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БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

БАСШЫЛЫҚ
ҮНДЕУІ

ЕСЕПТІК 
КЕЗЕҢДЕГІ 
НЕГІЗГІ 
ОҚИҒАЛАР

ДҮЙСЕНБАЙ НҰРБАЙҰЛЫ ТҰРҒАНОВ

 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы

ҚАҢТАР

2018 жыл қорытындысы бойынша 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «Forbes 
Kazakhstan» сарапшыларының ҚР-ның 
50 ірі жеке компаниясы рейтингінде 18 
орынға жоғарылап, 25-орынға көтеріл-
ді. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС екінші 
бақылау аудитінен сәтті өтіп, ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 менеджмент 
жүйесі сертификаттарының қызметін 
растады. 

АҚПАН

2 ақпанда «ПЭТК» АҚ өзінің 55 жыл-
дығын атап өтті. 

2018 жылғы шаралар қорытындысы 
бойынша Павлодар облысы ТЖ басқар-
масының басшылығы «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ компаниялар тобының 60 
қызметкеріне төтенше жағдайлардың 
алдын алу және олардың профилакти-
касы бойынша бірлескен тиімді жұмыс 
үшін наградалар табыстады. 

Себебі, «Промышленная» шағын станциясы жүй-
еқұраушы станция болып табылады. Ол арқылы Пав-
лодардың «KSPSteel», Павлодар мұнай-химия зауыты, 
«Қазақстан темір жолы», «Кастинг» ЖШС сынды ірі 
өнеркәсіптік кәсіпорындары энергиямен қамтылады. 

2019 жылғы жобалар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өзінің 
Павлодар өңіріндегі жетекші энергетикалық компания 
ретіндегі басты миссиясын орындап жатқанын тағы 
да дәлелдей түседі. Бұл миссия: өңір тұрғындарына, 
кәсіпорындары мен ұйымдарына энергиямен қамту 
бойынша сапалы қызметтер көрсету арқылы өңірдің 
экономикалық дамуына жағдай жасау және тұты-
нушылардың өмір сапасын арттыру болып табылады. 

ҚҰРМЕТТІ АКЦИОНЕРЛЕР 
МЕН СЕРІКТЕСТЕР!

Назарларыңызға ұсынылып отырған «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ жылдық есебінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобының 2019 жылғы қызметінің 
қорытындылары туралы ақпарат, сонымен бірге 
2020 жылға даму перспективасы туралы мәліметтер 
қамтылған. 

Есептік жылда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жүзеге асы-
рған аса маңызды жобалардың бірі – ресейлік «РО-
ТЕК» фирмасымен Павлодар 3-ЖЭО-ндағы «ПРАНА» 
қондырғысын монтаждау туралы құны 195,387 млн 
теңге шарттың жасалуы болды. Ол – бу турбогенера-
торын прогнистикалау және қашықтан мониторинг 
жасау жүйесі болып табылады. Оны жүзеге асыру №6 
турбинаның қауіпсіздігі мен жұмыс сапасын арттыруға 
мүмкіндік береді. Соңғы жылдары Павлодар 3-ЖЭО-
ның турбиналық цехі 90%-ға жаңарып, Компания 
станцияларының қондырғыларын кең ауқымды 
жаңғырту ісін жалғастыру қажеттігі туындаған бола-
тын. 

Автоматты режимде өндірілетін энергияның сапасын 
сақтау міндетін орындауға 2019 жылы 3-ЖЭО-нда 
жүзеге асырылған тағы бір жоба көмектеседі. Ол 
станцияның электр және жылу қысымын автоматтан-
дырылған режимде сақтау үшін енгізілген станциялық 
координатор құрылғысы. Координатор станциядағы 
барлық қазандықтар мен турбиналарды басқарудың 
локальді жүйелерін байланыстырады. Оның жұмысы-
ның мақсаты – турбогенераторлардың қысымы мен 
тұтынылатын жылу энергиясы арасында баланс табу. 
Жобаны жүзеге асыруға компания шамамен 211 мил-
лион теңге жұмсады. 

2019 жылы Павлодар энерготүйінін Қазақстанның 
бірыңғай энергожүйесімен байланыстыруды күшейту 
аясында жаңартылған және кеңейтілген 220/110 
кВ «Промышленная» шағын станциясын іске қосу 
бойынша жоба толық жұмысын бастады. Шағын 
станцияда 220 кВ ашық тарату құрылғысын салу және 
110 кВт ұяшықтарын қайта құру жұмыстары жүр-
гізілді. Бөлінген қаражат көлемі 3,4 миллиард теңге. 
2019 жылы «KEGOC» тарапынан жұмыстар аяқталып, 
бұл энергетикка саласындағы маңызды оқиға болды. 
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БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ
НАУРЫЗ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ командасы 
Павлодар қаласын азаматтық қорғауды 
қалыптастыру нысандары арасында 
Бүкіләлемдік азаматтық қорғаныс күні-
не арналған әскери-спорттық эстафета-
да бірінші орын иеленді. 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС байланыс 
орталығы тұрмыстық тұтынушылардан 
электр энергиясын және ыстық суды 
тұтыну бойынша есеп құралдарының 
көрсеткіштерін whatsаpp және sms 
арқылы қабылдай бастады. 

СӘУІР

Павлодарда 22 сәуірде, Екібастұзда 29 
сәуірде штаттық режимде өткен 2018-
2019 жылу беру маусымы аяқталды. 

«Жас Шаңырақ» жобасы бойынша 
Павлодар қаласы әкімдігі мен өңірдің 
ірі кәсіпорындары арасында мемо-
рандумға қол қойылса, бұл тізімде 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ да болды. 
Меморандумға Президенттің «Қа-
зақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
жолдауына сәйкес қол қойылды.  

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Пав-
лодардың сервис орталықтарында 
Бірыңғай есеп орталығының түбіртек-
терін комиссиясыз төлеуге мүмкіндік 
беретін төлем терминалдарын орнатты. 

Павлодарда жыл сайынғы қоғамдық 
тыңдаулар өтіп, энергетиктер «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобының 
2018 жылғы  қызметі және инвестици-
ялық бағдарламалардың орындалуы 
туралы әңгімеледі. 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРФИЛОВ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР МЕН СЕРІКТЕСТЕР!

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компания-
лар тобы бойынша электр энергиясының өндірісі 3 
560 млн кВт⋅с құраса, жылу энергиясы бойынша 
4539,924 мың Гкал болды. Негізгі қызмет түрлері 
бойынша табыс 3 768 млн теңгеге азайып, 48 202  
млн теңгені құрады. 2019 жылы электр энергиясын 
өткізу көлемі 2018 жылмен салыстырғанда 2,6%-ға 
төмендеп, 1 343 млн кВт·с болды. 2019 жылы жылу 
энергиясын өткізу көлемі 2018 жылмен салыстырған-
да 4,1%-ға төмендеп, 3 452,355 мың Гкал құрады. 
Бұл көрсеткіштер жылу энергиясын өндіру және беру 
көлемінің азаюымен, сондай-ақ, жылу мен электр 
энергиясына тарифтердің төмендеуімен байланысты 
болды. 

Дегенмен Компания өзінің жоспарлаған инвести-
циялық жобаларын жүзеге асыруын жалғастырды. 
Есептік жылда Павлодар 3-ЖЭО-нда «ПРАНА» прог-
нистика және қашықтан мониторинг жасау жүйесімен 
жабдықтау бойынша жұмыстар аяқталды. Бұл жүйе 
өндіріс нысандарындағы апаттық оқиғалардың алдын 
алуға мүмкіндік беріп, энергетикалық қондырғылар-
дың үздіксіз қызмет етуіне және жоспардан тыс тоқтап 
қалуын болдырмауға жағдай жасайды. 

Станция жұмысының тұрақтылығы мен жылу ПӘК-н 
арттыру үшін 3-ЖЭО-нда жалпыстанциялық коорди-
натор орнатылды. Ол қазандықтардың бір уақыттық 
емес реакциясының проблемаларын шешіп, қазан-
дық агрегаттардың қысымына бақылау жасайды, 
турбина реттеушілері арасында байланыс орнатады. 
3-ЖЭО-ндағы 2019 жылғы инвестициялық жобалар 
қатарын №№1-6 қазандық агрегаттардағы коллек-

торларды қайта құрудың бірінші кезеңі толықтырды. 
Павлодар 2-ЖЭО-нда күлдік тозуды төмендету мақ-
сатында №2 турбоагрегаттың конденсаторын қайта 
құру және №1 қазандық агрегаттың ауа жылытқыш 
кубтарын қайта құру бойынша жұмыстар жалғасын 
тапты. 

2019 жылы «Павлодар ЭТК» АҚ 55 жылдығын 
атап өтті. Кәсіпорын ұжымы Тереңкөл ауданы тұты-
нушыларын сенімді электрмен қамту үшін 35 кВ Л 
№62 Воскресенка2 – Трофимовка электрмен қамту 
жаңа әуе желілерін салды. Жыл сайынғы қысым-
ның өсуіне байланысты Павлодар облысы 0,4-10 
кВ тарату желілерін заманауи 10/0,4 кВ шағын 
станциясын, сондай-ақ, жоғары өткізу қабілетіне ие 
0,4-10 кВ электр беру желілерін сала отырып қайта 
құру жобасының маңызы зор. 110/10кВ «Восточная 
городская», 110/10 кВ «Ермаковская», 110/10 кВ 
«Потанино», 220/35/10кВ «Қалқаман» шағын стан-
цияларында қондырғылар жаңғыртылды. 2019 жылы 
Павлодарда әрқайсысы 40 МВА болатын екі күш 
трансформаторын орната отырып 110/10 кВ «Север-
ная городская» шағын станциясын салу жалғасын тап-
ты. Бұл облыс орталығының солтүстік-шығыс бөлігінің 
тұтынушыларын электрмен қамту үшін берілетін қуат 
бойынша шектеуді алып тастауға мүмкіндік береді. 

Есептік кезеңде «Павлодар жылу желілері» ЖШС №3 
сорғы станциясын қайта құру бойынша құрылыс-мон-
таж жұмыстарын жалғастырды. Аталған жоба Лесоза-
вод және Радиозавод аудандарының тұтынушылары-
на гидравликалық режимді жақсартуға бағытталған. 
Сондай-ақ, энергетиктер Павлодарда ұзындығы 665 
метр болатын №37 жылу магистралін қайта құрудың 
бірінші кезеңін аяқтады. Еуропалық қайта құру және 

даму банкінің қатысуымен жүзеге асырылған жобаның 
мақсаты – тұтынушыларды сенімді жылумен қамтуды 
қамтамасыз ету, жылу желілерінің гидравликалық ре-
жимін жақсарту, сондай-ақ, пенополиуретаннан жасалған 
индустриалды жылу оқшаулағышы бар құбырларды 
қолдану есебінен жылу шығындарын азайту. 

Павлодар облысы әкімдігі мен «Орталық-Азия Электро-
энергетикалық Корпорациясы» АҚ арасында әлеуметтік 
жобаларды бірлесіп жүзеге асыру туралы жасалған мемо-
рандум аясында 2019 жылы біз «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобы қызметкерлеріне арналған көппәтерлі 
тұрғын үй құрылысын салуды жалғастырдық. Пәтер-
лердің бір бөлігін Павлодар қаласы әкімдігімен жасалған 
«Жас Шаңырақ» жобасы аясында жас мамандарға беру 
жоспарланып отыр. 

Қызмет көрсету сапасын арттыру және оны оңтайландыру 
мақсатында 2019 жылы «Энергетик» санаторий-профи-
лакториі мен «Энергетик» демалыс үйі бір кәсіпорынға 
біріктірілді. Осылайша, жаңа «Энергетик» санаторий-про-
филакториі» ЖШС кәсіпорнының бірлескен қызметтер 
кешені айтарлықтай кеңейді. 

Біздің мақсатымыз қашанда Павлодар өңірін сапалы 
энергиямен қамту болып қала бермек, сондықтан «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жүзеге асыратын әрбір жоба жалпы 
міндеттерді шешуге бағытталған. Олар: энергоқонды-
рғылардың жұмыс тұрақтылығын қамтамасыз ету және 
тұтынушылар үшін жылу және электр энергиясын өндіру, 
беру және қамту қызметін жетілдіру болып табылады. 

7
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ҚЫЗМЕТ 
ПРОФИЛІ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы – электр 
және жылу энергиясын өндіретін, тасымалдайтын 
және өткізетін кәсіпорындарын қамтитын вертикалды 
түрде біріктірілген компания болып табылады. Кәсіпо-
рын «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпора-
циясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) компаниялар тобына кіреді.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамы:

• Павлодар 2-ЖЭО;

• Павлодар 3-ЖЭО;

• «Павлодар жылу желілері» ЖШС;

• «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ;

• «Павлодарэнергосбыт» ЖШС;

• «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС (Екібастұз ЖЭО және 
Екібастұз жылу желілері);

• «Энергетик» санаторий-профилакториі» ЖШС 
(«Энергетик» санаторий-профилакториі» ЖШС 
және «Энергетик» демалыс үйі» ЖШС). 

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

МАМЫР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобында Бүкіләлемдік еңбекті қорғау 
күніне арналған шаралар өтті. Өткізіл-
ген акциялардың қатарында балалар 
көркем шығармашылығы, дәстүрлі 
отбасылық ҚжЕҚ күні, жыл сайынғы 
еңбекті қорғау саласындағы үздік қыз-
меткерлерді марапаттау болды. 

Өңірлік коммуникациялар қызметінің 
алаңында «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС басшылығының қатысуымен бри-
финг болып, өткен жылу беру маусы-
мы, жылу желілерін сынақтан өткізу қо-
рытындылары, сондай-ақ, 2019-2020 
жылғы маусымға дайындық шаралары 
сөз болды. 

МАУСЫМ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әлеуметтік 
желіде және компания сайтында өн-
дірісте қауіпсіздік техникасын сақтауға 
шақыратын бейнеролик таратты. Ви-
деоның басты кейіпкерлері компания 
станцияларының қызметкерлерінің 
балалары болды. 

Павлодар өңіріндегі ЖОО және ООО 
үшінші курс студенттері арасында жыл 
сайынғы ғылыми жұмыстар байқа-
уының қорытындысы шығарылды. 
Жеңімпаздарға «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ атаулы стипендясы берілді. 

Ақмола облысында «ОАЭК» АҚ ком-
паниялар тобы тарату желілерінің же-
дел-жөндеу қызметкерлері арасында 
кәсіби шеберлік бойынша сайыс өтті. 
Шараға корпорацияның еншілес ұй-
ымдары қатарында «ПЭТК» АҚ құрама 
командасы да қатысты. 

 
ПАВЛОДАРЭНЕРГО 
БҮГІНДЕ

4 916 адам
Компания
қызметкерлерінің
2019 жылғы жалпы саны

мыңнан
астам
тұтынушы> 270

Компанияның 2019 жылғы
электр энергиясының өндіріс
нарығындағы үлесі

3,4 %

2 268 Гкал/с
орнатылған
жылу қуаты

677 МВт
орнатылған
электр қуаты
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НЕГІЗГІ
АҚПАРАТ

КОМПАНИЯ ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚЫЗМЕТТІҢ 
НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ 
Өткізу көлемі, млрд теңге

2016 2017 2018 2019

45,1 49,9 52,0 48,2

Таза пайда, млрд теңге

2016 2017 2018 2019

6,5 7,6 2,3 -2,3

EBITDA, млрд теңге

2016 2017 2018 2019

15,9 17,4 11,3 8,4

EBITDA margin, %

2016 2017 2018 2019

35 35 22 17

Инвестициялар көлемі, млрд теңге

2016 2017 2018 2019

11,8 10,5 11,7 9,3

Энергия өндіру

жыл Электр энергиясы 
(млн кВт.с)

Жылу энергиясы 
(мың Гкал)

2016 3 829 4 568

2017 4 074 4 445

2018 3 815 4 981

2019 3 560 4 540

Активтер

жыл Айналымдыактив-
тер, млрд теңге

Айналымнан тыс ак-
тивтер, млрд теңге

2016 13,0 119,4

2017 13,9 126,2

2018 10,2 135,7

2019 12,6 133,9

ШІЛДЕ

3-ЖЭО жұмысшылары қауіпсіздік тех-
никасы және еңбекті қорғау тақырыбы-
на арналған «Каска ки!» челленджіне 
қатысты. Оның аясында музыкалық 
бейнеролик түсіріліп, әлеуметтік желі 
мен Компания сайтында таратылды.  

Павлодар 3-ЖЭО-нда энергетиктер, 
станцияның өрт қауіпсіздігі қызметі, 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің маман-
дары, Павлодар облысы бойынша 
антитеррорлық ұлттық қауіпсіздік 
комитеті және өртке қарсы қызмет 
мамандарының қатысуымен жоспарлы 
оқулар өтті. 

ТАМЫЗ

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС ISO 
9001:2015 стандартының талаптарына 
сәйкесттікке сапа менеджменті жүй-
есінің брінші бақылау аудитінен сәтті 
өтті. 

Екібастұз ЖЭО алаңында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ бас директоры және 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС бас 
директорының қатысуымен брифинг 
болды. Тақырып: 2019-2020 жылу 
беру маусымына дайындық, мемле-
кеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа 
формалары, тарифтер. 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
брифинг болып, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ бас директорының бірінші орынба-
сары эмиссия көлемін қысқарту үшін 
жасалып жатқан шаралар, атмосфера-
лық ауаны, су және жер ресурстарын 
қорғау, күл үйінділерінің жұмысын 
бақылау туралы әңгімелеп берді. 

Жаңа биллинг жүйесін біріктіру, те-
стілеу және жаңартудан кейін «Жеке 
кабинет» қызметі Павлодар, Ақсу қала-
лары және облыстың аудандарындағы 
тұрмыстық тұтынушыларға қайтадан 
қолжетімді болды. 

«Энергетик»
санаторий-профилакториі»

ЖШС 

«Павлодар электр
желілік тарату

компаниясы» АҚ

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС«Павлодар
жылу желілері» ЖШС

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС
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КОМПАНИЯ 
ТУРАЛЫ
ТАРИХЫ

ҚЫРКҮЙЕК

16 қыркүйектен бастап Павлодар және 
Екібастұз қалаларында 2019-2020 жылу 
беру маусымы басталды. 

Еуропалық қайта құру және даму банкі 
Павлодар қаласында №37 жылу маги-
стралін қайта құрудың бірінші кезеңін 
жүзеге асыруға 482,3 миллион теңге 
көлемінде несие берді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ алаңында 
«ОАЭК» АҚ еншілес ұйымдары арасында 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау, қор-
шаған орта, өнеркәсіптік қауіпсіздік, АҚ 
және ТЖ бойынша кезекті өзара аудит 
болды. 

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС бас-
шылығы және ТКШ бөлімінің өкілдерінің 
қатысуымен Екібастұз қалалық ком-
муникациялар қызметінде жылу беру 
маусымының басталуына орай брифинг 
болды. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС-нде 
Павлодардың оңтүстігінен солтүстігі-
не қарай ұзындығы 9 998 метр жылу 
желілерін салу бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өтті. Жылу желісін салу нәти-
жесінде жалпы жылу қысымы 70 Гкал/
сағатқа артады. 

Павлодар 3-ЖЭО-н №7 және 8 қа-
зандық агрегаттарды және №7 турбо-
агрегатты орната отырып кеңейтудің 
қоршаған ортаға әсері мәселесі бойынша 
қоғамдық тыңдаулар болды. Жоба мате-
риалдарында жылу қысымын жабудың 
бірнеше нұсқасы қарастырылған: жаңа 
жылу көзін салу, Павлодар 2-ЖЭО-н 
кеңейту, 3-ЖЭО-н 2-ЖЭО-ның жылумен 
қамту аумағын станцияға қоса отырып 
кеңейту, сондай-ақ, құрылыстың қала-
дағы экологиялық жағдайға ықпалы. 

Павлодар өңірлік телекоммуникациялар 
орталығының алаңында өткен бри-
фингте облыс орталығы мен өңірдегі 
жылу беру маусымының барысы талқы-
ланды. Журналистермен «Павлодар 
жылу желілері» ЖШС, Энергетика және 
ТКШ басқармасы, сондай-ақ, тұрғын үй 
инспекциясы бөлімінің өкілдері кездесті. 

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

1965

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

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

1995–1997 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ашық акционерлік қоғамы құрылып, ол 2003 жылы желтоқсанда акционерлік 
қоғам болып қайта құрылды. Энергожүйенің өндірістік қуаттарының құрамына Павлодар 2-ЖЭО, 
3-ЖЭО кірді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобына «Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ қосылды. Дәл осы жылы Компания құрамына «Энергоцентр» АҚ қосылып, ол 2011 
жылы «Павлодарэнергосбыт» ЖШС болып қайта құрылды.

2002

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

2005

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

2007

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

2008–2009 

2018
Құрамына «Екібастұз жылу 
желілері» мен Екібастұз ЖЭО кірген 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС құрылды.
Осы жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобының құрамына 
«Энергетик» санаторий-профилакториі» 
ЖШС мен «Энергетик» демалыс үйі» 
ЖШС кірді. 

Қазанда «Энергетик» санаторий-
профилакториі» ЖШС және «Энергетик» 
демалыс үйі» ЖШС бір кәсіпорын – 
«Энергетик» санаторий-профилакториі» 
ЖШС-не бірікті. 

2019
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ҚАЗАН

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС ISO OHSAS 
18001:2007 халықаралық стандар-
тынан ISO 45001:2018 халықаралық 
стандартының жаңа нұсқасына көшіп, 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO45001:2018, ISO 500001:2011 ха-
лықаралық стандарттарына сәйкесттікке 
сертификациялық аудит жүргізілді. 

Екібастұз ЖЭО-нда құрамына қалалық 
мәслихат депутаттары, Екібастұз әкімді-
гінің жұмысшылары, қоғам өкілдері кір-
ген комиссия болды. Комиссия мүше-
леріне жөндеу жұмыстарының барысы 
таныстырылып, компания басшылығы 
барлық сұрақтарға жауап берді. 

«ПЭТК» АҚ үйішілік электр желілерінің 
қалалық кәсіпорнында электромон-
терлер арасында жыл сайынғы кәсіби 
шеберлік сайыстары өтті. Турнирдің 
басты мақсаты – қызметкерлердің білік-
тілік деңгейін арттыру және жарақаттану 
деңгейін төмендету. 

ҚАРАША

Павлодар 2-ЖЭО-нда тактикалық оқу-
лар өтіп, құтқарушылар мен өрт сөн-
дірушілер станция қызметкерлерімен 
бірге апаттық-құтқару жұмыстарын 
жүргізу алгоритмін сынақтан өткізді. 

Павлодарда қоғамдық тыңдаулар өтіп, 
Павлодар 2-ЖЭО күл үйіндісінің екінші 
кезек бөгетін биіктету жобасы талқы-
ланды. 

ЖЕЛТОҚСАН

Т-120/130-130 ст. №6 турбоагрегаты-
ның (турбина, генератор, трансформа-
тор, фундамент) жағдайын қашықтан 
мониторингілеу және прогнистикалау 
жүйесі және жалпыстанциялық коорди-
натор өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

Жастар бастамаларын дамыту орта-
лығында қалалық «Кәсіптегі үздік» 
бауқауы қорытындыланды. Павлодар 
3-ЖЭО химия цехінің қызметкері мен 
«ПЭТК» АҚ инженері жеңімпаз та-
нылып, дипломмен марапатталды. 

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нда 
электр энергиясын коммерциялық 
есептеудің автоматтандырылған жүйесі 
өнеркәсіптік пайдалануға берілді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ оқу ор-
талығында электромонтерлер мен 
электрослесарьлер арасында «Кәсіптегі 
үздік» шеберлік байқауы өтті. 

МИССИЯ

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

Компания аталған міндетті өз қызметін 
халықаралық өндіріс, экология, денсаулық қорғау 
және әлеуметтік сала бойынша стандарттарына сай 
жүргізу арқылы жүзеге асырады. 

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

КӨРІНІС 

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

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

Компания қызметкерлері – биік мақсаттарды 
бағындырып келе жатқан кәсіби мамандар 
командасы. Компанияның тұтынушылармен және 
жеткізушілермен орнатқан серіктестік қарым-
қатынасы құрмет-ізет және өзара жауапкершілік 
негізінде құрылған.

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Құндылықтарды ұстану корпоративтік мәдениетті 
сақтап, дамытуға мүмкіндік береді. Корпорация 
құндылықтарды іскери қызметтің, оның ішінде 
іскерлік серіктестермен өзара қызметтің барлық 
бөліктерін байланыстырушы ретінде қарастырады.

•  Қызметкерлердің жеке құқықтары мен көзқа-
растарына, тұтынушылардың талаптарына және 
біздің серіктестер мен қоғам алға тартатын әріп-
тестік шарттарына ҚҰРМЕТ.

•  Қол жеткізген нәтижелерге лайықты еңбекақы 
беретін және кәсіби дамуға тең құқықтар беретін 
ӘДІЛДІК.

•  Біздің жұмысымызға қажетті ақпаратты беру 
саласындағы АДАЛДЫҚ.

•  Біздің барлық жұмысымыздағы мүмкін нәти-
желерге тұрақты қол жеткізуге негіз болатын 
ТИІМДІЛІК.

•  Өз шешімдерінің салдарына жауапкершілікті 
алуға мүмкіндік беретін ЕРЛІК.

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

•  Шешім қабылдауға және оған жауапкершілікті 
алуға мүмкіндік беретінқызметкерлерге деген 
СЕНІМ. 

ЕСЕПТІК ДАТАДАН КЕЙІНГІ ОҚИҒА: COVID-19-БЕН БАЙЛАНЫСТЫ 
ТӘУЕКЕЛДЕР

2020 жылы коронавирустық инфекция (COVID-19) пандемиясы бүкіл 
әлемде шарықтап дамуда, оның ішінде Қазақстан да бар. Пандемия 
ықпалымен жаһандық тауар айналымы бұзылып, ұлттық экономикалар 
құлдырады, қатаң карантиндік және шектеу шаралары енгізілді. 
Корпорация COVID-19-дың тұрақты дамуға ықпалын мойындай отыра 
әрбір қызметкердің өмірі мен денсаулығын қорғауға, сондай-ақ, 
тұтынушыларды электр энергиясымен сенімді және үздіксіз қамтамасыз 
етіп, Холдингтің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 
қажетті шараларды қабылдады. 
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КАПИТАЛДАР

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ҚАРЖЫЛЫҚ КАПИТАЛ

67 152
Өзіндік капитал

ӨНДІРІСТІК КАПИТАЛ

3 ЖЭО 411,45 км
Павлодар
жылу желілері

15 352,6 км
электр желілері

1 Өткізуші
компания

ТАБИҒИ КАПИТАЛ

АДАМ КАПИТАЛЫ

4 916
жұмысшы

32,3 % адам
жоғары білімді 

564 адам
кадрлық резерв

14,4 %
кадр тұрақсыздығы

PROFENERGY
аясында жас мамандарды қолдау бағдарламасы

Ellipse, Mobility, ЭКЕАЖ, ЖКЕАЖ, «Тезис» ӨТП АБЖ, биллинг, қазандық және турбоа-
грегаттардың АБЖ, Инфопро

ЗИЯТКЕРЛІК КАПИТАЛ

ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ

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

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨНДІРУ 
компанияның 3 ЖЭО-нда жылу және электр
энергиясын өндіру 

2019 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕР 

ТҰТЫНУШЫЛАР

3 560 млн кВт·с
электр энергиясын өндіру

4 539,921 мың Гкал
жылу энергиясын өндіру

1 554
тұтынушы
ЭКЕАЖ-бен
жабдықталған

198
жылу есептеу
құралы
орнатылған 

МЕМЛЕКЕТ

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ӨҢІРЛЕРІ

Қалыптасқан қалдықтар 26,5 мың тоннаға
төмендеді 

Мүдделі тараптармен өзара қызмет
жоспарын орындау
Мүдделі тараптардың 9 тобы

Экологиялық және әлеуметтік
әрекеттер жоспарын жүзеге асыру 

ЖҰМЫСШЫЛАР

5 496
оның ішінде: міндетті оқу бойынша –
4 339 (барлығының 81,8%-ы). 

Оқудан өткен жұмысшылар саны –

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
— Энергия жабдықтарын жаңғырту

— Жылу және электр желілерін қайта құру

— Процестерді автоматтандыру

/////

млн
теңге16 664

Жарғылық капитал 

млн
теңге 146 537

Активтер

млн
теңге

685 775
Төленген салықтар 

мың
теңге

851 млн 439
ҚжЕҚ және еңбек жағдайларын
жақсарту шаралары 

342,7 км
Екібастұз
жылу желілері

Павлодар 3-ЖЭО-нда
№6 турбоагрегатты енгізу

9,3
Өндірістік қорды
жаңғыртуға инвестиция 

млрд
теңге

2 млрд  543 млн 845
қоршаған ортаны қорғау шығындары

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ТАСЫМАЛДАУ
ЖӘНЕ ТАРАТУ 
Энергияны өндіріс орындарынан тұтыну орындарына 
тасымалдау электр желілері арқылы жүзеге асырыла-
ды. Олардың құрамына электр беру желілері және 
тарату құрылғылары кіреді. 

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨТКІЗУ 
тұтынушыларға электр және жылу энергиясын сату 
қызметі

мың
теңге

мың
теңге

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

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨТКІЗУ

тұтынушыларға электр және жылу энергиясын 
сату қызметі

КАПИТАЛДАР

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ҚАРЖЫЛЫҚ КАПИТАЛ

67 152
Өзіндік капитал

ӨНДІРІСТІК КАПИТАЛ

3 ЖЭО 411,45 км
Павлодар
жылу желілері

15 352,6 км
электр желілері

1 Өткізуші
компания

ТАБИҒИ КАПИТАЛ

АДАМ КАПИТАЛЫ

4 916
жұмысшы

32,3 % адам
жоғары білімді 

564 адам
кадрлық резерв

14,4 %
кадр тұрақсыздығы

PROFENERGY
аясында жас мамандарды қолдау бағдарламасы

Ellipse, Mobility, ЭКЕАЖ, ЖКЕАЖ, «Тезис» ӨТП АБЖ, биллинг, қазандық және турбоа-
грегаттардың АБЖ, Инфопро

ЗИЯТКЕРЛІК КАПИТАЛ

ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ

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

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨНДІРУ 
компанияның 3 ЖЭО-нда жылу және электр
энергиясын өндіру 

2019 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕР 

ТҰТЫНУШЫЛАР

3 560 млн кВт·с
электр энергиясын өндіру

4 539,921 мың Гкал
жылу энергиясын өндіру

1 554
тұтынушы
ЭКЕАЖ-бен
жабдықталған

198
жылу есептеу
құралы
орнатылған 

МЕМЛЕКЕТ

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ӨҢІРЛЕРІ

Қалыптасқан қалдықтар 26,5 мың тоннаға
төмендеді 

Мүдделі тараптармен өзара қызмет
жоспарын орындау
Мүдделі тараптардың 9 тобы

Экологиялық және әлеуметтік
әрекеттер жоспарын жүзеге асыру 

ЖҰМЫСШЫЛАР

5 496
оның ішінде: міндетті оқу бойынша –
4 339 (барлығының 81,8%-ы). 

Оқудан өткен жұмысшылар саны –

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
— Энергия жабдықтарын жаңғырту

— Жылу және электр желілерін қайта құру

— Процестерді автоматтандыру

/////

млн
теңге16 664

Жарғылық капитал 

млн
теңге 146 537

Активтер

млн
теңге

685 775
Төленген салықтар 

мың
теңге

851 млн 439
ҚжЕҚ және еңбек жағдайларын
жақсарту шаралары 

342,7 км
Екібастұз
жылу желілері

Павлодар 3-ЖЭО-нда
№6 турбоагрегатты енгізу

9,3
Өндірістік қорды
жаңғыртуға инвестиция 

млрд
теңге

2 млрд  543 млн 845
қоршаған ортаны қорғау шығындары

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ТАСЫМАЛДАУ
ЖӘНЕ ТАРАТУ 
Энергияны өндіріс орындарынан тұтыну орындарына 
тасымалдау электр желілері арқылы жүзеге асырыла-
ды. Олардың құрамына электр беру желілері және 
тарату құрылғылары кіреді. 

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨТКІЗУ 
тұтынушыларға электр және жылу энергиясын сату 
қызметі

мың
теңге

мың
теңге

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

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨТКІЗУ

тұтынушыларға электр және жылу энергиясын 
сату қызметі
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ПАВЛОДАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

Павлодар

Экибастуз

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 
Павлодар қаласының тұтынушы-
ларына жылу энергиясын беруді 
және таратуды жүзеге асырады. 
Кәсіпорынның қызметі жылу 
желілерінің пайдалану сенімділігін 
жетілдіруге және жылу энерги-
ясын шығару, беру және тұтыну 
үрдістерін үйлестіруді қамтамасыз 
етуге бағытталған.  
Павлодар қаласы жылу 
желілерінің 

• Магистральдық жылу желілері – 
114,09 км;

• Кварталдық жылу желілері – 
274,24 км;

• Ыстық сумен қамту желілері – 
23,12 км;

• Тұтынушылар желілері – 
358,46 км;

• Сорғы станциялары – 10 бірлік;

• Орталық жылу пункттері – 
22 бірлік.

ПАВЛОДАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

Павлодар

Экибастуз

ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ 

НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК 
СИПАТТАМАЛАР

Шағын станциялар

Шағын станциялар типі Саны

220 кВ 4

110 кВ 74

35 кВ 102

6-10 кВ 3 570

Всего: 3 750

Электр беру желілері, км

ЭБЖ типі Ұзындығы, км

220 кВ 13,7

110 кВ 2 798,3

35 кВ 2 398,9

6-10 кВ 5723,0

0,4 кВ 4 418,7

Барлығы 15 352,6

ЖЭО Орнатылған қуат,  
МВт

Установленная  
тепловая  
мощность, Гкал/ч

2009 жылдан бері 
жаңаланған қон-
дырғылар, %

Құрылған 
жылы

Павлодар 3-ЖЭО 555 1 154 91,0 1972

Павлодар 2-ЖЭО 110 332 — 1961

Екібастұз ЖЭО 12 782 100 1956

Тұтынушылар саны (01.01.2020 ж.) 

   Электр энергиясы   Жылу энергиясы

225 664 169 883

Жылу желілерінің ұзындығы, км

км

Павлодар қ. 411,45

Екібастұз қ. 342,70

Барлығы 754,15

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

18

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ПАВЛОДАР 3-ЖЭО 

Компанияның ірі энергия өндіруші 
активі. Станцияның орнатылған 
электр қуаты 555 МВт құрайды. 
3-ЖЭО қаланың өнеркәсіптік 
кәсіпорындарын, жергілікті қызмет 
көрсету нысандарын және үй шару-
ашылықтарын электр энергиясымен 

қамтамасыз етеді. Станция – Қа-
зақстандағы ең заманауи станция-
лардың бірі болып табылады: 2009 
жылдан бері оның өндіруші қонды-
рғыларының 91%-ы жаңартылды. 
Станцияны жаңғырту жұмыстары 
2020 жылға дейін жалғасады. 

91 %
обновление 
оборудования 
с 2009 года

78,1 %
коэффициент 
использования 
электрической 
мощности

110 МВт
установленная 
электрическая
мощность

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ПАВЛОДАР 2-ЖЭО

Станцияның орнатылған электр 
қуаты 110 МВт құрайды. 2-ЖЭО қа-
ланың өнеркәсіптік кәсіпорындарын, 
жергілікті қызмет көрсету нысан-
дарын және үй шаруашылықтарын 
электр энергиясымен қамтамасыз 

етеді. 2018-2019 жылу беру ма-
усымы кезінде орнатылған электр 
қуатын пайдалану коэффициенті – 
78,1%.

