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Құрметті акционерлер мен серіктестер!
2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ энергетика саласындағы ең ірі инвестициялық бағдарлама‑
лардың бірін іске асыру жағдайында Компанияның барлық бөлімшелері жоғары нәтижелі жұмыс 
атқарды. 2013 жылы Компания Екібастұз және Павлодар қалаларында ауқымды жұмыс жасап, 
бұл біздің кәсіпорындар қызметінің сенімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. «ПАВЛОДАРЭ‑
НЕРГО» АҚ өткен кезеңмен салыстырғанда, қаржылық‑экономикалық көрсеткіштерді айтарлықтай 
арттыра алды. 2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ таза пайдасы 2012 жылмен салыстырғанда 
40%‑ға ұлғайды. Өткен жылы Компанияның активтері 14%‑ға өсіп, 81 млрд теңгені құрады.

2013 жылы алдағы бірнеше жылға арналған ірі ауқымды жобаларды іске асыруға жағдай жа‑
салды. Павлодар 3‑ЖЭО‑ және 2‑ЖЭО, Екібастұз ЖЭО бойынша іске асырылған инвестициялық 
жобалардың бюджеті 7,61 млрд теңгені құрады.

Біз электр‑энергетикалық саланы жетілдіруге арналған шекті тарифтер мемлекеттік бағдарла‑
масының арқасында Қазақстанның энергетиктерінде пайда болған мүмкіндіктерді толыққанды 
пайдаланамыз. Бүгінгі таңда шекті тарифтер бағдарламасы бізге ескірген жабдықтардың елеулі 
бөлігін жаңартуға және электрлік жүктеменің тарихи деңгейлерін барынша жоғары ұлғайтуға 
мүмкіндік берді. Мысалға, Компаниядағы негізгі энергия көзі болып табылатын 3‑ЖЭО кәсіпор‑
нының жүктемесі 2013 жылы 327 МВт‑ты құрады, бұл станция пайдаланылған бүкіл уақыттағы 
ең жоғары нәтиже болып табылады. Арнайы «Павлодар» экономикалық аймағының аумағында 
әрекет етіп келе жатқан және болашақта құрылатын кәсіпорындар үшін 3‑ЖЭО жылу және электр 
энергиясының негізгі көзі болып табылады. Осыған байланысты «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2016 
жылға дейін 3‑ЖЭО кәсіпорнын жетілдіру бағдарламасын іске асырады, ол станцияның белгіленген 
электр қуатын 560 МВт‑қа дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

Біз Павлодар энергия торабының энергия жүйесі жұмысының сенімділігін арттыруға және 3‑ЖЭО 
шығаратын қосымша электр энергиясын бірыңғай желі арқылы беруді қамтамасыз етуге ұмтыла‑
мыз. Жылу энергиясын беру саласында біз желілерді жөндеуден оларды жетілдіруге ауыса алдық. 
Энергиямен қамсыздандыруда да қазіргі заманғы технологиялар мен тәжірибелер қолданысқа 
ендірілуде.

Әлеуметтік инфрақұрылымның инвестициялық тартымдылығы, оны жетілдіру мемлекет пен 
бизнестің ынтымақтастығына байланысты. Біз экономиканың әлеуметтік тұрғыдан маңызды 
секторларын бірлесіп дамытуға және пайдалануға дайынбыз. Жылу және электр энергиясын өн‑
діру, беру, тасымалдау, өткізу салаларындағы айтарлықтай оң жұмыс тәжірибеміз бар. Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік‑жеке серіктестікті дамыту жөніндегі бағдарламаны іске асыруға бай‑
ланысты тұрғын үй‑коммуналдық шаруашылық саласында ашылатын зор мүмкіндіктерге сенеміз.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жергілікті қоғам тіршілігінің барлық салаларына терең кіріккен — аймақтың 
өміріндегі барлық елеулі оқиға Компания қызметкерлерінің белсенді қатысуынсыз өтпейді. Павло‑
дар облысындағы Ертіс өзенінің бүкіл аймағын тұрақты, сенімді түрде дамытуды қамтамасыз етуде 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы жетістіктерінің маңызы жылдан жылға артады ден сенемін.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
директорлар Кеңесінің Төрағасы
Амирханов Еркын Адамияновичтің

үндеуі
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның энергия өндіретін кәсіпорындары — электр және жылу энергиясын 
үйлестірілген түрде шығаратын станциялар: Павлодар 2‑ЖЭО және 3‑ЖЭО, Екібастұз ЖЭО.

Павлодар қаласында Компания энергия өткізуші құрылым болып табылатын «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС‑ін қадағалайды, ол келесі аудандарда энергиямен қамсыздандыру қызметтерін көрсетеді:

• Павлодар қаласында электр және жылу энергиясымен қамсыздандыру;

•  Павлодар облысының аудандарында және Ақсу қаласында электр энергиясымен қамсыздан‑
дыру;

• Екібастұз қаласында жылу энергиясымен қамсыздандыру.

Меншікті желілерінің арқасында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әр тұтынушыға жылу және электр 
энергиясын жоғары тиімділікпен жеткізу мүмкіндігіне ие. Компания тұтынушылардың жоғары 
дифференциацияланған портфеліне ие, KEGOC қосылған желілері арқылы көтерме нарыққа 
энергияның 13%‑на дейін өткізеді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 678 мыңнан астам адамды электр 
және жылу энергиясымен қамтамасыз етеді.

Екібастұз бассейнінің көмірі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ энергия өндіретін кәсіпорындарындағы 
отынның негізгі көзі болып табылады, бұл бассейндегі көмірдің геологиялық қоры 140 жылға 
жетеді деп бағаланған. Компания Ресеймен шекаралас аймақта қызмет көрсетеді, Омск қаласына 
берілетін, кернеуі 110 кВ‑ты құрайтын меншікті энергия беру желілерінің және көршілес жатқан 
Ресей облыстарымен салыстырғанда, төмен тарифтердің арқасында бұл бәсекелестік резервке 
және болашақта электр энергиясын Ресейге экспорттау әлеуетіне ие болуға мүмкіндік береді.

КОМПАНИЯ ТАРИХЫ
1964 жылы Павлодар облысының энергетикалық саласы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» аудандық басқар‑
масы болып біріктірілді. Бір жылдан кейін аудандық басқарма «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» өндірістік 
бірлестігі етіп түрлендірілді. Ол кезде ұйымның теңгерімінде келесі кәсіпорындар болды: Павлодар 
1‑ЖЭО, 2‑ЖЭО және 3‑ЖЭО, Екібастұз 1‑МАЭС (мемлекеттік аудандық электр станциясы) және 
2‑МАЭС, Екібастұз ЖЭО, Ермаков МАЭС.

2002 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ашық акционерлік қоғамы құрылды, 2003 жылы ол акционерлік 
қоғам етіп түрлендірілді. Энергия жүйесінің энергия өндіретін қуаттарының құрамына Павлодар 
2‑ЖЭО және 3‑ЖЭО кірді.

2002 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының құрамына «Павлодар электр желісін 
тарату компаниясы» АҚ қосылды. Сол жылы Компанияның құрамына «Энергоцентр» АҚ кірді, 
2011 жылы ол «Павлодарэнергосбыт» ЖШС болып түрлендірілді.

2005 жылы компанияның құрамына «Павлодар жылу желілері» АҚ етіп біріктірілген Павлодар 
жылу желілері кірді, ал 2011 жылы ол жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып түрлендірілді.

Компания ұлғая келе, 2007 жылғы желтоқсанда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Екібастұз жылу орта‑
лығын және Екібастұз жылу желілерін сатып алды.

2008–2009 жылдары «Орталық‑Азия отын‑энергетикалық компаниясы» АҚ («ОАОЭК» АҚ) «ПАВ‑
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның акцияларын өзінің еншілес ұйымы болып табылатын «Орталық‑Азия 
Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ‑ның («ОАЭК» АҚ) жарғылық капиталына берді. «ОАЭК» 
АҚ акционерлерінің құрамына «ОАОЭК» АҚ және Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) 
мен Ислам инфрақұрылым қоры (ИИҚ) сияқты халықаралық даму институттары қатысады.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның жарғылық 
капиталы 16 700 млн теңгені құрады, қоғамның қарапайым акцияларының саны — 166 639 957 
дана. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның активтері 81,1 млрд тең‑
геге, операциялық пайда (EBITDA) 10 295 млн теңгеге жетті, бұл 2012 жылдың көрсеткіштерінен 
33,8%‑ға жоғары.

ҚЫСҚАША ТАНЫСТЫРУ
Қазіргі уақытта «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның Павлодар облысында, атап айтқанда Павлодар, 
Екібастұз, Ақсу қалаларында активтері бар. Компания кәсіпорындары электр және жылу энергиясын 
қамтамасыз етудегі толық өндірістік циклді жүзеге асырады, атап айтқанда Павлодар қаласында 
энергия ресурстарын өндіреді, тасымалдайды және өткізеді. Екібастұз қаласында Компанияның 
кәсіпорындары жылу энергиясын өндіруді, тасымалдауды және өткізуді жүзеге асырады, ал Ақсу 
қаласында және Павлодар облысының аудандарында электр энергиясын өткізумен айналысады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның жиынтық белгіленген электрлік қуаты 627 МВт‑ты құрайды. Ком‑
панияның жиынтық белгіленген жылу қуаты 2 102 Гкал · сағ. көлемінде. Электр энергиясын беру 
желілерінің жалпы ұзақтығы 15 782 шақырым болса, жылу желілерінің ұзақтығы 756 шақырымнан 
асады. 2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3 534 млн кВт · сағ. электр энергиясын және 4 341 
мың Гкал жылу энергиясын өндірді.

Компания туралы
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Нәтижелілікті арттыру арқылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның қызметі Компания активтерінің 
нарықтық құнын ұлғайтуға және инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған.

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

РЕЙТИНГТЕР
«Эксперт РА Казахстан» рейтингтік агенттігі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның несиеге қабілеттілігінің 
рейтингін А+ деңгейінде (несиеге қабілеттіліктің өте жоғары деңгейі) және облигациялар шыға‑
рылымы (ұлттық сәйкестендіру нөмірі — KZ2C0Y10C606) сенімділігінің рейтингін А+ деңгейінде 
(сенімділіктің өте жоғары деңгейі) растады.

Рейтингке жағымды әсерін тигізген факторлардың арасында негізгі өткізу нарықтары дамуының 
елеулі перспективалары, рентабельділік көрсеткіштері (2012 жылдың қорытындылары бойынша 
ROA — 5,86%, ROE — 9,52%), ликвидтіліктің жоғары көрсеткіштері (31.03.13 жылғы жағдай бойынша 
абсолюттік ликвидтілік коэффициенті — 0,59, мерзімді ликвидтілік коэффициенті — 1,91), капитал мен 
активтердің айтарлықтай өсімі ерекше орын алады. Еуропалық қайта құру және даму банкі мен Ислам 
инфрақұрылым қорының Компанияның жалғыз акционері болып табылатын «Орталық‑Азия Элек‑
троэнергетикалық Корпорациясы» АҚ‑ның капиталына қатысуы қосымша жағымды фактор болып 
табылады, бұл компанияға тиімді жағдайлармен ұзақ мерзімді қаржыландыру алуға мүмкіндік береді.

МІНДЕТ
Компанияның міндеті — өзінің тұтынушыларының өмір сапасын арттыру және қызмет ететін 
аймақтарын экономикалық тұрғыдан дамытуға жағдай жасау болып табылады. Бұл мақсатқа Пав‑
лодар облысындағы тұрғындарды, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, бюджеттік және коммерциялық 
ұйымдарды энергиямен қамсыздандыру және олардың тіршілік етуін қамтамасыз ету бойынша 
сапалы қызмет көрсету арқылы қол жеткізіледі.

Көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету барысында барлық техникалық талаптарды 
сақтай отырып, энергиямен қамсыздандыру сенімділігі әрі үздіксіздігі және тұтынушыларға қызмет 
көрсетудің жоғары деңгейі көзделеді.

Тиімділіктің негізі — Компания қызметкерлері болып табылады. Олардың жоғары кәсібилігі, коман‑
дада жұмыс істеу қабілеті және нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылуы — қызмет етудегі құнды фактор.

КӨРІНІС
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ — Қазақстанның солтүстік‑шығыс аймағындағы электр және жылу 
энергиясын өндіру, тасымалдау және өткізу саласында қызмет ететін ең ірі кәсіпорындардың бірі. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларын және Павлодар облысының ау‑
дандарын энергиямен қамтамасыз етеді. Өндіретін электр энергиясының елеулі бөлігін Компания 
республиканың басқа аймақтарына жеткізеді.

Компания қызмет қарқындылығын, жеке бөлімшелердің (топ кәсіпорындарының) икемділігін 
топты орталықтан басқару тұрақтылығымен және сенімділігімен үйлестіре отырып, холдингтік 
құрылымның артықшылықтарын сәтті түрде пайдаланады.

Компанияның қызметкерлер командасы биік мақсаттарды бағындырып жүрген кәсіби мамандар‑
дан құралған. Компания клиенттермен және жеткізушілермен серіктестік қатынастарды құрмет 
пен өзара жауапкершіліктің негізінде орнатады.

СТРАТЕГИЯ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның стратегиялық мақсаты — аймақтың экономикалық өсімін қамтама‑
сыз ету үшін Павлодар облысының энергетикалық жүйесінің теңдестірілген және тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін жетекші энергетикалық компания құру болып табылады. Компания әлемдік озық 
тәжірибелерді белсенді түрде ендіреді және өзінің қызметін өндіріс, экология, денсаулық сақтау 
салаларындағы және әлеуметтік саладағы халықаралық стандарттарға сәйкес жүзеге асырады.

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

өндірістің техникалық деңгейін арттыру, апаттылық тәуекелдерін төмендету және 
тұрып қалуды болдырмау мақсатында жабдықтарды жетілдіру;

энергияны өндірген және берген кезде энергияны үнемдейтін және энергиялық 
тұрғыдан тиімді болатын технологияларды ендіру;

жылу және электр энергиясының бірліктерін өндіруге жұмсалатын үлестік  
шығыстарды барынша азайту; 

экология саласындағы халықаралық, республикалық және ішкі салалық  
нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарына сәйкес келу; 

қоршаған ортаның ластануын болдырмау; 

басқару жүйесін жетілдіру, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестікті 
растау мақсатында сертификаттау;

қызметкерлердің денсаулығын қорғауға, өнеркәсіптік қауіпсіздікке және жарақатта‑
ну деңгейін төмендетуге қойылатын талаптарды күшейту; 

қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру мақсатында оларды үздіксіз оқыту;

кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесін ендіру. 

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсаттары 

ИННОВАЦИЯЛАР

Өндірістің техникалық деңгейін арттыру арқылы қолда бар 
энергетикалық активтерді дамыту және негізгі өндірістік 
қорлар мен инфрақұрылымды жаңарту 

Перспективалық инновациялық жобаларды ендіру, жаңа 
технологиялық шешімдерді іске асыру 

КАДРЛЫҚ  
ӘЛЕУЕТТІ  
ДАМЫТУ 

Кадрлар құрамына өндірістік сектордағы және кәсіпорын‑
дарды басқарудағы жаңа тиімді технологияларды үздіксіз 
оқыту 
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Акционерлер құрылымы және акционерлік капитал
31.12.2013 жылғы жағдай бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның акционерлік капиталы 
16 700 млн теңгені құрайды. Айналымдағы қарапайым акциялардың саны — 166 639 957 дана. 
Артықшылықты акциялар жоқ. «Орталық‑Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акция‑
лардың 100%‑на ие жалғыз акционер болып табылады. Есептік кезеңде Компания акциялармен 
елеулі мәмілелер жүргізген жоқ.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАРЫ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы — Павлодар облысының энергиямен қамсызданды‑
рудың барлық буынын (энергия ресурстарын генерациялау, тасымалдау және өткізу) қамтитын, 
вертикалды түрде біріктірілген компания.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның құрамына төменде аталған кәсіпорындар кіреді:

• Павлодар 2‑ЖЭО;

• Павлодар 3‑ЖЭО;

• Екібастұз ЖЭО;

•  «Павлодар электр желісін тарату компаниясы» АҚ (Екібастұз қаласын және Екібастұз ауданын 
қоспағанда, Павлодар қаласы мен Павлодар облысының электр желілері);

• «Павлодар жылу желілері» (Павлодар, Екібастұз қалаларының жылу желілері);

• «Павлодарэнергосбыт» ЖШС.

Электр станцияларының жиынтық белгіленген электрлік қуаты 627 МВт‑ты, жылу энергиясы бой‑
ынша 2 102 Гкал · сағ. құрайды. Өндірісте пайдаланылатын негізгі шикізат — Екібастұз бассейнінің 
тас көмірі.

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ

«Павлодар электр 
желісін тарату 

компаниясы» АҚ 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС«Павлодар жылу 
желілері» ЖШС

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тұрғындарының саны 678 мың адамнан асатын, жалпы ауданы 124,8 
мың шаршы шақырымды құрайтын Павлодар облысының аумағын электр энергиясымен қамсы‑
здандырады. 2013 жылы электр энергиясын шығару көлемі 3 534,4 млн кВт · сағ. шамасын құрады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ генерациялайтын электр энергиясы Павлодар, Қарағанды, Ақмола және 
Шығыс Қазақстан облыстарының нарықтарына жеткізіледі. Электр энергиясын беру желілерінің 
ұзақтығы 15 782,4 шақырымды құрайды. Жылу желілерінің жиынтық ұзақтығы — 755,8 шақы‑
рымнан астам.

«Павлодар электр желісін тарату компаниясы» АҚ
Павлодар облысының 10 ауданында, Павлодар және 
Ақсу қалаларында электр энергиясын беру және тарату 
«Павлодар электр желісін тарату компаниясы» АҚ‑ның 
(«ПЭТК» АҚ) негізгі қызметі болып табылады. Өндірістік 
қуаттар Павлодар қаласында және Павлодар облысын‑
да орналасқан. Қызмет көрсету аумағының ауданы — 
105 900 шаршы шақырым.

«Павлодар электр желісін тарату компаниясы» АҚ‑ның 
электр желісі «Электр желілерін басқару жөніндегі қа‑
зақстандық компания» АҚ‑ның (KEGOC) электр желілері 
арқылы Қазақстанның Бірыңғай энергетикалық жүйесіне 
және Ресейдің желілеріне қосылған, бұл «ПЭТК» АҚ‑на 
Павлодар №1, №2 және №3 ЖЭО өндіретін электр энер‑
гиясын беруге мүмкіндік береді. №1 ЖЭО «Қазақстан 
алюминийі» АҚ‑на тиесілі, ал №2 және №3 ЖЭО «ПАВ‑
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑на тиесілі.

