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2020 жылы әлемдік экономика пандемия тудырған 
дағдарысқа тап келіп, бұл өмірдің барлық 
сфераларына ықпалын тигізді. Біз жер шары 
тұрғындарының үштен екісі бір уақытта оқшаулануға 
мәжбүр болған төтенше жағдай кезінде энергиямен 
қамтудың мәні айтарлықтай өскеніне куә болдық. 
Коронадағдарыс кезеңінде электр энергетикасы мен 
жылумен қамтудың қоғамдық маңызы мен адам өмірін 
қамсыздандырушы ролі айқын аңғарылды. «ОАЭК» 
АҚ холдингінің кәсіпорындары тұтынушыларды 
карантин кезінде де, есептік жыл бойында да сенімді 
электр энергиясымен қамтамасыз ете білді. Бұл соңғы 
он жылдықтарда холдингтің өндірістік активтерін 
жаңғыртуға салынған инвестициялардың арқасында 
мүмкін болды. 

2020 жылғы наурызда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың COVID-19 індетіне қарсы күреске 
шақыруына жауап ретінде Алматы мен Павлодар 
қалаларының әкімдіктері Холдингтен «Каустик» 
зауытының  300 тоннадан астам дезинфекциялық 
өнімдерін тегін алды. Шілдеде Павлодар қаласында 
инфекция өршіген кезде біз де қарап қалмадық: 
компанияның өз ғимараттарының базасында 
COVID-19 науқастары үшін 2 провизорлық орталық 
әзірленді. Медициналық қызметкерлер мен науқастар 
үшін қажетті жағдай жасау мақсатында дәрілік заттар 
мен арнаулы қондырғылар, оның ішінде өкпені 
жасанды желдету аппараттары мен компьютерлік 
томографиялар сатып алынды. 

COVID-19 таралуына байланысты жаһандық дағдарыс 
айтарлықтай өзгерістерге әкелуі мүмкін екені айқын. 
Оның ішіндегі ең маңыздыларының қатарында – 
шығынның күрт қысқаруы және капиталды цифрлық 
шешімдердің пайдасына қарай қайта қарау, 
сондай-ақ, энергияның жаңартылатын көздеріне 
сұраныстың артуы бар. «ОАЭК» компаниялар тобы 
көмір және жаңартылатын энергетика қатар дамитын 
диверсификациялық электроэнергетикалық холдинг 
құру мақсатын алға қойып отыр. 2020 жылы холдинг 
«ЦАТЭК Green Energy» компаниясын сатып алу 
бойынша мәміле жасасты. Бұл - Ақмола облысында 
қуаттылығы 100 МВт болатын жел электр станциясын 
сәтті пайдалануға берген компания. «Астана EXPO 
- 2017» ЖЭС салу кезінде жел энергетикасының 
әлемдік көшбасшыларының бірі  - VESTAS компаниясы 
әзірлеген жоғары технологиялық жел генераторлары 
қолданылды. Мұндай активті біріктіру «ОАЭК» 
компаниясының «жасыл» энергетика қағидаларын 
қолдайтынын білдіреді.

Есептік жылдың стратегиялық шешімдерінің қатарында 
корпоративтік басқаруды жақсарту – «ОАЭК» АҚ 
жарғысын жаңа мазмұнда бекіту және Басқарма 

БАСШЫЛЫҚ ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ СЕРІКТЕСТЕР! ҚҰРМЕТТІ СЕРІКТЕСТЕР МЕН 
ӘРІПТЕСТЕР!

2020 жыл біздің бәріміз үшін айрықша жыл болды.  
COVID-19 пандемиясы өзімен бірге жаңа қиындықтар 
мен сын-қатерлер ала келді. Бұған қарамастан «ОАЭК» 
АҚ тұтынушыларды сапалы энергиямен қамтамасыз 
ету бойынша жұмысты жалғастырып, алға қойылған 
міндеттердің үдесінен шыға білді. Есептік кезеңде 
Компаниялар тобының әрбір қызметкері және барша 
ұжымы айрықша рухани күш, еңбекқұмарлық және 
кез келген қиындыққа оперативті жауап беру қабілетін 
таныта білді. Бұл үшін бәріне алғыс айтқым келеді. 
Біздің бірлескен және конструктивті жұмысымыз 
Холдингті жақын уақытта жаңа деңгейге шығарады деп 
сенемін. 

Энергетика – елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуында маңызды рольге ие инфрақұрылымдық 
сала. Есептік кезеңде Корпорация электр және жылу 
энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында 
өндірістік активтерді жаңғырту бағдарламасын 
жүзеге асыруды жалғастырды. Бұл іс COVID-19 
таралуына байланысты карантиндік шектеу шаралары 
жағдайында айтарлықтай жоғары маңызға ие 
болды. Біз коронадағдарыстың Қазақстанның отын-
энергетикалық кешеніне энергетикалық ресурстарды 
тұтынудың азаюы түрінде бір жағынан, сондай-ақ, 
екінші жағынан экономикалық белсенділікті қайта 
қалпына келтіру кезеңінде жедел әрекет ету қабілеті 
тұрғысынан да ықпал еткенін бақыладық. Мұның бәрі 
электр энергетикасы саласының маңызын айшықтай 
түсіп, оны жылдам қарқынмен дамыту қажеттігін 
растайды. 

2020 жылы Қазақстан электр энергетикасындағы 
жағдай тарифтік саясатты либерализациялау 
бағытындағы оң трендпен сипатталды. Екінші 
жартыжылдықтан бастап электр энергиясына жаңа 
шекті тарифтер қабылданып, энергия өндіруші 
ұйымдардың белгіленген пайдасын анықтаудың жаңа 
әдістемесі бекітілді. 

Электр станцияларының шекті тарифтерін уақытылы 
түзету активтерді жаңғырту бойынша жобаларды 
жүзеге асырып, апаттық жағдайларды төмендетуге 
мүмкіндік береді. Оң трендтің ықпалы есептік жылда 
келесіден көрініс тапты: электр және жылу энергиясын 
беру кезінде шығындарды төмендету, жобаларды 
цифрландыру, қызметтің экологиялық параметрлерін 
жақсарту бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. 
2020 жылы инвестициялық бағдарлама шараларын 
орындауға жалпы көлемі 14,9 млрд теңге бағытталды. 

Коронадағдарыстан қиындаған жағдайға қарамастан, 
«ОАЭК» АҚ ұзақмерзімді стратегиясын жүзеге асыруды 
жалғастырып келеді. «Жасыл» экономиканың дамуына 
үлес қосу әрқашан басым бағыттардың қатарында 
саналады. Дамудың төменкөміртекті жолдарына үндеу 

формасындағы ұжымдық атқарушы органды 
қалыптастыру бар. Жаңа орган Корпорацияның 
ағымдағы жұмысына басшылық жасап, Директорлар 
кеңесі мен акционерлер анықтаған стратегияны жүзеге 
асырады. 

Есептік кезеңде алдағы бес жылға «ОАЭК» АҚ даму 
стратегиясы әзірленіп, онда заманауи энергетика 
нарығын дамытудың энергия тиімділігі, энергияны 
үнемдеу, сондай-ақ экологиялық көрсеткіштерді 
жақсарту сынды трендтері есепке алынды. 

2021 жылы «ОЭАК» АҚ компаниялар тобы холдинг 
кәсіпорындарында инвестициялық бағдарламаларды 
жүзеге асырып, тұрақты даму мен өсім жолында 
барлық мүдделі тараптармен диалог құра отырып, 
шараларды жүзеге асырады. 

Үкімет пен халықаралық ұйымдар тарапынан жиі 
жасала бастады. Мұндай сценарий біздің еліміздің 
энергетика саласына жаңа сын-қатерлер туғызса, 
екінші жағынан жаңа мүмкіндіктер ашады. 2020 
жылы «ЦАТЭК Green Energy» компаниясының Топ 
периметріне қосылуымен дамудың «жасыл» бағыты 
айқындала түсіп, анық перспективаға ие болды. 
Қазақстанда ЖЭК басым инвестициялық бағыттар 
қатарына жатқызылғаны да қуантады. Бұл – Холдинг 
тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы. Әлбетте, дәстүрлі 
көмір электр энергетикасы республика бойынша 
әлі ұзақ уақыт электр және жылу энергиясының 
негізгі көзі болып табылады. Біз өз жұмысымызды 
көмір станцияларында инновацияларды қолданып, 
экологиялық параметрлерді жақсарту жолымен 
жүргізуге ниеттіміз.  

Перспективада көмірді «жасылдандыру», ЖЭО-н 
газдандыру, жылу сорғылары мен газ қазандықтарын 
қолдана отырып, орталықтандырылған жылумен 
қамтуды дамыту мәселелері қарастырылуда. 

«ОАЭК» Холдингі өзінің 12 жыл қызметінде сенімді 
энергия компаниясы ретінде репутациясын жасап, 
ең қиын экономикалық жағдайлардың өзінде 
тұтынушылар, акционерлер және кредиторлар 
алдындағы өз міндеттерін адал атқара білді. Біз 
миссиямызды басшылыққа ала отырып, халыққа, 
өнеркәсіпке және әлеуметтік инфрақұрылым 
нысандарына сапалы электрмен қамту қызметін 
көрсете береміз. Біздің қызмет өндіріс, экология, 
денсаулықты және әлеуметтік саланы қорғаудың 
халықаралық стандарттарына сәйкес келеді. 

Сөз соңында Холдингтің барша ұжымына қолдауы 
мен қажымас еңбегі үшін, акционерлеріміз бен 
серіктестерімізге түсінік танытуы мен әріптестігі 
үшін алғыс айтқым келеді. Біз алдағы уақытта да 
Қазақстанның жеке энергетикалық компаниялары 
арасындағы лидер ретіндегі позициямызды сақтап 
қалуға ниеттіміз. 

«ОАЭК» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
КЛЕБАНОВ

«ОАЭК» АҚ Басқарма төрағасы

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ
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КОРПОРАЦИЯНЫҢ БАҒЫТЫ —  
ӨЗ ТҰТЫНУШЫЛАРЫНЫҢ ӨМІР САПАСЫН 
АРТТЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕТІН ӨҢІРЛЕРДІҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАУ. 

КОРПОРАЦИЯ 
ТУРАЛЫ 

1
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АНЫҚТАМА 

АТАУЫ:

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТУРАЛЫ 
МӘЛІМЕТТЕР

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» 
акционерлік қоғамы

«Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» AҚ (Алматы қ. Әділет 
департаментінің 11.01.2012 ж. берген 1678–1910–02 АҚ мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлігі).

Компанияның құрылу уақытында ол 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-н біріктірді. 
Оның тіркеу уақытындағы жалғыз 
құрылтайшысы – «Орталық-Азия отын-
энергетикалық компаниясы» АҚ. 2014 жылы 
«ОАЭК» АҚ «Ақмола электр желілік үлестіру 
компаниясы» АҚ акцияларының 100 % 
пакетін шоғырландырды.

«ОАЭК» АҚ акционерлерінің қатарында 
өзінің еншілес қорлары – KIF ENERGY S.A R.L, 
«Baiterek Venture Fund» АҚ, CITIC KAZYNA 
Investment Fund ENERGY S.A.R.L атынан 
«Бәйтерек» холдингі кірді. 

«ОАЭК» АҚ

Қысқартылған атауы: «ОАЭК» АҚ

2008
ЖЫЛЫ ТАМЫЗДА ҚҰРЫЛҒАН

2009 ЖЫЛДАН 

24,99 % үлеске ие Еуропалық қайта құру 
және даму банкі (ЕҚДБ) мен 12,89 % үлеске 
ие Ислам инфрақұрылым қоры (Kaz Holdings 
Cooperatief U.A, Амстердам) акционерлер 
құрамына енді. Екі акционер де 2018 жылы 
«ОАЭК» АҚ акционерлік капитал құрамынан 
жоспарлы түрде шығуды жүзеге асырды. 

8

ҚГ
НҰР-СҰЛТАН

Э/Э ЖӘНЕ Ж/Э 
ӨНДІРУ

ТАСЫМАЛДАУ

ТАСЫМАЛДАУ

Э/Э ЖӘНЕ Ж/Э 
ӨТКІЗУ

Э/Э ӨТКІЗУ Э/Э ЖӘНЕ Ж/Э 
ӨТКІЗУ

АҚМОЛА 
ОБЛЫСЫ

СОЛТҮСТІК 
ҚАЗАҚСТАН  

ОБЛЫСЫ

ПАВЛОДАР 
ОБЛЫСЫ

ПАВЛОДАР

ПЕТРОПАВЛ

ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
КӘСІПОРЫНДАР ТОБЫ

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
КӘСІПОРЫНДАР ТОБЫ

«АҚМОЛА ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛІК 
ҮЛЕСТІРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ 
КӘСІПОРЫНДАР ТОБЫ 

«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ӨҢІРЛЕРІ:
«ОАЭК» активтері елдің солтүстік өңірлерінде: Ақмола, Павлодар және 
Солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. 

2015 ЖЫЛДАН 
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ЖЫЛДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР-
ДЫ ҚОСА АЛҒАНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ 
ОҚИҒАЛАРЫ

 > 2020 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрылғанына 
55 жыл толуын атап өтті. Павлодарлық энергия компа-
ниясының басты мақсаты – өңірді жарты ғасырдан бері 
сапалы және үздіксіз энергиямен қамту болып келеді. 
Энергетиктер Қазақстан энергетикасы саласындағы 
жеке компаниялар арасындағы ірі инвестициялық жо-
балардың бірін жүзеге асыруда. 2010-2020 жылдарға 
жоспарланған инвестиция көлемі 124,5 млрд теңгені 
құрайды.

 > 10 наурыз күні «ОАЭК» АҚ акционерлерінің ке-
зектен тыс жиналысында Директорлар кеңесінің жаңа 
құрамы сайланды.

ҚАҢТАР НАУРЫЗ

 >  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар 
әкімдігіне қаланы дезинфекциялауға арналған 
60 тонна дезинфекциялық заттарды тегін берді. 
Өнім «ОАОЭК» АҚ холдингінің «Каустик» 
зауытында өндірілген. 

 > «ОАОЭК» АҚ Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың COVID-19-ға қарсы күреске 
үндеуіне орай Алматы әкімдігіне 250 
тонна дезинфекциялық заттарды көше мен 
ғимараттарды дезинфекциялау үшін берді. 

COVID-19-ҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДА 
ТЖ ЖАРИЯЛАНУЫ
Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты әлемдік пандемия жарияланды. Қазақстан 
аумағында Төтенше жағдай режимі бекітілді. Осыған байланысты «ОАЭК» АҚ кәсіпорындар тобының 
әрбір еншілес ұйымында эпидемиялық шаралар жүргізу туралы бұйрықтар тұрақты түрде жаңартылды: 

 > кіреберістерде автоматты термометриялық бақылау жүйелері орнатылды;

 > антисептик, дезинфекциялық заттар, қорғаныс маскалары мен қолғаптарын уақытылы сатып алу 
жүргізілді;

 > барлық құрылымдық бөлімшелерде күн сайынғы профилактика (дезинфекция, маска режимін 
сақтау, термометрия, қызметкерлерге инструктаж жүргізу, жадынамалар тарату) жүзеге асырылды;

 > COVID-19 расталған жағдайдағы әрекеттердің алгоритмі бекітілді;

 > Кәсіпорындар тобына қарайтын энергия өткізуші ұйымдардың тұтынушыларға қызмет көрсету орта-
лықтарында дистанция аумақтары (баспалдақ алаңдары мен ғимарат ішінде арнайы белгілер салынды) 
белгіленді, келушілерді термометриялық бақылау жүргізілуде, дезинфекциялық заттардың бар-жоғын 
түгендеу және толықтырып отыру, халықты интернет не басқа ресурстар арқылы төлем жасау мүмкіндігі 
туралы ақпараттандыру және басқа шаралар жүзеге асырылды;

 > Жұмысшыларға «қашықтан жұмыс жасау» режимі бекітілді;

 > Транспорт құралдарына дезинфекция жасалды;

 > Барлық жиындар онлайн конференция режимінде өткізілді;

 > COVID-19-бен және ЖРВИ-мен науқастанған жұмысшыларға күн сайынғы мониторинг жүргізілді.

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-нда Петропавл 2-ЖЭО мен 
«Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ-ның қайта құру және 
жаңғырту нысандарына баспасөз туры ұйымдастырыл-
ды. Өңірдің энергетикалық секторы кәсіпорындарын 
жыл сайынғы аралау қоғам мен тұрғындарды тарифтік 
қаражатты пайдалану туралы ақпараттандыру мақ-
сатында өткізіледі, сондықтан шараға монополияға 
қарсы ведомство, Петропавл қаласы әкімдігі және БАҚ 
өкілдері қатысты. 

 > Павлодар облысына жұмыс сапарымен ҚР Энерге-
тика министрі Нұрлан Ноғаев келді. 

 > «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
Александр Клебанов «ТМД Еңбек сіңірген энергетигі» 
құрмет атағына ие болды. Энергетиканың дамуына 
қосқан айтарлықтай үлесі үшін марапатты кәсіби мере-
ке қарсаңында Қазақстан Энергетика министрі Нұрлан 
Ноғаев табыстады. 

МАУСЫМ 

ШІЛДЕ 

ҚАЗАН

ҚАРАША 

ЖЕЛТОҚСАН

 > Жасыл технологиялар мен инвестициялық 
жобалар орталығы ҚР Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігінің тапсырмасы 
бойынша «ОАЭК» АҚ өндіріс нысандарының 
нақты технологиялық жағдайы үздік қолжетімді 
технологиялардың принциптеріне сәйкестігіне 
эксперттік бағалау жүргізді.

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ қызметкерлері су 
келуші және кетуші арналардың бойындағы 
аумақта тұрмыстық қалдықтарды жинау 
бойынша «Таза жағалау» акциясын өткізді. 

 > «ОАЭК» АҚ және оның еншілес кәсіпорны - 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар облысында 
COVID-19-бен науқастанғандарға арналған 
екі провизорлық орталықты ұйымдастырды. 
Госпиталь болуға «Энергетик» санаторий-
профилакториі мен Мичурино ауылындағы 
демалыс орнының корпусы дайындалды. 

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда кәсіпорындар тобы-
ның қызметкерлері арасында дәстүрлі «Үздік маман» 
байқауы өткізілді. Сайысқа қол дәнекерлеушілері қа-
тысып, өздерінің теориялық және практикалық тапсыр-
маларды орындаудағы шеберлігі мен білімін көрсетті. 
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ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ИЮЛЬ 

ОКТЯБРЬ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ
(МЛН КВТ•С)

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫ 
(МЫҢ ГКАЛ)

2018 2019 2020

6 874 6 371 6 203

12 627 11 972 11 987

7 026 7 033 7 035

7 907 7 645 7 590

Энергия өндіру

Энергия өндіру

2020 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  бойынша 
электр энергия өндірісі

2020 жылы «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ бойынша электр 
энергия өндірісі

Энергияны тұты-
нушыларға босату 
(тауарлық босату)

Энергияны тұты-
нушыларға босату 
(тауарлық босату)

3 704
млн кВт·с
құрады

3 331 
млн кВт·с
құрады ₸ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

КӨЛЕМІ 
(МЛРД ТЕҢГЕ)

АКТИВТЕР 2018 2019 2020

18,7 14,4 14,9

Айналымдағы 
активтер, 
млн теңге

Айналымнан тыс 
активтер, 
млн теңге

ҚАРЖЫ 

ӨТКІЗУ 
КӨЛЕМІ 

149 149
млн теңге

EBITDA

21 706
млн теңге

EBITDA
MARGIN

14,6 %
млн теңге

37 375 30 114 47 541

276 714 289 097 327 469

ТАЗА ПАЙДА

-5,472
млн теңге



14 15

М
КӨРІНІС

14

К«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ – Қазақстанның 
жеке энергетикалық компанияларының 
ішінде көш басында. Корпорация өз 
қызметін республиканың солтүстігінде 
өте ауыр климаттық жағдайларда жүзеге 
асырады. Корпорация жеке бөлімшелердің 
(кәсіпорын топтарының) қарқынын, 
икемділігін топты орталықтан басқарудың 
тұрақтылығымен, сенімділігімен үйлестіре 
отырып, холдингтік құрылымның 
артықшылықтарын табысты пайдаланып 
келеді.

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

 > Қызметкерлердің жеке құқықтары мен көзқараста-
рына, тұтынушылардың талаптарына және біздің серік-
тестер мен қоғам алға тартатын әріптестік шарттарына 
құрмет.

 > Қол жеткізген нәтижелерге лайықты еңбекақы бе-
ретін және кәсіби дамуға тең құқықтар беретін әділдік.

 > Біздің жұмысымызға қажетті ақпаратты беру сала-
сындағы адалдық.

 > Біздің барлық жұмысымыздағы мүмкін нәтижелерге 
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 беретін қызметкерлерге деген сенім.

15

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

МИССИЯ
 > > Тұтынушылардың өмір сапасын арттыру;

 > > Қызмет ететін өңірлердің экономикалық 
дамуына жағдай жасау;

 > > Тұрғындарға, өнеркәсіп пен әлеуметтік ин-
фрақұрылым нысандарына энергиямен қамту 
бойынша сапалы қызмет көрсету арқылы 
жағдай жасау. 

Корпорация аталған 
миссияны өз қызметін 
халықаралық өндіріс, 
экология, денсаулық қорғау 
және әлеуметтік сала 
бойынша стандарттарына 
сай жүргізу арқылы жүзеге 
асырады. Қ
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К
ҚАРЖЫЛЫҚ КАПИТАЛ

123 535
млн теңге

ӨЗІНДІК 
КАПИТАЛ 

46 043
млн теңге

ЖАРҒЫЛЫҚ 
КАПИТАЛ 

375 010 
млн теңге
АКТИВТЕР

КАПИТАЛ

АДАМ КАПИТАЛЫ

10 441  
ҚЫЗМЕТКЕР

33 % ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ

14,4 %
КАДР 
ТҰРАҚСЫЗ-
ДЫҒЫ

782
адам

КАДРЛЫҚ 
РЕЗЕРВ 

45 % КӘСІПОДАҚТАҒЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
ҮЛЕСІ 

Қ Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э 
ӨНДІРУ
Ж/Э және Э/Э өндіру – 
холдингтің 4 ЖЭО-нда жылу 
және электр энергиясын өндіру

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ТАСЫМАЛДАУ 
ЖӘНЕ ТАРАТУ 

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ
Энергияны өндіріс орындарынан тұтыну 
орындарына беру жылу және электр желілері 
арқылы әске асырылады. Олардың құрамына 
ауыстырғыштар, электр беру және тарату 
құрылғылары кіреді.

ЗИЯТКЕРЛІК КАПИТАЛ
Ендірілген Ellipse, Mobility, ЭКЕАЖ, ЖКЕАЖ, «Тезис» ӨТП АБЖ, биллинг, 
қазандық және турбоагрегаттардың ТП АБЖ, Инфопро жүйелері

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

ӨНДІРІСТІК КАПИТАЛ

4 ЖЭО

ЖЫЛУ 
ЖЕЛІЛЕРІ

983,9
км

ЭЛЕКТР 
ЖЕЛІЛЕРІ

48,7 
мың км

4 ӨТКІЗУШІ 
КОМПАНИЯ

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

PROFENERGY аясында 
жас мамандарды қолдау 
бағдарламасы П

ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ
2020 ЖЫЛ 

ТҰТЫНУШЫЛАР

6 203
мың Гкал

ЖЫЛУ 
ЭНЕРГИЯСЫН 
ӨНДІРУ

7 035
млн кВт·с

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН 
ӨНДІРУ

ЖҰМЫСШЫЛАР

1,34
млрд теңге

ҚЖЕҚ ЖӘНЕ ЕҢБЕК 
ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУ 
ШАРАЛАРЫНА

5 789 ОҚУДАН ӨТКЕН 
ЖҰМЫСШЫЛАР САНЫ

5 530
млн теңге
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ ШЫҒЫНДАРЫ

14,9
млрд теңге
ӨНДІРІСТІК ҚОРДЫ 
ЖАҢҒЫРТУҒА 
ИНВЕСТИЦИЯ

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ӨҢІРЛЕРІ
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 
ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ 
ЖОСПАРЫНЫҢ 
ОРЫҢДАЛУЫ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ

Ж/Э ЖӘНЕ Э/Э ӨТКІЗУ 

• Энергия жабдықтарын жаңғырту
• Жылу және электр желілерін қайта құру
• Процестерді автоматтандыру

тұтынушыларға электр және жылу 
энергиясын сату қызметі

БИЗНЕС- 
МОДЕЛЬ
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАР
«ОАЭК» АҚ компаниялар тобына «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, 
«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС және «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ кіреді. 
«ОАЭК» АҚ активтері елдің солтүстік өңірлерінде: Ақмола, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 
облыстарында, сондай-ақ, Нұр-Сұлтан, Павлодар, Петропавл және Екібастұз қалаларында 
орналасқан. 

Бірінші басшы:  
Перфилов О.В.

Заңды мекен-жайы:  
Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 27

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы – 
Павлодар облысы және Павлодар қаласында 
қызмет ететін, өндіріс, тасымал және өткізуші 
кәсіпорындарды қамтитын вертикалды түрде 
біріктірілген компания.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ құрамы:

 > Павлодар 2-ЖЭО;

 > Павлодар 3-ЖЭО;

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

 > «Павлодар жылу желілері» ЖШС;

 > «Павлодар электр желілік тарату компания-
сы» АҚ;

 > «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС (51%).

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ өндіретін электр 
энергиясы Павлодар, Қарағанды, Ақмола және 
Шығыс Қазақстан облыстарына жеткізіледі.

Бірінші басшы: 
Татаров И.В.

Заңды мекен-жайы: 
Петропавл қаласы,  Мағжан Жұмабаев көшесі, 66

«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамы – Солтүстік 
Қазақстан облысы және Петропавл қаласында 
қызмет ететін, өндіріс, тасымал және өткізуші 
кәсіпорындарды қамтитын вертикалды түрде 
біріктірілген компания.

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ құрамы:

 > Петропавл 2-ЖЭО;

 > «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ;

 > «Петропавл жылу желілері» ЖШС;

 > «Севказэнергосбыт» ЖШС.

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ өндіретін электр энергиясы 
Қазақстанның солтүстік, орталық, шығыс, оңтүстік 
өңірлеріне жеткізіледі.

«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС

«АҚМОЛА ЭЛЕКТР 
ЖЕЛІЛІК ҮЛЕСТІРУ 
КОМПАНИЯСЫ» АҚ

Бірінші басшы: 
Зинкевич А.В.

Заңды мекен-жайы: 
Нұр-Сұлтан қаласы, Момышұлы көшесі, 4/1

«Астанаэнергосбыт» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі  –  Нұр-Сұлтан қаласының 
тұтынушыларын жылу және электр энергия-
сымен жабдықтаушы компания. Тұтынушы-
ларға қолайлы болуы үшін «Астанаэнергосбыт» 
ЖШС-нде төлем қабылдайтын 8 пункт және 
Байланыс орталығы жұмыс істейді. 

Бірінші басшы: 
Павлов А.В.

Заңды мекен-жайы: 
Нұр-Сұлтан қаласы, Циолковский көшесі, 8

«АЭҮК» («Ақмола ЭҮК») акционерлік қоғамы 
– Ақмола облысы мен Нұр-Сұлтан қаласының 
тұтынушыларына электр энергиясын беру және 
тарату қызметін жүзеге асыратын электр желілік 
компания болып табылады.

«АЭҮК» АҚ құрамы:

 >  «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС.

«АЭҮК» АҚ еншілес кәсіпорны – «АЭҮК-Энер-
госбыт» ЖШС Ақмола облысы тұтынушыларын 
қамту мақсатында электр энергиясын сатып 
алуды жүзеге асырады.

Шағын станциялардың типі бойынша саны

Шағын 
станциялар 
типі

«Павлодар ЭТК» АҚ «Солтүстік Қазақстан ЭТК» 
АҚ «Ақмола ЭҮК» АҚ

220 кВ 4 - 2

110 кВ 74 37 50

35 кВ 102 121 193
6-10 кВ 3 558 2 208 3 305
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ИЮЛЬ ЖЭО

ОРНАТЫЛҒАН 
ЭЛЕКТР ҚУАТЫ, 
МВТ

ОАЭК

ОРНАТЫЛҒАН 
ЖЫЛУ ҚУАТЫ, 
ГКАЛ/С

555 1154

110 332

12 782

541 713

100 —

1 318 2 981

Павлодар 3-ЖЭО

Павлодар 2-ЖЭО

Петропавл 2-ЖЭО 

ЦАТЭК GREEN 
ENERGY 

Екібастұз ЖЭО

Электр беру желілерінің ұзындығы, км

ЭБЖ типтері «Павлодар ЭТК» АҚ «Солтүстік Қазақстан ЭТК» 
АҚ «Ақмола ЭҮК» АҚ

220 кВ 13,73 84,84 - 

110 кВ 2 798,31 1 327,14 2 505,84

35 кВ 2 398,45 2 849,43 5 176,09

6-10 кВ 5 697,43 4 424,37  7 129,27

0,4 кВ 4 372,03 4 402,18 5 384,84

ИЮЛЬ ӨҢІР
ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫ

ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША 
ТҰТЫНУШЫЛАР САНЫ

ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫ, КМ

ОАЭК

ЖЫЛУ 
ЭНЕРГИЯСЫ

227 477 167 904

164 761 75 110

124 578 —

324 374 309 730 

841 190 552 744

Павлодар облысы

Солтүстік 
Қазақстан облысы

Нұр-Сұлтан 
қаласы

«Павлодар жылу желілері» ЖШС

«Екібастұзжылуэнерго» ЖШС 
Екібастұз жылу желілері

«Петропавл жылу желілері»
 ЖШС

ОАЭК 

Ақмола облысы

411,450

342,300

230,177

983,927
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«ЦАТЭК GREEN ENERGY» ЖШС

Компаниялар тобының даму стратегиясы 
активтер құрылымындағы жасыл энергетиканың 
үлесін арттыруды көздейді. 2020 жылы 
«ОАЭК» АҚ еншілес компаниясы «ЦАТЭК Green 
Energy» ЖШС-не қатысу үлесін кезең-кезеңмен 
сату-сатып алу шартын жасасты. 2021 жылы 
компаниялар тобы қаржылық актив жеткізілімін 
толық көлемде аяқтады. 

«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС 2014 жылы              
23 шілдеде жаңартылатын энергия көздері 
(ЖЭК) саласындағы инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру мақсатында құрылған. Компания 
жел энергиясын өндіру мақсатында қуаттылығы 
100 МВт болатын екі кешенді «Астана ЕХРО-
2017» жел электр станциясын салу» жобасын 
іске асырды. Қуаттылығы 50 МВт бірінші кешен    
2019 жылы 26 тамызда пайдалануға берілсе, 
екінші дәл осындай кешен 2020 жылы 26 
қарашада іске қосылды. 

«ЦАТЭК Green Energy» ЖШС Компания 
жобаларын сәтті жүзеге асыруға, ЖЭК саласында 
болашақта өзара тиімді серіктестікті ең жоғарғы 
деңгейде дамытуға мүмкіндік беретін бірқатар 
артықшылықтарға ие. 

Компанияның негізгі ресурстары мен мүм-
кіндіктері (сәттілік факторлары):

 > Жоғары білікті басқарушы және жұмысшы 
қызметкерлер;

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

 > ЖЭК қолдау және дамытуға қатысты 
нормативті құқықтық актілер, заңдар мен 
ережелер бойынша жиналған практикалық білім.

Компания кәсіби негізде келесі қызметтерді 
ұсынады:

 > ЖЭК жобаларын жалпы ақпараттық қолдау;

 > Жел және күн станцияларына арналған 
қондырғыларды, оны өндірушілерді ең тиімді 
таңдау бойынша шешім қабылдауға қажетті 
көмекші материалдар мен ақпараттарды беру;

 > Мердігер, жеткізу келісімдерін әзірлеу, 
құрылымдау және талқылау процесіне, ЖЭК 
саласындағы жобаларды жүзеге асыру аясында 
қызметтер көрсетуге қатысу.

«ОАЭК» АҚ ЕҰ МБ сертификаттары бойынша ақпарат

№ р/с Стандарт Сертификаттың тіркеу №

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ (2-ЖЭО және 3-ЖЭО)

1 ISO 14001:2015 01 104 1321810

2 ISO 9001:2015 01 104 1321810

3 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0020

«ЕКІБАСТҰЗЖЫЛУЭНЕРГО» ЖШС

4 ISO 14001:2015 01 104 1819006

5 ISO 9001:2015 01 104 1819006

6 ISO 45001:2018

«ПЭТК» АҚ

7 ISO 14001:2015 01 104 1319426

8 ISO 9001:2015 01 104 1319426

9 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0024

«Павлодар жылу желілері» ЖШС

10 ISO 14001:2015 01 100 1319414

11 ISO 9001:2015 01 100 1319414

12 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0028

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

13 ISO 14001:2015 01 104 1321852

14 ISO 9001:2015 01 104 1321852

15 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0010

«СҚ ЭТК» АҚ

16 ISO 14001:2015 01 104 1518811

17 ISO 9001:2015 01 104 1518811

18 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0051

«Петропавл жылу желілері» ЖШС

19 ISO 14001:2015 01 104 1321855

20 ISO 9001:2015 01 104 1321855

21 OHSAS 18001-2007 ОС-4870-0037

«АЭҮК» АҚ

22 ISO 14001:2015 01 104 1819000

23 ISO 9001:2015 01 104 1819000

24 OHSAS 18001-2007 01 213 1819000
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНА 
СӘЙКЕС МІНДЕТТЕРДІ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

 > Холдингтің жылу энергиясын өндіру мен тарату 
және электр энергиясын тарату нарығында өзі қызмет 
ететін өңірлердегі монополиялық мәртебесі. 

 > Тұтынушылардың дифференциялық портфелі 
және тұтынушылардың түрлі типі арасында тұрақты 
сұраныстың болуы.

 > Вертикалды түрде біріктірілген компания – жылу 
және электр энергиясын өндіруден бастап соңғы 
тұтынушыға таратуға дейінгі процестің толық циклі. 

Корпорация стратегиясы бизнес дамуының 
негізгі бағыттарын, басқарушылық жобаларды 
және технологияларды айқындайды. «ОАЭК» 
АҚ стратегиялық мақсаты – электр және жылу 
энергиясымен қамту саласында өндіріс, тарату, беру 
және кепілді өткізу ағындарының синергиясы негізінде 
халықты үздіксіз әрі сенімді қызметпен қамтамасыз 
ететін тиімді жеке энергетикалық компания құру болып 
табылады.

Құжат төрт стратегиялық бағыт бойынша шараларды 
орындауды көздейді: 

Кепілді өткізуге ие және төмен тәуекелді нарықты 
мақсатты түрде кеңейту: 

 > Корпорация кәсіпорындары қызметінің география-
сын кеңейту;

 > Энергия өндіру мен берудің жаңа нарықтарына 
шығу бойынша даму жобаларын жүзеге асыру.

Өндірістің техникалық деңгейін көтеру және 
негізгі өндірістік қорлар мен инфрақұрылымды 
жаңалау есебінен өндірістік тиімділікті арттыру:

 > инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру, 
апат тәуекелдерін төмендету және тұрып қалуды 
болдырмау есебінен электр өндіруші нысандардың 
қондырғыларын қайта құру және жаңғырту;

 > жылу және электр энергиясының бірлігін өндіруге 
кететін бөлшек шығынды азайту;

 > жылу және электр энергиясын тасымалдау кезіндегі 
нормативтен тыс шығындарды азайту;

 > энергияны өндіру және беру кезінде энергия 
үнемдеуші және энерготиімді технологияларды енгізу;

 > экологиялық тәуекелдерді басқарудың тиімді 
жүйесін құру.