769,91 км:

ұзындығы
тұтынушылар желілерін есепке 
алғанда

«ПАВЛОДАР ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІ» ЖШС

332 Гкал/ч
установленная 
тепловая
мощность

555 МВт
установленная 
электрическая
мощность

1 154 Гкал/ч
установленная 
тепловая
мощность
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«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ-ның («ПЭТК» АҚ) 
негізгі қызметі Павлодар облысының 
11 ауданында, Павлодар, Ақсу қа-
лаларында электр энергиясын беру 
мен таратуды жүзеге асыру болып 
табылады. Өндірістік қуаттары Пав-
лодар қаласы мен Павлодар облы-
сында орналасқан. Қызмет көрсету 
аумағы – 105,9 км2 құрайды. 

«Павлодар ЭТК» АҚ электр желілері 
«Қазақстан электр желілерін басқару 
компаниясы» (KEGOC) АҚ арқылы 
Қазақстан бірыңғай энергетикалық 
жүйесіне және Ресей желілеріне 
қосылған, ол Компанияға Павло-
дар №1,2 және 3 ЖЭО өндіретін 
электр энергиясын таратуға мүм-
кіндік береді. №1 ЖЭО «Алюминий 
Казақстан» АҚ, №2 және 3 ЖЭО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на тиесілі. 

«ПЭТК» АҚ электр желілеріне 
Қазақстанның өнеркәсіптік аймағы 
– Павлодар облысының көптеген 
кәсіпорындары қосылған. Мұнда 
түрлі меншік формасындағы 5 
мыңдай аса кәсіпорын қызмет етсе, 

өңір тұрғындарының саны – 752,9 
мың адамды құрайды.

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

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

• Шығыс электр желілері кәсіпор-
ны: Железинский, Қашыр, Лебя-
женский, Павлодар, Успенск, 
Шарбақты АЭЖ (Оң жағалау); 

• Қалалық электр желілері 
кәсіпорны (ҚЭЖК) Павлодар қа-
ласы 0,4–10 кВ тарату желілері-
не пайдалану және техникалық 
қызметтерін көрсетеді; 

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

• Қызметтің реттеуші түрлеріне 
жатпайтын Қалалық үй ішілік 
электр желілері (ҚҮІЭЖ) Павло-
дар және Ақсу қалалары көпқа-
батты үйлер кондоминиумының 
0,4 кВ электр желілеріне қызмет 
көрсету келісімшарты бойынша 
жұмыс жасайды; 

• Өндірістік басқармалар, қыз-
меттер мен бөлімдер. 

«ПАВЛОДАР ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛІК ТАРАТУ 
КОМПАНИЯСЫ» АҚ 

15 352,6 км
«ПЭТК» АҚ 
желілерінің ұзындығы

14 564,2 км

788,4 км
кабельдік
желілер

«Екібастұз жылу желілері» 
Екібастұз қаласының тұты-
нушыларына жылу энергиясын 
беруді және таратуды жүзеге 
асырады. Кәсіпорынның қызметі 
жылу желілерінің пайдалану 
сенімділігін жетілдіруге және 
жылу энергиясын шығару, беру 
және тұтыну үрдістерін үйлестіру-
ді қамтамасыз етуге бағыт-
талған. Екібастұз қаласы жылу 
желілерінің ұзындығы  

• Магистральдық жылу желілері – 
37,6 км;

• Квартал ішілік жылу желілері – 
305,1 км;

• Тұтынушылар желілері – 
80,2 км;

• Орталық жылу таратушы пункті 
– 1 бірлік;

• Сорғы станциялары – 4 бірлік.

422,9 км:

тұтынушылар желілерін есепке 
алғанда, 

«ЕКІБАСТҰЗЖЫЛУЭНЕРГО» ЖШС ЕКІБАСТҰЗ 
ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІ

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 2016-2019 жылғы тұтынушыларды жылумен қамту қызметіне орташа босату 
тарифтері

Жылу энер-
гиясы 01.01.16 01.07.16 01.01.17 01.04.17 01.01.18 01.05.18

01.12.18 
31.12.18

 01.01.19 
31.12.19

Павлодар қ. 2 953,66 2 992,12 3 309,63 3 309,63 3 685,55 3 738,41 3 731,12 3 874,95

Екібастұз қ. 3 884,98 3 924,73 4 662,49 4 662,49 5 339,13 5 379,60 5 379,60 5 383,53

«Павлодарэнергосбыт»ЖШС 2016-2019 жылғы тұтынушыларды электрмен қамту қызметіне орташа босату 
тарифтері

Электр энергиясы 01.01.16 09.01.17 03.05.17 01.09.17 01.10.18 01.01.19

ҚҚС-сыз теңге/кВт.с 12,300 12,300 12,370 12,920 12,390 12,050

тенге с НДС/ кВт·ч 13,776 13,776 13,854 14,470 13,877 13,496

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

Кәсіпорын төмендегі энер-
гоқамту қызметтерін көрсетеді:

• Павлодар қаласында электр мен 
жылу энергиясы;

• Павлодар облысы аудандары 
мен Ақсу қаласында электр 
энергиясы;

• Екібастұз қаласында жылу энер-
гиясы.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
тұтынушыларға сервистік қызмет 
көрсету сапасын жаңа технология-
ларды қолдану арқылы арттыру са-
ясатын жүргізеді. Тұтынушыларға 
қолайлы болуы үшін екінші дең-
гейлі банктер, интернет, банкомат-
тар, терминалдар арқылы төлем 
жасау жүйесі жолға қойылған. 
Қазіргі таңда екінші деңгейлі 7 
банкпен, «Қазпошта» АҚ филиа-
лымен, «Astana-Plat» ЖШС және 
«Қазақстан Республика Ұлттық 
Банкінің қазақстандық банкаралық 
есеп орталығы» ШЖҚ-мен төлем 
жасау бойынша келісімшарттарға 
қол қойылған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС

«ЕКІБАСТҰЗЖЫЛУЭНЕРГО» ЖШС ЕКІБАСТҰЗ ЖЭО

Станцияның орнатылған электр қуа-
ты 12 МВт құрайды. ЕЖЭО Екібастұз 
қаласын жылумен қамтудың жалғыз 
көзі болып табылады. Станцияның 
пайдалануға берілгеніне 2019 жылы 
63 жыл толды: ол Компанияның ең 
көне кәсіпорны болып табылады.

12 МВт
установленная 
электрическая
мощность

оның ішінде электр беру әуе желілерінің  
ұзындығы
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2009 ЖЫЛДАН БЕРГІ МАҚСАТТЫ 
МІНДЕТТЕР 2019 ЖЫЛҒЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУ СТАТУСЫ

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

Станциялар қондырғыларының тозуы 62,1%-ға төмендеді;

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

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

зиянды шығарылымдар саны 30%-ға қысқарады; зиянды шығарылымдар 42,158 мың тоннаны құрап, 34%-ға төмендеді;

орнатылған электр қуатының өсімі – 127 МВт 
немесе 23,1%; орнатылған электр қуаты 677 МВт (өсім 23,1%);

орнатылған жылу қуатының өсімі – 356 Гкал/с 
немесе 18,6%; орнатылған жылу қуаты 2 268 Гкал/с (өсім 18,6%); 

электр энергиясын өндіру бойынша – 3 733 млн 
кВт⋅с немесе 23,6%; электр энергиясын өндіру бойынша – 3 560 млн кВт⋅с (өсім 17,8%);

жылу энергиясын босату бойынша – 5 405 мың 
Гкал немесе 32,1%. жылу энергиясын босату бойынша – 4 539,9 мың Гкал (өсім 10,9%).

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

• электр энергиясы бойынша 0,2%-ға;

• жылу энергиясы бойынша 1,89%-ға.

Электр желілеріндегі нормативтен тыс шығындар 2015 жылы толықтай 
жойылды. 

Шығындардың төмендеуі:

• электр энергиясы бойынша 0,82%;

• жылу энергиясы бойынша 1,2%.

Бірегей АТ-платформада тұтынушыларға қызмет 
көрсету орталықтарын құру. 

ABB Ellipse (АСУПФиА Ellipse) жүйесі базасында өндірістік қорлар мен 
активтерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін дамыту.

Бірыңғай биллинг жүйесіне көшу. Электр және жылу энергиясы бойынша заңды және жеке тұлғаларды 
бірыңғай биллинг жүйесіне енгізу «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-на 
2019 жылы толықтай аяқталды. 

Экология, қызметкерлердің денсаулығын қорғау, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласы бойынша ха-
лықаралық стандарттар талаптарына сәйкестікке 
сертификаттаудан тұрақты өту. 

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

Компания келесі халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестікке 
сертификаттаудан өтті:

• ISO 9001:2008, сапа менеджменті жүйесі (2008 ж.);

• ISO 14001:2004, қоршаған орта менеджменті жүйесі (2008 ж.);

• OHSAS18001:2007, кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менед-
жменті жүйесі (2011 ж.);

• ISO 50001:2011, энергетикалық менеджмент жүйесі (2015 ж.).

2019 жылы Компанияда МС ISO 45001:2018 талаптарына сәйкес Ең-
бекті қорғау бойынша шаралар жоспары әзірленді. 

2019 жылы қазанда TÜV Rheinland Kazakhstan OHSAS 18001:2007 ме-
неджмент жүйесі бойынша сыртқы аудит жүргізіп, Компанияның жұмыс 
қабілетін, нәтижелілігін және жақсаруға бағыт алғанын растады. 

Өндірістік жарақаттануды төмендету мақсатында 
шаралар өткізу. 

2019 жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы кәсіпорын-
дарында 12 Қауіпсіздік техникасы күні, 439 кіріспе инструктаж, 24 
өндірістік жиналыс, сондай-ақ, «ПЭТК» АҚ және «АЭҮК» АҚ кәсіпорын-
дарында өзара аудит өткізілді. 

• Кәсіпорындарды жоғары білікті қызметкерлер-
мен қамту:

• Жұмысшылардың басқарушылық және кәсіби 
компетенцияларын дамыту;

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

• Ішкі және сыртқы кадрлық резервті қалыпта-
стыру. 

2019 жылы 48 жұмысшы кәсіпорын профилі бойынша сырттай оқу 
формасымен жоғары білім алса, 16 жұмысшы кәсіпорын профилі бой-
ынша сырттай оқу формасымен техникалық/кәсіби білім алды. 

Төрт жылда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» жоғары білікті жұмысшылары 
қатарынан тәлімгерлер пулы қалыптасса, жыл сайын орта есеппен 86 
жұмысшы тәлімгер болып тағайындалады. 

2019 жыл ішінде кадрлық резервтегі 564 жұмысшының 104-і бас-
шылық лауазымдарға ауыстырылды. 

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН СӘЙКЕС МІНДЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ2020 жылға дейінгі  
ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стра-
тегиялық мақсаттарына қол 
жеткізудің негізгі бағыттары

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

• өндірістің техникалық деңгейін 
көтеру және негізгі өндірістік 
қорлар мен инфрақұрылым-
ды жаңарту арқылы өндірістік 
тиімділікті арттыру; 

• инновациялық бағыттарды 
салмақты түрде дамыту арқылы 
перспективалы жобаларды 
енгізу;

• кадрлық құрамды өндірістік сек-
тор мен кәсіпорынды басқаруда 
жаңа тиімді технологияларға 
үздіксіз үйрету арқылы үздік 
басқару стандарттарын енгізу.

Алға қойылған стратегиялық 
мақсатқа қол жеткізу үшін 
Компания мынадай міндет-
терді жүзеге асырады

• инвестициялық бағдарламалар 
жүргізу, апаттылық қауіп-қатер-
лерін төмендету және жұмыссыз 
тұрып қалуға жол бермеу үшін 
электр өндіретін нысандардағы 
жабдықтарды қайта жарақтау 
және жаңарту;

• жылу және электр энергияларын 
тасымалдау кезінде тым жоға-
ры нормативтік шығындарды 
төмендету;

• жылу және электр энергиясы 
бірліктерін өндіруге жұмсалатын 
меншікті шығындарды төмен-
дету;

• энергияны өндіру және тасы-
малдау кезінде үнемдеуші және 
энергиялық тұрғыдан тиімді 
технологияларды енгізу;

• экология, қызметкерлердің ден-
саулығын қорғау, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік салалары бойынша 
халықаралық стандарт талапта-
рына сәйкестіктің сертификатын 
сақтау;

• қызметкерлердің кәсіби деңгей-
ін арттыру мақсатында оларды 
үздіксіз оқыту;

• кәсіпорындарды басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін 
енгізу.

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІН 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАНЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПЕР-
СПЕКТИВАЛАРЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қа-
зақстанның электр энергетикасы 
саласындағы кәсіпорындар ара-
сында өндірістік активтерді жаңар-
ту және қайта құруға салынған 
капитал көлемі бойынша ең ірі 
инвестициялық бағдараламалар-
дың бірін жүзеге асырады. Компа-
ния 2010-2020 жылдарға жоспар-
лаған инвестиция көлемі 124,5 
млрд теңгені құрайды. 2016-2020 
жылдарға арналған Даму стратеги-
ясына сәйкес, Компания үш бағыт 
бойынша инвестициялық бағдар-
ламаны жүзеге асыруды жалға-
стырды: беру кезінде электр және 
жылу энергиясы шығындарын 
төмендетуді қоса алғанда, энергия 
үнемдеу; өндірістің экологиялық 
параметрлерін жақсарту. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 
стратегиялық мақсаты – аймақтың 
экономикалық өсімін қамтама¬-
сыз ету үшін Павлодар облысының 
энергетикалық жүйесінің теңде-
стірілген және тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін жетекші энер-
гетикалық компания құру болып 
табылады. Компания әлемдік озық 
тәжірибелерді белсенді түрде 
ендіреді және өзінің қызметін өн-
діріс, экология, денсаулық сақтау 
салаларындағы және әлеуметтік 
саладағы халықаралық стандарт-
тарға сәйкес жүзеге асырады. 
Қызмет тиімділігін арттыру арқылы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 
қызметі Компания активтерінің 
нарықтық құнын ұлғайтуға және 
инвестициялық тартымдылығын 
арттыруға бағытталған.
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ЭНЕРГИЯ – ТІРШІЛІК ТІРЕГІ

ӨНЕРКӘСІП

Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 2019 
жылы 3,8%-ға өсті. Тау-кен өнер-
кәсібіндегі өсім 3,7% болса, мұнай 
өндіруде 0,2%, металл өндіруде 
15,8% болды. 2019 жылы мұнай 
өндіру ірі жобаларда жөндеу 
жұмыстарын жүргізу және мұнай 
котировкаларының төмендеуіне 
байланысты өскен жоқ. Металлур-
гиядағы жағдай бірінші кезекте 
түсті металлургиядағы ірі жоба-
лардың жобалық қуатына шығуы 
арқасында жақсырақ болды. 

Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 4,4%-
ға өсті. Азық-түлік пен сусындар 
өндірісі (10,2%), мұнай өңдеу 
өнімдері (6,6%), негізгі түсті ме-
талдар (6,8%) және машина жасау 
(20,9%) өсті. 

Электрмен қамтуда, газ беруде 
және әуе кондиционерінде өнер-
кәсіптік өндірістің индексі 101,3%-
ды құрады. Өсімді негізінен электр 
энергиясын өндіру, беру және 
тарату көлемінің 4,6%-ға артуы 
қамтамасыз етті. Қазақстандық 

экономика өсімінің 
негізгі драйверлері 
құрылыс, сауда және 
транспорт болды. 
Қазақстан ЖІӨ 2019 
жылы 4,5%-ға өссе, 
бұл көп жағдайда 
тұтынушылық 
сұранысқа, сондай-
ақ, бірінші кезекте 
тау-металлургия 
өнеркәсібіне салынған 
инвестицияларға 
байланысты болды

ЖІӨ

Жалпы ішкі өнім динамикасы
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті
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НАРЫҚТЫҚ
ОРТАҒА
ТАЛДАУ

Қазақстан экономикасы 2019 жылы әлемдік экономиканың өсу қарқынының айтарлықтай бәсеңдеу 
жағдайында дамыды. Қазақстандық экономика өсімінің негізгі драйверлері құрылыс, сауда және 
транспорт болды. Қазақстан ЖІӨ 2019 жылы 4,5%-ға өссе, бұл көп жағдайда тұтынушылық сұра-
нысқа, сондай-ақ, бірінші кезекте тау-металлургия өнеркәсібіне салынған инвестицияларға бай-
ланысты болды. Шынайы табыстардың өсімі, әлеуметтік төлемдерді қамтамасыз ету және бөлшек 
несиелеуді арттыру бөлшек тауар айналымын 5,8%-ға көбейтті.

ҚАЗАҚСТАН 
ЭКОНОМИКАСЫНА ШОЛУ

Өнеркәсіптегі және жалпы электр энергетикасындағы 
өндіріс динамикасы
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті



НАРЫҚТЫҚ ОРТАҒА ТАЛДАУ
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БОЛЖАМ

Дүниежүзілік банк сәуірдегі болжамда әлемдік нарықты шикізат тауарларына сұраныстың төмендеуі, қазақстан-
дық экспортқа қысым және енгізілген карантин және COVID-19-бен күрес жағдайында ішкі сұраныс пен инвести-
цияның қысқаруына байланысты Қазақстан экономикасы 2020 жылы 0,8%-ға төмендейді деп күтіп отыр. 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2019 жылы негізгі капиталға 
салынған инвестиция өсімі 8,5%, 
өнеркәсіпке салынған инвестиция 
өсімі 15%-ды құрады, бұл ретте 
оның 61%-ы мұнай мен газ өн-
діруге тиесілі. Электр энергетикасы 
саласында саланы тарифтік реттеу- 
дің өзгеруі мен инвесторлардың 
кетуімен байланысты инвестиция 
көлемінің азаюы байқалды.

ИНФЛЯЦИЯ

Тұтынушылық құнның индексі 
2019 жылы 5,4%-ды құрады. 
Азық-түлік тауарларының қым-
баттауы мен теңгенің құнсыздануы 
инфляцияға қысым көрсетуші 
негізгі факторлар болды. Жыл ішін-
де тұрғын үй қызметтері 2,7%-ға 
төмендесе, оның ішінде электр 
энергиясының бөлшек құны 4,3%-
ға құлады.

ӨНДІРІС

Қазақстанның энергетикалық 
секторы 3 аумаққа – Солтүстік, 
Оңтүстік және Батыс аумақтарға 
бөлінеді. ҚР-нда электр энергия-
сын өндіру және тұтыну бойынша 
Солтүстік аумақ лидер саналады. 
2019 жыл қорытындысы бойынша 
элеткр энергиясының 77%-ы осы 
аумақта өндіріліп, 67%-ы тұты-
нылған. Аумақта басқа өңірлерге 
жіберу үшін артық энергия қалып-
тасады. 

KEGOC жүйелік операторының 
мәліметінше 2019 жылы Қа-
зақстанда электр энергиясын 
өндіру көлемі 106 млрд кВт·с-ты 
құрап, 2018 жылмен салысты-
рғанда 0,7% немесе 767,3 млн 
кВт·с-қа төмендеген. 1,2% немесе 
1 млрд кВт·с-қа төмендеу Солтүстік 
аумақта байқалса, Оңтүстік өңір 
(1,7% немесе 186,9 млн кВт·с-қа) 
мен Батыс өңірде (0,5% немесе 
63,6 млн кВт·с-қа) өндіріс өскен.  

ГЭС-терде электр энергиясы өн-
дірісі айтарлықтай (2018 жылмен 
салыстырғанда 358,1 млн кВт·с 
не 3,5%-ға) төмендесе, ЖЭС-те 
төмендеу 840,1 млн кВт·с (1,0%), 
МЖЭС-те 143,7 млн кВт·с (1,6%) 
болды. КЭС, ЖелЭС және БГҚ 
өндірісі 574,6 млн кВт·с-қа артты 
(екі еседен астам). Нәтижесінде 
жаңартылатын энергия көздерін 
қолданатын станциялар өндірісі 
жалпы өндіріс құрылымының 1%-
ына жетті. 

Қазақстандағы ірі энергетикалық 
компания «Самұрық-Энерго» АҚ 
болып табылады. Оның 2019 
жылғы электр энергия өндірісіндегі 
үлесі 28,5% болса, кейінгі орын-
да 17,5% үлеспен ERG тобы тұр. 
ОАЭК компаниялар тобының үлесі 
өткен жыл қорытындысы бойынша 
6,6%-ды құрап, 2018 жылмен 
салыстырғанда өзгерген жоқ.

В 2019 году производство электро-
энергии в Павлодарской области 
по данным Системного оператора 
сократилось на 6,4 % и составило 
42,7 млрд кВт·ч. Это стало самым 

Өндіріс типі 2017 2018 2019 Изменение Вес в 2019 году

ЖЭС 82,42 86,80 85,96 -1 % 81 %

МЖЭС 8,37 10,30 9,98 -3 % 9 %

ГЭС 11,16 9,10 8,98 -1 % 8 %

СЭС, ЖелЭС 
және БГҚ 0.34 0.50 1,11 122 % 1 %

крупным снижением по регионам 
Казахстана в минувшем году,  
связано со уменьшением генера-

ции крупнейшими производите-
лями.

Динамика инфляции в РК, %
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Динамика инвестиций в основной капитал, %
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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«Арселлор Миттал»
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Мұнай-газ кәсіпорындары

ККЖ
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«Қазақмыс Энерджи»

ERG

«Самұрық-Энерго»

81,65 % 13,37 % 11 %

Солтүстік Батыс Оңтүстік

Электр энергетикасы экономи-
ка мен ел дамуында үлкен роль 
ойнайды. Азаматтардың ден-
саулығы мен жайлылығы, әле-
уметтік тұрақтылық, кәсіпкерлік 
және өнеркәсіптік белсенділік 
электр энергетикасы саласындағы 
тұрақтылыққа тікелей тәуелді. 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Қазақстанда электр қуатының жаңа 
энергетикалық нарығы енгізілді: 
электр энергиясының бұрынғы 
бірыңғай нарығы екі сегментке 
– электр энергиясы және электр 
қуатына бөлінді. 

Электр энергиясын өткізу меха-
низмі бұрынғыша қалды. Өндіріс 
компаниялары электр энергиясын 
не екі жақты шарттар негізінде, не 
«ЭҚНҚО» АҚ биржасында орта-
лықтандырылған сауда арқылы 
өткізеді. 

Бұл ретте қуат нарығы құрылып, 
электр қуатын орталықтанды-
рылған сату мен сатып алу «ЖЭК 
қолдау жөніндегі есеп-қаржылық 
орталығы» ЖШС арқылы жүзеге 
асырылады. Бірегей сатып алушы 
жыл сайын бекітілетін баланс ая-
сында энергия қуатының болжам-
ды дефицитін жабу үшін электр 

қуатын сатуға жеті жылдық кезеңге 
шарт жасайды. Қуат сату кезінде 
өндіріс компанияларында олардың 
қондырғыларын қажетті техника-
лық жағдайда және электр энерги-
ясын өндіруге ұдайы дайындықта 
ұстап тұру міндеттемелері пайда 
болады. 

Өзгерістер электр энергетикасы са-
ласын рентабельді емес етіп, оның 
инвестициялық тартымдылығын 
төмендетеді. 

ҚАЗАҚСТАН ЭНЕРГЕТИКА
САЛАСЫНА ШОЛУ

ҚР электр энергия өндірісі және кері ағын сальдосы, млрд кВт.с
Дереккөз: KEGOC, «Самұрық-Энерго» АҚ

Елдің ірі энергия өндіруші кәсіпорындарында 
электрэнергиясын өндіру, млрд кВт.с
Дереккөз: «Самұрық-Энерго» АҚ

2019 жылы аумақтар бойынша электр энергиясын өндіру, млрд кВт.с
Дереккөз: KEGOC

Өндіріс типтері бойынша электр энергия өндірісі, млрд кВт·с
Дереккөз: KEGOC
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При этом Павлодарская область 
остаётся основным регионом 
производства электроэнергии в 
стране. В 2019 году доля региона в 
общем объёме генерации состави-
ла более 40 %.

Установленная мощность электро-
станций Павлодарской области 
на начало 2020 года составляет 
8 049 МВт. Доля АО «ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО» в генерации электроэнер-
гии Павлодарской области соста-
вила в 2019 году 8,4 %, в общем 
объёме генерации в Казахстане – 
3,4 %. Крупными производите-
лями электроэнергии в регионе 
являются также ТОО «Экибастуз- 
ская ГРЭС-1» и АО «Экибастузская 
ГРЭС-2», находящиеся под  
управлением АО «Самрук-Энерго». 
Это одни из крупнейших про-
изводителей электроэнергии в 
стране, некоторым недостатком 
их можно назвать потребность 
в значительных инвестициях на 
модернизацию активов. Также к 
крупным производителям отно-
сятся Аксуская ГРЭС, входящая в 
состав АО «Евроазиатская энер-
гетическая корпорация», и ТЭЦ-1 
АО «Алюминий Казахстана». Преи-
муществом ТЭЦ-1 можно назвать 
наличие крупного собственника в 
лице ERG, готового осуществлять 
инвестиции в актив, недостатком 
можно считать зависимость от 
ключевого клиента.

Потребление электроэнергии 
в Павлодарской области в 
2019 году выросло на 0,5 % 
до 19,5 млрд кВт·ч. 

ТҰТЫНУ

ҚР-да электр энергиясын тұтыну 
2019 жылы 1,96 млрд кВт·с-қа 
артып, 105,19 млрд кВт·с болды. 
Электр энергиясын тұтыну бойын-
ша ең негізгі өсім солтүстік аумақта 
байқалды – 1,197 млрд кВт·с 
(1,8%). Оңтүстік аумақта өсім 0,74 
млрд кВт·с (3,4%) болса, Батыс ау-
мақта – 0,027 млрд кВт·с (0,2%).

Электр энергиясын тұтыну өсімі 
барлық дерлік ірі өнеркәсіптік 

кәсіпорындарда байқалды. 
Мәселен, «УКТМК» АҚ тұтынуды 
192,2 млн кВт·с-қа (28,3%-ға), 
«Kazakhmys Smelting» ЖШС 153,7 
млн кВт·с-қа (15,0%-ға), «Қаз-
цинк» ЖШС 143,8 млн кВт·с-қа 
(5,3%-ға) арттырды.

Электр энергиясын тұтыну өсімінің 
жоғарғы шегі Қарағанды (671,8 
млн кВт·с не 3,9%-ға) және Алма-
ты (364,2 млн кВт·с не 3,3%-ға) 
облыстарында байқалды. 

2019 жылы электр энергиясы өн-
дірісі тұтынудан 836,7 млн кВт·с-қа 
артық болды. 
 

САЛЬДО-КЕРІ АҒЫН

2019 жылы Ресей Федераци-
ясынан электр энергиясының 
сальдо-кері ағыны 133,5 млн кВт·с 
құрады. Орталық Азияға саль-
до-кері ағын – 908 млн кВт·с. Қо-
рытындысында таза экспорт 774,6 
млн кВт·с-қа жетті (2018 жылы 3 
568,8 млн кВт·с).

ҚУАТТАР

Қазақстанда электр энергиясын 
155 электр станциясы өндіреді. 
Олардың 2020 жылғы 1 қаңтар-
дағы орнатылған қуаты 22 936,0 
МВт болды. Бұл бір жыл бұрынғы 
көрсеткіштен 1 034,0 МВт-қа ар-
тық. ЖЭС қуаттарының өсімі 453,0 
МВт болды. Күн электр станцияла-

Электр 
станциялары

Орнатылған қуат Иеліктегі қуат

2019 2020 Прирост 2019 2020 Прирост

Барлығы 21 902,0 22 936,0 1034,0 18 895,0 19 329,0 434,0

ЖЭС 17 134,0 17 389,0 255,0 15 513,0 15 594,0 81,0

МЖЭС 1 802,0 1 999,0 197,0 1 520,0 1 662,0 142,0

СЭС 146,8 597,0 450,2 125,4 364,0 238,6

ЖелЭС 181,6 282,0 100,4 114,5 149,0 34,5

ГЭС 2 636,7 2 666,0 29,3 1 622,1 1 558,0 -64,1

Биогазды 
құрылғы (БГҚ) 1,1 1,06 0,04 0,6 0,5 -0,1

рының қуаты 450,2 МВт-қа артса, 
жел станцияларыныкі 100,4 МВт-
қа, гидроэлектр станцияларыныкі 
29,0 МВт-қа артты. 

2019 жылы иеліктегі қуат 434,0 
МВт-тан 19 329,0 МВт-қа өсті. 
Жылдық қысымның жоғарғы шегі 
15 182,0 МВт-ты құрады. 2018 
жылмен салыстырғанда жылдық 
максимум 359,0 МВт немесе 
2,4%-ға өсті. 

ТАРИФТІК РЕТТЕУ

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
«шекті тарифтер» саясаты салаға 
инвестиция тартуға ықпал етуі 
тиіс Электр қуаты нарығы меха-
низмімен алмастырылды. 

Қолданыстағы электр энергиясы 
тарифі екі бөлікке бөлінген:

• электр энергиясы тарифі – электр 
энергиясын өндіру шығынын 
өтейтін ауыспалы бөлік;

• қуат тарифі – қолданыстағы 
электр қуаттарын жаңарту, 
жаңғырту, қайта құру, кеңейтуге 
және жаңаларын салуға са-
лынған инвестицияның қайта-
рымдылығын қамтамасыз ететін 
тұрақты бөлік. 

Қолданыстағы барлық станция-
ларға электр қуаттарының дай-
ындығын қамтамасыз ету бой-
ынша қызметке бір шекті тариф 
бекітіледі, сондай-ақ, барлық 
қуатқа не оның белгілі бір бөлігіне 
жеке инвестициялық келісім жаса-
уға және жеке тариф алуға мүмкін-
дік беріледі. 

Тұтынушыға ғана бағытталған 
тарифтік саясат көп жыл бойы 
электр энергетикасы саласының 
тауарлары мен қызметтері құнын 
әлеуметтік маңызды деңгейде 
ұстап тұруға мүмкіндік берді. Соңғы 
жылдардағы жаңаша реттеу электр 
энергетикалық компания- лардың 
жалпы рентабельділігі 2019 жыл-
дан бастап 0%-ға дейін төмендеуі-
не әкелді.   

Тұтынушылар мүддесі мен энер-
гетика саласының қажеттіліктері 
арасындағы теңгерімнің бұзылуы 
асқан алаңдаушылық туғызып, 
электр энергетикасы саласы 
жағдайының нашарлауын күтуге 
мәжбүрлейді. 

2018 жылғы қарашада ҚР Энер-
гетика министрлігі барлық өңірде 
және барлық энергокомпания-
ларда электр энергиясы тарифін 
жаппай төмендету туралы күмәнді 

шешім қабылдады. Кей жағдай-
ларда мұндай төмендеу 25%-ға 
жетті. 

Сондай-ақ, негізсіз және түсіндір-
месіз қабылданған ҚР Энергетика 
министрінің 2018 жылғы 14 жел-
тоқсандағы № 508 бұйрығымен 
тариф есебінен энергия өндіруші 
рентабельділігінің 12%-дық нор-
масы алынып тасталды. Бұл 2019 
жыл басынан электр өндірісінің 
нөлдік рентабельділігіне әкелді. 
Сөйтіп, инвесторлардың жаппай 
кетуіне мәжбүр етіп, өтімділік де-
фицитін орнатты. 

Аталған норма электр энергиясы 
тарифінің келесі негізгі құрамдас 
бөліктері бағасының қымбаттауы 
фонында енгізілді: отын, теміржол 
тасымалы, теміржол қозғалмалы 
құрамының құны, «KEGOC» АҚ 
желісі бойынша электр энергиясы-
ның транзиті, жаңартылатын энер-
гия көздерін қолдау шығындары. 
Бұдан бөлек, компаниялар жұмыс-
шыларының еңбекақысына индек-
сация жасауға мәжбүр болды.
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Дереккөз:  «Самұрық-Энерго» АҚ

ҚР-да электр энергиясын тұтыну, млрд кВт.с
Дереккөз: KEGOC

Аумақтар бойынша электр энергиясын тұтыну, млрд кВт.с
Дереккөз: KEGOC
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Ағымдағы тарифте қамтылмаған 
барлық шығындарды энергия 
өндірушілер барлық кезең бойында 
банктен қаржыландыру алу арқылы 
және жеке акционерлер қаражаты 
есебінен өтеді. 

Атап өту керек, өтімділік дефи-
циті нәтижесінде инвестициялық 
бағдарламалардың қысқаруы не 
орындалмауы қондырғылардың 
тым тозуына, энергия өндірісі 
көлемінің азаюына, нысандардағы 
апаттардың артуына, сондай-ақ, 
олардың жойылу мерзімінің артуына 
әкеледі. Энергетикалық компания-
лардың көпшілігі энергия өндіру мен 
ағымдағы тарифтік саясатқа қажет 
шығындар дисбалансын өтеу үшін 
банктен кредит тарту бойынша өз 
мүмкіндіктерін тауысқан. 

Мемлекет тарапынан қаржылық 
қолдау болмаса, энергетикалық 
кәсіпорындардың банкрот болуы 
және олардың халықаралық және 
ресейлік банктерге берілуі әбден 
мүмкін. Ал бұл Қазақстан үшін 
энергияны өндіру, тасымалдау және 
өткізу бойынша стратегиялық тәуе-
келдер тудырады. 

Одан бөлек, өндірістік активтердің 
моральды және техникалық тозу 
көрсеткіштері қазірдің өзінде шұғыл 
шараларды қабылдау қажеттілігін 
тудырады. 

Энергиямен қамсыздандыру саласы 
өндіріс, беру, тұтыну процестерінің 
бірлігі спецификасына ие және оны 
сақтау мүмкіндігінің жоқтығымен 
ерекшеленеді. Тиісінше, қондырғы-
ның істен шығуы жақын маңдағы 
елдерден қымбат энергияны им-
порттау қажеттілігін туындатады. Бұл 
елдің энергетикалық тәуелсіздігіне 
қауіп төндіреді.  
 
 
 
 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН 
БЕРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14 облыс пен 3 республикалық 
маңызға ие қалада 26 ТЭК қыз-
мет етеді. Олардың балансында 
0,4–220  кВ желілері мен 150-ге 
жуық шағын энергия беруші ұй-
ымдар бар. Бұл компаниялардың 
меншік формасы әртүрлі. ҚР электр 
желілерінің физикалық тозуы 70%, 
ал электр желілеріндегі шығындары 
18%-ға жетеді.

220–500 кВ жүйеқұраушы 
желілерінің ролін Қазақстан ұлттық 
электр желісі орындайды. Ол мемле-
кетаралық және өңіраралық электр 
энергиясын беруді қамтамасыз етеді 
және негізгі электр станциялары 
мен қысым түйіндерін біріктіреді, 
Қазақстан БЭЖ-нің көршілес елдер-
мен параллель жұмысын қамтама-
сыз етеді. Қазақстан ҰЭЖ электр 
желілері «KEGOC» АҚ басқаруында 
болса, ол қосымша жүйелік опера-
тор функциясына ие. 

Бірқатар 220 кВ магистральдық 
ЭБЖ-нің ірі өнеркәсіптік топтар мен 
ЭТК құрамында болуы жүйеаралық 
ЭБЖ толық мүмкіндігін пайдалануға 
мүмкіндік бермейді және шығын-
ды төмендету үшін БЭЖ жұмысы 
режимдерін оңтайландырумен 
байланысты мәселелерді шешуде 
қиындық тудырады. 