Кәсіпорынның құрамына келесі бөлімшелер кіреді:

•  0,4–10 кВ‑тық тарату электр желілеріне 35–220 кВ‑
тық шағын станцияларға қызмет көрсетуді және 
жөндеуді жүзеге асыратын кәсіпорындар — электр 
желілерінің Шығыс және Батыс кәсіпорындары. Олар‑
дың құрамына электр желілерінің 11 ауданы (ЭЖА) 
кіреді, олар өздері орналасқан жердегі 0,4–10 кВ‑тық 
келесі желілерге қызмет көрсетеді:

Электрді беру желілері

ЭБЖ түрлері Ұзындығы, км

220 кВ 14,3

110 кВ 2 595,7

35 кВ 2 357,4

6–10 кВ 6 142,7

0,4 кВ 6 472,2

Барлығы 15 782,4 

Шағын станциялар

Шағын станция 
түрлері

 Саны

220 кВ 4

110 кВ 73

35 кВ 102

6–10 кВ 3 662

Барлығы 3 841

100%

100% 100%

100%
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Павлодар қаласы бойынша жылу желілерінің ұзақтығы 413,5 шақырымды құрайды, оларға 
төменде аталған кәсіпорындар кіреді:

• магистральдық жылу желілері — 110 шақырым;

• кварталдық жылу желілері — 280,5 шақырым;

• ыстық сумен қамсыздандыру желілері — 23 шақырым;

• сорғы станциялары — 11 бірлік;

• орталық жылу пункттері — 22 бірлік.

Жылумен қамсыздандыруы Екібастұз ЖЭО энергия көзінен жүзеге асырылатын Екібастұз қаласының 
жылу желілерінің ұзақтығы 342,3 шақырымды құрайды, оларға төменде аталған кәсіпорындар кіреді:

• магистральдық жылу желілері — 37,6 шақырым;

• кварталішілік жылу желілері — 304,7 шақырым;

• орталық тарату пункті — 1 бірлік;

• сорғы станциялары — 5 бірлік;

• павильондар — 5 бірлік.
—  Батыс кәсіпорын бойынша (Сол жағалау) Ақтоғай, Баянауыл, Ертіс, Май АЭЖ және Ақсу 

электр желілері;

—  Шығыс кәсіпорын бойынша (Оң жағалау) Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодар, 
Успенский, Шербақты АЭЖ;

•  Павлодар қаласының қалалық электр желілері кәсіпорны, бұл кәсіпорын 0,4–10 кВ‑тық тарату 
желілерін пайдалануды және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

•  Павлодар облысының өндірістік‑жөндеу кәсіпорны, кәсіпорын электр энергиясын беретін 
35–220 кВ‑тық жоғары вольтты желілерді пайдаланумен және оларға техникалық қызмет 
көрсетумен айналысады;

•  Қызметтердің реттелетін түрлеріне жатпайтын қалалық үйішілік желілер кәсіпорны, кәсіпорын 
Павлодар және Ақсу қалаларының көп қабатты құрылыс үйлері кондоминиумының 0,4 кВ‑тық 
электр желілеріне қызмет көрсету шарты бойынша жұмыс істейді;

• өндірістік басқармалар, қызметтер және бөлімдер.

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

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

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушыларын:

• Павлодар қаласында электр және жылу энергиясымен;

• Павлодар облысының аудандарында және Ақсу қаласында электр энергиясымен;

• Екібастұз қаласында жылу энергиясымен қамтамасыз ететін ұйым.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС тұтынушылары‑
ның жалпы саны: электр энергиясы бойынша 218 823 және жылу энергиясы бойынша 162 376.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, тұтынушы‑
ларға сервистік қызмет көрсету сапасын арттыру саясатын жүзеге асырады. Тұтынушыларға 
ыңғайлы болу үшін Компания екінші деңгейдегі банктер, Интернет, банкоматтар, терминалдар, 
мультидүңгіршектер арқылы ақы төлеу жүйесін қамтамасыз етті. Облыс орталығында төлем‑
дерді қабылдайтын әрі халыққа қызмет көрсететін 6 пункт, Екібастұз қаласында 2 пункт, Ақсу 
қаласында 2 пункт, аудандық өткізу учаскелерінде 10 касса жұмыс істейді. Екінші деңгейдегі 14 
банкпен, «Қазпошта» АҚ‑ның филиалымен, «Contact 24h» ЖШС‑мен және «Astana‑Plat» ЖШС‑
мен төлемдерді қабылдау жөніндегі шарттар жасалды.

Энергияны үнемдеу жөніндегі бағдарламаны іске асыру мақсатында «Павлодарэнергосбыт» 
ЖШС Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында жеке тұлғалардың тұтыну 
көлемдеріне байланысты электр энергиясының дифференциацияланған тарифтерін және тұты‑
нушылардың барлық санаттары үшін тәуліктік аймақтар бойынша электр энергиясының диффе‑
ренциацияланған тарифтерін, сондай‑ақ, жылуды есепке алу аспаптары бар/жоқ тұтынушылар 
үшін жылу энергиясының дифференциацияланған тарифтерін қолданады.
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Алдын‑ала деректер бойынша 2013 жылы  
Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 34,14 трлн теңгені 
құрап, өткен жылмен салыстырғанда 6%‑ға өсіп 
отыр. 2012 жылы ЖІӨ‑нің өсімі 5%‑ды құрады.  
ЖІӨ өсімі бұрынғыша айтарлықтай жоғары бол‑
мағанымен, өткен жылы экономикадағы жағдай 
біршама жақсарды.

Экономикаға шолу

ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша, 2013 жылы экономикалық өсім негізінен ішкі сұранысы 
жоғары салаларда байқалды. Бұл кезде тауарлардың кейбір түрлерінің әлемдік бағаларының 
төмендеуі және жоғары тұтынушылық белсенділіктің негізінде импорттық жеткізу көлемдерінің 
өсуі сыртқы экономикалық теңгерімге қысым көрсетті.

Соңғы жылдары қызметтер саласы экономикалық өсімнің түрткісі болып, ЖІӨ‑нің 67%‑ға өсуіне 
жағдай жасады. Ал өнеркәсіптік өндіріс пен ауыл шаруашылығының үлесі ЖІӨ өсімінің тек 14%‑
ын ғана құрап отыр.

Қызметтер саласындағы өндірістің өсімін ақпарат және байланыс, қаржылық және сақтандыру 
қызметі, көлік, сауда салалары қамтамасыз етті. Бұл кезде аталған салалардағы өсім қарқыны 
төмендеп, 2013 жылы 7,4%‑ды құрады (2012 жылы 10,4%‑ды құраған болатын), ал ЖІӨ‑ге қосқан 
үлесі 5,5%‑дан 4%‑ға дейін қысқарды. 

2013 жылдың үш тоқсанында тұтынушылар сұранысының өсуі арқасында қызметтер саласы ЖІӨ‑
нің 5,6%‑ға өсуін қамтамасыз етті, бұл кезде жалпы өсім 5,7%‑ды құрады. Бұл кезеңде үй шару‑
ашылықтары тұтынушылық белсенділіктен қаражат үнемдеуге ауысқан еді, бұған себеп болған 
факторлардың бірі — шынайы жалақылар өсімінің баяулауы. Алайда төртінші тоқсанда сатып алу 
қабілеттілігі қайта өсе бастады, бұл тұтынушылардың ағымдағы жылы қаржылық жағдайлары 
жақсарады деген сеніміне байланысты.
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Өнеркәсіптік өсім 2,3%‑ды құрады, бұған себеп болған негізінен тау‑кен өндіру секторындағы өсім 
(3,1%). Бұл секторда мұнай, газ және металл рудаларын өндіру көлемінің ұлғаюы байқалған еді. 
Өндірісінің 40%‑ы дайын энергияны көп қажет ететін металлургиялық кешен қамтамасыз ететін 
өңдеу секторының өсімі төмендеу болды (1,6%). Мұндағы көлемдер бірінші кезекте тағам өнімдері 
мен сусындарды (12,5%) өндіру және машина жасау (14,7%) көлемдерінің өсуіне байланысты бол‑
ды. Ал металлургиялық сектор Қытай мен Еуропа Одағының тарапынан сұраныстың төмендеуінің 
кесірінен, сондай‑ақ, металдар бағаларының төмендеуінің салдарынан теріс динамиканы көрсетті.

2013 жылы инфляция 4,8%‑ды құрады, бұл ҚР Ұлттық Банкі белгілеген 6–8%‑дық мақсаттық мән‑
нен төмен. ҚР ҰБ хабарлағандай, инфляциялық үрдістер бірінші кезекте тұрғындарға көрсетілетін 
ақылы қызметтердің қымбаттауының негізінде қалыптасты, бұл кезде 4‑ші тоқсанды қоспағанда, 
бүкіл жыл бойы тағам және тағамдық емес өнімдер бағаларының өсуі баяу жүрді.

2013 жылы электр энергиясының бағасы 7,3%‑ға өссе, жылу құны 4,3%‑ға өсті, бұл 2012 жыл‑
дың тиісті көрсеткіштерінен төменірек (сәйкесінше 10,1% және 9,3%‑ға). Электр энергиясының 
бағалары үкіметтің 2009 жылғы 25 наурыздағы қаулысының аясында өсіріліп келеді, бұл қаулыда 
электр энергиясы тарифінің 2015 жылға дейін жыл сайын өсуі көзделген, осының арқасында тиісті 
инфрақұрылымды жаңартуды жүзеге асыруға мүмкіндік туындайды. Жылу энергиясы бағалары 
өсуінің бірден‑бір себебі — көмір мен мазут сияқты шикізаттың қымбаттауы.
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ЭКОНОМИКАҒА ШОЛУ

  Электр энергиясы

  Орталықтандырылған 
жылумен қамту
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61,5%
23,5%

15,0%

16,2%

Төлем теңгерімінің құрылымындағы ағымдағы шот 2009 жылдан бері алғаш рет теріс болды. Бұл 
көрсеткіштің нашарлау себебі — металлургиядағы жағдай, бұл саладағы әлемдік сұраныс көлем‑
дерінің теріс тенденцияларын нашар баға конъюнктурасы толықтырды. Бұл кезде тұтынушылық 
және инвестициялық тауарларды сырттан әкелу физикалық көлемінің шамалы өсімі байқалды, 
бұл да сыртқы теңгерімге кері әсерін тигізді.

Қысқа мерзімді перспективаға болжам жасай отырып, сарапшылар алдағы екі жылда қазақстан‑
дық экономиканың динамикасы 2013 жылғы динамикаға ұқсас болады деп бір ауыздан айтып 
отыр. Экономикаға негізгі әсерін тигізетін факторлардың арасында мұнай бағаларының өсуін, 
әлемдік өнеркәсіптегі, бірінші кезекте металлургия саласының конъюнктурасына әсерін тигізетін 
Қытай өнеркәсібіндегі жағдайды және Қашаған кен орнын пайдалану перспективаларын атап 
өтуге болады.

Қазақстан экономикасының өсім болжамы

Болжам авторлары 2014 ж. 2015 ж.

Халықаралық валюта қоры (2013 жылғы қазан) 5,0% 5,2%

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі  
(2014 жылғы наурыз)

6,0% 6,0%

Бүкіләлемдік банк (2014 жылғы қаңтар) 5,5% 5,7%

Еуразиялық даму банкі (2014 жылғы қаңтар) 5,3% 5,6%

Ақпарат көзі: ҚР ҰБ
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ
Генерация

Қазақстанда электр энергиясын өндіруді меншік нысаны әр түрлі келетін 72 электр станциясы 
жүзеге асырады. 2013 жылдың соңындағы жағдай бойынша, Қазақстан электр станцияларының 
жалпы белгіленген генерациялау қуаты 20 591,5 МВт‑ты құрады.

2013 жылы республикада электр энергиясын шығарудың жиынтық көлемі 91,9 млрд кВт · сағ. 
шамасына жетті, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 1,9%‑ға жоғары. Бұл кезде жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындарда Үдемелі индустриялық‑инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама 
аясында енгізілетін, энергияны үнемдеуші технологияларды енгізу арқасында электр энергиясын 
тұтыну көлемі 2%‑ға төмендеді.

Электр энергиясының басым бөлігін Павлодар отын‑энергетикалық кешені, сондай‑ақ республи‑
каның өнеркәсіптік тұрғыдан ең дамыған аймақтары болып табылатын Қарағанды және Шығыс 
Қазақстан облысының генерациялаушы кәсіпорындары шығарады.

Қазақстанның солтүстік аймақтарында электр энергиясын шығару көлемі үнемі тұтыну деңгейінен 
жоғары болады, ал оңтүстік аймақтарда кері жағдай қалыптасып отыр. Батыс Қазақстанда шыға‑
рылатын электр энергиясының көлемі аймақтың қажеттіліктерін толықтай қанағаттандырады.

Шығарылған электр энергиясының артық көлемі ішкі нарықта ұсынылады және Ресей Федерация‑
сына немесе Орталық Азия мемлекеттеріне экспортқа беріледі.

2013 жылы электр энергиясын Қазақстаннан Ресейге экспорттау көлемі екі есе өсті — 2012 жылы 
экспорт көлемі 1,98 млрд кВт · сағ. болса, бұл көрсеткіш 2013 жылы 3,75 млрд кВт · сағ. көлеміне 
дейін жетті. Керісінше Қазақстанға импорттау көлемі 2,55 млрд кВт · сағ.‑тан 1,6 млрд кВт · сағ.‑қа 
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Ақпарат көзі: ҚРСА

1993–2013 жылдары өндірілген энергия көлемінің орташа өсімі — 3,8%

1993 1997 2001 2005 2009 2013

 100

 80

 60

 40

 20

 0

  Павлодар облысы

  Қарағанды облысы

   ШҚО

  Алматы және облыс

  Маңғыстау облысы

  Басқалары

Ақпарат көзі: ҚРСА

Павлодарлық ОЭК елдің энергетика саласында жетекші орында 
2013 жылы Қазақстандағы электр энергиясы өндірісінің аймақтық құрылымы

41%

13%7%
6%

5%

28%

Электр энергетикасы Қазақстанның өнеркәсіптік  
өндірісінің бүкіл көлемінің 7%‑дан астам үлесін 
қамтамасыз етеді, Қазақстандағы бүкіл электр  
энергиясының 84%‑ын жылу электр станциялары 
өндіреді.

Энергетикалық  
салаға шолу

  Қазақстандағы электр 
энергиясының өндірісі, 
млрд кВт · сағ.

Ақпарат көзі: ҚРСА

1993–2013 жылдары өндірілген энергия көлемінің орташа өсімі — 3,8%

1993 1997 2001 2005 2009 2013

 100

 80

 60

 40

 20

 0

  Павлодар облысы

  Қарағанды облысы

   ШҚО

  Алматы және облыс

  Маңғыстау облысы

  Басқалары

Ақпарат көзі: ҚРСА

Павлодарлық ОЭК елдің энергетика саласында жетекші орында 
2013 жылы Қазақстандағы электр энергиясы өндірісінің аймақтық құрылымы

41%

13%7%
6%

5%

28%



22 23

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013

дейін қысқарды. Еуразиялық экономикалық одақ құрылғанда экспорт көлемі ұлғаяды деп күтілуде. 
Электр энергиясын Қазақстаннан Беларуське экспорттау мүмкіндігі көзделіп отыр.

Электр энергиясын беру және тарату
Қазақстан Республикасының бірыңғай электр‑энергетикалық жүйесі (БЭЖ) еуро‑азиялық құр‑
лықтың 500–1 150 кВ‑тық көліктік магистральдық электр желісінің орталығында орналасқан, 
оның бағыттары төмендегідей:

• Ресейдің ЭЭЖ Еуропалық бөлігі;

• Ресейдің ЭЭЖ Азиялық бөлігі (Сібірдің біріктірілген энергетикалық жүйесі);

• Орталық Азияның біріктірілген энергетикалық жүйесі.

Қазақстан Республикасының электр желілері шағын станциялардың, тарату құрылғыларының 
және оларды қосатын, кернеуі 0,4–1 150 кВт, , электр энергиясын беруге және (немесе) таратуға 
арналған электр энергиясын беру желілерінің жиынтығы болып табылады.

Ұлттық электр желісі (ҰЭЖ) БЭЖ‑де жүйенің негізін құрайтын желінің ролін атқарады, ол ел ай‑
мақтарының және шекаралас мемлекеттердің (Ресей Федерациясы, Қырғыз Республикасы және 
Өзбекстан Республикасы) энергия жүйелерінің арасындағы электрлік байланыстарды, сондай‑ақ, 
электр станцияларының электр энергиясын беруін және энергияның көтерме тұтынушыларға 
жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Электр энергиясын беру желілерінен, орталықтандырылған тарату орталығынан, сондай‑ақ 
кернеуі 35 кВ‑тан 1 1500 кВ‑қа дейін болатын трансформаторлық шағын станциялардан тұратын, 
елдің барлық аймақтарын қамтитын ұлттық электр желісі «Электр желілерін басқару жөніндегі 
қазақстандық компанияның» (KEGOC) бақылауында. KEGOC кернеуі 110–500 кВ‑ты құрайтын 
аймақ аралық және мемлекет аралық желілер бойынша электр энергиясын беру функцияларын, 
сондай‑ақ электр энергиясын өндіруді‑тұтынуды теңдестіруді ұйымдастыру, ЭЭЖ‑ні жедел‑дис‑
петчерлік түрде басқару функцияларын атқарады.

Аймақтық деңгейдегі электр желілері аймақтардың ішіндегі байланыстарды қамтамасыз етеді, 
сондай‑ақ бөлшек тұтынушыларға электр энергиясын беруді қамтамасыз етеді. Аймақтық дең‑
гейдегі электр желілері аймақтық электр желілік компаниялардың (АЭК) теңгерімінде және пай‑
далануында. Жиырма АЭК кернеуі 0,4–220 кВ‑ты құрайтын желілер бойынша аймақтық деңгейде 
электр энергиясын беруді және таратуды жүзеге асырады.

  Жұмыс істеп тұрған 
станциялардың 
белгіленген қуаты

  Жаңа қуат 

  Тапшылық деңгейі 
(оң жақ шкала)

*болжам

Ақпарат көзі: ИЖТМ ҚР

Қуат тапшылығы жаңа энергия көздерін енгізу есебінен 
қысқартылады

Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесінің (БЭЖ) қуаты (ГВт) және қуат тапшылығының 
деңгейі (ең жоғары тұтыну деңгейінің пайыздарымен берілген)

2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

 25

 20

 15

 10

 5

 0

15

12

9

6

3

0

18,8 19,4
19,5

14,2

11,7

10,0

14,4

7,9

0,46 0,67
1,9

19,6

14,9

Энергия беретін ұйымдар шарттардың негізінде меншікті немесе пайдаланылатын электр желілері 
арқылы көтерме және бөлшек нарықтың тұтынушыларына және энергиямен қамсыздандырушы 
ұйымдарға электр энергиясын беруді жүзеге асырады.

Энергиямен қамсыздандырушы ұйымдар электр энергиясын көтерме нарықтан сатып алады, одан 
әрі орталықтандырылған сауда‑саттықта оларды бөлшек тұтынушыларға сатады.

Тарифтің қалыптасуы
Қазақстанда электр энергиясын өндіру, беру және өткізу тарифтерін мемлекет реттейді.

ҚР Үкіметі 2012–2015 жылдары электр энергиясын өндірудің шекті тарифтерін бекітті (ҚР Үкіметінің 
2009 жылғы 25 наурыздағы № 392 қаулысы).

Электр энергиясын беру қызметтерінің тарифтерін Қазақстан Республикасының Табиғи моно‑
полияларды реттеу агенттігі (ТМРА) реттейді. 2013 жылға дейін электр энергиясын беру тарифі 
компанияның энергияны беруге және таратуға жұмсаған сметалық шығындарына сәйкес бел‑
гіленіп келген еді.