Инновациялық бағыттарды салмақты дамыту 
есебінен перспективалық жобаларды енгізу, 
«жасыл» технологиялардың дамуына ықпал ету.

Кадр құрамын өндірістік сектор мен 
кәсіпорындарды басқаруда жаңа тиімді 
технологияларға оқыту есебінен басқарудың ең 
үздік стандарттарын енгізу: 

 > бірыңғай АТ платформасында тұтынушыларға 
қызмет көрсету орталықтарын құру;

 > бірыңғай биллинг жүйесіне өту;

 > экология, қызметкерлердің денсаулығын 
қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік салаларында 
халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестікке 
сертификаттың ұдайы болуы;

 > өндірістік жарақаттануды азайту мақсатындағы 
шараларды өткізу;

 > қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру 
мақсатында үздіксіз оқыту.

КОМПАНИЯНЫҢ 
САЛАДАҒЫ 
ОРНЫ

СТРАТЕГИЯ > Халықаралық және қазақстандық акционерлердің 
капиталға қатысуынан жиналған тәжірибе. 

 > Жетекші технологиялық шешімдер мен 
Корпорация дамуының прогрессивті саясатын енгізуге 
бағыт ұстану.

 > Серіктестер мен Корпорацияның бөлімшелерімен 
сенімді байланыс. 
 
Өндірістік активтерді жаңарту мен қайта құру бойынша 
аса ауқымды бағдарламаны жүзеге асыру жылдары 
«ОАЭК» АҚ 228,4 млрд теңге көлемінде инвестиция 
жұмсады, бұл Қазақстандағы электроэнергетикалық 
компаниялар арасындағы ең үздік көрсеткіштердің 
бірі. 
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 

2
Тиімді және жауапты корпоративтік басқарудың маңызын сезіне отырып, «ОАЭК» АҚ халық- 
аралық принциптер мен жетекші әлемдік тәжірибелерге негізделген жоғары стандарттарды 
ұстанады. Корпорация корпоративтік басқару жүйесін үздіксіз жетілдіруге ұмтылады және өз 
қызметінде барлық тараптың, негізінен инвесторлар, акционерлер және жұмысшылардың 
мүдделерін ескереді. 

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

Корпорацияның жоғарғы басқарушы органы – Ак-
ционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің 
Корпорация Жарғысында айқындалған өз құқықта-
рын жүзеге асыруының негізгі тәсілі – олардың 
акционерлердің жыл сайынғы жиналысына, сон-
дай-ақ, Директорлар кеңесіне Атқарушы органның 
бастамасымен өткізілген кезектен тыс жиналыстарға 
қатысуы болып табылады.

Корпорация акционерлерінің құқықтары:

 > Жылдық Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өз-
герістер енгізу;

 > Директорлар кеңесіне, Комитетке үміткерлер 
ұсыну;

 > Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру;

 > Қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге 
құқықтар.

2020 жылы акционерлердің 1 жылдық және 3 
кезектен тыс жалпы жиналысы өткізіліп, келесі 
мәселелер қаралды: 

 > «ОАЭК» АҚ ЕҰ қаржылық есептіліктерін бекіту;

 > ЕҰ таза табысын бөлу тәртібін анықтау;

 > «ОАЭК» АҚ ЕҰ қызметіне қатысты акционерлердің 
үндеулері туралы мәселелерді қарау;

 > «ОАЭК» АҚ және оның ЕҰ қаржылық есептілік-
теріне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды 
анықтау; 

 > «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін 
сайлау; 

 > «ОАЭК» АҚ және кей еншілес ұйымдардың 
Директорлар кеңесінің жаңа сайланған 
мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен 
шарттарын анықтау;

 > жаңа мазмұндағы Жарғыны бекіту; 

 > өзге мәселелер.

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

БАСҚАРМА 
Басқарма Төрағасы

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитет

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер комитеті

Басқарма Төрағасының 
өндіріс жөніндегі орынбасары

Басқарма Төрағасының экономика және 
қаржы жөніндегі орынбасары

Басқарма Төрағасының коммерция 
жөніндегі орынбасары

Аудит жөніндегі комитет

Ішкі бақылау департаменті

Тәуекел-менеджмент департаменті

Корпоративтік хатшы

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

ҰЙЫМДЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМ

КОРПОРАЦИЯДА КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮ-
ЙЕСІ МОЙЫНДАЛҒАН БАЗАЛЫҚ АШЫҚТЫҚ, ӘДІЛДІК, 
ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАҒИДАТТАРЫНА 
НЕГІЗДЕЛГЕН. 
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Корпорацияның Директорлар кеңесі стратегиялық 
міндеттерді айқындайды, кәсіпорын жұмысы нәтиже-
леріне ағымдағы мониторинг жүргізу және бағалауды 
қоса алғанда, қызметті бақылаудың қажетті тетіктерін 
қолдайды. 

Корпорация қызметінің ашықтығын арттыру мақсатын-
да Директорлар кеңесіне үш тәуелсіз директор кіреді, 
олар Корпорацияға қатысты үлестес тұлғалар болып 
табылмайды. 

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

Клебанов А.Я.

KIF ENERGY
S.A.R.L.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

Кан С.В.

47,1�%

47,1�%

KIFF ENEERGY
4,35�%

терек» ҰБХ»тБәйт«
1,45�%

 

100�%

100�%

100�%

100�%

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС

КОРПОРАЦИЯ ҚҰРЫЛЫМЫ

46 043 272 

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ 
ЖАҒДАЙ БОЙЫНША «ОАЭК» АҚ-НЫҢ 
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

мың теңгені құрады

«ОАЭК» АҚ акционерлері: Клебанов Александр 
Яковлевич (47,1 %), Кан Сергей Владимиро-
вич (47,1 %) және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қаты-
суымен құрылған жалпы үлесі 5,8 % болатын 
қорлар: KIF ENERGY S.a.r.l. — 4,35 %, «Baiterek 
Venture Fund» АҚ — 1,45 %.

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

«АҚМОЛА ЭҮК» АҚ

Корпорация Директорлар кеңесі мүшелерінің 
тәуелсіздігі Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңының талаптарына сәйкес 
анықталады.  

«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 
мүшелері келесі критерийлерге сәйкес келеді:

 > «ОАЭК» АҚ-на қатысты үлестес тұлға емес және 
Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 жылда 
үлестес болмаған.

 > «ОАЭК» АҚ-на қатысты үлестес тұлғаларға қатысты 
үлестес тұлға емес;

 > «ОАЭК» АҚ лауазымды тұлғалары немесе «ОАЭК» 

«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері 
Корпорация акционерлерінің жалпы жиналысының 
шешімімен сайланады. «ОАЭК» АҚ Директорлар 
кеңесі Жарғы ережелеріне сәйкес, кем дегенде алты 
адамнан құралуы қажет. Олардың кем дегенде үштен 
бірі – тәуелсіз директорлар болуы тиіс. «ОАЭК» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлғалар 
бола алады және олар келесі топтардан сайлана 

ІРІКТЕУ ЖӘНЕ 
ТАҒАЙЫНДАУ

АҚ үлестес тұлғаларының ұйымдарына бағынышты 
емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі  
3 жылда бағынышты болмаған.

 > Мемлекеттік қызметкер емес;

 > «ОАЭК» АҚ органдарының отырыстарында 
акционерлердің өкілі емес және Директорлар кеңесіне 
сайланғанға дейінгі 3 жылда да болмаған;

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

Директорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Директор-
лар кеңесі мүшелері мен Директорлар кеңесі коми-
теттерінен және Атқарушы органнан түскен ұсыныстар 
негізінде Директорлар кеңесі отырыстарын шақырып, 
күн тәртібін белгілейді.

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

 > Корпорация қызметі турасында шынайы және 
толық ақпаратты қолдана отырып, ұжымдық және 
салмақты негізде талқыланған мәселелер бойынша, 
бизнес жүргізудің ең жоғарғы стандартына сәйкес 
шешім қабылдау;

 > Акционерлердің Корпорацияны басқаруға қатысу, 
дивидендтер, Корпорация туралы ақпарат пен есеп алу 
сынды заңды көзқарастары мен құқықтарын шектеуге 
жол бермеу;

 > Корпорация акционерлері көзқарастарының 
теңгерімді болуын қамтамасыз ету және 
Директорлар кеңесінің Корпорация акционерлерінің 
көзқарастарына сай келетін объективті шешімдер 
қабылдауына қол жеткізу;

 > Корпорация акционерлерін шынайы және 
уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесі және атқарушы органға берілетін 
сыйақы мөлшері «ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі негізінде анықталады. 2020 
жылы Директорлар кеңесі мен атқарушы органға 
берілген сыйақылардың жалпы сомасы 74,2 млн 
теңгені құрады.

Корпорацияның дивиденд төлеуді есептеу, жариялау 
тәртібі, көлемі, түрі мен мерзімдеріне қатысты саясаты 
Корпорацияның Жарғысында және «ОАЭК» АҚ Диви-
дендтік саясаты туралы ережеде анықталған.

Корпорацияның дивидендтік саясатының басты 
қағидаттары мыналар болып табылады:

 > дивидендтік төлем көлемін анықтау кезінде Корпора-
ция мен оның акционерлерінің мүддесінің теңгерімділігі; 

 > Корпорацияның инвестициялық тартымдылығын, 
қаржы тұрақтылығын, капиталы мен өтімділігін арттыру; 

 > салынған капиталдың нарықтық кірісін қамтамасыз 
ету.

Корпорация өзінің дамуына жеткілікті қаражатты сақта-
уға мүмкіндік беретін мөлшерде таза пайданың бір 
бөлігін дивиденд төлеуге жұмсауға ниетті. Жылдық 
дивидендтерді төлеу туралы шешімді Корпорацияның 
Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Акционер-
лердің жалпы жиналысы қабылдайды. Корпорация үшін 
ойда болмаған жерден жағымсыз жайттар орын алған 
жағдайда Директорлар кеңесі Корпорация акционер-
лерінің жалпы жиналысына дивиденд төлеу (жариялау) 
туралы шешім қабылдамау ұсынысын білдіруге міндетті.

2020 жылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналы-
сында «ОАЭК» АҚ акционерлеріне 2019 қаржылық жыл 
үшін дивиденд төлемеу туралы шешім қабылданды.

ДИВИДЕНДТЕР 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

алады:

 > акционерлер – жеке тұлғалар;

 > акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде 
Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар;

 > қоғам акционері болып табылмайтын және 
акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде 
Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке 
тұлғалар.

Сондай-ақ, «ОАЭК» АҚ Басқарма Төрағасы да 
Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлана алады, 
алайда ол Директорлар кеңесінің төрағасы болып 
сайлана алмайды. 

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

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 
«ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 
бекітеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 
жаңа Директорлар кеңесін сайлауды өткізіп жатқан 
Акционерлердің жалпы жиналысында тоқтатылады. 
Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар шектеусіз 
мәрте қайта сайлана алады.
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КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1963 ж.т.)

Директорлар кеңесінің төрағасы

«ОАЭК» АҚ ДК Төрағасы, «ОАОЭК» АҚ ДК 
мүшесі және акционері болып табылады.

20.08.2007 – «ОАОЭК» АҚ ДК Төрағасы;

16.03.2009 – ОАЭК» АҚ ДК Төрағасы;

10.03.2020 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі болып 
қайта сайланды (2008 жылдан бері ДК құра-
мында).

ҚҰТБАЙ ЖАНДАР БЕРІКҰЛЫ   
(1985 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі

01.08.2015 – 01.09.2017 – «Almex-Baiterek 
Fund» ЖШС Басқарма Төрағасының орынба-
сары;

01.09.2017 – 01.08.2019 – «Baiterek Venture 
Fund» АҚ Басқарма Төрағасы; 

10.03.2020 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі болып 
қайта сайланды (2018 жылдан бері ДК құра-
мында).

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ  
(1986 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі

03.2014 – 06.2014 – «Samruk-Green Energy» 
ЖШС перспективалық даму басқармасының 
бастығы;

06.2014 – 07.2018 – «ЦАТЭК Green Energy» 
ЖШС директоры;

07.2018 – 4.03.2021 – «ОАЭК» АҚ Басқарма 
Төрағасының энергия өткізу және тарифтік 
саясат жөніндегі орынбасары;

5.03.2021 – «ОАЭК» АҚ Басқарма Төрағасы;

13.04.2021 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі болып 
қайта сайланды.

Директорлар кеңесінің сайланған 
мүшелерінің өкілеттік мерзімі – 2 жыл 
(2022 жылғы 10 наурызға дейін)

«ОАЭК» АҚ ДИРЕК-
ТОРЛАР КЕҢЕСІНДЕГІ 
ЖҰМЫС ӨТІЛІ 
(ШІЛДЕ 2020 ЖЫЛ)
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«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесіндегі 
жұмыс өтілі (10 наурыз 2020 жыл):

 > 9-12 жыл – 3 адам;
 > 2-3 жыл – 3 адам;
 > жылдан аз – 3 адам.

КАЙЗЕР ФРАНЦ-ЙОЗЕФ   
(1949 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор

«ОАЭК» АҚ-на қатысты үлестес тұлға емес 
және соңғы 3 жылда үлестес болмаған.

17.11.1975-30.06.2009 – Прайс УотерХаус-
Куперс (PwC) серіктесі;

2005 – 30.06.2009 – «ЕЭС России» РАҚ PwC 
жобасы бойынша серіктесі;

10.03.2020 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз 
директор болып қайта сайланды (2009 жыл-
дан бері ДК құрамында).

КЕРР МАНФРЕД-ЙОЗЕФ   
(1947 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор

«ОАЭК» АҚ-на қатысты үлестес тұлға емес 
және соңғы 3 жылда үлестес болмаған.

2003 – 2009 – RWE Power International Ессен-
Вице-президенті;

2008 – 2010 – RWE Power International Ессен 
Басқарушы директоры, Аға кеңесшісі;

25.02.2011 – Rhein Ruhr Power ДК төрағасы;

25.10.2011 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, Тәуелсіз 
директоры;

10.03.2020 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз 
директор болып қайта сайланды (2011 жыл-
дан бері ДК құрамында).

5

6

ТАБАНОВ ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ  
(1968 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор

04.01.2013 – «ОАОЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуел-
сіз директоры;

01.01.2014 – 13.06.2017 – «Солтүстік Қа-
зақстан электр желілік тарату компаниясы» АҚ 
ДК мүшесі, тәуелсіз директоры; 

09.09.2015 – 16.11.2016 – «Astana» ӘКК ҰК» 
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;

13.10.2016 – «Павлодар электр желілік тарату 
компаниясы» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директоры; 

29.09.2017 – «City Box» ЖШС Директоры;

15.01.2018 – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК 
мүшесі, тәуелсіз директоры;

15.01.2018 – «Ақмола электр желілік үлестіру 
компаниясы» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз директоры;

15.01.2018 – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ДК мүшесі, 
тәуелсіз директоры;

10.03.2020 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі, тәуелсіз 
директор болып қайта сайланды (2017 жыл-
дан бері ДК құрамында).

7

2018 2019 2020

 Сырттай 
отырыстар

Күндізгі 
отырыстар
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Директорлар кеңесінің қызметі

НИГАЙ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ   
(1984 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшесі

03.05.2012 – қазірге дейін -«Com Trade 
Product» ЖШС Стратегиялық даму жөніндегі 
директоры; 

03.08.2015 – қазірге дейін - «Қазақстан 
Құбыр Жүйелері» ЖШС Стратегиялық даму 
жөніндегі директоры;   

26.07.2016 – қазірге дейін - 
«Mineral Product» ЖШС Стратегиялық даму 
жөніндегі директоры;

09.10.2017-30.06.2021 – «ОАЭК» АҚ 
Коммерция жөніндегі вице-президенті 
(Басқарма Төрағасының коммерция жөніндегі 
орынбасары).

08.07.2021 – «ОАЭК» АҚ ДК мүшесі болып 
қайта сайланды.
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Комитеттің негізгі функциялары:

 > «ОАЭК» АҚ қызметінің басым бағыттарын, оның 
даму стратегиясын қарау және бағалау;

 > «ОАЭК» АҚ концепцияларын, саясаттарын, 
бағдарламаларын, даму жоспарларын және олардың 
жүзеге асу нәтижелерін қарау және бағалау;

 > «ОАЭК» АҚ қызметінің қаржы-экономикалық көр-
сеткіштерін қарау және бағалау;

 > «ОАЭК» АҚ бюджетін және оның орындалу нәти-
желерін қарау және бағалау;

 > «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің назарына Ко-
митеттің ойынша ДК тарапынан әрекетті қажет ететін 
кез келген мәселе бойынша ұсыныстарды жеткізу;

 > Директорлар кеңесіне Корпорация қызметін 
жоспарлау және дамыту механизмдерін жетілдіру 
бойынша көмектесу.

«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі жанында үш 
комитет жұмыс істейді.

2020 жылы Директорлар кеңесінің 16 отыры-
сы өткізілді. Директорлар кеңесі назар аударған 
мәселелер: 

 > ай сайынғы және квартал сайынғы басқарушылық 
есептер;

 > «ОАЭК» АҚ 2019 жылғы шоғырландырылған 
бизнес-жоспарының орындалуын қарау;

 > «ОАЭК» АҚ-ның 2021 жылғы шоғырландырылған 
бизнес-жоспарын (бюджетін) бекіту, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, 
«Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ 
жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін 
және «Астанаэнергосбыт» ЖШС 2019 жылғы 
қаржылық есептілігін бекіту;

 > бұл компаниялардың 2019 жылғы таза табысын 
бөлу тәртібін анықтау, сондай-ақ, 2020 жылғы 
қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық 
ұйымды таңдау;

17.01.2020
2015 жылы 29 қазанда «ОАЭК» АҚ, «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ 
және CKIF ENERGY S.A.R.L. арасында жасалған Акционерлік келісімге қосымша келісім жасауға 
байланысты мүдделілік бар мәміленің жасалуы. 

30.03.2020
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» 
АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен бірге «ОАЭК» АҚ-на «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ берген 
қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты мүдделілік бар мәміленің жасалуы.

30.03.2020
«ОАЭК» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Ақмола электр желілік үлестіру 
компаниясы» АҚ-мен бірге «Астанаэнергосбыт» ЖШС-на «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ берген 
қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты мүдделілік бар мәміленің жасалу, «ОАЭК» 
АҚ-ның «Астанаэнергосбыт» ЖШ-нің жалғыз қатысушысы ретінде мақұлдануы. 

30.03.2020
2015 жылы 29 қазанда «ОАЭК» АҚ, «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ 
және CKIF ENERGY S.A.R.L. арасында жасалған Акционерлік келісімге қосымша келісім жасауға 
байланысты мүдделілік бар мәміле жасаудың мақұлдануы. 

28.08.2020
«ОАЭК» АҚ-ның жасалуында мүдделілік бар мәміле ретінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен Мәліметтерді өңдеу орталығын сату-сатып алу шартын жасасудың 
мақұлдануы. 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖА-
НЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР ҚЫЗ-
МЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ*

КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ*

КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ*

 > «ОАЭК» АҚ 2019 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

 > «ОАЭК» АҚ аяқталған 2019 қаржылық жыл үшін 
таза табысын бөлу тәртібін және «ОАЭК» АҚ бір жай 
акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау;

 > «ОАЭК» АҚ 2020 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық 
ұйымды алдын ала таңдау;

 > «ОАЭК» АҚ Ішкі аудит департаментінің және 
Тәуекелдерді басқару департаментінің қызметі туралы 
есептерді қарау;

 > бірқатар ішкі нормативтік құжаттарды бекіту және 
өзгелер. 
 
2020 жылы ірі мәмілелер жасалып, олар туралы 
ақпарат Қаржылық есептілік депозитариі мен 
Қазақстандық қор биржасының сайттарында 
жарияланды. 

Кан С.В.
Янушко Л.Л.
Перфилов О.В.
Татаров И.В.

Керр М. - Төраға

Керр М.
Карягин А.В.

Комитеттің негізгі функциялары:

 > Директорлар кеңесіне қаржылық есептілік және ішкі 
бақылауды қадағалау, сондай-ақ, қоғамда адекватты 
тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүй-
есі барын қадағалау тұрғысынан өзінің реттеуші және 
қадағалаушы функциясын тиімді жүзеге асыруына 
көмектесу;

 > Ішкі аудит, сондай-ақ, тәуекелдерді басқару жүйесі 
мен ішкі бақылау жүйесін жетілдіру және нығайту;

2020 жылы Комитет отырысы бір рет өткізілді. Коми-
тет Директорлар кеңесіне реттеуші және бақылаушы 
қызметтерін тиімді жүргізу, ішкі аудитті, сондай-ақ, 
тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және бекем-
деу бойынша көмектестеді. Комитетте сыртқы аудитор 
«PricewaterhouseCoopers» ЖШС жұмысына қатысты 
және 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы 
«ОАЭК» АҚ жылдық шоғырландырылған қаржылық 
есебін бекіту мәселелері қаралды.

Кайзер Ф. - Төраға

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Комитеттің негізгі функциялары:

 > Жұмысшыларға қосымша сыйақылар, өтемақылар 
және әлеуметтік төлемдерді қоса алғанда «ОАЭК» АҚ 
және оның ЕҰ-на бірегей кадрлық саясат әзірлеу және 
енгізу;

 > Корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін қалыпта-
стыру және оның принциптерін жүзеге асыру.

КАДРЛАР, СЫЙАҚЫЛАР 
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕ-
ЛЕР КОМИТЕТІ 

Карягин А.В.
Нигай А.В.
Янушко Л.Л.
Константинова Н.В.

2020 жылы Комитет отырысы бір рет өткізілді. Комитет 
Директорлар кеңесіне Корпоративтік басқарудың тиімді 
жүйесін құруға көмектеседі, нақты айтқанда «ОАЭК» АҚ 
Компаниялар тобындағы қызметкерлерді басқарудың 
2019 жылғы көрсеткіштер есебі 2017 және 2018 жыл-
дармен салыстыра отырып қаралды.

Табанов Э.Р. - Төраға 

 > Директорлар кеңесінің назарына оның тарапынан 
әрекетті қажет ететін кез келген мәселе бойынша ұсы-
ныстарды жеткізу.

*Өзектілігі: 2021 жылғы шілде
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АӘТ Лауазымы Білімі Жұмыс тәжірибесі

Орал Бағдат 
Еркебұланұлы

«ОАЭК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасы

2009 қазан – 2011 желтоқсан 
Albert Ludwigs University of 
Freiburg 
Ғылым магистрі (Жаңартылатын 
энергия көздері басқармасы)

2021 наурыздан қазірге дейін «ОАЭК» АҚ 
Басқарма Төрағасы 

2004 қыркүйек – 2008 шілде 
Алматы Энергетика және 
байланыс университеті
Жылу энергетикасы бакалавры 
(Жылу электр станциялары)

2018 шілде – 2021 наурыз, «ОАЭК» АҚ 
Басқарма Төрағасының энергия өткізу және 
тарифтік саясат жөніндегі орынбасары

2014 маусым – 2018 шілде, «ЦАТЭК Green 
Energy» ЖШС директоры

Янушко Леонид 
Леонидович 

«ОАЭК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының 
өндіріс жөніндегі 
орынбасары 

1972-1977 Еңбек қызыл 
ту белгісі Одесса ордені 
политехникалық институты

2021 қаңтардан қазірге дейін «ОАЭК» АҚ 
Басқарма Төрағасының өндіріс жөніндегі 
орынбасары

06.11.2017 - 05.11.2018, «ОАЭК» АҚ 
кеңесшісі

2012-2015, «Трест Средазэнергомонтаж» АҚ 
Бас директоры

Ильин  Игорь 
Юрьевич

«ОАЭК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының 
сауда жөніндегі 
орынбасары 

Қазақ-Британ Техникалық 
Университеті
(Автоматтандыру және басқару)

Сәуір 2021  - Мамыр 2021, «Самұрық-
Энерго» АҚ Даму жөніндегі басқарушы 
директоры

Қазан 2020 - Наурыз 2021 «Самұрық-Энерго» 
АҚ Сауда үйінің басшысы

Қаңтар 2018 - Қазан 2020, «Авентис Групп» 
Бас директоры

Ли Сергей 
Валерьевич

«ОАЭК» АҚ 
Басқарма 
Төрағасының 
экономика және 
қаржы жөніндегі 
орынбасары

Швейцариялық Бизнес-мектеп, 
MBA

2021 наурыздан қазірге дейін «ОАЭК» АҚ 
Басқарма Төрағасының экономика және 
қаржы жөніндегі орынбасары

Дарэм университеті, 
Ұлыбритания, Бизнес Экономика 
бакалавры
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Корпорацияда бизнес-процестерді жетілдіру және 
қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттыру 
мақсатында ішкі бақылау механизмдері жолға 
қойылған. Ол жүйелі, барлық деңгейдегі стратегиялық 
және оперативті басқарумен бірікітірілген механизм, 
барлық бөлімшелердің өз функцияларын жүзеге асыру 
процестерін қамтиды. 

«ОАЭК» АҚ-нда Ішкі аудит департаменті қызмет етеді, 
ал еншілес ұйымдарда Ішкі аудит басқармалары 
құрылған және қызмет етеді. 

ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖӘНЕ АУДИТ 

Ішкі аудит департаменті мен Ішкі аудит 
басқармаларының (бұдан әрі – ІАД, ІАБ) тәуелсіздігі 
мен объективтілігі компаниялардың Директорлар 
кеңесіне бағыныштылығы мен есептілігімен 
қамтамасыз етіледі. ІАД/ІАБ қызметін «ОАЭК» АҚ және 
оның еншілес ұйымдарындағы Директорлар кеңесі 
жанындағы Аудит жөніндегі комитет бақылайды. 

ІАД/ІАБ қызметі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына және «ОАЭК» АҚ ішкі 
аудиторлар этикасы кодексіне сәйкес жүргізіледі. ІАД/
ІАБ қызметін регламенттейтін негізгі құжаттарға ІАД/
ІАБ туралы Ереже, Ішкі аудит саясаты және Ішкі аудитті 
жүргізу ережелері жатады. 

ІАД Директорлар кеңесі бір жылға бекіткен жоспарға 
сәйкес жұмыс жүргізеді. ІАД «ОАЭК» АҚ Директорлар 
кеңесіне Департаменттің атқарған жұмысы туралы есеп 
береді. 

2020 жылы еншілес ұйымдарда келесі бизнес 
процестердің ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін 
бағалау жүргізілді: «Инвестициялық қызметті басқару», 
«Техникалық қызмет көрсету мен жөндеулерді 
басқару», «Қызметкерлерді басқару», «Сатып алу, 
шарттар және кредиторлармен есеп айырысуды 
басқару», «Қазынашылық операцияларды есепке алу». 
Сондай-ақ, ІАД ұсыныстарын орындауға мониторинг, 
негізгі жабдықтар мен тауарлы-материалдық қорларға 
бөлшек түгендеу жүргізілді. 

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

Корпорация бақылаудың барлық деңгейінің, оның 
ішінде қаржылық және операциялық бақылаудың, 
заңдар мен ережелердің сақталуының сенімділігі мен 
тиімділігін қамтамасыз ететін ішкі бақылау жүйесіне ие.

2020 жылғы 17 шілдеде Атқарушы орган құрылымына 
оны ұжымдық басқару формасына айналдыру жо-
лымен өзгерістер енгізудің жоспарлануына байланысты 
«ОАЭК» АҚ жарғысы жаңа мазмұнда бекітілді. «ОАЭК» 
АҚ жаңа мазмұндағы жарғысында Атқарушы орган 
құрылымындағы барлық өзгерістер жазылған. Оның 
құрылымын өзгертудегі негізгі мақсат басқару тиімділі-
гін арттыру, түрлі сала (өндіріс, коммерция, өткізу, 
экономика және қаржы) өкілдерінің кәсіби мүдделерін 
есепке ала отырып басқарудың салмақты тәсілін қалып-
тастыру болып табылады. 

Ұжымдық атқарушы орган 2020 жылғы 1 қыркүйек-
те Корпорацияда басқарушы қызметтерді атқаратын 
жұмысшылардан қалыптасты. Ұжымдық басқарушы 

АТҚАРУШЫ ОРГАН*
Атқарушы органға берілетін сыйақы көлемі «ОАЭК» 
АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады. 

Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшерін анықтау 
келесі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады:

 > Сыйақы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады;

 > Сыйақының ауыспалы бөлігі Басқарма 
мүшесі қызметінің негізгі көрсеткіштерімен, оның 
біліктілігімен, белгілі кезеңде Қоғам қызметінің 
нәтижесіне қосқан жеке үлесімен байланысты және 
мүшенің жоғары сапалы қызметіне стимул беруге 
бағытталған;

 > Басқарма мүшесіне әлеуметтік қолдау, кепілдік 
және өтемақы төлемдері заңнамасына, Қоғамның ішкі 
құжаттарына және еңбек шартына сәйкес беріледі.

СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ

орган Басқарма болып табылады, оны Корпорацияның 
ағымдағы қызметіне басшылық ететін, Акционерлер 
мен Директорлар кеңесі айқындаған стратегияны 
жүзеге асыратын Басқарма Төрағасы басқарады. 
Басқарма Төрағасы қызметінің негізгі принциптеріне 
Акционерлер мүдделерін мейлінше сақтау, адалдық, 
білімділік, қырағылық жатады. 

2020 жылы Басқарманың жеті отырысы өтіп, 
Холдингтің операциялық қызметі бойынша бірқатар 
шешімдер қабылданды. Олардың ішінде «ОАЭК» 
АҚ ЕҰ-нда еңбекақыны көтеру және Сатып алу 
департаменті мен Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және 
экология департаментінің ішкі нормативтік құжаттарын 
бекіту болды.  

*Өзектілігі: 2021 жылғы шілде
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Корпорацияның корпоративтік басқару тәжірибесі 
2020 жылы толықтай Корпоративтік басқару 
кодексінің ережелеріне сәйкес болды, кодекс 
Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңнамасының талаптарына және 
корпоративтік басқару саласындағы қолданыстағы 
халықаралық тәжірибені және Қазақстанның 
акционерлік қоғамдарының Корпоративтік басқару 
қағидаттарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарын 
ескере отырып дайындалған.

Принциптерді ұстану Корпорация қызметінің күн 
сайынғы тәжірибесіне халықаралық стандарттарға 
сай және Корпорацияның акционерлер, тұтынушылар 
мен қызметкерлер алдында жағымды бейнесін 
қалыптастыруға әсер ететін корпоративтік тәртіп 
нормалары мен дәстүрлерін қалыптастыруға және 
енгізуге, акционерлер құқығының толығымен 
жүзеге асуына қол жеткізіп, олардың Корпорация 
қызметі туралы хабардар болуын арттыруға, 
сондай-ақ, тәуекелдерді бақылау мен төмендетуге, 
Корпорацияның қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты 
өсуін қолдауға және оның жарғылық қызметін сәтті 
жүзеге асыруға бағытталған.

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі прин-
циптері: 

 > әділеттілік;

 > есеп берушілік;

 > жауапкершілік;

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ КОДЕКСІН 
САҚТАУ ТУРАЛЫ 
ЕСЕП

МҮДДЕЛЕР 
ҚАЙШЫЛЫҒЫ
Мүдделер қайшылығы Әдеп кодексінің 
5.6-тармағымен реттеледі. Бұл құжатта 
қызметкерлердің жауапкершілігі, өз қызметтік 
лауазымын дұрыс пайдаланбауы, қызметкердің 
компания ішінде және одан тыс аумақтағы қызметі 
туралы жазылған. 

«Алаяқтық пен коррупцияға қарсы әрекет саясатында» 
алаяқтық пен коррупцияға қатысты негізгі 
принциптердің қатарында «Мүдделер қайшылығын 
төмендету» принципі көрсетілген. Бұл принципке 
сәйкес, Корпорация ашық Ұйымдық құрылым түзу 
арқылы өкілеттік пен жауапкершіліктерді тиімді бөлу 
негізінде мүдделер қайшылығын төмендетеді. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметі тиісті 
Ережемен реттеледі. Директорлар кеңесі мүшелері 
арасында мүдделер қайшылығын жою туралы 
Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері туралы тармақта баяндалған. 

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ
«ОАЭК» АҚ ақпараттық саясаты корпоративтік ақпа-
ратты тарату процесін, мақсатты аудитория ішінде Кор-
порацияның бірыңғай бейнесін қабылдауды басқаруға 
мүмкіндік беретін әрекеттер, шаралар және регламент-
тер кешенін құрайды.

Ақпаратты ашудың негізгі міндеттері: 

 > Акционерлер, инвесторлар, сондай-ақ, өзге мүдделі 
тараптардың Корпорацияның қаржылық-шаруашылық 
қызметіне ықпал ететін салмақты шешім қабылдауға не-
месе өзге әрекеттер жасауға қажетті ақпарат, сондай-ақ, 
Корпорация қызметін толығырақ түсінуге мүмкіндік 
беретін өзге ақпарат алу тұрғысындағы заңды құқықтарын 
сақтау мақсатында Корпорацияға қатысты барлық маңыз-
ды мәселелер бойынша уақытылы ақпарат беру;

 > Корпорация туралы бұқаралық ақпараттың барлық 
мүдделі тұлғаларға қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

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

 > Корпорацияда корпоративтік басқаруды жетілдіру; 

 > Корпорацияның оң имиджін қалыптастыру. 

КОРПОРАТИВТІК  
ЭТИКА

СЫРТҚЫ АУДИТ

Корпорацияда әрекет ететін Іскери әдеп кодексі 2010 
жылы Директорлар кеңесімен бекітілген.

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

 > бизнес және кәсіби әдеп;

 > ұйымдық әдеп;

 > корпоративтік басқару;

 > компанияның әлеуметтік жауапкершілігі.

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

 > Шешім қабылдауда келісімге келу санын төмен-
детіп, талқылауда пікір еркіндігін қамтамасыз етеді;

 > Корпоративтік мәдениетті және жалпы 
Корпорацияның қоғамдағы репутациясын/имиджін 
жақсартады;

«ОАЭК» АҚ тобының қаржылық есептіліктеріне сы-
ртқы аудит жүргізетін компания «Делойт» ЖШС болып 
табылады. Аудиторлық қызмет көрсету бойынша шарт 
компаниямен 2021 жылға дейін жасалды.  

 > ашықтық;

 > қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауап-
кершілік;

 > тиімділік;

 > бақылауға алушылық.

2020 жылы корпоративтік басқару кодексінің барлық 
негізгі принциптері сақталды.

 > Корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және 
кризистік басқару процесінің тиімділігін арттырады;

 > Мүдделі тұлғалардың тиімді өзара әрекетіне 
көмектеседі;

 > Сот қарауларынан қашуға мүмкіндік береді.

Компаниялар тобында іскери әдептің сақталуы реттел-
ген әдеп принциптері мен талаптарына сәйкес қызметті 
ұйымастыру арқылы басшылық тарапынан бақылана-
ды. Кодекстің бекітілген стандарттары мен талаптары 
Корпорацияның барлық жұмысшылары арасында 
бөлінеді. 
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ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ АРТТЫРУҒА ҰМТЫЛАДЫ

НАРЫҚТЫҚ 
ОРТАҒА 
ТАЛДАУ 

3
COVID-19 коронавирусының жаһандық пан-
демиясы мен карантиндік шаралар салда-
рынан Қазақстан Республикасының ЖІӨ 2020 
жылы 2,5 %-ға қысқарды (ҚР Стратегиялық 
жоспарлау және реформалар агенттігінің  
Ұлттық статистика бюросының алдын ала 
мәліметтері бойынша).