ЭТК желілеріндегі басты мәселелер:  

• негізгі қорлардың жоғары тозу 
деңгейі;

• өңірді дамыту жоспарларының 
және олармен байланысты өңірлік 
электр желілерін дамыту жоспар-
ларының болмауы (бірыңғай 
техникалық саясаттың болмауы);

• Шаруашылықтық емес желілер 
және мемлекеттік немесе жеке 
қаржыландыру аясында салынған 
желілер;

• ЭТК желілеріндегі электр энергия-
сы шығындарының жоғары мөл-
шері (18%-ға дейін), республика 
бойынша шығындардың орташа 
деңгейі 14%;

• Электрмен жабдықтаудың төмен 
сенімділігі және электр энергиясы 
сапасын қамтамасыз ету;

• ЭТК жылжымайтын мүлкін, негізгі 
қорларын тіркеу;

• Жаңа тұтынушыларды қосу бой-
ынша ҰЭМ АҰП мен ҚР ЭМ ара-
сында келіспеушіліктердің болуы;

• Электр энергиясын автоматтанды-
рылған есептеу құралдарына ҚР 
бірыңғай стандартының, талапта-
рының болмауы;

• Бір облыс шегінде бірнеше ЭТК 
және көптеген энергия беруші ұй-
ымдардың (Қарағанды облысын-
да 40-қа жуық) болуы;

• Инвестициялық тартымдылықтың 
болмауына байланысты ЭТК 
меншік иелерінде негізгі қорларды 
жаңартуға, ЭКЕАЖ (коммерция- 
лық шығындар) енгізуге мүд-
деліліктің болмауы;

• Электр энергетикасы нысандары 
құрылысын жергілікті атқарушы 
органдар арқылы жүзеге асыруды 
қаржыландыруға байланысты 
негізсіз техникалық шешімдер 
(жүктемесі толық емес ШС салу 
(ШС 110 кВ, Шымбұлақ), 20 кВ 
қысымды енгізу (Нұр-Сұлтан қала-
сы) және тағы басқа);

• МЖӘ аясында қаржыландыру қо-
сымша беруші желілік компания-
лардың артуына әкеледі (Қорғас). 

Бұл жағдайда ЭТК-лерді ірілен-
діру, оның ішінде «Астана-ЭТК» АҚ 
мен «АЭҮК» АҚ-н біріктіру тиімді 
шешім болуы мүмкін. ЭТК тариф 
қалыптастыру жүйесін енгізу электр 
желілерін дамыту бойынша шара-
ларды жүзеге асыруға және тозуды 
төмендету бойынша мәселелерді 
шешуге негіз болар еді.

Желілерге қосылу үшін төлем енгізу 
туралы мәселені (бұған дейін қосы-
латын қуат үшін төлем алынып тас-
талған болатын) қарау, сондай-ақ, 
ЭТК балансына соңғы тұтынушы-
ның есеп құралына дейінгі барлық 
аралық тарату желілерін (иесіз, 
бюджеттік, ведомстволық және т.б.) 
беру қажет. 

Барлық тұтынушыларды ЭКЕАЖ-бен 
қамту қажеттілігі бар. Сектордағы 
жағдайдың жақсаруына «KEGOC» 
АҚ құрамынан жүйелік оператор 
функциясын (электр энергиясының 
сенімділігін, сапасын қамтамасыз 
ету, жалпы жүйелік шығындарды 
төмендету) бөліп алып, құрылым-
дық өзгеріс жасау оң ықпал етер 
еді. Мұндай балама тәжірибе Ресей 
БЭЖ-нде бар.  

ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ 
СЕКТОРЫ

Қазақстан электр энергиясы на-
рығының электрмен қамту секторы 
энергия өндіруші ұйымдардан 
не орталықтандырылған саудада 
электр энергиясын сатып алып, 
оны соңғы тұтынушыға бөлшек 
сатуды жүзеге асыратын энергия- 
мен қамтушы ұйымдардан (ЭҚҰ) 
тұрады. 

Энергия өткізуші ұйымдардың 
жылумен қамту бойынша негізгі 
проблемалық мәселесі – қолданыс- 
тағы заңнамалық актілер өткізуші 
ұйымдардың тарифінің шекті 
деңгейін ондағы өзгерісті, оның 
ішінде жеке және өзге тұтынушы-
лар көлемінің бөлшек салмағы 
өзгерісін есепке ала отырып реттеу-
ге (өйткені, бұл тұтынушылар тобы 
бойынша шекті тарифтердің артуы-
на әкеледі) мүмкіндік бермейді.

2019 жылғы 19 қарашадағы 
№90 «Тарифтерді қалыптастыру 
ережелерінде» тұтынушы топтары 
бойынша тұтынушылар дифферен-
циалды тарифтерді қолданған кез-
де жеке және заңды тұлғалардың 
жалпы тұтыну көлемінің бөлшек 
салмағының өзгеруіне байланысты 
шығындарды өтеу қарастырыл-
маған. 

Бұдан бөлек, аталған шығындар-
мен байланысты ақша қаражат-
тарын толық алмау шарттардың 
электр және жылу энергиясына 
уақытылы төлем жасамау бойын-
ша міндеттемелерінің орындал-
мауына және тиісті тауарлар мен 
қызметтерді жеткізушілер алдында 
кредиторлық қарыздың қалыпта-
суына әкеледі.

Қолданыстағы НҚА-ге төтенше 
реттеуші шараға балама бойын-
ша тарифтің шекті деңгейі әрекет 
ететін кезеңде көлемнің бөлшек 
салмағы өзгерісінен болатын 
шығынды есептеу мүмкіндігі тұрғы-
сынан өзгерістер енгізу қажет.

САЛАНЫҢ ДАМУ 
БОЛЖАМЫ

ҚР Энергетика министрлігінің 
болжамы бойынша 2020 жылы 
энергияны тұтыну 3%-ға (108,8 
млрд кВт·с-қа дейін) және өндіріс 
7%-ға (113,8 млрд кВт·с-қа) өседі. 
Соған орай, профицит 5 млрд кВт·с 
деңгейінде күтіледі. 

Сонымен бірге COVID-19-бен 
күрес шараларының әсерінен 
экономикалық жағдайдың нашар-
лауы, сондай-ақ, қазақстандық 
негізгі экспортерлер үшін сыртқы 
нарықтағы қолайсыз конъюнктура 
2020 жылы электр энергиясын 
тұтыну деңгейіне негативті әсер 
етеді. Бұл ретте саланы тиімсіз 
басқару электр энергетикасы 
саласындағы қуаттарды жаңғырту 
және өсіру потенциалын төменде-
туі мүмкін. 

Көрсеткіш 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Электр энергия-
сын тұтыну 108,8 110,7 112,7 114,5 118,0 120,8 124,1

Электр энергия-
сын өндіру 113,8 113,5 116.1 120,9 123,5 128,1 128,5

Қолданыстағы 
станциялар 103,9 101,5 100,5 100,0 100,2 98,9 98,9

Жоспардағы 
станциялар 9,9 12,0 15,6 20,8 23,3 29,2 29,6

Оның ішінде 
ЖЭК 3,6 5,0 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

Артығы: 5,0 2,8 3,4 6,3 5,5 7,3 4,4

ҚР БЭЖ электр энергиясының болжамды теңгерімі, млрд кВт·с
Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігі
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ЭНЕРГИЯ – ТІРШІЛІК ТІРЕГІ

Атауы 2016 2017 2018 2019

Орнатылған электр қуаты, МВт 662 662 677 677

Электр энергиясын өндіру, млн кВт.с 3 829 4 074 3 814 3 560

Қазақстандық электр энергиясы өндірісіндегі үлесі, % 4,1 4,0 3,6 3,4

Электр энергиясын тасымалдау, млн кВт.с 2 544 2 612 2 375 2 229

Электр энергиясын тауарлы босату, млн кВт.с 3 058 3245 3 023 2 792

Орнатылған жылу қуаты, Гкал 2 240 2 240 2268 2 268

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

Жылу энергиясын тасымалдау, мың Гкал 3 225 3 195 3 355 3 219

Жылу энергиясын тауарлы босату, мың Гкал 4 568 4 175 4 797 4 418

ҚЫЗМЕТ
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 
ШОЛУ 
және даму
перспективасы

ӨНДІРІС

Инвестициялық бағдарлама 
аясында 2019 жылы өндірісті 
арттыру, электр және жылу энер-
гиясын беру кезінде шығындарды 
азайту, қызметтің экологиялық 
параметрлерін жақсартуға бағыт-
талған қондырғыларды жаңғырту 
бойынша бірқатар ірі ауқымды 
шаралар жалғастырылды. 2019 
жылы Компания инвестициялық 
бағдарлама шараларын орындауға 
11,7 млрд теңге бағыттады.

2019 жылы электр энергиясын өт-
кізу көлемі 1 343 млн кВт⋅с құраса, 
ол 2018 жылмен салыстырғанда 
2,6%-ға жоғары. 2019 жылы 

жылу энергиясын өткізу көлемі 3 
452,355 мың Гкал құрап, 2018 
жылмен салыстырғанда 4,1%-ға 
артты. 

Жаңа қондырғыны іске қосу 
арқасында 2009-2018 жылдары 
станцияның мүмкіндіктері айтар-
лықтай артады, бұл өңірдің жылу 
және электр энергиясына деген күн 
санап өсіп келе жатқан қажеттілігін 
қамтамасыз етеді және Павлодар 
облысының бизнес-жобалары 
мен өнеркәсібінің дамуына серпін 
береді. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
ПАВЛОДАР 3-ЖЭО

Күл үйіндісінің үшінші кезегін 
салу және бірінші кезегін биіктету 
жалғасуда. №6 турбоагрегатының 
(турбина, генератор, трансфор-
матор, фундамент) жағдайын 
қашықтан мониторингілеу және 
прогнистикалау жүйесі және 
жалпыстанциялық координатор 
өнеркәсіптік пайдалануға берілді.

№№1-6 қазандық агрегаттарында 
РОУ ауыстыра отырып, коллек-
торларды қайта құру бойынша 
жұмыстар басталды. №2 қазандық 
агрегаттың коллекторын қайта 
құру жұмыстары ішінара орындал-
ды. Жұмыстар 2020 жылы аяқта-
лады деп жоспарланып отыр. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
ПАВЛОДАР 2-ЖЭО 

Күлдік тозуды төмендету мақса-
тында №2 турбоагрегат конден-
саторы мен №1 қазандық агрегат 
ВЗП кубтарын қайта құру жүргізіл-
ді. 

«ЕКІБАСТҰЗЖЫЛУЭНЕР-
ГО» ЖШС ЕКІБАСТҰЗ ЖЭО  

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

№6, 9, 13, 15 қазандық агре-
гаттарының түйінін қайта құру 
жүргізіліп, сондай-ақ, №2 түтін 
тұрбасы қайта құрылуда. 

ЭНЕРГИЯ ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА НЕГАТИВТІ ЫҚПАЛ 
ЕТУДІ ТӨМЕНДЕТУ

В 2019 году «Павлодарской РЭК» реализованы проекты, направленные на снижение потерь 
электрической энергии при транспортировке и передаче, а также по повышению надёжности 
снабжения потребителей.

2019 жылы «Павлодар ЭТК» 
АҚ-нда тасымалдау және беру 
кезінде электр энергиясы шығын-
дарын азайту, сондай-ақ, тұты-
нушыларды энергиямен қамту 
сенімділігін арттыруға бағытталған 
жобалар жүзеге асырылды. 6 км 
0,4-10 кВ электр желілерін салу, 
қайта құру және техникалық қайта 
жарақтандыру жұмыстары орын-
далды. Ұзындығы 57 км жалаңаш 
өткізгішті өздігінен берілетін 
оқшаулағыш өткізгішке ауыстыру 
үшін материалдар мен жабдықтар 
сатып алынды. 

Есептік жылы қолданыстағы 21,7 
км әуе желісінің орнына 35 кВ 
Л-62 Воскресенка2 – Трофи-
мовка жаңа электрмен қамту әуе 
желісі салынды. Ол 2020 жылдың 
бірінші кварталында пайдала-
нуға беріледі. Электр энергиясын 
коммерциялық есептеудің авто-
маттандырылған жүйесінің 1 586 
есептегіші орнатылды. 2019 жыл 
қорытындысы бойынша техника-
лық шығындар 8,57% (жоспар 
бойынша 9,24%) болды. 

Есептік жылда Павлодарда құрғақ 
оқшаулағышы мен вакуумды 

ажыратқыштары бар күштік 
трансформаторлы үш модульді 
трансформатор шағын станциясы 
орнатылды. Бұл шағын станци-
ялар күзет және өрт дабылының 
заманауи құрылғыларымен 
жабдықталған. 40 МВА-лық екі 
күштік трансформаторын орната 
отырып, 110/10 кВ «Северная 
городская» шағын станциясын 
салу бойынша жұмыстар жалға-
сын тапты. Май ажыратқыштарын 
элегазды түріне ауыстыра отырып, 
сондай-ақ, ОПУ блок-модульді 
ғимаратын монтаждай және КРУ 
10 кВ вакуумды ажыратқышта-
рын ауыстыра отырып, 110/10 
кВ «Восточная городская» шағын 
станциясын қайта құру аяқталды. 
220/110 кВ «Промышленная» 
шағын станциясында ОРУ 220 
кВ құрылысы толықтай аяқтал-
ды. Шарбақты және Железинск 
аудандарында транкингті радиоб-
айланысты монтаждау жүргізіліп, 
редиорелелі байланыс жүйесінің 
іске қосу-реттеу жұмыстары орын-
далды. 46 ғимарат пен құрылыс 
қайта құрылды. Антенна-мачталы 
құрылыстарды монтаждауға және 
0,4-10 кВ тарату желілерін қайта 
құруға қондырғылар мен матери-
алдарды сатып алу жүргізілді және 
жұмыс жобалары әзірленді. Ақсу 
қаласында 110/10 кВ «Ерма-
ковская» шағын станциясының 
бірінші кезегі қайта құрылып, ол 
10,0 МВА күштік трансформато-
рын 16,0 МВА күштік трансфор-
маторына ауыстыруды қамтыды. 
Сондай-ақ, 110/10 кВ «Потани-
но» шағын станциясының 10 кВ 
тарату құрылғысы қайта құрыл-
ды. Қалқаман қыстағында май 
ажыратқыштары элегазды түріне 
ауыстырылып, 220/35/10 кВ 
«Қалқаман» шағын станциясы 
қайта құрылды.
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күл азот қышқылы күкірт

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ ТИТАН 
ЭМУЛЬГАТОРЛАРЫН 
ОРНАТУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ станция- 
лары және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
Петропавл 2-ЖЭО-ндағы барлық 
қазандық агрегаттарда екінші дең-
гейлі титан эмульгаторлар орна-
тылып, бұл түтін газдарын тазалау 
деңгейін арттырып, кәсіпорындар-
дың экологиялық төлем шығында-
рын азайтуға мүмкіндік берді.

КҮЛ ҮЙІНДІЛЕРІН САЛУ

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

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

Күл, азот қышқылы және күкірт шығарылымдары концентрациясы, 
мг/нм3
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ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

2019 жылы Павлодар қаласының 
жылу желілерін дамыту және қайта 
құру инвестициялық бағдарла-
масына сәйкес келесі шаралар 
атқарылды:

• «Лесозавод» ықшамауданын 
жылумен қамту үшін №3 сорғы 
станциясын жабдықтап қайта 
құру;

• №31 жылу магистралінің 187,7 
метрін салу (ТК №309-дан ТК 
№839-ға дейін);

• №37 жылу магистралінің 665 
метрін салу (НП-15-тен НП-18-
ге дейін);

«Солтүстік желілік аудан аумағын-
да №282 трансформаторлық 
шағын станциясын қайта құру» 
инвестициялық бағдарламасының 
нысаны бойынша жобалық-сме-
талық құжаттамалар әзірленіп, 
мемлекеттік сараптаманың оң 
қорытындысы алынды. 

2019 жылы Екібастұз қаласының 
жылу желілерін дамыту және қайта 
құру инвестициялық бағдарла-
масына сәйкес келесі шаралар 
атқарылды:

• антитеррорлық қауіпсіздік та-

лаптарына сәйкес нысандардың 
техникалық беріктігі бойынша 
шаралар;

• магистральді жылу желілерінің 
запорлы арматураларын қайта 
құру – 25 дана.  
 
Жаңа технологияларды қол-
данып, аталған жобаларды 
жүзеге асыру осы жылу желісі-
не қосылған тұтынушыларды 
жылумен қамту сапасын артты-
руға, жылу желісінің сенімділігін 
көтеруге, құбыр өткізгіштерінің 
қызмет мерзімін арттыруға, 
жылу шығындарын төмендетуге, 
гидравликалық режимді жақсар-
туға мүмкіндік берді. 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢІ

2016 - 2020 жылдар

ЖОБА ҚҰНЫ

8,75 млрд теңге:

• ЕҚДБ қарызы – 3,15 млрд теңге;

• «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша бюджеттік субсидия  – 2,67 млрд теңге;

• Өзіндік қаражат – 2,93 млрд теңге.

МІНДЕТТЕР 

• Жылумен қамту сенімділігін, энергияны пайдалану 
тиімділігін арттыру.

•  СО2 шығарылымдарын азайту есебінен Павлодар 
мен Екібастұзда шығындарды азайту және экологи-
ялық стандарттарды жақсарту. 

МАҚСАТТЫ КӨРСЕТКІШТЕР

• Бағдарлама аясында келесі көрсеткіштер күтіледі:

• Отын үнемі — жылына 62,566 мың тонна;

• СО2 шығарылымдарының төмендеуі — жылына 91,451 мың тонна.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жұмысты атқаруда алдын ала оқшауланған құбыр 
өткізгіштер қолданылады. Ол келесілерге кепілдік 
береді:

• Жоғары жылу оқшаулау көрсеткіштері;

• Қондырғының жоғары сенімділік ресурсы;

• Нормативті пайдалану мерзімін 25 жылға жеткізу.

ПАВЛОДАРДА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЖӘНЕ ЕКІБАСТҰЗДА «ЕКІ-
БАСТҰЗЖЫЛУЭНЕРГО» ЖШС ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖЫЛУМЕН 
ҚАМТУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАҢҒЫРТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Инвестициялық бағдарлама аясында 2020 жылы 
өндірісті арттыру, электр және жылу энергиясын 
беру кезінде шығындарды төмендету және қызметтің 
экологиялық параметрлерін жетілдіруге бағытталған 
қондырғыларды жаңғырту бойынша шараларды 
жалғастыру жоспарлануда. 

2020 жылы Компания электр энергиясының өндірісін 
2019 жылғы көрсеткіш деңгейінде (3 959 млн кВт⋅с) 
ұстап тұруды, жылу энергиясын коллекторлардан 
босатуды 4 466 мың Гкал деңгейінде ұстап тұруды 
жоспарлап отыр. Оның ішінде 2020 жылы «Екібастұз-
жылуэнерго» ЖШС 71,5 млн кВт.с электр энергиясын 
өндіріп, тұтынушылардан түскен өтінім бойынша жылу 
энергиясы көлеміне сәйкес, коллекторлардан 1 475,4 
мың Гкал жылу энергиясын босатуды жоспарлап 
отыр. 

Компания 2020 жылы инвестициялық бағдарлама 
шараларын орындауға 2 147,522 млн теңге, сон-
дай-ақ, 3 942,330 млн теңге (ҚҚС-сыз) қарыз қара-
жат бағыттауды жоспарлап отыр. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-нда күл үйіндісінің 
үшінші кезегін салуды жалғастыру, күл үйіндісінің 
бірінші кезегін биіктету, №№1–6 қазандық агрегат-
тардың РОУ ауыстыра отырып, коллекторларын қайта 
құру жұмыстарын аяқтау, №5 турбоагрегаттың кон-
денсаторын қайта құру, №3 қазандық агрегаттың ВЗП 
кубтарын қайта құру, №1 қабылдау-жіберу жолын 
қайта құру жоспарланған. 

Павлодар 2-ЖЭО-нда  күл үйіндісінің екінші кезегін 
биіктету жоспарланып отыр. 

Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің екінші кезек құрылысы 
бойынша жұмыстар жалғасын табады. 

2020 жылы «ПЭТК» АҚ инвестициялық бағдарлама-
лар аясында келесі шараларды жоспарлап отыр:

• 93 км 0,4-10 кВ электр желілерін салу, қайта құру 
және техникалық қайта жарақтандыру;

• Тоғыз 10 кВ модульді трансформаторлық шағын 
станциясын, үш КРУН 10кВ монтаждау;

• 10,0 МВА күштік трансформаторын 16,0 МВА 
күштік трансформаторына ауыстыра отырып, 
110/10 кВ «Ермаковская» шағын станциясының 
екінші кезегін қайта құру;

• Ақсу ауданында 220/35/10 кВ «Қалқаман» 
шағын станциясын қайта құруды жалғастыру;

• ӘЖ 110 кВ «Промышленная» – «Северная 
городская» құрылысымен бірге 110/10 кВ 
«Северная городская» шағын станциясын салуды 
жалғастыру;

• Жалпы ұзындығы 71,4 км 35 кВ үш электр 
беру әуе желілерін салуға жобалық-сметалық 
құжаттамаларды әзірлеу. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС бюджеттік суб-
сидия және Еуропалық қайта құру және даму 
банкінің қарызы аясында 2020 жылы Павлодар қа-
ласында ұзындығы 1 783 км №37 жылу магистралін 
(НП-15-тен НП-18-ге дейін) диаметрін 800 мм-ден 
1000 мм-ге ұлғайта отырып қайта құруды жоспар-
лап отыр. 

Жылу желілерін дамыту және қайта құру инвести-
циялық бағдарламасына сәйкес, амортизациялық 
аударымдар аясында Павлодар қаласы бойынша 
2020 жылы келесі шараларды жүзеге асыру көздел-
ген:

• «Лесозавод» ықшамауданын жылумен қамту 
мақсатында №3 сорғы станциясын қайта құру;

• ТК №221/10-нан ТК №221/8-ге дейін жылу 
желілерін қайта құру;

• ТК №137-ден ТК №137/2-ге дейін жылу 
желілерін қайта құру;

2020 жылы барлығы Павлодар қаласы бойынша 
ұзындығы 2,373 км желіні алдын ала оқшауланған құ-
быр өткізгіштерін пайдаланып, салу және қайта құру 
жоспарланған. 

Жылу желілерін дамыту және қайта құру инвести-
циялық бағдарламасына сәйкес, амортизациялық 
аударымдар аясында Екібастұз қаласы бойынша 2020 
жылы келесі шараларды жүзеге асыру көзделген:

• Тұз көлі табанында күл үйіндісінің №2 кезегінің 
құрылысы;

• Тұтандыру камерасының қыздыру қабатын газбен 
тығыздалған панельдерге ауыстыра отырып, 
КВТК-100-150 №№11, 12, 13, 14 қазандарын 
қайта құру бойынша жобалық жұмыстар;

• Екібастұз ЖЭО ауыз сумен қамту сызбасын қайта 
құру;

• Қоршаған ортаға бөлінетін эмиссияға 
мониторинг жасаудың автоматтандырылған 
жүйесін енгізу бойынша жобалық 
құжаттамаларды әзірлеу;

• ЦТРП-ден НО-3Л-ға дейін диаметрі 1020 мм №3 
магистралінің жылу оқшаулағышын қайта құру;

• НО-5В-тен НО-8В-ға дейін диаметрі 820 мм №1 
магистралінің жылу оқшаулағышын қайта құру;

• Аз қабатты ғимараттардың жеке аумағынан 
кварталдық жылу желілерін шығару;

• Блокты жылу пункттерін салу. 

2019 ЖЫЛҒА ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ 
ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ БОЙЫНША ЖОСПАРЛАР 
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ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ ЭКЕАЖ артықшылығы – электр 
энергиясын жымқыру ықтимал-
дығына бақылау жасауға мүмкін-
дік береді. Ол өз кезегінде электр 
энергиясы шығынының ошағын 
анықтап, оны уақытылы жо-
юға, сол арқылы коммерциялық 
шығындарды айтарлықтай қысқар-
туға жағдай жасайды. ЭКЕАЖ қон-
дырғысын енгізген уақыттан бері 
тұтынушыны дебиторлық қарызы 
үшін электр энергиясынан ажыра-
тып/қосуға мүмкіндік туды.

Есептік жылдың желтоқсан айында 
электр энергиясын бақылау және 
есепке алудың автоматтанды-
рылған жүйесі «Екібастұзжылу-
энерго» ЖШС-нде өнеркәсіптік 
пайдалануға берілді. 

ЖКЕАЖ 

2019 жылы «Жылу энергиясын 
коммерциялық есептеудің авто-
маттандырылған жүйесі» жобасын 
жүзеге асыру жалғасты. Ол есеп 
құралдарын жаңғыртуды және 
толықтай автоматтандыруды қара-
стырады. Есеп құралдарын енгізу 
жеткізушілер мен тұтынушылар 
арасындағы қолданыстағы және 
перспективалық тарифтік жүйелер 
бойынша мәліметтер мен есеп дәл-
дігін және шынайылығын арттыра-
ды, сондай-ақ, тұрмыстағы жылу 
тұтыну жағдайын анықтайды. 

ЖКЕАЖ тұтынуды бақылау тұты-
нылған жылу энергиясын төлеу 
бойынша кешігулерді төмендету 
мақсатында жылу энергиясын 
есептеу бойынша мәліметтер 
жинау оперативтілігін арттырады. 
Жүйе коммуналдық-тұрмыстық 
секторда жылу энергиясын үнем-
деу мақсатында жылу энергиясын 
есептік тұтынусыз-ақ шығындарды 
оперативті түрде анықтауға мүм-
кіндік береді. 

Бұдан бөлек, 2019 жылы Екібастұз 
қаласындағы технологиялық про-
цестерді жаңғырту және автомат-
тандыру блокты жылу пункттерінің 

құрылысын қамтиды. Бұл қажет-
тілік кварталішілік жылу желілерін 
қайта құрумен және оларды шағын 
қабатты үйлер аумағынан шыға-
румен байланысты туындады. 
БЖП салудағы мақсат – Екібастұз 
қаласы тұрғындарын жылумен 
қамту сапасын жақсарту және 
жылу энергиясын беру мен тарату 
жүйесінің сенімділігін арттыру 
болып табылады. Қалада барлығы 
7 блокты жылу пункті салынса, 
олар жылу шығындарын азайтуға, 
сондай-ақ, қажетті температура-
лық режимді сақтауды бақылауға 
мүмкіндік береді. 

«ТЕЗИС» ТҚП БАЖ

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ-нда ішкі құжаттамаларды 
басқарудың автоматтандырылған 
жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға 
берілді. 

Жүйенің басты артықшылығы – 
құжаттардың қай сатыда және 
процесс қатысушыларының 
қайсысында екенін анықтауға 
мүмкіндік беретін аралық бақылау. 
Жүйе кәсіпорындардың оперативті 
қызметіне тиімді қолдау көрсетеді, 
құжаттарды мақұлдау және есепке 
алу мен бақылауды ұйымдасты-
рады. 

ЭКЕАЖ/ЖКЕАЖ

2020 жылы Павлодарда 1 255 және Екібастұзда 
444 жылу энергиясын есепке алу құрылғыларынан 
мәліметтерді жинау және беру құрылғыларын пайда-
лану жалғасын табады

БИЛЛИНГ

2020 жылы жылу энергиясын есепке алуды автомат-
тандыру мен бірегейлендіру және тұтынылған электр 
және жылу энергиясының нақты құнын жедел есептеу 
үшін Екібастұзды бірыңғай биллинг жүйесіне қосу 
жоспарланған. 

MOBILITY

2020 жылы «ПЭТК» АҚ-нда АСУПФиА Ellipse-пен 
толықтай біріктірілген Mobility мобильді қосымшасын 
көбейтіп тарату жоспарланып отыр.

ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ 
БОЙЫНША 2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР 

«ПРАНА» ҚМЖПЖ

2019 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда 
№6 бу турбогенераторының, 6Т 
блокты трансформаторының және 
№6 турбогенераторының ірге-
тасының техникалық жағдайына 
прогнистика және қашықтан мо-
ниторинг жасау жүйесі – «ПРАНА» 
жүйесімен жабдықтау бойынша 
жұмыстар жасалды. Сондай-ақ, 
жалпыстанциялық координатор 
енгізілді. 

Қашықтан мониторингілеу және 
прогнистикалау жүйесі (ҚМжПЖ) 
турбогенератор, блокты транс-
форматор және турбогенератор 
іргетасының жағдайын қашықтан 
бақылау және қадағалау процесін 
қамтамасыз ететін бағдарлама-
лық-аппараттық кешен болып 
табылады. 

«ПРАНА» қондырғыда орнатылған 
мәліметтерді жинау жүйесінен 
алынатын мәліметтер (қондырғы-
ның жағдайы туралы мұрағаттық 
мәліметтер) мен технологиялық 
мәліметтер негізінде аталған 
қондырғылардың техникалық 
жағдайына диагностика жасап, 
өзгерістерге болжам жасайды. Ол 
қондырғының штаттық режиміне 
әсер етпейді және ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 
Осылайша, «ПРАНА» қашықтан 
мониторингілеу және прогнистика-
лау жүйесі аталған қондырғының 
техникалық жағдайын объективті 
өлшеуге болатын параметр етіп, 
қызметкерлердің және мерді-
герлердің іс-әрекетін бақылауға 
мүмкіндік береді және өндірістік 
активтерді пайдалану мәдениеті 
мен тиімділігін арттырады. ЖЭО 
басқару идеясы қысым координа-
торының қысымды қазандықтар 
мен турбиналардың және өзге 
тұтынушылардың арасында бөлуін 
басқаруға негізделген. Бұл ретте 
станцияның жылу-техникалық 
қондырғысы ЖЭО қысым коорди-

наторынан бірыңғай технологи-
ялық нысан ретінде басқарылады. 
Оператор құрылғыларды (қазан-
дықтар, турбиналар және басқа-
лар) жеке басқару мүмкіндігін 
қалдыра алады. 

Станциялық координаторды 
енгізудің басымдықтары:

• Станцияның жиілікті нормалы 
бірінші реттеуге және екінші 
реттеуге қатысуы;

• Станция жұмысының 
тұрақтылығын арттыру;

• Электр энергиясы бірлігін өн-
діруге отын және бу шығынын 
азайту;

• CO2 и NOx шығарылымдарын 
азайту;

• Станцияның жылу ПӘК-н арт-
тыру;

• Жұмыстың негізгі параметрлерін 
көрсету;

• Басқару режимдерінің соқтығыс-
сыз ауысуы;

• Өндірістің қауіпсіздігі мен мәде-
ниетін арттыру.  

АЕБК

2019 жылы Павлодар 3-ЖЭО-нда 
өндірістік процестерді басқа-
руды қолдауға арналған ақпа-
раттық-есептік бағдарламалау 
кешені өнеркәсіптік пайдалануға 
берілді. Оның мақсаты – станция 
жұмысының режимі мен оңтайлы 
құрамы есебінен экономикалық 
тиімділікті арттыру, жұмысы көп 
есептеулерді автоматтандыру, 
бағдарламаларды және станци-
яның техникалық жабдықтарын 
жаңғырту.  
 
 
 
 

ELLIPSE

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
Ellipse 8 (АСУПФиА Ellipse) жүй-
есінің базасында өндірістік қорлар 
мен активтерді басқарудың авто-
маттандырылған жүйесі енгізілді. 
АСУПФиА Ellipse бірыңғай жүйесі 
техникалық және жөндеу жұмыста-
рын жоспарлап, жүргізуге мүмкін-
дік береді, оның ішінде:

• жөндеу жұмыстарына кететін 
барлық шығындарды (материал-
дар, уақыт, еңбек шығындары) 
анықтау және оларды жоспар-
ланған шығындармен салысты-
ру;

• жетік жоспарлау жолымен қон-
дырғылардағы барлық жөндеу 
жұмыстарын атқаратын инже-
нер-техникалық жұмысшыларды 
бақылау;

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

ЭКЕАЖ

Электр энергиясын бақылау және 
есепке алудың автоматтанды-
рылған жүйесін (ЭКЕАЖ) ендіру 
бойынша жоба «ПЭТК» АҚ-нда 
2013 жылдан бері жүзеге асы-
рылады. 2019 жылдың соңында 
ЭКЕАЖ құралдарымен 24 289 
тұтынушы қамтылды. Бұл жүйе 
инфрақұрылым нысандарында 
орнатылған есептегіш құралда-
рын жаңғырту және толықтай 
автоматтандыруға негізделген. Ол 
есептегіш құралдарынан берілген 
және тұтынылған электр энергиясы 
туралы дәл мәліметтерді қашықтан 
және осы уақыт мерзімінде жина-
уға мүмкіндік береді. ЭКЕАЖ есеп-
тегіш құралдарынан көрсеткіштерді 
ай сайын алу нақты белгіленген 
күндері, тұтынушының қатысуын-
сыз, қашықтан жүзеге асырылады. 



ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ
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ӨТКІЗУШІ КОМПАНИЯДА 
ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
2019 жылы «Павлодарэнергосбыт» ЖШС ISO-9001.2015 стандарты бойынша бірінші бақылау ау-
дитінен өтті. Бұл ұйым көрсететін қызметтердің сапасы халықаралық стандарттарға сәйкес ке-
летінін танытады. 

2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

2020 жылы шоғырландырылған төлем жүйесі аясын-
да әріптестікке коммуналдық кәсіпорындар, кондоми-
ниум нысандарын басқару органдары және Павлодар 
облысы тұтынушыларына сервистік қызмет көрсететін 
өзге де ұйымдар кіретін «Павлодарэнергосбыт» ЖШС 
базасындағы Бірыңғай есеп орталығын одан ары 
кеңейту жоспарланып отыр. 

Өткізуші компанияның жоспарында жылу энергиясы 
бойынша «1С Биллинг» ақпараттық жүйесін «Павло-

дарэнергосбыт» ЖШС өткізуші учаскелерінде тарату 
бойынша жұмыстар орындалды. 

Тұрғындарға сервистік қызмет көрсетуді жақсарту 
және кеңейту мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-
ның Усолка ықшамауданында салып жатқан тұрғын 
үйінің бірінші подъезіндегі пәтерді сатып алу жоспар-
ланған. Оның мақсаты – Павлодар қаласы тұрғын-
дарына қызмет көрсету бойынша қосымша сервис 
орталығын ұйымдастыру. 

2019 жылы «Павлодарэнергос-
быт» ЖШС жеке сот орындаушы-
лармен бірге 645 нысанға дәстүрлі 
рейд ұйымдастырды. Аталған ша-
ралар аясында борышкерлерден 
мүлік тәркіленіп, электр энергия-
сынан ажыратылды. Электронды 
аукцион арқылы жылжымалы 
мүлік (бір жеңіл автокөлік және екі 
арнаулы техника), жылжымайтын 
мүлік (екі бөлмелі және үш бөл-
мелі пәтерлер) сатылды. Тағы екі 
борышкер баспанасы тәркіленбес 
үшін аукционға дейін қарыздарын 
толық көлемде өтеді. 

Заңды күшіне енген сот шешімін 
орындамағаны үшін үш азамат 
ҚР КоАП 669 бабымен қара-
стырылған әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны үшін айыпты 
деп танылып, екеуі үш тәулік 
мерзімге әкімшілік қамауға алу 
түріндегі әкімшілік жазаға тар-
тылып, біреуіне 30АЕК көлемінде 
айыппұл салынды. 

47 борышкерге қатысты заңды 
күшіне енген сот шешімін алты 
айдан астам уақыт бойы орында-
мағаны үшін қылмыстық іс қозғал-
ды.

