулаушы 
қондырғыларын (скрубберлер, эмульгаторлар), газ өткіз-
гіштерін жөндеу;

― ― Отын беру трактында көмірді салу түйіндерінде 
аспирациялық құрылғыларды жөндеу.

Инвестициялық бағдарлама өз жұмысын бастаған 2008 
жылдың соңында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атмосфе-
раға шығарылымдарының көлемі 65,9 мың тонна (оның 
ішінде өзге шығарылымдар) болса, 2021 жыл қорытынды-
сында бұл көрсеткіш 39,604 мың тонна (оның ішінде өзге 
шығарылымдар) (39,9 %) құрады. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС мен «ПЭТК» АҚ-нда 
2021 жыл қорытындысы бойынша ластаушы заттардың 
атмосфераға нақты шығарылымы бекітілген лимиттен 
асқан жоқ.
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Қатты бөлшектердің (көмір күлі) және күкірт оксид-
терінің (SOx) жалпы және бөлшек шығарылымдары-
ның көрсеткіштері 2020 жылмен салыстырғанда 2021 
жылы төмендеді (жалпы шығарылымдар бойынша): 
көмір күлі - 7 %, SOx - 2 %, көмір күлінің бөлшек шыға-
рылымдары бойынша – 8,7 %, SOx - 3,02 %). «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС бойынша жанған отын (көмір, мазут) 
саны, қатты бөлшек (көмір күлі) пен күкірт қышқылы (SOx) 
шығарылымдары 2020 жылмен салыстырғанда (көмір 
күлі бойынша жалпы шығындар 7 %-ға, SOx бойынша  
2 %-ға, көмір күлінің бөлшек шығарылымдары бойынша 
0,31 %-ға, SOx 5,39 %-ға) төмендеді. 

Қоршаған ортаға ықпал 
етуді төмендету, табиғат 
қорғау шаралары
2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
қоршаған ортаға ықпал ету деңгейін 
төмендетуге бағытталған келесі негізгі  
шаралар жүзеге асырылды:

― ― 2-ЖЭО, 3-ЖЭО күл үйіндісінің үшінші кезегін салу;

― ― 3-ЖЭО және СЗЗ құрылыстан бос аумағын жасыл-
дандыру және абаттандыру және 3-ЖЭО күл үйіндісінің 
үшінші кезегінің СЗЗ аумағын жасылдандыру және 
абаттандыру;

― ― «ПЭТК» АҚ кәсіпорындары аумағын жасылдандыру 
және бар жасыл желекті күтіп-баптау;

― ― ҚР Техникалық регламентінің (№1232, 14.12.2007 ж.) 
талаптарына сәйкес, негізгі қондырғылар жұмысының 
режимін ұстап тұру бойынша ағымдағы жөндеу жұмы-
старын орындау;

― ― 3-ЖЭО ст.№2, 4, 6 қазандық агрегаттарының 
тұтатқышының аэроқоспа құбырын ауыстыру; 

― ― 3-ЖЭО ХОВ сызбасының I және II деңгейіндегі 
Н-катионитовты фильтрлерінде органикалық ластаушы 
заттарды алып тастау үшін ионалмасушы шайырларды 
көбік жасағышпен өңдеу; 

― ― 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, ЕЖЭО үшін қоршаған ортаға бөлі-
нетін эмиссияға мониторингтің автоматтандырылған 
жүйесін орнату жобасын түзету;

― ― 3-ЖЭО №№7, 8 қазандық агрегаттарын үздік КАҚ 
жүйесі бар үздік қолжетімді технологияға жауап беретін 
параметрлері бар жобасы мен жұмыс құжаттамаларын 
әзірлеу;

― ― 2-ЖЭО, 3-ЖЭО қазандықтарын күрделі жөндеу кезін-
де батареялық эмульгаторлар мен күл аулаушы құрылғы-
ларды жөндеу;

― ― 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, ЕЖЭО-нда қолданыстағы аспираци-
ялық құрылғыларды жөндеу;

― ― күл өткізгіштерін жөндеу, 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, нақты уақыт 
режимінде өндірістік экологиялық мониторингтің авто-
маттандырылған жүйелерінің қызметін қамтамасыз ету; 

― ― АҚ және КАҚ жұмысының тиімділігін маманданды-
рылған ұйымға тексерту және оның қорытындыларын 
2-ЖЭО, 3-ЖЭО, ЕЖЭО паспортына енгізу;

― ― ЕЖЭО сумен қамту жүйесін техникалық су қорының 
багі есебінде 6000 м3 ауыз су қорының багін қолдана 
отырып қайта құру;

― ― ЕЖЭО БКЗ және КВТК қазандықтарының күл аула-
ушы қондырғыларын (скрубберлер, эмульгаторлар), газ 
өткізгіштерін жөндеу. 
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ПАРНИК 
ГАЗДАРЫНЫҢ 
ШЫҒАРЫЛЫМЫ 
(СО2)
2009 жылы 17 қыркүйекте Киот хаттамасы Қазақстан Ре-
спубликасында күшіне енгеннен кейін Компания парник 
газдары шығарылымын түгендеу жүргізуге және озон 
бұзушы заттарды тұтынуға дайындық бойынша жұмыс 
ұйымдастырылды. 

Парник газдарына мониторинг жасау үшін басқарушы 
нормативті құжаттарға сәйкес, қалыпты (тұрақты) өн-
дірістік қызметтен, арнаулы тәжірибеден (іске қосу-рет-
теу жұмыстары, үдерісті тоқтату, жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету) және апаттық жағдайлардан шыға-
рылымдар есебін қамтамасыз ететін есеп тәсілі қолда-
нылды.

2016 жылы Еуропалық қайта құру және даму банкі, Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
және «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпора-
ция» АҚ арасында «Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарла-
масы аясында Павлодар және Екібастұз қалаларында 
жылумен қамту жүйелерін жаңғырту бойынша жоба-
ларды жүзеге асыру туралы үшжақты келісімшартқа қол 
қойылды. Павлодар, Екібастұз және Петропавл қала-
ларының жылумен қамту жүйесін дамытуға 2016-2019 
жылдары 27,43 млрд теңге бағытталады. 

Жаңғырту жобалары энергия қолдану тиімділігін артты-
руға, шығындарды төмендету мен экологиялық стан-
дарттарды жақсартуға (желілер бойынша беру кезінде 
жылу шығындарын төмендетумен байланысты көмір 
шығынын үнемдеу есебінен СО2 шығарылымдарын 
төмендету) бағытталған. 

Парник газдары шығарылымдарын төмендетудің қосым-
ша ұйымдастырушылық құралы – өндіріс үлесін жаңа 
энергоблоктармен арттырумен және кәсіпорындарда 
ISO 50001 энергетикалық менеджмент жүйесі (энергоү-
немдеу бойынша шаралар) стандартын енгізумен байла-
нысты отынды пайдаланудың жалпы тиімділігін арттыру 
мен Энергоүнемдеу бағдарламасы болды. Екеуінің де 
мақсаты – өндіріс процестерінің энерготиімділігін артты-
румен қатар, парник газдары шығарылымдарын төмен-
дету болып табылады. Аталған бағдарлама шараларын 
жүзеге асыру арқасында 2020 жылы парник газдары 
шығарылымдарын 14,776 мың тонна СО2-ге төмендетуге 
қол жеткізілді.  

Отын (көмір, мазут) шығындарын төмендетуге байланы-
сты парник газдары шығарылымдарының жалпы көлемі 
2021 жылы 2020 жылмен (7,1 %) салыстырғанда аздап 
төмендеп, 5,179 млн тонна СО₂ құрады. Парник газдары 
шығарылымдарының бөлшек көрсеткіштері 8,4 %-ға 
азайған. Сонымен бірге парник газдары шығарылымда-
рының бөлшек көрсеткіштері 2020 жылы 2010 жылмен 
салыстырғанда 6 %-ға төмендеген. 
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көмір шығыны, млн тонна. 2011-2021 ж.
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2011-2021 жж өндірілген энергияның бірлігіне СО2 бөлшек шығарылымы, тонна/МВт·с 

ҚОҚ саласындағы қызмет тиімділігін арттыру үшін  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ табиғат қорғау қызметін қаржы-
ландыруды жүзеге асырады. Шығындардың жалпы сома-
сы 2021 жылы 6 776 107,754 мың теңгені құрады. Құрылыс 
және қайта құру бойынша жаңа жобалардың бәріне  
ҚОҚ мәселелеріне арналған «Қоршаған ортаға ықпал 
етуді бағалау» (ҚОЫБ) жобасы әзірленеді. Оның матери-

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ 
ШАРАЛАРЫ ШЫҒЫНДАРЫ

2011-2021 жж өндірілген энергияның бірлігіне СО бөлшек шығарылымы, тонна/МВт·с 
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0,612
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0,632

0,5790,626
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0,617

алдары жергілікті қоғамдастықтар мен мүдделі топтардың 
назарына қоғамдық тыңдау түрінде жеткізіледі. Қазақстан 
Республикасы экологиялық стандарттарына сәйкестікті 
растау үшін барлық жобалар ҚОҚ саласы бойынша ай-
мақтық бақылау органдарында мемлекеттік экологиялық 
сараптаудан өтеді.

Табиғат қорғау шаралары шығындары, млн теңге  

Шығындар атауы
Шығындар сомасы, млн теңге

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Инвестициялық шығындар 958,500 836,600 2 617,950 1 926,791 1 963,352 6 439,738

Табиғат қорғау мақсатын-
дағы негізгі қорларды күр-
делі жөндеу шығындары

60,800 59,050 72,860 431,929 20,906 61,020

Ағымдағы шығындар 837,500 602,250 642,088 185,125 297,297 275,350

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС бойынша Павлодар облысы Эколо-
гия жөніндегі департаменті тарапымен 3 (үш) тексеру 
жүргізілді: Қазақстан Республикасының табиғат қорғау 
заңнамасының талаптарын сақтау мәселелері бойынша 
бақылау және қадағалау субъекттеріне (объекттері-
не) барып, профилактикалық бақылау және қадағалау 

жасау және ақауларды жою туралы ескерту талаптарын 
орындау бойынша жоспардан тыс тексеру. 2 (екі) ескерту 
берілді. Барлық ескертулер толық көлемде және бел-
гіленген мерзімде орындалды.
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СУ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ 
СУ РЕСУРСТАРЫН 
ҚОРҒАУ
Су ресурстарын пайдалану «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
өндірістік процестерінің ажырамас бөлігі болып табы-
лады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ықпал ететін жалғыз су 
нысаны – Ертіс өзені. Техникалық қажеттіліктерді сумен 
қамту сыртқы ұйымдар тарапынан келісімшарт негізінде 
жүзеге асырылады. 

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

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар мини-
стрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетімен 
мақұлданған «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2019-2028 жыл-
дарға арналған өндірістік мониторинг бағдарламасына 
сәйкес, күл үйінділеріне жіберілетін су сапасына бақы-
лау жасалып, бақылау скважиналары жүйелері бойынша 
жерасты суларының сапасы мен деңгейі қадағаланады. 
Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын орын-
дау туралы есептер квартал сайын Павлодар облысы 

бойынша Экологиялық департаментіне тапсырылады. 
Технологиялық мақсаттар үшін техникалық су сапасына 
ведомстволық зертханалармен бақылау жүргізіледі.

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда ауыз сумен қамту, ағын 
су және коммуналдық-тұрмыстық кәріз жүйелері бар. 
Су жүргізу және суды шаруашылық-тұрмыстық, ауыз су, 
өрт қажеттіліктеріне бөлу орталықтандырылған түрде 
жүзеге асады. Ол қалалық су жүргізу және кәріз жүйелері 
арқылы шарт негізінде жүзеге асады. Өндірістік сумен 
қамту – айналымдық жүйе. 

2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ сумен қамту мақ-
саттарына 475 441,4168 мың м3 су қолданса, оның негізгі 
бөлігін сумен қамтудың айналымды жүйесіндегі су 
құрайды. Есептік кезеңде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ су 
өткізу көлемі 343,0789 мың м3 болды.

Көздерге бөлгендегі қолданылған судың жалпы саны, мың м3

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Барлық қолданылған су  529 982,768 652 568,961 564 649,314 518 711,456 479 352,286 475 441,4168

Оның ішінде:

Беткі су нысандарынан  - - - - - -

Сыртқы жеткізушілерден  24 313,469 23 662,189    21 870,0 23 286,29 24 078,760 26 780,3148

Айналымды сумен қамту 
жүйелерінен

491 645,221 613 936,441 527 464,1 482 975,446 442 870,650 435 995,859

Суды қайталама қолдану 
жүйесінен

 14 024,078 14 970,331 15 315, 214 12 449,720 12 402,876 12 665,243

Ағын су әкету көлемі, мың м3

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Пайда болған барлық 
ағын су

 346,127 332,371 325,981 320,501 300,944 343,0789

Сыртқы ұйымдармен 
әкетілді

 346,127 332,371 325,910 320,501 300,944 343,0789

2021 жылы жүзеге асырылған су қолдану 
және су өткізу саласындағы маңызды та-
биғат қорғау жұмыстарының ішінде келе-
сілерді атап өтуге болады:

― ― өнеркәсіптік алаңдар, күл үйінділері, карьерлер 
аумағында жерасты суларының сапалық сипаттамалары-
на мониторинг (бекітілген графикке сәйкес, суға талдау 
жүргізілді);

― ― 2-ЖЭО техникалық және шаруашылық суының  
құбыр өткізгіштерін, запорлы және реттеуші арматура-
сын жөндеу;

― ― сумен қамту жүйесін техникалық су қорының багі 
есебінде 6000 м3 ауыз су қорының багін қолдана отырып 
қайта құру;

― ― 3-ЖЭО №1 және №2 күл өткізгіштерін жөндеу.