Пандемиямен күресу үшін 2020 жылы 
көктемде ел аумағында төтенше жағдай 
жарияланып, енгізілген шектеулер түрлі 
интенсивтілік бойынша жыл соңына дейін 
сақталды. Бұл шаралар науқастар санын 
күрт қысқартып, санитарлық және өзге 
де шаралармен қатар азаматтардың 
денсаулығы мен өмірін қорғауды 
қамтамасыз етті. Алайда шектеулер іскерлік 
белсенділікті төмендетіп, халықты табысынан 
айырылуға және белгісіздіктің күшеюіне 
әкелді. 

Енгізілген шектеулердің ең үлкен ықпалы 
қызмет көрсету саласына тиді, бұл салада 
төмендеу  2020 жылы  5,4 %-ды құрады. Атап 
айтқанда көтерме және бөлшек сауда 8,3 
%-ға азайды. Тауар өндірісі бірінші кезекте 
ауыл шаруашылығы мен құрылыс саласының 
есебінен 2 %-ға өсті.

Жалпы ішкі өнім динамикасы

Дереккөз: ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы

ЭКОНОМИКАҒА ШОЛУ
ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМ

Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 2020 жылы 0,5 %-ға 
қысқарды. Бұл ретте өндіріс көлемінің артуы 
республиканың 12 өңірінде тіркелсе, төмендеу 
Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Түркістан облыстары 
мен Шымкент қаласында байқалды. 

Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындау салала-
рында 2020 жылы қысқару 3,7 %-ды құрады. Бұған 
шикі мұнайдың 5,4 %-ға қысқаруы да айтарлықтай 

COVID-19 
коронавирусының 
жаһандық пандемиясы 
мен карантиндік шаралар 
салдарынан Қазақстан 
Республикасының ЖІӨ 
2020 жылы 2,5 %-ға 
қысқарды.

ЖІӨ 
2,5  %
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Өткен жылмен салыстырғандағы ИФО (%) (оң бағана) 

ӨНЕРКӘСІП

ықпал етті. Экономиканың жаһандық төмендеуіне 
байланысты әлемдік нарықтарда мұнай өнімдеріне 
сұраныс төмендеп, бұл тауарлану тәуекелін туғызып, 
бағаның төмендеуіне әкелді. Әлем бойынша ірі шикі-
зат жеткізушілер, негізінен ОПЕК+ елдері өндірісті 
қысқартты. 

Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 4,1 %-ға артып,           
2019 жылғы көрсеткішке (4,4 %) сәл ғана жетпей қал-
ды. Азық-түлік өндірісі (3,3 %-ға) жоғарылады, негізгі 
фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық 
препараттардың өндірісі (47 %) айтарлықтай артты, 
қара металлургияда өсім 3,2 %-ды, машина құрасты-
руда 16,4 %-ды құрады. Жекелеген салалардың өн-
дірісті ұзақ уақыт тоқтатып қоюдан аман қалғаны анық. 

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен 
және кондиционерленген ауамен қамту саласында 
өнеркәсіптік өндірістің төмендеуі негізінен электр энер-
гиясын өндіру, беру және тарату көлемінің 1,2 %-ға 
азаюы (2019 жылы 4,6 % өсім байқалды) есебінен 
0,1 %-ды құрады. Энергетика саласының динамикасы 
айтарлықтай мөлшерде өнеркәсіптік өндіріс динамика-
сымен корреляцияланады. 
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Дүниежүзілік банктің 
наурыздағы болжамына 
сәйкес, 2021 жылы 
қазақстандық экономиканың 
3,2 %-ға артуы күтіліп 
отыр. 2022 жылы іскерлік 
байланысты қалпына 
келтірумен, мұнай мен оны 
өндіру көлеміне сұраныстың 
арту болжамымен және 
экономиканы қолдаудың 
фискалды шараларының 
жалғасуымен байлансты бұл 
көрсеткіш 3,5 %-ды құрауы 
мүмкін. Бұл болжамның 
жүзеге асуына ұйымдардың 
жұмысының шектелу 
тәуекелін азайтатын халықты 
коронавирустан жаппай 
вакциналау да өз үлесін 
қосуы мүмкін. 

Қазақстанда инфляция 2020 жылы 7,5 %-ды құрады. 
Азық-түлік тауарларының бағасы 11,3 %-ға өсіп, баға 
индексі өсімінің басты факторы болды. Азық-түлік 
емес тауарлардың бағасы 5,5 %-ға, ал ақылы қызмет-
тердің бағасы 4,2 %-ға өсті.

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі  
2020 жылы 12,3 трлн теңгені құрады, бұл 2019 
жылғыдан 3,4 %-ға аз. Бұл көлемнің жартысына 
жуығы өнеркәсіп саласына тиесілі болса, мұнда инве-
стициялардың төмендеуі 19,5 %-ды құрады. Тау-кен 
өнеркәсібінде қысқару 26,4 %-ға жетті. 

Энергетика секторы өнеркәсіпке салынған инвестици-
ялардың шамамен 11 %-ын құрады. 2019 жылы қуат-
тылық нарығын енгізгеннен кейін инвестициялардың 
65 %-ға күрт өскенінен кейін 2020 жылы төмендеу 
20,5 %-ды құрады.
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Жалпы экономика
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Электр энергетикасы
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Өнеркәсіптегі және жалпы электр 
энергетикасындағы өндіріс динамикасы, %

ҚР-дағы инфляция динамикасы, %

Негізгі капиталға салынған инвестиция 
динамикасы, %
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ӨНДІРІС

ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНА ШОЛУ

ҚР-нда электр энергия өндірісі, кВт·с

Аумақтар бойынша 
электр энергиясын 
өндіру, млрд кВт·с

2020 жылы аумақтар 
бойынша электр 
энергиясын өндіру 
құрылымы, млрд кВт·с

Дереккөз: KEGOC

Дереккөз: KEGOC

2020 жылдың соңында Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.К. Тоқаев «Жаңартылатын энергия көз-
дерін пайдалануды қолдау және электр энергетикасы 
мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтыру-
лар енгізу туралы» заңға қол қойды. 

Заңның негізгі жаңалықтарының бірі – шарықтау 
сағаттарында өндіріс-тұтыну дисбалансын үздік ретте-
уге негіз болатын маневрлік қуаттылықтар құрылысын 
ынталандыруға бағытталған шаралар болды. 

Одан бөлек, заңда ЖЭК қолдауға толассыз тарифтер 
белгіленген. Нарықтағы энергия өндіруші ұйымдар 
тарапымен ЖЭК электр энергиясын сатып алу шығын-
дары олардың шекті тарифтерінен шығарылатын бола-
ды. Жалпы, жаңартылатын энергетиканы дамыту үшін 
қолайлы жағдайлар жасауға бағыт берілгені айқын. 

KEGOC жүйелік операторының мәліметінше,             
2020 жылы Қазақстанда 108,09 млрд кВт·с электр 
энергиясы өндірілді, бұл 2019 жылғыдан 1,9 %-ға 
көп. 2019 жылы төмендеу 0,7 %-ды құраған болатын. 
Өндірістің артуы 2020 жылы Қазақстанның БЭЖ-нің 
барлық үш аумағында байқалды.

2020 жылы электр энергиясының 80 %-ы ЖЭС-нда 
өндірілді. Өндіріс өсімі 1 %-ды құрады. ГТЭС-нда өн-
дірістің 4 %-ға төмендегені (өндірістің жалпы көлемін-
дегі үлесі 8,8 %) байқалса, ГЭС-нда өсім 6 %-ды 
(өндірістің жалпы көлеміндегі үлесі мұнда да 8,8 %) 
құрады. 

Жаңартылатын энергия көздерін (КЭС, ЖЭС және 
БГҚ) пайдаланатын станцияларда өндіріс тұрақты 
өсімді көрсетіп отыр. Өндірістің жалпы құрылымын-
дағы олардың үлесі 2019 жылғы 1 %-дан 2020 жылы       
2,2 %-ға өсті. 

2020 жылы өткен жылдардағыдай электр энергиясы-
ның 77 %-ы солтүстік аумақта өндірілді. Өндіріс 2019 
жылғымен салыстырғанда 1,7 %-ға артып, 83,03 
млрд кВт·с құрады. 

Батыс аумаққа өндірістің 12 %-ы тиесілі. 2020 жылы 
13,49 млрд кВт·с энергия өндірілсе, бұл жыл бұрынғы 
көрсеткіштен 0,9 %-ға жоғары. 

Оңтүстік аумақта 11 % электр энергиясы өндіріл-
ді, мұнда ең басым өсім байқалды: 5,1 %-ға –            
11,57 млрд кВт·с-қа дейін. 
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2050 жылға қарай мұндай энергия көздері жиынтық 
энергия тұтынымының жартысынан кем емес бөлігін 
құрауы тиіс. 

Жаңа заң есеп-қаржылық орталығына ол ЖЭК жо-
балары алдында төлем бойынша өз міндеттемелерін 
орындай алмаған жағдайда ҚР Үкіметі тарапынан 
қаржылық қолдау алуына кепілдік береді (ЕҚО несие 
қабілетін арттыру мақсатында).  Сондай-ақ, заңда 
ЖЭК нарығының болашақ инвесторлар үшін тартым-
дылығын арттыру мақсатында электр энергиясын 
сатып алу шартының әрекет ету мерзімін 15 жылдан  
20 жылға арттыру қарастырылған. 

Тағы бір жаңалық – су тасқыны электр энергиясын 
ЕҚО арқылы сату-сатып алудың орталықтандырылған 
жүйесін енгізу болды. 

Тұрғын үй қызметтерінің құны 3,5 %-ға артты. Негізі-
нен, 2019 жылы 4,3 %-ға төмендегеннен кейін 2020 
жылы электр энергиясының бөлшек бағасы 6,5 %-ға 
көтерілді. Жылу бағасы төмендеуін жалғастыруда. 
2020 жылы бағаның төмендеуі 2 %-ды құрады
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Өндіріс типтері бойынша электр 
энергия өндірісі, млрд кВт·с

Өндіріс 
типі 2018 2019 2020 өзгеріс

2020 
жылғы 

үлесі

ЖЭС 86,80 85,96 86,66 1 % 80,2 %

ГТЭС 10,30 9,98 9,55 -4 % 8,8 %

ГЭС 9,10 8,98 9,53 6 % 8,8 %

КЭС, ЖЭС 
және БГҚ

0,50 1,11 2,35 112 % 2,2 %

«Самұрық-Энерго» АҚ ірі өндіруші топ болып 
табылады – 2020 жылы өндіріс көлемі 3,9 %-ға өсіп, 
республикалық көлемнің 29 %-ын құрады. Екінші 
орында ERG тұр, оның үлесі – барлық өндірістің 
17 %-ы. 2020 жылы өндірістің 1,7 %-ға өскені 
байқалды. «ОАЭК» АҚ Компаниялар тобы өндіріс 
компаниялары арасында төртінші орнын сақтап тұр. 
Жиынтық өндіріс көлемі 7 %-ға тең.

Электр энергиясын тұтыну өсімі 2020 жылы        
2 %-ды құрап, өндіріс көлемі 107,3 млрд 
кВт·с-қа жетті. Солтүстік аумақта тұтыну 2 % не         
1,5 млрд кВт·с-қа өсті. Оңтүстікте – 3 %-ға 
немесе 0,6 млрд кВт·с-қа өссе, батыс аумақта 
тұтыну өсімі 1 %-ға жетіп, 0,08 млрд кВт·с-қа 
артты.

Бұл ретте 17 ірі тұтынушының тұтыну көлемі 
3,47 %-ға төмендегені байқалды. Бес кәсіпорын 
тұтынуды айтарлықтай төмендетсе, қалғандары-
ның басым бөлігі тұтыну көлемін өзгерткен жоқ 
не сәл ғана арттырған. 

Электр энергиясының таза экспорты 2020 
жылы   413,3 млн кВт·с құрады. Негізінен Ресей 
Федерациясына экспорт 1 105,9 млн кВт·с болса, 
импорт 1 240,6 млн кВт·с болды. Орталық Азияға 
экспорт – 862,8 млн кВт·с, импорт – 314,8 млн кВт·с.

Дереккөз: KEGOC 

Дереккөз: KEGOC

Дереккөз: KEGOC

ТҰТЫНУ

САЛЬДО-КЕРІ АҒЫН

ҚУАТТЫЛЫҚТАР

Елдің ірі энергия өндіруші кәсіпорындарында 
электр энергиясын өндіру, млрд кВт·с

Аумақтар бойынша электр энергиясын тұтыну, млрд кВт·с

ҚР-да электр энергиясын тұтыну, млрд кВт·с

Оңтүстік

Батыс
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Қазақстанда электр энергиясын түрлі меншік 
формасындағы 179 электр станциясы өндіреді.          
2021 жыл басындағы орнатылған қуат 23 547,1 МВт 
мәнге ие (2020 жыл басымен салыстырғандағы өсім 

Қазақстан электр станцияларының орнатылған және иеліктегі қуаттылығы, МВт
(2020/2021 жыл 01 қаңтардағы жағдай бойынша)

Электр 
станциялары

Орнатылған қуат Иеліктегі қуат

2020 2021 Өсім 2020 2021 Өсім

Барлығы 22 936 23 547,1 611,10 19 329 20 039,1 710,10

ЖЭС 17 389 17 404,5 15,50 15 594 15 679,0 85,00

ГТЭС 1 999 2 015,0 16,00 1 662 1 777,1 115,10

КЭС 597 885,3 288,30 364 641,6 277,60

ЖелЭС 282 511,6 229,60 149 311,6 162,60

ГЭС 2 666 2 729,6 63,60 1 558 1 628,7 70,70

Биогазды қондырғы 
(БГҚ)

1,06 1,1 0,04 0,5 1,1 0,60

Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігі

ТАРИФТІК РЕТТЕУ

САЛАНЫҢ ДАМУЫНА БОЛЖАМ
ҚР Энергетика министрлігінің болжамына сәйкес, 2021 жылы электр энергиясы 108,9 млрд кВт·с деңгейінде тұтыны-
лады деп күтіліп отыр (бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 1 %-ға артық). Болжам бойынша өндіріс 115,4 млрд кВт·с-ты 
құрайды, бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 6,8 %-ға артық болады. Профицит 6,5 млрд кВт·с деңгейінде күтіліп отыр. 

«Шекті тарифтер» саясатының орнына 2019 жылы 
Электр қуаты нарығы механизмі келді. 

Электр энергиясына тариф екі бөлікке бөлінді: 
 
1.  Электр энергиясына тариф – электр энергиясын 
өндіру шығынын қамтамасыз ететін ауыспалы бөлік;

2. Электр қуатына тариф – қолданыстағы электр 
қуаттарын жаңарту, жаңғырту, қайта құру, кеңейтуге 
және жаңа қуаттылықтарды салуға жұмсалған 
инвестициялардың қайтарымдылығын. 
 
Барлық станцияларға электр қуаттылықтарының 
дайындығын қамтамасыз ету қызметіне бір шекті 
тариф бекітіледі. Одан бөлек, жеке инвестициялық 
келісім жасап, барлық қуаттылыққа не оның белгілі бір 
бөлігіне жеке тариф алуға болады. 

ҚР БЭЖ электр энергиясының болжамды балансы, млрд кВт·с

Аатуы
болжам

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Электр энергиясын тұтыну 108,9 111,8 114,9 117,7 120,3 123,5 126,5

Электр энергиясын өндіру 115,4 123,6 124,0 127,6 132,3 132,6 132,3

Қолданыстағы станциялар 114,1 114,1 113,3 112,8 110,9 109,5 105,7

Жоспарлы 1,3 9,5 10,7 14,8 21,4 23,1 26,6

Оның ішінде ЖЭК 0,6 3,1 3,9 4,4 5,2 6,0 6,8

Дефицит (+), Артық (-) -6,5 -11,7 -9,1 -9,9 -12,0 -9,1 -5,8

611,10 МВт). Орнатылған қуат бойынша негізгі 
өсімді жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 
станциялар беріп отыр. 

Күн станцияларының қуаты 288,3 МВт-қа, жел 
станцияларыныкі 229,6 МВт-қа, гидроэлектр 
станцияларыныкі 63,6 МВт-қа артқан. Ал бу 
турбиналық ЖЭС қуаттылығының өсімі 2020 жылы 
15,5 МВт, ГТЭС – 16 МВт құрады. Иеліктегі қуат 
2020 жылы 710,1 МВт-қа артып, 20 039,1 МВт-ты 
құрады. KEGOC мәліметінше, 2020 жылы шекті қысым 
7 желтоқсан күні сағат 19-да тіркеліп, 15 761 МВт 
мәнге ие болған. 2019 жылмен (26 қараша, сағат 19) 
салыстырғанда қысымның шекті мөлшері 549 МВт 
немесе 3,8 %-ға өскен.

Қазақстан Республикасы бойынша өндіріс                      
15 461 МВт-ты құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткішпен 
салыстырғанда 3,9 %-ға жоғары. 

Дереккөз: «Самұрық-Энерго» АҚ
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4
«ОАЭК» АҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ АСПЕКТІ ӨНДІРІСТІҢ 
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ, АТАП АЙТҚАНДА НЕГІЗГІ ҚОРЛАРДЫ ЖАҢАРТУ 
ЖОЛЫМЕН АРТТЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. КОРПОРАЦИЯДА 2009-2020 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ

ҚЫЗМЕТ НӘТИ-
ЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ 
ЖӘНЕ ДАМУ 
ПЕРСПЕКТИВА-
СЫ  И

2020 жылы Корпорация 
инвестициялық бағдарлама 
шараларын орындауға 14,9 млрд 
теңге жұмсады. 

14,9 МЛРД 
ТЕҢГЕ 

«ОАЭК» АҚ-нда электр және жылу 
энергиясын тасымалдау кезінде, сондай-ақ, 
аталған энергия түрлерімен тұтынушыларды 
қамту кезінде болатын шығындарды 
төмендетуге арналған шаралар кешені 
тұрақты негізде жүзеге асырылады. 
Инвестициялық бағдарлама аясында 
2020 жылы қондырғыларды жаңғырту 
бойынша өндірісті арттыруға, электр және 
жылу энергиясын беру кезіндегі шығынды 
төмендетуге және қызметтің экологиялық 
параметрлерін жетілдіруге бағытталған 
бірқатар шара жалғасын тапты. 

2020 жылы Корпорация инвестициялық 
бағдарлама шараларын орындауға 20,3 млрд 
теңге жұмсауды жоспарлады. Нақтысында 
14,9 млрд теңге бағытталды. Бұл электр 
және жылу желілерінің бірқатар шаралары 
бойынша жұмыстарды аяқтауды 2021 жылға 
қалдырумен байланысты орын алды. 

ЭЛЕКТР ЖӘНЕ 
ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯ-
СЫН ӨНДІРУ БО- 
ЙЫНША ИНВЕСТИ-
ЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
2020 жылы Корпорация электр энергиясы өндірісін 
2019 жылмен салыстырғанда 6,5 %-ға, 7 488 млн 
кВт•с-қа дейін арттырып, жылу энергиясын босатуды 
2019 жылмен салыстырғанда 2,6 %-ға, 6 205 мың 
Гкал-ға дейін төмендетуді жоспарлады. Бұл жоспар 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
тұтынушылары үшін жылу энергиясы көлемін азайтуды 
жоспарлауымен байланысты болатын. 

Нақтысында Корпорацияда өндіріс 2019 жылғы көр-
сеткіштен өзгермей, 7 035 млн кВт·с-ты құрады. Жылу 
энергиясын босату көлемінің азаюы 2019 жылмен 
салыстырғанда 2,6 % болып, 6 203 мың Гкал құра-
ды. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда сыртқы ауаның 
орташа температурасының жоғарырақ (сәйкесінше 
(-0,7 оС және -6,2 оС) болуымен және «ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО» АҚ («Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-мен бірге) 
мен «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ бөлімшелері бойынша жылу 
энергиясын тұтыну көлемін азайтумен (сәйкесінше 
1,4 % және 5,8 %-ға) байланысты болды.

ПАВЛОДАР 3-ЖЭО
1972 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН

ПАВЛОДАР 2-ЖЭО
1961 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН

ЕКІБАСТҰЗ ЖЭО
1956 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН 2009 жылдан бері қондырғы-

лардың жаңалануы, %

2009 жылдан бері қондырғы-
лардың жаңалануы, %

2020 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН 
ЖҰМЫСТАР

91,0 %

100 %

Павлодар 3-ЖЭО №5 турбоагрегатының 
конденсаторын қайта құру орындалды. Шара 
станцияның су-химиялық режимінде ақауды 
болдырмауға, турбоагрегаттың номиналды 
электр қысымын алып жүруге, конденсатордағы 
температуралық қысымды төмендетуге, ПӘК 
арттыруға бағытталды. 

Күл үйіндісінің 3-кезек құрылысы бойынша 
жұмыстар жалғасуда. Бұл – күл-қож қалдықтарын 
10,5 жылға дейін қоймалауға мүмкіндік беретін, 
станцияның технологиялық циклінің үздіксіздігін 
қаматамасыз ететін шаралардың бірі. 

Тұз көлінің табанында Екібастұз ЖЭО күл үйін-
дісінің 2-кезегін салу жұмыстары жалғасуда. 

Станцияның технологиялық циклінің үздіксіздігін 
қамтамасыз ету үшін күл үйіндісінің 2-кезегін 
биіктету бойынша шараларды орындау басталды. 
Бұл күл-қож қалдықтарын 5,1 жыл бойында 
қоймалауға мүмкіндік береді. 

№3 трансформаторды ауыстыру жүзеге 
асырылды. 

№2 күл үйіндісінің №3 секциясының қоршау 
бөгеттерін биіктету бойынша жұмыстар 
жалғасуда. Бұл – күл-қож қалдықтарын 7 жылға 
дейін қоймалауға мүмкіндік беретін, станцияның 
технологиялық циклінің үздіксіздігін қаматамасыз 
ететін шаралардың бірі.

1961 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН

ПЕТРОПАВЛ 2-ЖЭО 49,7 %
2009 жылдан бері қондырғы-
лардың жаңалануы, %
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2020 жылы инвестициялық бағдарламалар аясын-
да жалпы ұзындығы 144,961 км 0,4 -10 кВ электр 
желілерін салу, қайта құру және техникалық қай-
та жарақтандыру бойынша жұмыстар орындалды: 
«Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ  - ӨОС қолдана отырып 
17,77 км, «Ақмола ЭҮК» АҚ  - 39,581 км, оның ішінде 
ВЛЗ-10 кВ 30,21 км, ВЛИ-0,4 кВ 7,182 км өздігінен 
берілетін оқшауланған өткізгіштен, «Павлодар ЭТК» АҚ  
- 87,61 км, оның ішінде 70,07 км ӨОС қолданылған.

«Павлодар ЭТК» АҚ-нда ұзындығы 21,7 км 35-110 
кВ әуе желілерін салу және қайта құру, 7 10-220 кВ 
шағын станциясын, оның ішінде «Солтүстік Қазақстан 
ЭТК» АҚ бойынша 6 шағын станцияны, «Павлодар 
ЭТК» АҚ бойынша 1 шағын станцияны қайта құру бой-
ынша жұмыстар орындалды. 

 > Павлодар қаласында екі шынжырлы ВЛ-110 кВ 
«ШС Промышленная – ШС Северная-городская» салу-
мен қоса әрбірі 40 МВА екі күш трансформаторын ор-
ната отырып, 110/10 кВ «Северная городская» шағын 
станциясын салу жұмыстары. Бұл шараның аяқталуы 
2022 жылға жоспарланған;

 > Ақсу қаласында күш трансформаторларын 2х10 
МВА-дан 2х16 МВА-ға, ал АТҚ-110кВ-да май ажы-
ратқыштарын элегазды ажыратқыштарға ауыстырып, 
сондай-ақ, ЖДП блокты-модульді ғимаратын мон-
таждап және 10 кВ вакуумды ажыратқыштары бар 
КТҚ-10кВ-ны ауыстырып 110/10кВ «Ермаковская» 
шағын станциясын қайта құру;

 > Ақсу қаласында май ажыратқышты КТҚ-10 кВ 
ұяшықтарын вакуумды ажыратқыштарға және РВС-
110 кВ разрядниктерін ОПН-110 кВ қысым шекте-
ушілеріне ауыстырып 110/10 кВ «Потанино» шағын 
станциясын қайта құру;

 > Қалқаман поселкесінде фарфор қаптамалы ай-
ырғыштарды полимерлі қаптамалыларға ауыстырып   
35 кВ және 220 кВ 3 май ажыратқышты элегазды ажы-
ратқыштарға ауыстырып 220/35/10 кВ «Қалқаман» 
шағын станциясында АТҚ-35 кВ қайта құру;

 > Қолданыстағы ұзындығы 21,7 км әуе желісінің 
орнына 35 кВ Л-62 «Воскресенка 2 – Трофимовка» 
электрмен қамтудың жаңа әуе желісін салу;

 > Ұзындығы 87,61 км 0,4-10 кВ электр желілерін 
салу, қайта құру және техникалық қайта жарақтанды-
ру бойынша жұмыстар, оның ішінде ұзындығы 70,07 
км 0,4-10кВ электр беру әуе желілерінде жалаңаш 
өткізгішті өздігінен берілетін оқшаулаушы өткізгішке 

2020 жылы инвестициялық бағдарлама аясында 
келесі жобалар жүзеге асырылды: 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

«ПАВЛОДАР ЭТК» АҚ 

2009-2020 жылдар 
кезеңінде электр 
энергиясы бойынша 
желідегі шығындардың 
4,1 %-ға төмендеуіне 
қол жеткізілді. Ал 
нормативтен тыс 
шығындар 2014 жылы 
толықтай жойылған 
болатын. 

4,1  %
шығындардың 
төмендеуі

ауыстыру және ұзындығы 17,54 км 0,4-10кВ кабельді 
электр беру желілерін салу/қайта құру; 

 > №2/3 сорғы станциясын салу шеңберінде қалқы-
малы іске қосу құрылғысының шкафын орнатып 
2х1000 кВА күш трансформаторларын 2х1600 кВА-ға 
ауыстырып ТП-282 қондырғысын толық қайта құру 
аяқталды;

 > Павлодар қаласының аумағында бар трансформа-
торлық шағын станциялардың орнына құрғақ қапта-
малы және вакуумды ажыратқышты күш трансфор-
маторлары бар үш модульді трансформатор шағын 
станциялары орнатылды. Бұл шағын станциялар күзет 
және өрт дабылының заманауи құрылғыларымен жаб-
дықталған;

 > Павлодар қаласында 10 кВ электр беру әуе 
желілерін қайта құру шеңберінде ауа кірістерін 
кабельді кірістерге ауыстырып қолданыстағы 
трансформатор шағын станциялары (4 дана) 
ауыстырылды, КСО камераларын және қысым 
ажыратқыштарын орнатып қолданыстағы 
трансформатор шағын станциялары (4 дана) қайта 
құрылды, КТҚ-10 кВ (3 дана) орнатылды; 

 > Лебяжинский ауданында транкингті радиобайла-
ныс монтаждалды;

 > Радиорелелік байланыс жүйесін монтаждау үшін    
5 жиынтық (ЭЖШК: ШС «Заря» - ШС «Ямышево» - ШС  
«Черное») жеткізілді;

 > «Маралды» шағын станциясында антенна-мачта-
лық құрылғыны монтаждауға ЖСҚ (1 дана) әзірленді;

2020 жылы инвестициялық бағдарлама аясында 
келесі жобалар жүзеге асырылды: 

2020 жылы инвестициялық бағдарлама аясында 
келесі жобалар жүзеге асырылды: 

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 
ЭТК» АҚ 

«АҚМОЛА ЭҮК» АҚ
 > Новоямышево, Черное, Заря шағын станцияла-

рында антенна-мачталық құрылғылар (3 дана) мон-
таждалды (қондырғыларды сатып алу 2019 жылы 
жүргізілген);

 > Май, Успенск, Лебяжинск аудандарында күзет-өрт 
дабылы монтаждалды;

 > Жеке компьютерлер (26 дана), желілік қойма        
(1 дана), ноутбуктер (2 дана) сатып алынды; 

 > Бағдарламалар сатып алынып, пайдалануға 
енгізілді: «Растр» және «1С Биллинг» 
бағдарламаларының 2 жиынтығы;

 > 35 ғимарат пен құрылыс қайта құрылды;

 > Қолданыстағылармен қатар үш ӘЖ-35 кВ салуға 
жұмыс жобалары әзірленді;

 > Павлодар облысы бойынша 10-220 кВ шағын 
станцияларында 499 дана ЭКЕАЖ есеп құралдары 
«жоғарыдан - төменге» принципі бойынша 
орнатылды;

 > Павлодар облысы бойынша электронды 
есеп құралдары орнатылды (PLС-II жүйесі және 
альтернативті байланыс арнасы бойынша ақпарат 
берусіз);

 > Технологиялық қондырғылар сатып алынды. 

 > ӨОС қолдана отырып 17,77 км 0,4-10 кВ ЭБЖ 
қайта құру;

 > Өндірістік ғимараттар, трансформатор шағын 
станциялары, АЭС және ЖПБ шеберлік учаскелерін 
жөндеу бойынша 2021-2022 жылдарға жобалық-
сметалық құжаттама әзірленді;

 > 933 есеп нүктесінде ЭКЕАЖ есептегіштері 
орнатылды;

 > 3 КТПН 10/0,4 кВ ауыстыру;

 > 10 000 кВА күштік трансформаторы 35/10 кВ 
«Рабочий поселок» шағын станциясына ауыстырылды;

 > электр өлшеу құралдары сатып алынды;

 > ӘЖ-110 кВ «Новомихайловка - Литейная» салу 
үшін ТМҚ сатып алынды: АПТ-30 автогидрокөтергіші 
түріндегі арнаулы транспорт сатып алынды. 

 > «Аэропорт-2 - Солтүстік» және «Достық – 
Солтүстік» 110 кВ ЭБЖ-нен ажыратып, 110/10кВ 
«Гарден Виладж» шағын станциясын салу;

 > 7,182 км жалаңаш өткізгішті (ВЛИ-0,4 кВ) ӨОС 
өткізгішіне (ВЛИ-0,4 кВ) ауыстырып және 12 дана 
КТПН-10/0,4 кВ ауыстырып 39,581 км ЭБЖ 0,4-10 кВ 
қайта құру орындалды;

 > 3 шатырға (СтМЭС РП 10кВ «Институтское», 
«Өлеңті» шағын станциясындағы жылы аялдама, 
ЕМЭС ЖПБ ғимараты, Тасты-Талды поселкесі) күрделі 
жөндеу жүргізілді; 

 > 17 дана арнаулы техника мен автотранспорт сатып 
алынды;

 > 60 дана есептеуіш техника мен материалдық емес 
активтер жаңартылды;

 > ЦС СДТУ бойынша келесі қондырғылар сатып 
алынды:

• 4 мониторға ARISS SCADA ООО «НТК 
интерфейс» бағдарламасымен бірге бейнеқабырға 
– 2 жиынтық;

• 6 мониторға ARISS SCADA ООО «НТК 
интерфейс» бағдарламасымен бірге бейнеқабырға 
– 1 жиынтық;

• «ОИК Диспетчер НТ» базалық конфигурация 
бағдарламасымен диспетчерлік пунктке арналған 
бейнекешен – 1 жиынтық;

• Мультиплексирлеу қондырғысымен бірге кең 
жолақты радиодоступ – 1 жиынтық (екі РРЛ және 
екі мультиплексор);

 > «Заводская-Бұланды» АЭС шағын станциясының 
кабельдік байланыс желісін қайта құру орындалды 
–   3 км.
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Жылу энергиясы шығындарын төмендету бойынша 
негізгі шаралар Павлодар, Екібастұз және Петропавл 
қалаларында орталықтандырылған жылумен қамту 
желілерін қалпына келтіру мен жаңғыртуға бағыт-
талған. 2020 жылы ұзындығы 4,06 км жылу құбыр 
өткізгіштерін алдын ала оқшауланған құбырларды пай-
далана отырып салу және қайта құру орындалды: 

Павлодар қаласы – 0,438 км;

Петропавл қаласы – 3,622 км.

Павлодарда жылу желілерінің жоғары тозу деңгейіне 
(магистральды құбыр өткізгіштерінде 85,15 %, квар-
талдық құбыр өткізгіштерінде – 82,94 %) байланысты 
жылу шығындары 2019 жылмен салыстырғанда 0,7 % 
немесе 18 мың Гкал-ға артты. 

«Павлодар жылу желілері» ЖШС-нің бюджеттік суб-
сидиялау туралы өтінімдерін ҚР ИИДМ-нің мақұлда-
мауына байланысты жалпы ұзындығы 2,5 км «Павло-
дар қаласында ТМ-37 жылу магистралін қайта құру» 
нысаны (оны 2020 жылы аяқтап, пайдалануға беру 
жоспарланған болатын) өзіндік қаражат есебінен 2025 
жылға дейінгі Инвестициялық бағдарламаға енгізілген.

Қалалық бюджет есебінен «Павлодар қаласы 
құрылыс бөлімі» ММ 2020 жылы келесі екі нысан-
да құрылыс-монтаж жұмыстарын орындады:

 > Павлодар қаласында «Достық» ықшамауданын 
жылумен қамтуды резервтеу үшін НО-21-ден НО-
21/8-ге дейін жылу желілерін салу және УП-8-ден 
Камзин көшесі бойынша Ладожская көшесіне дейін, 
Ладожская көшесі бойынша Кутузов көшесіне дейін 
алаңнан тыс жылу желілерін ұзарту. Нысан бойынша 
жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1897,0 м;

 > Павлодар қаласы «Затонский» ықшамауданын-
да 350 орындық мектепке құбыр диаметрі 700 мм 
ТМ-5 жылу магистралінің ТК213-тен ТК216-ға дейінгі 
учаскесін салу. 

Петропавлда жылу желілері тозуының жоғары деңгейі 
(70,7 %) аса көп технологиялық ақаулар туындатып 
отыр: 2019 жылы 127 істен шығу тіркелсе, 2020 жылы 
141 істен шығу оқиғасы орын алды. 

Кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасы шең-
берінде сомасы 2 068 925 мың теңге (ҚҚС-сыз) бола-
тын жалпы ұзындығы 3 622 метр жылу магистралінің 
3 учаскесін қайта құру жұмыстары орындалды, оның 
ішінде:

 > Петропавл қаласында сомасы 1 046 366 мың теңге 
(ҚҚС-сыз) болатын жалпы ұзындығы 1 950 метр, 
Советская көшесі бойынша УН-15-06-с-тен ТП-15-12-
с-ке дейінгі № 7 2Ду 600 мм жылу магистралі;

 > Петропавл қаласында сомасы 173 367 мың теңге 
(ҚҚС-сыз) болатын жалпы ұзындығы 1 420 метр, Кре-
постная көшесі бойынша ТК-1-10-нан ТП-15-12с-ке 
дейінгі № 7 2Ду 600 мм жылу магистралі;

 > Петропавл қаласында сомасы 173 367 мың теңге 
(ҚҚС-сыз) болатын жалпы ұзындығы 252 метр, Пио-
нерская көшесі бойынша ТК-18-07-ден ТК-7-07А-ға 
дейінгі №7-18 2Ду500 мм жылу магистралі. 