Бұған дейін әзірленген «Коммунал-
дық кәсіпорындар бойынша кешік-
тірілген дебиторлық қарыздарды 
төмендету бойынша әрекеттер 
алгоритміне» сәйкес, «Павлодарэ-

нергосбыт» ЖШС қызметіне қаты-
сты кей мәселелер облыстық және 
қалалық әкімшілік басшыларының 
көмегімен шешіледі.

ӨТКІЗУШІ КӘСІПО-
РЫНДАРДА ТҰТЫ-
НУШЫЛАР ҚА-
УІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ 
ДЕНСАУЛЫҚТЫ 
ҚОРҒАУДЫ ҚАМТА-
МАСЫЗ ЕТУ

Тұтынушылар қауіпсіздігі және ден-
саулықты қорғауды қамтамасыз 
ету мақсатында «Павлодарэнер-
госбыт» ЖШС  сервис орталықта-
ры келесілермен жабдықталған/
қамтамасыз етілген:

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

• бейнебақылау жүйесі;

• қажетті медикаменттері бар 
медициналық қобдиша;

• ауа кондиционерлеу жүйесі;

• өрт-күзет дабыл жүйесі және 
алғашқы өрт сөндіру құралдары, 
эвакуация жоспары және эвакуа-
циялық қауіпсіз шығу есіктері. 

Есептік жылда бірыңғай биллинг 
жүйесіне көшіп, бұл жылу энергия-
сын есепке алуды автоматтандырып 
және бірегейлендіріп қана қоймай, 
тұтынылған электр және жылу 
энергиясының нақты құнын жедел 
есептеу есебінен тұтынушылармен 
жұмысты жақсартып, тұтынушы-
ларға қашықтан қызмет көрсету 
және жеке кабинет арқылы ақпарат 
алу мүмкіндігін берді. 

Тұтынушыларға қызмет көрсету 
сапасын арттыру мақсатында «Пав-
лодарэнергосбыт» ЖШС тұрғын-
дарға күндізгі және сырттай қызмет 
көрсету орталықтарын жетілдіруді 
жалғастыруда. Контакт-орталық 
операторлары штатты режимде, 
күнделікті 8:00-ден 22:00-ге дейін 
үзіліссіз тұрғындарға энергиямен 
қамту мәселелері бойынша кон-
сультативті қолдау көрсетеді. Жыл 
сайын жарты миллион шамасын-
да қоңырау қабылданып, оларға 
қызмет көрсетілді. Консультациялық 
көмек көрсетумен қатар, байланыс 
орталығының операторлары тұрмы-
стық тұтынушылардан есеп құрал-
дарының көрсеткіштерін қабылдай-
ды. Есептік жылда көрсеткіштерді 
беру және қабылдаудың қосымша 
тәсілдері пайда болды. Олар: СМС, 
дыбыстық пошта, және WhatsApp 
мобильдік қосымшасы. 

2019 жылы «Жеке кабинет» сер-
висі енгізілген биллинг жүйесімен 
біріктіріліп, Павлодар облысының 
аудандары мен Ақсу қаласында 
тұратын тұрмыстық тұтынушыларға 
таратылды. 

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС қыз-
мет көрсету орталықтарында тұты-
нушыларға қызмет көрсету сапасын 
бағалаудың батырмалы жүйесі 

әрекет етеді. Клиенттермен өзара 
әрекет ету жүйесі сервис орталықта-
ры мамандары мен кассирлерінің 
жұмыс сапасын және орталыққа 
келушілердің қанағаттану деңгейін 
бақылауға, сондай-ақ, орталық 
тұтынушыларының қанағаттану дең-
гейін анықтауға мүмкіндік береді. 
Барлық қызмет көрсету орталықта-
рында тұтынушылар құжаттардың 
көшірмесін тегін жасай алады. 

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

Энергетикалық кешен кәсіпорында-
рының қызметі тұтынылған энергия 
үшін уақытылы және толықтай 
төлем жасауға тікелей тәуелді екенін 
ескере отырып, өткізуші компания 
төлем тәртібін жетілдіруге бағыт-
талған бірқатар шараларды жүзеге 
асырады. 

В 2019 году сервис 
«Личный кабинет» 
интегрирован 
с внедрённой 
билинговой системой 
и распространён на 
бытовых потребителей, 
проживающих в 
районах Павлодарской 
области и городе Аксу.
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САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ 
ЖӘНЕ ҚАМТУ

Тиімді сатып алу қызметін құру 
Компанияның операциялық 
тиімділікті арттыру аясындағы 
маңызды міндеттерінің бірі болып 
табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобының са-
тып алулар саласындағы негізгі 
басымдықтарына тендер өткізудегі 
ашықтықты қамтамасыз ету, эко-
номикалық тиімділіктің жоғарғы 
шегіне қол жеткізу үшін сатып алу 
қатысушыларының санын кеңейту 
жатады. 

2019 жыл ішінде ашықтықты 
арттыру және сатып алу жүйесін 

жоспарлаудың тиімді жүйесін, 
KPI бағалау жүйесін ендіру, сатып 
алулар бойынша ішкі нормативтік 
құжаттарды актуалдандыру жұ-
мыстары жүргізілді.  Есептік кезең 
қорытындысы бойынша келесі 
міндеттер орындалды:

• жылдық сатып алу жоспары 
орындалды;

• процестер қайта қаралып, сатып 
алулар бойынша ішкі нормативті 
құжаттар бекітілді;

• «Tezis» электронды құжат айна-
лымы жүйесі енгізілді.

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАРЫ:

• СЭД «Tezis» жүйесінде «Сатып алуға өтінім беру» блогын енгізу;

• сатып алу процестерін автоматтандыру жүйесін енгізу;

• тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуға электронды 
сауда алаңын енгізу. 

ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР
Компанияның 2019 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандартына сәйкес әзірленді. Есеп саясатының принциптері Компания 
кәсіпорындарының бәріне бірегей. Компанияның басты қаржы-экономикалық көрсеткіштері 
операциялық және қаржылық қызметтің нәтижелілігі мен тиімділігін, сондай-ақ, Компанияның 
стратегиялық дамуының негізгі бағыттары орындалғанын көрсетеді.

Ключевые финансово-экономические показатели за 2017 – 2019 годы, млн тенге

КӨРСЕТКІШТЕР 2017 2018 2019

Негізгі қызмет табыстары 49 885 51 971 48 202

Кезең шығындарын есепке алғандағы өзіндік құн -37 952 -42 254 -45 154

Операциялық қызметтен түскен пайда 11 933 9 716 3 049

Бір жылғы жалпы EBITDA* 17 418 11 307 8 383

Бір жылғы жалпы EBITDA, айырма % 34,9 % 21,8 % 17,4 %

Табыс салығы бойынша шығындар -2 121 -1 448 -559

Бір жылғы таза пайда 7 617 2 348 -2 323

Активтер 140 473 145 855 146 537

Капитал 73 424 71 833 67 152

Негізгі жабдықтар бойынша капиталды шығындар 9 774 12 465 8 279

* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген 

ТАУАР/ҚЫЗМЕТ 
ӨТКІЗУДЕН ТҮСКЕН 
ТАБЫС

2019 жыл қорытындысы бойынша, 
Компания жалпы сомасы 48 202 
млн теңгенің электр және жылу 
энергиясын өндіру, беру және өткі-
зу қызметтерін жүзеге асырды. Бұл 
2018 жылғы сәйкес көрсеткіштен 
7,3%-ға аз. Ол жылу энергиясын 
өнжіру және беру көлемінің төмен-
деуімен және сондай-ақ жылу 
энергиясы тарифтерінің (өндіріс, 
беру) төмендеуімен және электр 
энергиясы тарифтерінің төменде-
уімен байланысты. 

Өткен кезеңмен салыстырғанда, 
2019 жылғы өткізуден түскен та-
быс деңгейіне ықпал еткен басым 
факторларға келесілер жатады: 

• электр энергиясын өткізу табы-
сы электр энергиясын тұтыну 
көлемінің 230,4 млн кВт*с-қа 
(7,6%) төмендеуі есебінен 
2018 жылмен салыстырғанда 2 
069 млн теңге немесе 8,1%-ға 
төмендеді;

• электр энергиясын беру табысы 
беру көлемінің 136,9 млн кВт*с-
қа (5,9%) төмендеуі есебінен 
2018 жылмен салыстырғанда 
150 млн теңге немесе 1,7%-ға 
төмендеді;

• жылу энергиясын өткізу табы-
сы жылу энергиясын тұтыну 
көлемінің 379 мың Гкал-ға 
(8%) төмендеуі есебінен 2018 
жылмен салыстырғанда 378 млн 
теңге немесе 3,5%-ға төмендеді;

• жылу энергиясын беру табысы 
беру көлемінің 4%-ға төмендеуі 
және тарифтің 14,3%-ға төмен-
деуі есебінен 2018 жылмен 
салыстырғанда 1 172 млн теңге 
немесе 17,8%-ға төмендеді.

ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАР/
ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗІНДІК 
ҚҰНЫ

2019 жылы өткізілген электр және 
жылу энергиясының өзіндік құны 
45 154 млн теңгені құрап, 2018 
жылмен салыстырғанда өсім 2 899 
млн теңге немесе 6,9% болды. 
Ол «Химиялық реагенттер және 
реактивтер», «Жөндеулер», «Қу-
аттылықтарды сатып алу» және 
басқабаптар бойынша операциялық 
шығындардың артуымен байланы-
сты орын алды. 

Компанияның өзіндік құн құрылы-
мында басым үлеске (23%) «Отын» 
бабы ие. 2019 жылы өндірістің 
төмендеуіне байланысты «Отын» 
бабы бойынша 2018 жылмен 
салыстырғанда шығындар 0,5%-ға 
азайды. 

Есептік жылда 966 шарт 
жасалса, резиденттер-
мен шарттар үлесі 90%-
ды құрайды. 2019 жылы 
ТМҚ бюджетінің жалпы 
сомасы ҚҚС-н есепке 
алмағанда 14,6 млрд 
теңгеден астам болды. 
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Бір жылғы жалпы EBITDA, 
млн теңге

* жалпы EBITDA курстық айырмашылық 
бойынша шығын есепке алынбай кел-
тірілген
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Сегменттер бойынша 2019 жылғы қаржы-экономикалық көрсеткіштер, млн теңге

Көрсеткіштер Электр 
және жылу 
энергия-
сын өндіру

Электр 
энергиясын 
беру және 
тарату

Жылуэ-
нергиясын 
беру және 
тарату

Электр 
және жылу 
энергиясын 
өткізу

Производ-
ство и  
передача т/э

Прочие Итого

Өткізуден түскен табыс 25 283 8 797 4 187 5 841 4 094 0 48 202

Өзіндік құны -22 295 -7 464 -3 256 -3 000 -4 850 0 -40 865

Жалпы пайда 2 988 1 333 931 2 841 -756 0 7 337

Кезең шығыны -1 627 -617 -708 -971 -365 0 -4 288

Операциялық қызметтен 
түскен табыс 1 361 716 223 1 870 -1 121 0 3 049

Қаржылық шығындар -3 109 -278 -604 -111 -39 0 -4 141

Доходы от финансирования 403 5 79 12 0 0 499

Курстық айырмашылық 
шығыны -77 16 23 0 -2 0 -40

Өзге табыстар -1 552 -4 1 113 -122 -493 -73 -1 131

Обесценивание финансовых 
активов 0 0 0 0 0 0 0

Табыс салығы бойынша  
шығындар -138 -159 -137 -418 293 0 -559

Бір жылғы табыс/шығыс -3 112 296 698 1 230 -1 362 -73 -2 323

Сегменттер бойынша 
операциялық EBITDA 5 253 1 678 751 1 896 -580 16 9 015

Пассивтер, млн теңге
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Капитал
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Активтер, млн теңге
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Қаржылық қызметтен
түскен таза

ақша қаражаты

Операциялық қызметтен
түскен таза

ақша қаражаты

Сальдо
31.12.18

Сальдо
31.12.19

Инвестициялық қызметтен
түскен таза

ақша қаражаты

«Жөндеулер» бабы бойынша 
шығындардың 803 млн теңгеге 
(23,9%) өсімі жылға бекітілген та-
рифтік сметаларға сәйкес жоспар-
лы жөндеулер көлемінің артуына 
байланысты. 01.01.19 жылдан 
бастап қуаттылық 

ЖАЛПЫ EBITDA ДИ-
НАМИКАСЫ*

2019 жылғы EBITDA көрсеткіші 
8 383 млн теңгені құрады, 2018 
жылмен салыстырғанда төмендеу 
2 924 млн теңге немесе 25,9% 
құрады. Операциялық тиімділік 
көрсеткіші өсімінің негізгі фактор-
лары – курстық айырма бойынша 
шығындардың артуы (теңгеге 
шаққандағы валюта курсының 
өсімі) мен ҚЕХС сәйкес, күмәнді 
дебиторлық қарызға резерв есеп-
теу болды. 

СЕГМЕНТТЕР БОЙ-
ЫНША ОПЕРАЦИ-
ЯЛЫҚ EBITDA КӨР-
СЕТКІШІ 

Компания өндірістік қызметін 
бағалауда операциялық EBITDA 
көрсеткіші негізгі болып таңдалған. 
Бұл көрсеткіш — Компанияның 

базалық өндірістік қызметіне әсер 
етпейтін өзге кірістер, қаржылан-
дыру кірістері, курстық айырмаға 
қатысты міндеттемелердің сенімсіз 
компоненті, еңбекке қабілеттілік-
тен айырылу бойынша әлеумет-
тік төлемдер, амортизация мен 
қайталанбайтын немесе тұрақсыз 
баптарды қарастырмайды.

Компанияның 2019 жылғы опе-
рациялық EBITDA көрсеткіші 9 015 
млн теңге құрап, 2018 жылмен 
салыстырғанда төмендеу 5 817 
млн теңге немесе 39,2% құрады. 
Операциялық EBITDA көрсеткіш 
құрылымында негізгі (бірінші ке-
зектегі) айырмалы сегмент – электр 
және жылу энергия өндірісі (5 253 
млн теңге) болып табылады, мұнда 
2018 жылмен салыстырғанда 
төмендеу 5 579 млн теңге немесе 
51,5% болды. «Электр энергия-
сын беру және тарату» сегменті 
бойынша электр энергиясын беру 
көлемінің азаюы есебінен операци-
ялық EBITDA көрсеткішінің 52 млн 
теңгеге (3%) төмендеуі орын алды. 

EBITDA көрсеткіші бойынша жылу 
энергиясын беру және тарату 
сегменті бойынша беру тарифінің 
21,1%-ға артуы есебінен 668 млн 
теңге немесе 47,1%-ға төмендеді. 
«Электр және жылу энергиясын 
өткізу» сегменті бойынша операци-
ялық EBITDA көрсеткіші бойынша 
шығын 1 057 млн теңгеге немесе 
125,9%-ға артты. «Жылу энерги-
ясын өндіру және беру» сегменті 
бойынша операциялық EBITDA 
көрсеткіші 580 млн теңгеге тең. 

ТАЗА ТАБЫС/
ШЫҒЫННЫҢ ДИНА-
МИКАСЫ

2019 жылғы операциялық қыз-
меттен түскен пайда 3 049 млн 
теңге (өткізу табысынан айырмасы 
6,3%) құраса, табыстың 6 667 млн 
теңгеге азаюы электр энергиясы 
өндірісі көлемінің 6,2%-ға қысқа-
руымен, сондай-ақ, өнімнің өзіндік 
құнының артуымен байланысты.

АКТИВТЕР МЕН МІН-
ДЕТТЕМЕЛЕР
2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компанияның 
жиынтық активтері 146 537 млн 
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың 
сәйкес көрсеткішінен 0,5%-ға 
жоғары.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша негізгі жаб-
дықтар құны 129 376 млн теңге 
немесе барлық активтер құнының 
88%-ын құрады. Инвестициялық 
бағдарлама аясында 2019 жылы 
7 719 млн теңге соманың негіз-
гі жабдықтары сатып алынып, 
аяқталмаған құрылыс құрамына 

бағытталды, 5 269 млн теңге 
сомаға ағымдағы кезең және өткен 
жылдардан келе жатқан жаңа 
және қайта құрылған нысандар 
енгізілді.

Басқа қаржылық активтер Компа-
ниямен 53 млн теңге инвестици-
ялық бағдарламаны қаржылан-
дыру, қарыздарға қызмет көрсету 
үшін жинақталған депозит түрінде 
берілген. 

Ұзақмерзімді қарыздар негізінен 
Топ активтерін қайта құру және 
жаңғырту бойынша Компания-
ның ұзақмерзімді инвестициялық 
бағдарламаларын қаржыланды-
руға бағытталған ЕҚДБ, «Сбербанк 
России» ЕБ АҚ қарызын қамтиды. 

АҚША ҚАРАЖАТЫ-
НЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

2019 жылы операциялық қызмет-
тен ақшалай қаражат ағынының 
азаюы байқалды, бұл электр және 
жылу энергиясын өндіру және беру 
көлемінің азаюымен және электр 
және жылу энергиясы тарифінің 
өсуіне байланысты болды. Опера-
циялық қызметтен келетін таза ағын 
5 460,025 млн теңгені құрады.

2019 жылы инвестициялық қыз-
меттен түскен ең маңызды ақша 
ағындары ағымдағы кезеңнің инве-
стициялық бағдарламасымен және 
2018 жылы аяқталған нысандар 
бойынша қарыздарды төлеумен 
байланысты. 

Ақшалай қаражаттар депозиттерде 
облигациялық қарыздар мен ЕҚДБ 
қарыздарын өтеу үшін орналасты-
рылды. 
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қазақстандық және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 
корпоративтік басқару жүйесі енгізілген. Корпоративтік басқарудың жоғары деңгейі – инвести-
ция тартудың, Компанияның бәсекелестік нарығындағы позициясын бекемдеудің және оның 
акционерлік құнын арттырудың міндетті шарты болып табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кор-
поративтік басқару жүйесі Компанияның басқару, ішкі бақылау органдары, акционерлер, өзге 
мүдделі тұлғалардың өзара әрекет процесін реттейді және барлық аталған тараптардың көзқа-
растар теңгерімін қамтамасыз етеді. 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ 
ЖИНАЛЫСЫ

Компанияның жоғарғы басқарушы 
органы – Акционерлердің жал-
пы жиналысы. Акционерлердің 
Компания жарғысында көрсетілген 
өз құқықтарын жүзеге асырудың 
негізгі жолы акционерлердің жыл 
сайынғы жиналысына қатысу, 
сондай-ақ, Директорлар кеңесі 
мен атқарушы органның бастама-
сы бойынша кезектен тыс жиналы-
старға қатысуы болып табылады. 

Акционеры Компании 
имеют право:

• вносить предложения в повестку 
дня годового Общего собрания;

• выдвигать кандидатов в Совет 
директоров, Комитеты;

• созывать заседания Совета  
директоров;

• другие права, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫ-
СЫНЫҢ ҚОРЫТЫН-
ДЫЛАРЫ

2019 жылы Акционерлердің бір 
жылдық және екі кезектен тыс 
жалпы жиналысы өткізіліп, онда 
келесі мәселелер қаралды: «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қаржылық 
есептілігін бекіту, таза табысты 
бөлу тәртібін анықтау, «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметіне 
қатысты акционерлердің үндеулері 
туралы мәселелерді қарау, «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның 
еншілес ұйымдарының қаржылық 
есептілігіне аудит жүргізу үшін 
аудиторлық ұйымды анықтау, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің жаңа мүшесін 
сайлау, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
және «Сбербанк» АҚ» ЕБ арасында 
кредиттік желі ашу туралы шарт 
талаптарына өзгерістер енгізуді 
мақұлдау туралы мәселелер. 

В работе Совета 
директоров участвуют 
независимые 
директора, что 
обеспечивает 
эффективную и 
прозрачную систему 
корпоративного 
управления. 
Компания соблюдает 
все применимые 
нормы и стандарты и 
стремится следовать 
этическим принципам 
ведения бизнеса 
для обеспечения 
устойчивого развития.
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16 664 млн теңгені

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес,
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жарғылық капиталы құрайды.

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

100 %100 %

«Энергетик»
санаторий-профилакториі»

ЖШС 

«Павлодар жылу
желілері» ЖШС

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС

«Павлодар электр
желілік тарату

компаниясы» АҚ

 

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің тәуелсіз мүше-
лері келесі критерийлерге сәйкес 
келеді:

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на 
қатысты үлестес тұлға емес және 
Директорлар кеңесіне сай-
ланғанға дейінгі 3 жылда үлестес 
болмаған.

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на 
қатысты үлестес тұлғаларға қа-
тысты үлестес тұлға емес;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
лауазымды тұлғалары немесе 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ үлестес 
тұлғаларының ұйымдарына 
бағынышты емес және Дирек-
торлар кеңесіне сайланғанға 
дейінгі 3 жылда бағынышты 
болмаған.

• Мемлекеттік қызметкер емес;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ орган-
дарының отырыстарына акци-
онерлердің өкілі емес және Ди-
ректорлар кеңесіне сайланғанға 
дейінгі 3 жылда да болмаған;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ау-
дитінде аудиторлық ұйым құра-
мында жұмыс істейтін аудитор 
ретінде қатыспайды және Ди-
ректорлар кеңесіне сайланғанға 
дейінгі 3 жылда да қатыспаған.

 
 
 
 
 

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

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

• Акционерлердің Компанияны 
басқаруға қатысу, дивидендтер, 
Компания туралы ақпарат пен 
есеп алу сынды заңды көзқа-
растары мен құқықтарын шекте-
уге жол бермеу;

• Компания акционерлері көзқа-
растарының теңгерімді болуын 
қамтамасыз ету және Директор-
лар кеңесінің Компания акцио-
нерлерінің көзқарастарына сай 
келетін объективті шешімдер 
қабылдауына қол жеткізу;

• Компания акционерлерін 
шынайы және уақытылы ақпа-
ратпен қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесі және атқа-
рушы органға берілетін сыйақы 
мөлшері «ОАЭК» АҚ акционер-
лерінің жалпы жиналысының 
шешімі негізінде анықталады. 
2019 жылы Директорлар кеңесі 
мен атқарушы органға берілген 
сыйақылардың жалпы сомасы 313 
359 мың теңгені құрады.

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

Срок работы в Совете 
директоров  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
на конец 2019 года

5 человек I 2-3 года

1 человек I меньше года

Компанияның 100% акциясына ие жалғыз акционер – 
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ. 

Жай акциялар Привилегированных 
акций

Барлық акциялар

саны үлесі саны үлесі

166 639 957 100% — 166 639 957 100 %
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗ-
МЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
2019 жылы Директорлар кеңесінің 9 күндізгі (қаты-
су үлесі - 100%) және 2 сырттай отырысы өткізілді. 
Директорлар кеңесі назар аударған мәселелер қата-
рында: «Энергетик» демалыс үйі» ЖШС және «Екі-
бастұзжылуэнерго» ЖШС жарғыларына өзгертулер 
мен толықтырулар енгізу туралы; «Энергетик» дема-
лыс үйі» ЖШС мен «Энергетик» санаторий-профи-
лакториі» ЖШС-н «Энергетик» демалыс үйі» ЖШС-н 
«Энергетик» санаторий-профилакториі» ЖШС-не қосу 
жолымен қайта құру туралы; Аудит және тәуекелдерді 
басқару комитетінің мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату 
туралы; Аудит және тәуекелдерді басқару комитетінің 
атауын өзгерту туралы; «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің Тәуекел және бақылау жөніндегі 
комитетін құру туралы; Тәуекел және бақылау жөнін-
дегі комитетінің сандық құрамын, өкілеттік мерзім-
дерін анықтау және төрағасы мен мүшелерін сайлау, 

сондай-ақ, сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын 
айқындау туралы; тәуекел-менеджмент басқармасы 
мен ішкі аудит басқармасының жұмыс жоспарлары 
мен қорытындыларын қарау; Кадр, сыйақы және 
әлеуметтік мәселелер комитетінің жұмыс қорытын-
дыларын қарау; «ОАЭК» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, 
«Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ 
және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен бірге «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-на «AL Hilal» Ислам банкі» АҚ беретін 
қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу туралы; 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жаңа ұйымдық құрылы-
мын бекіту туралы мәселелер болды. 

ДК жұмысы 2017 2018 2019

Күндізгі отырыстар 10 11 9

Сырттай отырыстар — — 2

ІРІКТЕУ ЖӘНЕ 
ТАҒАЙЫНДАУ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшелері «ОАЭК» АҚ 
акционерлерінің жалпы жиынының 
шешімімен сайланады. «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі 
Жарғы ережелеріне сәйкес, кем де-
генде алты адамнан құралуы қажет. 
Олардың кем дегенде үштен бірі 
– тәуелсіз директорлар болуы тиіс. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшелері боп тек жеке 
тұлғалар бола алады және олар 
келесі топтардан сайлана алады: 

• акционерлер – жеке тұлғалар;

• акционерлер мүдделерінің өкіл-
дері ретінде Директорлар кеңесіне 
сайлануға ұсынылған тұлғалар;

• қоғам акционері болып та-
былмайтын және акционерлер 
мүдделерінің өкілдері ретінде 
Директорлар кеңесіне сайлануға 
ұсынылмаған тұлғалар.

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ Дирек-
торлар кеңесінің төрағасы Дирек-

торлар кеңесі мүшелерінің ішінен 
кеңес мүшелерінің ашық дауыс 
беруімен ең көп дауыс жинауы 
арқылы сайланады. 

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

ДИВИДЕНДТЕР 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Компанияның дивиденд төлеуді 
есептеу, жариялау тәртібі, көлемі, 
түрі мен мерзімдеріне қаты¬сты 
саясаты Компанияның Жарғысында 
және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Ди-
видендтік саясаты туралы ережеде 
анықталған. 

Компанияның дивидендтік саяса-
тының басты қағидаттары мыналар 
болып табылады: 

• дивидендтік төлем көлемін 
анықтау кезінде Компания мен 
оның акционерлерінің мүддесінің 
теңгерімділігі; 

• Компанияның инвестици-
ялық тартымдылығын, қаржы 
тұрақтылығын, капиталы мен 
өтімділігін арттыру; 

• салынған капиталдың нарықтық 
кірісін қамтамасыз ету; 

• акционерлердің құқықтарын құр-
меттеу және қатаң сақтау және 
олардың әл-ауқатын арттыру. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ таза 
табыстың өз дамуына қажетті 
қаражатты сақтауға мүмкіндік 
беретіндей бөлігін дивидендтерді 
төлеуге жұмсауға бағыттауға ни-
етті. «ОАЭК» АҚ Акционерлердің 
жалпы жиналысы Компанияның 
Директорлар кеңесінің ұсынымы 
бойынша жылдық дивидендтерді 
төлеу жөніндегі шешімді қабылдай-
ды. Алдын-ала қарастырылмаған 
негативті жағдайлар болған кезде, 
Директорлар кеңесі «ОАЭК» АҚ 
Акционерлердің жалпы жиналы-
сына дивидендтерді төлеу (жария-
лау) туралы шешім қабылдамауға 
ұсыныс беруге міндетті.

2019 жылы акционерлердің жыл-
дық жалпы жиналысында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жалғыз акци-
онеріне 2018 қаржылық жыл үшін 
1 174 042 мың теңге дивиденд 
төлеу туралы шешім қабылданды. 

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

 СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ

Атқарушы орган сыйақысының көлемі «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен анықталады.

Бас директор сыйақысының мөлшерін анықтау келесі 
талаптарға сәйкес жүзеге асырылады:

• cыйақы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады;

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

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

ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ

Перфилов Олег Владимирович 1968 жылы 15 шілдеде Павлодар облысын-
да дүниеге келген. 1992 жылы Павлодар индустриялық институтын «Элек-
троэнергетикалық жүйелерді автоматты басқару» мамандығы бойынша 
бітірген. 

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 ж. 11 қарашадан – «Аксесс Энерго» ЖШС Бас директордың өндіріс 
жөніндегі орынбасары, 2008 ж. 29 ақпанда кәсіпорын «Северо-Казахстан-
ский энергоцентр» ЖШС (Петропавл қ.) болып өзгертілді. 2009 жылы кейін 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ болып қайта құрылған «СевКазЭнерго Петропав-
ловск» ЖШС Бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары болып қыз-
мет атқарды. 2009 жылдан 2013 жылғы маусымға дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
АҚ Басқарма Төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары болды. 

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

Перфилов мырза Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды 
ресурстар министрлігінің Құрмет мақтау қағазымен марапатталды (2005 
жыл). 2011 жылы ТМД-ның қатысушы мемлекеттерінің электр энергетика-
сын дамытуға сіңірген еңбегі үшін Перфилов Олег Владими¬ровичке «ТМД 
елдерінің еңбегі сіңген энергетигі» атағы берілді. 2018 жылы Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігінің «Электр энергетикасы саласына 
қосқан үлесі үшін» (За вклад в сфере энергетики) медалімен марапатталды. 

ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПЕРФИЛОВ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Бас директоры
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ТҰРҒАНОВ ДҮЙСЕНБАЙ НҰРБАЙҰЛЫ (1959 Ж.Т.)

Директорлар кеңесінің төрағасы 

«ОАЭК» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары болып табылады.

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы.

15.01.2018 – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК Төрағасы.

15.01.2018  – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК Төрағасы.

ПЕРФИЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ (1968 Ж. Т.) 

Директорлар кеңесінің мүшесі

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры болып табылады.

05.09.2016 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.

10.09.2014 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры.

15.12.2016 – «Павлодар ЭТК» АҚ ДК мүшесі.

БУКША НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (1966 г. р.)

Член Совета директоров

Является исполняющей обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «ЦАЭК».

30.06.2020 – член СД АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

01.07.2020 – исполняющая обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «ЦАЭК»;

03.01.2019 – главный бухгалтер АО «ЦАЭК»;

05.02.2018 – управляющий директор по бухгалтерскому учету и отчетности АО «ЦАЭК».

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ҚҰРАМЫ
Срок полномочия избранных членов Совета директоров – 2 года (на 1 июля 2020 года)

НИГАЙ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (1984 Ж.Т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі

«ОАЭК» АҚ Бас директорының коммерциялық мәселелер бойынша орынбасары болып табылады.

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.

15.01.2018 - «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі.

03.05.2012 – «ComTradeProduct» ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директоры.

АНДРЕЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ (1943 Ж.Т.)   

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

05.09.2016 - «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор.

15.01.2018 - «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор.

13.11.2017 - «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директор.

02.07.2015 – «Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ Құрметті президенті.

ТАБАНОВ ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ (1968 Ж.Т.) 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

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

13.11.2017 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі.

22.02.2013 – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі.

14.11.2014 – «Ақмола ЭҮК» АҚ ДК мүшесі.

09.09.2015 – «Astana» ЭКК ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

29.09.2017 – «City Box» ЖШС директоры.

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ (1986 Ж.Т.)

«Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 

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

29.06.2012 – «Samruk-Green Energy» ЖШС жоба менеджері, бас жоба менеджері. 

18.03.2014 – «Samruk-Green Energy» ЖШС перспективалық даму басқармасының басшысы.

18.08.2014 – «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС директоры.

3.07.2018 – «ОАЭК» энергия өткізу бойынша вице-президенті.

Атауы, ұйым-
дық-құқықтық формасы Директорлар кеңесінің мүшесі Лауазымы Сайланған күні/өкілеттігі 

аяқталатын күн

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы
Директорлар

кеңесінің төрағасы
17.01.2020 – 17.01.2022

Язовская  Алла  Анатольевна Директорлар кеңесінің мүшесі 30.06.2020 – 17.01.2022

Перфилов Олег Владимирович Директорлар кеңесінің мүшесі 17.01.2020 – 17.01.2022

Нигай Александр Данилович Директорлар кеңесінің мүшесі 17.01.2020 – 17.01.2022

Андреев Геннадий Иванович Тәуелсіз директор 17.01.2020 – 17.01.2022

Табанов Эльдар Рашитович Тәуелсіз директор 17.01.2020 – 17.01.2022

«Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

Орал Бағдат Еркебұланұлы
Директорлар

кеңесінің төрағасы
12.06.2020 – 13.06.2022

Перфилов Олег Владимирович Директорлар кеңесінің мүшесі 12.06.2020 – 13.06.2022

Табанов Эльдар Рашитович Тәуелсіз директор 12.06.2020 – 13.06.2022
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІЖА-
НЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР ҚЫЗ-
МЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Міндеттері:

• корпоративтік басқару тиімділігін арттыру 

• жобаларды жүзеге асыруды бақылау 

• Компанияның даму стратегиясының орында-
луын бақылау

• Компания қызметін жоспарлау және дамыту 
механизмдерін жетілдіру бойынша Дирек-
торлар кеңесіне көмектесу.

Құрамы:

Табанов Э.Р. Төраға

Тұрғанов Д.Н.

Перфилов О.В.

Қызмет нәтижелері 

2019 жылы Комитет отырысы өткізілмеді. 

Міндеттері:

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

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

• Директорлар кеңесіне оның тарапынан әре-
кетті қажет ететін кез-келген мәселе бойынша 
ұсыныстар беру. 

Құрамы:

Табанов Э.Р. Төраға

Перфилов О.В. 

Язовская А.А.

Қызмет нәтижелері 

Комитет отырысында ішкі аудит департа-
ментінің жұмысына қатысты мәселелер, оның 
ішінде департаменттердің жұмысы туралы 
тиісті есептер қаралып, бюджет, жұмыс жоспа-
рын бекіту, тиісті корпоративтік ережелер мен 
регламенттерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу және өзге де жұмыстар жүргізілді.

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ КОМИТЕТА*: 

Міндеттері:

• Директорлар кеңесіне реттеуші және бақыла-
ушы қызметтерін тиімді жүргізуіне көмектесу, 
тәуекелдер мен бақылауды жетілдіру мен 
күшейту.

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

Құрамы:

Табанов Э.Р. Төраға 

Перфилов О.В. 

Нигай А.Д.

Рахимберлинова Ж.Ж.

Станбаева А.О.

Кан А.В.

Қызмет нәтижелері 

Комитет отырысында тәуекел-менеджментті 
басқару жұмысына қатысты мәселелер қа-
растырылды, оның ішінде басқару жұмысы 
туралы сәйкес есептер қаралып, бюджеттерді, 
жұмыс жоспарларын бекіту, сәйкес корпора-
тивті ережелер мен регламенттерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу жүзеге асырылды.  

Міндеттері:

• Компания және оның еншілес ұйымдарына 
бірегей кадрлық саясат әзірлеу және енгізу, 
корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін қа-
лыптастыру және оның принциптерін жүзеге 
асыру

Құрамы:

Андреев Г.И. Төраға

Перфилов О.В.

Нигай А.Д.

Константинова Н.В.

Қызмет нәтижелері 

Комитет отырысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ Қызметкерлерді басқару басқармасына 
қатысты мәселелер, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасын және Дирек-
торлар кеңесі жанындағы комитеттер мүше-
лерін сайлау туралы мәселелер қаралды. 

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И 
КОНТРОЛЮ 
6 ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
2 ЗАСЕДАНИЯ В 2019 ГОДУ3 4

КОМИТЕТ КАДРОВ,  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И  
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
4 ЧЛЕНА КОМИТЕТА 
2 ЗАСЕДАНИЯ В 2019 ГОДУ21

* Данные приведены по состоянию на 31.12.2019

 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
КОМИТЕТ  
3 КОМИТЕТ МҮШЕСІ

 
АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 
3 КОМИТЕТ МҮШЕСІ 
2019 ЖЫЛЫ 1 ОТЫРЫС
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Компанияның еншілес кәсіпорындарының атқарушы органдары: «Павлодар электр желілік та-
рату компаниясы» АҚ, «Павлодар жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «Энерге-
тик» санаторий-профилакториі» ЖШС және «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-н әрбір кәсіпорынның 
жеке Бас директоры басқарады. 