ӨНДІРІС 
ҚАЛДЫҚТАРЫН 
ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 
ЖӘНЕ ЖОЮ
Барлық қалдық көлемінің 99 %-ын құрайтын күл-қож қал-
дықтары жазық типті арнайы жасақталған гидротехника-
лық құрылғы – күл үйінділерінде қоймаланады. Күл-қож 
қалдықтарын қоймалауға арналған жаңа орынды құру 
кезінде Қазақстан Республикасы экологиялық заңна-
маларын сақтау қоршаған ортаны өндірістің күл-қож 
қалдықтарымен ластануын болдырмайды және ЖЭО қа-
лыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Компания өндірістік 
қызметінің нәтижесінде пайда болатын басқа қалдық 
түрлері өз қызметін республика аумағында жүзеге асы-
ратын арнаулы ұйымдарға қайта өңдеуге, жоюға және 
соңғы орналастыруға беріледі. Жер қыртысын өндірістік 
қалдықтардан қорғау бойынша ең маңызды шаралардың 
бірі – қалдықтарды уақытша сақтау және жою талаптарын 
сақтау болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарында 2021 жылы 
қалыптасқан қалдық көлемі – 1 530,129 мың тонна, оның 
ішінде күл-қож қалдықтары – 1525,161 мың тонна, өнер-

кәсіптік және коммуналдық қалдықтар – 4,968 мың тонна. 
2021 жылы қалдықтардың қалыптасу көлемінің 2020 
жылмен салыстырғанда 65,691  мың тоннаға азаюы көмір 
отыны шығынының 111,96 мың тоннаға азаюымен байла-
нысты. 

2021 жылы сыртқы ұйымдарға жерге көмуге немесе 
екінші қайтара пайдалануға берілген өнеркәсіптік және 
шаруашылық қалдықтар санының 2020 жылмен салы-
стырғанда 0,263 мың тоннаға артуы жөндеу жұмыстарын 
жүргізу көлемінің артуымен байланысты.

2021 жылы атқарылған қалдықтармен жұ-
мыс бойынша ең айтулы шаралар күл-қож 
үйінділері мен өзге қалдық орналастыру 
нысандарының өнеркәсіптік және экологи-
ялық қауіпсіздігін арттыруға бағытталған: 

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО, 3-ЖЭО күл үйін-
дісінің 3-кезегін салу;   

― ― «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС Екібастұз ЖЭО күл 
үйіндісінің 2-кезегін салу;    

― ― 2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-кезек бөгетін биіктету. Қайта 
құру.

Айта кету керек, күл үйінділерінің жаңа карталарын 
салу кезінде күл үйіндісінің табанында фильтрациялық 
экранға қарсы жаңаша технология – канадалық по-
лисинтетикалық геомембрана қолданылды. Арнаулы 
пленка – геомембрананы қолдану су оқшаулануын 100 
% қамтамасыз етеді. Бұл – гидрокүлжою (ГКЖ) айналым-
ды жүйесінің жарықтандырылған суының құрамында 
кездесетін химиялық құрамдас бөліктердің есебінен ла-
станатын жер қыртысы және жерасты суларды қорғауды 
қамтамасыз ететін сенімді және ұзақмерзімді фильтраци-
яға қарсы экран. 
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Қалыптасқан қалдықтардың жалпы массасы, мың тонна

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Күл-қож қалдықтары 1 465,965 1 513,489 1 465,150 1 440,676 1 589,852 1 525,161

Қалдықтардың өзге  
түрлері

 5,778 4,754 6,596 4,471 4,705 4,968

Қауіптілік деңгейіне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Қалыптасқан қалдықтар: 1 471,743 1 518,243 1 471,746 1 445,147 1 594,557 1 530,129

Жасыл тізім 1 471,333 1 517,901 1 471,338 1 444,945 1 594,448 1 529,890

Янтарь тізім 0,4100 0,3420 0,4080 0,2020 0,1090 0,2387

Қолдану тәсіліне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Қалыптасқан қалдықтар:  1 471,743 1 518,243 1 471,746 1 445,147 1 594,557 1 530,129

Оның ішінде күл-қож 
қалдықтары

1 465,965  1 513,489 1 465,150 1 440,676 1 589,852 1 525,161

Кәсіпорында қолда-
нылған қалдықтар

0,443 0,409 0,423 0,285 0,150 0,308

Залалсыздандырылған 
қалдықтар

 - - 0 0 0,0000125 0,0000152

Сыртқы ұйымдарға 
берілген қалдықтар 

5,278 4,340 6,096 4,186 4,3250 4,960

Кәсіпорынның өзіндік 
нысандарында орнала-
стырылған қалдықтар 

1 465,965  1 513,489 1 465,150 1 440,676 1 589,852 1 525,161

Оның ішінде күл-қож 
қалдықтары

1 465,965  1 513,489 1 465,150 1 440,676 1 589,852 1 525,161

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
ЖҮЙЕСІ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қазақстанда алғашқылардың 
бірі болып ISO 14001 сериялы халықаралық экологиялық 
стандарттарға сәйкестік сертификатын алды. 

ISO 14001 сериясының стандарттарына сәйкес әзірлен-
ген, сәтті әрекет ететін және сертификатталған эколо-
гиялық менеджмент жүйесі – Компанияның бәсекеге 
қабілеттілік өсіміне, акциялардың нарықтық құнының ар-
туына, сыртқы мүдделі тараптар алдында оң имиджінің 
қалыптасуына негіз болатын ҚОҚ саласындағы тиімді, 
жүйелі жұмыстың маңызды көрсеткіші болып табылады. 

«TÜV Rheinland Kazakhstan (ТЮФ Рейнланд Казахстан)» 
ЖШС) 2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ МС ISO 
9001:2015, МС ISO 14001:2015, МС ISO 50001:2011, және бірін-
ші МС ISO 45001:2018 қадағалаушы аудитін жүргізді. 

 «Павлодар жылу желілері» ЖШС «TÜV Rheinland 
Kazakhstan (ТЮФ Рейнланд Казахстан)» ЖШС) тара-
пымен келесі халықаралық стандарттардың талаптарына 
сәйкестікке сертификаттаудан өтті: ISO 14001 (экологи-
ялық менеджмент жүйесі), ISO 9001 (сапа менеджменті 
жүйесі), ISO 45001 (кәсіби қауіпсіздік және денсаулық 
менеджменті жүйесі). 2021 жылы қайта сертификаттаудан 
сәтті өтті. ISO 45001 стандартына көшті.

Кәсіпорында менеджмент жүйесі әрекет 
ететінін растайтын құжаттар  
(сертификаттар):
1)  ISO 45001:2018 – № 01 213 2143050 с 18.02.2021 ж. 

по 17.02.2024 ж.;

2)  ISO 14001:2015 – № 01 104 2143050 с 18.02.2021 ж. 
по 17.02.2024 ж.;

3)  ISO 9001:2015 – № 01 100 2143050 с 18.02.2021 ж. 
по 17.02.2024 ж.

2021 жылы «ПЭТК» АҚ-нда сертификаттау органы (TÜV 
Rheinland Kazakhstan) тарапымен MC ISO 50001:2018та-
лаптарына сәйкестікке екінші қадағалау аудитін және 
MC ISO 45001:2018  талаптарына сәйкестікке сертифи-
кациялық аудитін және MC ISO 45001:2018  талаптарына 
сәйкестікке қайта сертификациялық аудитін жүргізді.

Аудиттердің қорытындысында келесі  
сертификаттардың әрекеттері расталды:

― ― ISO 9001:2015 (тіркеу номері №01 100 1319426, 
21.06.2021 жылдан 20.06.2024 жылға дейін әрекет етеді) 
сапа менеджменті жүйесі бойынша сертификат; 

― ― ISO 14001:2015 (тіркеу номері № 01 104 1319426, 
21.06.2021 жылдан 20.06.2024 жылға дейін әрекет етеді) 
экологиялық менеджмент жүйесі бойынша сертификат;

― ― ISO 45001:2018 (тіркеу номері № 45001:2018, 21.06.2021 
жылдан 20.06.2024 жылға дейін әрекет етеді) денсаулық 
қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі 
бойынша сертификат;

― ― ISO 50001:2018 (тіркеу номері №01 407 1319426, 
21.06.2021 жылдан 20.06.2024 жылға дейін әрекет етеді) 
энергетикалық менеджмент бойынша сертификат;

22-24.09.2021 жылдан бері ІІ жартыжылдықта «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС МС ISO 9001:2015, МС ISO 14001:2015, 
МС ISO 45001:2018, МС ISO 50001:2018 талаптарына сәй-
кестікке, ИСМ (СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ, СЭнМ) талаптары-
на сәйкестікке ТÜV «Rheinland Kazakhstan» (ТЮФ Рейн-
ланд Казахстан) ЖШС компаниясының сыртқы аудитінен 
өтті.
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Қоршаған ортаны 
қорғау қызметін 
қоғамдық бағалау
ҚР экологиялық талаптарына сәйкес болу мақсатында 
2021 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жергілікті атқарушы 
органдар мен қоғам өкілдерінің және «ҚР ЭМ ҚРЭК Пав-
лодар облысы бойынша Экология департаменті» РМБ 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы өкілетті орган 
аумақтық бөлімшелері, «Павлодар облысы жер қыр-
тысын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары 
басқармасы» МБ қатысуымен келесі экологиялық жоба-
лар бойынша екі ашық жиын формасындағы қоғамдық 
тыңдау және мүдделі қоғамдастықтар пікірін есепке алу 
үшін сауалнама жүргізу жолымен бір қоғамдық тыңдау 
өткізді:

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО және 3-ЖЭО қор-
шаған ортаға бөлінетін эмиссияларды автоматтанды-
рылған мониторингілеу жүйесі» ҚОЫБ жұмыс жобасы 
бойынша (26.04.2021 ж.)

― ― «Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік ауда-
нында «Гамма» саз жыныстарын өндірудің кен жұмыста-
рының жоспары» жобасы бойынша  (02.07.2021 ж.)

Қоғамдық тыңдаулардың негізгі міндеті жоғарыда аталған 
жобаларды жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаға ықпал 
етуді бағалауды анықтау, қоршаған және әлеуметтік-эко-
номикалық ортаға болуы мүмкін салдарларды бағалау, 
қайта құру және құрылыс бойынша жұмыстар жүргізу 
кезінде қоршаған ортаға бөлінетін эмиссия норматив-
терін әзірлеу болып табылады. Қоршаған ортаға ықпал 
ету көздері, жұмыс жүргізу кезінде ластаушы заттар шыға-
рылуының көлемі, өндіріс қалдықтарының қалыптасу 
көлемі тереңірек қарастырылды.

Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы БАҚ-та хабарландыру 
беру «Звезда Прииртышья» және «Сарыарқа Самалы» 
басылымдарында, сондай-ақ, «Павлодар облысы жер 
қыртысын пайдалану, қоршаған орта және су ресурста-
ры басқармасы» МБ интернет-ресурсында мемлекеттік 
және орыс тілдерінде хабарландыру беру арқылы жүзеге 
асырылды. 

Қызметкерлерді 
басқару саясаты 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлерді басқару саясаты 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу 
және қамтамасыз етуге бағытталған қызметкерлермен 
өзара жұмыс жүйесі болып табылады.

Қызметкерлерді басқару саясатының мақсаты – қызмет-
керлер мүмкіндігін толық ашудың барлық мүмкіндіктерін 
беретін тиімді корпоративтік басқару жүйесі бар компа-
ния құру.

Компания қызметкерлерді басқару саласындағы саяса-
тын түрлі деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді тарту, жоғары 
кәсіби қызметкерлерді ұстап қалу, қызметкерлерді 
үздіксіз кәсіби оқыту және дамыту, жас қызметкерлердің 
кәсіби өсуіне мүмкіндіктер беру, кадрлық резервті құру 
және дарындарды басқару жолымен бекемдеу болып 
табылады. 

2021 жылға жоспарлар

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2022 жылғы  
инвестициялық бағдарламаларында  
қарастырылған жұмыс жобалары  
бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу. 

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
САЯСАТ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
кәсіпорындары бойынша сандық құрамның 

2021 жыл  
соңындағы бөлінісі

Компания атауы Жұмысшы-
лар саны 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 1 422

«ПЭТК» АҚ 1 736

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 415

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 402

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 684

«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС 30

Барлығы: 4 689

Қызметкерлер санының өзгеру  
динамикасы, адам

202120202019
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Құрылымы және саны
Компания қызметкерлерінің сандық құрамы 2021 жылдың 
31 желтоқсаны бойынша 4 689 адамды құрады. Қызмет-
керлер санының 2019 жылмен салыстырғанда 3,9 %-ға 
азаюы штаттық толық емес жинақталуы мен қызметкер-
лер тұрақсыздығының артуымен байланысты. 2020 жылы 
қызметкерлер санының төмендеуі өңірде карантин  
шараларын енгізу және күшейту шараларымен бәсең-
детілді.



99Тұрақты даму98
Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21

Қызметкерлердің санаты мен жыныстық құрамы

Қызметкерлер  
санаты

Барлығы
оның ішінде:

ерлер әйелдер

адам % адам % адам %

Саны 4 689 100 2 728 58,2 1 961 41,8

Басшылар 756 16,1 552 73,0 204 27,0

Мамандар/қызмет-
керлер 1 291 27,5 356 27,6 935 72,4

Жұмысшылар 2 642 56,4 1 820 68,9 822 31,1

Қызметкерлердің санаты  
мен жыныстық құрамы
Компания қызметкерлерінің жынысы бойынша құрылымының ара 
қатынасы ерлердің 58,2 % жоғары үлесімен сипатталады. Өндіріс қы-
зметкерлері негізінен «жұмысшылар» санатынан тұрады, оның 68,9 % 
пайызын ерлер құрайды.

Қызметкерлердің жасы 
бойынша құрамы
2021 жылдың соңында қызметкерлердің негізгі үлесін 
30-50 жас аралығындағы кәсіби еңбек қызметі үшін ең 
тәжірибелі жұмысшылар құрады (52,4 %). 30 жасқа дейінгі 
жас мамандар үлесі 15,9 %, бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 
2,7 % аз. 50 жастан жоғары жұмысшылар үлесі 2020 
жылмен салыстырғанда 1,2 % артып, 31,7 %-ды құрады.  
Бұл көрсеткіштерді назарға ала отырып, Компания 
кәсіби білім мен біліктілікті беру және ізбасарлықты 
қамтамасыз ету мақсатында жас мамандар мен 
тәжірибелі, жоғары білікті қызметкерлердің оңтайлы 
қатынасына қол жеткізу үшін қызметкерлер құрамын 
бірте-бірте жасарту бағытындағы шараларды жүргізеді.

Компаниялар тобы жұмысшыларының ор-
таша жасы – 41,1 жас.

Жұмысшылардың жас құрамы

28,6 %
23,8 %

19,3 %
12,4 %

10,3 %
5,6 %

30 жасқа дейін
(15,9 %)

30-50 жас
(52,4 %)

50 жастан жоғары
(31,7 %)

әйелдер

ерлер

Білім беру деңгейінің динамикасы

жалпы орта

техникалық/кәсіби

жоғары 

32,3 %

44,4 %

23,3 %

2019 ж.

32,3 %

44,7 %

23,0 %

2020 ж.