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН БЕРУ

ПАВЛОДАР 

ПЕТРОПАВЛ

2015-2020 Ж.Ж.

2,3  %

ЖЫЛУ ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ 
ШЫҒЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ

Есептік жылда жылу шығындары 2019 жылмен салыстырғанда 20 мың Гкал-ға қысқарды. Жылу беруші кәсіпо-
рындарда жылу шығынын автоматты реттеушілер, өнеркәсіптік контролерлер және механизмдер мен бақы-
лаушы-өлшеуші құралдардың диспетчерлік қызметпен байланысына арналған модемдер орнатылды. Жылу 
пункттерінің барлық қондырғылары бірыңғай жүйеге енгізіледі, бұл диспетчерлерге гидравликалық және темпе-
ратуралық режимдерді жедел бақылауға, ал мамандарға апаттық және штаттан тыс жағдайларда жылдам шешім 
қабылдауға мүмкіндік береді. 

Корпорация жылу энергиясының шығын көздерін анықтау үшін келесі жетекші технологияларды қолданады: 
магистральді құбыр өткізгіштерін бақылау және диагностикалау үшін тепловизиялық зерттеу құралдары, ультра-
дыбыстық дефектоскоптар. Жоғарыда аталған шаралардың барлығын жүзеге асыру 2020 жылдың соңына қарай 
жалпы жылу шығындарын 2015 жылдың басымен салыстырғанда 2,3 %-ға қысқартуға мүмкіндік берді.
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ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОБАСЫ 
(2016– 2020)
Жоба «ОАЭК» АҚ инвестициялық бағдарламасы шеңберінде 2016-2020 жылдар кезеңінде өзіндік қаражат 
есебінен, сондай-ақ, ЕҚДБ жаңа инвестициялық қарызын тарту және «Нұрлы Жол» бағдарламасы бойынша 
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің бюджеттік субсидиялауы есебінен қаржыландыру аясында 
жүзеге асырылды. Жоба жылумен қамту сенімділігін, энергия қолдану тиімділігін арттыруға, сондай-ақ, СО2, 
шығарылымдарын төмендету есебінен желілер арқылы беру кезінде жылу шығындарын азайтумен байланысты 
экологиялық стандарттарды жақсартуға бағытталған. 

2021 ЖЫЛҒА ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ҚАЙ-
ТА ҚҰРУ МЕН ЖАҢҒЫРТУ БОЙЫНША 
ЖОСПАРЛАР
Инвестициялық бағдарлама аясында 2021 жылы өндірісті 
арттыру, электр және жылу энергиясын беру кезіндегі 
шығындарды төмендету және қызметтің экологиялық 
параметрлерін жетілдіруге бағытталған, қондырғыларды 
жаңғырту бойынша бірқатар шараларды жалғастыру 
жоспарланып отыр. 

Жоба қатысушылары Жоспар  Факт Қорытынды

Еуропа қайта құру және даму 
банкінің қарызы 

9,3 млрд теңге 6,733 млрд 
теңге

33,2 км магистральды 
және тарату құбыр 
өткізгіштері қайта 
құрылып, 29,1 км жылу 
қаптамасы қалпына 
келтірілді.  

«Нұрлы жол» бағдарламасы 
аясындағы мемлекеттік 
қаражат 

9,3 млрд теңге 4, 845 млрд 
теңге

«ОАЭК» ЕҰ өзіндік қаражаты 7,35 млрд 
теңге 

6,249 млрд 
теңге

Жалпы сома 25,95 млрд 
теңге

17, 828 млрд 
теңге

2021 жылы Корпорация инвестициялық 
бағдарлама шараларын орындауға 23,5 млрд 
теңге жұмсауға ниетті.

2021 жылы Корпорация электр энергиясы өндірісін 2020 
жыл деңгейі – 7 052,6 млн кВт•с деңгейінде ұстап, жылу 
энергиясын босатуды 2020 жылмен салыстырғанда 4,0 %-ға, 
6 406 мың Гкал-ға дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл 
жоспар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
тұтынушылары үшін жылу энергиясының жоспарлы көлемімен 
байланысты. 

Павлодар 3-ЖЭО №6 турбоагрегатының конденсато-
рын қайта құру жоспарланып отыр. Шара станцияның 
су-химиялық режимінде ақауды болдырмауға, турбо-
агрегаттың номиналды электр қысымын алып жүруге 
бағытталады. Сондай-ақ, №1 түтін тұрбасына жұмыс 
істейтін қолданыстағы қазандық агрегаттардың тар-
тылысы бойынша шектеуді алып тастау мақсатында 
№2 түтін тұрбасын салу жұмыстары жалғасын табады. 
Бұл тұрбаға ст. №5 және №6 қазандық агрегаттарды 
және ст. №7 және №8 перспективалық қазандық агре-
гаттарды қосу мүмкіндігі қарастырылған.

2021 жылы Павлодар 3-ЖЭО күл үйіндісінің үшінші 
кезегін салу жалғасын табады. Ол 2022 жылы аяқтала-
ды деп жоспарланған. 

Павлодар 2-ЖЭО-нда күл үйіндісінің 2-кезегін биіктету-
ді жалғастыру жоспарланды, ол 2-ЖЭО күл-қождарын 
5 жыл бойы қоймалауды қамтамасыз етпек. 

Екібастұз ЖЭО-нда күл үйіндісін салу жұмыстары 
жалғасады. Сондай-ақ, ғимараттар мен құрылыстарды 
жөндеу де жоспарланған.

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Пеотропавл 2-ЖЭО-нда 2021 
жылы 2Т күш трансформаторын орнату, №7 қазандық 
агрегатын қайта құру жоспарланған. Сонымен қатар, 
қарыз қаражатының есебінен №2 қазандық агрегатты 
қайта құру басталады. 

2021 жылы алдын ала ошауланған құбырларды пай-
далана отырып ұзындығы 1,92 км магистральді жылу 
құбыр өткізгіштерін салу және қайта құру жоспарланып 
отыр: Павлодар қаласы – 0,214 км, Петропавл қала-
сы – 0,91 км, Екібастұз қаласы – 0,796 км. Сондай-ақ, 
Екібастұз қаласында ұзындығы 1,905 км жылу тарату 
желілерін қайта құру жоспарланған.

2021 жылы инвестициялық бағдарлама аясында 
келесі шаралар атқарылады:

 > «АЭҮК» АҚ: «Аэропорт-2 - Солтүстік» и «Достық – 
Солтүстік» 110 кВ ЭБЖ-нен ажыратып, 110/10кВ «Гар-
ден Виладж» шағын станциясын салуды аяқтау және 
пайдалануға беру;

 > Ұзындығы 79,85 км 0,4-10 кВ электр желілерін 
салу, қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру, 
оның ішінде: «СҚ ЭТК» АҚ бойынша – 10,1 км, «АЭҮК» 
АҚ – 51,55 км, «ПЭТК» АҚ – 18,2 км;

 > Ұзындығы 97,013 км 35-110 кВ әуе желілерін салу 
және қайта құру, оның ішінде: «СҚ ЭТК» АҚ бойынша – 
30 км, «АЭҮК» АҚ – 48,313 км, «ПЭТК» АҚ – 18,7 км;

 > 35 кВ және жоғары 11 шағын станцияны қайта құру, 
оның ішінде: «ПЭТК» АҚ бойынша – 1 шағын станция, 
«СҚ ЭТК» АҚ – 2 шағын станция, «АЭҮК» АҚ – 8 шағын 
станция. 
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2020 жылы «ОАЭК» АҚ және оның ЕҰ-нда өндірістік, есептік және ақпараттық жүйелерді, 
оның ішінде ELLIPSE және MOBILITY  жүйелерін кешенді жаңғырту және автоматтандыру жүзе-
ге асырылды. Барлық жобалар «ОАЭК» АҚ-нда еңбек өнімділігін, қызметтің ашықтығын және 
экономикалық тиімділікті арттыруға бағытталған. 

ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ

2013 жылы басталған ЭКЕАЖ енгізу шарасы тұты-
нушыларды қамту аясын кеңейтеді. 2020 жылы 
«Электр энергиясын таратуды автоматтандырылған 
бақылауды ұйымдастыру концепциясы» бекітіліп, 
оның аясында бизнес-процестерді стандарттау мен 
техникалық есепті автоматтандырудың басымдықтары 
белгіленді. ЭКЕАЖ ақпараттық жүйелерін әзірлеу мен 
біріктірудің бірінші кезеңін жүзеге асыру басталды. 

2020 жылғы инвестициялық бағдарлама аясында 
ЭКЕАЖ 35 кВ және одан жоғары 129 шағын станцияда 
және 6 – 10 / 0,4 кВ 397 трансформаторда орнатыл-
ды, оның ішінде:

 > «Павлодар ЭТК» АҚ – 4 ШС және 93 ТП; 

 > «Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ – 304 ТП; 

 >  «Ақмола ЭҮК» АҚ – 125 ШС.

2020 жыл ішінде келесі жұмыстар орындалды:

 > негізгі карлық процестерді автоматтандыру:

• қызметкерлерді қабылдау және орнын ауыстыру;
• еңбек демалыстарынан қайта шақыру;
• лауазымында бекіту;

 > «Канцелярия/іс қағаздары» модулін жетілдіру жүзеге 
асырылды;

 > Қаржылық процестерді автоматтандыру бойынша 
бастама көтерілді:

• Контрагенттермен есеп айырысу;
• Контрагенттермен келісімшарттарды мақұлдау;
• Контрагенттер бойынша мәліметтерді 1С УПП-мен 

біріктіру.

2020 жыл ішінде келесі жұмыстар орындалды: 

 > «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нда жылу энергия-
сы бойынша бірыңғай корпоративті биллинг жүйесін 
тарату;

 > Есептік және баспа формаларының шаблондарын 
бірыңғайландыру, бизнес-процестер алгоритмін стан-
дарттау;

 > Жеке кәсіпкерлерден Kaspi қосымшасы арқылы 
төлем қабылдау;

 > Сараптамалық есеп формаларын жүктеуді биллинг 
жүйесінің жылдам қызметін оңтайландыру мақсатында 
мәліметтер қоймасына ауыстыру;

 > 2020 жылғы желтоқсаннан бастап 
«Астанаэнергосбыт» ЖШС сервис орталықтарында 
коммуналдық қызмет үшін төлем қабылдау үшін 
өзіндік терминалдар орнатылды. Терминал арқылы 
төлеу тұтынушыларға әлеуметтік ара қашықтық сақтап, 
кәсіпорын қызметкерімен тікелей қарым-қатынасын 
шектеуіне мүмкіндік береді. 

ЭКЕАЖ «ТЕЗИС» ҚҰЖАТТАР МЕН МІН-
ДЕТТЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

БИЛЛИНГ 
2021 ЖЫЛҒА ПРОЦЕСТЕРДІ 
АВТОМАТТАНДЫРУ БОЙЫНША 
ЖОСПАРЛАР

 > «Тезис» корпоративті құжат айналымы 
жүйесінің өнімділігін арттыру бойынша жұмыстар 
жүргізу;

 > 70  35 кВ және одан жоғары шағын станциялар 
мен 532 6 –10 / 0,4 кв трансформатор шағын 
станцияларында ЭКЕАЖ орнату;

 > «Астанаэнергосбыт» ЖШС үшін «Жеке 
кабинетті» жаңғырту бойынша жұмыстарды жүзеге 
асыру;

 > Коммерциялық және техникалық есеп 
құралдарының көрсеткіштерін алу және 
мәліметтерді биллинг жүйесіне жіберу 
бойынша жұмыстарды жүргізу бизнес-процесін 
автоматтандыру үшін «Мобильді қосымша және 
өтініштерді басқару жүйесі» (МҚӨБЖ) жобасы 
бойынша жұмыстарды орындау. 

ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТУШЫ 
ҰЙЫМДАРМЕН ҚЫЗМЕТ  
Энергиямен қамтушы ұйымдардың саясаты 2020 жылы тұтынушыларға сервистік қызмет 
көрсетуді жаңғырту бойынша шараларды іске асыруға, қызметкерлердің басқарушылық және 
біліктілік сапасын арттыруға, тұрғындарды электр энергиясын ұқыпты тұтыну туралы ақпарат-
тандыруға бағытталды.

Энергиямен қамтушы ұйымдардың тұтынушылар санын талдау

Кезең
Электр энергиясы Жылу энергиясы  % өсім

Барлығы
Жеке 

тұлғалар
Заңды 

тұлғалар
Барлығы

Жеке 
тұлғалар

Заңды 
тұлғалар Э/Э Ж/Э

31.12.2019 820 095 786 680 33 415 533 782 516 364 17 418
3 % 4 %

31.12.2020 841 190 806 926 34 264 552 744 534 584 18 160

Энергиямен қамтушы ұйымдардың өткізу көлемін талдау

Кезең

Электр энергиясы (млн кВт·с) Жылу энергиясы (мың Гкал)  % өсім

Барлығы
Жеке 

тұлғалар
Заңды 

тұлғалар
Барлығы

Жеке 
тұлғалар

Заңды 
тұлғалар Э/Э Ж/Э

2019 4 895 2 139 2 756 11 016 6 799 4 217
-3 % 1 %

2020 4 740 2 221 2 519 11 172 6 930 4 243

Энергиямен қамтушы ұйымдардың өткізуін талдау

Кезең
Электр энергиясы, млн теңге Жылу энергиясы, млн теңге  % өсім

Барлығы Жеке тұлғалар
Заңды 

тұлғалар
Барлығы

Жеке 
тұлғалар

Заңды 
тұлғалар Э/Э Ж/Э

2019 71 913 25 215 46 698 38 696 16 847 21 849
7 % 9 %

2020 76 789 27 621 49 168 41 995 17 702 24 293

2020 жылы тұтынушыларға қызмет көрсету кеңселерінде 
шаралардың барлығы санитарлық талаптарға сәйкес 
ұйымдастырылды, қызмет көрсету кезінде COVID-19 
алдын алу үшін шараларды күшейту талаптары сақталды. 
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Есептік жылда дебиторлық қарызды азайту бойынша 
келесі жұмыстар тұрақты түрде жүргізілді: хабарлама-
ларды уақытылы тапсыру, автоақпараттандыру, нарық 
сегменттері бойынша қарызға талдау жасау және 
кәсіпорындар басшыларына, қала мен аудан әкімдері-
не хат жолдау, дебиторлық қарызы бар тұтынушылар-
ды желіден ажыратуға уақытылы өтінім жасау және 
бағыттау. 

Тұтынушыларды мүмкіндігінше толық қамту үшін 
абоненттерге қарызы туралы хабарламаларды элек-
тронды мекен-жайы мен мессенджерлерге жеткізу 
қызметі ұйымдастырылып, сәтті жүзеге асырылды. Бұл 
шара жеткізу қызметін жақсартуға мүмкіндік беріп, 
тұтынушыларды энергоресурстарды тұтыну бойынша 
ағымдағы қарызы туралы барынша хабардар етті. 

 > 2020 жыл басынан бері қаланың сервис орталықта-
ры «iQala» ашық қаласы» ақпараттық жүйесі арқылы 
қызмет көрсетеді. Бұл ретте сервис орталығына барудың 
қажеті жоқ. Бұл қаладағы санитарлық-эпидемиологи-
ялық шектеулерді есепке алғанда өз тиімділігін көрсетті;

 > «iQala» қалалық қызметтерді көрсету орталығымен 
бірге Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарына көрсетілетін 26 
негізгі қызмет әзірленіп, регламенттелді және берілді;

 > «Астанаэнергосбыт» ЖШС №4 және №5 сервис 
орталықтарының операциялық залдарында келісімшарт 
бөлімінің операторлары мен мамандарына қосымша 
жұмыс орындары ұйымдастырылды, сондай-ақ, заңды 
тұлғалар бойынша коммуналдық қызметтерге төлем 
қабылдайтын өзіндік термитналдар орнатылып, қо-
сылды. Төлем жасау бойынша өзіне-өзі қызмет көрсету 

 > Петропавл қаласы №1 сервис орталығында тұты-
нушы бұрышы ұйымдастырылды. Мұнда E-gov порта-
лында онлайн режимде өз бетінше өтініш толтырып, 
қажетті құжаттарды алуға болады. Бұл жоба электрон-
ды нұсқада қызмет көрсетуге бағытталған, тиісінше 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 
жоспарына сәйкес келеді. 

 > «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нде ISO 9001:2015 
стандартының талаптарына сәйкестікке сапа менеджменті 
жүйесінің екінші қадағалаушы аудиті сәтті өтті. 

Дебиторлық қарызды өндіріп алуға түскен өтініштер

2020

Саны Сомасы, млн теңге

Барлығы Жеке 
тұлғалар

Заңды 
тұлғалар Барлығы Жеке 

тұлғалар
Заңды 

тұлғалар 

9 561 5 150 4 411 3 838 458 3 380

Мәжбүрлі орындауға жіберілгендері

2020

Атқарушылық өндіріс
Оның ішінде толық көлемде 

орындалғаны 
(тұтынушылар төлегені)

Саны Сомасы (млн теңге) Саны Сомасы (млн теңге)

6 956 3 007 2 828 1 845

ПАВЛОДАР 

ПЕТРОПАВЛ

НҰР-СҰЛТАН

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫ МЕН 
ЖЫЛДАМДЫҒЫН АРТТЫРУ 

Дебиторлық қарызы бар тұтынушыларға автоматты қоңы-
рау шалу жиілігі арттырылды. 

Тұтынушыларға сервистік қызмет көрсетудің сапасын 
арттыру мақсатында заманауи технологиялар қолданыла-
ды. Тұтынушыларға қолайлы болуы үшін екінші деңгейлі 
банктер, интернет, банкоматтар, терминалдар арқылы 
төлеу жүйесі жолға қойылған. Тұрғындардан төлем 
қабылдау үшін екінші деңгейлі банктермен, «Қазпо-
шта» АҚ филиалдарымен, «AstanaPlat» ЖШС-мен, QIWI 
Kazakhstan-мен (КИВИ Қазақстан), Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық Банкі банкаралық есептің қазақстандық 
орталығымен және басқалармен шарттар жасалған. Сон-
дай-ақ, онлайн режимде және Kaspi.kz қосымшасында 
QR-код арқылы төлем жасау жүзеге асырылды.

терминалдарын орнату кәсіпорын кассаларына түсетін 
қысымды азайтты. 

2021 ЖЫЛҒА ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТУШЫ 
ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖОСПАРЛАРЫ

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША 
2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

 > Тұтынушылар үшін интернет арқылы төлем жасау жүйесін кеңейту, терминал арқылы төлем жасай-
тын тұтынушылар мен кәсіпорындардан төлем қабылдау үшін екінші деңгейлі банктермен шарт жасау.

 > Қосшы, Ақмол, Интернациональный поселкелерінде, Ақкөл, Макинск қалаларында тұратын электр 
энергиясын тұтынушылар үшін «Астана ЕРЦ» ЖШС бірыңғай төлем құжаты арқылы квитанция беру 
қызметін кеңейту.

 > Тұтынушыларға төлем құжаттары мен қарызы бары туралы хабарламаларды жеткізу тәсілдерін 
кеңейту бойынша жұмыстар жүргізу.

 > Қолданыстағы «Жеке кабинет» сервисін Екібастұз қаласында тұратын тұтынушылардың пайдалану 
мүмкіндігін қарастырып кеңейту. 

 > «Жеке кабинет» сервисінің мобильді қосымшасын әзірлеу, петропавл қаласы мен Солтүстік Қа-
зақстан облысының БАЕО сайтында онлайн кеңесші қызметін енгізу. 

 > Бірыңғай есеп орталықтарын одан әрі кеңейту.

 > Сатып алуды өткізудің электронды 
формасына көшу.

 > Бюджет қаражатын жұмсаудың 
коммерциялық тиімділігін арттыру.

 > Қорларды басқарудың тиімділігін арттыру.

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚАМТУ
Тауар, жұмыс, қызмет бойынша қажеттіліктерді уақы-
тылы және толық қанағаттандыру, сондай-ақ, қаржы 
ресурстарын барынша тиімді шығындау «ОАЭК» АҚ 
Компаниялар тобының сатып алу қызметі саласындағы 
негізгі басымдығы болып табылады. 

2020 жылы Корпорацияда сатып алу қызметінің бар-
лық процестерін жақсартуға, Сатып алу департаменті 
қызметкерлерінің санын оңтайландыруға бағытталған 
жұмыстар жүргізілді.

Есептік жылда 106 млрд теңге сомаға 3 386 келісім-
шарт жасалды. Резиденттермен жасалған келісімшарт-
тар үлесі 97,7 %-ды құрайды. 

Есептік кезең қорытындысы бойынша келесі ша-
ралар орындалды:

 > Сатып алудың жылдық жоспары орындалды;

 > Жеткізу мен төлем бойынша есептіліктің онлайн 
формалары енгізілді;

 > Сатып алулар бойынша жаңартылған ІНҚ енгізілді.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРҒА ҚОЛ 
ЖЕТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЖАҚСАРТУҒА, 
ОНЫҢ ІШІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ, АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ, ҚОР-
ШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛАП-
ТАРҒА САЙ БОЛУЫ , ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІ БОЙЫНША ЖАҚСАР-
ТУҒА НЕГІЗ БОЛАДЫ. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУДЫҢ КОР-
ПОРАТИВТІ ЖҮЙЕСІ 

«ОАЭК» Компаниялар тобында тәуекелдерді 
басқарудың корпоративті жүйесі (бұдан 
әрі - ТБЖ) әрекет етеді. «ОАЭК» АҚ-нда 
Корпорацияның тәуекелдерге қатысын 
айқындап, ТБЖ құру және қызмет етуінің 
базалық принциптерін, оның мақсаты мен 
міндеттерін, Корпорацияда тәуекелдерді 
басқару процестерін ұйымдастыру, жүзеге 
асыру және бақылаудың негізгі тәсілдерін 
белгілейтін Тәуекелдерді басқару саясаты 
бекітілген және жүзеге асырылады. 

Топтың тәуекелдерді басқару саласындағы 
негізгі мақсаттарына Топтың шаруашылық 
қызметін тиімді жүзеге асыру мен 
репутациясына, жұмысшылар денсаулығына, 
қоршаған ортаға, акционерлер мен 
инвесторлардың мүліктік мүддесіне қауіп 

төндіретін оқиғаларды (тәуекелдерді) 
айқындау, бағалау және олардың теріс 
ықпалын төмендету, сондай-ақ, Топ алдына 
қойған стратегиялық және операциялық 
мақсаттарға қол жеткізудегі тұрақты 
үздіксіз қызмет пен даму, ақылға қонымды 
сенімділікті қамтамасыз ету үшін оң 
мүмкіндіктерді туғызу. 

Тәуекелдің Топ қызметіне ықпал ету деңгейін 
анықтау үшін тәуекелдің ықтималдығы 
мен салдарын эксперттік бағалау жолымен, 
сондай-ақ, тәуекелдің ықтималдығы мен 
салдарын есептеудің математикалық 
тәсілдерін қолдана отырып сандық бағалау 
жолымен тәуекелдің маңыздылық деңгейі 
анықталады.

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕСІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
КОРПОРАТИВТІ ЖҮЙЕСІ 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
АНЫҚТАУ

1 КЕЗЕҢ Тәуекелдерді анықтау 
процесі және одан әрі 
бағалау мен басқару 
үшін Корпорацияның 
тәуекелдер реестріне 
енгізу.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
ТАЛДАУ ЖӘНЕ 
БАҒАЛАУ

2 КЕЗЕҢ Тәуекелдің Корпо-
рацияның өндірістік 
және қаржылық-эко-
номикалық көрсет-
кіштеріне қаншалықты 
ықпал ететінін айқын-
дау процесі.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ

3 КЕЗЕҢ Корпорация қызметіне 
ықпал ететін оң оқиға-
ларды арттырып, теріс 
оқиғаларды азайту 
жолымен алға қой-
ылған мақсаттарға қол 
жеткізудің ең тиімді 
тәсілдерін анықтау-
мен, бағалаумен және 
таңдаумен байланы-
сты процесс.

ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ 
МОНИТОРИНГ

4 КЕЗЕҢ Тәуекелдерді басқа-
ру бойынша Ша-
ралар жоспарына 
мониторинг жасауға 
бағытталған процесс 
(тұрақтылық, уақыт-
тылық және шараны 
атқару сапасы).
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 > Заңнаманың бұзылуы

 > Коррупциялық және ала-
яқтық тәуекелдері 

 > Мүліктік тәуекелдер

 > Коллекторлық тәуекелдер

 > Реттеу тәуекелдері

 > Экологиялық тәуекелдер

 > Кадрлық тәуекелдер

 > Салықтық тәуекелдер 

 > Реттеу тәуекелдері

 > Инвестициялық тәуекелдер

 > Жобалық тәуекелдер

 > Репутациялық тәуекелдер

 > Саяси тәуекелдер

 > Нарықтық тәуекелдер

 > Басқарушылық тәуекелдер

 > Кредиттік тәуекелдер 

 > Технологиялық тәуекелдер

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР 

 > Бағалық тәуекелдер

 > Басқарушылық тәуекелдер 

 > Кредиттік тәуекелдер

ҚАРЖЫЛЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
ТӘУЕКЕЛДЕР 

 > Өтімділік тәуекелдері

 > Пайыздық тәуекелдер

 > Валюталық тәуекелдер

ІШКІ АУДИТ 
ДЕПАРТАМЕНТІ

Функционалды түрде Аудит 
жөніндегі комитетке бағынады

 > Технологиялық тәуекелдер

 > Сатып алулар және қамту

 > Ақпараттық технологиялар және 
қауіпсіздік

 > Төтенше жағдайлар

 > Кадрлық тәуекелдер

 > Экологиялық тәуекелдер

 > Контрагенттермен өзара қызмет

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
 > Коммерциялық тәуекелдер

 > Кәсіби тәуекелдер

 > Отын тәуекелдері

 > Репутациялық тәуекелдер

 > Әлеуметтік тәуекелдер

 > Мүліктік тәуекелдер

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИТЕТ

 > Келесілердің алдын ала қаралуы және мақұлдануы:

• ТБЖ тиімділігі туралы ішкі аудиттің есептері;
• Тәуекелдің қолайлы деңгейі (тәуекел-тәбет); 
• Тәуекелдер регистрі;
• Тәуекел иелерінің тізімі;
• Тәуекелдерді басқару бойынша есептер;
• ТБЖ бойынша ішкі құжаттар.

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

 > ТБЖ даму стратегиясын айқындау;

 > ТБЖ ұйымдастыру принциптері мен 
тәсілдерін бекіту;

 > Сыни тәуекелдерді басқару бойынша 
шешімдер қабылдау;

 > Келесілерді бекіту:

• Акционерлер үшін қолайлы тәуекел 
деңгейі (тәуекел-тәбет);

• Тәуекелдерді басқару бойынша 
тиімділік көрсеткіштері;

• Тәуекелдер регистрі.
 > Тәуекелдер иелерін бекіту (тағайын-

дау);

 > Негізгі тәуекелдерді бекіту бойынша 
есептерді қарау және бекіту;

 > ТБЖ бойынша ішкі құжаттарды бекіту

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ТӘУЕКЕЛ ИЕЛЕРІ

ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ 
ДЕПАРТАМЕНТІ

Аудит жөніндегі комитетке 
есеп береді

БАСҚАРМА
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ТБЖ НЕГІЗГІ 
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

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

 > ТБЖ қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде:

• ТБЖ жұмысы бойынша қажетті 
шешімдерді қабылдау және бекіту;

• Тәуекелдерді басқару бойынша кросс-
функционалды міндеттерді шешу

 > Тәуекелдерді уақытылы анықтау және 
бағалау;

 > Тәуекелдерді басқару әдістері мен тәсіл-
дері бойынша ұсыныстарды қалыптастыру;

 > Тәуекелдерді басқару бойынша шара-
лардың орындалуын уақытылы әзірлеу және 
ұйымдастыру;

 > Тәуекелдерге мониторинг. 

 > Тәуекел иесіне тәуекелдерді басқару бой-
ынша шараларды әзірлеуге көмектесу;

 > Тәуекелдерді уақытылы азайту үшін бақы-
лау процедураларын орындау;

 > Тәуекелдерді басқару бойынша шаралар-
ды уақытылы және толық көлемде орындау. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ БОЙЫНША 
СОҢҒЫ ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН 

ШАРАЛАРДЫҢ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ

 > ТБЖ және ІБЖ ағымдағы жағдайына мониторинг және 
тиімділігіне тәуелсіз бағалау;

 > ТБЖ және ІБЖ тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар;

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

 > ТБЖ барлық қатысушыларының әрекеттерін 
үйлестіру;

 > Тәуекелдерді басқару процестерін үйлестіру 
және әдістемелік қолдау;

 > Сыни тәуекелдерді талдау және негізгі тәуе-
келдер туралы ақпаратты әзірлеу;

 > Тәуекелдерді анықтау және бағалау про-
цесін ұйымдастыру (Тәуекелдердің корпора-
тивтік реестрі мен сыни тәуекелдер регистрін 
қалыптастыру/жаңалау);

 > ТБЖ бойынша шараларды орындау бойын-
ша ақпарат жинау және талдау;

 > Тәуекелдердің негізгі индикаторларына 
(ТНИ) мониторинг және талдау;

 > Барлық мүдделі тараптарды (Атқарушы 
орган, Аудит жөніндегі комитет, Директорлар 
кеңесі) тәуекелдер туралы ақпаратпен қамтама-
сыз ету. 
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«ОАЭК» АҚ Компаниялар тобы тәуекел-менеджмент-
тің стандарттары мен үздік тәжірибелеріне ұмтылады, 
тәуекелдерді басқару мәдениетін арттырады және 
тәуекел-менеджмент процестерін үздіксіз жетілдіреді. 

2020 жылы Корпорация қызметті басқаруда тәуекел 
ориентациялы тәсілдерді енгізуді және жетілдіруді 
жалғастырды. ТБЖ және ІБЖ қызметі мен оны жетіл-
діруді үйлестіру мен әдістемелік қолдау көрсетуді 
Тәуекел-менеджмент департаменті жүзеге асырады. 
Ол келесі міндеттерді шешеді:

 > Тәуекелдерді басқару және ішкі аудит процестерін 
үйлестіру;

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

 > Компаниялар тобының ішкі бақылау және тәуе-
келдерді басқару салалары қызметкерлерін оқытуды 
ұйымдастыру;

 > «ОАЭК» АҚ Компаниялар тобы Тәуекелдердің 
корпоративтік реестрі мен Тәуекелдер картасын талдау 
және сәйкес тәуекелдерді басқаруға қатысты ресур-
старды бөлу бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

 > Тәуекелдерді басқару бойынша жинақ есептілікті 
жасау;

 > Компаниялар тобы бөлімшелерінің ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару процестерін оперативті 
бақылауды жүзеге асыру.

Компаниялар тобында тәуекелдерді басқару түсінігінің 
деңгейін арттыру мақсатында 2020 жылы интерак-
тивті сервистердің көмегімен бөлімшелердің негізгі 
қызметкерлері мен басшылық қызметкерлер үшін оқу 
өткізілді. Оқу процесінде COVID-19 пандемиясының 
үздіксіз өндірістік және операциялық қызметке ықпа-
лы жағдайында басқарушылық және операциялық 
шешімдерді қабылдау кезінде тәуекел ориентациялы 
тәсілдерді қолдану мақсатында тәуекелдерді басқару-
дың базалық принциптері мен тәсілдерін түсіндіруге 
көңіл бөлінді. 

Есептік жылда тәуекелдерді айқындау, бағалау және 
бақылау жұмыстары жалғасты. COVID-19 панде-
миясын әкелген 2020 жылдың «қара аққуы» ойын 
ережелері мен бизнесті басқару тәртібінің моделін 
айтарлықтай өзгертті. Жыл ішінде қалыптасқан жағдай 
барлық компаниялар мен кәсіпорындар, оның ішінде 
«ОАЭК» Компаниялар тобы үшін ұйымдастырушылық 
процестерге айтарлықтай тексеру жасады.

Бәрінен бұрын қабылданған стратегиялар мен биз-
нестің үздіксіздігін қамтамасыз ету жүйесі сынға түсті. 
COVID-19 эпидемиясы төтенше жағдай шарттарында 
операциялық қызметтің белгіленген деңгейін қамта-
масыз етуге қызметкерлер мен ресурстардың дайын-
дығына тексеру болды. 

Атап айтқанда «ОАЭК» компаниялар тобына COVID-19 
ықпалы себеп болған келесі тәуекелдердің жүзеге 
асуының жоғары ықтималдығы төнді:

 > Сырқаттанушылық себебімен қызметкерлердің 
жұмысқа жарамсыздығы;

 > Тауар жеткізілімі мен қызмет көрсету тзібесінің 
істен шығуы не үзілуі;

 > Операциялық және өндірістік қызметтің үзілуі;

 > Энергиямен қамту қызметі тұтынушыларының 
төлем қабілетінің төмендеуі;

 > АТ-инфрақұрылым және ақпараттық қауіпсіздікпен 
байланысты тәуекелдер.

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, 2020 жыл 
ішінде негізгі стратегиялық және операциялық мақсат-
тар «ОАЭК» Компаниялар тобы қызметінің үздіксіздігін 
қамтамасыз ету болды. 

Мақсаттарға қол жеткізу үшін «ОАЭК» АҚ және 
оның еншілес ұйымдары Қызметтің үздіксіздігін 
қамтамасыз ету жоспарын қайта қарап, толықтырды 
және оның орындалуын қамтамасыз етті. Сондай-ақ, 

Жыл ішінде Тәуекел-менеджмент департаменті Ди-
ректорлар кеңесі бір жылға бекітіп берген жоспарға 
сәйкес келесі жұмыстарды атқарды: 

 > «ОАЭК» АҚ және оның ЕҰ-ның Тәуекелдерінің кор-
поративтік реестрі мен Тәуекелдер картасын актуал-
дандыру және сыни тәуекелдерді талдау;

 > «ОАЭК» Тобы бөлімшелерінің негізгі жұмысшыла-
ры мен басшылық қызметкерлері үшін тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесі бойынша оқыту 
өткізу;

 > Келесі бизнес-процестерде тәуекелдерді анықтау 
және бағалау, ІБЖ ұйымдастырудың тиімділігіне тал-
дау жасау және тестілеу: 

• «Техникалық қызмет көрсету мен жөндеулерді 
басқару»;

• «Электр энергиясын тарату, тұтынуды есепке алу 
және энергобақылау»;

• «Энергияны өткізу және дебиторлық қарызды 
басқару»;

• «Тұтынушының жылу тұтынушылық 
құрылғыларын жылу желілеріне технологиялық 
қосу»;

• «Кәсіпорынды транспорттық қамтамасыз ету»;
 > Алаяқтық тәуекеліне бейім бизнес-процестер 

тізімін жаңарту;

 > Ішкі бақылау жүйесі саласындағы Саясаттың жаңа 
редакциясын және Компаниялар тобында ішкі бақылау 
жүйесін ұйымдастыру әдістемесін актуалдандыру және 
бекіту. 

2020 ЖЫЛЫ МАҢЫЗДЫ 
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Компанияны басқарудың тәуекел ориентациялы 
әдістемелік базасы, ISO 31000, ISO 22301, COSO ERM 2004, 
ISO 9001, OHSAS 18001 және өзге стандарттар, сондай-ақ, 
өзіндік және үздік әлемдік тәжірибелер негізінде жолға 
қойылған және жүзеге асырылған «ОАЭК» АҚ Компаниялар 
тобының басқару жүйесі COVID-19 пандемиясының теріс 
тәуекел-факторларының ықпалына байланысты туындаған 
белгісіздік жағдайында өз тиімділігін көрсетті.