ТМРА Төрағасының 2012 жылғы 27 маусымдағы №152‑ОД бұйрығына сәйкес 2013 жылдан 
бастап электр энергиясын беру тарифтерін қалыптастыруды салыстырмалы түрде талдау әдісте‑
месі бекітілді. Бұл әдіс жеке АЭК‑ның тиімділік параметрлерін басқа АЭК‑ның көрсеткіштерімен 
салыстыруды, әр АЭК үшін нәтижелілікті арттыру міндеттерін белгілеуді, АЭК‑ның тарифінде 
амортизациялық аударымдар мен пайданы қамтитын инвестициялық құрамдас бөлшекті есепке 
алуды көздейді. Салыстырмалы талдау күнтізбелік жылдағы өндірістік және қаржылық көрсет‑
кіштер жөніндегі ақпараттың негізінде жыл сайын жүргізіледі, бұл ақпаратты АЭК бір жыл бұрын 
берілген ақпаратпен салыстыра отырып береді.

Тарифте жабдықтардың физикалық тозуын төмендетуге бағытталған инвестициялық бағдарлама‑
ны іске асыруға арналған инвестициялық құрамдас бөлшектің міндеттілігі бүгінгі реттеу жүйесінің 
маңызды аспектісі болып табылады.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ САЛАҒА ШОЛУ
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Электр энергиясын өткізу
Электр энергиясының нарығы көтерме және бөлшек нарық деген екі деңгейден тұрады.

Қосылған қуаты 1 МВт‑тан кем болатын, электр энергиясын пайдаланатын барлық тұтынушылар 
және оларға бәсекелестік жағдайларында электр энергиясын сатуды жүзеге асыратын энергиямен 
қамсыздандырушы ұйымдар бөлшек нарықтың қатысушылары болып табылады.

Орталықтандырылған нарықта электр энергиясын өткізу «ЭҚНҚО» (Электр энергиясы мен қуаты на‑
рығының қазақстандық операторы) АҚ жүйелік (биржалық) операторы арқылы жүзеге асырылады.

Электр энергиясы нарықта «бір тәулік бұрын», «бір ай бұрын» жеткізу жөніндегі шарттар түрінде 
сатылады.

Электр энергиясын сатуға арналып өткізілген орталықтандырылған сауда‑саттықтың нәтижелері 
бойынша 2013 жылдың 9 айы ішінде жалпы сомасы 26 767,7 млн теңгені құрайтын, көлемі 4 335, 
5 млн кВт · сағ. шамасын құрайтын 3 433 мәміле жасалды.

Орталықтандырылмаған нарықтағы сатушылар мен сатып алушылар өзара тікелей екі жақты сатып 
алу‑сату шарттарын жасасады.

Электр энергиясының түпкілікті тарифінің шамасы компанияның қызмет ететін аймағына бай‑
ланысты құбылады. Электр энергиясының құны аймақта электр энергиясының ішкі көздерінің 
бар‑жоғына, сыртқы көздерден қашықтығына және өндірістің өзіндік құнына тәуелді.

«Электр энергетикасы туралы» заңға сәйкес, 2008 жылы электр энергиясының теңдестіруші на‑
рығы (ЭТН) теңдестіруші нарықта сатылып алынған және сатылған электр энергиясы үшін өзара 
есеп айырысу шарасынсыз еліктемелік режимде қызмет ете бастады. Еліктемелік модельді енгізу 
мақсаты — ЭТН субъектілерінің өзара әрекет ету механизмін қалыптастыру, Қазақстанның БЭЖ‑де 
электр энергиясын өндіру‑тұтыну үйлесімсіздігінің нақты шамаларын айқындау, реттеуші қуаттарға 
деген қажеттіктерді нақтылау, теңдестіруші энергия бағаларының ауқымын айқындау.

2010 жылдан бастап электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүй‑
есі (ЭКЕАЖ) сияқты бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып еліктемелік режимде электр 
энергиясының теңдестіруші нарығының жұмысын кешенді түрде тестілеу басталды. Бүгінгі таңда 
ЭКЕАЖ «ОАЭК» АҚ‑ның кәсіпорындарында сәтті түрде енгізіліп келеді.

2016 жылы теңдестірілетін электр энергиясының нарығын еліктемелік модельден шынайы модельге 
ауыстыру жоспарланып отыр.

ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАСЫ
Республикада жылу энергетикасын 38 ЖЭО‑нан тұратын орталықтандырылған жылумен қам‑
сыздандырудың 42 ірі жүйесі шығарады, жылу энергиясының қалған көлемі тұтынушыларға 
30 аудандық қазандықтан келеді. 2013 жылы жылу энергиясының өндірісі 4,8%‑ға қысқарып, 
98,4 млн. Гкал.‑ды құрады.

Республиканың жылумен орталықтандырылған түрде қамсыздандыру жүйесі элементтерінің 
кешені жылыту электр станцияларын, сондай‑ақ тұтынушыларға жылуды жеткізу жүйелерін 
(магистральдық және тарату жылу желілерін) және тұтынушылардың жылуды алу жүйелерін 
(элеваторлық тораптарды, жылу пункттерін, үй ішілік ажыратуды) қамтиды.

Ұзақтығы 12,2 мың шақырымды құрайтын жылу желілері тозуының жоғары деңгейі елдің жылумен 
қамсыздандыру саласының негізгі мәселесі болып табылады, бүкіл елдегі жылу желілерінің орташа 
тозу деңгейі 63%‑ды құрайды, соның ішінде олардың 40%‑ының немесе 9,6 мың шақырымының 
тозу деңгейі жүз пайызды құрайды. Жабдықтарды жетілдіруге бағытталған ауқымды қаржылық 
дотациялар бөлінген жағдайда ғана саланың одан әрі тұрақты түрде жұмыс істеуі мүмкін болады.

Бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасында жылу желілерін жаңарту ауқымды науқан сипа‑
тында болмаған еді. Қазақстанның Өңірлік даму министрлігі 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі 
кезеңге арналған жылу желілерін жаңарту жоспарын әзірледі, оған сай жылу желілерін жаңарту 
үшін тұрғын үй‑коммуналдық шаруашылығының республикалық бюджеттен 120 миллиард теңге 
бөлуі және жергілікті бюджеттерден 12 миллиард теңге бөлу көзделіп отыр. Жоспарда 400 мың 
Гкал‑дан астам жылу энергиясын тасымалдауды жүзеге асыратын желілерді, атап айтқанда Астана, 

Алматы қалаларында және облыс орталықтарында қызметтер көрсететін, елдің экономикасына 
мультипликативті түрде ықпал ететін 17 субъектідегі желілерді қалпына келтіру көзделген.

Қазақстанда жылу энергиясының тарифтерін реттеуші қадағалайды және осындай тарифтер 2012 
жылдан бастап тұтынушының энергияны есепке алу құралдарының бар‑жоғына байланысты 
дифференциациялау принципі бойынша есептеледі.

Жылу энергиясының тарифі жылу энергиясын өндіру тарифі, жылу энергиясын беру тарифі және 
жылу энергиясымен қамсыздандыру тарифі сияқты үш құрамдас бөлшектен тұрады. Нарыққа 
табиғи монополияның жаңа субъектісі келген жағдайларды қоспағанда, «Табиғи монополиялар 
туралы» ҚР Заңы 14‑бабының 14‑тармағына сай тарифтердің қолданылу мерзімі кем дегенде он 
екі айға белгіленеді.

НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР
2013 жыл Қазақстанның электр энергетикасының генерациялайтын қуаттарын жаңарту жөніндегі 
«Инвестицияларды алмастырған тариф» мемлекеттік бағдарламасы үшін шешуші жыл болды. 
2009 жылдан бастап 2013 жылды қоса алғанға дейінгі кезеңде (бұл кезеңде электр энергиясын 
өндірудің шекті тарифтері қолданылды) 1 700 МВт‑тан астам қуат енгізілді. Жалпы шекті тарифтер 
қолданылатын бүкіл кезеңде (2009 жылдан бастап 2015 жылды қоса алғанға дейінгі кезеңде) 
жаңа электр қуатының 3 000 МВт‑ын енгізу жоспарланып отыр.

2013 жылы электр станцияларының жабдықтарын жаңартуға және қуатын ұлғайтуға бағытталған 
келесі жұмыстар жүргізілді:

•  Ақсу МАЭС‑ның №6 энергия блогы жаңартылып, қуаты 300 МВт‑тан 325 МВт‑қа дейін ұлғай‑
тылды;

•  Петропавл 2‑ЖЭО кәсіпорнының («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ) №4 турбоагрегаты жаңартылып, 
қуаты 30 МВт‑тан 60 МВт‑қа дейін ұлғайтылды;

•  Өскемендік ЖЭО кәсіпорнының («АЕS Өскемен ЖЭО» ЖШС) №11 турбоагрегаты жаңартылып, 
қуаты 100 МВт‑тан 120 МВт‑қа дейін ұлғайтылды.

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің (ИЖТМ) деректері 
бойынша генерациялайтын көздердің инвестициялық бағдарламаларының жалпы құны 2015 
жылға дейін 988,4 млрд теңгені құрайды. Барлық энергия көздеріндегі жабдықтардың тозу 
деңгейі шамамен алғанда 70%‑дан (2009 жылы) 58,8%‑ға (2013 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша) төмендеді.

2013 жылы 2010–2014 жылдарға арналған Жылдамдатылған индустриялық‑инновациялық даму 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға қосылған электр энергетикасы жөніндегі 14 жобаның сегізін 
іске асыру аяқталды.

2013 жылы саланы және оның жеке сегменттерін дамыту стратегиясын қалыптастыруға қатысты, 
сол сияқты отандық энергетиканың қазіргі кезде қолданылып жүрген элементтерін реттеуді арт‑
тыруға қатысты 20‑дан астам нормативтік‑құқықтық акт қабылданды.

2013 жылдың шілде айында ҚР Үкіметі «Энергияның жаңартылатын көздерін пайдалануды қолдау 
мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылдады, оған сай баламалы энергетика нысандары электр 
энергиясы нарығының толыққанды қатысушылары болып табылады. Бұл заңның негізінде энер‑
гияның жаңартылатын көздеріне арналған тарифтерді есептеу жүйесі бекітіледі.

2013 жылдың тамыз айында ҚР Үкіметі «Энергия үнемдеу — 2020» мемлекеттік бағдарламасын 
бекітті, бұл бағдарламаның мақсаты — Қазақстанның ЖІӨ‑нің энергия жұмсалу деңгейін төменде‑
туге жағдай жасау және энергия тиімділігін арттыру. Бағдарламаның аясында отандық кәсіпорынды 
жаңарту және оның энергия тиімділігін арттыру, электр және жылу желілеріндегі шығындардың 
деңгейін қысқарту және халыққа энергияны үнемдеуді үгіттеу жоспарланып отыр.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ САЛАҒА ШОЛУ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫ
2013 жылы ҚР Үкіметі 2016 жылдан бастап электр қуаты нарығын (ЭҚН) енгізуге қажетті құқықтық 
базаны қамтамасыз ететін бірқатар қаулы шығарды:

•  жаңадан пайдалануға енгізілетін генерациялайтын қондырғылардың электр қуатының дайын‑
дығын қолдауға бағытталған қызметті сатып алу жөніндегі типтік шарт бекітілді;

• ЭҚН‑ын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу ережелері айқындалды.

САЛА ДАМУЫНА БОЛЖАМДАР
Қазақстанда экономиканың негізгі секторларын болашақты көздеп инфрақұрылымдық тұрғыдан 
қамтамасыз ету қажеттігі туындап отыр. Республикада Үдемелі индустриялық‑инновациялық 
даму мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. Электр энергетикасы экономиканың негізгі 
салаларының бірі болып табылады, бұл сала мемлекеттің саяси және әлеуметтік салаларында 
маңызды роль атқарады.

Экономиканы диверсификациялау энергетикалық секторға елеулі кері әсерін тигізеді. Ішкі қажет‑
тіліктерді қанағаттандыру үшін электр энергиясын өндіру деңгейін арттыру қажет болады. Осыған 
орай генерациялайтын және тарататын қуаттардың ескілерін кеңейтуге әрі қалпына келтіруге және 
жаңаларын салуға бағытталған жұмыстар жүргізілетін болады.

2013 жылдың тамыз айында ҚР Үкіметі «Энергия үнемдеу — 2020» мемлекеттік бағдарламасын 
бекітті, бұл бағдарламаның мақсаты — Қазақстанның ЖІӨ‑нің энергия жұмсалу деңгейін төменде‑
туге жағдай жасау және энергия тиімділігін арттыру. Бағдарламаның аясында отандық кәсіпорынды 
жаңарту және оның энергия тиімділігін арттыру, электр және жылу желілеріндегі шығындардың 
деңгейін қысқарту және халыққа энергияны үнемдеуді үгіттеу жоспарланып отыр.

Энергетикалық секторды дамыту аясында Қазақстан атмосфераға шығарылатын зиянды газдар‑
ды қысқарту жаһанды мақсатына қол жеткізуге септігін тигізетін болады. Атомдық энергетиканы 
дамыту арзан, экологиялық таза энергияны алу тәсілдерінің бірі болып табылады.

Атомдық энергетикалық кешендер жанармай және минералды ресурстарды оңтайлы және тең‑
дестірілген түрде пайдалануға мүмкіндік береді.

Экологиялық мәселелерді шешу қажеттігі энергияның жаңартылатын көздерін пайдалануға 
итермелейді, бүгінгі таңда Қазақстанда энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі олардың үлесі 
1%‑дан аз көлемде.

2020 жылға дейін стратегиялық даму жөніндегі 2010 жылғы 1 ақпанда бекітілген ҚР жоспарына 
сай, энергетика саласындағы стратегиялық мақсаттар төменде аталғандарды қамтиды:

•  пайдаланылып келе жатқан генерациялайтын қуаттарды және энергия тарату желілерін қал‑
пына келтіру және жаңарту;

•  2015 жылға дейін энергияның баламалы көздерін пайдалану үлесі жалпы энергия тұтыну 
көлемінің 1,5%‑нан астам үлесті құрауы тиіс;

•  2020 жылға дейін экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыратын меншікті көздерден 
энергия шығару көлемі 100%‑ды құрауы тиіс; энергияның баламалы көздерін пайдалану үлесі 
жалпы энергия тұтыну көлемінің 3%‑нан астам үлесті құрауы тиіс;

•  атомдық электр станциясын және Балқаш ЖЭС‑ын салу және пайдалануға енгізу;

• ядролық отын циклі бар, вертикалды интеграцияланған компания құру.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ САЛАҒА ШОЛУ

2013 жылдың қорытындылары бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өткен кезеңмен, яғни 2012 
жылмен салыстырғанда, энергия шығару көлемін 11,8%‑ға немесе 372,3 млн кВт · сағ.‑қа өсірді. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның негізгі жабдықтарын жаңартуға және қалпына келтіруге бағытталған 
кең ауқымды жұмыс және кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын ұлғайту бұл дерекке себепші 
болды. Сәйкесінше тұтынушыларға электр энергиясын беру көлемі де өсті. Қазақстан Республика‑
сындағы электр энергиясын шығарудың жалпы көлеміндегі Компанияның үлесі 3,8%‑ды құрады.

Ақсу МАЭС, «Екібастұз 1‑МАЭС» ЖШС және «Екібастұз 2‑МАЭС станциясы» АҚ — электр энергия‑
сының көтерме нарығындағы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның негізгі бәсекелестері болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2014–2015 жылдары электр энергиясын өткізген кезде ҚР‑ның басқа 
энергия шығаратын ұйымдарының алдында бәсекелестік артықшылыққа ие болады. Бұл ар‑
тықшылық ҚР Үкіметінің 25.03.2009 жылғы №392 қаулысының негізінде туындап отыр, бұл қау‑
лыға сай, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑на арналған шекті тарифтер негізгі бәсекелестерге қарағанда 
14%‑ға төмен. Сөйтіп электр энергиясын өткізу көлемдері «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның энергия 
көздерінің энергия шығарудағы техникалық мүмкіндіктерімен ғана шектеледі.

   АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания»

   Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) (Лондон, 
Великобритания)

   Kaz Holdings Cooperatief U.A. 
(Амстердам, Нидерланды)

  2014   2015 Ақпарат көзі: ТМРА
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Структура акционерного капитала АО «ЦАЭК»
Доля в капитале

Павлодар аймағының станцияларындағы электр энергиясының 
шекті тарифтері

энергияның бір кВт  · сағ. үшін теңгемен берілген (ҚҚС ескерілмегенде)
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Жұмыстардың басым бөлігі Павлодар 3‑ЖЭО кәсіпорнында орындалды (7,83 млрд теңге). 2‑ЖЭО 
кәсіпорнында жалпы сомасы 1,25 млрд теңгені құрайтын 7 жоба іске асырылды. 2013 жылы 
Екібастұз ЖЭО кәсіпорнының жабдықтарын жаңартуға және қалпына келтіруге 1,09 млрд теңге 
жұмсалды.

2013 жылы Павлодар 2‑ЖЭО, 3‑ЖЭО және Екібастұз ЖЭО кәсіпорындарының барлық қазандық 
агрегаттарындағы күл аулайтын құрылғыларды қалпына келтіру жобасын іске асыру аяқталды. 
Осының арқасында 2008 жылмен (қалпына келтіру жұмыстары 2008 жылы басталған еді) са‑
лыстырғанда түтін газдарын күлден тазарту дәрежесі 97%‑дан 99,5%‑ға дейін ұлғайтылды және 
шығарылатын күлдің жылдық көлемі 5 есе қысқарды. Павлодар 3‑ЖЭО кәсіпорнында қуаты 75 
МВт‑ты құрайтын №2 станцияның турбоагрегатын монтаждау жұмыстары басталды.

2013 жылдың мамыр айында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Еуропалық қайта құру және даму банкімен 
Компанияның активтерін жаңартуға қажетті қарыз шартын жасасты, шарттың жалпы сомасы 
89 млн. АҚШ долларын құрады. Бұл қаражаттың басым бөлігін Компанияның жылу электр орта‑
лықтарындағы турбиналарды ауыстыруға және қалпына келтіруге және «Павлодар электр желісін 
тарату компаниясы» АҚ‑да электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесін (ЭКЕАЖ) енгізуге бағытталған жұмыстарды инвестициялау жоспарланып отыр.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ
2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның құрамына кіретін кәсіпорындар 3 534,4 млн кВт · сағ. 
көлемінде электр энергиясын өндірді. Электр станцияларының шиналарынан энергия босату көлемі 
2 984, 4 млн кВт · сағ.‑ты құрады, жылу энергиясын босату көлемі 4 341 мың Гкал‑ды құрады. 2012 
жылмен салыстырғанда электр энергиясын өндіру көлемдерінің өсімі 11,8%‑ға жетті, бұл кезде 
электр энергиясын шиналардан пайдалы босату көлемі 13,9%‑ға өсті.

2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2009 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңге арнап 
қабылданған, жалпы сомасы 96,04 млрд теңгені құрайтын, өндірістік қорларды қалпына кел‑
тіруге, жаңартуға және жетілдіруге арналған ауқымды инвестициялық бағдарламаның аясын‑
дағы жобаларды сәтті іске асырудың арқасында өндірістік көрсеткіштердің артуына және өндіріс 
көлемдерінің жоғарылауына қол жеткізіліп отыр. Мысалға, 2013 жылы инвестициялардың көлемі 
12,09 млрд теңгені құрады.