32,0 %

45,3 %

22,7 %

2021 ж.

Қызметкерлердің білім 
бойынша құрылымы

 
2019-2021 жылдар динамикасында техникалық/кәсіби 
білімі бар өндірістік жұмысшылар үлесінің бірте-бір-
те артып, жалпы орта білімі бар жұмысшылар үлесінің 
азаюы байқалады. Жоғары білімді қызметкерлер үлесі 
32%. Бұл көрсеткіштерді есепке ала отырып, Компания 
«PROFENERGY» бағдарламасы аясында қызметкерлердің 
білім деңгейін арттыру үшін шараларды жүзеге асырады. 

Жыл сайын компаниялар тобының 130 жұмысшысы 
ЖОО және колледждерде, соның ішінде профильді 
мамандықтар бойынша білім алады. «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» компаниялар тобы «PROFENERGY» шараларына 
қатысу-қатыспауына қарамастан оқып жатқан және оқу 
орнын аяқтаған жұмысшыларға қолдау көрсетеді. 2021 
жылы сырттай оқу формасында 83 қызметкер жоғары 
оқу орындарында күндізгі-қашықтан білім алуын жалға-
стырса, оның ішінде 51 қызметкер – кәсіпорын саласы 
бойынша білім алды, 48 қызметкер күндізгі-қашықтан 
оқу формасында техникалық/кәсіби білім алып жатса, 
олардың 36-сы кәсіпорын саласы бойынша. 2021 жылдың 
соңында 33 жұмысшы, оның ішінде кәсіпорын профилі 
бойынша 21 жұмысшы диплом алды.
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Қызметкерлердің 2021 жылдың соңындағы жалпы саны, жұмыспен қамту типі 
және жынысы бойынша бөліністе

Көрсеткіш Мәні (адам)
Оның ішінде

ерлер әйелдер

Есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны (толық жұмыс күні)

шарт мерзімі бойынша: 4 689 2 728 1 961

Белгіленбеген мерзімге еңбек шартымен 
жұмыс істеушілер 3 870 2 319 1 551

Уақытша (жедел) шартпен жұмыс істеушілер 819 409 410

жұмыс типі бойынша: 4 689 2 728 1 961

Толық жұмыспен қамтылғандар 4 645 2 686 1 959

Ішінара жұмыспен қамтылғандар 44 42 2

Бақылаудағы жұмысшылар (штаттан тыс) 0 0 0

2021 жылдың соңында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы  
жұмысшыларымен 100 % еңбек шарты жасалып, олар жұмыспен толық қамтылды
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2021 жылы Компанияға 
жұмысқа қабылданған 
жұмысшылар саны
2021 жылы Компанияның қызметкерлерінің орташа тізімдік 
санының 15,2 %-ы болатын 727 жұмысшы қабылданды. 

Қызметкерлердің санаты мен жыныстық құрамы

Көрсеткіш
Барлығы

олардың ішінде:

ерлер әйелдер

адам % адам % адам %

Қабылданды,  
олардың ішінде: 727 100 377 51,9 350 48,1

30 жасқа дейін 260 35,8 166 63,8 94 36,2

30-50 жас 344 47,3 152 44,2 192 55,8

50 жастан жоғары 123 16,9 59 48,0 64 52,0

Жұмысшыларды қабылдау бойынша айналым коэффициентінің 2020 жылмен салыстырғанда 1,6 %-ға артуы карантиндік 
шектеу шараларына (COVID-19 пандемиясы) байланысты қызметкерлерді қабылдаудың қайта жандануымен және жұмыс 
орындарына үміткерлер санының артуымен байланысты болды.

202120202019

15,2 %

13,6 %
14,8 %

Жұмысқа қабылдау бойынша айналым 
коэффициенті

202120202019

15,6 %

11,2 %

14,4 %

Тұрақсыздық коэффициенті

Қызметкерлер 
тұрақсыздығы 
 
 
2021 жыл соңында Компания бойынша қызметкерлердің 
тұрақсыздық коэффициенті 2020 жылмен салыстырғанда 
4,4 %-ға артты. 

Тұрақсыздықтың себептері болып  
келесілер сақталып отыр: 

― ― еңбекақы көлеміне қанағаттанбаушылық;

― ― Қазақстан ішіндегі қызметкерлердің көші-қоны 
(қала/ауылдық елді мекендер);

― ― Отбасылық жағдайлар (жасы кіші балалар/немере-
лер, науқастар мен отбасының қарт мүшелерін күтіп-
бағу, сондай-ақ, оқумен байланысты (оқуға түсу, құжат 
жинау, басқа қалада оқу және басқалар) жағдайлар).

Тұрақсыздық себебімен 
2021 жылы жұмыстан 
шыққан жұмысшылар 
саны, олардың жасы мен 
жынысы
2021 жылы еңбек шарты Компанияның 945 жұмысшы-
сымен бұзылды, бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 25,3 % 
жоғары. Тұрақсыздық себебімен 745 қызметкер жұмы-
стан шықса, олардың басым бөлігін еңбекке қабілетті 
және кәсіби өнімді, сондай-ақ, еңбек нарығында сұра-
нысқа ие 30-50 жастағы (47,8 %) жұмысшылар құрады.  
30 жасқа дейінгі жұмыстан шыққан қызметкерлер үлесі  
38 % құрады.

27,5 %
20,3 %

7,9 %
6,3 %

27,8 %
10,2 %

әйелдер

ерлер

30 жасқа дейін
(38,0 %)

30-50 жас
(47,8 %)

50 жастан жоғары
(14,2 %)

Тұрақсыздық себебімен жұмыстан шыға-
рылғандардың жас пен жынысы бойын-
ша бөлінісі 
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Тұрақсыздық коэффициентін төмендету 
үшін 2021 жылы келесі шараларды жүзеге 
асыру жалғасын тапты: 

― ― еңбекті төлеу қорының резервтерін анықтау және 
босаған қаражатты еңбекақыны арттыруға жұмсау;

― ― тәлімгерлік институтын және жас мамандарды қол-
дау жүйесінің процестерін жетілдіру;

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

― ― ұжымдық шартқа сәйкес жағдайлар мен әлеуметтік 
кепілдіктерді жақсарту;

― ― білікті қызметкерлерді материалдық және матери-
алдық емес ынталандыру.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ 
ДАМЫТУ 
 
 
Компанияның оқыту және дамыту жүйесі 
келесі бағыттарды қарастырады:

― ― қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік, техни-
калық пайдалану ережелерін міндетті, нормативті оқу;

― ― аралас мамандықтарды оқу;

― ― кәсіби және басқарушылық компетенцияларды 
дамыту үшін біліктілікті арттыру.

Қызмет тиімділігін арттырып, қауіпсіз еңбек жағдай-
ларын орнату үшін Корпорация кәсіпорындарында 
корпоративтік форматта және жеке даму жоспары 
бойынша оқытулар жүргізіледі, оқудың қашықтан және 
дистанциялық формалары енгізілуде. Компаниялар 
тобында өзіндік оқу орталықтарында, сондай-ақ, сыртқы 
компанияларда корпоративтік бағдарламаларға оқыту 
тәжірибесі бар. 

2021 жылы барлық қызметкерлердің 80 %-ын құрайтын 
3730 адам оқытудан өтті. Оның ішінде міндетті оқудан 
2969 адам өтсе, олалр жалпы білім алған қызметкер-
лердің 79,6 пайызын құрады. Компанияның оқу орта-
лықтарында 2021 жылы оқыған қызметкерлер саны –  
3 540 адам, олар оқудан өткен барлық қызметкерлердің 
94,9 %-ын құрайды. 

Негізгі бағыт қауіпсіздік техникасы, техникалық пай-
далану бойынша алғашқы және кезеңдік оқу болып 
табылады, 2021 жылы 2717 адам оқыды (барлық оқыған-
дардың 72,8 %-ы). Корпорация қызметкерлерінің кәсіби 
профилін кеңейту және олардың басқа мамандықтарда 
(аралас) қоса жұмыс істеуге дайындау мақсатында 2021 
жылы 252 адам оқыды (барлық оқығандардың 6,8 %-ы). 
2021 жылы біліктілік арттыру 716 адамға ұйымдастырыл-
ды (барлық оқығандардың 19,2 %-ы).

G4-LA10
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20202019

4 067 адам 3 466 адам 3 730 адам0,5 %

20,3 %

8,1 %
7,2 %

63,9 %

17,1 %

5,7 %
6,6 %

70,3 %

19,2 %

8,6 %
6,8 %

64,2 %

2021

0,3 % 1,2 %

ISO 14001, OHSAS 1800 сапа менеджменті жүйесі бойынша оқытулар 
(қоршаған ортаны қорғау, ішкі аудит және тәуекелдерді басқару мәселелерін қоса алғанда)

Біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер Қауіпсіздік және еңбекті қорғау, АҚ және ТЖ

Аралас мамандықтарды 
оқыту

Қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік, 
техникалық пайдалану ережелері

33,1 %

38,6 %

27,0 %

Басшылар

Жұмысшылар

Мамандар, 
қызметкерлер

Бір қызметкерге шаққандағы оқыту 
сағаттарының орташа саны Компанияда негізінен лауазымы мен кәсібі, нормативтік 

талаптары мен оқу бағдарламасының корпоративтік 
құрамдас бөлігі, оқу бағдарламасының ерекшеліктеріне 
сәйкес өндірістік бөлімшелер жұмысшыларын оқыту 
жүргізіледі. Бір қызметкерге шаққандағы орташа оқу 
саны – 32,4 сағат.

2021 жылы қаржылық-экономикалық блоктың 118 жұмыс-
шысына бағалау жүргізілді. Бағалау қорытындысы бой-
ынша алынған ақпарат Компания ішінде қызметкерлерді 
дамыту жоспарын жасау кезінде қолданылады. Сонымен 
бірге, бағалау нәтижесінде жұмысшыларды ынталанды-
ру механизмдерін жасау бойынша шаралар өткізілді. 

КАДРЛЫҚ  
РЕЗЕРВ 

Түрлі деңгейдегі басқарушылық лауазымдарды толтыру 
үшін қажетті резервті қалыптастыру мақсатында 2021 жылы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобында 465 басшы-
дан құралған жоғарғы, орта және бастапқы басшылық 
буындарының кадрлық резерві қалыптасқан. Кадрлық 
резервті дамыту – өзіндік оқу орындарында оқыту, біліктілік 
арттыру, тәлімгерлік алу, басқарушылық функцияларды 
атқару, уақытша ауыстыруды қамтитын жеке кәсіби және 
ұйымдастырушылық-басқарушылық бағдарламаға негіз-
деледі.  
 

2021 жыл ішінде кадр-
лық резервте тұрған 
қызметкерлердің  
73-і басқарушылық 
қызметке  
ауыстырылды. 
 
 
ЕКомпанияда жыл сайын сыртқы резервті қалыптастыру, 
оның ішінде оқу орындары түлектерінен құралған резервті 
қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар тобында профильді 
білімі бар 206 жас маман еңбек етсе, олар жұмысшылардың 
жалпы санының 4,4 % үлесін құрайды. 

2021 жылы 32 жас жұмысшы жұмысқа орналасса, оның ішін-
де жетекші лауазымдар мен мамандықтарға 9 адам қабыл-
данды. Жұмысқа қабылданған техникалық/кәсіби білімі бар 
жұмысшылар үлесі 68,7 % болса, жоғары білімі барлар –  
31,3 %. 
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#Факт

ЖАС 
МАМАНДАРДЫ 
ТАРТУ ЖӘНЕ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ
2016 жылдан бастап «PROFENERGY» жобасы аясында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында про-
фильді оқу орындарының студенттерін тартуға және қыз-
меткерлердің білім деңгейін арттыруға бағытталған жас 
мамандарды қолдау бағдарламасы жүзеге асырылады. 

Бағдарлама профильді оқу орындарының түлектерін 
негізгі/қат кәсіптерге тартуға, энергетикалық професси-
яларды танымал етуге, қызметкерлерді дамытуға және 
қызметкерлердің білім деңгейін арттыруға, негізгі қыз-
меткерлерді ұстап қалуға бағытталған. 

Қазіргі таңда компания Павлодар және Екібастұздың 8 
оқу орнымен өзара қызмет етеді. Студенттерді Бағдарла-
маның мазмұны мен шарттары туралы ақпараттандыру 
бойынша жұмыстар тұрақты жүргізіледі, студенттермен 
кездесу және олардың өндірістік нысандарға экскурсия-
лары ұйымдастырылады. Компания кәсіпорындарының 
қызметкерлері емтихан және мемлекеттік аттестаци-
ялық комиссиялар құрамында бітіру емтихандары мен 
диплом жобаларын қорғауға қатысады.

Бағдарлама жүзеге асқан кезеңде шара-
ларға 1 700-ден астам студент қатысты, 
олардың ішінде:

― ― 45 студент жазғы каникул кезінде жұмысқа орнала-
стырылды;

― ― 35 студент ақы төленетін тәжірибеден өтті; және 
білімі туралы диплом алғаннан кейін Компания кәсіпо-
рындарына жұмысқа тұруға келісімге қол қойды;

― ― 1 647 студент ақы төленбейтін өндірістік және ди-
пломалды тәжірибеден өтті;

― ― 13 студентке ғылыми жұмыстар байқауы қорытын-
дысы бойынша атаулы стипендия тағайындалды.

Жас жұмысшыларды профильді білім  
алуға ынталандыратын бағдарлама  
шаралары аясында  2016-2021 жылдары 
300-ден астам жұмысшы келесі мүмкіндік-
терді пайдаланды:

― ― 215 жұмысшыға ақы төленетін оқу демалысы беріл-
ді;

― ― 41 жұмысшы оқу ақысын төлеуге пайызсыз қаражат 
алды;

― ― 82 жұмысшының оқу орнын сәтті аяқтағаны үшін 
бонустар төленді.

«PROFENERGY» жобасы аясында тәлімгерлер институ-
тының жұмысы дамып жатыр. Оның мақсаты – студент-
терге кәсіби білім мен білікті беру және жас мамандар-
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ды қызметке тез бейімдеу боп табылады. Алты жылда 
кәсіпорындардың жоғары білікті жұмысшыларынан 
тәлімгерлер пулы жасақталды. Жыл сайын 80-нен астам 
жұмысшы тәлімгер болып бекітіледі. 
 