өкілетті органдардың санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптары толықтай орындалып, Компаниялар 
тобы жұмысшылары, мердігерлер мен клиенттер 
арасында коронавирустық инфекцияның таралуы мен 
сырқаттанушылықты азайту бойынша шаралар жүзеге 
асырылды.
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Негізгі тәуекел атауы 
және жыл қорытындысы 

бойынша тәуекелдің 
маңыздылық 
динамикасы 

Тәуекелдің сипаттамасы және негізгі тәуекел-факторлар

Сала: стратегиялық тәуекелдер

Нақты уақыт режиміндегі 
электр энергиясының 
теңгерімді нарығын енгізу

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап электр қуаты енгізіліп, сонымен бірге электр энергиясының 
теңгерімді нарығы имитациялық режимде әрекет етуде. 
ЭТН енгізу 2022 жылдың 1 қаңтарына ауыстырылды. Тәуекел сыни тәуекелдер зонасына 
ауысты және маңызды, ұдайы бақылауды қажет ететін тәуекел болып қалды. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. ЭТН саласындағы заңнамалық базаның жетімсіздігі;
2. Көмір станцияларының (ЖЭО) «қисық» график бойынша қысымды, оның ішінде 

өндірістік кәсіпорындардың негізгі және көмекші қондырғыларының жоғары тозу деңгейіне 
байланысты алып жүре алмауы;
3. Нақты тұтынымды белгілейтін толыққанды ЭКЕАЖ жүйесінің болмауы, соның 

салдарынан тұтынушылардың қысым профилі бойынша толық статистиканың болмауы;
4. ЭТН нарығында дисбалансты сатып алу/сату кезінде кірістер мен шығыстар есебі 

алгоритмінің жетімсіздігі; 
5. Кепілді жеткізушілердің тұтынушылардың тәуліктік тұтыну көлемін жоспарлауға 

ықпал етуіне мүмкіндіктің болмауы, соның салдарынан энергия өткізуші кәсіпорындардың 
шығынға батуы.

Инвестициялық 
бағдарламаның орындалмауы/ 
жобалар бойынша 
жоспарланған көрсеткіштерге 
қол жеткізілмеуі

COVID-19 пандемиясы «ОАЭК» АҚ еншілес ұйымдарының инвестициялық 
бағдарламаларын уақытылы орындау мүмкіндігіне теріс ықпалын тигізді. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР: 
(COVID-19 пандемиясының ықпалы ескерілген):
1. Мердігерлердің жобалар бойынша және жеткізушілердің материалдар бойынша 

шарттық міндеттемелерін орындамауы;
2. Энергия өндіру және беру көлемінің төмендеуіне байланысты қаржыландырудың 

жеткіліксіздігі.

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

Тәуекелдің маңыздылығы Топ кәсіпорындарының негізгі және көмекші қондырғыларының 
физикалық және моральды тозуының жоғары деңгейімен байланысты. Бұл электр 
энергиясын өндіру көлемін қысқартуға және тұтынушыларды жылу энергиясын жеткілікті 
көлемде қамтамасыз ете алмауға әкеледі.

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Негізгі өндіріс қондырғылары мен құрылғыларының нақты тозуы мен өз ресурсын 

тауысуы; 
2. Қайта құру, жаңғырту және жаңа құрылыс өсімінің қанағаттанарлықсыз қарқыны; 
3. Энергетика кәсіпорындарын инвестициялық қаржыландырудың тиімді емес моделі;
4. Өзіндік қаражаттың шектеулілігі;
5. Қазіргі таңда қолданыстағы сала құрылымы мен жылу және электр энергиясына 

тарифтерді реттеу моделі аясында айтарлықтай кредиттік ресурстарды тарту 
мүмкіндігінің болмауы. 

6. Өкілетті органның электр және жылу энергиясын өндіруге қатысты қолайсыз тарифтік 
шешімдер қабылдауы.
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Тәуекелді басқару тәсілі

1. Энергетика министрлігімен және ҚР Ұлтық экономика министрлігінің 
табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестік және тұтынушылар құқықтарын 
қорғау комитетімен ЭТН қызметінің ережелерін реттейтін заңнамалық құжаттарға 
ұсыныстар мен ескертпелер енгізу бойынша әріптестік;
2. ЭТН нарығынан кепілді жеткізушілер ұйымдарды алып тастау туралы 

мүдделерді қорғау; 
3. Ірі тұтынушылармен электр энергиясын тәуліктік тұтыну графигін беру 

бойынша жұмыс жүргізу. 
4. Тұтынушылардың ЭКЕАЖ жүйесі арқылы электр энергиясын нақты тұтыну 

көлеміне бақылау жасау; 
5. Электр энергиясын тұтынушылардың ЭКЕАЖ жүйесін одан әрі дамыту;
6. Электр қуаты нарығы мен электр энергиясының теңгерімді нарығында 

тиімді жұмыс істеу үшін ақпараттық-талдамалы бағдарламаны енгізу мәселесін 
қарау. 

Тәуекелді басқару және өкілетті орган тарапынан өтемақылық тарифтің енгізілуін 
болдырмау бойынша қабылданған шаралар:
1. Өкілетті органдармен Инвестициялық бағдарлама шараларын орындау 

мерзімін кейінге қалдыруды мақұлдау;
2. Мердігерлермен жобалар бойынша және жеткізушілермен материалдар 

бойынша претензиялық жұмысты енгізу; 
3. Мердігердің жұмысты орындау графигін әзірлеу (түзету).

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

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

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

4. Өкілетті органмен қондырғыларды жаңғырту және қайта құруға 
Инвестициялық келісімдер (электр қуаты нарығы аясында) жасау.
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Өзгеріссіз (немесе динамика 
сәл ғана)

Тәуекелдердің корпо-
ративтік реестріндегі 
жаңа тәуекел

Бекітілген тәуекелдерді 
басқару саясатына сәйкес, 
Корпорацияның корпора-
тивтік тәуекелдер реестрі 
мен тәуекелдер картасын 
актуалдандыру нәтиже-
сінде 2020 жылы Топ 
қызметіне айтарлықтай 
ықпал ететін 79 тәуекел 
анықталды.  

Тәуекелдердің маңы-
здылығы олардың 
Корпорацияның стра-
тегиялық мақсаттарын, 
даму маңыздылығы мен 
миссиясын есепке ала 
отырып, «ОАЭК» компа-
ниялар тобы қызметінің 
қаржылық, экологиялық 
және әлеуметтік аспек-
тілеріне ықпалына қарай 
анықталады. 

ҚЫЗМЕТКЕ 
АЙТАРЛЫҚТАЙ 
ЫҚПАЛ 
ЕТЕТІН НЕГІЗГІ 
ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ 
ТАЛДАУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА 
ЖАУАП ҚАТУ 
ШАРАЛАРЫ
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Негізгі тәуекел атауы 
және жыл қорытындысы 

бойынша тәуекелдің 
маңыздылық 
динамикасы 

Тәуекелдің сипаттамасы және негізгі тәуекел-факторлар

Сала: операциялық тәуекелдер

Білікті өндірістік-техникалық 
қызметкерлердің 
жетіспеушілігі 

Білікті/негізгі қызметкерлерді 
жоғалту

«ОАЭК» АҚ еншілес ұйымдарының қызметі көп жағдайда негізгі білікті қызметкерлерге 
тәуелді. Әсіресе өндірістік-тхникалық салада қызметкерлер санының жеткілікті болмауы 
кадр дефицитімен байланысты тәуекелдің пайда болуына әкеледі. Білікті мамандар 
санының шектеулілігі мен оларға деген бір уақыттағы сұраныстың артуына байланысты 
Қазақстан мен жақын шетелдегі бәсекелестік күшейіп келеді. 2020 жылы эксперттік 
бағалауға сәйкес өндірістік-техникалық қызметкерлер жетіспеушілігі сыни тәуекелдер 
зонасына орын ауыстырды. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Энергетика саласы қызметкерлерінің орташа еңбекақысының бәсекеге қабілетсіз 

деңгейі және оның салдарынан аталған сала тартымдылығының төмен болуы;
2. Тұрғындардың жоғары деңгейлі ішкі және сыртқы миграциясы;
3. Оқу орындарының энергетика саласына білікті кадрларды дайындау деңгейінің 

төмендігі.

2020 жыл қорытындысы бойынша HR-статистика көрсеткіштерін талдау Топтың 
еншілес ұйымдарында қызметкерлер тұрақсыздығы коэффициенті көрсеткіштерінің сәл 
жақсарғанын көрсетті. Бұл сәл жақсару COVID-19 пандемиясы ықпалымен (карантин 
кезеңінде түрлі кәсіпорындар қызметінің тоқтатылуы, сыртқы және ішкі шекаралардың 
жабылуына байланысты миграцияның төмендеуі, тұрғындар табысы деңгейінің төмендеуі 
және басқалар) байланысты орын алды. Топ 2021 жылы эпидемиялық жағдайдың қалыпқа 
келуіне орай қызметкерлер тұрақсыздығының арту ықтималын болжап отыр. 

Күл үйінділерінің толуы

2020 жылы тәуекел Павлодар 3-ЖЭО-ның қолданыстағы күл үйіндісі 2021 жылы толады 
деп болжануымен, қаржыландыру көзінің болмауына байланысты күл үйіндісінің 3-кезегін 
салу бойынша шараларды жүзеге асырудың мерзімінен кешігуімен және Петропавл 2-ЖЭО 
жаңа күл үйіндісі үшін жер учаскесін таңдаудың созылуымен байланысты болды.

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Салынып жатқан күл үйінділерінің уақытылы пайдалануға берілмеуі (жобалау мен 

құрылыстың кешігуі);
2. Энергия өндіруші ұйымдардың тарифтік сметалары мен инвестициялық 

бағдарламаларында күл үйінділерін салу және дамыту (биіктету) бойынша жеткілікті 
қаржыландырудың болмауы;

3. ҚР заңнамасының жетімсіздігі, нақты айтқанда, күл үйінділерін салу және дамыту 
(биіктету) жобалары бойынша аса ірі капитал шығындарын электр қуаттылығының 
(қуаттылық нарығының) дайындығын ұстап тұру бойынша қызметті сатып алу туралы 
шарт аясында жеке тарифке қосу мүмкіндігінің жоқтығы.

Компания қызметінің толық 
(ішінара) тоқтауы/өндірістегі 
үзіліс

Негізгі тәуекел – Топтың өндірістік қызметінің үздіксіздігіне айтарлықтай ықпал ететін 2020 
жылдың факторы – коронавирустық инфекция (COVID-19) пандемиясы. 

ӨЗГЕ ӘЛЕУЕТТІ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Табиғи апаттар (су тасқыны, найзағай ұруы, өрт);
2. Диверсия және террористік қауіптер (акттер);
3. Уақытылы сатып алу жүргізбеу/материалдық ресурстардың жеткізілмеуі;
4. Отын қорының уақытылы толықтырылмауы/отынның жеткізілмеуі;
5. Өтімділік дефициті/қаражаттың болмауы;
6. Өрт /тұтанушылық;
7. Қондырғы жұмысындағы технологиялық ақаулар (апаттар, істен шығулар);
8. Әскери қимылдар, шерулер, жұмысшылардың рұқсатсыз баскөтерулері..

Өзгеріссіз (немесе динамика 
сәл ғана)

Тәуекелдердің корпоративтік 
реестріндегі жаңа тәуекел

Тәуекелді басқару тәсілі

Аталған тәуекелді басқару аясында келесі шаралар кешені жүзеге асырылуда:
1. 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;
2. Келесі жылға тарифтерді қорғау кезінде «ОАЭК» АҚ ЕҰ кәсіпорындарының тарифтік сметаларында еңбекті 

төлеу қорын арттыру;
3. ЕҰ қызметкерлерінің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын және әлеуметтік пакетті жақсарту; тұрғын үй жағдайын 

жақсартуға аса мұқтаж жұмысшыларға, жас мамандар мен аса қат қызметкерлерге баспана беру мүмкіндігін 
қарастыру;
4. PROFENERGY» бағдарламасын келесі бағыттар бойынша жүзеге асыруды жалғастыру:

• жоғары және орта-арнаулы оқу орындары студенттері мен түлектерін тарту есебінен сыртқы кадрлық 
резервті қалыптастыру;
• қызметкерлердің білім деңгейін арттыру;

5. Тәлімгерлік институтын дамыту;
6. Білікті жұмысшыларды материалдық және материалдық емес ынталандыру;
7. Қызметкерлерді сапалы дайындау, қайта дайындау, оқыту, біліктілігін арттыру және дамыту, 

Корпорациядағы білімді жинақтау үшін Корпоративтік оқыту орталығын құру.

1. Қолданыстағы күл үйінділері бөгеттерін шекті мүмкін белгіге дейін биіктету;
2. Павлодар 3-ЖЭО күл үйіндісінің құрылысын аяқтауға несие қаражатын тарту; 
3. Энергия өндіруші ұйымдардан кейін шығындарын электр қуаттылығының (қуаттылық нарығының) 

дайындығын ұстап тұру бойынша қызметті сатып алу туралы шарт аясында жеке тариф бекіту арқылы күл 
үйінділерін салуға және дамытуға (биіктетуге) өтінім қабылдау мүмкін болуы үшін қолданыстағы заңнама 
нормаларын өзгерту мақсатында  өкілетті мемлекеттік органдармен және электр энергиясы нарығының өзге 
қатысушыларымен өзара белсенді жұмыс жүргізу.

1.  Топтың әрбір еншілес ұйымында эпидемияға қарсы шаралар өткізу туралы бұйрықтар шығарылған және олар 
ұдайы түрде жаңаланып отырады. Жауапты тұлғалар бекітілген;

2.  Кіреберістерде термометриялық бақылаудың автоматты жүйелері орнатылған;
3.  Антисептик, дезинфекциялық заттар, қорғаныс маскалары мен қолғаптарын сатып алу уақытылы жүргізіледі; 
4.  Барлық құрылымдық бөлімшелерде күнделікті профилактика (дезинфекция, маска режимін сақтау, 

теромометрия, қызметкерлерге инструктаж өткізу, жадынамалар тарату) жүргізіледі;
5. COVID-19 расталған жағдайдағы әрекеттер алгоритмі бекітілді;
6. Компаниялар тобына қарайтын энергия өткізуші ұйымдардың тұтынушыларға қызмет көрсету 

орталықтарында дистанция аумақтары (баспалдақ алаңдары мен ғимарат ішінде арнайы белгілер салынды) 
белгіленді, келушілерді термометриялық бақылау жүргізілуде, дезинфекциялық заттардың бар-жоғын 
түгендеу және толықтырып отыру, халықты интернет не басқа ресурстар арқылы төлем жасау мүмкіндігі 
туралы ақпараттандыру және басқа шаралар жүзеге асырылды;

7. Жұмысшыларға «қашықтан жұмыс жасау» режимі бекітілді;
8. Транспорт құралдарына дезинфекция жасалды;
9. Барлық жиындар онлайн конференция режимінде өткізілді;
10. COVID-19-бен және ЖРВИ-мен науқастанған жұмысшыларға күн сайынғы мониторинг жүргізілді.

63



64 65

Тәуекел маңызының төмендеуі Тәуекел маңызының жоғарылауы

64

Негізгі тәуекел атауы 
және жыл қорытындысы 

бойынша тәуекелдің 
маңыздылық 
динамикасы 

Тәуекелдің сипаттамасы және негізгі тәуекел-факторлар

Сала: операциялық тәуекелдер

Жылу энергиясының 
нормативтен тыс шығындары

Жылу энергиясының нормативтен тыс шығындарының көрсеткіші өте жоғары деңгейде. 
Ол Топ қызмет ететін өңірлердегі (Екібастұз; Павлодар және Петропавл қалалары) 
магистральді және тарату жылу желілерінің өте жоғары тозу деңгейімен байланысты. 
2020 жылдың қорытындысы бойынша нормативтен тыс шығындардың абсолютті және 
салыстырмалы мәндерінің өскені байқалды. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Жылу желілерінің өте жоғары тозу деңгейі (қанағаттанарлықсыз жағдайы), оның 

ішінде құбыр өткізгіштерінің қаптамаларының жоқ болуы және/немесе зақымдалуы;
2. Жылу желілерінде жылу тасығыштарының ағыны (оның ішінде технологиялық 

ақаулар мен жылу желілерінің қанағаттанарлықсыз жағдайына байланысты);
3. Тұтынушылардың жылу желілеріне рұқсатсыз қосылуы;
4. Тұтынушылардың жылу түйіндерінде гидравликалық және температуралық 

режимдерді қамтамасыз ету үшін жылу желілері жұмысының рационалды емес режимі;
5. Пайдалы босату көлемінің өзгеруі (оның ішінде климаттық жағдайларға байланысты 

– жылу беру маусымы кезіндегі сыртқы ауаның салыстырмалы жоғары температурасы);
6. «Иесіз»/тұтынушылық жылу желілеріндегі жылу энергиясының төленбейтін 

шығындары және т.б.; 
7. Тұрғын үй қорының жылу тұтыну нормасының нақты жылу тұтынымымен сәйкес 

келмеуі;
8. Тұтынушыларда элеваторлық түйіндердің болмауы.

Жарақаттану/ қайғылы оқиға 

2020 жылы жарақаттану оқиғаларының 2019 жылмен салыстырғанда төмендегені тіркелді. 
Дегенмен, адам өліміне әкелген 1 (бір) қайғылы оқиға орын алды. 
Тәуекел Топ үшін маңызды және актуалды болып саналады. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1.  Жұмысшылардың жұмыс кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша 

ережелер мен нормаларда көрсетілген технологиялық талаптарды бұзуы;
2. Жекелеген жұмысшылардың қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша инструкция, 

талаптарды қанағаттанарлық деңгейде білмеуі;
3. Жұмыстың қанағаттанарлық деңгейде ұйымдастырылмауы;
4. Қондырғылардың істен шығуы, өндірістік апаттар.

Өзгеріссіз (немесе динамика 
сәл ғана)

Тәуекелдердің корпоративтік 
реестріндегі жаңа тәуекел

Тәуекелді басқару тәсілі

1. Құбыр өткізгіштерінің зақымдалған/жоқ қаптамаларын қалпына келтіру;
2. Жылу желілеріне жыл сайынғы күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу;
3. Алдын ала оқшауланған құбыр өткізгіштерін (ППУ-технология) пайдалана отырып жылу желілерін қайта 

құру; 
4. Тұтынушылардың элеваторлық жылу түйіндерінде есептік дроссель құрылғыларын орнату;
5. Жылу энергиясын рұқсатсыз тұтыну деректерін анықтау және олардың жолын кесу;
6. Тұрғын үй қорының жылу тұтыну нормаларын нақты жылу тұтынымы деңгейіне көтеру мақсатында өкілетті 

мемлекеттік органдармен өзара қызмет.

Тәуекелді азайту аясында тұрақты негізде өндірістік жарақаттануды төмендетуге бағытталған шаралар кешені 
жүзеге асырылады. Оның ішінде:

• қондырғылар, ғимараттар, құрылыстар мен автотранспорттың техникалық ахуалына қатаң бақылау;
• өндірістің зиянды және қауіпті факторларын азайту;
• тәуекелдерді бағалау;
• жұмыс кезіндегі техникалық қауіпсіздік жағдайына тұрақты бақылау жүргізу;
• жұмысшыларды арнаулы киім мен жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз ету;
• жұмысшыларды қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқыту және білімін 

тексеру;
• қайғылы оқиғалардың қайталанбауы үшін оларды зерттеу және терең талдау жасау;
• қауіпсіздік талаптарын бұзу себептерін анықтау үшін тәртіптік аудиттер өткізу;
• қондырғыны жөндеу уақытында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және оның абайсыз іске қосылуын 

болдырмас үшін қондырғыларды бұғаттау және маркілеу процедуралары (lock out/tag out, LOTO) енгізу; 
• қызметкерлерді биіктікте қауіпсіз жұмыс атқару үшін бес фиксация нүктесі бар сақтандыру белдіктерімен 

жабдықтау;
• электр желілік компанияларда қызметкердің жұмысқа рұқсатын фиксация жасау және коммутациялық 

аппаратураларды ауыстыру кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін каскаға қадалатын не планшеттегі 
бейнерегистраторларды қолдану;
• электротехникалық қызметкерлер үшін электр доғасынан қорғауға арналған термоқорғаныс матадан 

әзірленген костюмдерді қолдануға кезең-кезеңмен көшу.
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Өзгеріссіз (немесе динамика 
сәл ғана)

Тәуекелдердің корпоративтік 
реестріндегі жаңа тәуекел

Тәуекелді басқару тәсілі

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

• тұтынушыларды қарызы туралы хабарландыру;
• энергиямен қамту қызметіне уақытылы төлем жасамаған жағдайда энергия беру тоқтатылады;
• қарызды бөліп төлеу графигі жасалады;
• аталған қызметтерді уақытылы төлемегені үшін тұтынушылардан қарыз бен үстемеақыны мәжбүрлі өтеу 

үшін претензиялық жұмыстар жүргізіледі;
• борышкерлердің мүлкіне арест қойылады;
• сот орындаушыларымен бірге борышкерлерге рейдтер ұйымдастырылып, оның барысында мүлік тізімі 

жасалып, тартып алынады; 
• кәсіпорындар адресіне жұмысшылардың коммуналдық қызметтер үшін кешіктірілген қарызы туралы 

ақпарат жолданады;
• борышкерлердің Қазақстан Республикасы шекарасынан шығуы шектеледі;
• борышкердің қаржыландыру көздерінен өндіріп алу (еңбекақысы мен зейнетақы аударымдарынан ұстап 

қалу) жүргізіледі;
• өндіріп алу тәртібі өзгертіліп, соның негізінде саудаға шығару үшін борышкердің мүлкіне (пәтер немесе 

автотранспорт) бағалау жасалады. 
• Төмен өндіріп алу ықтималдығына ие қарыздар бойынша Топтың энергия өткізуші ұйымдарының 

бухгалтерлік есебінде күмәнді қарыздар бойынша резерв құрылады.

1. Топтың өндірістік кәсіпорындарында (Петропавл 2-ЖЭО, Павлодар 2-ЖЭО және Екібастұз ЖЭО) кешенді 
технологиялық аудит жүргізіп, соның нәтижесінде әрбір ЖЭО үшін қолайлы ҮҚТ тізімі анықталады.   
2. Қоршаған ортаға теріс ықпалды төмендетуге бағытталған Топтың энергия өндіруші кәсіпорындарының 

экологиялық тиімділігін арттыруға арналған ұзақмерзімді бағдарламаларды әзірлеу.
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Негізгі тәуекел 
атауы және жыл 

қорытындысы бойынша 
тәуекелдің маңыздылық 

динамикасы 

Тәуекелдің сипаттамасы және негізгі тәуекел-факторлар

Сала: қаржылық тәуекелдер

Электр және жылу 
энергиясының бөлшек 
нарығында кешіктірілген 
дебиторлық қарыздың өсімі

Тәуекелдің деңгейіне 2020 жылы COVID-19 пандемиясының энергиямен қамту қызметтерін 
тұтынушылардың төлем қабілетіне ықпалы айтарлықтай әсер етті. 2020 жылғы мамыр-
желтоқсанда ҚР Президентінің тапсырмасын орындау шеңберінде COVID-19 пандемиясы 
кезеңінде тұрғындарды қолдау үшін жергілікті атқарушы органдар тарапымен энергиямен 
қамтушы ұйымдардың адресіне тұрмыстық тұтынушылардың дебиторлық қарызын өтеу 
мақсатында субсидиялар берілді. Бұл мемлекеттік қолдау дебиторлық қарыз жағдайына 
белгілі бір деңгейде оң ықпал етті. Жыл қорытындысы бойынша тұтынылған энергияға 
қарыздың жалпы сомасы ішіндегі тұтынушылардың 3 айдан аса уақыт кешіктірілген қарызының 
үлесі 2019 жыл деңгейінде қалды. Жалпы, кешіктірілген қарыз көрсеткіші жоғары деңгейде 
қалып отыр. Бұл тәуекел Компаниялар тобы үшін маңызды болып табылады. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. Жылу және электр энергиясын тұтынушылардың энергиямен қамту қызметі үшін 

уақытылы және толық төлем жасау бойынша шарттың талаптарын сақтамауы:
• төмен төлем тәртібі;
• негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің нашарлауы (оның ішінде COVID-19 

пандемиясының ықпалымен байланысты).
2. Тұрғын жылжымайтын мүлікті энергиямен қамту қызметі үшін қарызды өтемей сату-сатып 

алу бойынша мәмілені жүзеге асыру мүмкіндігі тұрғысында заңнамалық базаның жетімсіздігі;
3. Баспана меншік иесі ауысқан кезде энергиямен қамту шартын қайта жасаудың уақытылы 

жүргізілмеуі;
4. COVID-19 бойынша төтенше жағдай әрекет еткен кезеңде қарызды уақытылы төлемегені 

үшін үстемеақы мен айыппұл санкцияларын (желіден ажырату, қарызды мәжбүрлі өтету) 
салуға тыйым.

Сала: құқықтық тәуекелдер

Экологиялық нормаларды 
қатаңдату

2021 жылы 1 қаңтарда жаңа мазмұнда бекітілген ҚР Экологиялық кодексінде экологиялық 
талаптарды мейлінше қатаңдату қарастырылған. НҚА 2021 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне 
енеді. Кодексте бірінші қауіп санатына ие нысандар үшін үздік қолжетімді технологияларды 
(ҮҚТ) ендіре отырып, кешенді экологиялық рұқсаттарға көшу қарастырылған. 
Топтың өндірістік кәсіпорындарында экологиялық нормаларды сақтау тәуекел тудырады, 
ол қомақты қаржылық төлемдерге әкелуі мүмкін. Құзырлы органдар қоршаған ортаға 
айтарлықтай зиянды ықпалын тигізетін өндірістерге өндірістің экологиялылығын арттыруға 
бағытталған нақты талаптарды қойып келген, қазір де қойып отыр, болашақта да қоя береді. 
Алайда ҮҚТ енгізу бойынша құны қымбат ауқымды жобаларды жүзеге асыру бойынша 
міндеттемелерді мемлекеттік қолдаусыз орындау қомақты қаражатты талап етеді, ол өз 
кезегінде бизнеске, Компанияның қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелеріне теріс 
ықпал етеді. 

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОРЛАР:
1. ҚР-да нормалары қатаңдатылған жаңа Экологиялық кодекстің қабылдануы, оның ішінде:

• қоршаған ортаға шығарылымдар бойынша шекті экологиялық нормативтерді қатаңдату;
• өндірістің қоршаған ортаға теріс ықпалын төмендетуге бағытталған қымбат (барлық 

жағдайда техникалық мүмкін және қолдануға лайық емес) үздік қолжетімді технологияларды 
(ҮҚТ) қоршаған ортаға айтарлықтай зиянды ықпал ететін энергия өндіруші кәсіпорындарда 
міндетті енгізудің қажеттігі;
• қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы есептеу кезінде төмендетуші коэффициенттерді кезең-

кезеңмен арттыру (кешенді экономикалық рұқсатты алмаған жағдайда);
2. Жаңа экологиялық нормаларды бұзғаны үшін әкімшілік айыппұлдарды арттыруды 

қарастыратын ҚР өзге НҚА-не (ӘҚБТК, Салық кодексі) тиісті өзгерістер енгізу.
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«ОАЭК» Компаниялар тобында бірегей үздіксіз 
процеске біріккен саясаттар, процестер, процедуралар, 
тәртіп және әрекет нормаларының жиынтығын 
құрайтын Ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) енгізілген. ІБЖ 
Директорлар кеңесі, барлық атқарушы, бақылаушы 
органдар мен қызметкерлер жүзеге асыратын 
Компаниялар тобын басқару процесінің бөлігі болып 
табылады. 

Басқарудың барлық деңгейіндегі жетекшілік 
Корпорацияда келесілер арқылы тиімді бақылау 
ортасын құрады: 

 > компаниялар тобы қызметкерлерінде ішкі бақылау 
процедураларын орындау қажеттілігі туралы түсінік 
қалыптастыру;

 > корпоративтік мәдениеттің жоғары деңгейін сақтау 
және адалдық пен компетенттік принциптерін көрсету;

Компаниялар тобында Ішкі бақылау жүйесінің үш 
деңгейі айқындалған:

 > компаниялар тобы қызметкерлерінің кәсібилік 
және компетенттігін арттыру;

 > құрылымдық бөлімшелер және қызметкерлердің 
өзара қызмет тиімділігін қамтамасыз ету;

 > өкілеттік пен жауапкершілікті тиімді бөлуді 
қамтамасыз ету;

 > алаяқтықты болдырмау механизмдерін 
қалыптастыру;

 > ішкі бақылау органдары қызметін ұйымдастыру. 

ІБЖ Компаниялар тобының операциялық және 
инвестициялық қызметінің тиімділігін, барлық 
есептіліктердің дұрыстығын қамтамасыз етуге, 
заңнамалық актілер мен ішкі корпоративтік 
талаптардың сақталуына бағытталған. Корпорация 
оның барлық қызметі тәуекелдерді төмендету 
мақсатында адекватты бақылануына ұмтылады. 
Бақылау процедуралары басқарудың барлық 
деңгейінде енгізілген. 

Ресурстардың өнімділігін, 
рентабельділігін 
және сақталуын қоса 
алғанда, Компаниялар 
тобының 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.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ СӘЙКЕСТІКТІ 
БАҚЫЛАУ

ТБЖ ЖӘНЕ ІБЖ ДАМЫТУ БОЙЫНША 
2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАР

 > «ОАЭК» АҚ және ЕҰ тәуекелдер реестрі мен тәуекелдер картасын актуалдандыру;

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

 > Келесі бизнес-процестерде тәуекелдерді анықтау және бағалау, ІБЖ ұйымдастыру тиімділігін тал-
дау және тестілеу:

• «Кәсіпорынды транспорттық қамтамасыз ету», 
• «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды басқару»,
• «Қорларды басқару және қойма шаруашылығы»,
•  «Техникалық қызмет көрсету және жөндеулерді басқару».

 > Алаяқтық тәуекеліне бейім бизнес-процестер тізімін жаңарту;

 > Сапа менеджменті стандарты (ISO 9001:2015) аясында «ОАЭК» АҚ Компаниялар тобын процестік 
басқарудың тәсілдері мен принциптерін жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

«ОАЭК» АҚ Компаниялар тобында Директорлар кеңесі 
бекіткен Коррупция және алаяқтыққа қарсы әрекет 
саясаты бар. Ол Корпорацияның бұл саладағы негізгі 
ішкі нормативтік құжаты болып табылады. Саясат 
Корпорация басшылығының коррупцияны кез келген 
формада болмасын қабылдамау бойынша бірыңғай 
этикалық стандарт қалыптастыруына негізделеді. 

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

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

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

Компаниялар тобында қызмет ашықтығын 
арттыруға бағытталған жұмыстар ұдайы жүргізіледі. 
Корпорацияның іскери серіктестерін Коррупцияға 
және алаяқтыққа қарсы әрекет ету бойынша 
саясатының талаптары мен принциптері туралы 
хабардар ету мақсатында Корпорацияның тауарлар, 
жұмыстар және қызметтер сатып алу туралы 
шарттарының типтік шаблондарына коррупция 
деректерін анықтау жағдайына байланысты тиісті 
бөлімдер қосылған. 

Коррупция және алаяқтыққа қарсы әрекет ету 
саясатының талаптарын орындау мақсатында 2020 
жылы Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру 
бойынша жұмыс жоспарына сәйкес Тәуекел-
менеджмент департаменті Компаниялар тобының 
қолданыстағы бизнес-процестерінің алаяқтық пен 
коррупцияға бейімдігін бағалау үшін жұмысшылар 
арасында интерактивті сервистердің көмегімен 
анонимді сауалнама жүргізді. 

Сауалнамаға барлық ЕҰ мен Топ компанияларының 
құрылымдық бөлімшелерінің 50 %-дан астамы 
белсенді қатысты. Оның нәтижесінде Топ 
жұмысшыларының алаяқтық пен коррупция әрекетін 
жасау ықтималы жоғары бизнес-процестер тізімі 
мен алаяқтық пен коррупцияға бейім құрылымдық 
бөлімшелер тізімі жаңартылды. 

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

Корпорацияның ішкі процедураларына сәйкес, 
жұмысқа жаңадан қабылданған жұмысшылар 
Коррупция және алаяқтыққа қарсы әрекет саясатымен 
міндетті түрде танысып, бұл талаптарды сақтау туралы 
жазбаша түрде растайды. 

2020 жылы коррупция не алаяқтық оқиғасы тіркелген 
жоқ. 

КОРРУПЦИЯҒА ҚАРСЫ 
ӘРЕКЕТ

ІШКІ БАҚЫЛАУ 
СТАНДАРТТАРЫ
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Тұрақты даму принциптері ОАЭК» АҚ Компаниялар тобы қызметінің негізі болып табылады. 
Жолға қойылған өзара қызмет жүйесінің арқасында Корпорация мүдделі тараптардың пікірі, 
көзқарасы және өтініштерінен әрдайым хабардар. Өз қызметінің жоғары қоғамдық маңызына 
байланысты «ОАЭК» АҚ тәуекелдерді төмендету мақсатында барлық мүдделі тараптармен 
өзара қызмет тиімділігін арттыру және кеңейту бағытындағы кешенді шараларды жүзеге асы-
рады.

Корпорация өзінің шешімдері мен қызметіне мүдделі 
тұлғалардың тобын айқындаған. Бұл оларға жауап 
ретіндегі өзінің ықпалы мен қандай шаралар қолдану 
қажеттігін түсінуге көмектеседі. Мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеудің негізі – ағымдағы қызметі мен 
стратегиялық дамуына ықпалын бағалау, сондай-ақ, 
Корпорацияның мүдделі тараптармен қалыптасқан 
өзара қызметі болып табылады. 2013 жылдан бері 
Корпорация тұрақты түрде Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет жоспары мен есебін жариялайды. Бұл құжат-
тар корпоративтік сайтта жарияланған. Есепте сандық 
және сапалық көрсеткіштер, шаралар, сондай-ақ, 
ақпарат тарату көздері кеңінен ашылып көрсетіледі. 

Құжаттың негізгі тақырыптары: «Қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау», «Әлеуметтік көмек және қолдау», 
«Еңбек дауларын шешу тәртібі», «Ұжымдық шартты 
орындау», «Бос уақыт пен демалысты ұйымдастыру», 
«Кәсіпорын қызметінің ықпалы», «Мемлекеттік билік 
органдарымен өзара қызмет. Кәсіпорынның қала мен 
өңір өміріне қатысуы», «Жылу беру маусымына дай-
ындық», «Инвестициялық міндеттемелерді орындау», 
«Тендерлер өткізу кезінде ашықтықты қамтамасыз 
ету», «Экология, әлеуметтік қызмет мәселелері» және 
басқалар. 

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 
(СТЕЙКХОЛДЕРЛЕРМЕН) 
ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ

Есептің толық нұсқасымен 
сайттан танысуға болады

Корпорация 
стейкхолдері

Стейкхолдерлердің 
Корпорацияға қатысты 

мүддесі

Стейкхолдер мен 
Корпорацияның 
диалог формасы

2020 жылы атқарылған 
жұмыстар 

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.