№ Атауы, ұйымдық-құқықтық 
формасы

Единоличный исполни-
тельный орган Должность Дата избрания / дата  

истечения полномочий

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Перфилов Олег 
Владимирович

Бас директор 10.09.2014 – 10.09.2021

2. «Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ

Бодрухин Фёдор 
Фролович

Бас директор 07.10.2011 – 26.04.2021

3. «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС

Иманаев Марат 
Шамильұлы Бас директор 01.06.2015 – 01.06.2020

4. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Арғынов Талғат 
Ғабдоллаұлы Бас директор 01.11.2013 – 01.11.2020

5. «Энергетик» санаторий-про-
филакториі» ЖШС

Кандыбаева Татьяна 
Николаевна Бас директор 03.05.2018 – 03.05.2020

6. «Энергетик» демалыс үйі» 
ЖШС

Замотин Александр 
Федорович Бас директор 03.05.2018 – 03.05.2021

7. «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС Захарьян Александр 
Михайлович Бас директор 01.10.2018 – 01.10.2021

Шешім 
қабылдауда 
келісімге келу 
санын төмендетіп, 
талқылауда пікір 
еркіндігін 
қамтамасыз етеді

Корпоративтік 
мәдениетті және 
жалпы 
Корпорацияның 
қоғамдағы 
репутациясын/им
иджін жақсартады

Корпоративтік 
басқару, 
тәуекелдерді 
басқару және 
кризистік басқару 
процесінің 
тиімділігін 
арттырады

Мүдделі 
тұлғалардың 
тиімді өзара 
әрекетіне 
көмектеседі

Сот қарауларынан 
қашуға мүмкіндік 
береді

КОРПОРАТИВТІК ӘДЕП

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

• бизнес және кәсіби әдеп

• ұйымдық әдеп 

• корпоративтік басқару 

• компанияның әлеуметтік жауапкершілігі

Кодекс Компания қызметіне оның 
адалдығына, ашықтығына және 
кәсібилігіне сенімді қамтамасыз 
ету үшін этикалық нормаларды 
бекітеді. Құжатта Компания ішінде-
гі, сондай-ақ, сыртқы ортамен қа-
рым-қатынас нормасы жазылған. 

Мүдделі тараптар үшін Кодекс 
компаниямен адал, әділ әріпте-
стік жасау ережелерін қамтиды. 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызметі 
кодекске сай өз клиенттеріне 
(тұтынушыларына), қоғамға, Ком-
панияға және әрбір қызметкерге 
жеке пайда тигізуге бағытталған. 

Компаниялар тобында іскери 
әдептің сақталуы реттелген әдеп 
принциптері мен талаптарына сәй-
кес қызметті ұйымастыру арқылы 
басшылық тарапынан бақылана-
ды. 

Кодекстің бекітілген стандартта-
ры мен талаптары Кмпанияның 
барлық жұмысшылары арасында 
бөлінеді. 

Компанияның барлық қызметкерлеріне ортақ іскери этика стандарттары мен нормалары қыз-
метте келесі маңызды нәтижелерге қол жеткізуге негіз болады:

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

Көзқарастар қайшылығы Әдеп 
кодексімен реттеледі. Бұл құжатта 
қызметкерлердің жауапкершілігі, 
өз қызметтік лауазымын дұрыс 
пайдаланбауы, қызметкердің 
компания ішінде және одан тыс ау-
мақтағы қызметі туралы жазылған. 

«Алаяқтық пен коррупцияға қарсы 
әрекет саясатында» алаяқтық пен 
коррупцияға қатысты негізгі прин-
циптердің қатарында «Көзқарастар 
қайшылығын төмендету» прин-
ципі көрсетілген. Бұл принципке 
сәйкес, Компания ашық Ұйымдық 

құрылым түзу арқылы өкілеттік пен 
жауапкершіліктерді тиімді бөлу 
негізінде көзқарастар қайшылығын 
төмендетеді. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
қызметі тиісті Ережемен реттеледі. 
Директорлар кеңесі мүшелері ара-
сында мүдделер қайшылығын жою 
туралы Директорлар кеңесі мүше-
лерінің құқықтары мен міндеттері 
туралы тармақта баяндалған. 

КӨЗҚАРАСТАР ҚАЙШЫЛЫҒЫ

СЫРТҚЫ АУДИТ

«ОАЭК» АҚ-на жаңа бас-
шылықтың келуіне байланысты 
«Делойт» ЖШС-нің орнына «PWC 
Қазақстан» ЖШС аудитор ретінде 
таңдалды. Аудиторлық қызмет 
көрсету бойынша шарт компани-
ямен 2021 жылға дейін жасалды. 

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ІРІ МӘМІЛЕЛЕР 
МЕН КЕЛІСІМДЕР

Компанияның мүдделі тараптармен жасаған ірі мәмілелері мен келісім-
дері туралы ақпаратпен «Қаржылық есептілік депозитариі» сайтында 
танысуға болады  - https://www.dfo.kz/
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ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖӘНЕ АУДИТ 
Бизнес-процестерді жетілдіру 
және Компанияда қабылданатын 
шешімдер тиімділігін арттыру 
мақсатында ішкі бақылау меха-
низмдері жолға қойылған. Ішкі ау-
дит басқармасы (ІАБ) қызметінің 
тәуелсіздігі мен объективтілігі 
оның Компанияның Директор-
лар кеңесіне бағыныштылығы 
мен есеп берушілігімен және 
қаржылық есептіліктің дұры-
стығын қамтамасыз ету және 
ішкі бақылау мен тәуекелдерді 
басқару жүйелерін үйлестіру про-
цестері мен қабылданған шешім-
дерге мониторинг жүргізу арқылы 
қамтамасыз етіледі. 

2019 жылы ІАБ Директор-
лар кеңесі бір жылға бекіткен 
жоспарға сәйкес «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ-нда келесі 
жұмыстарды орындады: еншілес 
ұйымдардағы «Инвестициялық 
қызметті басқару», «Салықтар 
есебі», «Негізгі жабдықтар мен 
материалдық емес активтердің 
есебі», «Сатып алулар, келісім-
шарттар мен есеп айырысуларды 
басқару» бизнес-процестерінің 
ішкі бақылау жүйесінің (ІБЖ) 
тиімділігіне бағалау жүргізу. 
Сондай-ақ, техникалық шарттар 
беруге, ІАБ ұсыныстарын орын-
дауға мониторинг, негізгі жаб-
дықтар мен тауарлы-материалдық 
қорларға түгендеу жүргізілді. ІАБ 
Директорлар кеңесіне және Аудит 
жөніндегі комитетке жылдық есеп, 
сондай-ақ, 10 айда атқарылған 
жұмыс туралы есеп берді. 

Басқарма қызметі Ішкі аудиторлар 
институты (The Institute of Internal 
Auditors Inc) әзірлеген халықара-
лық кәсіби ішкі аудит стандарт-

тарына, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы 
заңнамаларына және «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ ішкі аудиторлар 
этикасы кодексіне сәйкес жүр-
гізіледі. 

Ішкі аудиторлар өз жұмысында 
келесі принциптерді ұстанады: 
адалдық, нақтылық, конфиденци-
алдық және кәсіби компетенттік.

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

2019 жылы және қазіргі таңда 
Компания бақылаудың бар-
лық деңгейінің, оның ішінде 
қаржылық және операциялық 
бақылаудың, заңдар мен ереже-
лердің сақталуының сенімділігі 
мен тиімділігін қамтамасыз ететін 
ішкі бақылау жүйесіне ие. 

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

Корпоративтік басқару жүйесі корпоративтік сайтта жарияланған Компанияның ішкі құжатта-
рымен регламенттеледі. Жүйе 2010 жылы Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен Корпора-
тивтік басқару кодексінде көрініс тапқан. 

Компанияның корпоративтік басқару тәжірибесі 2019 жылы толықтай Корпоративтік басқару 
кодексінің ережелеріне сәйкес келді. 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
КОДЕКСІН САҚТАУ 
ТУРАЛЫ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ КО-
ДЕКСІНІҢ НЕГІЗГІ 
ПРИНЦИПТЕРІ

Кодекс Қазақстан Республикасы-
ның «Акционерлік қоғамдар тура-
лы» заңнамасының талаптарына 
және корпоративтік басқару сала-
сындағы қолданыстағы халықара-
лық тәжірибені және Қазақстанның 
акционерлік қоғамдарының Кор-
поративтік басқару қағидаттарын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта-
рын ескере отырып дайындалған.

 

Принциптерді ұстану Компания 
қызметінің күн сайынғы тәжіри-
бесіне халықаралық стандарттарға 
сай және Компанияның акционер-
лер, тұтынушылар мен қызметкер-
лер алдында жағымды бейнесін 
қалыптастыруға әсер ететін кор-
поративтік тәртіп нормалары мен 
дәстүрлерін қалыптастыруға және 
енгізуге, акционерлер құқығы-
ның толығымен жүзеге асуына 
қол жеткізіп, олардың Компания 
қызметі туралы хабардар болуын 
арттыруға, сондай-ақ, тәуекел-
дерді бақылау мен төмендетуге, 
Компанияның қаржылық көрсет-
кіштерінің тұрақты өсуін қолдауға 
және оның жарғылық қызметін 
сәтті жүзеге асыруға бағытталған.

Корпоративтік басқару ко-
дексінің негізгі принциптері:  

• Әілеттілік;

• Есеп берушілік;

• Жауапкершілік;

• Ашықтық;

• Қоршаған ортаны қорғау және 
әлеуметтік жауапкершілік;

• Тиімділік;

• Бақылауға алушылық.

2019 жылы корпора-
тивтік басқару кодексінің 
барлық негізгі принцип-
тері сақталды. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі мақсаттарына Топ қызметіне 
қатар жүретін оқиғалардың негативті ықпалын төмендету, сондай-ақ, оң мүмкіндіктерді жүзеге 
асыру жатады. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
КОРПОРАТИВТІК ЖҮЙЕСІ

Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін 
Компаниядағы тәуекелдерді 
басқару жүйесі (ТБЖ) тәуекелдерді 
бірегейлендіру, тиімді басқару 
және тұрақты түрде мониторинг 
жасауға бағытталған. 

Компанияда Тәуекелдерді басқару 
саясаты бекітілген және жүзеге 
асырылады. Ол Компанияның 
тәуекелдерге қатысын айқындай-
ды, ТБЖ құру және қызметінің 
жалпы принциптерін, мақсаты мен 
міндеттерін, тәуекелдерді басқа-
ру, жүзеге асыру және бақылау 
бойынша негізгі тәсілдерін бекітеді. 
ТБЖ қатысушылары арасында жа-
уапкершілікті бөлу және олардың 
өзара қызметі Компанияның ішкі 
нормативтік құжаттарымен регла-
менттелген. 

Компания және оның еншілес ұй-
ымдарында тәуекелдерді басқару 
барлық деңгейде жүзеге асыры-
лады: басқарушы және атқарушы 
органдар, өндірістік кәсіпорын-
дар, құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары мен қызметкерлері. 
Тәуекелдерді басқару процесі Ком-
панияны басқарудың жалпы жүй-
есінің құрамындағы үздіксіз және 
циклді процесс болып табылады. 
Бұл оны барлық ұйымдық проце-
стердің ажырамас құрамдас бөлігі 
және шешім қабылдау процесінің 
міндетті бөлігі етеді. 

Компанияның барлық жұмысшы-
ларының тәуекелдерді басқару 
бойынша базалық принциптер мен 
тәсілдерді білуі, басқарушылық 
және операциялық шешімдерді 
қабылдау кезінде тәуекелге негіз-
делген тәсілдерді қолдануы үшін 
тұрақты түрде басқарушы қызмет-
керлер мен бөлімшелердің негізгі 
қызметкерлеріне оқыту жүргізіледі. 

 
ТӘУЕКЕЛ-
МЕНЕДЖМЕН
және ішкі аудит
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ТӘУЕКЕЛ ТОПТАРЫ

ТӘУЕКЕЛДЕР БІРДЕЙЛЕНДІРІЛЕДІ, БАҒАЛАНАДЫ ЖӘНЕ БАҚЫЛАНАДЫ.

01 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
АНЫҚТАУ

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

02 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ 
ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

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

03 ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

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

04 ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ 
МОНИТОРИНГ

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

ІШКІ БАҚЫЛАУ 
СТАНДАРТТАРЫ

Компанияда бірегей үздіксіз про-
цеске біріккен саясаттар, проце-
стер, процедуралар, тәртіп және 
әрекет нормаларының жиынтығын 
құрайтын Ішкі бақылау жүйесі 
(ІБЖ) енгізілген. ІБЖ Директорлар 
кеңесі, барлық атқарушы органдар 
мен қызметкерлер жүзеге асыра-

тын Компаниялар тобын басқару 
процесінің бөлігі болып табылады. 
ІБС Компания мақсаттарына қол 
жеткізуді қамтамасыз етуге және 
қызметті жүзеге асыру кезіндегі 
тәуекелдерді төмендетуге бағыт-
талған. 

Компанияда Ішкі бақылау жүйесінің үш деңгейі айқындалған:

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ СӘЙКЕСТІКТІ БАҚЫЛАУ

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

Аралық, қысқарған қаржылық есептер, 
сондай-ақ, есептен шығатын мәліметтерді 
(мәселен, табыс туралы мәліметтер) қоса 
алғанда, шынайы бұқаралық қаржылық 
есептілікті дайындауға жатады.

Ұйым қызметін реттейтін 
заңдар мен нормаларға 
сәйкестікті қамтамасыз етумен 
байланысты.

ҚЫЗМЕТКЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ 
ЫҚПАЛ ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ТӘУЕ-
КЕЛДЕРГЕ ТАЛДАУ

Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес өткізілген Компанияның кор-
поративтік тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер картасын актуалдандыру 
қорытындысында қызметке ықпал ететін 79 тәуекел анықталды. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУ-
ЕКЕЛДЕР 

ҚАРЖЫЛЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР

• Реттеу тәуекелдері

• Инвестициялық тәуе-
келдер

• Жобалық тәуекелдер

• Кредиттік тәуекелдер

• Репутациялық 
тәуекелдер

• Нарықтық тәуекелдер

• Коммерциялық тәуе-
келдер

• Технологиялық тәуекел-
дер 

• Кәсіби тәуекелдер

• Репутациялық тәуекел-
дер 

• Сатып алу және қамту 

• Реттеу тәуекелдері

• Отын тәуекелдері 

• Әлеуметтік тәуекелдер

• Мүліктік тәуекелдер

• Басқарушылық тәуекел-
дер

• Контрагенттермен өзара 
қызмет 

• Ақпараттық техноло-
гиялар және қауіпсіздік 
тәуекелдері 

• Төтенше жағдайлар

• Кадрлық тәуекелдер

• Экологиялық тәуекелдер

• Реттеу тәуекелдері

• Экологиялық тәуекелдер

• Кадрлық тәуекелдер

• Салықтық тәуекелдер

• Заңнаманың бұзылуы

• Коррупциялық және 
алаяқтық тәуекелдері

• Мүліктік тәуекелдер

• Коллекторлық тәуекел-
дер

• Басқарушылық тәуекел-
дер

• Пайыздық тәуекелдер

• Өтімділік тәуекелі

• Кредиттік тәуекелдер

• Бағалық тәуекелдер

• Валюталық тәуекелдер
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ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАР ТӘУЕКЕЛ 
ДЕҢГЕЙІ ӨЗГЕРІС

Стратегиялық тәуекелдер

Компания 
репутациясының 
төмендеуі

Қоғамның негативті реакциясы, БАҚ-нда жауап/позитивті 
жарияланымдардың болмауы.

Электр қуаты 
және электр 
энергиясының 
теңгерімді 
нарығының 
енгізілуі

1. Электр қуаты және электр энергиясының теңгерімді нарығы 
заңнамасының жетімсіздігі;

2. Нақты тұтынымды белгілейтін толыққанды ЭКЕАЖ жүйесінің 
болмауы;         

3. Тұтынушылардың қысым профилі бойынша статистиканың 
болмауы.

Операциялық тәуекелдер

Жарақаттану/
қайғылы оқиға

1. Жұмыс жүргізу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік бой-
ынша нормалар мен ережелердің технологиялық талаптарын 
жұмысшылардың бұзуы.

2. Жекелеген жұмысшылардың қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау бойынша нұсқаулықтар мен талаптарын жеткілікті 
деңгейде білмеуі.

3. Жұмыстың қанағаттанарлық деңгейде ұйымдастырлмауы.

4. Қондырғылардың істен шығуы, өндірістегі апаттар.

5. Мердігер ұйымдардың ҚжЕҚ талаптарын сақтамауы.

Білікті/негізгі 
қызметкерлерді 
жоғалту

1. Орташа еңбекақының төмен деңгейі.

2. Ішкі және сыртқы миграция. 

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

Білікті өн-
дірістік-техникалық 
қызметкерлердің 
жетіспеушілігі

ТӘУЕКЕЛ ӨЗГЕРІСІНІҢ 
СИПАТТАМАСЫ ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ ШАРАЛАРЫ

Стратегиялық тәуекелдер

2019 жылғы қаңтарда «ЕЖЭ» ЖШС 
ЖЭО-нда жұмысшының қайғылы оқиғаға 
ұшырауымен байланысты негативті ақпа-
рат 2019 жылы әлеуметтік желілер мен 
БАҚ-та жарық көрді. Бұл оқиға республи-
калық маңызға ие қоғамдық резонанс 
тудырды.

1. Компания басшылығы, мемлекеттік органдар мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен бас-
пасөз мәслихатын өткізу, еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, еңбек шарттары 
және өзге мәселелер бойынша ақпараттандыру.
2. БАҚ-та компания қызметі, оның ішінде қондырғыларды жаңғырту бойынша инвести-
циялық бағдарламаларды жүзеге асыру, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарында 
қауіпсіз өндірісті ұйымдастыру туралы ақпарат тарату.
3. БАҚ, әлеуметтік желілер және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік сайтында тұты-
нушылармен кері байланыс орнату бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу. 
4. Болашақта мұндай оқиғаның қайталанбауы үшін жоспарланған шараларды өткізу 
және бақылау. 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап электр 
нарығы жұмыс істей бастады. Электр энер-
гиясының теңгерімді нарығы имитациялық 
режимде әрекет етуде. Тәуекел айқын 
зонада қалып, тұрақты бақылауды қажет 
етеді. 

Аталған тәуекелді басқару аясында кешенді шараларды орындау көзделген, оның 
ішінде:
• ҚР Энергетика министрлігімен және табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестік 

және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетімен әріптестік;
• ҚР Ұлтық экономика министрлігімен Электр қуаты және электр энергиясының тең-

герімді нарығы қызметінің ережелерін реттейтін заңнамалық құжаттарға ұсыныстар 
мен ескертпелер енгізу бойынша әріптестік;

• көтерме тұтынушылардың ЭКЕАЖ жүйесін дамыту;  
• электр қуаты және электр энергиясының теңгерімді нарығында жұмыс істеу үшін БҚ 

енгізу;
• - тәуліктік графиктерді беру бойынша тұтынушылармен жұмыс жүргізу;

• - нақты тұтынушылардың тұтынымын ЭКЕАЖ жүйесінде бақылау.

Операциялық тәуекелдер

По итогам 2019 года по сравнению с 2018 
годом в целом по Группе наблюдается 
увеличение уровня травматизма. Имеет 
место случай травматизма с работником 
подрядной организации.

Тәуекелді төмендету аясында өндірістік жарақаттануды азайтуға бағытталған шаралар 
кешені тұрақты негізде жүзеге асырылады:

• Қондырғылар, ғимараттар, құрылғылар және автотранспорттың техникалық 
жағдайын қатаң қадағалау;

• Өндірістің зиянды және қауіпті факторларын азайту;

• Тәуекелдерді бағалау;

• Өндіріс жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы жағдайына тұрақты бақылау 
жасау;

• Жұмысшыларды арнаулы киім мен жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз ету;

• Жұмысшыларды қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойын-
ша оқыту және білімін тексеру;

• Болашақта қайталануын болдырмау үшін қайғылы оқиғаларды зерттеу және 
терең талдау;

• Дағдылық аудиттерді өткізу.
Қондырғыларды бұғаттау және маркалау (lock out/tag out, LOTO) процедураларын 
енгізу.

2019 жыл қорытындысы бойынша 2018 
жылмен салыстырғанда жалпы топ бойын-
ша қызметкерлер тұрақсыздығы коэффи-
циенті мәнінің өскені байқалды.

Аталған тәуекелдерді басқару аясында Компания кешенді шараларды жүзеге асырады:

• еңбекті төлеу қорының резервтерін табу үшін басқарушылық және өндірістік 
процестерді, штаттық кестені оңтайландыру. Бұл бірінші кезекте аса қат және 
негізгі өндірістік қызметкерлердің еңбекақысын арттыру үшін ақша көзін табуға 
қажет;

• келесі жылға тарифтерді қорғау кезінде тарифтік сметаларында еңбекті төлеу 
қорын арттыру;

• «PROFENERGY» бағдарламасын келесі бағыттар бойынша жүзеге асыруды 
жалғастыру: 
a. жоғары және орта-арнаулы оқу орындары студенттері мен түлектерін тарту 
есебінен сыртқы кадрлық резервті қалыптастыру; 
b. қызметкерлердің білім деңгейін арттыру;

• тәлімгерлік институтын дамыту;

• білікті жұмысшыларды материалдық және материалдық емес ынталандыру;

• қызметкерлерді сапалы дайындау, қайта дайындау, оқыту, біліктілігін арттыру 
және дамыту, білімді жинақтау үшін Корпоративтік оқыту орталығын құру.

Компания қызметі көп жағдайда негізгі 
білікті қызметкерлерге тәуелді. Әсіресе 
өндірістік-тхникалық салада қызметкер-
лер санының жеткілікті болмауы кадр 
дефицитімен байланысты тәуекелдің 
пайда болуына әкеледі. Білікті мамандар 
санының шектеулілігі мен оларға деген бір 
уақыттағы сұраныстың артуына байла-
нысты Қазақстан мен жақын шетелдегі 
бәсекелестік күшейіп келеді. 2019 жылы 
эксперттік бағалауға сәйкес өндірістік-тех-
никалық қызметкерлер жетіспеушілігі сыни 
тәуекелдер зонасына орын ауыстырды. 
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ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАР ТӘУЕКЕЛ 
ДЕҢГЕЙІ ӨЗГЕРІС

Операциялық тәуекелдер

Жылу энергиясы-
ның нормативтен 
тыс шығындары

1. Жылу желілерінің жоғары тозу деңгейі.

2. Жылу магистральдеріндегі технологиялық ақаулар мен 
апаттар.

3. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды 
реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облы-
сы бойынша департаментінің 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 
тариф құрамынан тұтынушылар желілеріндегі нормативтік 
шығын көлемін алып тастауы

Қаржылық тәуекелдер

Уақыты өтіп кеткен 
дебиторлық қарыз 
өсімі

Жылу және электр энергиясын тұтынушылардың энергиямен 
қамту қызмет ақысын уақытылы және толық төлеу бойынша 
шарт талаптарын орындамауы:

• Төмен төлем тәртібі;

• Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің төмендеуі.

Құқықтық тәуекелдер

Қызметкерлер не-
месе үшінші тұлға-
лардың өз адал 
емес әрекеттерімен 
Компанияға шығын 
келтіруі

Жұмысшылардың және/немесе үшінші тұлғалардың топ 
активтеріне қатысты заңсыз іс-әрекеттерінің нәтижесінде топ 
мүддесіне сыртқы және ішкі қауіп төндіруі, ресурстарды тиім-
сіз, мақсатсыз пайдалану нәтижесінде шығын келтіруі. 

Тәуекел ықпалы артты влияние риска не изменилось

Тәуекел ықпалы төмендеді Тәуекелдің туындау ықтималдығы артты

ТӘУЕКЕЛ ӨЗГЕРІСІНІҢ СИПАТТА-
МАСЫ ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ ШАРАЛАРЫ

Операциялық тәуекелдер

2019 жыл қорытындысы бойынша Компа-
нияда жылу энергиясына нормативтен тыс 
шығындардың 2018 жылмен салысты-
рғанда төмендеуі байқалды. 

Бұған қарамастан, нормативтен тыс 
шығындар көрсеткіші тұрақты мониторинг 
нысаны болып қалып отыр. 

1. Аталған тәуекелді әлсірету аясында 2018 жылы бірқатар шара жүзеге асырылды, 
оның ішінде:

• бекітілген жоспар-графикке сәйкес, жылу желілеріне күрделі және ағымдағы 
жөндеу жүргізу; 

• ППУ-құбыр өткізгіштерін қолданып жылу желілеріне қайта құру және жаңғырту 
жұмыстарын жүргізу; 

• режимдерді ауыстыру және реттеуді жүзеге асыру;

• технологиялық ақауларды тексеру мақсатында жылу желілеріне инспекция 
жүргізу. 

2. Тұтынушылардың желілерінде жылу энергиясының қосымша есеп құралдарын орнату.

 3. Үйлерді жылу беру маусымына дайындау, жылуды есепке алу құралдарын орнату 
мәселелерін талқылау мақсатында Ашық есік күні аясында жылумен қамту ұйымдары-
ның жетекшілері ТКШ төрағаларымен кездесу.

Қаржылық тәуекелдер

2019 жыл қорытындысы бойынша 
дебиторлық қарыздың жалпы сомасын-
дағы кешіктірілген қарыз (3 айдан астам) 
үлесінің артуы байқалады. 

Осыған байланысты кешіктірілген қа-
рыздар көрсеткіші тұрақты мониторинг 
нысаны болып қалып отыр. 

1. ISO 9001:2015 стандартының талаптарына сәйкес, Сапа менеджменті жүйесінің 
қызметі аясында кешіктірілген дебиторлық қарыз деңгейін төмендетуге бағыт-
талған сапа саласындағы мақсаттар айқындалды. 

2. Аталған тәуекелді басқару аясында Топта келесі шаралар кешені жүзеге асы-
рылуда:

• Қарызды бөліп төлеу графиктері жасалуда; 

• претензия-искті жұмыс жүргізілуде; 

• сот орындаушылармен бірге төлемнен жалтарушыларға рейдтер жүргізіліп, тізім 
жасалып, тұрмыстық техникалар мен автотранспорт тартып алынады;

• кәсіпорындар мекен-жайына қажеттілікке сай жұмысшыларының коммуналдық 
қызмет бойынша қарыздары туралы ақпарат жолдануда;

• борышкерер мүлігіне арест қойылады;

• борышкерлердің Қазақстан Республикасынан тыс аумаққа шығуы шектеледі;

• борышкердің қаржылану көзінен қарызды өндіру ісі (еңбекақысынан және 
зейнетақы аударымдарынан ұстап қалу) жүргізіледі: 

• қарызды өндіру тәсілі өзгертіліп, соның негізінде борышкер мүлкіне (пәтерлер 
не автотранспорт) саудаға шығару үшін бағалау жүргізіледі. 

Құқықтық тәуекелдер

Тәуекелдің пайда болу ықтималдығы 
бұрынғы деңгейінде қалды.

Коррупция мен алаяқтыққа қарсы әрекет ету тиімді стратегиясын құру және енгізу мақ-
сатында, сондай-ақ, Топ жұмысшылары мен басқару органдарында мұндай әрекеттерге 
негативті көзқарасты қалыптастыру үшін Коррупция мен алаяқтыққа қарсы әрекет ету 
саясаты әрекет етеді.

Қызметкерлердің жұмыс тәртібін, мердігер ұйымдар мен бөгде адамдардың келуін 
бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Компанияда Кіргізу және нысанішілік режим 
туралы регламент әрекет етеді. 

әуекелдің туындау ықтималдығы өзгерген жоқ Тәуекелдің туындау ықтималдығы төмендеді

Тәуекелдің орташа деңгейі Тәуекелдің жоғары деңгейі
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ЭНЕРГИЯ – ТІРШІЛІК ТІРЕГІ

Компанияның Директорлар 
кеңесіне есеп беретін Тәуекел-ме-
неджмент басқармасы тәуекел-
дерді басқару процестеріне жалпы 
координация жасайды, оның 
ішінде: ТБЖ барлық қатысушы-
ларының әрекетіне жауап береді, 
ТБЖ қызметі мен тәуекелдерді 

басқару процесін қамтамасыз ету 
саласында әдістемелік құжаттар 
әзірлейді, барлық анықталған 
тәуекелдер бойынша ақпаратты 
уақытылы шоғырландырады және 
Тәуекелдер реестрінде жаңалайды, 
сондай-ақ, тәуекелдерді басқару 
процесіне мониторинг жасайды. 

Басқарма қызметі Директорлар кеңесі бекіткен ТБЖ және ІБЖ жетілдіру бойынша жұмыс 
жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. 

2019 жылы Коррупция 
және алаяқтыққа 
қарсы әрекет 
саясаты жаңартылды. 
Компанияның барлық 
жұмысшылары 
жаңартылған саясатпен 
танысты. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

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

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

Коррупция және алаяқтыққа қарсы 
әрекет ету саясатының талаптарын 
орындау мақсатында 2019 жылы 
Тәуекелдерді басқару жүйесін 

жетілдіру бойынша жұмыс жоспа-
рына сәйкес Тәуекел-менеджмент 
департаменті Компаниялар тобы-
ның қолданыстағы бизнес-проце-
стерінің алаяқтық пен коррупцияға 
бейімдігін бағалау үшін жұмыс-
шылар (сарапшылар) арасында 
сауалнама жүргізді. 

Сауалнамаға Компанияның 
барлық ЕҰ құрылымдық бөлімше-
лерінің 50%-дан астамы белсенді 
қатысты. Оның нәтижесінде Топ 
жұмысшыларының алаяқтық пен 
коррупция әрекетін жасау ықтима-
лы жоғары бизнес-процестер тізімі 
мен алаяқтық пен коррупцияға 
бейім құрылымдық бөлімшелер 
тізімі жаңартылды. 

Респонденттер алаяқтық пен кор-
рупция әрекетін жасау ықтималы 
жоғары деп таныған бизнес-про-
цестерге Ішкі бақылау жүйесін 
жетілдіру бойынша басымдық 
беріледі. Ішкі бақылауды жетілдіру 
аясында жұмыс жүргізу айқын 
және айрықша коррупция және 
алаяқтық тәуекелдеріне уақытын-
да назар аударып, пайда болған 
тәуекелдерді қосымша бақылау 
және алдын алу шараларын енгізу 
арқылы жоюға мүмкіндік береді. 

2019 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

Компанияның тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер картасын 
актуалдандыру

Компанияның тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер картасын 
актуалдандыру

Топтың негізгі бөлімшелері мен басшы қызметкерлеріне ар-
налған тәуекелдерді басқару саласы бойынша оқыту жүргізу

Топтың негізгі бөлімшелері мен басшы қызметкерлеріне 
арналған тәуекелдерді басқару  және ішкі бақылау жүйесі 
саласы бойынша оқыту жүргізу. 

Алаяқтық тәуекеліне бейім бизнес-процесстер тізімін 
жаңарту. 

Алаяқтық тәуекеліне бейім бизнес-процесстер тізімін 
жаңарту. 

Бизнес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының тиімділігін 
талдау және тестілеу: 

• инвестициялық қызмет;

• қойма шаруашылығын басқару;

• техникалық қызмет көрсету және жөндеулерді басқару.

Бизнес-процестердегі ІБС ұйымдастыруының тиімділігін 
талдау және тестілеу: 

•  техникалық қызмет көрсету және жөндеулерді басқару;

•  электр энергиясын тұтынуды бөлу, есепке алу және энерго-
бақылау;

•  жылу энергиясын тұтынуды бөлу, есепке алу және энерго-
бақылау;

•  энергия өткізу және дебиторлық қарызды басқару;

•  тұтынушының жылу тұтынушы құрылғыларын жылу 
желілеріне технологиялық қосу. 

Компанияда Директорлар кеңесі 
бекіткен Коррупция және ала-
яқтыққа қарсы әрекет саясаты бар. 
Ол  Компанияның бұл саладағы 
негізгі ішкі нормативтік құжаты 
болып табылады. Саясат Корпора-
ция басшылығының коррупцияны 
кез келген формада болмасын 
қабылдамау бойынша бірыңғай 
этикалық стандарт қалыптастыруы-
на негіздейді. 

Саясаттың негізгі принциптеріне 
корпоративті басқаруды жоғары 
деңгейде жүргізу, коррупция мен 
алаяқтыққа жол бермеу, тәуекел-
дерді бағалау, ашық ұйымдық 

құрылымды қалыптастыру жо-
лымен өкілеттіктер мен жауапкер-
шіліктерді тиімді бөлу негізінде 
көзқарастар қайшылығын азайту 
жатады. 

Бұл бағыттың күшейтудің негізі 
элементтері – коррупция мен ала-
яқтыққа қарсы әрекетті қамтама-
сыз ететін тиімді стратегияны құру 
және енгізу, сондай-ақ, мұндай 
сипаттағы оқиғаларға оперативті 
ықпал ету болып табылады. Ком-
панияда тиісті қалып мәдениеті 
және алаяқтықтың кезкелген түріне 
негативті қарым-қатынас қалыпта-
сып келеді.
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ стратегиялық мақсаты – тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету, 
халықаралық индустриялық және экологиялық стандарттарды сақтау, корпоративтік 
басқару деңгейін арттыру, жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды өткізу сынды жалпы 
қабылданған тұрақты даму принциптерін сақтайтын жетекші жеке энергетикалық компания 
құру болып табылады. 

Тұрақты даму жүйесінің маңызды 
элементі – мүдделі тараптармен 
жұмыс болып табылады. Оларды 
анықтау және іріктеу принципі 
аймақтық аспектпен белгіленген. 
Өз қызметінің жоғары қоғамдық 
маңызына орай және тәуекелдерді 
азайту мақсатында «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ корпоративтік тәртіптің 
ашықтық, шынайылық және 
Компания қызметі туралы ақпарат-
тың толықтығы, барлық мүдделі 
тараптардың көзқарастарын есепке 
алу толықтығы, бұл көзқарастар-
дың пайда болуына жедел әрекет 
ету принциптеріне сәйкес, барлық 
мүдделі тараптармен қызмет ету 
тиімділігін кеңейту және арттыруға 
бағытталған шаралар кешенін 
жүзеге асырады. Компанияның 
тұрақты дамуы мен стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуін қамта-
масыз ету үшін барлық мүдделі 

тараптарға жауапкершілікпен 
қарап, олардың көзқарастарын 
сақтау қажет. 2019 жылы Компа-
ния SEP (Stakeholder Engagement 
Plan) есебін әзірледі. Есепті әзірлеу 
барысында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ менеджментіне жедел сұрау 
жүргізіліп, оның негізінде Компа-
нияның мүдделі тараптарының 
рангтық картасы талданды. Бірінші 
кезекте Компанияның қызметіне 
айтарлықтай ықпал ететін мүдделі 
тараптармен, сондай-ақ, Ком-
панияның өзіндік стратегиялық 
бастамаларын жүзеге асыруда ор-
тамерзімдік перспективада ықпал 
ететіндермен өзара қызмет жолға 
қойылады. Одан бөлек, Компания 
қызметінің мүдделі тараптарға 
әсері де назарға алынды.   
 

СТЕЙКХОЛДЕРЛЕР-
МЕН ЖҰМЫС ТУ-
РАЛЫ 2019 ЖЫЛҒЫ 
ЕСЕП

2013 жылдан бері Корпорация 
тұрақты түрде Мүдделі тараптар-
мен өзара қызмет жоспары мен 
есебін жариялайды. Бұл құжаттар 
корпоративтік сайтта жарияланған. 
Есепте сандық және сапалық 
көрсеткіштер, шаралар, сондай-ақ, 
ақпарат тарату көздері кеңінен 
ашылып көрсетіледі. Есептің толық 
нұсқасымен сайттан танысуға 
болады:   
http://caepco.kz/ru/investoram/
finansovaya-otchetnost/sep.html.