Қызметкерлерді  
ынталандыру және  
марапаттау 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобында Бірыңғай 
еңбекті төлеу және ынталандыру жүйесі әрекет етеді. Еңбе-
кақы мөлшері жынысына қарамастан жұмысшылардың бар-
лық санатына еңбекақы төлеудің разрядты жүйесі болып 
табылатын бірыңғай тарифтік сеткаға сәйкес белгіленеді. 

Компаниядағы ынталандыру мен марапаттау әрбір жұмыс-
шының тиімділігі мен еңбек нәтижелілігін арттыруға бағыт-
талған. Жыл сайын «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорында-
рында бекітілген бюджет және тарифтік смета шеңберінде 
және қызметкердің маңызы мен қажеттілігі және жұмыс 
нәтижесіне қосқан үлесіне байланысты еңбекақыны диффе-

ренциалды түрде арттыру жүзеге асырылады. Нәтижелілікті 
бағалау «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының бар-
лық қызметкерлері үшін ай сайын жүргізіледі. 

2021 жылы еңбекақыны арттыру қызметкерлердің барлық 
санаты бойынша дифференцияланды. Нәтижесінде «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы бойынша орташа табыс 
деңгейі 2021 жылы 2020 жылмен салыстырғанда 17%-ға 
артты.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «ПЭТК» АҚ «ЕЖЭ» ЖШС

+17,3 %

+1,5 %+9,9 %

+6,6 %

«ПЖЖ» ЖШС

+31,7 %

+7,2 %

«ПЭС» ЖШС

+13,7 %

+7,9 %

+20,6 %

+13,0 %

2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарға 
шаққандағы орташа табыстың арту деңгейі

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 ақпа-
рат көздерінде жариялау шаралары жүзеге асырылады.  

2021 жыл қорытындысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ком-
паниялар тобының 129 қызметкері мен ардагері награ-
далармен марапатталды: 57 қызметкер «ОАЭК» АҚ және 
кәсіпорынның корпоративтік наградаларымен,  
72 қызметкер мен ардагер мемлекеттік, ведомстволық, 
салалық, жергілікті атқарушы органдардың наградалар-
мен марапатталды. 

Қызметкерлер мен 
басшылықтың  
қарым-қатынасы
Корпорация қызметкерлермен қарым-қатынаста еңбек 
заңнамасы мен Іскерлік этика кодексінің талаптарын 
сақтайды, адамның жеке бостандығы мен құқықтарын 
сыйлайды, әркімге тең мүмкіндіктер береді және еңбек 
саласындағы дискриминацияға, сондай-ақ, өз бизнесін-
де бала еңбегінің қолданылуына жол бермейді. 

Қызметкерлерді Компания қызметіндегі айтарлықтай 
өзгерістер туралы хабарландырудың ең минималды 
мерзімі ҚР заңнамасына және ішкі нормативтік құжат-
тарға сәйкес белгіленеді. 

Қызметкерлер санын не штатын қысқартуға байланысты 
еңбек қатынастарын бұзу кезінде жұмысшыларды хабар-
ландырудың ең минималды мерзімі Қазақстан Респу-
бликасы Еңбек кодексіне сәйкес, бір айды құрайды. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында еңбек 
даулары қолданыстағы заңнамаға, сондай-ақ, ұжымдық 
шарттарға және жеке еңбек даулары бойынша келісім 
комиссиясы туралы ережеге сәйкес, жұмыс беруші мен 
жұмысшының қатысуымен шешіледі. Еңбек даулары 
бойынша өтініштерді қабылдау және олар бойынша кері 
байланыс тәртібі кәсіпорындардың ішкі нормативтік 
құжаттарында айқындалған. Жұмысқа тұру кезінде әрбір 
жұмысшы бұл құжаттармен танысады. 

Келісім комиссиясының құрамы кәсіпо-
рындар бойынша ұйымдық-өкімдік құжат-
тармен бекітіледі. Еңбек дауы туындаған 
кезде келісім комиссиясына шағымдану-
дан бұрын жұмысшы:
1)  Қызметкерлермен жұмыс қызметінің  

басшысына, 

2)  Кәсіподақ ұйымының төрағасына/жұмысшылар 
өкіліне,

3)  Кәсіпорынның бірінші басшысына  
хабарласуға құқылы. 

2021 жылы келісім комиссиясына еңбек дауын реттеу 
бойынша шағым түскен жоқ. Жұмысшыларды қандай да 
бір белгілері бойынша алалау және жұмысшылардың 
құқығын бұзу деректері анықталмады. 

КӘСІПОДАҚ 
ҰЙЫМДАРЫМЕН 
ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ
Компания өз қызметін ҚР еңбек заңнамасы аясында жү-
зеге асырады және әлеуметтік саясатты жүзеге асыруда 
2020-2025 жылдарға қабылданған Бірыңғай ұжымдық 
шартқа сүйенеді. 

Ұжымдық шарт принциптері: экономикалық мақсат-
тылық, жетімділік, өзара жауапкершілік және ашықтық. 
Ұжымдық шартта әлеуметтік жеңілдіктер мен жұмысшы-
лар мен олардың отбасыларына кепілдіктер ұсынылған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар  
тобының кәсіподақ ұйымдарымен  
өзара қызмет:

― ― Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын бақылау;

― ― Еңбек шартына, ішкі еңбек тәртібі ережелеріне 
және жұмыс берушінің өзге нормативтік актілеріне сәй-
кес, жұмысшылар уақыты және жұмысшылар демалысы 
уақыты режимін реттеу;

― ― Еңбекті төлеудің бірыңғай жүйесі туралы ереже мен 
еңбекті төлеу бойынша өзге локальді нормативтік ак-
тілерге сәйкес, жұмысшылардың еңбегін төлеуді жүзеге 
асыру;

― ― Келісім комиссиясында жұмыс;

― ― Еңбекті, денсаулықты қорғау, жұмыс орындарын 
аттестациялау мәселелері бойынша кешенді зерттеу 
жүргізетін комиссиялар жұмысына қатысу;

― ― Ардагерлер кеңесімен жұмыс;

― ― Жұмысшылар өтініші негізінде қажетті өнеркәсіптік 
санитария шаралары туралы ұсыныстар енгізу. 

Атауы 2019 2020 2021

Кәсіподаққа мүше қызмет-
керлер саны 2 574 2 278 1871

Барлық қызметкерлер 
ішінегі үлесі, %    52,4    46,7    39,9

2019-2021 жылдары кәсіподақ ұйымына мүше жұмысшылар үлесінің төмендеуі байқалды. Бұл ком-
паниялар тобының қызметкерлері санының азаюымен байланысты. Сондай-ақ, кәсіподақ ұйымы 
ролінің төмендеуіне әлеуметтік-еңбек қатынастарының ықпалы әсер етеді. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әлеуметтік саясаты 
жұмысшылармен және олардың өкілдері – кәсіподақ 
ұйымдарымен анықталады және Компания еншілес 
ұйымдарының қаржылық мүмкіндіктері есебінен 
қамтамасыз етіледі. 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ, КЕПІЛДІКТЕР 
ЖӘНЕ ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ 

Мақсаттар Әлеуметтік пакет

Қызметкерді ұзақмерзімдік қызметке  
ынталандыру

5% көлемдегі қосымша кәсіби зейнетақы жарналары. 

Кәсіби жарыс үшін сыйақы. 

Мерейтойлық және мерекелік даталарға орай сыйақы-
лар.

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 ауру-
лардан сақтандыру.

Міндетті медициналық сақтандыру.

Кезеңдік медициналық тексерулер жүргізу. 

Санаторий-профилактикалық ем алу шығындарын өтеу.

Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау

Бала дүниеге келгенде материалдық көмек.

Жерлеу қызметтеріне материалдық көмек. 

Ақы төленетін оқу демалысы. 

Зейнетке шыққанда сыйақы беру. 

Жұмысшылардың алғаш үйленуіне не жақын туыста-
рының қайтыс болуына орай ақы төленетін қосымша 
демалыс.

Спорттық-сауықтыру шаралары

Спорттық жарыстар қатысушыларының тамақтану 
шығындарын өтеу. 

Мәдени-бұқаралық мен ұжымдық демалысты өткізуге 
қаражат бөлу.

Ана және әке болуға байланысты әлеуметтік қолдау көрсету

Компания  
атауы

Жыл ішінде жүктілік және 
бала туу/бала күтімі бой-
ынша демалыс рәсімде-
ген жұмысшылар саны

Жыл соңындағы 
жағдай бойынша 

жүктілік және бала 
туу/бала күтімі бой-
ынша демалыстағы 
жұмысшылар саны 

Жыл ішінде жүктілік 
және бала туу/бала 

күтімі бойынша 
демалыстан шыққан 
жұмысшылар саныәйелдер ерлер бар-

лығы

«ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО» АҚ 31 2 33 62 19

«ПЭТК» АҚ 25 1 26 64 22

«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС 3 0 3 12 4

«Павлодарэнергос-
быт» ЖШС 10 0 10 27 15

«Екібастұзжылуэ-
нерго» ЖШС 15 0 15 34 5

«ЦАТЭК Green 
Energy» ЖШС 0 0 0 2 0

Барлығы: 84 3 87 201 65

Зейнеткерлермен әлеуметтік жұмыс үшін «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Ардагерлер кеңесіне ақшалай қаражат 
бөлу қарастырылған. Жыл сайын ҰОС ардагерлеріне 
және оларға теңестірілген тұлғаларға Жеңіс күніне орай 
материалдық көмек көрсету арқылы қолдау шаралары 
өтеді. Кәсіпорынның жұмыс істемейтін зейнеткерлері-
не материалдық қолдау көрсетіледі, үйде патронаждық 
көмек жүзеге асырылады, айтулы күндерге орай мере-
келік шаралар өткізіледі, «Энергетик» демалыс үйіне 
емдік-профилактикалық шаралар ұйымдастырылады. 

Оқу жылы қарсаңында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобы 
қызметкерлерінің 
балалары мектепке 
дайындық үшін кәсіподақ 
ұйымынан материалдық 
қолдау алды. 
Көпбалалы және 
18 жасқа дейінгі 
мүгедек балалары 
бар отбасыларға 
материалдық көмек 
көрсетіледі.

#Шаралар
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2022 жылға негізгі жоспарлар

2022 жылы Компанияның кәсіби кадрлық құра-
мын тартуға және дамытуға бағытталған қызмет-
керлерді басқару саясатын жүзеге асыру жалға-
сын табады.   
 
Аталған бағыт аясында келесі шараларды  
атқару жоспарланған:  

1. «PROFENERGY» жобасын келесі бағыттар 
бойынша ары қарай жүзеге асыру –

― ― Жас мамандарды қолдау және қызметкер-
лердің білім деңгейін көтеру жүйесі;

― ― Тәлімгерлік институтын дамыту;

― ― Негізгі қызметкерлерді дамыту  
бағдарламасы;

― ― Қат мамандықтар бойынша бағдарлама.

2. Компанияның стратегиялық және опера-
тивті мақсаттарына қол жеткізу бойынша негізгі 
көрсеткіштерді жетілдіру; 

3. Өндірістік процесс жұмысшыларының 
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын жақсарту 
бойынша бағдарламаларды жүзеге асыру;

4. Қызметкерлерді дамытумен байланысты 
HR-процестерді одан әрі автоматтандыру: бей-
імдеу, бағалау, оқыту және басқа; 

5. Қазақстан Республикасының еңбек ресурсы 
мол өңірлерінен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының 
кәсіпорындарына жұмысқа орналастыру үшін 
тарту мақсатында «ENBEKENERGY» жобасын 
жүзеге асыру;

6. Еңбек нарығындағы дефицит жағдайында 
қызметкерлерді оқыту, даярлау және қайта  
даярлау корпоративтік жүйесін жетілдіру,  
оқудың сапалық көрсеткіштерін жақсарту, оқу 
нәтижелері бойынша тиімділікке мониторинг 
жасау жүйесін енгізу. 

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласындағы 
стратегиялық мақсаттар 
және атқарылған 
шаралар
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау (ҚжЕҚ) саласындағы негізгі стратеги-
ялық мақсаты алдын алу шараларын жүргізу, қауіпсіз еңбек 
жағдайларын құру және ҚжЕҚ саласындағы үздік тәжіри-
белерді енгізу есебінен өндірістік жарақаттану (кәсіби 
аурулар) көрсеткіштерін төмендету болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы бойынша 
жұмысшылардың өндірістік және санитарлық-тұрмыстық 
жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар, зиянды және қо-
лайсыз өндірістік факторлардың әсерін азайту процестерін 
оңтайландыру, жұмыс орындарындағы тәуекелдер мен 
қауіптерді төмендету шаралары жүзеге асырылады. 