 > Акционерлердің 
жалпы жиналысының 
шешімдері;

 > Директорлар 
кеңесінің шешімдері;

 > корпоративтік сайт;
 > жылдық есеп;
 > жиналыстар, іскери 

кездесулер.

Директорлар кеңесінің 16 отырысы 
өтті.

 > Корпоративті басқарудың 
барлық формаларын жақсарту 
мақсатында жұмыстар жүргізілді.

6
«ОАЭК» АҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ 
ҚАБЫЛДАНҒАН ҚАҒИДАЛАРЫН ҚАТАҢ САҚТАЙ ОТЫРЫП, ЖЕТЕКШІ 
ЖЕКЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯ ҚҰРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. 

ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ
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Корпорация 
стейкхолдері

Стейкхолдерлердің 
Корпорацияға 

қатысты мүддесі

Стейкхолдер мен 
Корпорацияның 
диалог формасы

2020 жылы атқарылған 
жұмыстар 

Оқу орындары

 > Салалық ғылым мен 
білімнің дамуына үлес қосу;

 > Перспективті кадрларды 
дайындау мен ұрпақтар 
сабақтастығын қамтамасыз ету;

 > Қайырымдылық және 
демеушілік көмек көрсету.

 > Қызмет ету 
өңірлеріндегі ЖОО-
лармен әріптестік;

 > емтихан 
комиссияларына, 
біліктілік 
комиссияларына, білім 
беру бағдарламаларын 
аккредиттеу процестеріне 
қатысу;

 > ғылыми идеялар 
байқауына қатысу. 

2020 жылы ПЭ және СКЭ 
корпоративтік атаулы 
стипендияларын алуға 
ғылыми жұмыстарға байқау 
ұйымдастырылып, өткізілді. 

ПЭ тобы оқу орындарының 
177 студентіне ақы төленбейтін 
өндірістік тәжірибеден өту 
мүмкіндігі берілді. 

СКЭ кәсіпорындарында 
тәжірибеден 36 студент өтті, 
оның ішінде 2 студентке ақы 
төленді. 5 студент жазғы кезеңге 
жұмысқа орналасты. Компания 
нысандарына 2 экскурсия 
өткізілді. 

2020 жылы АЭҮК компаниясында 
29 студент тәжірибеден 
өтті,  оның ішінде 7 студентке 
ақы төленді. Ақы төленетін 
тәжірибеден өту кезінде 5 
студентті компания тамақпен 
қамтыды. Оқу орнын бітірген соң 
4 адам жұмысқа орналасты. 

Үкіметтік емес 
ұйымдар (ҮЕҰ)

 > Корпорацияның даму 
перспективалары туралы 
ақпарат алу;

 > Қоршаған ортаға негативті 
ықпалды төмендету;

 > Қайырымдылық және 
демеушілік көмек көрсету;

 > Қоғамдық тыңдаулар.

 > Қоғамдық тыңдаулар 
өткізу;

 > ағымдағы қызмет 
туралы ақпараттандыру;

 > Корпорацияға 
бағытталған хаттар 
(хабарламалар). 

2020 жылы Компаниялар 
тобында экология, қызметтер 
көрсету, тарифтік сметаны бекіту, 
қызмет туралы есеп бойынша 29 
қоғамдық тыңдау өткізілді:

ПЭ – 13,
СКЭ – 9,
АЭҮК – 3,
«Астанаэнергосбыт» – 4.

БАҚ  

 > Бизнес-процестердің 
ашықтығы;

 > Корпорация қызметі 
туралы келесі тақырыптардағы 
ақпаратқа оперативті 
қолжетімділікті қамтамасыз ету: 

• өндіріс қауіпсіздігі;
• өндірісті жаңғырту;
• қаржылық 

көрсеткіштер;
• бірлескен жобаларды 

жүзеге асыру;
• Корпорация, саланы 

дамыту перспективалары.

 > Баспасөз турлары, 
БАҚ-қа арналған 
брифингтер, баспасөз 
конференциялары;

 > баспасөз релиздері;
 > ақпараттық сұрауларға 

жауаптар;
 > БАҚ-қа мониторинг. 

2020 жылы «ОАЭК» АҚ 
компаниялар тобы қызметі 
туралы БАҚ және әлеуметтік 
желілерде 10 393 материал 
жарияланды және эфирге шықты. 

Холдингтің  PR қызметтері 
корпоративтік басылымдардың 
50 санын жарыққа шығарды. 

Корпорация 
стейкхолдері

Стейкхолдерлердің 
Корпорацияға 

қатысты мүддесі

Стейкхолдер мен 
Корпорацияның 
диалог формасы

2020 жылы атқарылған 
жұмыстар 

Қызметкерлер

 > Кадрлық және әлеуметтік 
саясат;

 > Ұжымдық шарт 
талаптары;

 > Қазақстан 
Республикасының еңбек 
заңнамасын сақтау;

 > Жоғары білікті 
жұмысшыларды ұстап 
қалуға және тартуға 
мотивация.

 > Басшылық шешімдері;
 > бұйрықтар мен қаулылар;
 > өндірістік, оперативті және 

өзге жиналыстар;
 > ағымдағы қызмет туралы 

есептер;
 > ауызша келіссөздер;
 > өнеркәсіптік қауіпсіздік 

және еңбекті қорғау бойынша 
инструктаждар;

 > ішкікорпоративтік 
коммуникация арналары;

 > сауалнама және анкеталар;
 > әлеуметтік желілердегі 

ресми аккаунттар. 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» және «АЭҮК» 
АҚ-нда Ұжымдық шарт ережелері 
сақталды. 

Компаниялар тобында 
қызметкерлерге әлеуметтік көмек 
пен қолдау көрсетілді.

ЕҰ-да «Үздік маман» байқауы 
өткізілді.

PROFENERGY корпоративтік жобасы 
аясында шараларды жүзеге асыру 
жалғасын тапты. 

ЕҰ-дың үздік қызметкерлері салалық 
және корпоративті наградалармен 
марапатталып, кәсіби атақтарға ие 
болды. 

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.

 > Корпорацияның 
қаржылық-шаруашылық 
қызметінің қорытындылары 
бойынша есеп беру;

 > Корпорация қызметінің 
түрлі бағыты бойынша 
мемлекеттік органдардың 
сұрауларына ақпарат беру;

 > Қазақстан Республикасы 
Заңдары мен нормативті 
актілеріне өзгерістер енгізу 
туралы ұсыныстар әзірлеу;

 > Корпорация мен 
жергілікті атқарушы органдар 
арасында өңірлердің 
әлеуметтік салаларын дамыту 
бойынша әріптестік туралы 
меморандумдар;

 > жиналыстар, іскери 
кездесулер. 

2020 жылы өңірлер әкімдерінің 
блогына күнделікті мониторинг 
жасалды. Азаматтардың Холдинг 
кәсіпорындарының қызметіне 
қатысты барлық өтініштеріне жауап 
берілді. 

Корпоративтік сайттарда электр 
және жылу энергиясының жоспарлы 
және апаттық өшірілуі туралы 
ақпарат тұрақты түрде жарияланды: 
жөндеу жұмыстарын өткізу мен жылу 
желілерін сынақтан өткізу мерзімдері 
көрсетілді. 

ЕҰ кәсіпорындары тобының 
жетекшілері (немесе тағайындалған 
жауапты тұлғалар) мемлекеттік 
және бақылаушы органдармен бірге 
тұрғын үй қорларын жылу беру 
маусымына дайындау бойынша 
штаб отырыстарына қатысты. 

Жергілікті 
қоғамдастықтар 
(тұтынушылар)

 > Нарықтағы үлесі/ 
нарықта қатысуы;

 > Электр және жылу 
энергиясымен үздіксіз және 
сенімді қамтамасыз ету;

 > Маркетингтік 
коммуникациялар;

 > Қоршаған ортаға 
эмиссиялар

 > Ақпараттандыру және 
тұтынушылармен кері 
байланыс жүйесі;

 > қоғамдық тыңдаулар, 
кездесулер;

 > жылыдқ есеп;
 > серіктестік пен әріптестік 

туралы меморандумдар мен 
келісімдерге қол қою;

 > әлеуметтік желілердегі 
ресми аккаунттар.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпорындар 
тобы тұтынушылардың 501 881 
өтінішін қабылдап, қарастырды. 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» кәсіпорындар тобы 
тұтынушылардың 377 043 өтінішін 
қабылдап, қарастырды. 

АЭҮК компаниясына 
тұтынушылардан 52 өтініш түсті. 
«Астанаэнергосбыт» ЖШС  
тұтынушылардың 671 409  өтінішін 
қабылдап, қарастырды.

Қоңыраулар мен электронды 
хабарламаларда сұрақтар, өтініштер, 
ұсыныстар, есеп құралдарының 
мәліметтерін байланыс 
орталықтарына беру және басқалар 
болды. 
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АҚ желілер арқылы электр энергиясын беру 
және тарату қызметтерін көрсету бойынша және 
инвестициялық бағдарламасының орындалуы 
бойынша 2019 жылғы есеп (02.11.2020).

Бұқаралық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат Павло-
дар және Екібастұз қалаларының БАҚ-нда және компа-
ниялардың ресми аккаунттарында жарияланды. 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

«АЭҮК» АҚ

«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС
2020 жылы 9 қоғамдық және бұқаралық тыңдау 
өткізілді. Пандемияға байланысты шаралардың 
барлығы дерлік онлайн форматта ұйымдасты-
рылды:

1. Петропавл 2-ЖЭО қызметі туралы 2019 жылғы есеп 
(29.05.2020).

2. «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ қызметі туралы 2019 жылғы есеп (29.05.2020).

3. «Петропавл жылу желілері» ЖШС қызметі туралы 2019 
жылғы есеп (01.06.2020).

4. «Севказэнергосбыт» ЖШС қызметі туралы 2019 жылғы 
есеп (01.06.2020).

5. Петропавл 2-ЖЭО инвестициялық міндеттемелерін 
орындау туралы 2019 жылғы есеп (29.07.2020).

6. «Солтүстік Қазақстан электр желілік тарату компаниясы» 
АҚ инвестициялық міндеттемелерін орындау туралы 2019 
жылғы есеп (29.07.2020).

7. «Петропавл жылу желілері» ЖШС инвестициялық 
міндеттемелерін орындау туралы 2019 жылғы есеп 
(30.07.2020).

8. «Севказэнергосбыт» ЖШС инвестициялық 
міндеттемелерін орындау туралы 2019 жылғы есеп.

9. Петропавл 2-ЖЭО, «Солтүстік Қазақстан электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ, «Петропавл жылу желілері» ЖШС, 
«Севказэнергосбыт» ЖШС қызметтеріне тарифтер мен 
тарифтік сметаларды бекітуге өтініштерді қарау жобасы 
бойынша бұқаралық тыңдауларды өткізу (23.10.2020). 

Бұқаралық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат Пе-
тропавл қаласының БАҚ-нда және компаниялардың 
ресми аккаунттарында жарияланды.

2020 жылы 3 қоғамдық және бұқаралық тыңдау 
өткізілді. Пандемияға байланысты шаралардың 
барлығы дерлік онлайн форматта ұйымдасты-
рылды:

1. 2021-2025 жылдар кезеңіне арналған 
инвестициялық бағдарламаны есепке ала отырып, 
электр энергиясын беру бойынша қызметтерге тарифті 
бекітуге қоғамдық тыңдаулар (13.11.2020).

2020 жылы 4 қоғамдық және бұқаралық тыңдау 
өткізілді. Пандемияға байланысты шаралардың 
барлығы дерлік онлайн форматта ұйымдасты-
рылды:

1. «Нұр-Сұлтан қаласы тұтынушыларын жылу 
энергиясымен қамту» қызметін көрсету бойынша  
2019 жылғы есебіне «Астанаэнергосбыт» ЖШС 
ақпараты (12.03.2020).

2. «Нұр-Сұлтан қаласы тұтынушыларын жылу 
энергиясымен қамту» қызметін көрсету бойынша 
бұқаралық тыңдаулар форматындағы 2019 жылғы 
есеп (20.03.2020).

3. «Жылу энергиясымен қамту» реттелетін қызметі 
бойынша тарифтік сметаның орындалу барысы туралы 
2020 жылдың І жартыжылдық есебі (22.07.2020).

4. «Астанаэнергосбыт» ЖШС тұтынушылар 
мен басқа да мүдделі тұлғалар алдындағы жылу 
энергиясымен қамту қызметі бойынша 2020 жылдың І 
жартыжылдықтағы есебі (30.07.2020).

Бұқаралық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат Ақмо-
ла облысының БАҚ-нда және компаниялардың ресми 
аккаунттарында жарияланды.

2020 жылы «ОАЭК» Компаниялар тобы мүдделі тұлға-
ларды Корпорация және оның еншілес ұйымдарының 
корпоративтік сайттарын актуалдандыру, БАҚ және 
әлеуметтік желілерде ақпарат жариялау, сұрақтарға 
жауап беру, бұқаралық тыңдаулар, баспасөз турларын, 
«дөңгелек үстелдер» ұйымдастыру жолымен тұрақты 
түрде ақпараттандырып отырды. Холдингтің PR қызмет-
тері корпоративтік басылымдардың 50 санын жарыққа 
шығарды. 

2020 жылы «ОАЭК» АҚ-ның кәсіпорындарында 9 бас-
пасөз туры ұйымдастырылды, Компаниялар тобының 
қызметі туралы БАҚ пен әлеуметтік желілерде 10393 
материал жарық көрді (оның ішінде «ОАЭК» АҚ туралы 
– 720, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ – 5 238, «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» АҚ – 979, «АЭҮК» АҚ – 1 486, «Астанаэнергосбыт» 
ЖШС – 2 600). 

Жыл ішінде мүдделі тараптарға арналған ақпарат-
тық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

2. Бекітілген тарифтік сметаны оорындау туралы есеп 
және «АЭҮК» АҚ 2019 жылғы қызметі туралы жыл 
сайынғы есеп (13.06.2020).

3. 2020 жылғы І жартыжылдықтың есебі (31.07.2020).

Бұқаралық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат Ақмола 
облысының БАҚ-нда және компаниялардың ресми акка-
унттарында жарияланды.

БАҚ ЖӘНЕ ҚОҒАММЕН 
ЖҰМЫС

Корпорация 
стейкхолдері

Стейкхолдерлердің 
Корпорацияға қатысты 

мүддесі

Стейкхолдер мен 
Корпорацияның 
диалог формасы

2020 жылы 
атқарылған 

жұмыстар 

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.

 > Ұжымдық шартты талқылау 
және бекіту;

 > кәсіподақ мүшелерінің 
менеджментпен жиналыстары 
және кездесулері. 

Кәсіподақ қызметін жүзеге 
асыру үшін жағдайлар жасау 
бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Кәсіподақ ұйымдарымен 
әріптестік ҚР заңнамалық 
актілері мен Ұжымдық 
шарт талаптарына сәйкес 
өзара мүдде, тең құқылық 
принциптері аясында 
құрылады.

Жеткізушілер, 
мердігерлер

 > Ашық бәсекеге қабілетті орта құру;
 > Баға қалыптастырудың нарықтық 

механизмдерін қолдану;
 > Өзара тиімді әріптестік 

тұрақтылығы мен сенімділігі;
 > Шарттар/контракттар бойынша 

міндеттемелерді орындау кепілдігі.

 > Кері байланыс жүйесі, 
кездесулер, келіссөздер өткізу;

 > келісімшарттар, 
меморандумдар, әріптестік 
туралы келісімдерге қол қою;

 > тендерлер;
 > мердігерлермен және 

клиенттермен кездесулер. 

2020 жылы Компаниялар 
тобының корпоративті 
сайттарында және БАҚ-нда 
тендерлерді өткізу және 
олардың қорытындылары 
туралы хабарландырулар 
жарияланды. 

2020 жылы 13 қоғамдық және бұқаралық тыңдау 
өткізілді. Пандемияға байланысты шаралардың 
барлығы дерлік онлайн форматта ұйымдасты-
рылды:

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның Павлодар қаласы 
тұтынушылары алдында жылу энергиясын өндіру 
қызметтерін көрсетуі бойынша 2019 жылғы жыл 
сайынғы есебі (02.11.2020).  

2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның Павлодар қаласы 
тұтынушылары алдында жылу энергиясын өндіру 
қызметтерін көрсетуі (3-ЖЭО, 2-ЖЭО) бойынша 
2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы есебі 
(02.11.2020).

3. «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нің тұтынушылар 
және өзге мүдделі тұлғалар алдында жылу 
энергиясын беру және тарату бойынша            
2019 жылғы қызметі туралы есебі (02.11.2020).

4. «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нің тұтынушылар 
және өзге мүдделі тұлғалар алдында жылу 
энергиясын беру және тарату бойынша            
2020 жылғы І жартыжылдықтағы қызметі туралы 
есебі (02.11.2020).

5. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нің Екібастұз қаласын 
жылу энергиясымен қамту қызметі бойынша 
2019 жылғы есебі (23.11.2020).

6. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нің Екібастұз 
қаласын жылу энергиясымен қамту қызметі 

бойынша 2020 жылғы І жартыжылдықтағы есебі 
(23.11.2020).

7. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нің Павлодар қаласын 
жылу энергиясымен қамту қызметі бойынша     
2019 жылғы есебі (02.11.2020).

8. «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-нің Павлодар қаласын 
жылу энергиясымен қамту қызметі бойынша 2020 
жылғы І жартыжылдықтағы есебі (02.11.2020).

9. 01.05.2020 – 30.04.2021 жылдар кезеңінде 
Екібастұз қаласында жылу энергиясын өндіру, беру 
және таратуға тарифтік смета жобасын талқылау 
бойынша «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС бұқаралық 
тыңдаулары (11.03.2020).

10. «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нің Екібастұз 
тұтынушылары алдындағы жылу энергиясын 
өндіру, беру және тарату қызметтері бойынша  
2019 жылғы есебі (05.11.2020).

11. «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС-нің Екібастұз 
тұтынушылары алдындағы жылу энергиясын 
өндіру, беру және тарату қызметтері бойынша  
2020 жылғы І жартыжылдықтағы есебі 
(05.11.2020).

12. Электр энергиясын беру және тарату қызметтерін 
көрсету бойынша «Павлодар электр желілік 
тарату компаниясы» АҚ бекітілген инвестициялық 
бағдарламасының орындалуы, бекітілген тарифтік 
сметаның орындалуы бойынша 2020 жылдың 
бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша 
есеп (02.11.2020).

13. «Павлодар электр желілік тарату компаниясы» 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
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2020 жыл соңында қызметкерлердің негізгі 
бөлігін 30–50 жас (51,3 %) аралығындағы 
еңбек қызметіндегі ең тәжірибелі жұмысшылар 
құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 1,6 %-ға 
жоғары. 30 жасқа дейінгі жұмысшылар үлесі 
2019 жылғы көрсеткіштен 2,1 % төмен. 50 жастан 
асқан қызметкерлер (29 %) саны 2019 жылмен 
салыстырғанда 0,6 % артты. Бұл көрсеткіштерді 
назарға ала отырып, Компания кәсіби білім мен 
біліктілікті беру және ізбасарлықты қамтамасыз ету 
мақсатында жас мамандар мен тәжірибелі, жоғары 
білікті қызметкерлердің оңтайлы қатынасына қол 
жеткізу үшін қызметкерлер құрамын бірте-бірте 
жасарту бағытындағы шараларды жүргізеді. 

2018-2020 жылдар аралығында Корпорацияда жоға-
ры білімді жұмысшылар үлесінің арту және жалпы орта 
білімі бар жұмысшылар санының кему тенденциясы 
байқалды. Бұл қызметкерлерді білім деңгейін артты-
руға ынталандырумен, оның ішінде «PROFENERGY» 
корпоративтік бағдарламасы бойынша шаралар ке-
шенін жүзеге асырумен байланысты. Техникалық/кәсі-
би білімі бар жұмысшылар саны 2019 жыл деңгейінде. 

Жыл сайын Корпорацияның 300-ге жуық қызметкері 
ЖОО және колледжерде, оның ішінде салалық маман-
дық бойынша білім алады. «PROFENERGY» шарала-
рына қатысу-қатыспауына қарамастан кәсіпорындар 
оқудағы жұмысшылар мен оқу орнын бітірген жұмыс-
шыларға қолдау көрсетеді. 2020 жылы 80 жұмысшы 
диплом қорғаса, олардың ішінде 62 жұмысшы кәсіпо-
рын саласы бойынша оқуын тәмамдады. 

2020 жылдың соңында жұмысшылармен еңбек шартын жасау үлесі 99,9 %-ды құрады. 

Жұмыстың белгілі бір түрлерін немесе маусымдық жұмыстарды орындау үшін кәсіпорындар штаттан тыс қызмет-
керлерді тартады. Олардың үлесі жұмыс күшінің жалпы санының 0,1 %-ын құрайды. Компаниялар тобы қызмет-
керлері санының 1,7 %-ы жұмыспен ішінара қамтылған. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАСЫ 
БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІМ 
БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 2020 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ ТИПІ БОЙЫНША БӨЛІНІСТЕГІ ЖАЛПЫ САНЫ

Жұмысшылардың жас құрамы Білім беру деңгейінің динамикасы

Холдинг бойынша орташа жас – 40 жасты құрайды. 

2018 2019 2020

31,7 %

43,3�%

25,0 %

32,4�%

43,1 %

24,4 %

33,0 %

43,1 %

23,9 %

Техникалық/ 
кәсіби

Жоғары Жалпы орта

30 жасқа дейін 
(19,7%)

30-50 (51.3%)

50 жастан жоғары 
(29%)

6,8�%

22,6�%

10,1�%

13,0 %

28,8 %

18,8�%

әйелдерерлер

Көрсеткіш Мәні (адам)
Оның ішінде

ерлер әйелдер

Жұмысшылардың есептік кезең соңындағы (штаттағы) 
саны

Шарт мерзімі бойынша: 10 441 6 312 4 129

Белгіленбеген мерзімге еңбек шартымен жұмыс істеушілер 8 339 5 507
5 195

55,4
3 144

Уақытша (жедел) шартпен жұмыс істеушілер 2 102 1 117 985

Жұмыс типі бойынша: 10 441 6 326 4 115

Толық жұмыспен қамтылғандар 10 262 6 229 4 033

Ішінара жұмыспен қамтылғандар 179 104 75

Бақылаудағы жұмысшылар (штаттан тыс) 12 2 10

Жұмыс күшінің жалпы саны 10453

КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
САЯСАТ

«ОАЭК» АҚ қызметкерлерді басқару саясаты қыз-
меткерлер мүмкіндігін толық ашудың барлық мүм-
кіндіктерді жасау бойынша үздіксіз жұмыс жүретін 
тиімді корпоративтік басқару жүйесі бар компания 
құру негізіндегі Корпорацияның стратегиялық даму 
мақсаттарына сәйкес келеді. Корпорация қызметкер-
лерді басқару саласындағы саясатын түрлі деңгейдегі 
кәсіби қызметкерлерді тарту, жоғары кәсіби қызмет-
керлерді ұстап қалу, қызметкерлерді үздіксіз кәсіби 
оқыту және дамыту, жас қызметкерлердің кәсіби 
өсуіне мүмкіндіктер беру, кадрлық резервті құру және 
дарындарды басқару жолымен бекемдейді.

Корпорация қызметкерлерінің сандық құрамы 
2020 жылдың 31 желтоқсаны бойынша 10 441 
адамды құрады. Сандық құрамның 2019 жылмен 
салыстырғанда 1,1 %-ға және 2018 жылмен 
салыстырғанда 3,2 %-ға кемуі «ОАЭК» АҚ еншілес 
ұйымдарының сандық құрамын оңтайландырумен 
және карантиндік шектеу шараларына (COVID-19 
пандемиясы). орай жаңа қызметкерлерді 
қабылдаудың тоқтатылуымен байланысты болды. 

Корпорация қызметкерлерінің жынысы бойынша құрылымының ара қатынасы ерлердің 60,6 % жоғары үлесімен 
сипатталады. Өндіріс қызметкерлері негізінен «жұмысшылар» санатынан тұрады, оның 74,4 % пайызын ерлер 
құрайды.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ

ҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ САНЫ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНАТЫ 
МЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ

Компания атауы Жұмысшылар 
саны, адам

«ОАЭК» АҚ компаниялар 
тобы

84

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобы

4 879

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
компаниялар тобы

2 543

«АЭҮК» АҚ компаниялар 
тобы

2 396

«Астанаэнергосбыт» ЖШС 539

Барлығы 10 441

2019

2020 10 441

10 553

10 7822018

«ОАЭК» АҚ кәсіпорындары бойынша 
2020 жыл соңындағы сандық құрамның 

бөлінісі

Сандық құрамның өзгеру динамикасы, адам

Қызметкерлер 
санаты

Барлығы
олардың ішінде:

ерлер әйелдер

адам  % адам  % адам  %

Саны 10 441 100 6 327 60,6 4 114 39,4

Басшылар 1 538 14,3 1 133 73,7 405 26,3

Мамандар/
қызметкерлер

3 396 30,3 1 097 32,3 2 299 67,7

Жұмысшылар 5 507 55,4 4 097 74,4 1 410 25,6
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2020 жылы тұрақсыздық коэффициентін төмен-
дету үшін келесі шараларды жүзеге асыру жалға-
сын тапты:

 > Еңбекті төлеу қоры резервтерін анықтап, босаған 
қаржыны еңбекақыны көтеруге бағыттау;

 > Тәлімгерлік институтын дамыту және жас маман-
дарды қолдау жүйесі;

 > Қызметкерлерді материалдық және материалдық 
емес ынталандыру;

 > Ұжымдық келісімшарттарға сәйкес, әлеуметтік 
кепілдіктер мен жағдайды жақсарту.

Корпорацияның оқыту және дамыту жүйесі келесі 
бағыттарды қарастырады:

 > техникалық қауіпсіздік, техникалық пайдалану 
ережелерін міндетті, нормативті оқыту;

 > аралас мамандықтарға оқыту;

 > кәсіби және басқарушылық компетенцияларды 
дамыту үшін біліктілікті арттыру.

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

2020 жылы барлық қызметкерлердің 55,5 %-ын 
құрайтын 5 789 адам оқытудан өтті. Корпорацияның 
оқу орталықтарында 2020 жылы оқыған қызметкер-
лер саны – 3 319 адам, олар оқудан өткен барлық 
қызметкерлердің 74,4 %-ын құрайды.  2020 жылы 
оқудан өткен жұмысшылардың жалпы саны 2018-
2019 жылдары білім алғандардың санынан төмен. 
Бұл бекітілген оқу жиілігімен және карантин кезеңінде 
енгізілген шектеулермен байланысты. 

Бір ер қызметкерге шаққандағы орташа оқу сағаты 
21,8 сағатты құраса, әйелдер бойынша көрсеткіш 
– 6,2 сағат. Корпорацияда негізінен лауазымы мен 
кәсібі, нормативтік талаптары мен оқу бағдарламасы-
ның корпоративтік құрамдас бөлігі, оқу бағдарлама-
сының ерекшеліктеріне сәйкес өндірістік бөлімшелер 
жұмысшыларын оқыту жүргізіледі.

Түрлі деңгейдегі басқарушылық лауазымдарды тол-
тыру үшін қажетті резервті қалыптастыру мақсатында 
2020 жылы «ОАЭК» АҚ-нда 782 басшыдан құралған 
жоғарғы, орта және бастапқы басшылық буындары-
ның кадрлық резерві қалыптасқан. 

Кадрлық резервті дамыту – өзіндік оқу орында-
рында оқыту, біліктілік арттыру, тәлімгерлік алу, 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ 
ЖӘНЕ ДАМЫТУ

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ 

2018 2019 2020

67�% 62�% 65�%

11�%
7�%

14�%

2�%

9�%

17�%

1 %

8�%

14�%

0,4�%

11�%
13�%

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 сапа менеджменті жүйесі 
бойынша оқу (қоршаған ортаны қорғау, ішкі аудит және 
тәуекелдерді басқару мәселелерін қоса алғанда)

Біліктілікті арттыру, семинарлар, тренингтер

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау, АҚ және ТЖ

Аралас мамандықтар

Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, техникалық пайдалану 
ережелері

Басшылар

Мамандар, 
қызметкерлер

Жұмысшылар

20,5

5,5

20,6

Бір қызметкерге шаққандағы оқу сағатының 
орташа саны

7 550 адам 6 963 адам 5 789 адам

Негізгі бағыт қауіпсіздік техникасы, техникалық пай-
далану бойынша алғашқы және кезеңдік оқу болып 
табылады, 2020 жылы 3 761 адам оқыды (барлық 
оқығандардың 65 %-ы). Корпорация қызметкер-
лерінің кәсіби профилін кеңейту және олардың басқа 
мамандықтарда (аралас) қоса жұмыс істеуге дайындау 
мақсатында 2020 жылы 731 адам оқыды (барлық 
оқығандардың 13 %-ы). Біліктілік арттыру өткен жылы 
832 адамға ұйымдастырылды (барлық оқығандардың 
14 %-ы).

2020 жылы 1 844 жұмысшы қабылданды, бұл Кор-
порация қызметкерлерінің орташа тізімдік санының   
17,6 %-ын құрайды. 

Жұмысшыларды қабылдау бойынша айналым коэф-
фициентінің 2019 жылмен салыстырғанда 2,9 %-ға 
төмендеуі келесі себептермен байланысты болды:

 > процестер мен штаттық кестені оңтайландыру бой-
ынша шараларды өткізу;

 > карантиндік шектеу шараларына байланысты қыз-
меткерлерді қабылдауды тоқтату.

2020 жыл соңында Корпорация бойынша 2019 жыл-
мен салыстырғанда қызметкерлердің тұрақсыздығы-
ның 2,5 %-ға төмендегені байқалды. Соңғы жылдар 
динамикасында қызметкерлер тұрақсыздығы жыл 
сайын қысқарып келе жатқаны көрінеді. 2020 жылы 
қызметкерлер тұрақсыздығына санитарлық-эпидемио-
логиялық ахуал (COVID-19 пандемиясы) ықпал етті. 

Холдинг бойынша қызметкерлердің тұрақсыз-
дығының басты себептері:

 > Қазақстан ішіндегі (қала/ауылдық елді мекендер) 
көші-қон;

 > Қазақстаннан тыс аумаққа (ТМД елдері, оның ішін-
де РФ) көші-қон;

 > еңбекақы көлеміне қанағаттанбаушылық;

 > кішкентай балалар/немерелер, отбасының науқас 
не қарт мүшелеріне күтім жасау мақсатындағы отба-
сылық жағдайларға байланысты.

2020 жылы еңбек шарты Корпорацияның 2 075 
жұмысшысымен бұзылды, бұл 2019 жылғы көрсет-
кіштен 19,3 % төмен. Қызметкерлердің жұмыстан 
шығуының төмендеуіне ықпал еткен себептердің бірі 
карантиндік шектеу шараларының (COVID-19 панде-
миясы) енгізілуі болды. Тұрақсыздық себебімен 1 509 
қызметкер жұмыстан шықса, олардың басым бөлігін 
еңбекке қабілетті және кәсіби өнімді, сондай-ақ, еңбек 
нарығында сұранысқа ие 30-50 жастағы (51,8 %) 
жұмысшылар құрады. 

ТҰРАҚСЫЗДЫҚ СЕБЕБІМЕН 
2020 ЖЫЛЫ ЖҰМЫСТАН 
ШЫҚҚАН ЖҰМЫСШЫЛАР 
САНЫ, ОЛАРДЫҢ ЖАСЫ МЕН 
ЖЫНЫСЫ

2020 ЖЫЛЫ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАНҒАН ЖҰМЫСШЫЛАР САНЫ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫ 

30 жасқа дейін 
(13,9%)

30-50 (51,8%)

50 жастан жоғары 
(34,4%)

4,8 %

21,9 %

9,7�%

9,1 %

29,8 %

24,7 %

әйелдерерлер

Көрсеткіш
барлығы

олардың ішінде:

ерлер әйелдер

адам  % адам  % адам  %

Қабылданды, 
олардың ішінде:

1844 100 1078 58,5 766 41,5

- 30 жасқа дейін 701 38,0 474 67,6 227 32,4

- 30-50 жас 832 45,1 424 50,0 408 49,0

- 50 жастан жоғары 311 16,9 180 57,9 131 42,1

2018 2019 2020

21,6�% 20,5�% 17,6�%

2018 2019 2020

15 %

16,9 %

14,4�%

Қызметке алу бойынша айналым коэффициенті

Тұрақсыздық коэффициенті

Тұрақсыздық себебінен жұмыстан шыққан 
жұмысшылар саны жасы мен жыңысы бойынша 
бөліністе
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«ОАЭК» АҚ ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАРЫНА ШАҚҚАНДАҒЫ 
ОРТАША ТАБЫСТЫҢ АРТУ ДЕҢГЕЙІ

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС 
ЫНТАЛАНДЫРУ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН 
БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
тобы

«СЕВКАЗЭНЕРГО» 
тобы

«АЭҮК» тобы «Астанаэнергосбыт» 
ЖШС

+1,7�%
+8,4�% +9,1�% -1,0�%

+5,0�%
+11,3�%

+2,4�%
+5,5�%

2018 2019 2020

Жыл сайын Холдинг кәсіпорындарында шаралар өт-
кізіліп, кәсіпорын жұмысшылары мен ардагерлеріне 
грамоталар, атақтар мен наградалар беріледі. Қазақстан 
Республикасы энергетика саласын дамытуға қосқан 
үлесі, сондай-ақ, Компаниялар тобында жоғары еңбек 
көрсеткіштеріне қол жеткізгені үшін 2020 жылы кәсіпо-
рындардың 267 жұмысшысы мен ардагері құрметті 
атақтар мен наградалармен марапатталды: мемлекеттік, 
ведомстволық және салалық наградалармен – 96 адам, 
«ОАЭК» және кәсіпорындардың корпоративті награда-
ларымен  – 131 адам. ГОЭЛРО жоспарының 100 жыл-
дығын мерекелеуге байланысты естелік белгілерге 40 
жұмысшы ие болды. 

Корпорация қызметкерлермен қарым-қатынаста еңбек 
заңнамасы мен Іскерлік этика кодексінің талаптарын 
сақтайды, адамның жеке бостандығы мен құқытарын 
сыйлайды, әркімге тең мүмкіндіктер береді және еңбек 
саласындағы дискриминацияға, сондай-ақ, өз биз-
несінде бала еңбегінің қолданылуына жол бермейді. 

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

Қызметкерлер санын не штатын қысқартуға 

байланысты еңбек қатынастарын бұзу кезінде 
жұмысшыларды хабарландырудың ең минималды 
мерзімі Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне 
сәйкес, бір айды құрайды. 

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

Келісім комиссиясының құрамы кәсіпорындар бой-
ынша ұйымдық-өкімдік құжаттармен бекітіледі. Еңбек 
дауы туындаған кезде келісім комиссиясына шағымда-
нудан бұрын жұмысшы:

1)  қызметкерлермен жұмыс қызметінің басшысына;

2)  кәсіподақ ұйымының төрағасына/жұмысшылар 
өкіліне;

3)  кәсіпорынның бірінші басшысына хабарласуға 
құқылы. 

2020 жылы келісім комиссиясына еңбек дауын реттеу 
бойынша төрт шағым түсті. Олардың барлығы қара-
лып, реттелді. Жұмысшыларды қандай да бір белгісі 
бойынша дискриминациялау және жұмысшы құқығын 
бұзу оқиғалары тіркелмеді.