Тұрақты даму аясындағы Компанияның мақсаттары 
мен міндеттері: 

• Мүдделі тараптармен өзара қызмет жүйесін жетіл-
діру;

• Экономикалық тиімділік пен тұрақтылықты арттыру;

• Өндірісті технологиялық жаңғырту;

• Қатысу аймақтарын дамытуға атсалысу;

• Жемқорлыққа қарсы қызмет.

ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 
ӨЗАРА ЖҰМЫС

ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ

ӨНДІРІСТЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК

Қызметкерлер Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) Қызметкерлер Акционерлер

Мемлекеттік билік органдары 
және қадағалаушы органдар

Мемлекеттік билік органдары 
және қадағалаушы органдар Жеткізушілер, мердігерлер Жергілікті қоғамдастықтар

Жергілікті қоғамдастықтар Жергілікті қоғамдастықтар
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Акционерлер

• Стратегиялық міндеттерді орындау;

• Экономикалық пайда/ нәтижелілік;

• Корпоративтік басқару рейтингі;

• Даму қаражаты және дивидендтерді алу;

• Таза активтер құны;

• Әлеуметтік бағдарламаларды 
жүзеге асыру;

• бизнес-процестердің ашықтығы.

Қызметкерлер

• Кадрлық және әлеуметтік саясат;

• Ұжымдық шарт талаптары;

• Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын сақтау;

• Жоғары білікті жұмысшыларды ұстап қалуға және тартуға мотивация.

Мемлекеттік билік органдары 
мен бақылаушы органдар

• Уақытылы және шынайы ақпарат алу;

• ҚР электр энергетикасының дамуына үлес қосу;

• Энергиямен үздіксіз және сенімді қамту;

• Жергілікті бюджетке салық түсімдерін көбейту;

• Әлеуметтік жобаларды уақытылы және сапалы жүзеге асыру;

• жұмыс орындарын арттыру/сақтау;

• өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтау.

Жергілікті қоғамдастықтар 
(тұтынушылар)

• Нарықтағы үлесі/ нарықта қатысуы;

• Электр және жылу энергиясымен үздіксіз және сенімді қамтамасыз ету;

• Маркетингтік коммуникациялар;

• Қоршаған ортаға эмиссиялар.

Оқу орындары

• Салалық ғылым мен білімнің дамуына үлес қосу;

• Перспективті кадрларды дайындау мен ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету;

• Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету.

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ)

• Компанияның даму перспективалары туралы ақпарат алу;

• Қоршаған ортаға негативті ықпалды төмендету;

• Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету;

• Қоғамдық тыңдаулар.

БАҚ 

• Бизнес-процестердің ашықтығы;

• Корпорация қызметі туралы келесі тақырыптардағы ақпаратқа оперативті қол-
жетімділікті қамтамасыз ету:

– өндірісті жаңғырту;

– қаржылық көрсеткіштер;

– бірлескен жобаларды жүзеге асыру;
– Корпорация, саланы дамыту перспек-
тивалары.

СТЕЙКХОЛДЕР МЕН КОМПАНИЯНЫҢ ДИАЛОГ 
ФОРМАСЫ 2019 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 

• Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері;

• Директорлар кеңесінің шешімдері;

• корпоративтік сайт;

• жылдық есеп;

• жиналыстар, іскери кездесулер.

Директорлар кеңесінің 11 отырысы өтті.

Корпоративтік басқарудың барлық формаларын жақсарту 
мақсатындағы кездесулер мен шаралар өткізілді. 

• Басшылық шешімдері;

• Бұйрықтар мен өкімдер;

• Өндірістік, оперативті және өзге жиналыстар;

• Ағымдағы қызмет туралы есептер;

• Ауызша кеңесулер;

• Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша 
инструктаждар;

• Ішкі корпоративтік коммуникация каналдары;

• Сұрау салу және анкета жүргізу;

• Әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттар.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда Ұжымдық шарт талаптары 
сақталды. 

Қызметкерлерге әлеуметтік көмек пен қолдау көрсетілді. 

«Кәсіптегі үздіктер» байқауы өткізілді. 

«PROFENERGY» корпоративтік жобасы аясында шараларды 
жүзеге асыру жалғасын тапты. 

Үздік қызметкерлері салалық және корпоративтік наградалар-
мен марапатталып, кәсіби атақтарды иеленді. 

• Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің қо-
рытындылары бойынша есептілік беру;

• Компания қызметінің түрлі бағыттары бойынша мемле-
кеттік органдар сұраулары бойынша ақпарат беру;

• Қазақстан Республикасы заңдары мен нормативтік ак-
тілеріне өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу;

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

• Жиналыстар, іскери кездесулер. 

2019 жылы қызмет ету өңірлеріндегі әкімдердің блогтары-
на ккүнделікті мониторинг жасалды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
кәсіпорындары қызметіне қатысты азаматтардың сұрақтарына 
жауап берілді. 

Корпоративтік сайттарда тұрақты түрде электр және жылу 
энергиясын жоспарлы не апаттық беруді тоқтату туралы ақпа-
рат беріліп, жөндеу жұмыстарының, жылу желілері сынақта-
рының мерзімдері көрсетілді. 

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

• Ақпараттандыру және тұтынушылармен кері байланыс 
жүйесі;

• Қоғамдық тыңдаулар, кездесулер;

• Жылдық есеп;

• Серіктестік және әріптестік туралы меморандумдар мен 
келісімдерге қол қою;

• Әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттар. 

2019 жылы кәсіпорындар тобы тұтынушылардың 452 522 
хабарламасын қабылдап, жауап берді. 

Қоңыраулар мен электронды хабарламалар арасында 
сұрақтар, өтінімдер, ұсыныстар, есеп құралдарының көр-
сеткіштерін байланыс орталығына жіберулер және өзгелер 
болды. 

• сотрудничество с вузами в регионах присутствия;

• участие в работе экзаменационных комиссий, 
квалификационных комиссий, в процессе  
аккредитации образовательных программ;

• проведение мероприятий: конкурс научных работ.

2019 жылы атаулы корпоративтік стипендияларын алуға 
ғылыми жұмыстар байқауы ұйымдастырылып, өткізілді. 

2019 жылы ксәпіорындар тобы 293 студентке ақы төленетін 
және ақы төленбейтін өндірістік тәжірибеден өтуге мүмкін-
дік берді. ЖОО және ООО студенттері мен оқушылары үшін 
кәсіпорынның өндірістік нысандарына 8 экскурсия ұйымда-
стырылды.

• Қоғамдық тыңдаулар өткізу;

• Ағымдағы қызмет туралы ақпараттандыру;

• Компанияға бағытталған хаттар (үндеулер).

2019 жылы Компаниялар тобында экология, қызметтер көрсе-
ту, тарифтік сметаны, қызмет туралы есептерді бекіту бойынша 
18 қоғамдық тыңдау өткізілді.

• Пресс-турлар, БАҚ-қа арналған брифингтер, баспасөз 
конференциялары;

• Баспасөз релиздері;

• ақпараттық сауалдарға жауаптар;

• БАҚ мониторингі.

2019 жылы БАҚ пен әлеуметтік желілерде «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ компаниялар тобы туралы 3 472 материал жариялан-
ды. 

Компанияның қоғаммен байланыс қызметтері корпоративтік 
басылымдардың 24 санын шығарды. 
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Жеткізушілер, мердігерлер

• Ашық бәсекеге қабілетті орта құру;

• Баға қалыптастырудың нарықтық механизмдерін қолдану;

• Өзара тиімді әріптестік тұрақтылығы мен сенімділігі;

• Шарттар/контракттар бойынша міндеттемелерді орындау кепілдігі.

Кәсіподақтар 

• Жұмыс берушінің жұмысшыға қатысты бекітілген міндеттемелерді сақтауы;

• Жұмысшының құқықтары мен мүдделерін қорғау;

• Лайықты еңбек шарттарын құру;

• Кәсіби және жеке өсу үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

• Әлеуметтік кепілдіктер.

АҚПАРАТТЫҚ 
САЯСАТ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ақпарат-
тық саясаты корпоративтік ақпа-
ратты тарату процесін, мақсатты 
аудитория ішінде Компанияның 
бірыңғай бейнесін қабылдауды 
басқаруға мүмкіндік беретін әре-
кеттер, шаралар және регламент-
тер кешенін құрайды. 

Саясат ішкі және сыртқы ақпарат-
тық жұмыстардан құралады. Сы-
ртқы жұмыс Компанияның қызметі 
туралы қоғамдық есеп, хабарлама 
жариялау, құжаттар және өзге 
материалдарды беру жолымен 
ақпараттандыруға негізделеді. Ішкі 
жұмыс барлық жұмысшыларды 
оның ағымдағы жағдайы туралы 
ақпараттандыруға, корпоративтік 
ниеттестік, түрлі жұмысшылар мен 
құрылымдық бөлімшелердің кор-
поративтік ақпаратқа қолжетімділі-
гін регламенттеуге бағытталған. 

Ақпаратты ашудың негізгі мін-
деттері:

• Акционерлер, инвесторлар, 
сондай-ақ, өзге мүдделі та-
раптардың Компанияның 
қаржылық-шаруашылық қыз-
метіне ықпал ететін салмақты 

шешім қабылдауға немесе 
өзге әрекеттер жасауға қажетті 
ақпарат, сондай-ақ, Компания 
қызметін толығырақ түсінуге 
мүмкіндік беретін өзге ақпа-
рат алу тұрғысындағы заңды 
құқықтарын сақтау мақсатында 
Компанияға қатысты барлық 
маңызды мәселелер бойынша 
уақытылы ақпарат беру;

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

• Компания мен акционерлер, 
инвесторлар, нарық қатысушы-
лары, мемлекеттік органдар 
және өзге мүдделі тұлғалар 
арасындағы қарым-қатынастың 
ашықтық және сенімділік дең-
гейін арттыру;

• Компанияда корпоративтік 
басқаруды жетілдіру;

• Компанияның оң имиджін қа-
лыптастыру.

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» компаниялар тобы мүдделі 
тұлғаларды Компания және оның 
еншілес ұйымдарының корпора-
тивтік сайттарын жаңалау, БАҚ 

және әлеуметтік желілерде ақпарат 
жариялау, сұрақтарға жауап беру, 
бұқаралық тыңдаулар, баспасөз 
турларын, «дөңгелек үстелдер» 
және өзге шаралар ұйымдастыру 
жолымен тұрақты түрде ақпарат-
тандырып отырды. 

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобының қызметі 
туралы БАҚ-та 1 481 материал жа-
рық көрсе, оның ішінде жергілікті 
және БАҚ-та 231 баспа матери-
алы, интернет басылымдарда 
(ақпараттық агенттіктер, сайттар, 
жаңалық агрегаторлары, портал-
дар) 1 013 материал, жергілікті 
және республикалық телеканал-
дарда 237 сюжет, әлеуметтік 
желілерде 1 991 материал жарық 
көрді. «Энергетик» корпоративтік 
газетінің 24 саны шығарылды. 

Әлеуметтік желілерде компани-
яның маңызды шараларының 
аңдатпасы, жаңалықтар, баспасөз 
шараларына шақырулар, жедел 
түсіндірмелер мен компания 
қызметі туралы ақпарат жарияла-
нады. Сыртқы мүдделі тараптар 
үшін жетекші ақпарат көзі ретінде 
компанияның веб-сайты ұдайы 
жетілдірілуде.  

СТЕЙКХОЛДЕР МЕН КОМПАНИЯНЫҢ ДИАЛОГ 
ФОРМАСЫ 2019 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР

• Кері байланыс жүйесі, кездесу, келіссөздер өткізу;

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

• тендерлер;

• мердігерлер мен клиенттермен кездесулер.

2019 жылы Компаниялар тобының корпоративтік сайттарында 
және БАҚ-та тендерлер өткізу және олардың нәтижелері тура-
лы хабарландырулар жарық көрді.

• Ұжымдық шартты талқылау және бекіту;

• Кәсіподақ мүшелерінің менеджментпен жиналыстары 
мен кездесулері.

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

Кәсіподақ қаржысы есебінен қайырымдылық көмек көрсетілді. 

Компаниялар тобы бойынша кәсіподақтар 25 шара өткізді.

Жазғы кезеңде үйлер мен пәтер-
лердің ішкі жүйесіне дайындық 
шараларын жүргізудің маңызы 
туралы белсенді кампания өт-
кізілді. «Павлодар жылу желілері» 
ЖШС мен ТКШ арасындағы өзара 
қызметті оңтайландыру мақсатын-
да «Ашық есік күні» жобасы жүзеге 
асырылды. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» корпора-
тивтік сайтында 2019 жылы 112 
материал «Компания жаңалықта-
ры» бөлімінде жарияланды.  

Есептік жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ қоғаммен байланыс қызметі 
спорттық, демеушілік, мерейтой-
лық, мерекелік, қалалық шаралар-
ды әзірлеуге, өткізуге және ақпа-
раттық қолдау көрсетуге қатысты. 

Ақпараттық саясатты жүзеге асыру аясында Компания 
қызметіндегі барлық маңызды деректер туралы ақпа-
ратты уақытылы және тұрақты түрде ашып көрсетуге 
бағытталған жұмысты ары қарай жалғастыру көзделіп 
отыр. Оның ішінде:

• Маңызды тақырыптар бойынша тұтынушыларға 
ақпараттық-түсіндірме жұмысын жүргізу;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы ішінде 
коммуникациялық каналдарды дамыту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру;

• Сыртқы аудиториямен коммуникациялық канал-
дарды дамыту бойынша жұмыстарды жалғастыру.

2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР:
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ЫҚПАЛ ЕТУДІ 
БАСҚАРУ 

Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ), 
қызметтің табиғат қорғау және 
энерготиімділік көрсеткіштерін 
тұрақты түрде жақсарту – «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ негізгі стратеги-
ялық басымдықтарының бірі және 
қызмет тұрақтылығын қамтамасыз 
етудің маңызды элементі болып 
табылады. 2019 жылы Компания 3 
559,837 млн кВт.с электр энер-
гиясын және 4 539,924 мың Гкал 
жылу энергиясын өндірді. Энергия 
өндірісіне 3 564,443 мың тонна 
Екібастұз көмірі мен 6,265 мың 
тонна мазут жұмсалды.

Қоршаған ортаға ықпал етуді азай-
ту мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ табиғат қорғау заңнамасы-
ның талаптарына сәйкес болу және 
ғылым мен техниканың ең жаңа 
жетістіктерін қолдану мақсатында 
Компанияның даму стратегиясын-
да қарастырылған экологиялық 
саясатты жүзеге асырады. «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ экологиялық 
қызметінің басым бағыттары қор-
шаған ортаға тигізетін ықпалына 
негізделеді. 

Мұндай ықпал етулерге келесілер 
жатады:

• ластаушы заттардың атмосфе-
раға шығарылуы; 

• парник газдарының атмосфераға 
шығарылуы (СО2);

• су тұтыну есебінен су нысанда-
рына ықпал ету;

• өндірістік қалдықтарды орнала-
стыру. 
 
 
 

Басты экологиялық аспекттерді 
басқару экологиялық көрсет-
кіштерге тұрақты түрде мони-
торинг жүргізу және қызметтің 
заңнамалық пен корпоративтік 
талаптарға сәйкестігін бағалау 
барысында жүзеге асырыла-
ды. Еншілес компаниялардың 
аталған экологиялық ықпал 
етулерін бақылау, есепке алу 
және талдауды қамтамасыз ету 
функциялары «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ Қоршаған ортаны қорғау 
басқармасына жүктелген.

Қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы қызмет туралы ақпарат-
тандыру «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
сайтында ҚОҚ саясатын, экологи-
ялық менеджмент мақсаттары мен 
міндеттерін, есептік құжаттарды: 
корпоративтік есептер, жобалар, 
әзірленіп жатқан қайта құру және 
жаңғырту жобаларының «Қор-
шаған ортаға ықпалын бағалау» 
бөлімдерін, қоғамдық тыңдау 
хаттамаларын, табиғат қорғау 
шараларының жоспарларын, 
жобалар бойынша теникалық емес 
резюмелерді жариялау жолымен 
жүзеге асырылады.  
 
 

Одан бөлек, Компания еншілес 
ұйымдары мердігер ұйымдарды 
қолданылатын заңнамалық және 
нормативтік талаптар туралы 
оларды келісімшарттарға, техни-
калық шарттарға және мердігер-
лерге қойылатын талаптарға қосу 
жолымен ақпараттандырады. 

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

2009 жылдан бері Инвестициялық 
бағдарлама аясында және Еуропа-
лық қайта құру және даму банкінің 
саясатына сәйкес, Компания ЕҚДБ 
қаржыландыратын жобалар бой-
ынша ҚОҚ қатысты Экологиялық 
және әлеуметтік қызмет жоспарын 
(ESAP) жүзеге асырады. Эколо-
гиялық және әлеуметтік қызмет 
жоспарының шаралары өндірістің 
экологиялық параметрлерін, 
сондай-ақ, кәсіпорында қауіпсіздік 
пен еңбекті қорғау саясатын жақ-
сартуға бағытталған. ESAP аясында 
Компания жыл сайын жария есеп 
әзірлейді.

АТМОСФЕРАЛЫҚ 
АУАНЫ ҚОРҒАУ
Ауаға шығарылымдар жылу электр 
станцияларының негізгі экологи-
ялық ықпал етулерінің бірі болып 
табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ шыға-
рылымдарын төмендетуге негізгі 
ықпал ескірген, энергетикалық 
және экологиялық тиімділігі төмен 
өндірістік нысандарды ҚОҚ саласы 
бойынша заманауи талаптарға 
жауап беретін жаңа қуаттылықтар-
мен ауыстыру есебінен орын 
алады. Экологиялық параметр-
лерді жетілдіру мақсатында «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2009-2014 

жылдары инвестициялық бағдар-
лама аясында станцияның барлық 
қазандықтарында күл аулағыш 
қондырғыларды (КАҚ) қайта 
құрып, эмульгаторларды орнату 
нәтижесінде кәсіпорын шығында-
рын төмендетуді қамтамасыз етті. 
Эмульгаторларды орнатудан кейін 
түтін газдарын тазалау коэффи-
циенті 97% орнына 99,5%-ға 
жетті. Бұл шара көмір күлі шыға-
рылымдарының жалпы жылдық 
көлемін жылына 29,9 мың тонна-
дан 8,8 мың тоннаға (70,5%-ға) 
төмендетуге мүмкіндік берді. 

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

атмосфераға шығарылымдары-
ның көлемі 65,9 мың тонна (оның 
ішінде өзге шығарылымдар) болса, 
2019 жыл қорытындысында бұл 
көрсеткіш 42,1 мың тонна (оның 
ішінде өзге шығарылымдар) 
(32,3%) құрады.

Жанған отын (көмір, мазут) саны, 
қатты бөлшек (көмір күлі) пен 
күкірт қышқылы (SOx) шыға-
рылымдары 2018 жылмен салы-
стырғанда (көмір күлі бойынша 
жалпы шығындар 8%-ға, SOx 
бойынша 3%-ға, көмір күлінің 
бөлшек шығарылымдары бой-
ынша 0,31%-ға, SOx 5,39%-ға) 
төмендеді. 

2011-2019 жж. Ластаушы заттардың атмосфераға 
жалпы шығарылымы, мың тонна 

2013-2019 жж. Ластаушы заттардың атмосфераға 
бөлшек шығарылымы,мг/МВт*с 

201920182013 20172016201520142011 2012

SOXКүл NOX
Көмір шығыны, млн тонна SOXКүл NOX

Энергия өндірісі, млрд кВт*с
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ҚОРШАҒАН ОР-
ТАҒА ЫҚПАЛ ЕТУДІ 
ТӨМЕНДЕТУ, ТА-
БИҒАТ ҚОРҒАУ ША-
РАЛАРЫ
2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ қоршаған ортаға ықпал ету 
деңгейін төмендетуге бағыт-
талған келесі негізгі шаралар 
жүзеге асырылды:

• Ластаушы заттар шығарылымда-
ры көздерінен шығатын газ 
пішіндес ластаушы заттарды 
тиімді тазалауды, жоюды, 

басуды және зарарсызданды-
руды қамтамасыз ететін негізгі 
қондырғыларды ауыстыру, қайта 
құру және жаңғырту, өзіндік қа-
жеттіліктерге энергия тұтынуды 
төмендеті, отын шығыны есебін 
жақсарту, босатылатын өнім 
бірлігіне отын бойынша бөлшек 
көрсеткіштерді төмендету; 

• шаң-газ тазалау құрылғыларын 
(тозған күл аулағыш құрылғы-
ларды (КАҚ) жөндеу) және 
газ өткізгіштерін күрделі және 
ағымдағы жөндеу, КАҚ ПӘК-н 
жобалық 99,5% деңгейінде 
ұстау, аспирациялық құрылғы-
ларды жөндеу және олардың 

жұмысының тиімділігін есептеу, 
қазандық агрегаттарды күр-
делі және ағымдағы жөндеу 
кезінде оттықтардың жылу 
оқшаулағышы мен қаптамасын 
жөндеу;

• істен шыққан шырақтарды 
энергоүнемді лампалармен және 
шырақтармен ауыстыру;

• ҚР Техникалық регламентінің 
(№1232, 14.12.2007 ж.) талап-
тарына сәйкес, негізгі қондырғы-
лар жұмысының режимін ұстап 
тұру бойынша ағымдағы жөндеу 
жұмыстарын орындау;



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

78 79

2013-2019 жж. СО2 жалпы шығарылымы, млн тонна 2011-2019 жж өндірілген энергияның бірлігіне СО2 
бөлшек шығарылымы,  тонна/МВт*с 
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Шығындар атауы
Шығындар сомасы,  млн теңге

2016 2017 2018 2019

Инвестициялық шығындар 958,5 836,600 2 617,95 1 926,791

Табиғат қорғау мақсатындағы негізгі қорлар-
ды күрделі жөндеу шығындары 60,8 59,05 72,86 431,929

Ағымдағы шығындар 837,5 602,25 642,088 185,125

СУ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ 
СУ РЕСУРСТАРЫН 
ҚОРҒАУ

Су ресурстарын пайдалану «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндірістік про-
цестерінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ ықпал ететін жалғыз су нысаны 
– Ертіс өзені. Техникалық қажет-
тіліктерді сумен қамту сыртқы 

ұйымдар тарапынан келісімшарт 
негізінде жүзеге асырылады. 

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

ҚР Энергетика министрлігі Эколо-
гиялық реттеу комитетімен 2014 
жылы мақұлданған «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ 2015-2017 жылдарға 
арналған өндірістік мониторинг 
бағдарламасына сәйкес, күл 
үйінділеріне жіберілетін су сапа-
сына бақылау жасалып, бақылау 
скважиналары жүйелері бойынша 
жерасты суларының сапасы мен 
деңгейі қадағаланады. Өндірістік 
экологиялық бақылау бағдарла-
масын орындау туралы есептер 
квартал сайын Павлодар облысы 
бойынша Экологиялық департа-
ментіне тапсырылады. Технологи-
ялық мақсаттар үшін техникалық су 
сапасына ведомстволық зертхана-
лармен бақылау жүргізіледі. 

• 3-ЖЭО күл үйіндісі 1-кезегінің 
бөгетін биіктету, 3-ЖЭО күл үйін-
дісі 3-кезегінің құрылысы;

• ЕЖЭО күл үйіндісінің 2-кезек 
құрылысы;

• 2-ЖЭО, 3-ЖЭО-нда техника-
лық және шаруашылық-ауыз су 
құбыр өткізгіштері, запорлы және 
реттеуші арматураларын жөндеу;

• 2-ЖЭО, 3-ЖЭО-нда күл және 
пульпоөткізгіштерін жөндеу. 

ПАРНИК ГАЗДАРЫ-
НЫҢ ШЫҒАРЫЛЫ-
МЫ (СО2) 

2009 жылы 17 қыркүйекте Киот 
хаттамасы Қазақстан Республика-
сында күшіне енгеннен кейін Комм-
пания парник газдары шығарылы-
мын түгендеу жүргізуге және озон 
бұзушы заттарды тұтынуға дайын-
дық бойынша жұмыс ұйымдасты-
рылды. 

Парник газдарына мониторинг жа-
сау үшін басқарушы нормативті құ-
жаттарға сәйкес, қалыпты (тұрақты) 
өндірістік қызметтен, арнаулы 
тәжірибеден (пуск-реттеу жұмыста-
ры, үдерісті тоқтату, жөндеу және 
техникалық қызмет көрсету) және 
апаттық жағдайлардан шыға-
рылымдар есебін қамтамасыз ететін 

есеп тәсілі қолданылды.

2016 жылы Еуропалық қайта құру 
және даму банкі, Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика мини-
стрлігі және «Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық Корпорация» АҚ 
арасында «Нұрлы Жол» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Павлодар 
және Екібастұз қалаларында жылу-
мен қамту жүйелерін жаңғырту 
бойынша жобаларды жүзеге асыру 
туралы үшжақты келісімшартқа қол 
қойылды. Павлодар, Екібастұз және 
Петропавл қалаларының жылумен 
қамту жүйесін дамытуға 2016-
2019 жылдары 27,43 млрд теңге 
бағытталады. 

Жаңғырту жобалары энергия қол-
дану тиімділігін арттыруға, шығын-
дарды төмендету мен экологиялық 
стандарттарды жақсартуға (желілер 
бойынша беру кезінде жылу 
шығындарын төмендетумен бай-
ланысты көмір шығынын үнемдеу 
есебінен СО2 шығарылымдарын 
төмендету) бағытталған. 

Осылайша, СО2 жалпы шыға-
рылымдарының төмендеу көлемі 
2019 жылы 2010 жылмен салысты-
рғанда 149,0 мың тоннаны құраса, 
бөлшек шығарылымдар бойынша 
2019 жылы 2010 жылмен салысты-
рғанда 3%-ға төмендеді.

Парник газдары шығарылымдарын 
төмендетудің қосымша ұйымда-
стырушылық құралы – өндіріс 
үлесін жаңа энергоблоктармен арт-
тырумен және кәсіпорындарда ISO 
50001 энергетикалық менеджмент 
жүйесі (энергоүнемдеу бойынша 
шаралар) стандартын енгізумен 
байланысты отынды пайдалану-
дың жалпы тиімділігін арттыру 
мен Энергоүнемдеу бағдарламасы 
болды. Екеуінің де мақсаты – өн-
діріс процестерінің энерготиімділі-
гін арттырумен қатар, парник газ-
дары шығарылымдарын төмендету 
болып табылады. Аталған бағдар-
лама шараларын жүзеге асыру 
арқасында 2019 жылы парник 
газдары шығарылымдарын 35,203 
мың тонна СО2-ге төмендетуге қол 
жеткізілді. 

Өндіріс көлемін төмендету және 
отын (көмір, мазут) шығындарын 
төмендетуге байланысты парник 
газдары шығарылымдарының жал-
пы көлемі 2019 жылы 2018 жыл-
мен (3%) салыстырғанда төмен-
деп, 5,289 млн тонна СО⋅ құрады. 
Парник газдары шығарылымдары-
ның бөлшек көрсеткіштері 3%-ға 
артқан. Сонымен бірге парник 
газдары шығарылымдарының 
бөлшек көрсеткіштері 2019 жылы 
2010 жылмен салыстырғанда 3%-
ға төмендеген. 

ЗАТРАТЫ НА  
ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ҚОҚ саласындағы қызмет тиімділі-
гін арттыру үшін «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» АҚ табиғат қорғау қызметін 
қаржыландыруды жүзеге асырады. 
Шығындардың жалпы сомасы 
2019 жылы 2 543 845 млн теңгені 
құрады. Құрылыс және қайта құру 
бойынша жаңа жобалардың бәріне 
ҚОҚ мәселелеріне арналған «Қор-
шаған ортаға ықпал етуді бағалау» 

(ҚОЫБ) жобасы әзірленеді. Оның 
материалдары жергілікті қоғамда-
стықтар мен мүдделі топтардың 
назарына қоғамдық тыңдау түрінде 
жеткізіледі. Қазақстан Республи-
касы экологиялық стандарттарына 
сәйкестікті растау үшін барлық 
жобалар ҚОҚ саласы бойынша 
аймақтық бақылау органдарында 
мемлекеттік экологиялық сарапта-
удан өтеді. 

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ кәсіпорындарында Павлодар 
облысы экология департаменті 

экологиялық заңнаманы сақтау 
мәселелері бойынша профилак-
тикалық бақылау формасында 
бір-бірден жоспарлы тексеру 
жүргізді. Бақылау нәтижесінде 
7 нұсқама берілді. 5 нұсқама 
бойынша ақаулар уақытылы және 
толық көлемде жойылса, тағы 
екеуі бойынша жұмыстарды 2020 
жылы аяқтау жоспарланған. 
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2019 жылы сыртқы ұйымдарға 
жерге көмуге немесе екінші қайтара 
пайдалануға берілген өнеркәсіптік 
және шаруашылық қалдықтар 
санының 2018 жылмен салысты-
рғанда 1,9 мың тоннаға азаюы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылым-
дық бөлімшелерінде қалдықтардың 

қалыптасу көлемінің азаюымен 
байланысты. 

Айта кету керек, күл үйінділерінің 
жаңа карталарын салу кезінде күл 
үйіндісінің табанында фильтра-
циялық экранға қарсы жаңаша 
технология – канадалық полисин-
тетикалық геомембрана қолда-
нылды. Арнаулы пленка – геомем-
брананы қолдану су оқшаулануын 
100% қамтамасыз етеді. Бұл 
– гидрокүлжою (ГКЖ) айналым-
ды жүйесінің жарықтандырылған 
суының құрамында кездесетін 
химиялық құрамдас бөліктердің 
есебінен ластанатын жер қыртысы 
және жерасты суларды қорғауды 
қамтамасыз ететін сенімді және 
ұзақмерзімді фильтрацияға қарсы 
экран. 

ӨНДІРІС ҚАЛ-
ДЫҚТАРЫН ТИІМДІ 
ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ 
ЖОЮ

Барлық қалдық көлемінің 99%-ын 
құрайтын күл-қож қалдықтары 
жазық типті арнайы жасақталған 
гидротехникалық құрылғы – күл 
үйінділерінде қоймаланады. 
Күл-қож қалдықтарын қоймала-
уға арналған жаңа орынды құру 
кезінде Қазақстан Республикасы 
экологиялық заңнамаларын сақтау 
қоршаған ортаны өндірістің күл-
қож қалдықтарымен ластануын 
болдырмайды және ЖЭО қалып-

ты жұмысын қамтамасыз етеді. 
Компания өндірістік қызметінің 
нәтижесінде пайда болатын басқа 
қалдық түрлері өз қызметін респу-
блика аумағында жүзеге асыратын 
арнаулы ұйымдарға қайта өңдеуге, 
жоюға және соңғы орналастыруға 
беріледі. Жер қыртысын өндірістік 
қалдықтардан қорғау бойынша ең 
маңызды шаралардың бірі – қал-
дықтарды уақытша сақтау және 
жою талаптарын сақтау болып 
табылады.  
 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорын-
дарында 2019 жылы қалыптасқан 
қалдық көлемі – 1 445,147 мың 
тонна, оның ішінде күл-қож қал-
дықтары – 1 440,676 мың тонна,

2019 жылы атқарылған қалдықтармен жұмыс бойынша ең айтулы шаралар 
күл-қож үйінділері мен өзге қалдық орналастыру нысандарының өнеркәсіптік 
және экологиялық қауіпсіздігін арттыруға бағытталған:

• 3-ЖЭО күл үйіндісінің 1-секциясы бөгеттерін биіктету («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ)

• 3-ЖЭО күл үйіндісінің 3-кезегін салу («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ);   

• Екібастұз ЖЭО күл үйіндісінің 2-кезегін салу («Екібастұзжылуэнерго» ЖШС);   

• энергонысандарды (алаңдар қондырғылары, контейнер құрылғылары) құру 
және қайта құру барысында пайда болатын қалдықтарды қоймалауға орын 
ұйымдастыру.

2019 жылы жүзеге асырылған су қолдану және су өткізу саласындағы маңызды табиғат қорғау жұмыстарының ішінде 
келесілерді атап өтуге болады:

• өнеркәсіптік алаңдар, күл үйінділері аумағында жерасты суларының сапалық сипаттамаларына мониторинг (бектіліген 
графикке сәйкес, суға талдау жүргізілді);

• 3-ЖЭО және 2-ЖЭО техникалық және шаруашылық суының құбыр өткізгіштерін, запорлы және реттеуші арматурасын 
жөндеу;

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

Қолдану тәсіліне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019

Қалыптасқан қалдықтар:  1 471,743 1 518,243 1 471,746 1 445,147

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 1 465,965  1 513,489 1 465,15 1 440,676

Кәсіпорында қолданылған қалдықтар 0,443 0,409 0,423 0,285

Залалсыздандырылған қалдықтар  - - 0 0

Сыртқы ұйымдарға берілген қалдықтар 5,278 4,340 6,096 4,186

Кәсіпорынның өзіндік нысандарында орналастырылған 
қалдықтар 1 465,965  1 513,489 1 465,15 1 440,676

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 1 465,965  1 513,489 1 465,15 1 440,676

Общая масса образования отходов, тыс. тонн Отходы в разбивке по уровням опасности, тыс. тонн

Қалдықтардың өзге түрлеріКүл-қож қалдықтары

1 465, 965       
5,778
1 471,743

20172016 2018 2019

янтарный списокзелёный список

1 513,489       
4,754
1 518,243

1 465,15       
6,596
1 471,746

1 440,676      
4,471
1 445,147

1 471, 333       
0,41
1 471,743

20172016 2018 2019

1 517,901       
0,342
1 518,243

1 471,338       
0,408
1 471,746

1 444,945      
0,202
1 445,147

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда ауыз 
сумен қамту, ағын су және комму-
налдық-тұрмыстық кәріз жүйелері 
бар. Су жүргізу және суды шару-

ашылық-тұрмыстық, ауыз су, өрт 
қажеттіліктеріне бөлу орталықтан-
дырылған түрде жүзеге асады. 
Ол қалалық су жүргізу және кәріз 
жүйелері арқылы шарт негізінде 
жүзеге асады. Өндірістік сумен 
қамту – айналымдық жүйе. 

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ сумен қамту мақсаттарына 

518 711,456 мың м3 су қолданса, 
оның негізгі бөлігін сумен қамту-
дың айналымды жүйесіндегі су 
құрайды. Есептік кезеңде су өткізу 
көлемі 320,501 мың м3 болды. 

Общее количество использованной воды с разбивкой по источникам, тыс. м3

от сторонних поставщиковиз оборотных систем
водоснабжения

повторное использование

14 024,078
491 645,221
24 313,469
529 982,768

2016

14 970,331
613 936,441
23 662,189
652 568,961

2017 2018

15 315,214
527 464,1
21 870,0
564 649,314

2019

12 449,72
482 975,446
23 286,29
518 711,456

Ағын су әкету көлемі, мың м3

Көрсеткіш 2016 2017 2018 2019

Пайда болған барлық ағын су 346,127 332,371 325,981 320,501

Сыртқы ұйымдармен әкетілді 346,127 332,371 325,91 320,501

өнеркәсіптік және коммуналдық 
қалдықтар – 4,471 мың тонна. 2019 
жылы қалдықтардың қалыптасу 
көлемінің 2018 жылмен салысты-
рғанда 24,474 мың тоннаға азаюы 
көмір отыны шығынының 347 мың 
тоннаға азаюымен байланысты. 