2021 жылы «ОАЭК» АҚ 2020-2021 жылдарға 
арналған ҚжЕҚ бойынша шаралар жоспа-
рын орындау аясында келесі жұмыстар 
атқарылды:   
1)  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ мен мердігер ұйымдардың 

жұмысшылары арасында инфекцияның таралуын болдыр-
мау мақсатында қорғаныс маскалары, қорғаныс қолғапта-
ры, антисептиктер сатып алынды және үлестірілді;

2)  Коронавирустық инфекцияның пандемиясына 
байланысты ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 
жылғы 05 шілдедегі бұйырғына қосымшаға сәйкес, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ мен мердігер ұйымдардың 
жұмысшылары арасында инфекцияның таралуын бол-
дырмау мақсатында фекцияның таралуын болдырмау 
мақсатында 3-ЖЭО және 2-ЖЭО бойынша «дезинфекци-
ялық құралдарды қолдана отырып, ғимарат ішін тұрақты 
тазалау» (ғимарат ішін тазалау графигі әзірленіп, дезин-
фекциялық құралдарды қолдана отырып, ғимарат ішін 
тұрақты тазалау журналы енгізілді) қаулысы шығарылды;

3)  Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне арналған  
келесі шаралар өткізілді:

‒ ‒ Ұжымдарда ҚжЕҚ бойынша профилактикалық 
әңгімелесу, жиындар, аудиттер өткізілетін қауіпсіздік 
айлығы;

‒ ‒ «Менің ата-анам қауіпсіз жұмыс істейді» тақыры-
бында балалар шығармашылығы байқауы;

‒ ‒ Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша үздік 
жұмысшылар анықталып, марапатталды;

4)  Күрделі, ағымдағы жөндеулер графигіне сәйкес, 
қызмет көрсету алаңдары, қорғаныс жақтаулары, ГКЖ 
арналары ҚжЕҚ талаптарына сәйкестендірілді; 

5)  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының 
кәсіпорындарында «ОАЭК» АҚ ҚжЕҚД мамандары  
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының басшылығы 
мен құрылымдық бөлімшелерін тарта отырып, ҚжЕҚ, 
ҚОҚ және ТЖАҚ бойынша сегізінші өзара аудитті өткізді;

6)  «СЕВКАЗЭНЕРГО» Компаниялар тобының кәсіпо-
рындарында «ОАЭК» АҚ ҚжЕҚД мамандары Компания-
лар тобының және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылым-
дық бөлімшелерінің басшыларын тарта отырып, ҚжЕҚ, 
ҚОҚ және ТЖАҚ бойынша;

7)  Санитарлық-гигиеналық қадағалау және бақы-
лау мамандары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылымдық 
бөлімшелерінде (2-ЖЭО, 3-ЖЭО, күл үйінділері) тексеру 
жүргізді, № 814 сәйкессіздіктерді жою бойынша ескерту-
ге сәйкес, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің 5 сәйкес-
сіздігін жою ұсынылды;

8)  Санитарлық-эпидемиологиялық норма талапта-
рына сәйкестікке «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылымдық 
бөлімшелерінде санитарлық-эпидемиологиялық аудит 
өткізілді (Санитарлық-эпидемиологиялық аудитті өткені 
жөнінде № 957 аудиторлық қорытынды және сертификат 
алынды);

9)  ТЮФ Рейнланд Қазақстан компаниясы  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда ISO 45001 стандартына сәй-
кестікке сыртқы аудит жүргізіп, оның нәтижесі бойынша 
анықталған сәйкессіздіктер бойынша есеп берілді;

10)  «ОАЭК» АҚ ҚжЕҚД мамандары 2-ЖЭО, 3-ЖЭО 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау жағдайына тексеру 
жүргізіп, нәтижесінде анықталған 12 сәйкессіздік бой-
ынша № 5 тексеру акті беріліп, станциялар бойынша 
анықталған сәйкессіздіктерді жою шараларын әзірлеу 
қаулысы шығарылды;

11)  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда компаниялар тобы 
бойынша «ОАЭК» АҚ қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы саясаты өзгеріссіз енгізілді;

12)  ҚжЕҚ басқармасы денсаулықты қорғау және 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында қауіптерді 
анықтау мен тәуекелдерді бағалау процедурасын,  
жұмыс орындарын паспорттау бойынша жұмыс топта-
рының қызметін ұйымдастыру бойынша нұсқаулықты 
(«Жылдам жеңістер») қайта қарап, қолданысқа енгізді;

13)  «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС жұмысшылары үшін 
санитарлық нормаларды жақсарту, КВТК, Б-В қатар, 
ось 1-29, отм. +39,0м корпусының шатыры ішінара қайта 
құрылды;

14)  «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 15 дана электр доға-
сынан қорғайтын костюмді сатып алды;

15)  «ПЖЖ» ЖШС Оңтүстік желілік ауданының № 2 
кварталдық учаскесінде орналасқан душ және тұрмы-
стық орындарды жөндеу және ЦТП-32, ЦТП-34 шатырын 
күрделі жөндеу жүргізілді;

16)  «ПЖЖ» ЖШС 3 дана жарылыстан қорғайтын етіп 
жасалған «Хоббит-Т» газ анализаторларын сатып алды;

17)  «ПЖЖ» ЖШС денсаулық пункті үшін жылжымалы 
кварц лампалары сатып алынды. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ кәсіпорындар тобы 
бойынша ауыр аяқталған 
екі жарақаттану оқиғасы 
(«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ 3-ЖЭО және 
«Екібастұзжылуэнерго» 
ЖШС) болса, адам өліміне 
әкелетін қайғылы оқиғалар 
орын алған жоқ. 
 
 
 
 
 
Жыл сайын «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобында өндірістік жарақаттану оқиғаларына 
толыққанды талдау жасалады. Ол жарақат саны мен 
ауырлық деңгейі туралы статистиканы, қайғылы 
оқиғалар жиілігінің коэффициенті бойынша 
мәліметтерді, жарақаттану көрсеткіштерінің 
динамикасын, тәулік ішінде орын алған уақыты 
бойынша қайғылы оқиғалар санының бөлінісін, 
жарақат алушылардың жасы бойынша қайғылы 
оқиғалар санының бөлінісін, жарақат алушылардың 
жұмыс өтілі бойынша қайғылы оқиғалар санының 
бөлінісін, қайғылы оқиғаға әкелген жағдайлар түрлері 
бойынша классификаторды, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобы бойынша жарақаттану деңгейін 
қызметтің балама саласымен салыстыруды және 
басқаларды қамтиды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобы өндірістік жарақаттану деңгейін 
төмендетуге ұмтылып, жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздік жағдайына және қайғылы оқиғаларға әкелген 
себептерді жоюға көңіл бөледі.  
 
 
 
 

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобында Қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау кеңестері құрылған. Кеңесті кәсіпо-
рын жұмысшылары ішінен таңдалатын төраға басқара-
ды. Кеңес құрамына жұмыс беруші өкілдері, техникалық 
еңбек инспекторларын қоса алғанда кәсіподақ ұйымы-
ның өкілдері кіреді.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау кеңесі ке-
лесі функцияларды орындайды:

― ― Еңбек қауіпсіздігі мен жағдайларын жақсарту 
бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін Бас директор және 
жұмысшылар өкілінің ұсыныстарын қарау;

― ― – жұмысшыларды еңбекті қорғау және еңбек шарт-
тарын жақсарту бойынша атқарылып жатқан шаралар 
туралы ақпараттандыру;

― ― – жұмысшыларды еңбекті қорғау және еңбек шарт-
тарын жақсарту бойынша атқарылып жатқан шаралар 
туралы, өндірістік жарақаттану, кәсіби аурулар про-
филактикасы туралы, сертификатталған арнайы киім, 
арнайы аяқ киім және өзге жеке қорғаныс заттарымен 
қамтамасыз ету бойынша қолданыстағы нормативтер 
және оларды қалай қолдану қажеттігі туралы ақпараттан-
дыру;

― ― – Зиянды (қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс 
істейтін жұмысшыларға белгіленген тәртіпте сүттің уақы-
тылы және тегін берілуіне атсалысу;

― ― еңбекті қорғау, өндірісте қайғылы оқиғалардан 
міндетті әлеуметтік сақтандыруды қаржыландыру және 
өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурушаңдықтың ал-
дын алуға бағытталған шығындар мәселесін талқылауға 
қатысу; 

― ― Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша жұмысты 
ұйымдастыруды жетілдіру және еңбекті қорғау ереже-
лерінің талаптарын адал орындайтын жұмысшыларды 
ынталандыру бойынша Бас директорға ұсыныстар әзір-
леу және беру.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобында еңбекті 
қорғау бойынша техникалық инспектор жұмыс істейді. 

 
Техникалық инспекторлардың еңбекті 
қорғау бойынша негізгі міндеттері:

― ― Кәсіподақ мүшелерінің, жұмысшылардың денсау-
лық және еңбек жағдайлары бойынша  құқықтары мен 
мүдделерін қорғау;

― ― «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» энергожүйесі жұмысшылары-
ның локальді кәсіподағы» ҚБ-ға қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау заңнамаларының талаптарының сақталуына 
бақылау жасауға атсалысу;

― ― қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша ұжымдық 
шарттарға ұсыныстар әзірлеу және беруге қатысу;

― ― жұмыс орындарындағы еңбекті қорғау жағдайына, 
жұмыс берушінің еңбекті қорғау ережелері мен талапта-
рын сақтауына, еңбекті қорғау саласындағы жұмысшы-
лардың заңды мүдделері мен құқықтарының сақталуына 
бақылау жасау; 

― ― кәсіподақ мүшелерінің көзқарастарын мемлекеттік, 
қоғамдық ұйымдарда, еңбекті қорғауға қатысты Еңбек 
кодексін қолданумен байланысты еңбек дауларын қарау 
кезінде түрлі инстанцияның соттарында қорғау. 
 
 

 
 
 
2021 жылы 

#Факт

ӨНДІРІСТІК 
ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ 
ТҮРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙІ

Оқиға түрі бойынша 2021 жылғы қайғылы 
жағдайлардың классификациясы:

― ― зиянды және қауіпті өндірістік факторлар мен зат-
тардың әсері;

― ― жарақат алушының биіктен құлауы.

Қайғылы жағдайлардың себептері:
― ― Жұмыстың қанағаттанарлық деңгейде ұйымдасты-

рылмауы;

Өндірістік жарақаттану деңгейі

2019 2020 2021

Қызметкерлер саны 4 916 4 879 4 689

Жарақаттану оқиғалары-
ның саны 4 2 2

Жарақаттанғандар саны/
олардың ішінде әйелдер 4/0 2/0 2/1

Өліммен аяқталған
жағдайлар саны 1 0 0

― ― Машина, механизм және құрылғылардың конструк-
тивті жетіспеушіліктері;

― ― Ғимарат, құрылыстар, аумақтардың техникалық 
жағдайының қанағаттанарлық деңгейде болмауы және 
жұмыс орындарын ұйымдастырудағы жетіспеушіліктер;

― ― Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша ереже-
лердің бұзылуы.

― ― Компаниядағы өндірістік жарақаттанудың деңгейі 
мен коэффициенті төмендегі кесте мен диаграммаларда 
берілген.

Қатар 1 Қатар 2

2019 2020 2021

0,39
0,36 0,36

0,19

0 0
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n – есептік кезеңде өндірісте қайғылы 
оқиғалардан зардап шеккендердің 
жалпы саны;

N – жұмысшылардың орташа саны.

n1 – есептік кезеңде өндірісте қайғылы 
оқиғалардан зардап шеккендердің саны;

N – жұмысшылардың орташа саны.

1 000 жұмысшыға шаққандағы өндірістегі
барлық қайғылы оқиғалардың 
жиілік коэффициенті (TIFR):

1 000 адамға шаққандағы өндірістегі барлық 
қайғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті (TIFR) 
келесі формуламен есептелген:

1 000 жұмысшыға шаққандағы өндірістегі
барлық қайғылы оқиғалардың 
жиілік коэффициенті (TIFR):

0,84

0,64

0,47

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.

0

1

0,09 0,09

0

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.

0

1

n × 1 000

N
Кж = , мұндағы

1 000 адамға шаққандағы өндірістегі барлық 
қайғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті (TIFR) 
келесі формуламен есептелген:

n1 × 1 000

N
Кж1 = , мұндағы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобында өндірістік жарақатқа мониторинг 
жасау және оның алдын алу, қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау талаптарының бұ-
зылуын есепке алу мақсатында келесі 
шаралар атқарылады: 

― ― Ірі жарақат пен шығынның бастауы болып табыла-
тын микро жарақаттар, инциденттер және қауіпті оқиға-
ларды зерттеу;

― ― Қайғылы оқиғалар нәтижесі бойынша ақпарат-
тық бюллетеньдер дайындау және болашақта мұндай 
жағдайлардың қайталануын болдырмау үшін Корпо-
рация ЕҰ-ның барлық кәсіпорындарының қызметкерін 
ақпараттандыру;

― ― Қызметкерлерді ҚжЕҚ және электр қауіпсіздік тақы-
рыбында оқыту, білімін тексеру;

― ― ҚжЕҚ бойынша ішкі нормативтік құжаттарды енгізу;

― ― ҚжЕҚ жағдайын жоспарлы және жоспардан тыс 
тексеру;

― ― ҚжЕҚ күндерін өткізу;

― ― ҚжЕҚ бойынша жиналыстар өткізу;

― ― Жұмыс орындарын ҚжЕҚ талаптарына сәйкес  
келтіру;

― ― Жұмыс орындарын ақпараттық плакаттар мен  
қауіпсіздік белгілерімен жабдықтау;

― ― Кәсіби жарыстар өткізу;

― ― Наряд-допуск шараларын өткізу. 

Есептік кезеңде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар 
тобында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ҚжЕҚ басқармасының 
қызметкерлері, «ПЭТК» АҚ, «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС ҚжЕҚ қызметі, «Екі-
бастұзжылуэнерго» ЖШС ҚжЕҚ бөлімі қауіпсіздік техни-
касы және еңбекті қорғау шараларын сақтау бойынша 
471 тексеру жүргізіп, қауіпсіздік техникасының 3 240 рет 
бұзылғанын анықтады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының нысан-
дарында қызмет ететін мердігер ұйымдардың қызметін 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының  
мамандары бақылайды. Тексерулер жүргізіліп, мердігер 
ұйымдар қызметкерлеріне инструктаждар өткізіледі. 

Коронавирус инфекциясының пандемиясына байланы-
сты ҚжЕҚ линиясы бойынша жиындар мен тренингтер 
ұйымдастырылған жоқ. 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау, еңбек жағдайларын 
жақсарту бойынша шараларды орындау шығындары 
2021 жылы 868 млн теңгені құрады. Қаражат Компа-
ния қызметкерлерін жеке қорғаныс заттарымен, оның 
ішінде электр қорғаныс заттарымен, арнайы тағаммен, 
медикаментпен қамтамасыз етуге, вакциналауға, ҚжЕҚ 
бойынша ақпараттық плакаттар, нормативті-техникалық 
құжаттар және белгілерді сатып алуға, өрт сөндіру құрал-
дарын сатып алуға, сондай-ақ, жұмыс орындарын қосым-
ша жарықтандыру шараларын орындауға, желдету және 
кондиционерлеу жүйелерін жөндеуге, ғимараттар мен 
құрылыстарды жөндеуге және басқаларға жұмсалды. 
 

Қазақстан Республикасы-
ның «Қызметкерді еңбек 
(қызметтік) міндеттерін 
атқару кезінде қайғылы 
оқиғалардан сақтандыру 
туралы» заңнамасының 
талаптарына сәйкес, 
Компания кәсіпорында-
рының барлық қызмет-
керлері қайғылы оқиға-
лардан сақтандырылған. 
 
 
 
Компанияның кәсіби қызметі жарақат алудың жоғары 
тәуекелімен байланысты қызметкерлері.

 Энергетикалық қондырғыларға қызмет көрсету және жөн-
деу жұмыстары жоғары тәуекелдерге ие. Электр құрылғы-
ларымен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін қызметкерлер оқытылып, ұйымдастырушылық 
және техникалық шаралар атқарылады, олардың орын-
далуы бақыланады. Қызметкерлер жеке қорғаныс затта-
рымен, электрден қорғайтын заттармен және басқалармен 
қамтамасыз етіледі.  