2016 жылдан бері «ОАЭК» АҚ еншілес ұйымдарында 
жас мамандарды қолдау және қызметкерлердің білім 
деңгейін арттыру бойынша «PROFENERGY» жобасы жү-
зеге асырылады. Бағдарлама оқу орындары түлектерін 
кәсіпорындардың негізгі/қат мамандықтарына тар-
туға, қызметкерлердің білім деңгейін дамыту мен көте-
руге, негізгі қызметкерлерді ұстап қалуға бағытталған. 
Корпорация кәсіпорындары өзі қызмет ететін өңірлер-
де 17 ЖОО және колледжбен әріптестік орнатқан. 

Бағдарлама шарттары туралы тұрақты түрде ақпарат-
тандыру жұмыстары жүргізіліп, студенттермен кезде-
сулер, өндірістік нысандарға экскурсиялар ұйымда-
стырылады. Кәсіпорындардың қызметкерлері емтихан 
комиссияларына, бітіру емтихандарын өткізу және 
диплом жобаларын қорғау бойынша мемлекеттік атте-
стациялық комиссия жұмысына қатысады. 

Жоба жүзеге асырылған жылдар ішінде бағдарламаға 
2 230 студент қатысты. Олардың ішінде:

 > 192 студент ақы төленетін тәжірибеден өткен соң 
диплом алғаннан кейін Корпорация кәсіпорнында 
жұмысқа орналасу туралы келісімге қол қойды;

 > 1 914 студент ақы төленбейтін өндірістік және 
дипломалды тәжірибеден өтті;

 > Жазғы каникул уақытында 105 студент жұмысқа 
орналастырылды;

 > 19 студентке ғылыми жұмыстар байқауының 
қорытындысы бойынша атаулы корпоративтік 
стипендия тағайындалды.

Бағдарламада жұмысшыларды салалық білім алуға 
ынталандыратын шаралар да қарастырылған. 

Компаниялар тобында Бірыңғай тарифтік кестеге 
негізделген уақытылы-сыйақылы еңбекті төлеу жүйесі 
әрекет етеді. Еңбекақы мөлшері жынысына қарамастан 
жұмысшылардың барлық санатына еңбекақы төлеудің 
разрядты жүйесі болып табылатын бірыңғай тарифтік 
сеткаға сәйкес белгіленеді. 

Қолайсыз эпидемиологиялық ахуалға және каран-
тиндік шектеу шараларының енгізілуіне байланысты   
2020 жылы жұмыс ерекшелігі тұтынушылармен тікелей 
қарым-қатынасты қажет ететін салалардың құрылым-
дық бөлімшелерінде жұмыстың тоқтауы орын алды. 
Бұған сонымен бірге өндірістің көлемінің төмендеуіне 
орай штаттық толық қамтылуының қажет болмауы да 
себеп болды. 

Корпорацияда ынталандыру және марапаттау әрбір 
жұмысшының тиімділігі мен нәтижелілігін, арттыруға 
бағытталған. Жыл сайын «ОАЭК» АҚ кәсіпорындарын-
да бекітілген бюджет пен тарифтік сметалар шегінде, 
жұмысшының жұмыс нәтижесіне қосқан үлесі ескеріле 
отырып, еңбекақысы көтеріледі. 

2020 жылы Компаниялар тобында еңбекақыны өн-
дірістік және жұмысшы қызметкерлерге акцент жасай 
отырып индекстеу (5-тен 18 %-ға дейінгі өсім) жүр-
гізілді. 

Корпорациялар тобы бойынша орташа табыс деңгейі 
10 %-ға артты. 

ЖАС МАМАНДАРДЫ ТАРТУ 
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАН-

ДЫРУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ

басқарушылық функцияларды атқару, уақытша 
ауыстыруды қамтитын жеке кәсіби және ұйымдасты-
рушылық-басқарушылық бағдарламаға негізделеді. 
2020 жылы кадрлық резервте тұрған қызметкерлердің 
ішінде 97 адам басқарушы лауазымдарға ауыстырыл-
ды. 

Жыл сайын сыртқы кадрлық резервті қалыптастыру 
жұмыстары жүргізіледі. Резервке оқу орындары түлек-
тері де қосылады. 

Корпорация кәсіпорындарында 458 жас маман қызмет 
етеді, бұл барлық қызметкерлердің 4,4 %-ын құрайды. 
2020 жылы 133 жас қызметкер жұмысқа қабылданды, 
оның ішінде жетекші лауазымдар мен мамандықтарға 
– 73 адам. Бұл ретте техникалық/кәсіби білімімен жұ-
мысқа алынғандар үлесі 65 адам болса, жоғары білімі 
барлар – 63 адам.

2016-2020 жылдары 1 030-дан астам жұмысшы бұл 
мүмкіндікті пайдаланды: 

 > 696 жұмысшыға ақы төленетін оқу демалысы 
берілді;

 > 175 жұмысшыға оқу орнын сәтті аяқтағаны үшін 
бонус берілді;

 > 130 жұмысшыға оқу ақысын төлеу үшін пайызсыз 
қарыз берілді;

 > 2 жұмысшының оқу ақысы төленді.

«PROFENERGY» бағдарламасы аясында Тәлімгерлік 
институты дамуда. Оның мақсаты – кәсіби білім мен 
білікті студенттерге беру және жас мамандарды тез 
бейімдеу. 5 жылда «ОАЭК» АҚ жоғары білікті жұ-
мысшылары мен зейнеттегі мен зейнеталды жастағы 
жұмысшыларынан тәлімгерлер пулы қалыптасып, 
оларға оқыту жүргізілді. Тәлімгерлер жылына 500-дей 
жұмысшыға тағайындалады.
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АНА ЖӘНЕ ӘКЕ 
БОЛУҒА БАЙЛАНЫСТЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ 
КӨРСЕТУ
Корпорация тұрақты негізде ардагерлерге, кәсіпорын-
ның зейнет жасына жеткен бұрынғы қызметкерлеріне 
әлеуметтік қолдау көрсетеді. Ұжымдық шарт аясында 
материалдық көмек көрсетіліп, мерекелік даталарға 
орай сауықтар ұйымдастырылады. 

«ОАЭК» АҚ қызмет ететін өңірлерінде халықты қол-
дау шараларына өте белсенді қатысады. Петропавлда 
кәсіпорын жұмысшылары мен қала тұрғындары үшін 2 
жатақхана және «Алақай» балабақшасы қызмет етеді. 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ, КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ 
ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ
«ОАЭК» АҚ әлеуметтік саясаты жұмысшылар мен олардың өкілдері - кәсіподақ ұйымдарымен бірге айқындалады 
және Корпорацияның еншілес ұйымдарының қаржылық мүмкіндіктері есебінен қамтамасыз етіледі. 

Мақсаттар Әлеуметтік пакет

Қызметкерді ұзақмерзімдік қызметке 
ынталандыру

5 % көлемдегі қосымша кәсіби зейнетақы жарналары;
кәсіби жарыс үшін сыйақы;
мерейтойлық және мерекелік даталарға орай сыйақылар.

Тиімді өтемақы және жеңілдік жүйесі 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындарына өтемақы, 
жатақхана, баспана жалдау бойынша жеңілдіктер;
жұмысшыларды жұмысқа және жұмыстан үйіне жеткізуге 
автотранспорт қызметтері;
пеш арқылы жылытылатын үйлерде тұратын қызметкерлерге 
көмірді өзіндік құны бойынша беру;
14 жасқа дейінгі балаларға лагерьге жолдама беру;
балаларға жаңа жылдық сыйлықтар.

Қызметкерлердің еңбек қабілеті мен 
денсаулығын қолдау

өндірістегі қайғылы оқиғалар мен аурулардан сақтандыру;
міндетті медициналық сақтандыру;
санаторий-профилактикалық ем алу шығындарын өтеу.

Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау

бала дүниеге келгенде материалдық көмек;
жерлеу қызметтеріне материалдық көмек;
көпбалалы және аз қамсыздандырылған отбасыларға 
материалдық көмек; 
ақы төленетін оқу демалысы;
зейнетке шыққанда сыйақы беру;
компания ардагерлерін қолдау бағдарламасы;
басқа көмек.

Спорттық-сауықтыру шаралары

спорттық жарыстар қатысушыларының тамақтану шығындарын 
өтеу;
мәдени-бұқаралық шаралар мен ұжымдық демалысты өткізу 
шығындарын өтеу.

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫМЕН 
ӨЗАРА ҚЫЗМЕТ
Корпорация кәсіпорындарында кәсіподақ ұйымдары 
қызмет етеді, жұмысшылармен еңбек қатынастары 
ұжымдық шартармен реттеледі. «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
кәсіпорындар тобында 2018-2020 жылдарға Бірыңғай 
ұжымдық шарт жасалды. «АЭҮК» топ кәсіпорындарын-
да жаңа 2019-2021 жылдар кезеңіне Бірыңғай ұжым-
дық шарт қабылданды. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кәсіпо-
рындар тобында Бірыңғай ұжымдық шарт 2020-2025 
жылдарға қабылданған.

Ұжымдық келісімшартты жасауда экономикалық 
мақсаттылық, жетімділік, бірлескен жауапкершілік 
пен айқындылық принциптері басшылыққа алынған. 
Ұжымдық шарттар жұмысшылар мен олардың отба-
сыларына жұмысшының кәсіподаққа мүше не мүше 
еместігіне қарамастан әлеуметтік жауапкершілік шара-
ларын реттейді.

Әлеуметтік серіктестік аясында кәсіпорындар мен 
кәсіподақ ұйымдарының қатысуымен жыл сайын 
келесі шаралар өткізіледі:

 > спорттық-сауықтыру шаралары;

 > демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру, мәде-
ни-бұқаралық шаралар;

 > мерейтойлық және мерекелік даталарға деме-
ушілік көрсету;

 > қайырымдылық қолдау.

Соңғы жылдар динамикасында барлық кәсіпорын-
дарда кәсіподақ ұйымына мүше жұмысшылар үлесінің 
төмендеуі байқалды. Бұл Корпорация қызметкерлері 
санының азаюымен және әлеуметтік-еңбек қатынаста-
рының жалпыәлемдік индивидуализация процесінің 
ықпалына байланысты. 

Атауы 2018 2019 2020

Кәсіподаққа мүше 
қызметкерлер саны

5696 5196 4699

Барлық 
қызметкерлер 
ішіндегі үлесі, %

53 49 45
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Компаниялар тобы қызметінің барлық түрлерінде не-
гізгі принцип өндірістік қызмет нәтижелерімен салы-
стырғандағы қызметкерлер өмірі мен денсаулығының 
басымдығы болып табылады. Компаниялар тобының 
қызметкерлері жоғары өндірістік мәдениетті қалыпта-
стыруда негізгі реурс саналады.

«ОАЭК» АҚ және оның ЕҰ-ның қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау (бұдан әрі – ҚжЕҚ) саласындағы 
стратегиялық мақсаттары:

 > өліммен аяқталған жарақаттанудың, қайғылы 
оқиғалардың, кәсіби сырқаттанушылықтың, өндірістік 
апаттардың орын алуына жол бермеу;

 > қызметкер өмірі мен денсаулығына зиян келу мүм-
кіндігімен байланысты тәуекелдерді азайту;

 > жұмысшылардың қабілеттерін, жеке потенциалын 
дамыту және қолдау, білім мен білік сапасын арттыру, 
ҚжЕҚ саласында компетенттілігін арттыру, барлық 
еңбек қауіпсіздігі мәдениетінің барлық деңгейіндегі 
жұмысшыларды ҚжЕҚ нормалары мен ережелерін 
сақтауға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу.

Қойылған мақсаттарға алдын алу шараларын ұйымда-
стыру және ҚжЕҚ саласындағы үздік тәжірибелерді 
енгізу арқылы қол жеткізіледі.

2020 жылы сәуірде 2020-2021 жылдарға арналған 
«ОАЭК» АҚ-нда ҚжЕҚ бойынша жаңа корпоративтік 
шаралар жоспары қабылданды. Жоспардың негізгі 
шаралары 2016-2019 жылдары өндірістік жарақатта-
нудың алдын алу бойынша қабылданған шараларды 
қолдауға және дамытуға бағытталды. Жоспар сон-

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ СА-
ЛАСЫНДАҒЫ СТРАТЕ-
ГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР 
ЖӘНЕ АТҚАРЫЛҒАН 
ШАРАЛАР

2020 жылы қайғылы 
оқиғалардың жалпы санын 
2019 жылмен салыстырғанда 

дай-ақ, өз тиімділігін көрсеткен эксперименттік шара-
ларды «ОАЭК» АҚ және оның ЕҰ-ның барлық кәсіпо-
рындарына таратуды көздейді. 

Жоспарға сәйкес 2020 жылы келесі шараларды 
жүзеге асыру жалғасын тапты:  

 > Бригадалардың жұмысқа рұқсатын белгілеу, 
бригадаларға инструктаж жасау, жұмыс орындарын 
дайындауды жүзеге асыру үшін электр желілік компа-
нияларында (бұдан әрі – ЭТК) бейнерегистраторларды 
практикалық енгізілді;

 > Қауіпсіз еңбекті насихаттау мақсатында Корпора-
цияның ЕҰ-нда дәстүрлі түрде Бүкіләлемдік еңбекті 
қорғау күніне арналған шаралар өткізілді;

 > Аудиттер, оқиғаларды басқару, ҚжЕҚ тәуекел-
дері, ҚжЕҚ бойынша оқыту, мердігерлерді басқару 
(мердігердің нысанда жұмыс істеу рұқсатын бақылау 
және мердігердің қауіпсіздік талабын бұзуын анықтау) 
бағыттары бойынша ҚжЕҚ саласындағы қызметті 
шоғырландыруға және автоматтандыруға мүмкіндік 
беретін еңбекті қорғаудың барлық аспектілерін кешен-
ді автоматтандыру (Safety walk) енгізілді.

Корпорация ЕҰ-нда келесі шаралар жүзеге асы-
рылды:

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-нда әрбір қызметкер 
анықталған бұзушылықтың/ақаудың суретін не ви-
деосын жібере алатын «Жедел желі» құрылды (бар-
лық қабылданған хабарламаларды Қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау басқармасы зерттеп, олардың негізінде 
шаралар әзірленеді);

 > «Өндірістік алаңдар мен нысандарда транспорт пен 
жаяу жүргіншілердің өзара әрекеті кезіндегі қауіпсіздік 
талаптары» ҚжЕҚ стандартын орындау мақсатында 
автотранспорттардың жылдамдық режимін сақтауын, 
жұмысшылардың қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 
қауіпсіздігі бойынша талаптарды сақтауын бақылау 
үшін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2-ПЖЭО периметрі бой-
ынша және ғимараттардың ішінде видеокамералар 
орнатылды;

 > «Петропавл жылу желілері» ЖШС-нде:

• Жаңа типті қоршаулар сатып алынды;
• Бу мен ыстық судың әсерінен қорғайтын 

қасиетке ие ЭК-Пар комбинезондары сатып 
алынды;

• Дәнекерлеу цехында душ және киіну 
бөлмелерінде күрделі жөндеу жүргізілді;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО мен 3-ЖЭО-нда 
күрделі, ағымдағы жөндеулер графигіне сәйкес қыз-
мет көрсету алаңдары, қорғаныс қоршаулары ҚжЕҚ 
талаптарына сәйкестендіріліп, ГЗУ арналары жабылды;

 > Қызметкерлердің алғашқы медициналық көмек 
көрсету білігін жетілдіру үшін ҚжЕҚ оқу класына «Ан-
тон-1.01» робот-тренажері сатып алынды;

30  %

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ  

-ға төмендетуге 
мүмкін болды

Компания атауы

Жыл ішінде жүктілік және 
бала туу/бала күтімі бойынша 

демалыс рәсімдеген 
жұмысшылар саны

Жыл 
соңындағы 

жағдай 
бойынша 

жүктілік және 
бала туу/

бала күтімі 
бойынша 

демалыстағы 
жұмысшылар 

саны 

Жыл ішінде 
жүктілік және 

бала туу/
бала күтімі 
бойынша 

демалыстан 
шыққан 

жұмысшылар 
саны

әйелдер ерлер барлығы

«ОАЭК» АҚ 3 0 3 8 1

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
кәсіпорындар тобы

100 0 100 212 73

«СЕВКАЗЭНЕРГО» 
кәсіпорындар тобы

33 0 33 88 19

«АЭҮК» кәсіпорындар 
тобы

34 0 34 50 14

«Астанаэнергосбыт» 
ЖШС

40 0 40 91 11

Барлығы: 210 0 210 449 118

2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАР

2021 жылы Корпорацияның кәсіби кадрлық құрамын тартуға және дамытуға бағытталған 
қызметкерлерді басқару саясатын жүзеге асыру жалғасын табады. Оның ішінде келесі шара-
ларды атқару жоспарланған:

1. «PROFENERGY» бағдарламасы аясындағы шараларды ары қарай жүзеге асыру:

 > жас мамандарды қолдау және қызметкерлердің білім деңгейін арттыру; 

 > тәлімгерлік институтын дамыту;

 > негізгі қызметкерлерді дамыту;

 > аса қат мамандықтарды дамыту.

2. Корпорацияның стратегиялық және оперативті мақсаттарына қол жеткізу бойынша негізгі 
көрсеткіштерді жетілдіру;

3. «ОАЭК» АҚ еншілес ұйымдары өндірістік процесі жұмысшыларының тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайларын жақсарту бағдарламаларын жүзеге асыру;

4. қызметкерлерді дамытумен байланысты HR-процестерді (бейімдеу, бағалау, оқыту және т.б.) одан 
әрі автоматтандыру;

5. Қазақстан Республикасының еңбек ресурсы мол өңірлерінен Компаниялар тобының 
кәсіпорындарында жұмыспен қамту мақсатында қызметкерлерді тартуға арналған «ENBEKENERGY» 
жобасын жүзеге асыру;

6. Еңбек нарығындағы дефицит жағдайында корпоративтік оқыту, дайындау және қайта дайындау 
жүйесін жетілдіру, оқытудың сапалық көрсеткіштерін жақсарту, оқыту қорытындысы бойынша 
тиімділікті мониторингілеу жүйесін енгізу.
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Есептік жылда Корпорацияның ЕҰ кәсіпорындарында 7 
қайғылы оқиға болды. Олардың 2-уі жеңіл, 4-уі ауыр 
аяқталды. 1 жағдайда адам өлімі орын алды. 

Жыл сайын өндірістік жарақаттану бойынша терең тал-
дау жасалады. Ол келесілерді қамтиды: «ОАЭК» АҚ және 
ЕҰ бойынша жарақат саны және оның ауырлық деңгейі 
туралы статистика; қайғылы оқиғалар жиілігі коэффи-
циенті бойынша мәліметтер; жарақаттану көрсеткіштері 
динамикасы; қайғылы оқиғалар санын тәулік ішіндегі 
орын алған уақыты бойынша бөлу диаграммасы; жа-
рақат алушының жұмыс өтілі бойынша қайғылы оқиға-
лар санын бөлу диаграммасы; қайғылы оқиға себептері; 
қайғылы жағдайға әкелген оқиғалар түрлері бойынша 
классификатор; жарақаттану деңгейін балама қызмет 
саласындағы өзге компаниялармен салыстыру және 
басқалар. 

Корпорация өндірістік жарақат санын азайтуға ұмтылып, 

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ 
ТҮРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

2020 жылы Компаниялар тобы қызметкерлеріне негізгі қауіпті коронавирустық инфекция (COVID-19) 
төндірді. Есептік жыл бойы, әсіресе сырқаттанушылық деңгейі өскен кезеңде «ОАЭК» АҚ және оның 
ЕҰ басшылығы қызметкерлер қауіпсіздігі және тұрғындарды жылу және электр энергиясымен үздіксіз 
қамтамасыз етуге қажетті шараларды қолға алды. Сырқаттанушылықтың алдын алу және инфекция-
ның таралуын болдырмау үшін келесі негізгі шаралар атқарылды:

 > пандемия жағдайында түрлі сценарий кезіндегі жұмыс жоспарлары әзірленді;

 > ЖЭО-нда тепловизиялық бақылау құралдары сатып алынып, орнатылды;

 > холдинг кәсіпорындары контактсыз термометрлермен жабдықталды;

 > қызметкерлер қажетті қорғаныс заттарымен (маска, қолғаптар) және дезинфекция заттарымен 
(дезинфекциялық сұйықтықтар мен ерітінділер) қамтамасыз етілді;

 > Кәсіпорындардың кіреберістерінде автоматты дезинфекциялық тоннельдер әзірленіп, орнатылды;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарында «Мерей-А» ЖШС-мен бірге санитарлық-
эпидемиологиялық нормалар талаптарына сәйкестікке санитарлық-эпидемиологиялық аудит 
жүргізілді; 

 > Инструктаж өткізу және ақпараттық плакаттар орналастыру жолымен қызметкерлерді COVID-19 
-ға қарсы қорғаныс шаралары туралы тұрақты ақпараттандыру жүргізілді;

 > Ғимараттардың іші мен транспортты дезинфекциялық ерітінділермен тазалау және басқа да 
көптеген шаралар орындалды.

Облыста санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға өкілетті органның қаулыларына сәйкес орын-
далған жоғарыда аталған және өзге де шаралардың арқасында Корпорация кәсіпорындарында коро-
навирустық инфекцияның таралуына жол берілген жоқ. Шаралар кешеніне қарамастан 2 қызметкер 
өндірістен тыс жерде  COVID-19 инфекциясын жұқтырып, қауіпті ауруға қарсы тұра алмады. 

COVID-19

жұмыс орындарындағы қауіпсіздік мәселесіне, сон-
дай-ақ, қайғылы оқиғалар себептерін жоюға көңіл 
бөледі.

2020 жылғы оқиғалар түрлері бойынша қайғылы 
оқиғалардың классификациясы:

 > Жарақат алушының биіктен құлауы – 2 оқиға;

 > Жарақат алушының құлауы – 2 оқиға;

 > Өндірістік қауіпті және зиянды факторлар мен зат-
тардың ықпалы – 1 оқиға;

 > Электр тогымен жарақаттану – 1 оқиға;

 > Оқиғаның өзге түрлері – 1 оқиға. 
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Әрбір ЕҰ-да Қауіпсіздік және еңбекті қорғау кеңестері 
құрылған. Кеңес құрамына жұмыс беруші өкілдері, 
техникалық еңбек инспекторларын қоса алғанда 
кәсіподақ ұйымының өкілдері кіреді.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау кеңесі өндірістік 
жарақаттану мен кәсіби ауру себептерін зерттейді, 
еңбекті қорғау шарттары бойынша өткізілетін шаралар 
тиімділігіне талдайды, анықталған бұзушылықтар-
ды жою бойынша ұсыныстарды қарайды, өндіріске 
заманауи технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар 
береді, ұйым жұмысшыларын еңбек жағдайларын 
жақсарту және еңбекті қорғау, өндірістік жарақат про-
филактикасы бойынша атқарылып жатқан шаралар ту-
ралы ақпараттандырады, ұйымда еңбекті қорғау бой-
ынша шараларды қаржыландыру, өндірісте қайғылы 
оқиғалардан және кәсіби аурулардан міндетті әлеу-
меттік сақтандыру мәселелерін қарауға, еңбекті қорғау 
жағдайларын жақсартуға бағытталған ұйымның заттар 
шығынын бақылауды жүзеге асыруға қатысады.

Әрбір еншілес ұйымда еңбекті қорғау бойынша техни-
калық инспектор жұмыс істейді. Өз қызметінде еңбекті 
қорғау бойынша техникалық инспекторлар бөлімше-
лер басшыларымен, қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
қызметімен, пайдалану жөніндегі инспекциямен, өнер-
кәсіптік қауіпсіздік нысандарын қадағалау жөніндегі 
инспекциямен, сондай-ақ, мемлекеттік еңбек, мем-
лекеттік қадағалау және бақылау инспекторларымен 
өзара қызмет етеді. 

 > 2020 жылы ҚжЕҚ шараларын 
орындау, еңбек жағдайларын 
жақсартудың нақты шығындары 
1,34 млрд теңгені құрады. Қаражат 
Корпорация қызметкерлерін жеке 
қорғаныс заттарымен, оның ішін-
де электр қорғаныс заттарымен, 
арнайы тағаммен, медикаментпен 
қамтамасыз етуге, вакциналауға, 
ҚжЕҚ бойынша ақпараттық пла-
каттар, нормативті-техникалық 
құжаттар және белгілерді сатып 
алуға, өрт сөндіру құралдарын 
сатып алуға, сондай-ақ, жұмыс 
орындарын қосымша жарықтанды-
ру шараларын орындауға, желдету 
және кондиционерлеу жүйелерін 
жөндеуге, ғимараттар мен құрылы-
старды жөндеуге және басқаларға 
жұмсалды. 

ҚАУІПСІЗДІК 
ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ 
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ 
КЕҢЕСТЕР

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ ТЕХНИКА-
ЛЫҚ ИНСПЕКТОРЛАР

 > «ПЭТК» АҚ-нда қызметкерлердің электр құрылғы-
ларын қауіпсіз пайдалану және жөндеу тұрғысындағы 
білімін жаңарту және бекіту мақсатында қысқы кезеңде 
жұмыс істеуші бригадалардың жұмыстары көрсетілді;

 > «АЭҮК» АҚ әкімшілік ғимаратында санитарлық 
тораптарды қайта құру аяқталды.

Карантиндік шектеулерге байланысты 2020 жылы 
келесі шаралар өткізілмей, кейінге қалдырылды:  

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ және «АЭҮК» АҚ кәсіпорында-
рында ҚжЕҚ өзара аудиттері.

 > Тарату желілерін пайдалану бойынша жедел жөн-
деу қызметкерлері арасында екінші жалпыкорпора-
тивтік кәсіби шеберлік жарыстары. 
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Корпорацияда қолданылатын қайғылы оқиғаларды 
тіркеу, есеп беру және хабарлау жүйесі Қазақстан 
Республикасы заңнамасы және Халықаралық еңбек 
ұйымының (ХЕҰ) талаптарына сәйкес келеді. 

Корпорация және ЕҰ-да өндірістік жарақатқа 
мониторинг жасау және оның алдын алу, 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарының 
бұзылуын есепке алу мақсатында келесі шаралар 
атқарылады: 

 > Ірі жарақат пен шығынның бастауы болып 
табылатын микро жарақаттар, инциденттер және 
қауіпті оқиғаларды зерттеу;

 > Қайғылы оқиғалар нәтижесі бойынша ақпараттық 
бюллетеньдер дайындау және болашақта мұндай 
жағдайлардың қайталануын болдырмау үшін 
Корпорация ЕҰ-ның барлық кәсіпорындарының 
қызметкерін ақпараттандыру;

 > Қызметкерлерді ҚжЕҚ және электр қауіпсіздік 
тақырыбында оқыту, білімін тексеру;

 > ҚжЕҚ бойынша ішкі нормативтік құжаттарды 
енгізу;

 > ҚжЕҚ жағдайын жоспарлы және жоспардан тыс 
тексеру;

 > ҚжЕҚ күндерін өткізу;

 > ҚжЕҚ бойынша жиналыстар өткізу;

 > Жұмыс орындарын ҚжЕҚ талаптарына сәйкес 
келтіру;

 > Жұмыс орындарын ақпараттық плакаттар мен 
қауіпсіздік белгілерімен жабдықтау;

 > Кәсіби жарыстар өткізу;

 > Наряд-допуск шараларын өткізу.

Энергетикалық өондырғыларға қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстары жоғары тәуекелдерге ие. Электр 
құрылғыларымен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздікті 
қаматамасыз ету үшін қызметкерлер оқытылып, 
ұйымдастырушылық және техникалық шаралар 
атқарылады, олардың орындалуы бақыланады. 
Қызметкерлер жеке қорғаныс заттарымен, электрден 
қорғайтын заттармен және басқалармен қамтамасыз 
етіледі. 

Соңғы жылдары электр құрылғыларымен жұмыс 
жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
бірқатар қосымша шаралар атқарылды:

 > Электр доғасынан қорғану үшін «ОАЭК» АҚ ЕҰ 
электротехникалық қызметкерлері арнайы киім мен 
жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз етілді; 

 > Корпорация ЕҰ-нда оперативті қосылу, жұмыс 
орындарын дайындау, жұмыс орындарында 
жерлендіруді орнату және алу жұмыстарына 
қатысатын өндірістік қызметкерлердің еңбек 
тәртібі мен жауапкершілігін арттыру үшін мобильді 
бейнерегистраторлар қолданылады;

 > Электр қондырғыларына және 6-10 кВ әуе 
желілеріне қызмет көрсететін жұмысшылардың 
электро тоғымен жарақаттануының алдын алу 
мақсатында ЭТК қызметкерлері қауіпті қысымның бар-
жоғын қашықтан бақылауға арналған каскалық қысым 
сигнализаторларымен жабдықталған.

Атқарылған жұмыстарға қарамастан 2020 жылы 
электр тоғымен жарақаттану/электр құрылғыларымен 
жұмыс кезінде электр доғасының пайда болуынан 
күйік шалудың 1 оқиғасы тіркелді. 

Электр жарақатының барлық оқиғалары зерттеліп, 
алдын алу шаралары қабылданды. 

Қазақстан Республикасының 
«Қызметкерді еңбек 
(қызметтік) міндеттерін атқару 
кезінде қайғылы оқиғалардан 
сақтандыру туралы» 
заңнамасының талаптарына 
сәйкес, Корпорация 
кәсіпорындарының барлық 
қызметкерлері қайғылы 
оқиғалардан сақтандырылған. 

КОРПОРАЦИЯНЫҢ КӘСІБИ 
ҚЫЗМЕТІ ЖАРАҚАТ АЛУДЫҢ 
ЖОҒАРЫ ТӘУЕКЕЛІМЕН БАЙ-
ЛАНЫСТЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

Қайғылы оқиғалардың себептері:

 > жұмыстың қанағаттанарлық деңгейде ұйымдасты-
рылмауы;

 > жарақат алушының өрескел қателігі;

 > жұмыстың қанағаттанарлық деңгейде ұйымдасты-
рылмауы және жарақат алушының өрескел қателігі;

 > қондырғыдағы ақау;

 > қауіпсіздік талаптарының (өндірістік нұсқаулықтар 
мен ҚжЕҚ бойынша нұсқаулықтар) бұзылуы.

Әрбір қайғылы оқиға бойынша келесі шаралар 
кешені өткізілді: 

 > Түпкілікті және жүйелік себептерін айқындау және 
мұндай оқиғалардың қайталануын болдырмау мақса-
тында түбегейлі зерттеу;

 > Қызметкерлерді оқиғаның жағдаяттары мен себеп-
терімен таныстыру;

 > Оқиғаның себептерін жою;

 > Қызметкерлерге инструктаж өткізу және басқалар.

Корпорациядағы өндірістік жарақаттанудың деңгейі 
мен коэффициенті төмендегі кесте мен диаграммалар-
да берілген.

Өндірістегі барлық жарақаттану жағдайларының (TIFR) 
мың жұмысшыға шаққандағы жиілік коэффициенті

1000 адамға шаққандағы өндірістегі барлық қайғылы 
оқиғалардың жиілік коэффициенті (TIFR) келесі фор-
муламен есептелген:

n – есептік кезеңдегі өндірістегі қайғылы оқиғалардан 
жарақат алғандардың жалпы саны;

N – жұмысшылардың орташа саны.

n1 – есептік кезеңде өндірісте адам өліміне әкелген 
жарақаттану саны;

N – жұмысшылардың орташа саны.

1000 жұмысшыға шаққандағы өліммен аяқталған қай-
ғылы оқиғалардың жиілік коэффициенті (FIFR) келесі 
формуламен есептелді:

Өліммен аяқталған жарақаттану жағдайла-
рының (FIFR) мың жұмысшыға шаққандағы 
жиілік коэффициенті

Кж = мұнда
n × 1000n × 1000

NN
, Кж1 = мұнда

n1 × 1000

N
,

2018

0,47

2019

0,84

2020

0,67

0

1

2018

0

2019

0,09

2020

0,09

0

1

Өндірістік жарақаттану деңгейі

2018 2019 2020

Қызметкерлер саны 10 704 10 704 10 441

Жарақаттану оқиғаларының саны 5 9 7

Жарақаттанғандар саны / олардың ішінде 
әйелдер

5/2 9/0 7/0

Өліммен аяқталған жағдайлар саны 0 1 1
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Тұтынушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және денсаулығын қорғау мақсатында «ОАЭК» 
АҚ ЕҰ энергия өткізуші кәсіпорындарының сервис 
орталықтары келесілермен жабдықталған/
қамтамасыз етілген: 

 > Тұтынушылардың құлауының алдын алу үшін 
кіреберістердегі сырғанамайтын кілемшелермен;

 > Пандустармен немесе физикалық мүмкіндігі 
шектелген тұтынушыларға көмек үшін қызметкерді 
шақыру батырмасымен;

 > Видеобақылау жүйесімен;

 > Қажетті медикаменттері бар медициналық 
қобдишамен;

 > Ауа кондиционерлеу жүйесімен;

 > Өрт-дабыл жүйесімен, өрт сөндірудің алғашқы 
құралдарымен және қауіпсіз эвакуациялық жолдарымен.

Корпорацияның электр желілік кәсіпорнының әрбір 
аудандық бөлімшелерінің басшылығы қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау қызметі мамандарымен бірге тұрғын-
дарға қолданыстағы электр құрылғылары мен электр 
беру желілері жанында қауіпсіздік талаптарын сақтау 
тақырыбында ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын 
жүргізеді. 

Жыл сайын компания қызмет ететін өңірлердегі оқу 
орындарында электр қауіпсіздігі бойынша сыныптан 
тыс сағаттар өткізіледі. Солтүстік Қазақстан, Павлодар, 
Ақмола облыстары әкімдіктерінің білім басқармала-
рына, Петропавл және Павлодар қалаларының білім 
бөлімдеріне, аудандық білім беру бөлімдерінің басшы-
ларына негізгі электр қауіпсіздігі ережелері жазылған 
жадынамалар әрі қарай тарату мақсатында жолда-
нады. Бұл шаралар үшінші тұлғалар, нақты айтқанда 
мектеп жасындағы балалар мен колледж студенттері 
арасында жарақаттанудың алдын алу мақсатында 
жасалады. 

Еншілес ұйымдар пайдаланатын барлық электр 
құрылғыларындағы қауіп туралы тұрғындар мен 
қызметкерлерге ескерту үшін қауіпсіздік белгілері мен 
жазбалары орналастырылған, қондырғылар рұқсат 
етілмеген енуден қорғалған, олар тиісті қоршаулар, 
құлыптар, бекітулермен қамтылған. 

Облыстық және аудандық БАҚ-та жарақаттану про-
филактикасына, оның ішінде балалардың жарақат-
тануына және тұрғындардың денсаулығын қорғауға 
арналған мақалалар жарияланып тұрады.

АҚПАРАТТЫҚ-ТҮСІНДІРМЕ 
ЖҰМЫСТАРЫ

ӨТКІЗУ ҰЙЫМДАРЫНДА ТҰТЫ-
НУШЫЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ДЕН-
САУЛЫҒЫН ҚОРҒАУ

Компаниялар тобына 
қарайтын энергия өткізуші 
ұйымдардың тұтынушыларға 
қызмет көрсету 
орталықтарында дистанция 
аумақтары (баспалдақ 
алаңдары мен ғимарат ішінде 
арнайы белгілер салынды) 
белгіленді, келушілерді 
термометриялық бақылау 
жүргізілуде, дезинфекциялық 
заттардың бар-жоғын 
түгендеу және толықтырып 
отыру, халықты интернет 
не басқа ресурстар арқылы 
төлем жасау мүмкіндігі туралы 
ақпараттандыру және басқа 
шаралар жүзеге асырылды.