Қызмет нәтижелеріне 
шолу

Негізгі өндірістік көрсеткіштер

Атауы 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Белгіленген электр қуаты, МВт 562 627 627

Электр энергиясын өндіру, млн кВт · сағ. 3 152 3 162 3 534*

Қазақстан электр энергиясы өндірісі, % 4,08 4 3,8

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт · сағ. 2 026 2 243 2 283

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт · сағ. 2 627 2 688 2 698

Белгіленген жылу қуаты, Гкал 1 912 2 102 2 102

Жылу энергиясын өндіру, мың Гкал 4 252 4 536 4 341**

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 086 3 124 3 151

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 084 4 144 4 109

* 2013 жылы электр энергиясын шығару көлемінің ұлғаюы ЖЭО‑2 кәсіпорнында №1 турбо‑
генераторын пайдалануға енгізуге байланысты болды.

** Жылу энергиясын өндірудің төмендеуінің негізгі себебі   – тікелей тутынушылардың 
 бегіленген көлемдегі жылу энергиясын толығымен алмауы боп табылады (268 мың Гкал.)

2013 жылғы электр және жылу энергиясына белгіленген орташа босату 
тарифтері (ҚҚС қоса есептегенде)

Электр энергиясы,  
теңге/кВт · сағ.

Жылу энергиясы,  
теңге/Гкал 

Павлодар қ. 10,76 1 998
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ДАМУ ЖОСПАРЛАРЫ
2014 жылға жоспар
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен жасалған инвестициялық келісімге сай, 2014 
жылы жалпы сомасы 8 088,365 млрд теңгені құрайтын инвестициялық іс‑шараларды іске асыру 
жоспарланған. Жаңа №2 турбоагрегатты монтаждауға бағытталған жұмыстарды жалғастыру 
жоспарланып отыр, 3‑ЖЭО кәсіпорнында қуатты 100 МВт‑тан 120 МВт‑қа дейін ұлғайта отырып 
№5 турбоагрегатты толық ауқымды қалпына келтіру көзделген. Павлодар 3‑ЖЭО және 2‑ЖЭО 
кәсіпорындарында күлтөкпелердің екінші кезегінің құрылысы жалғастырылады, Екібастұз ЖЭО 
күлтөкпесінің және Павлодар 3‑ЖЭО кәсіпорнының №5 градирнясының құрылысы басталады.

3 жылдық жоспар
Алдағы 3 жылда Компания Инвестициялық бағдарламаны одан әрі іске асыру аясында ISO 50001 
стандартына сәйкес энергия үнемдеу саясатын ұстануды жалғастыруға ниетті.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 3‑ЖЭО кәсіпорнының активтерін толықтай жаңартуды, жөн‑
деу жұмыстарын, қалпына келтіруді және жаңартуды жүзеге асыруға жұмсалатын шығындарды 
оңтайландыруға (20–25%‑ға дейін қысқартуға), сондай‑ақ материалдық‑өндірістік қорлардың 
айналымдығын арттыруға мүмкіндік беретін VENTYX Ellipse ақпараттық жүйесінің негізінде Ком‑
панияның өндірістік қызметін автоматтандыруды аяқтауды жоспарлап отыр. Жөндеу жұмыстарын 
жоспарлауды кешенді түрде автоматтандыру жабдықтардың жұмыс істеу сенімділігін ұлғайтуға, 
ақшалай қаражатты ұтымсыз пайдалану деректерінің туындауын болдырмауға, еңбек шығын‑
дарын есепке алудың және материалдар мен жабдықтарды уақтылы жеткізудің есебінен жөндеу 
жүргізу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

Сондай‑ақ, қазіргі сәтте Компания кәсіпорындарында энергияны коммерциялық есепке алу 
жүйелері автоматты режимге ауыстырылуда. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3 жыл ішінде ЭКЕАЖ‑ін 
(Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі) және ЖЭКЕАЖ‑ін 
(Жылу энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі) ендіруді аяқтауды 
жоспарлап отыр. Энергия ресурстарын есепке алудың автоматтандырылған жүйелері: деректерді 
қолмен жазып алған кезде туындайтын қателіктерді азайтудың есебінен және көрсеткіштердің 
бір уақытта жазылып алынуының есебінен есепке алу нақтылығын арттыруға, нысандар бойын‑
ша теңгерімдерді қадағалаудың есебінен шығындарды төмендетуге және энергияның ұрлану 
жағдайларын азайтуға, энергия тұтынуды талдау арқылы өндірістік үрдістерді оңтайландыруға 
және қадағалауға, энергия тұтыну туралы электрондық түрде жедел және шынайы ақпаратты 
алудың есебінен кәсіпорынның экономикалық бөлімшелерінің ақпаратты өңдеуге жұмсаған 
шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді.

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

Негізгі қорларды жаңартудың есебінен өндірістің нәтижелілігін арттыру «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ‑ның стратегиялық дамуының негізгі аспектілерінің бірі болып табылады. Компания негізгі жаб‑
дықтарды жаңартуға және қалпына келтіруге арналған ауқымды инвестициялық бағдарламаны 
жүзеге асырады, бұл бағдарламаның мақсаты — генерациялайтын активтердің қуатын ұлғайту 
және олардың жұмыс істеу сенімділігін арттыру, энергия тиімділігін және энергияны үнемдеу 
дәрежесін арттыру, сондай‑ақ өндірістің экологиялық параметрлерін жақсарту.

Бағдарлама 2009–2018 жылдарға арналған. Бағдарлама аяқталған кезде генерациялайтын стан‑
циялардағы жабдықтардың тозуы 80%‑дан 39%‑ға қысқарады, толықтай жаңартылған өндірістік 
активтердің үлесі 62%‑ды құрайды, белгіленген қуат 25%‑ға ұлғаяды, зиянды қалдықтардың 
мөлшері 30%‑ға қысқарады. Компания нормативтен тыс шығындардан толықтай құтылады.

Инвестициялық бағдарламаның аясында үш бағыттағы іс‑шараларды іске асыру көзделіп отыр:

• генерациялау көлемін ұлғайту;

•  энергияны үнемдеу, соның ішінде электр және жылу энергиясын берген кезде олардың шығын‑
дарын төмендету;

• өндірістің экологиялық параметрлерін жақсарту.

Өндірісті ұлғайту
Павлодар 3‑ЖЭО кәсіпорнында жаңа №1 қазандық агрегаты және №1 турбоагрегат монтаждалды. 
№1 турбоагрегаттың пайдалануға енгізілуі станцияның белгіленген қуатын 65 МВт‑қа ұлғайтып, 
440 МВт‑тан 505 МВт‑қа дейін жеткізді. Оны технологиялық үрдісті басқарудың автоматтанды‑
рылған жүйесімен (ТҮ БАЖ) жабдықтау жұмыс істеудің үнемді және қауіпсіз режимін ұстануға, бу 
мен жылытудың белгіленген параметрлерін автоматты режимде қолдап отыруға, жабдықтардың 
температуралық режимін сақтауға және белгіленген жүктеменің тұрақтылығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік берді.

2012 жылы Павлодар 2‑ЖЭО кәсіпорнында №2 жаңа градирня пайдалануға енгізілді, бұл конден‑
сациялық режимде электр энергиясын шығаруға қойылатын шектеуді жоюға мүмкіндік берді. 2009 
жылдың мамыр айында Екібастұз ЖЭО кәсіпорнында жылуды тұтыну арқылы электр энергиясын 
шығаруға арналған, белгіленген электр қуаты 12 МВт‑ты құрайтын №1 турбина пайдалануға енгізілді, 
бұл шығарылатын электр энергиясын станцияның өзінің қажеттіктеріне пайдалануға мүмкіндік берді.

Сондай‑ақ, Павлодар 2‑ЖЭО, 3‑ЖЭО және Екібастұз ЖЭО‑нда 3 қазандық агрегат қайта құрылды, 
бұл олардың сенімділігі мен өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді.

  Өнеркәсіп   Халық     Шағын, орта 
бизнес

   Бюджеттік 
ұйымдар

2013 жылғы электр және жылу энергиясын тұтынушылар құрылымы
Электр энергиясы Жылу энергиясы
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қаржыландыру Таза технологиялар қорымен бірлесіп қызмет ете отырып ЕҚДБ несиелерінің 
есебінен жүзеге асырылады.

Жылу энергиясын тасымалдаған кезде шығындарды азайту бағдарламасының аясындағы негізгі 
іс‑шаралар үш бағыт бойынша іске асырылады. Олардың біріншісі — Павлодар және Екібастұз 
қалаларында жылумен қамсыздандыру сенімділігін арттыру. Екінші бағыт — көпіршікті полиуре‑
тандық (КПУ) қаптамасы бар құбырларды қолдану арқылы нормативтік және нормативтен тыс 
шығындарды қысқарту. Үшінші бағыт — «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның кәсіпорындарында жылу 
энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін (ЖЭКЕАЖ) ендіру.

Бұл бағыттар бойынша жұмыс кешенді түрде жүргізілуде. Мысалы, бірінші және екінші бағытқа 
ескірген жылу желілерін қайта құру жұмыстары және КПУ құбырларын қолдана отырып жаңа 
жылу магистральдерінің құрылысы кіреді. ЕҚДБ қарызының аясында 2011–2013 жылдан бастап 
«ОАЭК» АҚ‑ның жылу беретін кәсіпорындары жылу желілерін жаңарту жұмыстарын жүргізді: 
Павлодар қаласында 14 446 метр құбыр жаңартылды (бір құбыр түрінде), ұзақтығы 5 744 метрді 
құрайтын құбырлардың оқшаулау қаптамасы ауыстырылды.

Жаңа жылу магистральдерін салудың нәтижесінде жылу энергиясын тасымалдаудың өндірістік 
қуаттары кеңейтілуде. 2013 жылы «Павлодар жылу желілері» ЖШС 3‑ЖЭО кәсіпорнындағы №3 
сорғы станциясының құрылысын аяқтады. Сондай‑ақ Инвестициялық бағдарламада екі сорғы 
агрегатын қосымша орнату арқылы Павлодар қаласындағы №2 сорғы станциясын қалпына 
келтіру қамтылған.

Компанияның жылу беретін кәсіпорындарында жылудың жұмсалуын автоматты түрде қадағалай‑
тын реттегіштер, өнеркәсіптік бақылаушылар және механизмдер мен бақылау‑өлшеу аспаптарын 
диспетчерлік қызметпен байланыстыруға арналған модемдер орнатылуда. Жылу пунктерінің 
барлық жабдықтары бірыңғай желі етіп енгізіледі, бұл диспетчерлерге гидравликалық және 
температуралық режимді жедел қадағалауға, ал мамандарға оқыс және апатты жағдайларда 
шешімдерді жылдамырақ қабылдауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, Компания жылу энергиясы шығындарының көздерін анықтауға арналған озық 
технологияларды: магистральдық құбырларды қадағалауға және диагностика жүргізуге арналған 
жылытуды тексеру аспаптарын, ультрадыбыстық дефектоскоптарды пайдаланады.

Жоғарыда аталған барлық іс‑шараларды іске асыру 2016 жылдың соңына дейін желілердегі жалпы 
жылу желілерін 8%‑ға қысқартуға мүмкіндік береді.

Өндірістің экологиялық параметрлерін жақсарту
Экологиялық параметрлерді жетілдіру мақсатында Инвестициялық бағдарламаның аясында Ком‑
пания екінші буынды батареялық эмульгаторларды орната отырып күл аулайтын құрылғыларды 
(КАҚ) қалпына келтіруді жүргізді, бұл атмосфераға шығарылатын күлдің көлемін 3 есе,2008 
жылғы — 29 886 тоннадан 2013 жылы 9 272 тоннаға дейін қысқартуға мүмкіндік берді.

Инвестициялық бағдарлама басталған 2008 жылдың соңында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпо‑
рындары атмосфераға шығаратын ластаушы заттардың көлемі 66 мың тонна деңгейінде болды, 
2013 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 49,3 мың тоннаны құрады. Компания зиянды 
заттардың мөлшерін 25%‑ға қысқартуға қол жеткізді, бұл кезеңде электр энергиясы өндірісінің 
көлемдері 16,97%‑ға көбейді.

2013 жылы 2‑ЖЭО, 3‑ЖЭО және ЕЖЭО кәсіпорындарындағы барлық энергетикалық қазандықтар‑
ды пайдалы әсер коэффициенті 99,5%‑ды құрайтын ІІ буынды батареялық эмульгаторлармен 
жабдықтау жұмыстары аяқталды. 2013 жылдың есептік деректері бойынша тазарту нәтижелілігі 
2‑ЖЭО кәсіпорнында орта есеппен алғанда 99,45%‑ды, 3‑ЖЭО кәсіпорнында орта есеппен алғанда 
99,43%‑ды, ЕЖЭО кәсіпорнындағы энергетикалық қазандықтар бойынша орта есеппен алғанда 
99,51%‑ды құрады. Орындалған іс‑шаралар түтін газдарын тазарту дәрежесін арттыруға мүмкіндік 
берді және осының арқасында кәсіпорындардың шығындарын азайтуды қамтамасыз етті.

Станцияның технологиялық циклінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және күл‑қож қалдықтарын 
25 жылға дейін жинау мақсатында жұмыс істеп тұрған екі күлтөкпені қалпына келтіру және үш 
жаңа күлтөкпені салу жұмыстары жүргізілуде. Жаңа күлтөкпелердің құрылысында инновациялық 
материал болып табылатын полисинтетикалық геомембрананы пайдалану топыраққа зиянды 
заттардың тасталуын 100%‑ға дейін болдырмауға мүмкіндік береді.

2013 жылғы инвестициялық бағдарлама аясында Павлодар 3‑ЖЭО‑нда №5 турбоагрегатты қуат‑
тылығын 125 МВт‑қа дейін арттырып қайта құру дайындығы басталды. «ЭЛСИБ» ҒӨБ» ААҚ‑пен ТФ‑
125–2УЗ генераторын әкелуге және «Уральский турбинный завод» («УТЗ») ЖАҚ‑пен Т‑100/120–130–3 
бу турбинасын жаңартуға арналған құрылғылар мен бөлшектерді әкелуге келісім‑шарт жасалды.

Павлодар 3‑ЖЭО №2 турбоагрегатын жаңасына ауыстыру мақсатында «ЭЛСИБ» ҒӨБ» ААҚ‑пен 
ТФ‑80–2У3 генераторын әкелуге және «УТЗ» ЖАҚ‑пен ТП‑65/75–130/13 турбинасын әкелуге 
келісім‑шарт жасалды.

Инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру қорытындысында 2017 жылға қарай «ПАВЛОДАРЭ‑
НЕРГО» АҚ кәсіпорындарында жабдықтардың тозуын 35–40%‑ға дейін қысқарту көзделуде. Электр 
энергиясының өндірісі 2009 жылмен салыстырғанда 27,3%‑ға, 4 158,4 млн кВт · сағатқа артады. 
Жылу энергиясының коллектордан босатылуы 24,5%‑ға, 5 418,1 мың Гкал‑ға көбейеді. 2009–2017 
жылдар аралығында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ белгіленген электр қуатын 100 МВт‑қа — 662 
МВт‑қа дейін, жылу қуатын 356 Гкал · сағатқа — 2 268 Гкал · сағатқа арттыру жоспарланып отыр.

Электр және жылу энергиясының шығындарын азайту
Электр энергиясын тасымалдау кезінде электр энергиясының шығындарын азайту, тұтынушы‑
ларды электр энергиясымен қамсыздандыру сенімділігін арттыру мақсатында электр желілерін 
қалпына келтіру жүргізіледі.

2012–2015 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама аясында жалпы сомасы 3 450 млн 
теңгені құрайтын 220/110 кВ‑тық «Промышленная» ОРУ‑220 кВ ПС құрылысы жоспарланған.

2005 жылы «ПЭТК» АҚ‑ның нормативтен тыс шығындары 3,6%‑ды құраса, 2013 жылы олар 
0,3%‑ға дейін қысқарды. Сонымен қатар инвестициялық іс‑шараларды іске асыру «ПЭТК» АҚ‑ның 
техникалық шығындарын 0,3%‑ға төмендетуге мүмкіндік береді.

2013 жылдың соңында «ПЭТК» АҚ‑да 110 шағын станцияда жабдықтарды қалпына келтіру жұ‑
мыстары орындалды, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі (ЭКЕАЖ) ендірілуде.

Энергияны үнемдеу бағдарламасының аясында тұтынушылардағы индукциялық есептеуіштерді 
электрондық есептеуіштерге ауыстыру жүзеге асырылуда. 2004 жылдан бастап 47 748 дана 
(тұтынушыларда) индукциялық есептегіш электрондық есептегіштерге ауыстырылды.

Жылу энергиясының шығындарын азайтуға бағытталған негізгі іс‑шаралар жылумен қамсыз‑
дандыру сенімділігін, энергияны пайдалану тиімділігін, шығындарды азайту және экологиялық 
стандарттарды жақсарту (желілер бойынша жылу берген кезде энергияның шығындарын азайтуға 
байланысты көмірдің жұмсалуын қысқартудың есебінен СО2 шығарылуын азайту) мақсатын‑
да Павлодар және Екібастұз қалаларындағы орталықтан жылумен қамсыздандыру желілерін 
қалпына келтіруге және жетілдіруге бағытталған. Бұл бағыттағы инвестициялық іс‑шараларды 
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ҚАРЖЫ‑ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ
2013 жылдың қаржы-шаруашылық нәтижелеріне талдау жасау
2013 жылдың қорытындылары бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жалпы сомасы 32 млрд 872 млн 
теңгені құрайтын электр және жылу энергиясын өндіру, сондай‑ақ тасымалдау және өткізу қыз‑
меттерін өткізді, бұл 2012 жылдың осындай көрсеткіштерінен 11,6%‑ға жоғары.

Ұлғаюдың себептері:

• электр энергиясын шығару көлемінің өсуі;

•  Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдаған Шекті тарифтер бағдарламасына сай тариф‑
тердің жоғарылауы.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның қаржылық есептілігі шоғырландырылған негізбен жасалады, оған 
Компанияның еншілес кәсіпорындары қызметінің нәтижелері кіреді.

Сегменттер бойынша ақпарат
Компания келесі сегменттерді айқындады:

• Жылу және электр энергиясын өндіру.

• Жылу және электр энергиясын беру және тарату.

• Жылу және электр энергиясын өткізу.

• Басқалары, соның ішінде үй желілеріне қызмет көрсету және тағы басқа.

Бір жылдағы пайда сегменттердің қызметін бағалау және ресурстарды бөлістіру үшін пайдала‑
нылатын көрсеткіш болып табылады.