#Факт
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2022 жылға жоспарлар:

1)  «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нда жол белгілерін және орнату, жаяу  
жүргінші жолақтарын сатып алу және орнату;

2)  «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нда ауысым басшыларының сапалы  
инструктаж жүргізуі үшін бейнерегистраторлар сатып алу;

3)  «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС жұмысшылар үшін санитарлық нормалар-
ды жақсарту, КВТК, Б-В қатар, ось 1-29, отм. +39,0м корпусының шатырын қайта 
құруды жалғастыру;

4)  ҚжЕҚБ оқу класын (3-ЖЭО) қажетті жабдықтармен және агитациялық  
материалдармен жабдықтау;

5)  Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жағдайын мониторингілеу регламентін, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіздік және ең-
бекті қорғау саласында мердігер ұйымдармен өзара әрекет ету бойынша 
нұсқаулықты, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс 
өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықты, жеке қорға-
ныс заттарының сапасын бақылау, жеке қорғаныс заттарының жарамдылығын 
анықтау және комиссия жұмысын ұйымдастыру бойынша нұсқаулықты әзірлеу 
және енгізу;

6)  ЦТП – 15-те пластик терезелерді орнату, шатырды, қасбетті күрделі жөндеу, 
сонымен бірге АБК-да пластик терезелер орнату, Оңтүстік желілік ауданда АБК 
дәлізінің еденін өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестендіріп ауыстыру;

7)  Солтүстік желілік ауданның жерүсті павильондарында алаңдарды  
жөндеуден өткізу. 

 
Келесілер бағыттар бойынша жұмысты жалғастыру:

― ― жұмыс орындарын паспорттау және қауіпсіз жағдайға келтіру («жедел 
жеңістер»);

― ― қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын бұзуға жол берген жұмысшы-
лардың отбасына хат жолдау арқылы хабарландыру;

― ― 2-ЖЭО, 3-ЖЭО-нда электр құрылғыларын кезең-кезеңмен ҚжЕҚ талаптары-
на сәйкестендіру бойынша жұмысты жалғастыру. 

ТҰТЫНУШЫЛАР 
ҚАУІПСІЗДІГІ 
Компания өз тұтынушыларының қауіпсіздігі мен денсау-
лығына қамқорлықпен қарайды. Бұл мақсатта жоспарлы 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстары, қондырғыларды тексеру 
шаралары жүргізіледі. Компанияның еншілес ұйымдары 
жетекші технологияларды енгізіп, қауіпсіз жұмыс өндірісі 
бойынша шараларды жүзеге асырады.  
 

Ақпараттық-түсіндірме 
жұмыстары 
Корпорацияның электр желілік кәсіпорнының әрбір ау-
дандық бөлімшелерінің басшылығы қауіпсіздік және ең-
бекті қорғау қызметі мамандарымен бірге тұрғындарға 
қолданыстағы электр құрылғылары мен электр беру 
желілері жанында қауіпсіздік талаптарын сақтау тақыры-
бында ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. 

Жыл сайын компания қызмет ететін өңірлердегі оқу 
орындарында электр қауіпсіздігі бойынша сыныптан тыс 
сағаттар өткізіледі. Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмо-
ла облыстары әкімдіктерінің білім басқармаларына, Пе-
тропавл және Павлодар қалаларының білім бөлімдеріне, 
аудандық білім беру бөлімдерінің басшыларына негізгі 
электр қауіпсіздігі ережелері жазылған жадынамалар әрі 
қарай тарату мақсатында жолданады. Бұл шаралар үшін-
ші тұлғалар, нақты айтқанда мектеп жасындағы балалар 
мен колледж студенттері арасында жарақаттанудың 
алдын алу мақсатында жасалады. 

Еншілес ұйымдар пайдаланатын барлық электр 
құрылғыларындағы қауіп туралы тұрғындар мен қызмет-
керлерге ескерту үшін қауіпсіздік белгілері мен жазба-
лары орналастырылған, қондырғылар рұқсат етілмеген 
енуден қорғалған, олар тиісті қоршаулар, құлыптар, 
бекітулермен қамтылған. 

Облыстық және аудандық БАҚ-та жарақаттану профи-
лактикасына, оның ішінде балалардың жарақаттануына 
және тұрғындардың денсаулығын қорғауға арналған 
мақалалар жарияланып тұрады. 

ӘЛЕУМЕТТІК 
ӘРІПТЕСТІК
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Павлодар өңірінің тұрғын-
дарын қолдауға бағытталған әлеуметтік саясат жүзеге 
асырылады. 

Компанияның қайырымдылық қызметінің негізгі бағыты 
– Компания ардагерлеріне көмек ұйымдастыру болып 
табылады.

Жыл сайын ҰОС ардагерлері, ауған соғысының арда-
герлері, Чернобыль АЭС апатының салдарларын жоюға 
қатысушылар және тыл еңбеккерлеріне Жеңіс күніне 
орай материалдық көмек көрсетіледі. Компания жұмыс 
істемейтін зейнеткерлерге материалдық көмек беріп, 
Жеңіс күніне, Қарттар күніне және Энергетик күніне 
орай мерекелік түскі ас ұйымдастырады. 

Жеке үйлерде тұратын жұмыс істемейтін зейнеткерлер 
көмірмен тегін қамтамасыз етіледі. Жұмыс істемейтін 
зейнеткерлерге азық-түлік қоржыны түріндегі материал-
дық қолдау көрсетіліп, науқас ардагерлерге үйлерінде 
патронаждық көмек көрсетіледі. Жылына төрт мәрте 
ардагерлерге «Энергетик» демалыс үйіне сапар ұйымда-
стырылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2021 жылы «Бақытты балалық 
аумағы» девизімен дәстүрлі «Мектепке жол» акциясына 
қатысты. Компания жыл сайын жетім балаларға атаулы 
көмек көрсетеді. 



117116 Қаржы-экономикалық көрсеткіштер
Павлодар, Қазақстан
pavlodarenergo_21

Қ
А

Р
Ж

Ы
-Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

Л
Ы

Қ
 

К
Ө

Р
С

Е
ТК

ІШ
ТЕ

Р
Компанияның 2021 жылғы шоғырландырылған қаржылық 
есептілігі Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына 
сәйкес әзірленді. Есеп саясатының принциптері Компания 
кәсіпорындарының бәріне бірегей. 

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

Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер
2019–2021 жылдарға, млн

Көрсеткіштер 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2021 ж.

Негізгі қызмет табыстары 51 971 48 202 53 628 79 894

Кезең шығындарын есепке алғандағы 
өзіндік құн -42 254 -45 154 -51 326 -64 743

Операциялық қызметтен түскен пайда 9 716 3 049 2 303 15 151

Бір жылғы жалпы EBITDA* 11 307 8 383 9 715 28 395

Бір жылғы жалпы EBITDA, айырма % 21,8 17,4 18,1 35,5

Табыс салығы бойынша шығындар -1 448 -559 -927 6 898

Бір жылғы таза пайда 2 348 -2 323 -2 653 - 15 830

Активтер 145 855 146 537 201 176 332 473

Капитал 71 833 67 152 56 133 38 949

Негізгі жабдықтар бойынша капиталды 
шығындар

12 465 8 279 5 758 9 122

*жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген
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ТАУАР/ҚЫЗМЕТ 
ӨТКІЗУДЕН ТҮСКЕН 
ТАБЫС 
2021 жыл қорытындысы бойынша, Компа-
ния сатып алынатын энергияны есепке 
алғанда жалпы сомасы 79 894 млн тең-
генің или электр және жылу энергиясын 
өндіру, беру және өткізу қызметтерін жүзе-
ге асырды. Бұл 2020 жылғы сәйкес көрсет-
кіштен 49%-ға көп. Ол «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ-ның 2021 жылдың 1 кварталында 
«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС жарғылық ка-
питалындағы қатысу үлесін сатып алуымен 
және сондай-ақ, жылу және электр энерги-
ясы тарифтерінің жоғарылауымен байла-
нысты. 

Өткен кезеңмен салыстырғанда, 2021 
жылғы өткізуден түскен табыс деңгейіне 
ықпал еткен басым факторларға келесілер 
жатады: 

― ― электр энергиясын өткізу табысы электр 
энергиясын тұтыну көлемінің 199,172 млн кВт•с-қа  
(6,8 %) артуы есебінен 2020 жылмен салыстырғанда  
24 952 млн теңге немесе 93,3 %-ға өсті; 

― ― электр энергиясын беру табысы электр энергиясын 
берудің орташа бағасының 0,28 теңге/кВт•сқа (6,7 %) 
артуы есебінен 2020 жылмен салыстырғанда  
93,3 млн теңге немесе 0,9 %-ға өсті. Бұл ретте беру 
көлемі 131,2 млн кВт•сқа (5,4 %) төмендеді; 

― ― жылу энергиясын өткізу табысы жылу энергиясын 
өткізу көлемінің өсуіесебінен 2020 жылмен 
салыстырғанда 307 млн теңге немесе 2,4 %-ға артты; 

― ― жылу энергиясын беру табысы беру көлемінің 
134,822 мың Гкал немесе 5,9 %-ға өсуі және орташа 
бағаның 278,07 теңге/Гкал немесе 15,6 %-ға өсуі 
есебінен 914 млн теңге немесе 22,4 %-ға артты.

ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАР/
ҚЫЗМЕТТІҢ 
ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 
2021 жылы өткізілген электр және жылу 
энергиясының өзіндік құны 59 189 млн 
теңгені құрап, 2020 жылмен салыстырған-
да өсім 13 233 млн теңге или 29 % болды. 
Ол «Жөндеулер», «Сатып алынатын энер-
гия», «Сыртқы ұйым қызметтері», «Еңбекті 
төлеу» және басқа баптар бойынша опера-
циялық шығындардың артуымен байланы-
сты орын алды. 
 

«Жөндеулер» бабы бойынша шығындардың  
1 625 млн теңгеге (30,0 %) өсімі жылға бекітілген тарифтік 
сметаларға сәйкес жоспарлы жөндеулер көлемінің ар-
туымен байланысты. Сатып алынатын энергия шығында-
рының 2 173 млн теңгеге артуы сатып алынатын энергия 
көлемі мен бағасының өсуі есебінен орын алды. Сыртқы 
ұйымдар қызметтері бойынша 2021 жылдың І кварталын-
да «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның «ЦАТЭК Green Energy» 
ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесін сатып 
алуы және қызметтер (нысанды күзету, өрт-жедел қызмет 
көрсету және басқалар) бағасына байланысты  
1 391 млн теңгеге (38,9 %) артты. 2021 жылы 1 сәуір мен  
1 қыркүйек аралығында еңбекақыны индексациялау 
жүргізіліп, ол «Еңбекті төлеу» бабы бойынша шығындар-
дың артуына әсер етті.

ЖАЛПЫ EBITDA 
ДИНАМИКАСЫ*
2021 жылғы EBITDA көрсеткіші 28 395 млн теңгені құрады, 
2020 жылмен салыстырғанда өсім 18 679 млн теңге неме-
се 192,3 % құрады. Операциялық тиімділік көрсеткішінің 
төмендеуінің негізгі факторлары – ҚЕХС сәйкес, инвести-
циялардың құнсыздануынан шығынды толтыру шығы-
старының артуы болды.
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* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты 
есепке алмай келтірілген

Сегменттер бойынша 
операциялық EBITDA 
көрсеткіші
Компания өндірістік қызметін бағалауда операциялық 
EBITDA көрсеткіші негізгі болып таңдалған. Бұл көр-
сеткіш — Компанияның базалық өндірістік қызметіне 
әсер етпейтін өзге кірістер, қаржыландыру кірістері, 
курстық айырмаға қатысты міндеттемелердің сенімсіз 
компоненті, еңбекке қабілеттіліктен айырылу бойынша 
әлеуметтік төлемдер, амортизация мен қайталанбайтын 
немесе тұрақсыз баптарды қарастырмайды.

Компанияның 2021 жылғы операциялық EBITDA көрсет-
кіші 29 292 млн теңге құрап, 2020 жылмен салыстырғанда 
өсім 21 323 млн теңге немесе 267,6 % құрады. Операци-
ялық EBITDA көрсеткіші құрылымында негізгі (бірінші  
кезектегі) айырмалы сегмент – электр және жылу энер-

гия өндірісі (27 615 млн теңге) болып табылады, мұнда 
2020 жылмен салыстырғанда өсім 20 115 млн теңгенеме-
се 268,2 % болды.«Электр энергиясын беру және тарату» 
сегменті бойынша электр энергиясын беру көлемінің 
төмендеуі есебінен операциялық EBITDA көрсеткішінің 
547млн теңгеге (20,1 %) төмендеуі орын алды. 

«Жылу энергиясын беру және тарату» сегменті бойынша 
операциялық EBITDA көрсеткіші беру көлемінің артуы 
есебінен 60,5 % немесе 349 млн теңгеге өсті. «Электр 
және жылу энергиясын өткізу» сегменті бойынша опера-
циялық EBITDA көрсеткіші бойынша пайда  
1 938 млн теңгеге немесе 94,7 % артты. «Жылу энергия-
сын өндіру және беру» сегменті бойынша операциялық 
EBITDA көрсеткіші - 1 342 млн теңгеге тең.

Сегменттер бойынша 2021 жылғы қаржы-экономикалық көрсеткіштер,  
млн теңге

Көрсеткіштер
Электр және 

жылу энергия-
сын өндіру

Электр энерги-
ясын беру және 

тарату

Жылу энергия-
сын беру және 

тарату

Электр және 
жылу энерги-

ясын өткізу

Жылу энерги-
ясын өндіру 
және беру

Басқа-
лар Барлығы

Өткізуден  
түскен табыс 55 832 10 472 5 005 4 409 4 176 0 79 894

Өзіндік құн -37 094 -8 854 -4 067 -3 446 -5 728 0 -59 189

Жалпы пайда 18 738 1 618 938 963 -1 552 0 20 705

Кезең шығындары -2 614 -682 -562 -1 104 -593 0 -5 554
Операциялық 
қызметтен түскен 
табыс

16 124 936 377 -140 -2 146 0 15 151

Қаржылық  
шығындар -18 124 -246 -587 -111 -67 0 -19 135

Қаржыландырудан 
түскен табыс 638 9 84 30 0 0 762

Курс  
айырмашылығы  
шығындары

-1 276 -29 -72 0 0 0 -1 377

Өзге табыстар/
шығындар, нетто -1 986 196 562 404 -382 -100 -1 307

Қауымдасты-
рылған серікте-
стіктердің табыс 
үлесі

1 024 0 0 0 0 0 1 024

Қаржылық  
активтердің  
құнсыздануы

2 503 -4 395 -6 916 344 -9 382 0 -17 845

Табыс салығы бой-
ынша шығындар 1 358 1 957 1 670 0 1 914 0 6 898

Бір жылғы табыс/
шығыс 261 -1 572 -4 883 527 -10 062 -100 -15 830

Сегменттер  
бойынша опера-
циялық EBITDA

27 615 2 174 927 -108 -1 342 27 29 292
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АКТИВТЕР МЕН 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Компанияның жиынтық актив-
тері 332 473 млн теңгені, құрады, бұл 2020 
жылдың сәйкес көрсеткішінен 65,3 %-ға 
жоғары.