Применение 
полисинтетической 

геомембраны 
позволяет добиться 
100-процентной 
гидроизоляции.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕ-
НЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Қа-
зақстанда алғашқылардың бірі 
болып ISO 14001 сериялы халықа-
ралық экологиялық стандарттарға 
сәйкестік сертификатын алды. 

ISO 14001 сериясының стандартта-
рына сәйкес әзірленген, сәтті әре-
кет ететін және сертификатталған 
экологиялық менеджмент жүйесі – 
Компанияның бәсекеге қабілеттілік 
өсіміне, акциялардың нарықтық 
құнының артуына, сыртқы мүдделі 
тараптар алдында оң имиджінің 
қалыптасуына негіз болатын ҚОҚ 

саласындағы тиімді, жүйелі жұмы-
стың маңызды көрсеткіші болып 
табылады. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2020 жылғы инвестициялық бағдарламаларында 
қарастырылған жұмыс жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу. 

2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
САЯСАТ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қызмет-
керлерді басқару саясаты Компа-
нияның стратегиялық мақсаттары-
на қол жеткізу және қамтамасыз 
етуге бағытталған қызметкерлер-
мен өзара жұмыс жүйесі болып 
табылады.

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

Компания қызметкерлерді басқа-
ру саласындағы саясатын түрлі 

деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді 
тарту, жоғары кәсіби қызметкер-
лерді ұстап қалу, қызметкерлерді 
үздіксіз кәсіби оқыту және дамы-
ту, жас қызметкерлердің кәсіби 
өсуіне мүмкіндіктер беру, кадрлық 
резервті құру және дарындарды 
басқару жолымен бекемдеу болып 
табылады. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 
САНДЫҚ ЖӘНЕ СА-
ПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания қызметкерлерінің 
сандық құрамы 2019 жылдың 31 
желтоқсаны бойынша 4 916 адам-
ды құрады. Қызметкерлер саны-
ның 2018 жылмен салыстырғанда 
3,9%-ға азаюы кәсіпорынның 

сандық құрамын оңтайландыру-
мен және қызметкерлер тұрақсыз-
дығымен байланысты.

2019 жылы жұмысқа 746 адам 
қабылданса, бұл Компанияның 
барлық қызметкерлерінің 14,8%-
ын құрайды. 2018 жылмен салы-
стырғанда бұл көрсеткіш өзгерген 
жоқ.

 Жұмысшы штатының қысқа-
руымен байланысты еңбек қатына-
старын тоқтату кезінде жұмысшы-
ны хабарландырудың минималды 
мерзімі Қазақстан Республикасы-
ның Еңбек кодексіне сәйкес бір ай 
болып табылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындары бойынша сандық құрамның 
2019 жылғы бөлінісі

Компания атауы Қызметкерлер саны

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 1 428

«ПЭТК» АҚ 1 888

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 429

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 455

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 716

Барлығы: 4 916

Динамика изменения списочной 
численности, чел.

Қызметкерлер санаты

Барлығы Оның ішінде:

адам %
ерлер әйелдер

адам % адам %

Саны 4 916 100 3 022 61,5 1 894 38,5

Басшылар 753 15,3 576 76,5 177 23,5

Мамандар/қызметкер-
лер 1 289 26,2 404 31,3 885 68,7

Жұмысшылар 2 874 58,5 2 042 71,1 832 28,9

2017 2018 2019
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91
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНАТЫ МЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания қызметкерлерінің жынысы бойынша құрылымының ара қатынасы ерлердің 61,5% жоғары үлесімен 
сипатталады. Өндіріс қызметкерлері негізінен «жұмысшылар» санатынан тұрады, оның 71,1% пайызын ерлер 
құрайды.

• MC ISO 50001:2011 талаптары-
на сәйкестікке бірінші бақылау 
аудиті;

• MC ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001:2007 талаптарына сәй-
кестікке екінші бақылау аудиті.

Есептік кезеңде «Екібастұзжылуэ-
нерго» ЖШС келесі халықаралық 
стандарттардың талаптарына сәй-
кестікке сертификаттаудан өтті: МС 
ISO 9001:2015 (сапа менеджменті 
жүйесі), МС ISO 14001:2015 (эко-
логиялық менеджмент жүйесі), 
МС ISO 45001:2018 (денсаулық 
қорғау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету менеджменті жүй-
есі), МС ISO 50001:2011 (энер-
гетикалық менеджмент жүйесі). 
2019 жылы МС ISO 50001:2018 
жаңа нұсқасына бірте-бірте көшу 
жұмыстары басталды. 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІН 
ҚОҒАМДЫҚ БАҒА-
ЛАУ

ҚР экологиялық талаптарына 
сәйкес болу мақсатында 2018 
жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
жергілікті атқарушы органдар 
мен қоғам өкілдерінің және «ҚР 
ЭМ ҚРЭК Павлодар облысы 
бойынша Экология департаменті» 
РМБ қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы өкілетті орган 
аумақтық бөлімшелері, «Пав-
лодар облысы жер қыртысын 
пайдалану, қоршаған орта және 
су ресурстары басқармасы» МБ 
қатысуымен келесі экологиялық 
жобалар бойынша екі ашық жиын 
формасындағы қоғамдық тыңдау 
және мүдделі қоғамдастықтар 
пікірін есепке алу үшін сауалнама 
жүргізу жолымен бір қоғамдық 
тыңдау өткізді:

• «Павлодар қаласы Солтүстік 
өнеркәсіптік ауданында «Бета» 
кен орнының топырақты жы-
нысын өндіру жұмыстарының 
жоспары» жұмыс жобасы  
(15.01.2019 ж.);

• «Бета» кен орнынан өндіріс 
жұмыстарының салдарын 
жою жоспары» жұмыс жобасы 
(05.02.2019 ж.);

• «ст. №7, ст. №8 қазандық агре-
гаттарды, ст. №7 турбоагрегатты 
орната отырып, «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-н кеңейту» 
техникалық-экономикалық 
негіздемесі (19.09.2019 ж.);

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО 
күл үйіндісінің 2-кезек бөгетін 
биіктету» жұмыс жобасы. Қайта 
құру. (27.11.2019 ж.).

Қоғамдық тыңдаулардың негізгі 
міндеті жоғарыда аталған жобалар-
ды жүзеге асыру кезінде қоршаған 
ортаға ықпал етуді бағалауды 
анықтау, қоршаған және әлеумет-
тік-экономикалық ортаға болуы 
мүмкін салдарларды бағалау, 
қайта құру және құрылыс бойынша 
жұмыстар жүргізу кезінде қоршаған 
ортаға бөлінетін эмиссия норма-
тивтерін әзірлеу болып табылады. 
Қоршаған ортаға ықпал ету көздері, 
жұмыс жүргізу кезінде ластаушы зат-
тар шығарылуының көлемі, өндіріс 
қалдықтарының қалыптасу көлемі 
тереңірек қарастырылды.

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

Есептік кезеңде TÜV Rheinland Inter 
Cert компаниясы (тәуелсіз сараптама 
және сертификация саласының үзді-
гі) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ еншілес 
кәсіпорындарының ISO 14001 (Эко-
логиялық менеджмент жүйесі), ISO 
9001 (Сапа менеджменті жүйесі), 
OHSAS 18001 (Кәсіби қауіпсіздік 
және денсаулық менеджментінің 
жүйесі), ISO/CD 50001 (Энергетика-
лық менеджмент жүйесі) халықара-
лық стандарттарының талаптарына 
сәйкестікке бақылау және қайта 
сертификаттау аудитін жүргізді. 
Нәтижесінде оның жұмыс қабілет-
тілігі, нәтижелілігі және жақсаруға 
бағытталғаны расталды. Компания 
жоспарлы түрде келесі халықаралық 
стандарттардың жаңа нұсқалары-
на көшуде: МС ISO 45001:2018 
(МС OHSAS 18001:2007 орны-
на), МС ISO 50001:2018 (МС ISO 
50001:2011 орнына).

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 
келесі халықаралық стандарттардың 
талаптарына сәйкестікке сертификат-
таудан өтті: ISO 14001 (экологиялық 
менеджмент жүйесі), ISO 9001 (сапа 
менеджменті жүйесі), OHSAS 18001 
(кәсіби қауіпсіздік және денсаулық 
менеджменті жүйесі). 2019 жылы 
келесі халықаралық стандарттардың 
жаңа нұсқаларына қайта сертифи-
каттаудан сәтті өтті: ISO 14001 (эко-
логиялық менеджмент жүйесі), ISO 
9001 (сапа менеджменті жүйесі). 

«Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ келесі халықара-
лық стандарттардың талаптарына 
сәйкестікке сертификаттаудан өтті: 
ISO 14001:2015 (экологиялық 
менеджмент жүйесі), ISO 9001:2015 
(сапа менеджменті жүйесі), OHSAS 
18001:2007 (денсаулық қорғау 
және еңбек қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету менеджменті жүйесі), ISO 
50001:2011 (энергетикалық менед-
жмент жүйесі). 

2019 жылы ISO 50001:2011 ха-
лықаралық стандарттың жаңа нұсқа-
сына қайта сертификаттаудан өтті.

Есептік кезеңде TÜV Rheinland 
Kazakhstan компаниясы келесі ау-
диттерді өткізді:
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 
ЖАСЫ БОЙЫНША 
ҚҰРАМЫ  

Компания қызметкерлерінің жас 
құрамы кәсіби еңбек өнімділігі 
жоғары қызметкерлер үлесінің 
жоғары деңгейімен сипатталады. 
40 жасқа дейінгі қызметкерлер 
саны барлық қызметкерлердің 
48%-ын құрайды. 60 жастан асқан 
қызметкерлер үлесі – 6,2%. Бұл 
көрсеткіштерді назарға ала оты-
рып, Компания кәсіби білім мен 

біліктілікті беру және ізбасарлықты 
қамтамасыз ету мақсатында жас 
мамандар мен тәжірибелі, жоғары 
білікті қызметкерлердің оңтай-
лы қатынасына қол жеткізу үшін 
қызметкерлер құрамын бірте-бірте 
жасарту бағытындағы шараларды 
жүргізеді. 

Компаниялар тобы жұмысшыла-
рының орташа жасы – 41,3 жас.

Жұмысшылардың жас құрамы
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СТРУКТУРА  
ПЕРСОНАЛА ПО  
ОБРАЗОВАНИЮ

В целом по Компании в 2019 
году относительно 2017-2018 
годов наблюдается увеличение 
доли работников с высшим обра-
зованием, что связано со стиму-
лированием работников в рамках 
Программы «PROFENERGY». На 
протяжении 2017-2019 годов 
наблюдается снижение доли 
работников с общим средним 
образованием. Доля работников 
с техническим/профессиональ-
ным образованием в 2019 году 
увеличилась незначительно отно-
сительно 2018 года.

В 2019 году высшее образование 
по заочной форме обучения полу-
чили 48 работников, в том числе 
по профилю предприятия – 37 ра-
ботников, техническое/професси-
ональное образование по заочной 
форме обучения получили 19 ра-
ботников, в том числе по профилю 
предприятия – 16 работников. 

81 работник продолжает обучение 
в высших учебных заведениях по 
заочной/дистанционной форме 
обучения, из них 56 работников 
– по профилю предприятия; 65 ра-
ботников получают техническое/
профессиональное образование 
по заочной/дистанционной форме 
обучения, из них 62 работника – 
по профилю предприятия.

Білім беру деңгейінің динамикасы
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДА-
МЫТУ

Компанияның оқыту және дамыту 
жүйесі келесі бағыттарды қарасты-
рады:

• Міндетті, нормативті оқыту;

• Басқарушылық компетенциялар-
ды дамыту;

•  Кәсіби компетенцияларды дамы-
ту.

Қызмет тиімділігін арттырып, қа-
уіпсіз еңбек жағдайларын орнату 
үшін Компания кәсіпорындарында 
корпоративтік форматта және жеке 
даму жоспары бойынша оқытулар 
жүргізіледі.

2019 жылы 5 496 адам оқыту-
дан өтсе, оның ішінде 78,9%-ын 
құрайтын 4 339 өндіріс саласының 

адамы міндетті оқудан өтті. Ком-
панияның өзіндік оқу орталығында 
оқытудан өткен жұмысшылар саны 
2019 жылы 3 461 адамды (барлық 
жұмысшылардың 63,0%-ы) құрады. 

Кәсіби компетенцияларын көтеру 
мақсатында 2019 жылы 824 жұ-
мысшы біліктілігін көтерді.

Атауы 2017 2018 2019

Дайындықтан, қайта даярлаудан және біліктілік көтеруден өткен қызметкерлер саны, 
оның ішінде: 5 917 5 545 5 496

Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, техникалық пайдалану ережелері (алғашқы оқыту, 
біліктілікті растау, аттестация/қайта аттестация), басшыларға арналған курстар 4 548 4 351 4 339

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 сапа менеджменті жүйесі бойынша оқытулар (қор-
шаған ортаны қорғау, ішкі аудит және тәуекелдерді басқару мәселелерін қоса алғанда) 12 59 22

Аралас мамандықтарды оқыту 308 349 294

АҚ және ТЖ бойынша оқыту 0 5 17

Өзге (біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер және т.б.) 1 049 781 824

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫ

2019 жылы тұтас Компания бой-
ынша қызметкерлердің тұрақсы-
здығы 14,4% құрап, 2017-2018 
жылдармен салыстырғанда 4% 
және 2,5%-ға артты. Тұрақсыз-
дықтың артуына келесілер себеп 
болды: 

• еңбекақы көлеміне қанағаттан-
баушылық;

• Қазақстан ішіндегі қызметкер-
лердің көші-қоны (қала/ауыл);

Тұрақсыздық коэффициентін 
төмендету үшін 2019 жылы келесі 
шараларды жүзеге асыру жалғасын 
тапты: 

• Тәлімгерлік институтын және жас 
мамандарды қолдау жүйесін 
дамыту;

• Компания есебінен оқыту, білік-
тілік көтеру және корпоративтік 
тренингтерді ұйымдастыру;

• Қызметкерлерді материалдық 
және материалдық емес ынта-
ландыру.

Компания қызметіндегі айтар-
лықтай өзгерістер туралы қыз-
меткерлерді хабарландырудың 
минималды кезеңі ҚР заңнамасына 
және ішкі нормативтік құжаттарға 
сәйкес белгіленеді. 

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ 

Түрлі деңгейдегі басқарушылық 
лауазымдарды толтыру үшін қа-
жетті резервті қалыптастыру мақса-
тында 2019 жылы «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» компаниялар тобында 
564 басшыдан құралған жоғарғы, 
орта және бастапқы басшылық 
буындарының кадрлық резерві 
қалыптасқан. Кадрлық резервті 
дамыту – өзіндік оқу орында-
рында оқыту, біліктілік арттыру, 
тәлімгерлік алу, басқарушылық 
функцияларды атқару, уақытша 
ауыстыруды қамтитын жеке кәсіби 
және ұйымдастырушылық-басқа-
рушылық бағдарламаға негізде-
леді. 2019 жыл ішінде кадрлық 
резервте тұрған қызметкерлердің 
104-і басқарушылық қызметке 
ауыстырылды. Компанияда сыртқы 
резервті қалыптастыру, оның 
ішінде оқу орындары түлектерінен 
құралған резервті қалыптастыру 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Тұрақсыздық коэффициенті
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ

86 87

КӘСІПОРЫНДАРҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ОРТАША ТАБЫСТЫҢ АРТУ ДЕҢГЕЙІ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «ПЭТК» АҚ «ПЖЖ» ЖШС «ПЭС» ЖШС «ЕЖЭ» ЖШС

2017

+ 12,8 %
+ 1,8 %

+ 0,7 % + 8 %

+ 3,4 %

- 4,8 %
+ 12,1 %

+ 10,3 %

+ 10,5 %

2018 2019

МАТЕРИАЛДЫҚ 
ЕМЕС ЫНТАЛАНДЫ-
РУ

Қызметкерлерді жоғары өндірістік 
көрсеткіштерге қол жеткізу үшін 
моральдық ынталандыру, тиімді ең-
бекке ұмтылдыру үшін Компанияда 
жыл сайын наградалар, құрмет гра-
моталарын, атақтар беру, корпора-
тивтік ақпарат көздерінде жариялау 
шаралары жүзеге асырылады. 

2019 жыл қорытындысында тиімді 
еңбегі үшін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
компаниялар тобының 90 қыз-
меткері мен ардагері наградалар-
мен марапатталды: 38 қызметкер 
корпоративтік наградалармен, 
оның ішінде 10 қызметкер «ОАЭК» 
АҚ наградаларымен, 11 қызмет-
кер мемлекеттік наградалармен, 1 
адам ҚР Энергетика министрлігінің 
наградаларымен, 33 адам ҚЭҚ Ар-
дагерлер кеңесі наградаларымен, 6 
қызметкер Қазақстан энергетикалық 
қауымдастығының наградасымен, 
олардың ішінде 1 қызметкер «Еңбек 
сіңірген энергетик» атағымен, 2 
қызметкер «Құрметті энергетик» 
атағымен, ТМД Электрэнергетика-
лық кеңес наградасымен 2 қызмет-
кер (оның ішінде 1 қызметкерге 
«ТМД еңбек сіңірген энергетигі» 
атағы берілді) марапатталды.

КӘСІПОДАҚ ҰЙ-
ЫМДАРЫМЕН ӨЗА-
РА ҚЫЗМЕТ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар 
тобында Бірыңғай ұжымдық шарт 
2016-2019 жылдарға қабылданған. 
2019 жыл ішінде шартты жаңа 
мерзімге жасасу бойынша жұмыс 
жүргізілді: 

• Бірыңғай ұжымдық шартқа 
өзгерістер енгізу бойынша еңбек 
ұжымдарының ұсыныстарына 
талдау жүргізілді;

• Жаңаланған еңбек заңнамасына 
сәйкестендірілді;

• 2020-2023 жылдарға Бірыңғай 
ұжымдық шарт жобасы жасал-
ды.

Ұжымдық шартты жасау барысында 
Компания экономикалық мақсат-
тылық, жетімділік, өзара жауапкер-
шілік және ашықтық принциптеріне 
сүйенді. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобы-
ның кәсіпорындарында ұжымдық 
шартпен әлеуметтік жеңілдіктер мен 
жұмысшылар мен олардың отбасы-
ларына кепілдіктер ұсынылған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар 
тобының кәсіподақ ұйымдарымен 
өзара қызмет:

• Ұжымдық шарт талаптарының 
орындалуын бақылау;

• Еңбек шартына, ішкі еңбек 
тәртібі ережелеріне және жұмыс 
берушінің өзге нормативтік 
актілеріне сәйкес, жұмысшылар 
уақыты және жұмысшылар де-
малысы уақыты режимін реттеу;

• Еңбекті төлеудің бірыңғай жүй-
есі туралы ереже мен еңбекті 
төлеу бойынша өзге локальді 
нормативтік актілерге сәйкес, 
жұмысшылардың еңбегін төлеуді 
жүзеге асыру;

• Келісім комиссиясында жұмыс;

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

• Ардагерлер кеңесімен жұмыс;

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

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛ-
ДАУ, КЕПІЛДІКТЕР 
ЖӘНЕ ӨТЕМАҚЫ 
ТӨЛЕМДЕРІ 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ әлеу-
меттік саясаты жұмысшылармен 
және олардың өкілдері – кәсіподақ 
ұйымдарымен анықталады және 
Компания еншілес ұйымдарының 
қаржылық мүмкіндіктері есебінен 
қамтамасыз етіледі. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компани-
ялар тобында еңбек даулары қол-
даныстағы заңнамаға, сондай-ақ, 
ұжымдық шарттарға және жеке 
еңбек даулары бойынша келісім 
комиссиясы туралы ережеге сәй-
кес, жұмыс беруші мен жұмысшы-
ның қатысуымен шешіледі. Еңбек 
даулары бойынша өтініштерді 
қабылдау және олар бойынша кері 
байланыс тәртібі кәсіпорындардың 
ішкі нормативтік құжаттарында ай-
қындалған. Жұмысқа тұру кезінде 
әрбір жұмысшы бұл құжаттармен 
танысады. 

Атауы 2017 2018 2019

Кәсіподаққа мүше қызметкерлер саны 3 229 2 869 2 574

Барлық қызметкерлер ішінегі үлесі, % 62,2 56,2 52,4

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар 
тобында 1 091 жас маман еңбек 
етсе, 2019 жылы олардың 241-і 
жұмысқа, оның ішінде жетекші 
лауазымдар мен мамандықтарға 
164 адам жұмысқа қабылданды. 
Жұмысқа қабылданған техникалық/
кәсіби білімі бар жұмысшылар үлесі 
146 адамды (60,6%) құраса, жоға-
ры білімі барлар – 95 адам (39,4%).

ЖАС МАМАНДАРДЫ 
ТАРТУ  

2016 жылы PROFENERGY жобасы 
аясында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобында профильді 
оқу орындарының студенттерін 
тартуға және қызметкерлердің 
білім деңгейін арттыруға бағыт-
талған жас мамандарды қолдау 
бағдарламасы бекітілді. Бағдар-
лама өз жұмысын толық көлемде 
2017 жылы бастады. Жыл сайын 
бағдарламаға 260 студент қатыс-
са, олардың 2%-ы жұмысқа орна-
ластырылады. Бағдарлама шара-
ларын жүзеге асыру кезеңінде:

• Павлодар және Екібастұз қалала-
рындағы 6 оқу орнымен әле-
уметтік әріптестік туралы шарт 
жасалып, олардың ішінде 2019 
жылы С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің колледжімен шарт 
жасалды;

• 28 студент жазғы каникул кезін-
де жұмысқа орналастырылды;

• 21 студент ақы төленетін тәжіри-
беден өтті;

• 797 студент ақы төленбейтін 
өндірістік және дипломалды 
тәжірибеден өтті;

• 6 студентке ғылыми жұмыстар 
байқауы қорытындысы бойынша 
атаулы стипендия тағайындал-
ды;

• Жыл сайын «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ компанияларының 
кәсіпорындары емтихан және 
мемлекеттік аттестациялық 
комиссиялар құрамында бітіру 
емтихандары мен диплом жоба-
ларын қорғауға қатысады.

Жас жұмысшыларды профиль-
ді білім алуға ынталандыратын 
бағдарлама шаралары жыл сайын 
83 жұмысшыны қамтиды. 2016-
2019 жылдары:

• 274 жұмысшыға ақы төленетін 
оқу демалысы берілді;

• 18 жұмысшы оқу ақысын төлеуге 
пайызсыз қаражат алды;

• 39 жұмысшының оқу орнын сәтті 
аяқтағаны үшін бонустар төленді.

«PROFENERGY» аясында тәлімгер-
лер институтының жұмысы дамып 
жатыр. Оның мақсаты – студент-
терге кәсіби білім мен білікті беру 
және жас мамандарды қызметке 
тез бейімдеу боп табылады. Төрт 
жылда кәсіпорындардың жоғары 
білікті жұмысшыларынан тәлімгер-
лер пулы жасақталды. Жыл сайын 
студент тәжірибелерінің жетекшісі 
болып орта есеппен бес тәлімгер 
бекітіледі. Жаңадан қабылданған 
не ауысып келген жұмысшыны 
бейімдеу үшін орта есеппен 86 
жұмысшы қосымша ақы алады. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ 
ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ 

Компаниялар тобында Бірыңғай 
тарифтік кестеге негізделген 
уақытылы-сыйақылы еңбекті төлеу 
жүйесі әрекет етеді. Бірінші та-
рифтік разрядтың базалық деңгейі 
Қазақстан Республикасында сәйкес 
қаржылық жылға бекітілген ең 
төменгі еңбекақы мөлшерінен кем 
емес мөлшерде тағайындалады. 

Барлық лауазымдар мен профес-
сиялар тарифтік кестеде қызмет-
керлердің жынысына қарамастан, 
санаты (басшы, маман, жұмысшы, 
жұмыскер), процесс (өндірістік, 
әкімшілік, қызмет көрсетуші), 
кәсіпорын үшін аса қажеттілігі, 
атқарылатын жұмыстың қиын-
дығы, еңбек шарттарына қарай 
отырып бөлінген. 

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

2019 жылы Компаниялар тобында 
процестер мен штаттық кестені 
оңтайландыру бойынша шаралар 
атқарылды. Жұмысшылардың жал-
пы санының 4,5% штаттық бірлігі 
оңтайландырылды. Босаған еңбек-
ті төлеу қорының есебінен негізгі 
және өте қат қызметкерлердің ең-
бекақысы көтерілді. Ол Компания 
қызметкерлерінің жалпы санының 
12,8%-ын қамтып, бұл санаттағы 
табысты бір қызметкерге шаққанда 
8,4%-ға арттырды. Атқарылған 
шаралар нәтижесінде Компания-
лар тобы бойынша орташа табыс 
деңгейі 2019 жылы 2018 жылмен 
салыстырғанда 1,7%-ға артты.
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Мақсаттар Әлеуметтік пакет

Қызметкерді 
ұзақмерзімдік 
қызметке 
ынталандыру

• 5% көлемдегі қосымша кәсіби зейнетақы жарналары. 

• Кәсіби жарыс үшін сыйақы. 

• Мерейтойлық және мерекелік даталарға орай сыйақы-
лар.

Тиімді өтемақы 
және жеңілдік 
жүйесі

• 14 жасқа дейінгі балаларға лагерьге жолдама беру.

• Балаларға жаңа жылдық сыйлықтар.

• Жұмысшыларды жұмысқа және жұмыстан үйіне жеткізу-
ге автотранспорт қызметтері.

Қызметкерлердің 
еңбек қабілеті 
мен денсаулығын 
қолдау

• Жұмысшыларды өндірістегі қайғылы оқиғалар мен 
аурулардан сақтандыру.

• Міндетті медициналық сақтандыру.

• Кезеңдік медициналық тексерулер жүргізу. 

• Санаторий-профилактикалық ем алу шығындарын өтеу.

Қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау

• Бала дүниеге келгенде материалдық көмек.

• Жерлеу қызметтеріне материалдық көмек. 

• Ақы төленетін оқу демалысы. 

• Зейнетке шыққанда сыйақы беру. 

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

Спорттық-
сауықтыру 
шаралары

• Спорттық жарыстар қатысушыларының тамақтану 
шығындарын өтеу. 

• Мәдени-бұқаралық мен ұжымдық демалысты өткізуге 
қаражат бөлу.

Келісім комиссиясының құра-
мы кәсіпорындар бойынша 
ұйымдық-өкімдік құжаттармен 
бекітіледі. Еңбек дауы туындаған 
кезде келісім комиссиясына 
шағымданудан бұрын жұмысшы:

•  Қызметкерлермен жұмыс қыз-
метінің басшысына;

•  Кәсіподақ ұйымының төрағасы-
на/жұмысшылар өкіліне;

•  Кәсіпорынның бірінші басшысы-
на хабарласуға құқылы. 

2019 жылы келісім комиссиясына 
бір жұмысшы еңбек дауын реттеу 
бойынша шағым түсірген. Ол то-
лықтай қанағаттандырылды. 2019 
жылы жұмысшыларды қандай да 
бір белгісі бойынша дискримина-
циялау және жұмысшы құқығын 
шектеу орын алған жоқ. 

АНА ЖӘНЕ ӘКЕ БОЛУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ

Компания атауы

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

Жыл соңындағы 
жағдай бойынша жүк-
тілік және бала туу/
бала күтімі бойынша 
демалыстағы жұмыс-
шылар саны 

Жыл ішінде жүктілік 
және бала туу/бала 
күтімі бойынша 
демалыстан шыққан 
жұмысшылар саны

әйелдер ерлер бар-
лығы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 20 1 21 57 9

«ПЭТК» АҚ 27 0 27 68 9

«Павлодар жылу желілері» ЖШС 6 0 6 16 4

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС 13 0 13 38 6

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 17 0 17 37 10

Барлығы: 83 1 84 216 38

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ В СВЯЗИ 
С МАТЕРИНСТВОМ 
ИЛИ ОТЦОВСТВОМ
Зейнеткерлермен әлеуметтік жұмыс 
үшін ұжымдық келісім-шарттармен 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ардагерлер 
кеңесіне ақшалай қаражат бөлу 
қарастырылған. Жыл сайын ҰОС 
ардагерлерін ауған соғысы арда-
герлерін, Чернобыль АЭС апатының 
салдарын жоюға қатысушылар мен 
еңбек ардагерлерін жұмыс істемей-
тін зейнеткерлерге материалдық 
көмек көрсету арқылы қолдау 
шаралары өтеді. Кәсіпорынның 
жұмыс істемейтін зейнеткерлеріне 
материалдық қолдау көрсетіледі, 
үйде патронаждық көмек жүзе-
ге асырылады, айтулы күндерге 
орай мерекелік шаралар өткізіледі, 
«Энергетик» демалыс үйіне туристік 
сапар ұйымдастырылады. 

Оқу жылы қарсаңында «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар 
тобы қызметкерлерінің балалары 
мектепке дайындық үшін кәсіподақ 
ұйымынан материалдық қолдау 
алды. Үш не одан көп баласы мек-
тепке баратын және 18 жасқа дейінгі 
мүгедек балалары бар отбасыларға 
материалдық көмек көрсетіледі. 

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ компаниялар тобының қызмет-
керлеріне арналған 96 пәтерлі тоғыз 
қабатты тұрғын үй құрылысы жалға-
сын тапты. Бұл Павлодар облысы 
әкімдігі мен Компания арасында 
2016 жылы бизнестің корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілігі саласына 
бағытталған әлеуметтік жобалар-
ды бірлесіп жүзеге асыру туралы 
жасалған меморандум аясындағы 
үшінші жоба. 

СПОРТТЫҚ-СА-
УЫҚТЫРУ ШАРАЛА-
РЫ

Компания кәсіпорындарында сала-
уатты өмір салтын насихаттау және 
дамыту мақсатында келесі шара-
лар өткізіледі:

• спорттық-сауықтыру кешендері-
не абонементтер беру;

• бос уақытты белсенді ұйымда-
стыру;

• ұжымдық дәстүрлерді қалыпта-
стыру; 

• жыл сайын спартакиада, кәсіби 
жарыстар өткізу.

2 730 қызметкер спорттық кешен-
дерге барады: бассейн, теннис 
корты, футбол, волейбол және өзге 
спорт секциялары. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар 
тобының қызметкерлері кәсіпорын 
деңгейінде, облыстық, өңірлік және 
халықаралық деңгейде өткізілетін 
спорттық және сауықтыру шарала-
рына белсенді қатысады. Кәсіпорын 
ішінде спорттық сайыстар өткізу 
тәжірибесі командалардың сыртқы 
жарыстарда жүлделі орындарды 
иеленуіне мүмкіндік береді. Спорт-
тық жарыстар ішінде компаниялар 
тобында танымалдары: волейбол, 
шаңғы жарысы, күзгі кросс, футбол, 
жүзу, шахмат, балық аулау. 

2019 жылы сайыстар спорттың 8 
түрі бойынша өткізіліп, оларға 207 
жұмысшы қатысса, тағы 48 адам 
Павлодар облысы кәсіпорындары 
арасындағы қалалық спартакиа-
даға қатысып, жалпыкомандалық 
2-орынды иеленді. 
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КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ команда-
сы Бүкіләлемдік азаматтық қорға-
ныс күніне арналған әскери-спорт-
тық эстафетада бірінші орынды 
иеленді. Жарыстар төтенше жағдай 
кезінде бірлесіп әрекет ету үшін 
білім мен білікті тәжірибе жүзінде 
сынап көру үшін Павлодар қаласы 
азаматтық қорғаныстың нысандық 
ұйымдары арасында өтті. 

«Энергетик» демалыс үйі базасын-
да Масленица мейрамы ұйымда-
стырылды. Шараға «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» компаниялар тобы 
қызметкерлерімен қатар жақын 
ауылдық округтың тұрғындары да 
қатысты. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорында-
рында Бүкіләлемдік еңбекті қорғау 
күніне арналған шаралар ұйымда-
стырылды. Өткізілген акциялар-
дың қатарында – «Еңбекті қорғау 
балалар көзімен» балалар шығар-
машылығы байқауы, дәстүрлі 
ҚжЕҚ отбасылық күні, сондай-ақ, 
еңбекті қорғау саласы бойынша 
үздік қызметкерлерді марапаттау 
шаралары болды. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда 
Бүкіләлемдік қоршаған орта-
ны қорғау күніне арналған жас 
суретшілердің байқауы өтті. Оған 
компанияның барлық бөлімше-
лері қызметкерлерінің балалары 
мен немерелері қатысты. Сайысқа 
барлығы 5-14 жас аралығындағы 
45 ұл-қыз қатысып, әділ қазылар 
алқасына 60-тан астам жұмыс 
ұсынылды. 

Тамызда әлеуметтік серіктестердің 
бөлімшелері арасында Қазақстан 
Республикасы Конституция күніне 
арналған мини-футболдан жарыс 
ұйымдастырылды. Нәтижесінде 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ команда-
сы бірінші орынды иеленсе, үшінші 
орынды «ПЭТК» АҚ командасы 
жеңіп алды. Сондай-ақ, турнирдің 
үздік футболшылары марапаттал-
ды. 

Орталық стадионда Павлодар 
қаласы өндірістік ұжымдары 
арасында 48-кешендік спартакиа-
да бағдарламасы аясында Пре-
зиденттік миля бойынша жарыс 
өтті. Біріншілік қорытындысында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компа-
ниялар тобының командасы үздік 
деп танылды. Әйелдер арасында 
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС қыз-
меткері бірінші орынды иеленді. 

Қоғаммен байланыс бөлімі ұй-
ымдастырған, қауіпсіздік техни-
касы және еңбекті қорғау тақы-
рыбына арналған бейнероликтер 
түсіріліміне Павлодар 2-ЖЭО және 
3-ЖЭО қызметкерлері мен Компа-
ния жұмысшыларының балалары 
қатысты. Роликтер компаниялар 

тобының корпоративтік сайтында 
және Компанияның әлеуметтік 
желілердегі ресми аккаунттарында 
жарияланды. 

Мәскеуде жыл сайынғы «Ресейдің 
энергетикалық аптасы» халықара-
лық форумы өтіп, оған Павлодар 
өңірі ғана емес, «ПЭТК» АҚ атынан 
да делегат қатысты. Форумда 
отын-энергетикалық кешенінің 
перспективалары мен энергетика 
саласындағы халықаралық әрпте-
стік мәселелері талқыланды. 

Екібастұз орталық қалалық 
кітапханасында Екібастұз жылу 
орталығын 1958 жылдың күзінен 
он жыл бойы, зейнетке шыққанға 
дейін басқарған Георгий Маленков 
туралы кітаптың таныстырылымы 
болды. Тек ол басшылыққа кел-
геннен кейін ғана станция жобада 
көрсетілгендей Екібастұз көмірін 
пайдалана бастаған. Оған дейін 
мамандар бұған күмән келтіріп 
келген болатын. Кітап авторы 
Андрей Маленков – Кеңес және 
Ресей ғалымы, Георгий Максими-
лиановичтің ұлы. 

Жастар бастамаларын дамыту 
орталығында жұмысшы жастар-
ды қолдау, өндірістегі дарынды 
мамандарды анықтау мақсатын-
да ұйымдастырылған «Кәсіптегі 
үздік» жыл сайынғы байқауының 
нәтижесін шығарды. Жеңімпаз 
дипломымен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ 3-ЖЭО химиялық цехінің қыз-
меткері мен «ПЭТК» АҚ инженері 
марапатталды. 