2013 ж. сегменттер бойынша қаржы-шаруашылық көрсеткіштері, млн теңге

Көрсеткіштер

Электр 
және жылу 
энергиясын 
өндіру

Электр 
энергиясын 
беру және 
тарату 

Жылу 
энергиясын 
беру және 
тарату

Электр 
және жылу 
энергиясын 
өткізу 

Басқасы 
Нәти-
жесі

Кірістер, барлығы 27 965 6 393 3 058 20 547 326 58 289

Сегментішілік кірістер (6 822) — – (18 459) (136) (25 417)

Сыртқы сатып алушы‑
ларға өткізуден түскен 
кірістер

21 143 6 393 3 058 2 088 190 32 872

Өзіндік құны (11 470) (5 388) (3 390) (1 757) (1) (22 006)

Жалпы және әкімшілік 
шығыстар 

(909) (440) (739) (309) – (2 397)

Сату бойынша 
шығындар

(4) 0 0 (548) – (552)

Қаржылай кірістер 26 5 5 1 – 37

Қаржылай шығындар (813) (4) (20) (5) – (842)

Басқа да кірістер (139) 44 10 147 – 62

Табыс салығы бойын‑
ша шығындар

(1 573) (207) 135 0 – (1 645)

Бір жылғы пайда 6 261 403 (941) (383) 189 5 529

Негізгі мүлік бойынша 
күрделі шығындар 

6 181 1 273 855 15 – 8 324

Амортизация 1 606 455 294 23 – 2 378

EBITDA 10 253 1 969 (762) (355) 189 10 394
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның таза пайдасының үлестік құрылымы

Компанияның атауы

Шоғырландырылған таза пайдаға қатысты 
пайыздық қатынасы 

2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 130,3% 114,1% 113,2%

«Павлодар ЭТК» 8,7% 14,6% 10,7%

«Павлодар жылу желілері» ЖШС –32,1% –30,7% –17,0%

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС –6,9% 2,0% –6,9%

2011–2013 жылдардағы қаржы-шаруашылық көрсеткіштері, млн теңге

Көрсеткіштер 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Электр және жылу энергияларын сатудан және 
беруден түскен кірістер 

25 910 29 447 32 872

Сатылған электр және жылу энергияларының 
өзіндік құны 

(18 703) (21 420) (22 006)

Жиынтық пайда 7 207 8 027 10 866

Жалпы және әкімшілік шығындар (1 787) (1 989) (2 397)

Сату бойынша шығындар (416) (460) (552)

Операциялық қызметтен түскен пайда 5 004 5 578 7 917

Қаржылай кірістер 257 125 38

Басқа да кірістер 48 378 61

Қаржылай шығындар (847) (959) (842)

Салық салынғанға дейінгі пайда/шығын 4 462 5 122 7 174

Корпоративтік табыс салығына жұмсалған 
шығындар 

(1 167) (1 182) (1 645)

Бір жылғы таза пайда 3 295 3 940 5 529

Компанияның 2013 жылдағы таза пайдасы 5,5 млрд теңгені құрады, 2012 жылмен салыстырғанда 
өсім 40,3%‑ды құрады. Жалпы, компанияның таза пайдасы өсімінің оң динамикасы байқалады.
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Активтер мен міндеттемелер
2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жиынтық активтері 81 млрд 
теңгені құрады, бұл 2012 жылдың сәйкес көрсеткішінен 14,5%‑ға жоғары.

Негізгі құралдардың құны 64 167 млн теңгені немесе активтер құнының 79,1%‑ын құрады. 2013 
жылы негізгі құралдар құнының 2012 жылмен салыстырғанда 7 866 млн теңгеге немесе 14%‑ға 
артуына кәсіпорындардың инвестициялық бағдарламаларының аясында жаңа нысандардың 
енгізілуі, өндірістік жабдықтардың қайта құрылуы және жетілдірілуі себепші болды.

Компанияның міндеттемелері бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрылымындағы Еуропа‑
лық қайта құру және даму банкі қарыздарының үлесі ұлғайды. Ағымдағы несиелік портфельдің 
диверсификация дәрежесі жоғары, несиелер бойынша орташа есептелген мөлшерлеме 7%‑ды 
құрайды. Есептік жылдың соңындағы жалпы қаржылық қарыз 18 322 млн теңгені құраса, қаржылық 
леверидж 0,38 көлемінде болды.

Ақшалай қаражат
Операциялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражат
2013 жылы операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағымы 9 067 млн теңгені 
құрады. Операциялық қызметтен түскен қаражат ағымының оң динамикасы Компанияның негізгі 
қызметінен түсетін пайданың тұрақтылығын және ақша ағымдарының үздіксіздігін көрсетеді. Опе‑
рациялық қызметтен түсетін ақшалай қаражаттың тұрақтылығы борышқа қызмет көрсетуге қажетті 
ішкі ресурстарды береді және сыртқы қаржыландыру көздеріне қолжетімділік алу ықтималдығын 
жоғарылатады.

Инвестициялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражат
2013 жылы Компания инвестициялық қызметтің мақсаттарына 10 562 млн теңге мөлшеріндегі 
ақшалай қаражатты пайдаланды, бұл ақшалай қаражат кәсіпорындардың бекітілген инвестици‑
ялық бағдарламаларын қаржыландыруға бағытталды.

Қаржылық қызметтен түскен таза ақшалай қаражат
2013 жыл ішінде Компания ЕҚДБ қаражатынан 4 768 млн теңге мөлшерінде қаржыландыру алды, 
соның ішінде ЕҚДБ қаражаты 4 118 млн теңгені құрайды. 1 101 млн теңге көлеміндегі несиелер 
өтелді. 2012 жылдың қорытындысы бойынша 1 240 млн теңге көлеміндегі дивидендтер төленді.

Компанияда алдағы шығындарға болжам жасалады және бюджеттердің іс жүзінде орындалуына 
мониторинг жүргізіледі, жұмыс үрдістерінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге қажетті қаражаттың 
жеткілікті көлемі резервтеледі (соның ішінде несие желілерін және банк қарыздарын тарту арқылы), 
осының барлығы ақша ағымдарын қадағалауды қамтамасыз етуге және қарыз капиталының 
меншікті қаражатқа қатысты оңтайлы қатынасын қолдап отыруға мүмкіндік береді.

2013 жылдың нақты және жоспарлы көрсеткіштері
2013 жылдың қорытындысы бойынша нақты өндірістік көрсеткіштердің жоспарлы көрсеткіштер‑
ден аз ғана мөлшерде ауытқушылығы байқалды. Павлодар облысының ірі өндірістік кәсіпорны 
болып табылатын «KSP Steel» ЖШС‑нің электр энергиясын тұтынудың мәлімделген көлемін ішінара 
орындамауының есебінен электр энергиясын тауар түрінде босату көлемі жоспарлық көрсеткіштен 
153 млн кВт · сағ. шамасына азырақ болды.

Тікелей тұтынушылардың мәлімделген көлемдерден буды ішінара алмауы жылу энергиясын тауар 
түрінде босату көлемінің 6%‑ға немесе 280 мың Гкал‑ға төмендеуінің себебі болып табылады.

Ақшалай қаражаттың қозғалысы, млн теңге

Көрсеткіштер 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Операциялық қызметтен түскен таза ақшалай 
қаражат 

6 358 5 301 9 067

Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша‑
лай қаражат 

(6 878) (8 019) (10 562)

Қаржылық қызметтен түскен таза ақшалай 
қаражат 

(207) 1 902 2 426

Жылдың басындағы ақшалай қаражат 1 865 1 137 317

Ақшалай қаражаттың таза ұлғаюы/азаюы  
(валюталар бағамдарының әсері ескерілгенде) 

(728) (820) 941

Жылдың соңындағы ақшалай қаражат 1 137 317 1 258

Қызметтің өндірістік көрсеткіштері

Атауы 
2013 ж. 
нақты

2013 ж.  
Жосп.

Ауытқ., 
%

2012 ж. 
нақты

Электр энергиясын өндіру, млн кВт · сағ. 3 534 3 539 –0,1% 3 162

Шиналардан электр энергиясын босату, млн кВт · сағ. 2 984 2 957 1% 2 610

Жылу энергиясын өндіру, мың Гкал 4 341 4 775 –9% 4 536

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт · сағ. 2 283 2 378 –4% 2 243

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 151 3 132 1% 3 124

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт · сағ. 2 698 2 851 –5% 2 688

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 109 4 389 –6% 4 144

Белгіленген электр қуаты, МВт 627 627 0% 627

Белгіленген жылу қуаты, Гкал · сағ. 2 102 2 102 0% 2 102

Электр энергиясының шығындары, % 9,55% 9,2% 4% 10%

Жылу энергиясының шығындары, % 29,4% 30,5% –4% 34,6%

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

Бухгалтерлік жинақ баланс, млн теңге

Көрсеткіштер 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Негізгі құралдар 51 220 56 301 64 167

Гудвил және материалдық емес активтер 1 730 1 746 1 741

Басқа да ұзақ мерзімді активтер 2 479 5 236 6 418

Қысқа мерзімді активтер 7 056 7 315 7 558

Ақшалай қаражат 1 137 317 7 558

Активтердің жиынтығы 63 622 70 915 81 142

Меншікті капитал 39 234 43 561 47 850

Ұзақ мерзімді қарыздар 4 807 5 844 9 126

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 15 322 16 939 18 234

Қысқа мерзімді қарыздар 978 1 025 1 565

Қысқа мерзімді міндеттемелер 3 281 3 546 4 367

Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы 63 622 70 915 81 142
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Басқару органдары
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен Компанияның Жарғысына 
сәйкес, төменде аталғандар Қоғамның органдары болып табылады:

• жоғарғы орган — Акционерлердің жалпы жиналысы;

• басқарушы орган — Директорлар кеңесі;

• атқарушы орган — Басқарма.

Корпоративтік  
басқару

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ 

ЖИНАЛЫСЫ

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ 

БАСҚАРМА

Басқарма Төрағасы

Басқарма Төрағасының өндіріс 
жөніндегі бірінші орынбасары —  

Бас инженер

Басқарма Төрағасының 
экономика және қаржы 
жөніндегі орынбасары

Басқарма Төрағасының 
қызметкерлерді басқару 

және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі орынбасары 

Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитет

Кадрлар, сыйақылар және 
әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитет

Корпоративтік 
хатшы 

Тәуекел 
менеджменті 
басқармасы

Ішкі аудит 
басқармасы

Өндірістік‑
техникалық 

басқарма 

Телеком му‑ 
ника ция лар  
басқармасы

Өндірістік бақылау 
қызметі

Басты аспапшы‑
метролог қызметі

Метрологиялық 
зертхана

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (ЭЖЭО)

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (ЖЭО‑3)

Жылу автоматикасы және 
өлшеулер цехы (ЖЭО‑2)

Отын‑көлік цехы

Қазандық‑
турбиналық цех

Химиялық цех

Электрлік цех

Жабдықтарға 
қызмет көрсету цехы 

Жылу автоматикасы 
және өлшеулер цехы 

Шаруашылық учаске 

Екібастұз ЖЭО

Отын‑көлік 
цехы

Қазандық цехы 

Турбиналық 
цех

Химиялық цех 

Электрлік цех 

Жылу авто‑
матикасы және 
өлшеулер цехы 

Шаруашылық 
учаске 

Павлодар 
2‑ЖЭО

Отын‑көлік 
цехы

Қазандық цехы 

Турбиналық 
цех

Химиялық цех

Электрлік цех 

Жылу авто‑
матикасы және 
өлшеулер цехы 

Шаруашылық 
учаске 

Сумен қамсыз‑
дандыру және 

кәріз цехы 

Темір жол цехы

Павлодар 
3‑ЖЭО

Жөндеу басқармасы 

Дайындау және 
жөндеу жүргізу бөлімі 

Смета бөлімі 

Механикалық цех

Жөндеу‑механикалық 
цех (ЭЖЭО) 

Жөндеу‑құрылыс 
учаскесі (ЭЖЭО) 

Қалпына келтіру 
және жаңарту 
басқармасы

Құрылыс бөлімі 

Жобалау‑
конструкторлық 

бюро 

Құрылыс цехы 

Басқарма Төрағасының 
коммерциялық мәселелер 

жөніндегі орынбасары 

Бағаларды сараптау бөлімі

Шарттар және тендерлерді 
ұйымдастыру бөлімі

Материалдық‑техникалық 
қамсыздандыру бөлімі

Материалдық‑техникалық 
қамсыздандыру 

басқармасы

Қызметкерлермен 
жұмыс істеу 
басқармасы 

Қызметкерлермен 
жұмыс істеу бөлімі 

Оқу орталығы 

Істерді басқару 

Еңбек және жалақы 
бөлімі

Денсаулық пункті 

Әкімшілік‑
шаруашылық бөлім

Ұйымдастыру және 
әлеуметтік мәселелер 

тобы

Ақпараттық 
технологиялар 

басқармасы 

Қоршаған ортаны 
қорғау басқармасы 

Ақпараттық 
қауіпсіздік бөлімі 

Негізгі қорларды 
қолдау басқармасы 

Қоғаммен байланыс 
бөлімі 

Қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау 

қызметі 

Ішкі қауіпсіздік 
қызметі 

Азаматтық қорғаныс 
штабы 

Хатшылық 

Бухгалтерия

Экономика 
және қаржы 
басқармасы 

Қаржылық 
бөлім

Жоспарлау‑
экономика 

бөлімі

Аудит және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі комитет
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Компания алқалы басқару органдарының және ең алдымен холдинг компанияларының Дирек‑
торлар кеңесінің жұмыс істеу нәтижелілігін төменде аталған шаралар арқылы арттырады:

•  Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, атқарушы орган және еншілес компа‑
нияларды басқаратын алқалы атқарушы органдар сияқты Қоғамды басқаратын органдардың 
арасында өкілеттіктерді бөлістірудің нәтижелі жүйесін жасау;

• Директорлар кеңестерінің тәуелсіз мүшелері институтын дамыту;

•  Директорлар кеңестерінің жанында кеңесу және жұмыс органдарын — комитеттерді, жұмыс 
топтарын құру;

• қоғамның аясында ақпараттық саясатты регламенттеу.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНІҢ САҚТАЛУЫ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑дағы корпоративтік басқару жүйесі Компанияны, акционерлерді және 
басқа да мүдделі тұлғаларды іштен бақылау және басқару органдарының өзара әрекет етуі үрдісін 
реттейді, жүйе олардың мүдделерінің тең болуын қамтамасыз етуге арналған. Корпоративтік 
басқару жүйесі сайтта берілген және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 2006 
жылы қабылданған «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның Корпоративтік басқару кодексінде жалпылама 
түрде көрсетілген Компанияның ішкі құжаттарының негізінде регламенттеледі.

Кодекс Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарына 
толықтай сәйкес келеді. Кодекс корпоративтік басқару саласында қалыптасқан халықаралық 
тәжірибені және қазақстандық акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару принциптерін 
қолдануы жөніндегі ұсынымдарды ескере отырып жасалған.

Компаниядағы корпоративтік басқару келесі принциптерге негізделеді:

•  Есеп беруге міндеттілік — Компанияның Директорлар кеңесінің акционерлерге, атқарушы 
органдардың Компанияның Директорлар кеңесіне, қызметкерлердің атқарушылық басшылыққа 
есеп беруге міндеттілігі. Бұл принцип Компанияның басқару органдарының есеп беруге міндет‑
тілігін және олардың өкілеттіктерінің шектелуін, сондай‑ақ Компанияның акционерге толықтай 
есеп беруге міндеттілігін қамтамасыз етеді, соңғысы Компанияның акционеріне Компанияның 
ағымдағы қаржылық жағдайына, қол жеткізілген экономикалық көрсеткіштерге, қызметтің 
нәтижелеріне, Компанияны басқару құрылымына қатысты шынайы ақпаратты уақтылы және 
толықтай беру арқылы жүзеге асырылады, бұл Компанияның акционеріне және инвесторла‑
рына негізделген және тиімді шешімдерді қабылдау мүмкіндігін береді.

•  Жауапкершілік — Компанияның өзінің акционерінің, қызметкерлерінің, клиенттерінің және 
серіктестерінің алдындағы жауапкершілігі, Компанияның активтерін ұлғайту, оның тұрақтылығы 
мен сенімділігін арттыру мақсатында олармен тығыз ынтымақтастықты жүзеге асыру. Бұл 
принцип Компанияның акционері мен қызметкерлеріне арналған этикалық нормаларды 
айқындайды, сондай‑ақ олар қолданыстағы заңнамада көзделген заңға қайшы, қылмыстық 
іс‑әрекеттерді немесе әрекетсіздікті жасаған кезде (қасақана немесе абайсызда) Компанияның 
лауазымды тұлғаларының жауапкершілігін көздейді.

•  Ашықтық — Компанияның жұмыс істеуіне қатысты барлық елеулі деректер туралы, соның ішінде 
оның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері, меншік және басқару құрылымы туралы шынайы 
ақпаратты заңнамада және ішкі құжаттарда көзделген көлемдерде уақтылы жария ету, сондай‑ақ 
заңнамада және Компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен осындай ақпаратты оңай 
қолжетімділік алуға болатын көпшілік ақпарат көздерінде орналастыру арқылы барлық мүдделі 
тұлғалардың осындай ақпаратқа еркін қолжетімділік алуын қамтамасыз ету. Бұл принцип Компа‑
нияның лауазымдық тұлғалары қызметінің барынша ашық болуын қамтамасыз етеді.

•  Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкершілік — Компания өзінің қызметін 
жүзеге асыру барысында қоршаған ортаға ұқыпты және оңтайлы қарауды қамтамасыз етеді 
және қоғамның алдында әлеуметтік жауапкершілік атқарады.

•  Нәтижелілік — Компания Басқармасының Төрағасы және оның Директорлар кеңесі Компанияны 
қисынды негізбен және адал түрде басқаруды қамтамасыз етуге, ол үшін оның қаржылық көр‑

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

сеткіштерінің тұрақты түрде өсуін қамтамасыз етуге, акционерлік меншікті ұлғайтуға, сондай‑ақ 
нәтижелі кадрлық саясатты белгілеуге, Компания қызметкерлерінің біліктілігін, ынталандыру 
және әлеуметтік қорғалу деңгейін, Компания қызметкерлерінің мүдделерін қорғау деңгейін 
арттыруға міндетті.

•  Бақылау — Компания акционерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында 
Компанияның қаржылық‑шаруашылық қызметін бақылау; Компанияның Директорлар кеңесі 
бекіткен саясаттарға және рәсімдерге сәйкес жоғары тұрған басшылардың төменде тұрған 
басшыларды қадағалауы; сондай‑ақ ішкі және сыртқы аудиторлардың жұмысын тиімді түрде 
пайдалану, оған қоса ішкі бақылаудың тәуекелге бағдарланған нәтижелі жүйесін белгілеу.

Жоғарыда аталған прициптерді сақтау Компания қызметінің күнделікті тәжірибесін қалыптастыруға 
және оған тиісті халықаралық стандарттарға сәйкес келетін және Компанияның клиенттері мен 
қызметкерлерінің алдында Компанияның абыройлы беделін қалыптастыруға септігін тигізетін 
корпоративтік іс‑әрекеттер нормалары мен дәстүрлерін енгізуге, акционердің құқықтарын барынша 
толық іске асыруға қол жеткізуге және Компанияның қызметі туралы хабардарлықты арттыруға, 
Компанияның қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты өсуін қолдауға және оның жарғылық қызметін 
сәтті түрде жүзеге асыруға бағытталған.

Жалпы жиналыс акционердің Компанияның Жарғысында көзделген өзінің құқықтарын іске асы‑
руының негізгі тәсілі болып табылады. Жыл сайын міндетті түрде акционерлердің жылдық Жалпы 
жиналысы өткізіледі.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ 2013 ЖЫЛҒЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
2013 жылы Компанияның корпоративтік басқару тәжірибесі толықтай Корпоративтік басқару 
кодексінің ережелеріне сәйкес болды.