ТАЗА ТАБЫС/ШЫҒЫННЫҢ 
ДИНАМИКАСЫ 
2021 жылғы операциялық қызметтен түскен пайда 15 151 млн теңге (өткізу табысынан  
айырмасы 35,5 %), құрап, табыстың 12 848 млн теңгеге немесе 55,8 %-ға өсуі өнімнің  
өзіндік құнының артуымен байланысты.
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2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негіз-
гі жабдықтар құны 213 639 млн теңге немесе барлық 
активтер құнының 64,3 %-ын құрады. Инвестициялық 
бағдарлама аясында 2021 жылы 9 122 млн теңге соманың 
негізгі жабдықтары сатып алынып, аяқталмаған құрылыс 
құрамына бағытталды, 12 603 млн теңге сомаға ағымдағы 
кезең және өткен жылдардан келе жатқан жаңа және 
қайта құрылған нысандар енгізілді. Басқа қаржылық 
активтер Компаниямен 11 030 млн теңге депозит түрінде 
берілген, оның ішінде 59,9 млн теңге Экологиялық  
кодекске сәйкес жою қорын құру үшін Компания жи-
наған қаражат. 

Ұзақмерзімді қарыздар негізінен Компанияның инвести-
циялық активтерін қаржыландыру және айналымды ка-
питалды толтыруға арналған «Банк ВТБ» АҚ, «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ қарызын қамтиды.
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Қосымша 31 желтоқсан 
2021 ж.

31 желтоқсан
2020 ж.

АКТИВТЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Негізгі қаражат 6 213,638,892 130,309,651

Бейматериалдық активтер 9 80,840,682 404,300

Берілген аванстар 10 398,997 773,648

Өзге қаржылық активтер 13 59,916 40,601

Кейінге қалдырылған салықтық активтер 34 3,470,479 -

Өзге ұзақмерзімді активтер 12 1,203,469 1,244,550

Гудвил 8 - 1,405,202

Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялар 7 - 47,999,737

БАРЛЫҚ ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 299,612,436 182,177,689

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауар-материалдық қорлар 14 2,842,874 4,751,626

Сауда дебиторлық қарыз 15 12,797,004 15,435,390

Берілген аванстар 10 1,385,059 2,197,762

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 442,247 809,345

Берілген қарыздар 11 - 7,428,544

Өзге ағымдағы активтер 12 977,017 4,499,930

Өзге қаржылық активтер 13 10,970,093 950,152

Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері 16 3,445,894 1,301,811

Барлық ағымдағы активтер 32,860,188 12,559,984

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 332,472,624 146,536,889

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

КАПИТАЛ:

Жарғылық капитал 17 16,663,996 16,663,996

Қосымша төленген капитал 18 1,188,176 1,188,176

Негізгі қаражатты қайта бағалау бойынша резерв 50,375,040 19,732,400

Бөлінбеген табыс (29,278,000) 18,548,177

Бақыланбайтын үлес 52,642,708 -

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ 91,591,920 56,132,749

Қосымша 31 желтоқсан 
2021 ж.

31 желтоқсан
2020 ж.

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Ұзақмерзімді қарыздар 19 50,690,029 52,145,766

Шығарылған облигациялар 22 1,660,433 1,598,798

Болашақ кезеңдегі табыстар 21 3,298,924 3,491,727

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 34 43,455,560 18,716,469

Күл үйінділерін қайта қалпына келтіру бойынша 23 1,875,875 1,716,605

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелер 85,080 64,715

Аренда бойынша міндеттемелер 24 12,489,926 938,978

Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер 27 4,548,010 26,240

БАРЛЫҚ ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 118,103,837 78,699,298

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялардың ағымдағы бөлігі 22 55,013 49,450

Қысқамерзімді қарыздар және ұзақмерзімді қары-
здардың ағымдағы бөлігі 

19 106,314,058 44,368,718

Қаржылық кепілдіктер 20 250,082 828,830

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелердің 
ағымдағы бөлігі

9,946 8,792

Саудалық кредиторлық қарыз 25 8,400,348 16,522,062

Алынған аванстар – сатып алушымен шарт бойынша 
міндеттемелер

26 1,276,753 1,288,044

Күл үйінділерін қайта қалпына келтіру бойынша 
ағымдағы міндеттемелер

23 571,574 1,061,915

Аренда бойынша міндеттемелер 24 1,862,185 232,687

Өзге ағымдағы міндеттемелер мен есептелген 
шығындар

27 4,036,908 1,983,604

Барлық ағымдағы міндеттемелер 122,776,867 66,344,102

Барлық міндеттемелер 240,808,704 145,043,400

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР 332,472,624 201,176,149

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

Топ басшылығы атынан:

Лесин В.В.
Бас директор м.а

Беликова С.Н.
Бас бухгалтер
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Қосымша 2021 ж. 2020 ж.

Табыстар 28 79,894,047 53,628,130

Өзіндік құны 269 (59,189,242) (45,956,078)

ЖАЛПЫ ПАЙДА 20,704,805 7,672,052

Жалпы және әкімшілік шығындар 30 (4,621,778) (4,539,434)

Өткізу бойынша шығындар (932,262) (830,070)

Күтілетін несие шығындары бойынша резерв есептеу, 
нетто (504,786) (682,256)

Өзге (шығыстар)/табыстар, Өзге табыстар 33 1,408,153 1,392,019

Өзге шығындар 33 (2,714,824) (469,955)

Курс айырмашылығы бойынша шығыстар/(пайда), нетто (1,377,343) 499,714,714

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын шығындар 6 (33,866,972) -

Қаржылық шығындар 31 (19,135,317) (5,774,742)

Қаржылық табыстар 32 762,439 942,364

Қауымдастырылған кәсіпорындардың қаржылық  
қорытындыларындағы үлес 7 1,024,257 64,297

Еншілес кәсіпорындардың шығуынан болатын пайда/
(шығын) (379) -

Бейматериалдық активтердің құнсыздануынан болатын 
шығын 9 (2,506,000) -

Гудвилдің құнсыздануынан болатын шығын 8,35 (13,226,537) -

Салық салуға дейінгі шығын (54,986,544) (1,726,011)

Табыс салығы бойынша үнем/(Шығындар) 34 6,897,816 (926,807)

БІР ЖЫЛДАҒЫ ШЫҒЫН (48,088,728) (2,652,818)

БІР ЖЫЛҒЫ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ШЫҒЫН

Келесі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына 
классификация жасалмайтын баптар: -

Пайда салығын есептемегенде негізгі қаражатты қайта 
бағалау пайдасы 6 32,259,136 -

БІР ЖЫЛДАҒЫ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ШЫҒЫН (15,829,592) (2,652,818)

Шығын тиесілі:

Топ акционерлері (50,976,084)

Бақыламайтын акционерлер 2,887,356

Барлық жиынтық шығын тиесілі:

Топ акционерлері (19,074,300)

Бақыламайтын акционерлер 3,244,708

АКЦИЯ ТАБЫСЫ
Бір жылғы базалық және бытыраңқы акция шығыны, 
теңге

37 (305.91) (15.92)

Қосымша Жарғылық 
капитал

Қосымша 
төленген 
капитал

Негізгі қаражат-
ты қайта баға-
лау бойынша 

резерв

Бөлінбеген 
табыс

Бақылан-
байтын 

үлес

Барлық  
капитал

1 қаңтар 2020 ж. 16,663,996 1,188,176 20,824,497 28,475,051 - 67,151,720

Бір жылғы шығын - - - (2,652,818) - (2,652,818)

Бір жылғы өзге  
жиынтық шығын - - - -

-
-

Бір жылғы барлық 
жиынтық шығын - - - (2,652,818) - (2,652,818)
Қайта бағалау қоры-
ның амортизациясы - - (1,092,097) 1,092,097 - -

Жарияланған  
дивидендтер - - - - - -

Берілген қаржылық 
кепілдіктер бойынша 
міндеттемелер 20 - - - (192,953) - (192,953)

Берілген қарызды 
әділ құнына түзеу 11 - - - (416,374) - (416,374)

Ортақ бақылаудағы 
компаниядан қа-
уымдастырылған 
кәсіпорынға инвести-
ция алу шығыны 7 (7,756,826)

31 желтоқсан 
2020 ж.

16,663,996 1,188,176 19,732,400 18,548,177 56,132,749

Бір жылғы шығын - - - (2,652,818) 2,887,356 (48,088,728)

Өзге жиынтық шығын 357,352 32,259,136

Бір жылғы барлық 
жиынтық шығын - - 31,901,784 (50,976,084) 3,244,708 (15,829,592)
Қайта бағалау қоры-
ның амортизациясы - - (1,259,144) 1,259,144 -

Берілген қаржылық 
кепілдіктер бойынша 
міндеттемелер 20 - - - 413,690 413,690

Ортақ бақылаудағы 
компаниялар алдын-
дағы ұзақмерзімді 
қарыз бен байланы-
сты тарап қарыздарын 
әділ құнына дейін 
түзету

27 - - - 1,477,073 1,477,073

Ортақ бақылаудағы 
компаниялар қа-
уымдастырылған 
кәсіпорынға инвести-
циялар алу шығын-
дары 

35 - - - - 49,398,000 49, 398,000

31 желтоқсан  
2021 ж.

16,663,996 1,188,176 50,375,040 (29,278,000) 52,642,708 90,001,656

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

Топ басшылығы атынан: Топ басшылығы атынан:

Лесин В.В.
Бас директор м.а

Лесин В.В.
Бас директор м.а

Беликова С.Н.
Бас бухгалтер

Беликова С.Н.
Бас бухгалтер
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2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(МЫҢ ТЕҢГЕ)
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Қосымша 2021 ж. 2020 ж.

Операциялық қызмет бойынша ақша  
қаражатының қозғалысы
Салық салуға дейінгі шығын (54,986,544) (1,726,011)

Түзетулер:
Тозу амортизациясы 6 14,141,634 5,666,516

Аяқталмаған құрылыс нысандарының құнсыздануынан болатын 
шығын

- 28,045

Негізгі жабдықтардың шығып қалуынан болатын шығын/(табыс) 145,058 54,581

Қаржылық активтер мен сатып алушылармен шарттар бойынша 
активтердің құнсыздануынан болатын шығын

504,786 682,256

Берілген аванстардың құнсыздануынан болатын шығын 30 6,721 591,417

Күл үйінділерін қайта қалпына келтіру бойынша  
міндеттемелердің өзгеруі

- -

Тауарлы-материалдық қорлардың құнсыздануына резерв  
есептеу

14 (63,963) 93,174

Пайдаланылмаған босатылымдар бойынша резерв  
есептеу

19,110 12,920

Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша шығындар 6,209 -

Қаржылық шығындар 31 19,135,317 5,774,742

Қаржылық табыстар 32 (762,439) (942,364)

Инвестициялардың шығып қалуынан болатын шығын 33 1,378,284 -

Болашақ кезеңдер табыстарының әділ құнына түзетулер  
табыстары

33 (106,707) (106,707)

Курс айырмасынан болатын (пайда)/шығын, нетто 1,377,343 (499,714)

Қауымдастырылған кәсіпорындардың қаржылық  
қорытындыларындағы үлес 

(1,024,257) -

Қауымдастырылған кәсіпорындардың қаржылық  
нәтижелеріндегі үлес 13,226,537 (64,297)

Негізгі қаражаттың құнсыздануынан болатын шығын 33,866,972 -

Қауымдастырылған компанияға пайда 2,506,0002 -

НМА құнсыздануынан болатын шығын үлесінің 
құнсыздануы 766,330 -

Өзге түзетулер (72,813) -

Айналымдық капиталдағы өзгеріске дейінгі ақша  
қаражатының қозғалысы 30,063,578 9,564,558

Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер

Сауда дебиторлық қарыздағы өзгерістер (311,617) (461,181)

Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер (479,084) (4,018,405)

Берілген аванстардағы өзгерістер (480,618) (18,487)

Өзге активтердегі өзгерістер 1,207,701 (330,277)

Сауда кредиторлық қарыздағы өзгерістер (8,644,006) 8,803,901

Болашақ кезең табыстарындағы өзгерістер - (113,842)

Алынған аванстардағы өзгерістер (11,292) 294,882

Қызметкерлерге сыақы беру бойынша міндеттемелердегі  
өзегірстер 17,723 (121,688)

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындардағы өзгерістер (740,285) 236,389

Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаты 20,622,100 13,835,850
Төленген табыс салығы (236,289) (589,381)

Төленген пайыздар 19,22 (20,526,110) (5,060,967)

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Қосымша 2021 ж. 2020 ж.

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты (140,299) 8,185,502
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының  
қозғалысы:

Депозит шоттарындағы ақша қаражатын шешу (4,115,254) 5,666,516

Аналық компанияға берілген қарыздар - 28,045

Аналық компанияға берілген қарыздарды өтеу 6,710,142 54,581

Негізгі жабдықтарды сатып алу (8,597,400) 682,256

Бейматериалдық активтерді сатып алу (344,278) 591,417

Депозиттерге есептелген пайыздар түсімі 365,896 -

Қауымдастырылған кәсіпорынға инвестициялар алу 35 (7,953,896) 93,174

Өзгелер 1,321,171 12,920

Инвестициялық қызметте қолданылған таза ақша  
қаражаттары (12,613,618) -

Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы:
Қарыздар түсімі 19 67,044,531 75,364,837

Қарыздарды өтеу 19 (50,062,365) (19,192,162)

Төленген дивидендтер 17 - (379,042)

Аналық компаниядан алынған пайызсыз қарыздарды өтеу -

Аналық компаниядан алынған пайызсыз қарыздар түсімі -

Қаржылық аренда бойынша негізгі қарызды өтеу өзге 24
(1,194,309) 

-
(303,178)

1,007

Қаржылық қызметтен алынған таза ақша қаражаттары 15,787,857 55,491,462

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫ ТАЗА (АЗАЮЫ)/ӨСУІ 3,033,940 (59,100)

Жыл басындағы ақша қаражаттары 16 365,901 426,209

Шетелдік валюта курсының шетелдік валютадағы ақша қаража-
тының қалдығына ықпалы 49,562 11,415

Күтілетін несиелік шығындардан резервтің өзгеруі 16 (3,509) (12,623)

Жыл соңындағы ақша қаражаттары 16 3,445,894 365,901

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

22 шілде 2022 ж.
Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

Топ басшылығы атынан:

Лесин В.В.
Бас директор м.а

Беликова С.Н.
Бас бухгалтер
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Бұл есеп «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2021 жылғы 
қызмет қорытындылары бойынша әзірленді. Есепте 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның еншілес 
ұйымдарының қызметі туралы ақпарат берілген. 