2020 жылы Компанияның кәсіби кадрлық құрамын 
тартуға және дамытуға бағытталған қызметкерлерді 
басқару саясатын жүзеге асыру жалғасын табады. 
Оның ішінде келесі шараларды атқару жоспарланған:

1. «PROFENERGY» жобасын келесі бағыттар бойынша 
ары қарай жүзеге асыру:

• Жас мамандарды қолдау және қызметкерлердің 
білім деңгейін көтеру жүйесі;

• Тәлімгерлік институтын дамыту;

• Негізгі қызметкерлерді дамыту бағдарламасы;

• Қат мамандықтар бойынша бағдарлама.

2. Компанияның стратегиялық және оперативті мақ-
саттарына қол жеткізу бойынша негізгі көрсеткіштерді 
жетілдіру; 

3. Өндірістік процесс жұмысшыларының тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайларын жақсарту бойынша 
бағдарламаларды жүзеге асыру;

4. Қызметкерлерді дамытумен байланысты HR-про-
цестерді одан әрі автоматтандыру: бейімдеу, бағалау, 
оқыту және басқа;

5. Қазақстан Республикасының еңбек ресурсы мол 
өңірлерінен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының кәсіпо-
рындарына жұмысқа орналастыру үшін тарту мақса-
тында ENBEKENERGY жобасын жүзеге асыру;

6. Еңбек нарығындағы дефицит жағдайында қы-
зметкерлерді оқыту, даярлау және қайта даярлау 
корпоративтік жүйесін жетілдіру, оқудың сапалық 
көрсеткіштерін жақсарту, оқу нәтижелері бойынша 
тиімділікке мониторинг жасау жүйесін енгізу. 

2020 ЖЫЛҒА НЕГІЗГІ ЖОСПАРЛАР
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ҚАУІПСІЗДІК 
ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

2019 жылы ҚжЕҚБ «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» АҚ компаниялар тобы 
бойынша келесі шараларды жүзеге 
асырды:

• эскиздер әзірленіп, олар бой-
ынша ҚжЕҚ баннерлері мен 
плакаттары жасалып, кәсіпорын-
дар аумағында ҚжЕҚ ақпараттық 
стендтерінде орналастырылды;

• күрделі және ағымдағы жөндеу 
жұмыстарының графиктеріне 
сәйкес қызмет көрсету алаңдары, 
қорғаныс қоршаулары, ҚжЕҚ 
талаптарына сәйкестендіріліп, 
ГКА каналдары жабылды;

• Бүкіләлемдік еңбекті қорғау 
күніне арналған шаралар өткізіл-
ді: отбасылық қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау күні, «Еңбекті 
қорғау балалар көзімен» бала-
лар шығармашылығы байқауы, 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
бойынша үздік жұмысшылар 
марапатталды, қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау талаптарын сақта-
удың маңызы туралы «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ қызметкерлері 
мен олардың балаларының 
бейнеүндеулері түсірілді;

• 2-ЖЭО, 3-ЖЭО-нда қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау желісі 
бойынша жарық ақпараттық 
таблолар алынып, орнатылды;

• 3-ЖЭО жүру жолында жол және 
жаяу жүргінші белгілері салын-
ды;

• Қайғылы оқиға кезінде дәрігерге 
дейінгі көмек көрсету нұсқау-
лығы мен жеке компьютермен 
жұмыс кезінде қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау бойынша нұсқау-
лық әзірленіп, енгізілді;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 

бұйрығына сәйкес «ОАЭК» 
АҚ қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау стандарттары енгізіл-
ді: «Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау стандарты. Қауіпсіздіктің 
дағдылық аудиті», «Қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау стандарты, 
қолданылатын жеке қорғаныс 
заттарының техникалық сипатта-
масы, «ОАЭК» АҚ жұмысшыла-
рын жеке қорғаныс заттарымен 
қамтамасыз ету тәртібі»;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компа-
ниялар тобы жұмысшыларына 
сабын және арнаулы тағам (сүт) 
беру нормасы қаралып, бекітілді;

• Компанияда қауіпсіздік және ең-
бекті қорғау бойынша өндірістік 
кеңес туралы ереже әзірленіп, 
енгізілді;

• «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ау-
мағында жұмыс істейтін мердігер 
ұйымдардың басшылары мен 
жұмысшыларына «Жеке қорға-
ныс заттарын кию және қолдану» 
тақырыбы мен алкоголь, есірткі 
және табак қолдануға болмай-
тыны туралы талапты сақтау 
мәселесі бойынша тренингтер 
өткізілді;

• Электротехникалық қызметкер-
лер жоғары температура мен 
жалынға, электр доғасының 
жылу әсеріне төзімді НОМЕКС® 
типті термоқорғаныс материа-
лынан әзірленген костюмдерді 
қолдануға көшірілді;

• Белдік қолдамасы бар белдік-
терден парашют типті бес нүктелі 
сақтандыру байламаларына 
көшу енгізілді. Бұл талапты стан-
ция аумағында қызмет ететін 
мердігер ұйымдардың жұмыс-
шылары да сақтау тиіс;

• Қызметкерлердің алкогольдік 
мастығы бар-жоғын анықтау 
үшін уақытылы медициналық 
тексеруден өткізу мақсатында 
«ПЭТК» АҚ «Алкотест-203» мар-
калы екі алкотестер сатып алды;

• Оперативті ажырасту/қосу 
жұмыстарына, жұмыс орында-
рында жерлендіруді орнату/
алуды жүзеге асыратын «ПЭТК» 
АҚ өндірістік қызметкерлерінің 
еңбек тәртібі мен жауапкер-
шілігін арттыру мақсатында 11 
бейнерегистратор сатып алынды;

• «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
еңбек шарттары бойынша өн-
дірістік нысандарға аттестация 
жүргізілді;

• «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-н-
де 365 орындық жуыну бөл-
мелерін, сондай-ақ, дәлізді, 
баспалдақтарды, жуыну 
құрылғыларын қайта құру 
басталды;

• «Павлодар жылу желілері» ЖШС 
жөндеу қызметінде шатырға күр-
делі жөндеу жүргізіліп, тамақта-
ну үшін жеке бөлме ұйымдасты-
рылды.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы стратегиялық мақсаттар мен міндеттер және 
орындалған шаралар.
2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компаниялар тобы бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
ҚжЕҚБ, «ПЭТК» АҚ, «Павлодар жылу желілері» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС ҚжЕҚҚ, «Екі-
бастұзжылуэнерго» ЖШС ҚжЕҚБ қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау талаптарын сақтау 
бойынша 472 тексеру жүргізді. 

ТЕХНИКАЛЫҚ 
ИНСПЕКТОРЛАР

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компа-
ниялар тобында еңбекті қорғау 
бойынша техникалық инспектор 
жұмыс істейді. Өз қызметінде 
еңбекті қорғау бойынша техни-
калық инспекторлар бөлімшелер 
басшыларымен, қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау қызметімен, пай-
далану жөніндегі инспекциямен, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік нысандарын 
қадағалау жөніндегі инспекциямен, 
сондай-ақ, мемлекеттік еңбек, мем-
лекеттік қадағалау және бақылау 
инспекторларымен өзара қызмет 
етеді. 

Техникалық инспекторлардың 
еңбекті қорғау бойынша негізгі 
міндеттері:

 — Жұмысшылардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғау;

 — ұжымдық шарттың «Еңбекті 
қорғау» бөліміне, сондай-ақ, 
кешенді мақсатты бағдар-
ламаларға және органдар 
тарапынан әзірленетін еңбекті 
қорғауды жетілдірудің бірінші 
кезектегі шаралар жоспарын 
әзірлеуге және ұсыныстар 
енгізуге қатысу;

 — жұмыс орындарына еңбекті 
қорғау талаптарын сақтауды 
бақылауды жүзеге асыру;

 — кәсіподақ мүшелерінің 
көзқарастарын мемлекеттік, 
қоғамдық ұйымдарда, ең-
бекті қорғауға қатысты Еңбек 
кодексін қолданумен байла-
нысты еңбек дауларын қарау 
кезінде түрлі инстанцияның 
соттарында қорғау.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС 

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

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
кеңесі келесі функцияларды 
орындайды:

 — – өндірістік жарақаттану мен 
кәсіби ауру себептерін, еңбекті 
қорғау шарттары бойынша 
өткізілетін шаралар тиімділі-
гіне талдауды, ұйымның 
нақты еңбекті қорғау жағдайы 
туралы ақпараттық-талдамалы 
материалдарды зерттейді;

 — – еңбек шарттары бойынша 
жұмыс орындарын аттестат-
тау нәтижелерін талдайды, 
құрылымдық бөлімшелер мен 
жалпы компанияның өндірістік 
нысандардағы тұрақты жұмыс 
орындарын еңбекті қорғау 
талаптарына сәйкестендіруге 
қатысады;

 — – қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласында анықталған 
бұзушылықтарды жою, ұй-
ымда қауіпсіз еңбек жағдай-
ларын құру, еңбек қызметі 
процесінде жұмысшылардың 
өмірі мен денсаулығын сақта-
уға бағытталған бағдарлама-
лар, ұсыныстар мен шешімдер 
әзірлеу бойынша ұсыныстарды 
қарастырады. 

 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
энергожүйесі 
қызметкерлерінің локальді 
кәсіподағы» ҚҚ мен 
Павлодар облысы кәсіподақ 
орталығымен бірге ҚжЕҚБ 
қызметкерлері келесі 
тақырыптар бойынша 
семинарларға қатысты: 
«Дені сау жұмыс орындарын 
қамтамасыз ету – қоғамның 
сәтті дамуының кепілі», 
«Еңбек даулары, олардың 
пайда болу себептері. 
Еңбек дауларын келісім 
комиссияларында шешу 
тәртібі».
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• қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
бойынша жұмысшыларға уақы-
тылы әрі сапалы инструктаж 
өткізуге, қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласындағы жұмыс-
шылардың білімін тексеруге, 
тұрақты оқыту мен жұмысшы-
лардың, кәсіподақ активінің 
еңбекті қорғау заңнамалары 
бойынша білім деңгейін көтеруге 
үлес қосады; 

• қауіпсіз еңбек жағдайларын 
құру, ауыр физикалық жұмы-
сты жою мақсатында өндіріске 
заманауи технологиялар мен 
жаңа техниканы енгізу бойынша 
ұсыныстар береді;

• жұмысшыларды еңбекті қорғау 
және еңбек шарттарын жақсар-
ту бойынша атқарылып жатқан 
шаралар туралы, өндірістік 
жарақатану, кәсіби аурулар 
профилактикасы туралы, сер-
тификатталған арнайы киім, 
арнайы аяқ киім және өзге жеке 
қорғаныс заттарымен қамтама-
сыз ету бойынша қолданыстағы 
нормативтер және оларды қалай 
қолдану қажеттігі туралы ақпа-
раттандырады;

• ұйымда еңбекті қорғау бойын-
ша шараларды қаржыландыру, 
өндірісте қайғылы оқиғалардан 
және кәсіби аурулардан міндетті 
әлеуметтік сақтандыру мәселе-
лерін қарауға, еңбекті қорғау 
жағдайларын жақсартуға бағыт-
талған ұйымның заттар шығы-
нын бақылауды жүзеге асыруға 
қатысады;

Қауіпсіз еңбек жағдайларын құру 
мақсатында жоспарлы ақпарат-
тық-түсіндіру жұмыстары, қон-
дырғыларға тексеру жүргізіліп, 
жетекші технологиялар ендірілу-
де. Сондай-ақ, жұмысты қауіпсіз 
жүргізу бойынша шаралар жүзеге 
асырылуда. 

Коэффициент частоты всех  
несчастных случаев травматизма  
на производстве (TIFR) 
на 1 000 работников

Коэффициент частоты несчастных 
случаев со смертельным исходом 
на производстве (FIFR) 
на 1 000 работников

Өндірістік жарақаттану деңгейі

2017 2018 2019

Қызметкерлер саны 5 189 5 108 4 916

Жарақаттану оқиғаларының саны 5 2 4

Жарақаттанғандар саны/олардың ішінде 
әйелдер 5 2 4

Өліммен аяқталған жағдайлар саны 0 0 1

Уровень и коэффициенты производственного травматизма в 
Компании приведены ниже в таблице и диаграммах.

Келесі міндеттерді шешу үшін ҚжЕҚ процестерін авто-
маттандыруды толық енгізу: ҚжЕҚ бизнес процестерін 
жоспарлау, бақылау және талдауды жүзеге асыру. 

• «Қауіпсіздіктіңдағдылық аудиті» стандартын енгізу 
бойынша жұмыстарды аяқтау.

• Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жағдайына 
мониторинг жасау ргеламентін әзірлеу және 
енгізу.

• Станциялар аумағында жол белгілерін орнату.

• Ерлер және әйелдердің шомылу орындарын 
санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкестендіру.

• приведение в соответствие с требованиями 
санитарно-гигиенических норм мужских и 
женских душевых. 

Келесілер бойынша жұмысты жалғастыру:

• жұмыс орындарын паспорттау және қауіпсіз 
жағдайға келтіру;

• қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын 
бұзуға жол берген жұмысшылардың отбасына хат 
жолдау арқылы хабарландыру;

• «Сигнал парақтарын» енгізу.

2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУ-
ДЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙ-
ЛЕРІ   

2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ компа-
ниялар тобында ауыр жарақат алу оқиғалары 
(«ПЭТК» АҚ, «Павлодар жылу желілері» ЖШС, 
«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС) және бір адам 
өлімімен аяқталған оқиға («Екібастұзжылуэнер-
го» ЖШС) тіркелді. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда қы-
змет ету өңірлерінің тұрғындарын 
қолдауға бағытталған әлеуметтік 
саясат жүзеге асырылады. 

2019 жылы «Жас Шаңырақ» жоба-
сы бойынша меморандумға қол 
қойылды. Ол Павлодар қаласы 
әкімдігі мен өңірдің ірі кәсіпорын-
дары арасындағы әріптестікке 
негіз болса, олардың қатарында 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ да бар. 
Меморандумға Президенттің «Қа-
зақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» жолдауына сәйкес 
Жастар жылы шаралары аясында 
қол қойылды. «Жас Шаңырақ» 
жобасы – жас отбасылардың 
баспаналы болуына қолдау көрсе-
тетін жоба. Аталған меморандум 
аясында 2019 жылы «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодарда тағы 
бір ауқымды әлеуметтік жобаны 
жүзеге асыруды жалғастырды. Ол 
– Усолка ықшамауданында ком-
пания қызметкерлеріне арналған 
тоғыз қабатты көппәтерлі тұрғын 
үй құрылысы. 

Компанияның қайырымдылық қы-
зметінің негізгі бағыты – Компания 
ардагерлеріне көмек ұйымдастыру 
болып табылады. Зейнеткерлерге 
әлеуметтік қолдау көрсету үшін 
Ұжымдық шартта «ПАВЛОДАРЭ-

НЕРГО» АҚ Ардагерлер кеңесіне 
ақшалай қаражат бөлу қарасты-
рылған. Жыл сайын ҰОС ардагер-
лері, ауған соғысының ардагер-
лері, Чернобыль АЭС апатының 
салдарларын жоюға қатысушылар 
және тыл еңбеккерлеріне Жеңіс 
күніне орай материалдық көмек 
көрсетіледі. Компания жұмыс 
істемейтін зейнеткерлерге матери-
алдық көмек беріп, Жеңіс күніне, 
Қарттар күніне және Энергетик 
күніне орай мерекелік түскі ас 
ұйымдастырады. 

Жеке үйлерде тұратын жұмыс 
істемейтін зейнеткерлер көмір-
мен тегін қамтамасыз етіледі. 
Жұмыс істемейтін зейнеткерлерге 
азық-түлік қоржыны түріндегі 
материалдық қолдау көрсетіліп, 
науқас ардагерлерге үйлерінде 
патронаждық көмек көрсетіледі. 
Жылына төрт мәрте ардагерлерге 
«Энергетик» демалыс үйіне сапар 
ұйымдастырылады. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2019 
жылы «Бақытты балалық аумағы» 
девизімен дәстүрлі «Мектепке 
жол» акциясына қатысты. Компа-
ния жыл сайын жетім балаларға 
атаулы көмек көрсетеді. 

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

96 97

ЕСЕП ТУРАЛЫ
Бұл есеп «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2019 жылғы қызмет 
қорытындылары бойынша әзірленді. Есепте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және 
оның еншілес ұйымдарының қызметі туралы ақпарат берілген. 

Құжат GRI Standards: «Сәйкестіктің негізгі нұсқасы» нұсқаулығына 
сәйкес әзірленген Тұрақты даму туралы есепті қамтиды. Есеп жыл сайын 
жасалады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Тұрақты даму туралы 
есепті қамтитын өткен Есеп 2019 жылдың тамызында жарияланды.

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

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҚ КАРТАСЫ
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GRI ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ИНДЕКСІ

№ Аспекттер № Аспекттер

1. Экономикалық нәтижелілік 18. Дайындық және білім беру 

2. Нарықтарда қатысу 19. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

3. Тікелей емес экономикалық әсерлер 20. Алалаушылыққа жол бермеу

4. Сатып алулар тәжірибесі 21. Қауымдастық және ұжымдық келіссөздер жүргізу 
еркіндігі

5. Коррупцияға қарсы әрекет 22. Балалар еңбегі

6. Бәсекелестікке тосқауыл 23. Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

7. Материалдар 24. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі

8. Энергия 25. Негізгі және ұсақ халықтардың құқықтары

9. Су 26. Адам құқықтарының сақталуын бағалау

10. Биоәртүрлілік 27. Жергілікті қоғамдастықтар

11. Шығарылымдар 28. Жеткізушілердің әлеуметтік критерийлерге 
сәйкестігін бағалау

12. Қалдықтар 29. Бұқаралық саясат

13. Жеткізушілердің қоршаған ортаны қорғау 
критерийлерін сақтауын бағалау 30. Тұтынушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігі

14. Экологиялық талаптарға сәйкестік 31. Өнімдер мен қызметтерді маркалау

15. Жұмыспен қамту 32. Тұтынушылардың жеке өміріне қол сұқпаушылық

16. Қызметкерлер мен басшылардың өзара қарым-
қатынасы 33. Әлеуметтік-экономикалық заңнамалардың 

сақталмауы

17. Денсаулық пен жұмыс орнындағы қауіпсіздік
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GRI ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ИНДЕКСІ
GRI СТАНДАРТЫ ЖӘНЕ 
ОНЫҢ ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

GRI 101: Есептілікті дайындау принциптері(2016)

GRI 102: Жалпы ақпа-
рат (2016)

ҰЙЫМ ПРОФИЛІ

102-1 Ұйым атауы «Қызмет профилі» бөлімі, 9 бет

102-2 Қызмет бағыттары «Қызмет профилі» бөлімі, 9 бет және 
«Бизнес-модель» бөлімі, 16 бет

102-3 Бас кеңсенің мекен-жайы «Байланыс» бөлімі, 112 бет

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

102-5 Меншік формасы «Корпорация құрылымы» бөлімі, 
10 бет

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

«Еншілес ұйымдар» бөлімі, 18 бет 

102-7 Ұйым ауқымы «2018 жылғы негізгі көрсеткіштер» 
бөлімі, 11 бет

102-8 Қызметкерлер туралы ақпарат Кадрлық және әлеуметтік саясат» 
бөлімі, 62 бет

102-9 Жеткізілімдер тізбегі «Бизнес-модель» бөлімі,16 бет

102-10 Компания жұмысындағы 
маңызды өзгерістер

«Ұйымдық құрылым» бөлімі, 48 бет

«Акционерлік 
капитал құрылымы» бөлімі, 48 бет

Өзгеріссіз

102-11 Сақтық принциптері «Табиғат қорғау шаралары», 77 бет

102-12 Сыртқы бастамаларды 
қолдау

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 77 бет

«Парник газдарының шығарылымы» 
бөлімі, 78 бет

«Экологиялық 
менеджмент жүйесі» бөлімі, 81 бет 

102-13 Қауымдастықтарға мүшелік —

Компания  Қа-
зақстан Электрэ-
нергетикалық 
Қауымдастығы-
ның (ҚЭҚ) мүшесі 
болып табылады

СТРАТЕГИЯ

102-14 Менеджмент хабарламасы

«Директорлар кеңесі Төрағасының 
үндеуі» бөлімі, 4 бет

«Бас директор үндеуі» бөлімі, 6 бет 

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

102-16 Құндылықтар, принциптер, 
стандарттар және тәртіп нормалары

«Коропоративтік басқару кодексін 
сақтау» бөлімі, 59 бет

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару құрылымы 

«Ұйымдық құрылым» бөлімі, 48 бет

«Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер қызметінің нәтижелері» 
бөлімі, 54 бет

GRI СТАНДАРТЫ ЖӘНЕ 
ОНЫҢ ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

GRI 102: Жалпы ақпа-
рат (2016)

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ

102-40 Мүдделі тараптар тізімі «Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 71 бет

102-41 Ұжымдық шарттар «Кәсіподақ ұйымдарымен өзара 
қызмет» бөлімі, 87 бет

102-42 Мүдделі тараптарды анықтау 
және іріктеу 

«Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 71 бет

102-43 Өзара қызмет тәсілдері «Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 71 бет

102-44 Негізгі көтерілген 
тақырыптар мен қауіптер

«Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 71 бет

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырлану негізі «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

102-46 Есептің мазмұны мен 
шекараларын анықтау

«Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

102-47 Маңызды тақырыптар тізімі «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

102-48 Өткен кезеңдер мәліметтерін 
қайта есептеу —

Көрсеткіштер 
өзгерген жоқ және 
Компанияның 
өткен жылдық 
есептерінде 
келтірілген 
мәліметтермен 
сәйкес келеді 

102-49 Есеп мазмұнындағы 
өзгерістер — Өзгеріссіз

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

102-51 Соңғы жарияланым датасы «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

102-53 Есеп мазмұны бойынша 
мәселелерге арналған байланыс 
ақпараты 

«Байланыс» бөлімі, 112 бет

102-54 GRI стандарттарына сәйкестік 
деңгейі «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

102-55 GRI мазмұнының индексі «GRI элементтерінің индексі» бөлімі, 
98 бет

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі, 96 бет

МАҢЫЗДЫ ТАҚЫРЫПТАР

ЭКОНОМИКА

GRI 103: Басқару тәсіл-
дері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Қаржылық-экономикалық 
көрсеткіштер» бөлімі, 43 бет

Комплексная 
экономическая 
политика 
покрывает все 
основные темы в 
этой области

103-3 Менеджментті бағалау — өткізілмейді

GRI 203: Тікелей емес 
экономикалық ықпал-
дар (2016)

203-1 Инфрақұрылымды қолдау «Әлеуметтік жобалар» бөлімі, 95 бет

203-2 Айтарлықтай тікелей емес 
экономикалық ықпалдар

«Жас мамандарды тарту» бөлімі, 
86 бет

GRI 204: Практика  
закупок (2016)

204-1 Доля расходов на местных 
поставщиков

Раздел «Закупочная деятельность и 
снабжение», стр.42

GRI 205: Противодей-
ствие коррупции (2016)

205-1 Операции, оцениваемые 
на предмет рисков, связанных с 
коррупцией

Раздел «Противодействие 
коррупции», стр.68
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GRI СТАНДАРТЫ ЖӘНЕ 
ОНЫҢ ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

ЭКОЛОГИЯ

GRI 103: Басқару тәсіл-
дері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 77 бет

Экологиялық 
ықпал етуді 
басқарудың 
кешенді саясаты 
бұл саладағы 
барлық негізгі 
тақырыптарды 
қамтиды

103-3 Менеджментті бағалау — өткізілмейді

МАТЕРИАЛДАР

GRI 301: Материалдар 
(2016)

301-1 Масса не көлемі бойынша 
шығындалған материалдар 

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 77 бет

СУ

GRI 303: Су  (2018) 303-1 Су ресурстарын пайдалану «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 79 бет

303-3  Су алу «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 79 бет

303-4 Су «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 79 бет

ШЫҒАРЫЛЫМДАР

GRI 305: 
Шығарылымдар (2016)

305-1 Парник газдарының тікелей 
шығарылымдары

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 78 бет

305-4 Парник газдары 
шығарылымдарының интенсивтілігі

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 78 бет

305-5 Парник газдары 
шығарылымдарының азаюы 
(СОR2R)

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 78 бет

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

«Атмосфералық ауаны қорғау» 
бөлімі, 77 бет

ҚАЛДЫҚТАР

GRI 306: Қалдықтар 
(2016)

306-2Типі мен орналастыру тәсілі 
бойынша қалдықтардың жалпы 
массасы

«Өндіріс қалдықтарын тиімді қолдану 
және жою» бөлімі, 74 бет

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК

GRI 307: Талаптарды 
сақтау (2016)

307-1 Экологиялық заңнама мен 
нормативтік талаптарды сақтамау 
туралы ақпарат

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 72 бет

ӘЛЕУМЕТТІК САНАТ

GRI 103: Басқару тәсіл-
дері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

103-2 Басқару тәсілдері «Қызметкерлерді басқару саясаты» 
бөлімі, 83 бет

Кешенді 
кадрлық саясат 
бұл саладағы 
барлық негізгі 
тақырыптарды 
қамтиды 

103-3 Менеджментті бағалау - өткізілмейді

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

GRI 401: Жұмыспен 
қамту (2016)

401-1 Жалданған қызметкерлер мен 
кадр тұрақсыздығы 

«Кадр тұрақсыздығы» бөлімі, 85 бет

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

GRI 402: Қызметкерлер 
мен басшылықтың 
өзара қарым-қатына-
сы(2016)

402-1 Ұйым қызметіндегі 
айтарлықтай өзгерістерге қатысты 
хабарландырулардың ең аз кезеңі 

«Кадрлық және әлеуметтік саясат» 
бөлімі, 83 бет

GRI СТАНДАРТЫ ЖӘНЕ 
ОНЫҢ ЖАРИЯЛАНУ 
ЖЫЛЫ

КӨРСЕТКІШ БЕТ, БӨЛІМ НОМЕРІ ЕРЕКШЕЛІК/
ТҮСІНДІРМЕЛЕР

ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

GRI 403: Денсаулық 
және қауіпсіздік (2016)

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

«Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
кеңестері» бөлімі, 93 бет

403-2 Өндірістік жарақат түрлері 
мен деңгейлері, кәсіби сырқат 
деңгейі, жоғалтқан күндер 
коэффициенті мен жұмыс орнында 
болмау коэффициенті, сондай-ақ, 
өліммен аяқталған жұмысқа қатысты 
оқиғалар саны 

«Өндірістік жарақат түрлері мен 
деңгейлері» бөлімі, 94 бет

ОҚЫТУ

GRI 404: Тренинг және 
оқыту (2016)

404-2 Біліктілікті дамыту 
бағдарламалары 

«Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту» бөлімі, 85 бет 

ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР

GRI 405: Әртүрлілік 
және тең мүмкіндіктер 
(2016)

405-1 Басшылық органдар құрамы «Қызметкерлердің санаты мен 
жынысына қарай құрылымы» бөлімі,  
83 бет 

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАР

GRI 103: Басқару тәсіл-
дері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

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

103-3 Менеджментті бағалау — өткізілмейді

GRI 413: Жергілікті 
қоғамдастықтар (2016)

413-1 Жергілікті қоғамдастықтармен 
өзара қызмет, қызметтің жергілікті 
қоғамдастықтарға ықпалы мен 
жергілікті қоғамдастықтардың 
дамуын бағалау бағдарламалары 

«Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 71 бет

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫ

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және шекаралар «Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі, 97 бет

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

103-3 Менеджментті бағалау - өткізілмейді

GRI 416: Тұтынушының 
қауіпсіздігі мен 
денсаулығы (2016)

416-1 Өнімдердің тұтынушыға 
қауіпсізідгін бағалау 

«Тұтынушы қауіпсіздігі» бөлімі, 
41 бет

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Электр энергетикасы 
бойынша салалық 
хаттама GRI G4

G4-EU1 Орнатылған қуат «Қызмет профилі» бөлімі, 9 бет

G4-EU2 Энергия өндіру «2018 жылғы қызметтің негізгі 
көрсеткіштері» бөлімі, 11 бет 

G4-EU3 Тұрмыстық, өнеркәсіптік, 
институционалдық, коммерциялық 
тұтынушылардың жеке 
есепшоттарының саны 

«Қызмет географиясы» бөлімі, 18 бет

G4-EU4 Реттеу режимдеріне 
бөлгендегі жерүсті және жерасты 
электр энергиясын беру және тарату 
желілерінің ұзындығы 

«Негізгі өндірістік сипаттамалар» 
бөлімі, 18 бет

G4-EU5 COR2R немесе эквиваленттер 
шығарылымдарына квота бөлу

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 78 бет
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ГЛОССАРИЙ, 
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ

Агрегаттың 
(станцияның) 
қолданылатын 
қуаттылығы 

 — өндіруші агрегаттың (станцияның) қуаттылығын шектеуді алып тастағандағы белгіленген 
қуаттылығы.

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

Белгіленген қуаттылық  — турбоагрегаттардың номиналды қуатының қолданыстағы шамасы.

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

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

Гигакалория / сағат 
 — белгілі бір уақыт ішінде қандай да бір жабдықтың өндірген немесе пайдаланған жылу мөл-
шерін сипаттайтын туынды бірлік.

Градирня  — ауа массасын соратын сорғыш мұнара түріндегі құрылыс ғимараты.

Жылу мен электр 
энергиясын аралас 
өндіру 

 — электр өндіргіштің бу турбинасын қозғалысқа келтіріп электр энергиясын және бу турбина-
сынан бөлініп шыққан будан шығатын жылуды өндіруі.

Жылу электр орталығы 
 — электр энергиясын ғана емес, сондай-ақ бу және ыстық су күйінде тұтынушыларға жі-
берілетін жылуды өндіретін жылу электр станциясы.

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

Калория (кал)  — жылу мөлшерінің жүйеден тыс бірлігі.

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

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

Мегаватт  — электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу бірлігі.

Қолданылатын 
қуаттылық 

 — техникалық себептер бойынша сатылмаған (түтін құбырларының тарту күшінің жет-
кіліксіздігі, турбина конденсаторларының салқындату жүйесі және т.б.) қуаттылықты алып 
тастағандағы жабдықтың белгіленген қуаттылығына тең шама.

Сорғы
 — энергия (кинетикалық немесе потенциалды) келіп түскен кезде ең алдымен сұйықты қы-
сыммен қозғалтуға (соруға, айдауға) арналған құрылғы.

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

Станциядағы 
белгіленген жылу қуаты 

 — жылуды сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға деген жеке қажеттіліктерге жібе-
руге арналған жабдықтарды пайдалану актісі бойынша қабылданған номиналды жылу 
қуаттылықтарының қосындысы.

Трансформатор
 — энергияның (мысалы, электр трансформаторы, гидротрансформатор) немесе нысандардың 
(мысалы, фототрансформатор) қандай да бір маңызды қасиеттерін түрлендіруге арналған 
құрылғы.



ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

110 111

ҚҚС  — қосымша құн салығы

ҚОМЖ  — қоршаған орта менеджменті жүйесі

МАЭС  — мемлекеттік аудандық электр станциясы

МВт  — мегаватт

МҮИИДБ  — мемлекеттік үдемелі индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы

ОАОЭК  — «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ

ОАЭК  — «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ

ПЭ  — «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

ПЭТК  — «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» АҚ

СКЭ  — «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

СҚ ЭТК  — «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» АҚ

СПЖ  — сапа менеджменті жүйесі

ТБЖ  — тәуекелдерді басқару жүйесі

ЭБӘЖ  — электрді берудің әуелік желілері

ЭБЖ  — электрді беру желілері

ЭКЕАЖ  — электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі

ЭС  — электр станциясы

Турбина
 — бу, газ, судың жұмыс жылуының кинетикалық энергиясын механикалық жұмысқа түр-
лендіретін, жұмыс органы болып табылатын роторды айналдыру қозғалысы бар алғашқы 
қозғалтқыш.

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

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

Электрді әуемен беру 
желісі 

 — электр энергиясын қашықтықтарға өткізгіштер арқылы беруге арналған құрылым.

Электрді беру желісі 
(ЭБЖ) 

 — электр энергиясын электр станциясынан тұтынушыларға беруге арналған, сымдар (кабель-
дер) мен қосымша құрылғылардан тұратын құрылыс.

Энергожүйенің 
белгіленген электр 
қуаты 

 — энергожүйедегі электр станцияларының барлық турбо және гидроагрегаттарының паспорты 
не болмаса техникалық шарттарына сәйкес келетін жиынтық номиналды белсенді қуаты.

Эмульгатор  — фазалар инверсиясы режимінде жұмыс істейтін ылғалды күл және шаңды тазалау аппараты.

EBITDA
 — салықтарды, пайыздарды және есептелген амортизацияларды төлеу бойынша шығындар-
ды алып тастағандағы пайда көлеміне тең аналитикалық көрсеткіш

ESAP  — Экологиялық және әлеуметтік әрекеттер жоспары

ISO  — Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым

KEGOC  — «Қазақстан Электр желілерін басқару жөніндегі компания» АҚ

OHSAS  — халықаралық еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйесі

2-ПЖЭО  — 2-Петропавл жылу электр орталығы

АЕК  — айлық есептік көрсеткіш

АҚ  — акционерлік қоғам

АЭЖ  — аудандық электр желісі

ӘЖ  — әуелік желілер

БАҚ  — бұқаралық ақпарат құралдары

Гкал  — гигакалория

Гкал/с  — гигакалория/сағат

ГЭС  — гидро электр станциясы

ЕҚДБ
 — Еуропалық қайта құру және даму банкі (ағылш. European Bank for Reconstructionand 
Development EBRD)

ЖКЕАЖ  — жылу энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі

ЖОС  — жеке оқшаулағыш сым

ЖТҚ  — жиынтық тарату құрылғысы

ЖШС  — жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЖІӨ  — жалпы ішкі өнім

ЖЭО  — жылу электр орталығы

ИИҚ  — Ислам инфрақұрылымдық қоры

кВт·с  — киловатт-сағат

КЖ  — кабельді желілер

КҰҚ  — күлді ұстау құрылғысы
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БАЙЛАНЫС 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
бас кеңсесі 0050012, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., 
Кривенко, к-сі, 27 мекен-жайында орналасқан. 
Электрондық пошта: pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz

Телефон: +7 (7182) 39-95-06

Факс: +7 (7182) 32-97-88

Компания сайты: www.pavlodarenergo.kz

А.Ә.Т./ЛАУАЗЫМЫ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Инвесторлармен және акционерлермен жұмысқа жауапты тұлғалар

АХМЕТОВА АЛЬБИНА ЮРЬЕВНА,
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директорының экономи-
ка және қаржы мәселелері бойынша орынбасары

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

БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас бухгалтері

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

БЫКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА,
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ корпоративтік хатшысы

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

Жылдық есепке жауапты тұлға

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ҚОҒАММЕН БАЙЛА-
НЫС БӨЛІМІ

Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко, к-сі, 27
тел.: +7 (7182) 39-98-70

АУДИТОР

Аудитором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является компания PWC Казахстан, расположенная по адресу:

Бизнес-центр «AFD», здание «А», 

4-й этаж, пр. Аль-Фараби, 34

Алматы, Казахстан, A25D5F6 
 
Тел: +7 (727) 330 32 00

Факс: +7 (727) 244 68

ТІРКЕУШІ: 

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы (мемлекеттік тіркеуге алынға¬-
ны туралы № 1678–1910–02 АО куәлік 11.01.2012 ж. берілді) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның тірке-
ушісі болып табылады. 
Заңды мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141.
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ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ӘРБІР ЖАРЫҚ ШАШҚАН ТЕРЕЗЕНІҢ АРТЫНДА
БЕС МЫҢ АДАМНЫҢ ЕҢБЕГІ БАР

КОРПОРАЦИЯ САЙТЫНА
QR КОД БОЙЫНША ӨТІҢІЗ