2013 жылы 1 (бір) жылдық және 4 (төрт) кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілді. 
Акционерлердің жалпы жиналысы қарастырған негізгі мәселелер төменде аталғандай:

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;

•  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның және оның еншілес ұйымдарының 2012 қаржылық жылғы 
қаржылық есептілігін бекіту;

• 2012 қаржылық жылдағы қоғамның таза кірісін бөлістіру тәртібі туралы шешім қабылдау.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
Компанияның Директорлар кеңесі стратегиялық міндеттерді айқындайды, қызметті қадағалаудың 
қажетті механизмдерін қолдайды, соның ішінде кәсіпорын жұмысының нәтижелеріне ағымдағы 
мониторинг жүргізеді және бағалайды. Директорлар кеңесінің құрамына Компанияға қатысты 
аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын тәуелсіз директорлар кіреді.

Директорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыртады 
және Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерінен келіп түскен 
ұсыныстарды негізге ала отырып, осындай отырыстардың күн тәртібін айқындайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 2013 жылғы 25 қазанда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ‑ның Директорлар кеңесінің келесідей құрамы айқындалды:

Тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы

Амирханов Еркын Адамиянович Директорлар кеңесінің төрағасы

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна Директорлар кеңесінің мүшесі

Сафарбаков Альберт Мансурович Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
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Сыйақылар
Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Акци‑
онерлерінің жалпы жиналысы шешімінің негізінде айқындалады. 2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Директорлар кеңесіне төленген сыйақылардың жалпы сомасы 18 312,6 мың теңгені құрады.

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің жанындағы 
тұрақты жұмыс органы болып табылады. Директорлар кеңесіне реттеу және қадағалау функци‑
яларын нәтижелі түрде атқаруға, ішкі аудитті, сондай‑ақ тәуекелдерді басқару жүйелерін жетіл‑
діруге және нығайтуға жәрдемдеседі. Комитет өзінің тарапынан жасалатын іс‑әрекеттерді қажет 
ететін кез келген мәселелер жөніндегі ұсынымдарды Директорлар кеңесінің назарына жеткізеді.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің жанындағы тұрақты жұмыс 
органы болып табылады, корпоративтік басқару нәтижелілігін арттыру, жобаларды іске асыру 
және Компанияның даму стратегияларының орындалуын қадағалау үшін құрылды. Сондай‑ақ, 
бұл комитет Директорлар кеңесіне Компанияның қызметін жоспарлау механизмдерін жетілдіруге 
және дамытуға жәрдемдеседі.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің 
жанындағы тұрақты жұмыс органы болып табылады, қоғамға және оның еншілес ұйымдарына 
арналған бірыңғай кадрлық саясатты әзірлеу және ендіру, қоғамның атқарушы органының басшы‑
сын және мүшелерін, Ішкі аудит басқармасының және Тәуекелдер басқармасының директорларын, 
корпоративтік хатшыны, басқа да органдар мен қосалқы бөлімшелерді сайлау немесе олардың 
лауазымдарына үміткерлерді тағайындау, нәтижелі корпоративтік басқару жүйесін қалыптастыру 
және оның принциптерін іске асыру үшін құрылды.

Амирханов Еркын Адамиянович (1967 жылы туған)

Директорлар кеңесінің төрағасы

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

01.07.2001  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы

30.06.2004 «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ ДК мүшесі

20.08.2007 «ОАОЭК» АҚ ДК мүшесі

16.03.2009 «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі

28.05.2009 «Каустик» АҚ ДК Төрағасы

22.04.2011 «ОАЭК» АҚ Президенті

25.10.2011  «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы

25.02.2013 «АЭТК» АҚ ДК Төрағасы

Сафарбаков Альберт Мансурович

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның аффилирленген тұлғасы болып 
табылмайды және соңғы 3 жыл ішінде аффилиирленген тұлға 
болған жоқ

26.01.1997  «Павлодартехэнерго» ЖШС директоры

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

12.03.2012  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директоры

Артамбаева Гульнара  Джумагалиевна (1969 жылы туған)

Директорлар кеңесінің мүшесі

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

16.06.2000  «ОАОЭК» АҚ Президенті

27.06.2002   «ОАОЭК» АҚ ДК мүшесі

27.06. 2002   «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі

07.10. 2002  «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ ДК мүшесі

31.03. 2004   «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ ДК мүшесі

27.04.2007  «АИФРИ «ОАОЭК Инвест» АҚ ДК Төрағасы

16.03.2009  «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі

07.07.2011   «АСТАНА» ЖЗҚ» АҚ ДК Төрағасы 

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Директорлар кеңесінің жанында үш комитет жұмыс жасайды

Комитеттің атауы Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері

Аудит және тәуекелдерді басқару 
жөніндегі комитет

Сафарбаков Альберт Мансурович  
(Төраға, тәуелсіз директор)

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна

Перфилов Олег Владимирович

Рахимберлинова Жанар Жандарбековна

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитет

Сафарбаков Альберт Мансурович  
(Төраға, тәуелсіз директор)

Амирханов Еркын Адамиянович

Перфилов Олег Владимирович

Кадрлар, сыйақылар және  
әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитет

Сафарбаков Альберт Мансурович  
(Төраға, тәуелсіз директор)

Амирханов Еркын Адамиянович

Перфилов Олег Владимирович

Константинова Наталья Валерьевна 

Директорлар кеңесінің мүшелері туралы ақпарат

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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Компания өзінің ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте және көлемде үнемі акционерге және 
басқа да мүдделі тұлғаларға Компанияға қатысу туралы ойланған шешімді қабылдауға немесе 
Компанияның қаржылық‑шаруашылық қызметіне әсерін тигізуі мүмкін басқа да іс‑әрекеттерді 
жасауға қажетті өзінің қызметі туралы ақпаратты беріп отырады.

Компания ақпаратты шынайылық, қолжетімділік, жеделдік, толық және мерзімділік, барлық 
мүдделі тұлғалардың ақпаратқа қолжетімділік алуының бірдей мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, 
сондай‑ақ Компанияның ашықтығы мен оның қолданыстағы заңнамада, Жарғыда және Компа‑
нияның басқа да ішкі құжаттарында көзделген коммерциялық мүдделерінің арасындағы қисынды 
теңгерім принциптерінің негізінде жария етеді.

Өзі туралы теріс ақпарат акционер немесе ықтимал инвесторлар үшін елеулі болса, Компания 
осындай ақпаратты жария етуден жалтармайды. Компания өзінің акционерінің мүдделеріне қа‑
тысты болатын өзінің қызметі туралы ақпаратты акционерінің назарына жеткізеді. Компания акци‑
онерінің мүдделеріне қатысты болатын ақпараттың тізбесі Компания Жарғысында айқындалған.

Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өздеріне белгілі болған құпия, инсайдер‑
лік, коммерциялық ақпаратты және Компанияның қызметі туралы басқа да қызметтік ақпаратты 
жария етпеу міндеттемесін өздеріне жүктейді, сондай‑ақ Компанияда міндеттерді атқару кезеңін‑
де, сол сияқты Компанияда жұмыс істеуді аяқтағаннан кейін бес жыл ішінде осындай ақпаратты 
өздерінің мүдделерін немесе үшінші тұлғалардың мүдделерін көздеп пайдаланбауға міндеттенеді. 
Инсайдерлік, коммерциялық және басқа да қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу тәртібін және оны 
пайдалануды Компанияның Директорлар кеңесі белгілейді.

БАСҚАРМА
Басқарма Төрағасы Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғалармен қарым‑қатынаста қоғамның атынан әрекет 
етеді, Басқарма Төрағасы орынбасарларының арасында міндеттерді, сондай‑ақ өкілеттіктер мен 
жауапкершілік салаларын бөлістіреді, қоғамның Жарғысында, Акционерлердің жалпы жиналы‑
сының (жалғыз акционердің) және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған басқа 
да функцияларды атқарады.

Басқарма Төрағасының міндетін 
атқарушы Перфилов Олег 
Владимирович

Қоғамның акцияларына иелік етпейді.

Қысқаша түйіндеме. О.В. Перфилов энергетика са‑
ласында 1992 жылдан бастап жұмыс істейді. Еңбек 
қызметінде Павлодар қаласының энергетикалық кәсіпо‑
рындарында жұмысшыдан басшыға дейінгі түрлі лауа‑
зымдарды атқарды. 2002 жылдан бастап 2007 жылға 
дейінгі кезеңде «Павлодарэнерго» ААҚ 2‑ЖЭО және 
3‑ЖЭО кәсіпорындарын басқарды.

2007 жылғы 11 қарашадан бастап «Аксесс Энерго» 
ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары 
ретінде жұмыс істеді, 2009 жылдан бастап «СевКаз‑
ЭнергоПетропавловск» ЖШС/ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ‑
ның бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары 
(Басқарма Төрағасының орынбасары) болды. 2012 
жылдың сәуір айында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Басқармасы Төрағасының өндіріс жөніндегі 
орынбасары етіп сайланды. 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Басқармасы Төрағасының міндетін атқарып келеді.

Перфилов мырза Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар мини‑
стрлігінің Құрмет мақтау қағазымен марапатталды (2005 жыл). 2011 жылы ТМД‑ның қатысушы 
мемлекеттерінің электр энергетикасын дамытуға сіңірген еңбегі үшін Перфилов Олег Владими‑
ровичке «ТМД елдерінің еңбегі сіңген энергетигі» атағы берілді.

КОМПАНИЯНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТЫ
Төменде аталғандар Компанияның ақпаратын жария етудің негізгі міндеттері болып табылады:

•  Оңтайлы шешім қабылдау үшін немесе Компанияның қаржылық‑шаруашылық қызметіне әсерін 
тигізуге қабілетті басқа да іс‑әрекеттерді жасау үшін акционердің, инвесторлардың, сондай‑ақ 
басқа да мүдделі тараптардың заңды құқықтарын сақтау мақсатында Компанияға қатысты 
барлық елеулі мәселелер жөніндегі ақпаратты, сондай‑ақ Компанияның қызметін барынша 
толық түсінуге септігін тигізетін басқа да ақпаратты уақтылы беру;

•  Компания туралы көпшілік ақпараттың барлық мүдделі тұлғаларға қолжетімділігін қамтамасыз ету;

•  Компанияның акционер, ықтимал инвесторлар, нарық қатысушылары, мемлекеттік органдар 
және басқа да мүдделі тұлғалармен қарым‑қатынастарында ашықтық пен сенімділік деңгейін 
арттыру;

• Компанияның корпоративтік басқаруын жетілдіру;

• Компанияның жағымды имиджін қалыптастыру.
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ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ
Дивидендтерді есептеп жазуға, оларды жариялау тәртібіне, мөлшеріне, төлеу нысанына және 
мерзімдеріне қатысты Компанияның саясаты Компанияның Жарғысында айқындалған.

Төменде аталғандар Компанияның дивидендтік саясатының негізгі принциптері болып табылады:

•  Дивидендтік төлемдердің мөлшерлерін айқындаған кезде Компания және оның акционерлері 
мүдделерінің теңгерімі;

•  Қабылданған инвестициялық бағдарламаларды орындау басымдылығы әрі міндеттілігі және 
капиталдандыру өсімі;

•  Салынған капиталдың кірістілігін қамтамасыз ету және Компанияның инвестициялық тартым‑
дылығын арттыру.

Акционерлердің жалпы жиналысы Компанияның Директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша жыл‑
дық дивидендтерді төлеу жөніндегі шешімді қабылдайды. 2012 жылдың қорытындылары бойынша 
2013 жылы дивидендтер акционерге толықтай төленді, бір акцияға деген кірістілік 33,18 теңгені 
құрады, 31.12.13 жылғы жағдай бойынша бір акцияның теңгерімдік құны 286,82 теңгені құрады.

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Ішкі аудит басқармасы (ІАБ) 2013 жылы құрылды.

ІАБ қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және есеп беруге тиісті. ІАБ‑ның қызметіне 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит және тәуекелдерді басқару 
жөніндегі комитет басшылық етеді.

ІАБ қоғамның Директорлар кеңесі мен Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетке ІАБ 
қызметі туралы тоқсан сайынғы және жылдық есептерді береді.

ІАБ өзінің жұмысын Директорлар кеңесі бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

2013 жылы «ОАЭК» АҚ Ішкі аудит департаменті және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның Ішкі аудит 
басқармасы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑на және оның еншілес ұйымдарына келесі бағыттар бой‑
ынша 9 жоспарлы тексеру жүргізді:

•  Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестігін тексеру мақ‑
сатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігін тестілеу.

• Бизнес‑үрдістерді іштен бақылау жүйесінің нәтижелілігін бағалау:

—  қаржылық есептілікті дайындау және шоғырландыру;

— «ОАЭК» АҚ‑ның Директорлар кеңесі үшін басқару есептілігін дайындау және қалыптастыру;

— салықтарды есепке алу;

— кірістерді есепке алу және дебиторлармен есеп айырысу.

• Негізгі құралдарды және тауарлық‑материалдық қорларды іріктеп түгендеу.

•  «ОАЭК» АҚ‑ның және «Делойт» ЖШС‑нің Ішкі аудит департаментінің ұсынымдарын орындауға 
бағытталған түзетуші іс‑әрекеттерге мониторинг жүргізу.

• Кеңес беру жұмысы, ІАБ‑ның ішкі құжаттарын әзірлеу.

Тәуекелдерді басқару

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Компанияда тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі және ішкі бақылау жүйесі қолда‑
нылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесін (ТБЖ) және ішкі бақылау жүйесін (ІБЖ) жетілдірген кезде Компа‑
ния Трэдуэй комиссиясының Демеушілік ұйымдар комитеті (COSO) және Стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйым (ISO) әзірлеген тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың корпоративтік 
жүйесі саласындағы халықаралық стандарттарды басшылыққа алады.

Тәуекел менеджменті басқармасы Компанияның Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит және 
тәуекелдерді басқару комитетіне есеп беруге тиісті. Басқарманың жұмысы Директорлар кеңесі 
бекіткен, бір жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
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2013 жылы тәуекел менеджменті басқармасы келесі негізгі жұмыстарды жүргізді:

• Келесі бизнес‑үрдістердегі ІБЖ‑ін талдау және ұйымдастырылу нәтижелілігін тестілеу:

— жоспарлау және бюджеттеу;

— инвестициялық қызметті басқару;

— еңбекті және қоршаған ортаны қорғау;

— ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік;

— корпоративтік басқарудың негізгі принциптерін қалыптастыру және ендіру.

• Компанияның тәуекелдер тізілімін және тәуекелдер картасын актуалдандыру.

•  ІБЖ‑нің ұйымдастырылуын жетілдіруге және тәуекелдерді басқаруға бағытталған іс‑шаралар‑
дың орындалуына мониторинг жүргізу.

• Компанияның негізгі қызметкерлерін тәуекелдерді басқару бойынша оқыту.

•  Компанияның генерациялайтын нысандарының мүліктік тәуекелдерін сақтандырумен, мүлік‑
тік тәуекелдерді халықаралық қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыруға берумен 
айналысатын сақтандыру брокерімен жұмыс істеу.

•  Компаниядағы ТБЖ‑ін жетілдіру мақсатында Тәуекелдердің негізгі индикаторларын (KRI) 
әзірлеу жөніндегі әдістемені дайындау.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ 
ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ
2013 жылы жүргізілген корпоративтік Тәуекелдер тізілімін және Компанияның Тәуекелдер карта‑
сын маңыздандырудың қорытындылары бойынша Компанияның бекітілген Тәуекелдерді басқару 
саясатына сәйкес шартты түрде операциялық, қаржылық және құқықтық деп бөлінетін ықтимал 
тәуекелдер анықталды.

Операциялық тәуекелдер
2013 жылы Тізілімге және Тәуекелдер картасына сәйкес қабылданған жіктелімге және төтеншелік 
деңгейіне сәйкес, Компанияның операциялық тәуекелдерін басқару қызметтің келесі бағыттары 
бойынша жүзеге асырылды:

• Еңбекті қорғау және қауіпсіздік;

• Технологиялық тәуекелдер;

• Қызметкерлерді басқару.

Еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді қадағалау мақсатында, сон‑
дай‑ақ жарақаттану деңгейін төмендету көрсеткіштерін арттыру мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ‑ның кәсіпорындарында OHSAS 18001:2007 стандарты енгізілді және сәйкестік сертификаттары 
берілді, оларды мерзімді түрде тәуелсіз сертификаттайтын органдар растап отырады.

Жабдықтардың сенімділік деңгейіне үнемі мониторинг жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу 
жұмыстарын жүргізу, инвестициялық бағдарламаның аясында жабдықтарды жетілдіру жұмыстарын 
жүргізу, қазіргі заманғы диагностика құралдарын сатып алу арқылы өндірістегі технологиялық 
тәуекелдерді барынша азайтуға қол жеткізіледі.

Кадрлық тәуекелдерді төмендету мақсатында Қызметкерлермен жұмыс істеу басқармасы еңбек 
ақысын дифференциацияланған түрде көбейтуді жүргізді, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға 
бағытталған іс‑шаралар жүзеге асырылуда, профильдік оқу орындарымен ынтымақтастықты 
орнатуға бағытталған жұмыстар жүргізілуде және т.с.с.

Қаржылық тәуекелдер
Өтімділік тәуекелі
Компанияның өтімділік тәуекеліне (соның ішінде қаржылық міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің 
келуіне қарай осындай міндеттемелерді орындамау сияқты) шалдыққыштығы байқалады. Ком‑
пания резервтерді, банктік қарыздарды, расталған несие желілерін және айналымдық капитал 
қорларын қолдау арқылы, қаржылық жағдайға қатысты жоспарланып отырған перспективаларды, 
ақшалай қаражаттың болжалданатын және іс жүзіндегі қозғалысына, күрделі шығыстар жөнін‑
дегі болашақ міндеттемелерді ескере отырып Компанияның таза берешегіне үнемі мониторинг 
жүргізудің есебінен өтімділік тәуекелін басқарады.

Сатып алынатын жабдық, шикізат және материал бағаларының өсу тәуекелі
Компания сатып алынатын көмір бағасының жоғарылауы тәуекеліне ұшырауы мүмкін, себебі 
ЖЭО‑ның жабдықтары бір көзден сатып алынатын көмірдің белгілі бір түріне арнап жобаланған. 
Алайда Компанияның осы тәуекелге және оның операциялық пайдаға тигізетін әсерінің дәрежесіне 
мониторинг жүргізу мүмкіндіктері мемлекеттің көмірдің бағаларын реттеу деңгейінің және төтенше 
реттеуші шаралар механизмі арқылы тарифтің жоғарылауын өтеудің арқасында қамтамасыз етілген.

Нарықтық тәуекелдер
Компания валюталық тәуекелге және пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекеліне шалдығу 
мүмкіндігін жоққа шығармайды. Компанияның АҚШ долларларында деноминацияланған елеулі 
міндеттемелері бар. АҚШ доллары бағамының өзгеруі тәуекелін басқару үшін Компания валютаның 
айырбас бағамының өзгеруіне мониторинг жүргізіп отырады. 2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ‑дағы валюталық тәуекелді хеджирлеуге бағытталған операциялар жүргізілген жоқ, себебі 
Қазақстанның қаржылық құралдар нарығында туынды қаржы құралдары болған жоқ. Осыған 
байланысты Компания АҚШ долларларында деноминацияланған депозиттерге еркін қаражатты 
орналастыру арқылы табиғи түрде хеджирлеу әдісін пайдаланады және ұзақ мерзімді инвести‑
циялық бағдарламалардың нәтижелілігіне мониторинг жүргізіп отырады.