Құжат GRI Standards: «Сәйкестіктің негізгі нұсқасы» 
нұсқаулығына сәйкес әзірленген Тұрақты даму туралы 
есепті қамтиды. Есеп жыл сайын жасалады. 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша Тұрақты даму туралы есепті 
қамтитын өткен Есеп 2021 жылдың тамызында жарияланды. 

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

№ 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 жүргі-
зу 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 сұқпа-
ушылық

16. Қызметкерлер мен басшылардың өзара қа-
рым-қатынасы 33. Әлеуметтік-экономикалық заңнамалардың 

сақталмауы

17. Денсаулық пен жұмыс орнындағы қауіпсіздік

GRI элементтерінің индексі
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GRI стандарты 
және оның  

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері Ерекшеліктер/

Пікірлер

GRI 101: Есептілікті дайындау принциптері (2016)

GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2018)

Ұйым профилі

102-1 Ұйым атауы «Компания туралы» бөлімі 8

102-2 Қызмет  
бағыттары

«Компания туралы» бөлімі 8 
«Бизнес-модель» бөлімі 18

102-3 Бас кеңсенің 
мекен-жайы «Байланыс» бөлімі 137

102-4 Қызмет  
географиясы «Қызмет географиясы» бөлімі 9

102-5 Меншік формасы «Компания құрылымы» бөлімі 51

102-6 Өткізу нарығы «Қызмет географиясы» бөлімі 9
«Еншілес ұйымдар» бөлімі 20

102-7 Ұйым ауқымы «Қызмет көрсеткіштері» бөлімі 10

102-8 Қызметкерлер 
туралы ақпарат

«Кадрлық және әлеуметтік саясат»  
бөлімі 96

102-9 Жеткізілімдер 
тізбегі «Бизнес-модель» бөлімі 18

102-10 Компания  
жұмысындағы  
маңызды өзгерістер

«Компания құрылымы» бөлімі 51
«Ұйымдық құрылым» бөлімі 51

102-11 Сақтық  
принциптері

«Қоршаған ортаны қорғау шаралары» 
бөлімі 89

102-12 Сыртқы  
бастамаларды қолдау

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі 87
«Парник газдарының шығарылымы» 
бөлімі 90
«Экологиялық менеджмент жүйесі» 
бөлімі 95

102-13 Қауымда-
стықтарға мүшелік ‒

Компания Қазақстан 
Электрэнергетикалық 
Қауымдастығының 
(ҚЭҚ) мүшесі болып 
табылады 

Стратегия

102-14 Менеджмент 
хабарламасы

«Директорлар кеңесі Төрағасының 
үндеуі» бөлімі 4
«Бас директор үндеуі» бөлімі 6

Әдеп және адалдық

102-16 Құндылықтар, 
принциптер, стан-
дарттар және тәртіп 
нормалары

«Коропоративтік басқару кодексін 
сақтау» бөлімі 63

GRI стандарты 
және оның  

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері Ерекшеліктер/

Пікірлер

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару  
құрылымы  

«Ұйымдық құрылым» бөлімі 51 
«Директорлар кеңесі жанындағы ко-
митеттердің қызмет қорытындылары» 
бөлімі 58

Мүдделі тараптармен өзара қызмет

102-40 Мүдделі  
тараптар тізімі

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі 81

102-41 Ұжымдық  
шарттар

«Кәсіподақ ұйымдарымен өзара  
қызмет» бөлімі. 105

102-43 Өзара қызмет 
тәсілдері

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі 81 

102-44 Негізгі көтеріл-
ген тақырыптар мен 
қауіптер

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі 81

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырлану 
негізі «Есеп туралы» бөлімі 128

102-46 Есептің мазмұ-
ны мен шекараларын 
анықтау

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі 129 

102-47 Маңызды тақы-
рыптар тізімі

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі 129 

102-48 Өткен кезеңдер 
мәліметтерін қайта 
есептеу

-

Көрсеткіштер өз-
герген жоқ және 
Компанияның өткен 
жылдық есептерінде 
келтірілген мәлімет-
термен сәйкес келеді

102-49 Есеп мазмұнын-
дағы өзгерістер - Өзгерген жоқ 

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі 128 

102-51 Соңғы  
жарияланым датасы «Есеп туралы» бөлімі 128 

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі 128

102-53 Есеп мазмұны 
бойынша мәселелерге 
арналған байланыс 
ақпараты

«Байланыс» бөлімі 137 

102-54 GRI стандарт-
тарына сәйкестік 
деңгейі

«Есеп туралы» бөлімі 128 

102-55 GRI мазмұны-
ның индексі

«GRI элементтерінің индексі»  
бөлімі 130 

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі 128 
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GRI стандарты 
және оның  

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері Ерекшеліктер/

Пікірлер

Маңызды тақырыптар

Экология

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2018)

103-1 Маңыздылық 
және шекаралар

«Тақырыптар тізімі және Маңыздылық 
картасы» бөлімі 129

Экологиялық әсер 
етулерді басқару-
дың кешенді сая-
саты бұл саладағы 
барлық негізгі тақы-
рыптарды қамтиды. 

103-2 Басқару тәсілдері «Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі 87 Өткізілмейді.

103-3 Менеджментті 
бағалау -

Материалдар

GRI 301: Матери-
алдар (2018)

301-1 Масса не көлемі 
бойынша шығын-
далған материалдар

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі 87

 
Су

GRI 303: Су (2016)

303-1 Су ресурстарын 
пайдалану

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі 92

303-2 Су ағындарын 
басқару

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі 92

303-3 Су алу «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі 93

Шығарылымдар

GRI 305:  
Шығарылымдар 
(2016)

305-1 Парник газда-
рының тікелей шыға-
рылымдары

«Парник газдары шығарылымдары» 
бөлімі 90

305-4 Парник газдары 
шығарылымдарының 
интенсивтілігі

«Парник газдары шығарылымдары» 
бөлімі 90

305-5 Парник газдары 
шығарылымдарының 
азаюы (СОR2R)

«Парник газдары шығарылымдары» 
бөлімі 90

305-7 NOx, SOx және 
өзге маңызды ласта-
ушы заттар шыға-
рылымдары

«Атмосфералық ауаны қорғау»  
бөлімі 88

Қалдықтар

GRI 306:  
Қалдықтар (2018

306-2 Қалдықтардың 
жалпы салмағы 

«Өндіріс қалдықтарын тиімді қолдану 
және жою» бөлімі 93

GRI стандарты 
және оның  

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері Ерекшеліктер/

Пікірлер

Талаптарға сәйкестік

GRI 307: Талап-
тарды сақтау 
(2016)

307-1 Экологиялық 
заңнама мен норма-
тивтік талаптарды 
сақтамау туралы 
ақпарат

«Парник газдардың (СО2)  
шығарылымдары» бөлімі 90

Қоғам

GRI 103:  
Басқару  
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық 
және шекаралар

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі 129 

103-2 Басқару тәсілдері «Қызметкерлерді басқару саясаты» 
бөлімі 96

Кешенді кадрлық 
саясат бұл саладағы 
барлық негізгі 
тақырыптарды 
қамтиды

103-3 Менеджментті 
бағалау ‒ Өткізілмейді

Жұмыспен қамту

GRI 401:  
Жұмыспен 
қамту (2018)

401-1 Жалданған  
қызметкерлер мен 
кадр тұрақсыздығы

«Кадр тұрақсыздығы» бөлімі 101 

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы

GRI 402: 
Жұмыспен 
қамту (2016)

103-1 Маңыздылық 
және шекаралар

«Тақырыптар тізімі және Маңыздылық 
картасы» бөлімі 129

Оқыту 

GRI 404: 
Тренинг  
және оқыту 
(2016)

404-2 Біліктілікті дамы-
ту бағдарламалары

«Қызметкерлерді оқыту және дамыту» 
бөлімі 101

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 98
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GRI стандарты  
және оның  

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері Ерекшеліктер/

Пікірлер

Жергілікті қоғамдастықтар

GRI 103: 
Басқару тәсілдері 
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» 
бөлімі 129

103-2 Басқару тәсілдері «Мүдделі тараптармен 
өзара қызмет» бөлімі 81

103-3 Менеджментті  
бағалау ‒ Өзгерген жоқ

GRI 413: 
Жергілікті
қауымдастықтар (2018)

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 81

Тұтынушының қауіпсіздігі мен денсаулығы

GRI 103: 
Басқару тәсілдері  
(2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» 
бөлімі 127

103-2 Басқару тәсілдері «Тұтынушылар  
қауіпсіздігі» бөлімі 115

103-3 Менеджментті  
бағалау ‒ Өзгерген жоқ

GRI 416: Тұтынушының 
қауіпсіздігі мен  
денсаулығы (2016)

416-1 Өнімнің тұтынушы-
лар үшін қауіпсіздігін 
бағалау

«Тұтынушылар  
қауіпсіздігі» бөлімі 115

Қосымша ақпарат

Электр энергетикасы 
бойынша салалық  
хаттама GRI G4

G4-EU1 Орнатылған қуат «Компания туралы» 
бөлімі 18

G4-EU2 Энергия өндіру «Қызметтің негізгі  
көрсеткіштері» бөлімі 10

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

«Тұтынушылардың 
өңірлер бойынша саны» 
бөлімі 19

G4-EU4 Реттеу режим-
деріне бөлгендегі жерүсті 
және жерасты электр 
энергиясын беру және 
тарату желілерінің ұзын-
дығы

«Электр беру желілерінің 
ұзындығы» бөлімі 18

G4-EU5 COR2R немесе 
эквиваленттер шыға-
рылымдарына квота бөлу

«Парник газдарының 
шығарылымдары»  
бөлімі 90

ГЛОССАРИЙ, 
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ

Агрегаттың (станцияның) 
қолданылатын қуаттылығы 

өндіруші агрегаттың (станцияның) қуаттылығын шектеуді алып тастағандағы 
белгіленген қуаттылығы

Әуелік электр желісі
электр энергиясын ашық ауада орнатылған, оқшаулағыштар мен арматуралар-
дың көмегімен тіреулерге немесе кронштейндерге бекітілген өткізгіштердің 
бойымен беретін электр желісі

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) компания бағасы мен оның барлық активтерінің әділ құнының арасындағы 
айырма

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

Калория (кал)  жылу мөлшерінің жүйеден тыс бірлігі

Қазандық агрегаты 
отын жағу, электр энергиясын пайдалану, шығатын газ жылуы немесе техно-
логиялық үрдіс салдарынан қысыммен бу немесе ыстық су алуға арналған 
құрылғы

Электрді беру желісі (ЭБЖ) электр энергиясын электр станциясынан тұтынушыларға беруге арналған, 
сымдар (кабельдер) мен қосымша құрылғылардан тұратын құрылыс

Мегаватт электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу бірлігі

ПЖЖ Павлодар жылу желілері

Шағын станция
электр энергиясын қайта құруға және таратуға арналған электр құрылғы, ол 
трансформатор немесе өзге электрді қайта құрушылардан, таратушы құрылғы-
лардан, басқару құрылғыларынан жіне қосалқы заттардан тұрады

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 станциясы

Трансформатор  
(лат. transformare —  
өзгерту, түрлендіру)

энергияның (мысалы, электр трансформаторы, гидротрансформатор) немесе 
нысандардың (мысалы, фототрансформатор) қандай да бір маңызды қасиет-
терін түрлендіруге арналған құрылғы

Турбоагрегат
бір жиынтық сымға біріктірілген бу турбинасы, электр өндіруші мен қозды-
рғыштың жиынтығы; пардың потенциалды энергиясын электр энергиясына 
түрлендіруді қамтамасыз етеді

Белгіленген қуаттылық турбоагрегаттардың номиналды қуатының қолданыстағы шамасы
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Станциядағы  
белгіленген  
жылу қуаты 

жылуды сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға деген жеке қажеттіліктерге  
жіберуге арналған жабдықтарды пайдалану актісі бойынша қабылданған номиналды  
жылу қуаттылықтарының қосындысы

Энергожүйенің 
белгіленген 
электр қуаты

энергожүйедегі электр станцияларының 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

CTF 
(ағылш. қысқарған сөз. 
CleanTechnologyFund) 

Комиссия Трэдуя демеуші ұйымдар комитеті

EBITDA салықтарды, пайыздарды және есептелген амортизацияларды төлеу бойынша шығындар-
ды 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

АҚ акционерлік қоғам

АЭҮК «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ

ЖКЕАЖ жылу энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі

ЭКЕАЖ электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі

ЛЗ ластаушы заттар

ӘЭБЖ әуе электр беру желілері

ЖЭС жел электр станциялары

Гкал гигакалория

Гкал/с гигакалория/сағат

ЫСҚ ыстық сумен қамту

МАЭС мемлекеттік аудандық электр станциясы

ГТЭС газ-турбина электр станциясы

ГЭС гидро электр станциясы

ЕҚДБ Еуропалық қайта құру және даму банкі (ағылш. European Bank for Reconstructionand 
Development EBRD)

КҰҚ күлді ұстау құрылғысы

кВт·с киловатт-сағат

МВт мегаватт

ҚР ҰЭМ ҚР Ұлттық экономика министрлігі

ҮЕҰ үкіметтік емес ұйым

ҚОҚ қоршаған ортаны қорғау

ПЭТК «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ

ПЭ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

ҚР Қазақстан Республикасы

АЭЖ аудандық электр желісі

СПЖ сапа менеджменті жүйесі

ДК Директорлар кеңесі

ЖОС жеке оқшаулағыш сым

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары

ТБЖ тәуекелдерді басқару жүйесі

ТТҚ тауарлы-тұрмыстық қалдықтар

ТМҚ тауарлы-материалдық қорлар

ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖЭО жылу электр орталығы

ОАОЭК «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ

ОАЭК «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ

ЭС электр станциясы
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