Компания пайыздық мөлшерлемелердің волатильдігіне сезімтал келеді, себебі оның пайыздық 
мөлшерлемелері құбылмалы болатын тартылған қарыз қаражаты бар. ЕҚДБ‑нің қарыздары 
бойынша пайыздық мөлшерлеме LIBOR және KazPrime депозиттері мен банкаралық несиелер 
бойынша белгіленетін мөлшерлемелерге негізделеді. Несиелік ресурстардың ұзақ мерзімділігі 
Компанияға салымдардың инвестициялық сипатының есебінен тәуекелдердің осы тобын табиғи 
түрде хеджирлеуге мүмкіндік береді.

Несиелік тәуекел
Қарсы агенттердің шарт талаптарын орындамауының нәтижесінде туындайтын несиелік тәуекел 
қарсы агенттер міндеттемелерінің мөлшері осы қарсы агенттердің алдындағы Компанияның 
міндеттемелерінен асатын сомалармен шектеледі.

Бір тұтынушы немесе қызмет жағдайлары ұқсас тұтынушылар тобы берешегінің бірнеше сомасы 
болған кезде несиелік тәуекел жинақталуы мүмкін.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экономиканың түрлі сегменттерінен тұратын тұтынушылардың жоғары 
дифференциацияланған портфеліне ие, бұл несиелік тәуекел ықтималдығын төмендетеді.

Құқықтық тәуекелдер
Табиғатты қорғау (экологиялық) заңнама талаптарын бұзу маңызды тәуекел болып табылады, 
компанияның басшылығы оны құқықтық тәуекелдер санатына жатқызады.

Осы тәуекелді барынша азайту үшін Компания 2012–2014 жылдарға арналған Экологиялық және 
әлеуметтік іс‑әрекеттер жөніндегі әзірленген бағдарламаның (ESAP) негізінде қызметтің қоршаған 
ортаға тигізетін әсерін айқындау мақсатында мониторинг жүргізеді. Өндірістік экологиялық 
мониторинг бағдарламасының аясында шығарылатын қалдықтардың көздерін, эмиссиялардың 
мөлшерін және сапасын, сондай‑ақ олардың динамикасын қадағалау жүзеге асырылады. Сәйкесін‑
ше экологиялық параметрлерді арттыру және осы тәуекелдер тобын төмендету инвестициялық 
бағдарламада көзделген іс‑шаралардың негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
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•  қызмет етуші оқу орталықтарының мүмкіндіктерін кеңінен пайдалана отырып қызметкерлерді 
даярлау, қайта даярлау және оқыту жүйесін дамыту және икемді оқыту технологияларын ендіру;

• ынталандыру жүйесін жетілдіру, әлеуметтік серіктестік жүйесін дамыту;

• кадрлық резервпен жұмыс істеуді нығайту.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНЫ МЕН ОЛАРДЫҢ САПАЛЫҚ 
ҚҰРАМЫ
31.12.2013 жылғы жағдай бойынша Компания қызметкерлерінің тізімдік саны 4 933 адамды құра‑
ды. 2013 жылы топ бойынша тізімдік саны жаңадан туындаған жұмыс орындарының есебінен, 
сондай‑ақ негізгі қызметкерлер жоқ болған кезеңге қабылданған қызметкерлерді алмастыратын 
қызметкерлер санының көбеюіне байланысты ұлғайды.

«Басшылар» саласындағы қызметкерлердің жалпы қызметкерлер санындағы үлесі 15%‑ды құрады, 
бұл теңдестірілген көрсеткіштер бойынша оңтайлы көрсеткіш болып табылады.

 Қызметкерлердің санаттар мен жыныс бойынша құрылымы 

Қызметкерлердің  
санаты

Барлығы, 
адам саны

Ерлер Әйелдер

адамдар үлесі адамдар үлесі

Адам саны 4 933 2 965 60,1% 1 968 39,9%

Басшылар 740 381 51,5% 359 48,5%

Мамандар/қызметшілер 1 164 407 35,0% 757 65,0%

Жұмысшылар 3 029 1 384 45,7% 1 645 54,3%

  Электр энергиясы

  Орталықтандырылған 
жылумен қамту

Ақпарат көзі: ҚРСА

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Электр және орталықтандырылған жылумен қамту бағаларының 
өсуі баяулады

Өткен жылдың желтоқсан айындағы жағдай бойынша кезеңнің соңындағы бағалардың индексі, 
пайыздармен берілген
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27,8%

27,7%

20,5%

20,8%

21,2%

20,1%
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2011-2013 жылдары Компаниядағы 
адам санның өзгеру динамикасы 

(адам)

5192 4929

–5%

4933

+1%

2011 2012 2013

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

«ПЖЖ» ЖШС

«Павлодар ЭТК» АҚ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
  Жұмысшылар

   Мамандар/
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  Басшылар

61,5%
23,5%

15,0%

16,2%

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ
Компанияның даму стратегиясына сәйкес, кәсіби деңгейі жоғары кадрлық құрамды қалыптастыру 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның кадрлық саясатының негізгі мақсаты болып табылады.

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

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

•  жоғары, орта және қосымша кәсіби білім беретін оқу орындарымен ынтымақтастықты жүзеге 
асыру, бұл кезде профильдік энергетикалық оқу орындары мен кафедралар басым болады;

Кадрлық және 
әлеуметтік саясат

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның компаниялар тобында қызметкерлерді санаттар бойынша бөлістіру 
айтарлықтай біркелкі болып табылады.
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ

Жалпы Компанияда жоғары білімді қызметкерлер үлесінің 2012 жылмен салыстырғанда 0,8% 
%‑ға ұлғаюы және 2011 жылмен салыстырғанда 2,1%‑ға ұлғаюы байқалады.

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

  Электр энергиясы

  Орталықтандырылған 
жылумен қамту

Ақпарат көзі: ҚРСА

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Электр және орталықтандырылған жылумен қамту бағаларының 
өсуі баяулады

Өткен жылдың желтоқсан айындағы жағдай бойынша кезеңнің соңындағы бағалардың индексі, 
пайыздармен берілген
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Жоғары білімді қызметкерлер 
үлесінің динамикасы (%)

Қызметкерлердің тұрақтамау 
коэффициенті (%)

Жарақаттану жиілігінің 
коэффициенті (Кж)
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 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның және еншілес ұйымдардың басқару 
аппараты бойынша қызметкерлердің орташа жасы келесідей

ПАВЛОДАРЭНЕРГО ПЖЖ ПЭТК ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ

Орташа жас 41 41,2 40,2 41,4

  Электр энергиясы

  Орталықтандырылған 
жылумен қамту

Ақпарат көзі: ҚРСА

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Электр және орталықтандырылған жылумен қамту бағаларының 
өсуі баяулады

Өткен жылдың желтоқсан айындағы жағдай бойынша кезеңнің соңындағы бағалардың индексі, 
пайыздармен берілген
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Корпоративтік оқыту және дамыту жүйесі келесі бағыттарды көздейді: міндетті, нормативтік оқыту, 
басқару құзыреттерін дамыту, кәсіби құзыреттерді дамыту.

Оқыту және дамыту жүйесінің көрсеткіштері 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Дайындықтан, қайта дайындықтан және біліктілікті арттырудан 
өткен қызметкерлер саны, соның ішінде:

3 410 2 969 2 918

өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау бойынша міндетті оқы‑
тудан, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар бойынша 
оқытудан өткен, жұмыс істеуге рұқсат алған қызметкерлер 

1 650 1 394 1 527

ISO9001, ISO14001,OHSAS1800 СМЖ бойынша оқытудан өткен 
қызметкерлер 

2 43 45

біліктілікті арттырудан, аттестациялаудан, қайта аттестацияла‑
удан өткен қызметкерлер 

1 753 1 532 1 346

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша Компанияда энергетика саласында және профильдік оқуда 
сырттай оқу түрі бойынша білім алатын қызметкерлердің саны төмендегідей болды:

• жоғары білім — 63 қызметкер;

• техникалық және кәсіби білім — 32 қызметкер.

Компания қызметкерлерінің жастық құрылымына кәсіби еңбек қызметін атқаруға қажетті ең 
өнімді жастағы қызметкерлердің жоғары үлесі тән — 40 жасқа дейінгі қызметкерлердің үлесі 
қызметкерлердің жалпы санының 48,45%‑ын құрайды.
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Сондай‑ақ, 2013 жылы Жабдықтарды (бу және ыстық су құбырларын (БЫСҚ), бу және су жылыта‑
тын қазандықтарды (БСҚ), қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды (ҚЖЫ), жүк көтеретін крандарды 
(ЖК) қауіпсіз пайдалану және жайластыру бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздіктің талаптарына сай 
1 156 қызметкер бастапқы оқытудан өтті.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 
ТҰРАҚТАМАУЫ
Компаниядағы қызметкерлердің тұрақтамау ко‑
эффициенті төмендеді және 2013 жылы 14,9%‑ды 
құрады. 2013 жылы жағдайды жақсартуға бағыт‑
талған іс‑шаралар бағдарламасы іске асырылды:

•  Жас мамандарды тарту үшін жоғары және орта 
кәсіби оқу орындарымен ынтымақтастық ор‑
натылып, профильдік мамандықтарға басым 
көңіл бөлінді.
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•  Жаңа қызметкерлерді жылдам бейімдеу үшін және тәлімгерлерді тәжірибемен бөлісуге ынта‑
ландыру үшін тәлімгерлік институтын дамыту.

•  Кәсіпорындардың тұрғын үй қорын кеңейтудегі мүмкіндіктерін бағалау.

•  Еңбек ақысын төлеу қорының резервтерін анықтау үшін және босатылатын қаражатты жалақыны 
ұлғайтуға бағыттау үшін кәсіпорындардың штаттық санын оңтайландыру.

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ
2013 жылы 608 басшыға арналған жоғары, орташа және бастапқы басқару буындарының кадрлық 
резерві қалыптастырылды. Резервшілерді кәсіби және ұйымдастыру‑басқару тұрғысынан дамы‑
тудың жеке жоспарларын дайындау бағдарламасының негізінде кадрлық резервті дамыту жүзеге 
асырылады, бұл бағдарламаға қызметкерді оқыту, біліктілігін арттыру, машықтану, тәлімгерлік, 
басқару функцияларын атқару, уақытша басқа лауазымға ауыстыру кіреді. Сыртқы кадрлық ре‑
зервті қалыптастыруға бағытталған жұмыс жүргізілуде.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ  
ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ
«ОАЭК» кәсіпорындарының қызметкерлерін мате‑
риалдық тұрғыдан ынталандыру және әлеуметтік 
жеңілдіктер мен кепілдіктерді қамтамасыз ету еңбек 
өнімділігін және жалпы өндіріс нәтижелілігін артты‑
ру мақсатында қызметкерлерді ынталандырудың 
маңызды құралы болып табылады.

Компанияда қызметкерлерді ынталандыру жүйесіне 
лауазымдық айлықақылар бойынша еңбек ақы ын‑
таландыру сипатындағы үстемеақылар және қосым‑
ша төлемдер беру, жұмыстың негізгі көрсеткіштерін 
орындау үшін сыйлықақы төлеу кіреді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑да еңбек ақысын төлеудің уақыттық‑сыйлықақылық жүйесі қолданылады.

Компаниядағы еңбек ақысының мақсаттық деңгейі экономиканың өнеркәсіптік секторында қызмет 
ететін қазақстандық компаниялардың нарығындағы сыйақының орташа деңгейіне сәйкес келеді.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
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Динамика изменения количества потребителей энергии 
ТОО «Севказэнергосбыт»

Количество потребителей 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Электрической энергии 159 807 159 932 160 539

Тепловой энергии 68 739 68 972 69 376

Қызметкерлер кірістерінің құрылымы

Тұрақты бөлік Ауыспалы бөлік 

• Лауазымдық жалақы/мөлшерлеме

•  ҚР‑ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген 
қосымша төлемдер және үстемеақылар

•  Корпоративтік стандарттардың негізінде белгілен‑
ген қосымша төлемдер және үстемеақылар 

• Тұрақты сыйлықақылар

• Бір рет төленетін сыйлықақылар

•  Ұзақ мерзімді сыйақы төлемдері 

Компаниядағы әлеуметтік қолдау, кепілдіктер мен өтемақылар

Мақсаттар Әлеуметтік жиынтық

Тиімді өтемақы және 
жеңілдік жүйесі 

•  14 жасқа дейінгі балаларды лагерьге жіберуге арналған 
жолдамалардың құнын өтеу

• Кәсіби сайыстар үшін төленетін сыйлықақылар

• Балаларға берілетін жаңа жылдық сыйлықтар

Қызметкерлердің 
жұмыс істеу қабілеттілі‑
гін және денсаулығын 
қамтамасыз ету 

•  Өндірістегі жазатайым жағдайлардан және аурулардан сақтандыру

• Міндетті медициналық сақтандыру

•  Шипажай‑профилактикалық емдеу шығындарын өтеу

Қызметкерлерді әлеу‑
меттік тұрғыдан қолдау • Жерлеу қызметтеріне берілетін материалдық көмек

Спорттық‑сауықтыру 
іс‑шаралары

•  Мәдени‑көпшілік іс‑шараларды өткізуге және ұжымдық 
демалысқа жұмсалатын шығындарды өтеу

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Компанияның еншілес ұйымдарының кәсіпорындарында айрықша салалық тәуекелдерді және 
жұмыс орындарындағы қауіп‑қатерлерді ескере отырып қызметкерлердің жұмыс істеуіне қажетті 
қауіпсіз жағдайлар қамтамасыз етіледі.

Кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджментінің жүйесін арттыру аясында кәсіпорындар 
OHSAS 18001 халықаралық стандартын басшылыққа алады.

Қызметті жүзеге асыру барысында кәсіпорындар кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау саясатын 
іске асырады, маңыздандырады, оның қызметкерлер үшін қолжетімділігін қамтамасыз етеді және 
осы мақсатқа ресурстар бөледі.

Компаниядағы әлеуметтік қолдау, кепілдіктер мен өтемақылар

Мақсаттар Әлеуметтік жиынтық

Қызметкерлерді ұзақ 
мерзімді жұмысқа  
ынталандыру 

•  5% мөлшеріндегі қосымша кәсіби зейнетақы жарналары

•  Мерейтой күндері, зейнеткерлікке шыққан кезде төленетін 
сыйақы

•  Кәсіби мерекелерде және мерейтой күндері зейнеткерлерге 
төленетін сыйақы

• Компанияның ардагерлерін қолдау бағдарламасы
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕМЕУШІЛІК
Барлық кәсіпорындарда жыл сайын ҰОС және еңбек ардагерлеріне, сондай‑ақ жұмыс істемейтін 
зейнеткерлерге мерейтой және мереке күндері дастархан жайылып, ақшалай сыйақылар, көмір‑
мен қамтамасыз ету түрінде материалдық қолдау көрсетіледі. Ардагерлердің үйлеріне барып 
қамқорлық көрсетіледі, 9 мамырға орай концерттік бағдарламалар және мерекелік түскі астар 
ұйымдастырылады.

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫМЕН ӨЗАРА ЖҰМЫС
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниясында кәсіподақ ұйымдары жұмыс істейді. Кәсіпорындарда 
2012–2015 жылдарға арналған ұжымдық шарттар жасалды.

2012 жылы кәсіподақ ұйымдарының құрамында болған қызметкерлердің саны — 3 822 адам, бұл 
қызметкерлердің 77,5%‑ын құрайды, ал 2013 жылы осындай қызметкерлердің саны 3 782 адам 
болды, бұл қызметкерлердің жалпы санының 76,7%‑ын құрады.

Компанияның еншілес ұйымдарындағы кәсіподақ комитетімен өзара жұмыс:

• Ұжымдық шарттар жасасу;

• Ұжымдық шарт талаптарының орындалуын қадағалау;

• Келісу комиссиясында жұмыс істеу;

•  Еңбекті, денсаулықты қорғау, жұмыс орындарын аттестациялау мәселелері бойынша кешенді 
тексерулер жүргізетін комиссиялардың жұмысына қатысу;

• Ардагерлер кеңесімен жұмыс істеу;

•  Спорттық‑сауықтыру, мәдени‑көпшілік іс‑шараларын ұйымдастыруға қатысу, қызметкерлер 
балаларының жазғы демалысын қамтамасыз ету, қызметкерлердің шипажай‑профилактикалық 
мекемелерде емделу құнының бір бөлігін өтеу;

•  Қызметкерлердің еңбек және демалыс режимін қамтамасыз етуге, демалыстар графиктерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

•  Қызметкерлер тілектерінің негізінде өнеркәсіптік санитарияның қажетті іс‑шаралары жөнінде 
ұсыныстар айту;

•  Кәсіподақ ұйымдарына мүше болып кірген қызметкерлердің қызметіне қатысты ағымдағы 
мәселелер.

Қажет болған жағдайда кәсіби қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау саласындағы қызметті үздіксіз 
жетілдіру мақсатында түзету іс‑шаралары қол‑
данылады.

Төменде аталғандар кәсіби қауіпсіздік және ең‑
бекті қорғау саласындағы стратегиялық мақсат‑
тар болып табылады:

•  кәсіби қауіпсіздік деңгейін жоғарылату;

•  жұмыс орындарындағы еңбек ету жағдайла‑
рын арттыру;

•  профилактикалық медициналық іс‑шаралар‑
ды жүргізу арқылы қызметкерлерді сауықтыру.

СПОРТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындары тобының қызметкерлері спорттың алуан түрлері (бар‑
лығы спорттың он екі түрі) бойынша спорттық сайыстарға белсене қатысады, соның ішінде: 
қыста балық аулау, боулинг, бильярд, ойлы‑қырлы жерде спорттық бағдарлау және тағы басқа. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑да жыл сайын теннис бойынша «PAVLODAR‑OPEN» ашық халықаралық 
турнирі өткізіледі.

Еңбекті қорғаудың басты көрсеткіштері

2011 ж. 2012 ж. 201 ж. 3

Жарақаттану жағдайларының саны 4 4 2

Өткізілген өндірістік жиын саны 22 22 22

Өткізілген қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау күндерінің саны 
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бойынша құрылымы

Жоғары білімді қызметкерлер 
үлесінің динамикасы (%)

Қызметкерлердің тұрақтамау 
коэффициенті (%)

Жарақаттану жиілігінің 
коэффициенті (Кж)

26,5%

13,1%

0,77

27,8%

16,0%

0,81

28,6%

14,9%

0,41

2011 2012 2013

2011 2012 2013

2011 2012 2013

33,0%

38,4%

28,6%

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тобының кәсіпорындарында қоршаған ортаны қорғау мәселелері Ком‑
панияның Даму стратегиясында көзделген басым міндеттердің қатарында. Экология мәселелерін‑
дегі Компанияның қызметі Халықаралық сапа және экологиялық менеджмент стандарттарының 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

2009 жылдан бастап Инвестициялық бағдарламаның аясында Компанияда Экологиялық және 
әлеуметтік іс‑әрекеттер жоспары іске асырылады, бұл жоспар «ОАЭК» АҚ‑ның кәсіпорындарында 
Компанияның экологиялық параметрлерін және еңбекті қорғауды жетілдіруге бағытталған жо‑
баларды қамтиды. Компания жыл сайын жасалған жұмыс туралы көпшілік алдында есеп береді.

Қайта сертификаттау аудитінің құжаттарды интеграциялау мүмкіндігі жөніндегі ұсынымының және 
жоғарғы басшылық шешімінің негізінде Компания сапа, экология, кәсіби қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласындағы бірыңғай интеграцияланған саясатты әзірлеп, 2013 жылы бекітті.

Төменде аталғандар интеграцияланған саясаттың негізгі принциптері болып табылады:

•  электр және жылу энергиясын өндірудің барлық кезеңдерінде энергияны үнемдеу әрі табиғи 
және энергетикалық ресурстарды оңтайлы түрде пайдалану;

•  электр және жылу энергиясын өндірудің қалдықтары мен зиянды заттарының мөлшерін қысқар‑
ту және олармен экологиялық тұрғыдан қауіпсіз түрде жұмыс істеу;

•  апаттылықты азайтуға және болдырмауға әрі қоршаған табиғат ортасына тигізілетін кері 
ықпалды азайтуға бағытталған іс‑шараларды жүргізу;

•  экологиялық ақпараттың ашықтығы және қолжетімділігі, барлық мүдделі тараптарға орын 
алған апаттар, экологиялық салдары және оларды жою шаралары туралы дереу хабарлау;

•  интеграцияланған менеджмент жүйесі үрдістерінің нәтижелілігін үнемі жақсарту;

•  Қазақстан Республикасының заңнамалық базасына және ISО 14001 халықаралық стандарт‑
тарының талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету.

Электр және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату барысында жедел қызметтің барлық 
шешімдерін қабылдау кезінде қоршаған ортаның ластануын болдырмау негізге алынады. Жаңа 
технологияларды енгізген кезде олардың қоршаған ортаға тигізетін әсерінің деңгейі және энер‑
гетикалық және табиғат ресурстарын пайдалану тиімділігі бағаланады.

2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ алғашқы экологиялық менеджмент жүйесі (СЭМ, ISO 
14001:2004 халықаралық стандартының (Қоршаған ортаны қадағалау жүйесінің) талаптарына 
сәйкестік жүйесі) қадағалау аудитін жүргізді, осы аудиттің нәтижесінде сертификат расталды.

Құрылыс, қайта құру жөніндегі барлық жаңа жобаларда қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне 
арналған «Қоршаған ортаға тигізетін әсерді бағалау» атты арнайы бөлім әзірленеді. Қазақстандық 
экологиялық стандарттарға сәйкес ету мақсатында барлық жобалар мемлекеттік экологиялық 
сараптамадан өтеді.

Сапаны бақылау жүйесін қолдау және қоршаған ортаның жағдайын басқару үшін «ПАВЛОДАР‑
ЭНЕРГО» АҚ‑да жыл сайын мақсаттарға қол жеткізу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
жоспарлы іс‑шаралар бағдарламалары іске асырылады.

Компания күл аулайтын құрылғыларды қалпына келтіруді жүзеге асырды, бұл атмосфераға 
шығарылатын күлдің қалдықтарын 6 есе қысқартуға мүмкіндік берді. 2013 жылы 2‑ЖЭО және 
3‑ЖЭО кәсіпорындарындағы барлық қазандық агрегаттарын пайдалы әсер коэффициенті 99,5%‑
ды құрайтын ІІ буынды батареялық эмульгаторлармен жабдықтау жұмыстары аяқталды. 2013 
жылдың есептік деректері бойынша тазарту нәтижелілігі 2‑ЖЭО кәсіпорнында орта есеппен 
алғанда 99,45%‑ды, 3‑ЖЭО кәсіпорнында орта есеппен алғанда 99,43%‑ды құрады. Екібастұз 
ЖЭО кәсіпорнында №5,7,8,9 қазандық агрегаттары ІІ буынды батареялық эмульгаторлармен 
жабдықталды. 2013 жылдың есептік деректері бойынша осы қазандықтар бойынша орташа 
нәтижелілік 99,53%‑ды құрады.

Қоршаған ортаға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту үшін 2013 жылы «ПЭТК» АҚ электр 
энергиясын беру желілерінің зақымдалған кабельдік желілерін жөндеу жұмыстарын жүргізу 
мақсатында қысқы уақытта жерді жылыту үшін ППУА 1600/100М жылжымалы бу‑генераторлық 
қондырғысын сатып алды.

«Павлодар жылу желілері» ЖШС‑де көпіршікті полиуретаннан (КПУ) жасалған оқшаулау қап‑
тамалары және зауытта өндірілген, жылумен оқшаулауға арналған полиэтилендік орамадағы 
КПУ материалындағы болат құбырлар кеңінен қолданылады, бұл жылуды оқшаулауды қалпына 
келтіруге жұмсалатын шығыстарды айтарлықтай азайтуға (олардың жұмыс істеу мерзімі 40 жыл‑
дан асады), жылу шығындарын және жағылатын көмірдің мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді, 
нәтижесінде бұл қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттарды азайтуға септігін тигізеді.

Компанияның өндірістік үрдістерінің қоршаған ортаға және тұрғындардың денсаулығына тигізетін 
әсерін қысқарту мақсатында қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс‑шаралар бағдарламалары 
әзірленіп, ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінде келісілді.

Экологиялық саясат
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Атмосфераға зиянды газдардың (СО2) шығарылуы
17.09.09 ж. Қазақстан Республикасы үшін Киото хаттамасы күшіне енгеннен кейін компания 2013 
жылы атмосфераға зиянды газдардың шығарылуына берілетін квоталарды алуға қажетті дерек‑
терді жинауға, құжаттарды дайындауға және ресімдеуге бағытталған бірқатар іс‑шараларды 
жүргізу жұмысын ұйымдастырды. Барлық есептік құжаттар қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уәкілетті орган есептік құжаттарды растау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін аккредитациялаған 
тәуелсіз ұйымның бекітуінен (тексеруінен) өтті.

2013 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылымдық кәсіпорындардың тұрғысынан атмосфераға 
зиянды газдарды шығаруға берілетін келесі сертификаттарды алды:

• 2‑ЖЭО бойынша — 1 097 997 тонна;

• 3‑ЖЭО бойынша — 3 677 728 тонна;

• ЕЖЭО бойынша — 875 448 тонна.

Қазақстан Республикасының азаматтары мен қоғамдық ұйымдарының қоршаған орта жағдайы 
туралы шынайы және толық ақпаратты алуға деген және қоғамның экологиялық тұрғыдан маңызды 
шешімдерді қабылдау үрдісіне қатысуына деген конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуді 
іске асыру мақсатында Компания міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы жүргізу жөніндегі өтінімдерді жариялайды, сондай‑ақ іске асырылуы 
қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсерін тигізе алатын жобалар бойынша 
қоғамдық тыңдаулар жүргізеді. Қоғамның өкілдеріне және барлық мүдделі тұлғаларға талқылауға 
берілген жобалардың материалдарымен танысу мүмкіндігі беріледі.

2013 жылы Компания жалпы сомасы 1,4 млрд теңгені құрайтын іс‑шараларды орындады, олардың 
негізгілері төменде аталғандар:

•  ІІ буынды батареялық эмульгаторларды орната отырып, 2‑ЖЭО кәсіпорнының №1 станция‑
сының қазандығындағы күл аулайтын құрылғыны қалпына келтіру;

• 2‑ЖЭО кәсіпорнының жаңа күлтөкпесінің құрылысы;

•  2‑ЖЭО, 3‑ЖЭО, ЕЖЭО кәсіпорындары үшін атмосфераға шығарылатын зиянды газдардың 
шығарылуына квоталар алу;

•  2‑ЖЭО, 3‑ЖЭО қазандықтарында түтін газдарының құрамын автоматты түрде қадағалау 
аспаптарын орнату;

• 3‑ЖЭО кәсіпорнындағы күл құбырларын жөндеу;

• 3‑ЖЭО кәсіпорнында жаңа күлтөкпе құрылысы;

• ЕЖЭО кәсіпорнында №6 БКЗ қазандық агрегатын қалпына келтіру;

• ЕЖЭО кәсіпорнындағы күлтөкпенің екінші кезегінің құрылысы.

Компанияның кәсіпорындарында құрылымдық бөлімшелердің тұрғысынан өндірістік экологиялық 
бақылау және мониторинг жүргізу бағдарламалары әзірленді және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы аумақтық органмен келісілді.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері жөніндегі 
есептілікке қойылатын талаптар» атты 14.02.2013 жылғы №16‑п бұйрығына сәйкес «ПАВЛО‑
ДАРЭНЕРГО» АҚ тоқсан сайын өндірістік экологиялық бақылаудың орындалуы туралы есептерді 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға береді.

Күл-қож қалдықтарын орналастыру, тонна
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ‑ның құрылымдық бөлімшелері бойынша рұқсат берілген және іс 
жүзіндегі деңгей тұрғысынан күл‑қож қалдықтарының түзілу көлемі жөніндегі 2013 жылғы есептік 
деректер келесідей:

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ

Зиянды заттардың ауаға шығарылуы (тонна)

Атмосфераға  
шығарылатын  
ластаушы заттар

«ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» АҚ

«ПЭТК» АҚ «ПЖЖ» ЖШС

лимит нақты лимит нақты лимит нақты

Көмірдің күлі 12 435 9 308 3,576 1,117 – –

Азот қос тотығы 17 611 9 892 0,402 0,087 0,279 0,279

Азот қышқылы 2 859 1 629 0,052 0,008 – –

Күкіртті ангидрид 32 100 26 238 1,163 0,263 – –

Көміртегі тотығы 2 790 2 109 – – – –

Басқалары 133 120 – – – –

Барлығы 67 930 49 297 22,33 5,2 3,3 3,3

Компанияда қоршаған орта эмиссиялары қоршаған ортаға эмиссияға берілген рұқсаттардың 
негізінде жүзеге асырылады.

Қалдықтар 
2-ЖЭО 3-ЖЭО Екібастұз ЖЭО 

«ПЭ» АҚ,  
жиынтығы 

лимит нақты лимит нақты лимит нақты лимит нақты

Күл‑қож 288 075 256 040 1 032 136 1 019 711 222 349 222 139 1 542 560 1 497 890
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Глоссарий
Агрегаттың (станцияның) қолда бар қуаты — оның қуа-
тының шектеулерін шегергендегі генерациялайтын агрегат-
тың (станцияның) белгіленген қуаты.

Әуедегі электр желісі — ашық ауада орналасқан және 
оқшаулауыштар мен арматураның көмегімен тіреулер мен 
кронштейндерге бекітілетін сымдармен электр энергиясын 
беруге арналған электр желісі.

Әуедегі электр энергиясын беру желілері — электр энер-
гиясын сымдар арқылы қашыққа беруге арналған конструк-
циялар.

Белгіленген қуат — турбоагрегаттардың номиналдық қуа-
тының қолданыстағы шамасы.

Бу турбинасы — жоғары параметрлер буының ықтимал 
энергиясын электр генераторын қозғалтатын оның роторын 
айналдырудың механикалық энергиясына түрлендіретін 
энергетикалық турбомашина, бу турбоагрегатының эле-
менті.

Гигакалория — жылу энергиясының мөлшерін өлшеу бірлігі, 
жылу энергетикасы, жылыту жүйелері, коммуналдық шару-
ашылық салаларында бағалау жүргізу үшін пайдаланылады.

Градирня — ауа массасының тартылуын қамтамасыз ететін 
сорып алатын мұнара түріндегі құрылыс ғимараты.

Гудвилл (ағылшынша goodwill) — компанияның бағасы мен 
оның барлық активтерінің әділ құнының айырмасы.

Жылу мен электр энергиясын үйлестірілген түрде 
шығару — бу турбинасы қозғалтатын электрлік генератор-
дың көмегімен электр энергиясын өндіру және бу турбинасы 
іріктемелерінің буынан жылу өндіру.

Жылу-электр орталығы (ЖЭО, жылыту электр станция-
сы) — электр энергиясын ғана емес, тұтынушыларға бу және 
ыстық су түрінде берілетін жылуды да шығаратын жылу 
электр станциясы.

Қазандық агрегаты — жанармай жағудың нәтижесін-
де, электр энергиясын, қалдықты газдардың жылулығын 
пайдаланудың нәтижесінде немесе технологиялық үрдістің 
нәтижесінде қысыммен бу немесе ыстық су алуға арналған 
құрылғы.

Калория (кал) — жылудың мөлшерін өлшеуге арналған 
жүйеден тыс бірлік.

Күл — толық жанған кезде жанармайдың минералдық 
қоспаларынан түзілетін жанбайтын қалдық (шаң түріндегі).

Күлтөкпе — жылу-электр орталықтарында қатты жанармай-
ды жаққан кезде түзілетін өңделген күл мен қожды жинауға 
және пайдаға асыруға арналған жер.

Қолда бар қуат — техникалық себептер (түтін құбырлары 
күшінің, турбиналар конденсаторларының суыту жүйелері 
күшінің жеткіліксіздігі және т.б. сияқты) бойынша іске асы-
рылмайтын қуатты шегергендегі жабдықтардың белгіленген 
қуатына тең шама.

Мегаватт — электр энергиясын өндіру кезінде қуатты өлшеу 
бірлігі.

Сағатына гигакалория — уақыттың бірлігінде белгілі бір 
жабдық өндірген немесе пайдаланған жылу мөлшерін си-
паттайтын туынды бірлік.

Сорғы — сұйықтыққа (көбінесе сұйықтық пайдаланылады) 
энергия (кинетикалық немесе ықтимал) берудің нәтижесінде 
сұйықтықты қысымды түрде қозғалтуға (соруға, айдауға) 
арналған құрылғы.

Сорғы қондырғысы — сорғының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін белгілі бір схема бойынша монтаждалған жинақта-
ушы жабдықтары бар сорғы агрегаты.

Станцияның белгіленген жылу қуаты — сыртқы тұты-
нушыларға және меншікті қажеттіктер үшін бумен және 
ыстық сумен бірге жылу беруге арналған, акт бойынша пай-
далануға қабылданған барлық жабдықтардың номиналдық 
жылу қуаттарының қосындысы.

Трансформатор (латынша transformare — айналдыру, түр-
лендіру) — энергияның (мысалға, электрлік трансформатор, 
гидротрансформатор) немесе заттардың (мысалға, фото-
трансформатор) қандай да бір елеулі қасиеттерін түрлен-
діруге арналған құрылғы.

Турбина — будың, газдың, судың жіберілетін жұмыс 
денесінің кинетикалық энергиясын механикалық жұмысқа 
түрлендіретін ротордың жұмыс органы айнала отырып 
қозғалатын бастапқы қозғалтқыш.

Турбоагрегат — бір білік сымымен біріктірілген бу тур-
бинасының, электрлік генератордың және қоздырғыштың 
жиынтығы; будың ықтимал энергиясын электр энергиясы 
етіп түрлендіруді қамтамасыз етеді.

Шағын станция — электр энергиясын түрлендіру және 
бөлістіру үшін қолданылатын және трансформаторлардан 
және басқа да энергияны түрлендіргіштерден, бөлістіру 
құрылғыларынан, басқару құрылғыларынан және қосалқы 
құрылыстардан тұратын электрлік қондырғы.

Шекті рұқсат берілетін қалдықтар (ШРҚ) томы — шекті 
рұқсат берілетін қалдықтар нормативтерінің жобасы.

Электр энергиясын беру желісі (ЭБЖ) — сымдардан 
(кабельдерден) және қосалқы құрылғылардан жасалған, 
электр станцияларынан тұтынушыларға электр энергиясын 
беруге арналған құрылыс.

Эмульгатор — фазаларды инверсиялау режимінде жұмыс 
істейтін, ылғалды түрде күлден және шаңнан тазартатын 
аппарат.

Энергия жүйесінің белгіленген электрлік қуаты — энер-
гия жүйесінің электр станцияларының барлық турбо- және 
гидроагрегаттарының төлқұжаттарына немесе техникалық 
талаптарына сәйкес олардың жиынтық номиналдық белсен-
ді қуаты.

Қысқартулар тізімі
 COSO  Трэдуэй комиссиясының Демеуші 

ұйымдарының комитеті

 CTF  (ағылшынша Clean Technology Fund 
сөз тіркесінің қысқартылған түрі) Таза 
технологиялар қоры

 EBITDA  салықтарды, пайыздарды және есептелген 
амортизацияны төлеуге жұмсалған 
шығыстарды шегергендегі пайданың 
көлеміне тең аналитикалық көрсеткіш

 ESAP  Экологиялық және әлеуметтік іс-әрекеттер 
жоспары

 ISO  Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым

 KEGOC  «Электр желілерін басқару жөніндегі 
қазақстандық компания» АҚ

 OHSAS  Еңбекті қорғауды және өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқарудың халықаралық 
жүйесі

 АЕК  айлық есептік көрсеткіш

 АҚ  акционерлік қоғам

 АЭЖ аудандық электр желілері

 ӘЖ  әуе желілері

 БАҚ  бұқаралық ақпарат құралдары

 Гкал  гигакалория

 Гкал · сағ.  сағатына гигакалория

 ГЭС  гидроэлектростанция

 ҒӨБ  ғылыми-өндірістік бірлестік

 ЕҚДБ  Еуропалық қайта құру және даму 
банкі (ағылшынша: European Bank for 
Reconstruction and Development EBRD)

 ЖБҚ  жиынтықты бөлістіргіш құрылғы

 ЖШС  жауапкершілігі шектеулі серіктестік

 ЖЭКЕАЖ  жылу энергиясын коммерциялық есепке 
алудың автоматтандырылған жүйесі

 ЖЭО  жылу-электр орталығы

 ИИҚ  Ислам инфрақұрылымдық қоры

 КАҚ  күл аулайтын құрылғы

 кВт · сағ.  сағатына киловатт

 КЖ  кабель желілері

 ҚҚС  қосымша құн салығы

 ҚОМЖ  қоршаған орта менеджменті жүйесі

 МАЭС  мемлекеттік аудандық электр станциясы

 МВт  мегаватт

 ОАОЭК  «Орталық-Азия отын-энергетикалық 
компаниясы» АҚ

 ОАЭК  «Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ

 ӨОС  өздігінен беретін оқшауланған сым

 «ПЖЖ» ЖШС  «Павлодар жылу желілері» ЖШС

 «ПЭС» ЖШС  «Павлодарэнергосбыт» ЖШС

 ПЭТК  «Павлодар электр желісін тарату 
компаниясы» АҚ

 СМЖ  сапа менеджменті жүйелері

 ТБЖ  тәуекелдерді басқару жүйелері

 ҮИИДМБ  Үдемелі индустриялық-инновациялық даму 
жөніндегі мемлекеттік бағдарлама

 ЭБӘЖ  электр энергиясын беретін әуедегі желілер

 ЭБЖ  электр энергиясын беретін желілер

 ЭКЕАЖ  электр энергиясын коммерциялық есепке 
алудың автоматтандырылған жүйесі
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
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АУДИТОР
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ТІРКЕУШІ
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