Корпорацияның өндірістік нысандарында әрекет ететін 
мердігер ұйымдардың қызметі бақыланады: еншілес 
ұйымдар мердігер ұйымдарға тексерулер жүргізеді, 
мердігер қызметкерлеріне инструктаж өткізіп, олармен 
жиналыстар ұйымдастырады. 

Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология саласында 
мердігер ұйымдармен өзара қызмет «ОАЭК» АҚ ЕҰ 
мердігер ұйымдарымен ЕҰ аумағында жұмыс атқару 
не қызмет көрсету кезінде, сондай-ақ, тауарлар мен 
материалдарды жеткізу кезінде қауіпсіздік, еңбекті 
қорғау және экология саласындағы талаптарына сәй-
кес жүргізіледі. 

Жарақаттанудың алдын алу және мердігер жол берген 
қайғылы оқиғаларға жедел әрекет ету үшін «ОАЭК» АҚ 
ЕҰ-ндағыдай жұмыстар жүргізіледі. 

2020 жылы мердігерлер 2 қайғылы оқиғаға жол берді. 
Олардың 1-і жеңіл, 1-і ауыр сипаттағы оқиғалар. 

Корпорация өз тұтынушыларының қауіпсіздігі 
мен денсаулығына қамқорлықпен қарайды. Бұл 
мақсатта жоспарлы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары, 
қондырғыларды тексеру шаралары жүргізіледі. 
Корпорацияның еншілес ұйымдары жетекші 
технологияларды енгізіп, қауіпсіз жұмыс өндірісі 
бойынша шараларды жүзеге асырады. 

ҚЖЕҚ САЛАСЫНДАҒЫ 2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАР

2021 жылы ҚжЕҚ саласындағы келесідей үздік тәжірибелерді енгізу жұмыстары жалғасады:    

 > ҚжЕҚ бойынша «Жұмыс қауіпсіздігін талдау немесе ЖҚТ» процедурасын енгізу. Процедурада жұмысты бастау 
алдындағы тәуекелдерді бағалау, жұмысты орындау алдындағы қызметкерлерге инструктаж жасау процестері толық 
сипатталады;

 > Бүкіләлемдік еңбекті қорғау күніне арналған шараларды өткізу;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ кәсіпорындарында өзара аудиттерді өткізу;

 > Компанияның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде жұмыстарды орындау: 

• Жұмыс орындарын паспорттау бойынша жұмыс топтарының қызметін ұйымдастыру әдістемесі («Жылдам 
жеңістер»);

• Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша сигналды парақ туралы ереже;
• Альбом – энергетикадағы қосымша қауіпсіздік белгілері және оларға қойылатын талаптар;
• «Өндірістік алаңдар мен нысандарда транспорт пен жаяу жүргіншілердің өзара әрекет кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары» стандарты;
• «Биіктікте жұмыс істеу» стандарты;
• «Тұйық кеңістіктерде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары» бойынша басқарушылық нұсқаулар;
• «Энергия көздерін оқшаулау» стандарты;
• Мобильді видеорегистраторларды қолдану тәртібі мен бақылау бойынша нұсқаулық.

МЕРДІГЕР 
ҰЙЫМДАР

ТҰТЫНУШЫЛАР 
ҚАУІПСІЗДІГІ
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2020 жылы «ОАЭК» АҚ компаниялар тобында 7 035 
млн кВт·с электр энергиясы және 6 203,2 мың Гкал 
жылу энергиясы өндірілді. Энергия өндіруге 6 729,4 
мың тонна Екібастұз көмірі және 9,961 мың тонна 
мазут жұмсалды. Шикізат көздері жаңартылмайды. 

2008 жылдың аяғы мен 2020 жыл аралығында 
«ОАЭК» АҚ кәсіпорындары атмосфераға 
бөлетін зиянды заттар көлемі 25,2 %-ға (өзге 
шығарылымдарды қоса алғанда, 108,5 мың тоннадан 
81,2 мың тоннаға дейін) төмендеді.

Корпорация шығарылымдарын төмендетуге негізгі 
ықпал ескірген, энергетикалық және экологиялық 
тиімділігі төмен өндірістік нысандарды ҚОҚ саласы 
бойынша заманауи талаптарға жауап беретін жаңа 
қуаттылықтармен ауыстыру есебінен орын алады. 

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ ҚОРҒАУ

2009-2020 жылдар кезеңінде Корпорация күл шығарылымдарының үлесін 74 %-ға қысқартты.  
2008 жылдың соңында, инвестициялық бағдарламаны іске қосу алдында «ОАЭК» АҚ кәсіпорындары атмосфераға 
бөлетін көмір күлі, азот оксиді, күкірт оксиді шығарылымдарының концентрациясы 1093,0, 678,0 және 1425,0 
мг/нм3 мәндерінде тіркелді. 2020 жыл қорытындысы бойынша бұл көрсеткіштер  297,0,  393,0 және 1264,0 мг/
нм3 мәндеріне ие болды. 

2009-2014 жылдары «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның станцияларындағы барлық қазан-
дық агрегаттарда екінші деңгейлі титан эмульгаторлары орнатылды. Бұл түтін газдарын тазарту деңгейін арттыруға 
және кәсіпорындардың экологиялық төлемдерге шығындарын төмендетуге мүмкіндік берді. 

Есептік жылда «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ст. №8 қазандық агрегатта ПӘК 99,6 % болатын үшінші деңгейлі эмульгатор 
орнатты. Жаңғырту қолданыстағы блоктың ұяшықтарына биіктігі бойынша екінші аппарат белдіктерін орнатуға 
негізделген, яғни бір блок аясында түтін газдары екі мәрте тазартылады. Күл концентрациялары 310 мг/нм3-ден 
257 мг/нм3-ге дейін қысқарды. Станцияның технологиялық циклінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және күл-қож 
қалдықтарын 25 жылға дейін қоймалау мақсатында зиянды заттардың жерге сіңуінің алдын алатын инновациялық 
материалды қолдана отырып, күл үйіндісін салу бойынша жұмыстар атқарылды. 
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Есептік жылда 2019 жылмен салыстырғанда өндіріс 
көлемінің төмендеуі байқалады (1,3 %), соның 
нәтижесінде жанған отын көлемі 3,2 %-ға артты, 
ластаушы заттарды жалпы шығарылымы 2,1 %-ға 
азайды. Олардың ішінде күкірт оксиді (SOх) 1,6 %-ға 
азайса, қатты бөлшектер шығарылымдары (көмір 
күлі) 6,4 %-ға төмендеді, азот оксиді (NOх ) 1,2 
%-ға азайды. Азот оксиді (NOх) және күкірт оксиді 
(SOх) бойынша бөлшек шығарылымдар өткен жылғы 
деңгейінде қалды, көмір күлі бойынша 4,1 %-ға 
азайды. 

2020 жылы атмосфералық ауаны қорғау бойынша жү-
зеге асырылған ең маңызды табиғат қорғау шаралары:

 > газдарда ластаушы заттарды тиімді тазалауды, жо-
юды, бейтараптандыруды, басуды қамтамасыз ететін 
қазандық агрегаттардың қызу беткі қабатын қалпына 
келтіру;

 > шаң-газ тазалау құрылғыларын (тозған күл 
аулағыш құрылғыларды (КАҚ) жөндеу) және газ 
өткізгіштерін күрделі және ағымдағы жөндеу, 

Табиғат қорғау шаралары шығындары*

№
р/с Шығындар атауы

Шығындар сомасы, млн теңге

2018 2019 2020 

«ОАЭК» АҚ 5 188,625 5 259,676 5 530,789

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

1 Инвестициялық шығындар 2 684,95 2 613,091 3 600,752

2 Табиғат қорғау мақсатындағы негізгі қорларды 
күрделі жөндеу шығындары

70,810 431,929 20,906

3 Ағымдағы шығындар 665,889 196,625 317,942

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

1 Инвестициялық шығындар 570,178 981,923 1 217,167

2 Табиғат қорғау мақсатындағы негізгі қорларды 
күрделі жөндеу шығындары

200,592 266,600 306,824

3 Ағымдағы шығындар 214,911 228,987 55, 983

«АЭҮК» АҚ

1 Инвестициялық шығындар 730,854 518,343 -

2 Табиғат корғау мақсаттындағы негізгі қорларды 
күрделі жөндеу шығындағы

- - -

3 Ағымдағы шығындар 50,441 22,178 11,215

*Атқарылған табиғат қорғау шаралары туралы толығырақ ақпарат келесі бөлімдерде берілген. 

ҚОҚ саласындағы қызмет тиімділігін арттыру үшін 
«ОАЭК» АҚ Компаниялар тобы өз қызметінің қоршаған 
ортаға (ҚО) ықпалын төмендетуге және өз кәсіпо-
рындарының экологиялық тиімділігі мен қауіпсіздігін 
арттыруға бағытталған шараларды жоспарлап, жүзеге 
асырады. Шығындардың жалпы сомасы 2020 жылы   
5 530,789 млн теңгені құрады. 

Мұндай шаралар тізіміне энергияны өндіру, тасымал-
дау және тарату кезінде қолданылатын негізгі және 
көмекші технологиялық қондырғыларды қайта құру 
және күрделі жөндеу, өндіріс қалдықтарын жою, өн-
дірістік экологиялық бақылау жатады. 

Құрылыс және қайта құру бойынша барлық жаңа 
жобаларға «Қоршаған ортаға ықпалды бағалау» 

Корпорацияның инвестициялық салымда-
рының маңызды мақсаты – энергия өндірісі-
не байланысты қоршаған ортаға негативті 
ықпал етуді төмендету болып табылады. 

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ 
ШАРАЛАРЫ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
САЯСАТ

(ҚОЫБ) жобасы әзірленіп, оның материалдары 
қоғамдық тыңдау түрінде жергілікті қоғамдастық пен 
мүдделі тараптардың назарына ұсынылады. Қазақстан 
Республикасының экологиялық стандарттарына 
сәйкестікті растау үшін барлық жобалар ҚОҚ 
саласындағы аумақтық қадағалау органдарында 
мемлекеттік экологиялық сараптаудан өтеді. 
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2020 жылы «ОАЭК» АҚ Компаниялар тобында эколо-
гия саласының құзырлы органдары тарапынан тексеру 
жүргізілген жоқ. Есептік жылда экологиялық заңнама 
талаптарын бұзу бойынша «ОАЭК» АҚ тобының кәсіпо-
рындарына қаржылық немесе қаржылық емес санкци-
ялар салынған жоқ. 

Су ресурстарын қолдау кәсіпорындар өндірістік про-
цесінің негізгі бөлігі болып табылады және жабдықтар-
ды салқындату процесінде маңызды роль ойнайды. 
«ОАЭК» АҚ Компаниялар тобының өндіріс нысанда-
рында тұйық, яғни техникалық сумен қамтудың айна-
лымды жүйесі (Петропавл қаласында салқындатқыш 
тоғандар, Павлодар қаласында градирнялар) қолда-
нылады. 

Сондай-ақ, «ОАЭК» АҚ Компаниялар тобының 
кәсіпорындарында ауыз сумен қамту, ағын су және 
коммуналдық-тұрмыстық кәріз жүйелері бар. Шару-
ашылық-тұрмыстық, ауыз су, өрт қажеттіліктеріне су 
әкелу және су әкету жүйелері келісім бойынша қалалық 
су жүргізу және кәріз жүйелері есебінен орталықтанды-
рылып жүргізіледі. 

«ОАЭК» АҚ қолданатын барлық су – тұщы су болып 
табылады. Сезімтал су көздері қолданылмайды. 

2020 жылы компаниялар тобы сумен қамту мақса-
тында 703 204,809  мың м3 су қолданса, оның негізгі 
бөлігін айналымды сумен қамту жүйесінің суы құрай-
ды. Есептік кезеңде су әкету көлемі 3 116,1 мың м3 
құрады. 

Парник газдары шығарылымдарын төмендетуге 
бағытталған энергоүнемдеу бағдарламасы ая-
сында 2020 жылы жүзеге асырылған маңызды 
шаралар:

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2-ПЖЭО 3 ГТ 
трансформаторын ауыстыру;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ПСВ-500-3-23 №1 және №2 
ТА-7 ауыстыру;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2-ПЖЭО турбина 
конденсаторларын тазалау және УНГ орната отырып 
бойлер жүрекшесін тазалау;

 > «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС ЕЖЭО ст. 
№9 қазандық агрегатында ТВП текшелерін, 
оқшаулағыштарын ауыстыру;

 > «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС ЕЖЭО ст. №13 
қазандық агрегатында оқшаулағыштарды қайта құру;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО ст. №2 БКЗ-420-
140 қазандық агрегатында ВЗП текшелерін жаңғырту;
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МЕМЛЕКЕТТІК 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ

СУ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ 
СУ РЕСУРСТАРЫН 
ҚОРҒАУ

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО ст. №4 
Т-120/130-130ПР2 турбоагрегатын жөндеу;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 3-ЖЭО, 2-ЖЭО 
энергоүнемдеуші шамдарын орнату;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО ст. № 2,3 
қазандық агрегаттарының сақтандырушы клапандарын 
жөндеу.

Одан бөлек, «ОАЭК» АҚ-ның барлық өндіріс 
нысандарында негізгі ластану көздерінің (түтін 
тұрбалары) шығарылымдарына мониторинг жасаудың 
автоматтандырылған қондырғылары үшін жобаалды 
зерттеу жасалды және жобалық-сметалық құжаттама 
әзірленді. 

«Жасыл Қазақстан» ұлттық жоспарын 
талқылау аясында Корпорация өзінің өндіріс 
нысандарында үздік қолжетімді техноло-
гияларды ендіру үшін қажетті инвестиция 
көлеміне алдын ала бағалау жүргізді. ЭӘДҰ 
елдерінікіне жақын экологиялық көрсет-
кіштерге қол жеткізу үшін Корпорация 
шамамен 220,0 млрд теңге жұмсауы қажет. 
Бұл сомаға заманауи газ тазалау қондырғы-
сын орнату кіреді. Бұл қондырғыны пайда-
лану күкірт, азот оксидтерінің және қатты 
қалдықтардың (көмір күлі) шығарылымын 
50-70 %-ға азайтады.

Энергокәсіпорындарда үздік қолжетімді 
технологияларды ендіруді қаржыландыру 
механизмін талқылау басталды.  

аспирациялық құрылғыларды жөндеу және 
олардың жұмысының тиімділігін есептеу, қазандық 
агрегаттарды күрделі және ағымдағы жөндеу кезінде 
оттықтардың жылу оқшаулағышы мен қаптамасын 
жөндеу,

 > өндірістік экологиялық мониторингтің автоматтан-
дырылған жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету;

 > Петропавл 2-ЖЭО ст. №8 қазандық агрегаттың 
батареялық эмульгаторларын жаңғырту;

 > Петропавл 2-ЖЭО отын беру жүйесін қайта құру.

ПАРНИК ГАЗДАРЫНЫҢ 
ШЫҒАРЫЛЫМЫ (СО2) 
Корпорация парник газдары шығарылымдарын және 
озон бұзушы заттарды тұтынуды түгендеу жұмыстарын 
ұйымдастырды. 

Парник газдарына мониторинг жасау үшін қалыпты 
(тұрақты) өндірістік қызмет, арнаулы тәжірибе (іске 
қосу-жөндеу жұмыстары, процесті тоқтату және техни-
калық қызмет көрсету) және апаттық оқиғалар кезін-
дегі шығарылымдарды есептеуді қамтамасыз ететін 
есептік тәсіл қолданылды. 

«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
Павлодар, Екібастұз және Петропавлды орталықтанды-
рылған жылумен қамту жүйесін жаңғырту және қалпы-
на келтіру бойынша жобаларды жүзеге асыру туралы 
үшжақты келісімшарт (2016-2019 жылдар) аясында 
жаңғырту жобаларына 17,8 млрд теңге бағытталды. 
Жаңғырту жобалары энергияны пайдалану тиімділігін 
арттыруды, шығындарды азайтуды және экологиялық 
стандарттарды жақсартуды (желілер бойынша беру 
кезінде жылу шығындарын азайтумен байланысты 
көмір шығынын үнемдеу есебінен СО2 шығарылымда-

рын азайту) көздейді. Осылайша, 2020 жылы СО2 
жалпы шығарылымдарын азайту көлемі 2010 жылмен 
салыстырғанда 425 мың тоннаны құрады және 2020 
жылы бөлшек шығарылымдар бойынша 2010 жылғы 
деңгеймен салыстырғанда 2,5 %-ды құрады. 

Парник газдары шығарылымдарын төмендетудің 
қосымша ұйымдастырушылық құралы – өндіріс үлесін 
жаңа энергоблоктармен арттырумен және кәсіпорын-
дарда ISO 50001 энергетикалық менеджмент жүй-
есі (энергоүнемдеу бойынша шаралар) стандартын 
енгізумен байланысты отынды пайдаланудың жалпы 
тиімділігін арттыру мен Энергоүнемдеу бағдарламасы 
болды. Екеуінің де мақсаты – өндіріс процестерінің 
энерготиімділігін арттырумен қатар, парник газда-
ры шығарылымдарын төмендету болып табылады. 
Аталған бағдарлама шараларын жүзеге асыру арқа-
сында 2020 жылы парник газдары шығарылымдарын 
467,3 мың тонна СО2-ге төмендетуге қол жеткізілді. 

Отынды жағудан туындайтын парник газдары шыға-
рылымдарының жалпы көлемі жанған отынның 
көлемінің артуына (көмір 3,2 %, мазут 7,6 %) байла-
нысты 2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда 1,76 
%-ға артты. Парник газдары шығарылымдарының 
бөлшек көрсеткіштері де 3,1 %-ға артты. . 

2018-2020 жылдардағы парник газдары шыға-
рылымдарына квота бөлудің ұлттық жоспарының 
әрекеті нәтижесі бойынша Корпорацияның ен-
шілес ұйымдарының бірі парник газдары шыға-
рылымдарына квотаның дефицитіне ие. Оның екі 
себебі бар: 

 > Ұлттық жоспардың қосымша квоталар резервінен 
оның таусылуына байланысты өндіріс қуаттылығының 
артуы есебінен пайда болған парник газдары шыға-
рылымдарына қосымша квота беруден бас тартуы.

 > Қазақстан көмір өндірісі үшін бекітілген бөлшек 
коэффициенттерден парник газдары бойынша шыға-
рылымдардың нақты бөлшек коэффициенттерінің 
асып түсуі.

Пайда болған дефицитті қажетті мөлшерде биржада 
бар болған жағдайды сатып алу арқылы өтеуге бола-
ды. Парник газдары шығарылымдарына квоталарды 
сатып алу шығыстары кәсіпорын үшін шығын болып 
саналады. Өйткені, олар электр және жылу энергия-
сының тарифіне енбеген және мұндай шығындарды 
қаржыландыру механизмі анықталмаған. 
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Қауіптілік деңгейіне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2018 2019 2020 

Қалыптасқан қалдықтар: 2 615,6 2 690,1 2 842,5

Жасыл тізім 2 615,2 2 689,8 2 842,3

Янтарь тізім 0,45 0,25 0,20

Қолдану тәсіліне бөлгендегі қалдықтар, мың тонна

Көрсеткіш 2018 2019 2020 

Қалыптасқан қалдықтар: 2 615,6 2 690,1 2 842,5

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 2 608,1 2 677,8 2 831,7

Кәсіпорында қолданылған қалдықтар 0,424 2,839 0,335

Залалсыздандырылған қалдықтар 0,04 0,04 0,03

Сыртқы ұйымдарға берілген 
қалдықтар* 

7,148 9,978 10,575

Кәсіпорынның өзіндік нысандарында 
орналастырылған қалдықтар 

2 607,8 2 676,7 2 831,3

Оның ішінде күл-қож қалдықтары 2 607,8 2 676,7 2 831,3

Қалыптасқан қалдықтардың жалпы массасы, мың тонна

Көрсеткіш 2018 2019 2020 

Күл-қож қалдықтары 2 608,1 2 677,8 2 831,7

Қалдықтардың өзге түрлері 7,500 12,307 10,800

2020 жылы келісімшарт негізінде «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ күл үйінділерінен 637,12 
тонна күлдің жеңіл фракциясы әкетілді. 

Көздерге бөлгендегі қолданылған судың жалпы саны, мың м3

Көрсеткіш 2018 2019 2020 

Барлық қолданылған су, оның ішінде: 905 512,9 973 424,3 703 204,8

Беткі су нысандарынан 153 828,5 222 224,0 7 787,5

Сыртқы жеткізушілерден 53 067,4 23 515,5 24 282,5

Тұйық су қолдану жүйелерінде 698 617,0   727 685,3 671 134,8

Ағын су әкету көлемі, мың м3 

Көрсеткіш 2018 2019 2020 

Пайда болған барлық ағын су 477,036 1 927,4 3 116,1

Сыртқы ұйымдарға әкетілді 471,736 648,100 600,000

Беткі су нысандарына әкетілді 5,3 1279,3 2 516,1

Су қолдану, су өткізу саласы бойынша 2020 жылы 
атқарылған маңызды табиғат қорғау шаралары:

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ су ресурстарының ластануы 
мен таусылуын болдырмайтын өндірістік мақсатта қай-
та қолданылатын сумен қамтудың айналымды жүйесін 
жаңғырту;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ орталық сорғы станциясы-
ның айналмалы торларына техқызмет көрсету және 
жөндеу, жағалық сорғы станциясының артезиан және 
дренажды сорғыларына ағымдағы жөндеу жасау, цир-
куляциялық сорғыларға техникалық қызмет көрсету;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ орталық сорғы станциясының 
аванкамералардың суасты бөлігін тексеру, артезиан 
сорғыларын жөндеу;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
АҚ-нда судың сандық-сапалық сипаттамаларына 
мониторинг жасау (бекітілген графикке сәйкес, суға 
талдау жасалды);

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ су сапасын жақсартып, таза-
лау құрылғыларының тиімділігін арттыратын («Рубеж 
45» маркасының тұрақты жүзгіштігін қамтамасыз ететін 
бонды қоршауларды тазалау жүргізілді) шараларды 
ұйымдастыру;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО және 3-ЖЭО 
техникалық және шаруашылық-ауыз су құбыр өткіз-
гіштерін, реттеуші арматураларын жөндеу;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЕЖЭО техникалық су, өрт 
сөндіру құбыр өткізгіші және жылу беру құбыр өткіз-
гіштерінің арматураларын ауыстыру және жөндеу;

 > Станцияның сумен қамту жүйесін техникалық су 
қорының багі есебінде 6000 м3 ауыз су қорының багін 
пайдалана отырып қайта құру.

Бұдан бөлек, ҚР Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігінің Су ресурстары жөніндегі 
комитеті «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ су тұтынуының және су 
ағызуының бөлшек нормаларын 2020 жылғы желтоқ-
саннан 2025 жылғы желтоқсанға дейінгі мерзіммен 
мақұлдаған. 

ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН 
ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ЖОЮ 
Барлық қалдық көлемінің 99 %-ын құрайтын күл-қож 
қалдықтары жазық типті арнайы жасақталған гидро-
техникалық құрылғы – күл үйінділерінде қоймалана-
ды. Күл-қож қалдықтарын қоймалау үшін жаңа орын 
құру кезінде Қазақстан Республикасы экологиялық 
заңнамасын сақтау қоршаған ортаны күл-қож қал-
дықтарымен ластаудың алдын алуға және ЖЭО-ның 
тұрақты қызметін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

2020 жылы «ОАЭК» АҚ кәсіпорындарында 2 842,5 
мың тонна қалдық қалыптасса, оның ішінде күл-қож 
қалдықтар – 2 831,7 мың тонна, тұрмыстық және ком-
муналдық қалдықтар – 10,80 мың тонна.

2019 жылмен салыстырғанда қалдықтардың 152,4  
мың тоннаға көбеюі жанған отынның артуымен байла-
нысты. 



2021 жылғы 2 қаңтарда ҚР Президенті жаңа Экологиялық кодекске қол қойды. Ол 2021 жылғы 1 шілдеден 
бастап күшіне енеді. 

ҚР Экологиялық кодексі қолданысқа енгеннен кейін І санатты қауіпке ие кәсіпорындардың жұмысы 
жаңадан енгізілген келесі талаптармен регламенттеледі:

 > Шығарылымдардың негізгі көздерін міндетті түрде автоматтандырылған эмиссияға мониторинг жасау 
жүйесімен жабдықтау және мәліметтерді нақты уақыт режимінде облыстағы ҚОҚ саласының құзырлы органының 
серверіне жолдау;

 > Қоршаған ортаға шығарылымдар бойынша шекті экологиялық нормативтерді қатаңдату;

 > Міндетті түрде кешенді экологиялық рұқсат (КЭР) алу және КЭР аясында Топтың энергия өндіруші 
кәсіпорындарында қоршаған ортаға айтарлықтай зиянды ықпал ететін қымбат бағалы (және әрдайым 
техникалық мүмкін және қолдануға лайық емес) қоршаған ортаға өндірістің теріс ықпалын төмендетуге 
бағытталған үздік қолжетімді технологияларды (ҮҚТ) ендіру;

 > Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем есептеу кезінде төмендетуші коэффициенттерді кезең-кезеңмен 
арттыру (КЭР алмаған жағдайда);

 > Экологиялық заңнама талаптарын 2 не одан көп мәрте орындамаған жағдайда әкімшілік айыппұлды арттыру;

 > Құқық бұзушылықты қайталап жасау үшін санкцияны күшейту (рецидив);

 > Ескілік мерзімі мен рецидив мерзімін арттыру;

 > І санатты нысанды пайдалануды ликвидациялау салдарын қаржылық қамтамасыз етуді ҚОҚ бойынша өкілетті 
органға тапсыру.
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Қалдықтармен жұмыс бойынша 2020 жылы атқа-
рылған маңызды шаралар күл-қож үйінділері мен 
өзге қалдықтарды орналастыру нысандарында 
өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті арт-
тыруға бағытталған:

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2-ПЖЭО №3 күл үйіндісінің 
№2 кезегінің секциясының бөгетін биіктету;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО күл үйіндісінің 
1-секциясының бөгетін биіктету және 3-кезегін салу;

 > «Екібастұзжылуэнерго» ЖШС ЕЖЭО күл үйіндісінің 
2-кезегін салу;

 > Энергонысандарды салу және қайта құру кезінде 
қалыптасатын қалдықтарды қоймалау орындарын 
(алаң жабдықтары, контейнер құрылғылары) ұйымда-
стыру;

 > Күл-қож қалдықтарын (микросфералар) олардың 
қалыптасу көлемін азайту мақсатында өткізу;

 > ҚТҚ полигонына тастамайтын қалдықтарды (қағаз 
және картон макулатура, пластик және шыны қал-
дықтары) бөліп жинау механизмін жүзеге асыру;

 > «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 2-ПЖЭО үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптаманың оң қорытындысын ала 
отырып күл үйіндісінің беткі қабатынан микросфераны 
жинау және іске асыру тәртібі туралы Технологиялық 
регламентке ҚОЫБ жобасын әзірлеу.

Бұдан бөлек, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ күл-қож қалдықта-
рын жол құрылысында құрылыс материалы ретінде 
пайдалануға «СҚО бойынша Экология департаменті» 
АММ және «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» АҚ-
мен үшжақты ұзақмерзімдік меморандум жасасты. 

ISO 14001 сериялы стандарттарға сәйкес әзірленген, 
сәтті жүзеге асырылып жатқан және сертификатталған 
экологиялық менеджмент жүйесінің болуы 
Корпорацияның бәсекеге қабілеттілігінің өсуіне, 
акциялардың нарықтық бағасының артуына, сыртқы 
мүдделі тараптармен қарым-қатынаста оң имидж 
қалыптастыруға негіз болатын ҚОҚ саласындағы 
жүйелі, тиімді жұмыстың маңызды көрсеткіші болып 
табылады. 

Экологиялық менеджмент жүйесінен бөлек, 
Корпорацияда сапа менеджменті жүйесі (ISO 
9001), денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету (ISO 45001), энергетикалық 
менеджмент жүйесі (ISO/CD 50001) сәтті жүзеге 
асырылуда. 

Есептік кезеңде TÜV Rheinland Inter Cert компаниясы 
(тәуелсіз сараптама және сертификация саласының 
үздігі – «ОАЭК» АҚ еншілес кәсіпорындарының ISO 
14001 (Экологиялық менеджмент жүйесі), ISO 9001 
(Сапа менеджменті жүйесі), ISO 45001 (Денсаулықты 
қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету менеджментінің жүйесі), ISO/CD 50001 
(Энергетикалық менеджмент жүйесі) халықаралық 
стандарттарының талаптарына сәйкестікке бақылау 
және қайта сертификаттау аудитін жүргізді. 
Нәтижесінде менеджменттің біріктірілген жүйесі 
(МБЖ) сертификаты беріліп, оның жұмыс қабілеттілігі, 
нәтижелілігі және жақсаруға бағытталғаны расталды.  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
БОЙЫНША 2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАР
Экологиялық саясатты жүзеге асыру аясында экологиялық тиімділік пен өз кәсіпорындарының қауіпсіздігін 
арттыруға және қызметтің қоршаған ортаға негативті ықпалын төмендетуге бағытталған жұмысты одан ары 
жалғастыру жоспарлануда. 

Бұл мақсат аясында табиғат қорғау шаралары жоспары мен энергоүнемдеу бағдарламасын орындау, ескірген 
жабдықтарды одан ары жаңғырту, экологиялық заңнама талаптарын сақтау, жаңа Экологиялық кодекс аясын-
дағы ноормативтік-құқықтық актілерді мақұлдауға қатысу, үздік қолжетімді технологиялар бойынша ұлттық 
анықтамалықтарды әзірлеуге қатысу жоспарланып отыр. 

Күл үйінділерінің жаңа карталарын салу кезінде күл 
үйіндісінің табанында фильтрациялық экранға қарсы 
жаңаша технология – канадалық полисинтетикалық 
геомембрана қолданылды. Бұл – гидрокүлжою (ГКЖ) 
айналымды жүйесінің жарықтандырылған суының 
құрамында кездесетін химиялық құрамдас бөліктердің 
есебінен ластанатын жер қыртысы және жерасты 
суларды қорғауды қамтамасыз ететін сенімді және 
ұзақмерзімді фильтрацияға қарсы экран.
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«ОАЭК» АҚ Тобының 2020 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес әзірленді және еншілес кәсіпорындардың сатып 
алынған уақытынан бергі қаржылық есептіліктерінен тұрады. Есеп саясатының принциптері 
Топ кәсіпорындарының бәріне бірегей. Басты қаржы-экономикалық көрсеткіштері операци-
ялық және қаржылық қызметтің нәтижелілігі мен тиімділігін, сондай-ақ, «ОАЭК» АҚ стратеги-
ялық дамуының негізгі бағыттары орындалғанын көрсетеді.

ТАУАР/ҚЫЗМЕТ 
ӨТКІЗУДЕН 
ТҮСКЕН ТАБЫС

Көрсеткіштер 2018 2019 2020

Негізгі қызмет табыстары 143 880 137 195 149 149

Өзіндік құн -114 310 -116 318 -130 192

Жалпы пайда 29 570 20 878 18 956

Кезең шығындары -12 667 -11 085 -12 156

Операциялық қызметтен түскен пайда 16 903 9 793 6 800

Бір жылғы жалпы EBITDA* 29 405 20 004 21 706

Бір жылғы жалпы EBITDA, айырма % 20,44 % 14,58 % 14,55 %

Гудвилл құнсыздануынан болған шығындар 0 -282 0

Курс айырмасынан болған пайда/шығын -5 479 -10 1 153

Табыс салығы бойынша шығындар -2 232 -1 829 -3 034

Бір жылғы таза пайда 1 600 -5 044 -5 472

Активтер 314 089 319 211 375 010

Капитал 144 665 136 342 123 535

Негізгі жабдықтар бойынша капиталды шығындар 21 118 16 832 14 880

* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген 

ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР

7 ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕП
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2020 жыл қорытындысы бойынша, Топ жалпы сомасы 
149 149 млн теңгенің электр және жылу энергиясын 
өндіру, беру және өткізу қызметтерін жүзеге асырды. 
Бұл 2019 жылғы нәтижеден 11 954 млн теңгеге немесе 
8,7 %-ға жоғары. Оның ішінде:

 > электр энергиясын беру және өткізуден түсетін табыс 
9 203 млн теңге немесе 9,4 %-ға артты; 

 > жылу энергиясын беру және өткізуден түсетін табыс 
2 716 млн теңге не 7,0 %-ға артты;

 > өзге қызмет табысы 34 млн теңгеге артты. 

Өткен кезеңмен салыстырғанда, 2020 жылғы өткізуден 
түскен табыс деңгейінің артуына ықпал еткен басым 
факторларға келесілер жатады: 

 > электр энергиясы тарифінің өсімі «ОАЭК» АҚ 
тобының табысын орта есеппен 12 %-ға дейін, 
7 540 млн тенгеге арттырды. Оның ішінде: 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ – 2 910 млн теңгеге, 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ – 2 147 млн теңгеге, 
«Астанаэнергосбыт» ЖШС – 2 015 млн теңгеге, 
«АЭҮК» АҚ 465 млн теңгеге;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ қуаттылық нарығында 
электр энергиясы көлемінің артуы мен тарифтер 
өсімі табыстың 393 млн теңгеге артуына әкелді;

 > Электр энергиясын беру тарифтерінің орта есеппен 
6 %-ға өсуі «ОАЭК» АҚ тобы табысының 1 270 млн 
теңгеге артуына ықпал етті;

 > Жылу энергиясы бойынша тарифтердің орта есеппен 
13 %-ға өсуі табысты 4 056 млн теңгеге арттырды;

 > «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-нда жылу энергиясын беру 
көлемінің  178,5 мың Гкал-ға (4 %) төмендеуі және 
тарифтің орта есеппен 11 %-ға азаюы табыстың        
1 339 млн теңгеге (15 %) төмендеуіне әкелді. 
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Корпорация өндірістік қызметін бағалауда опера-
циялық EBITDA көрсеткіші негізгі болып таңдалған. 
Бұл көрсеткіш — Корпорацияның базалық өндірістік 
қызметіне әсер етпейтін өзге кірістер, қаржыланды-
ру кірістері, курстық айырмаға қатысты міндеттеме-
лердің сенімсіз компоненті, еңбекке қабілеттіліктен 
айрылу бойынша әлеуметтік төлемдер, амрортиза-
ция мен қайталанбайтын немесе тұрақсыз баптар-
ды қарастырмайды. Корпорацияның 2020 жылғы 
операциялық EBITDA 22 859 млн теңге құрап, 2019 
жылмен салыстырғанда жоғарылау 2 866 млн тең-
ге немесе 14 % құрады. 

 > Операциялық EBITDA көрсеткіш құрылымында негізгі 
(бірінші кезектегі) айырмалы сегмент – электр және 
жылу энергия өндірісі (16 949 млн теңге) болып табыла-
ды, мұнда 2019 жылмен салыстырғанда аталған қызмет 
түрі бойынша өзіндік құнның артуы есебінен 1589 млн 
теңге немесе 10 %-ға арту байқалды.

 > «Электр энергиясын беру және тарату» сегменті бой-
ынша операциялық қызметтен түсетін пайданың артуы 
және курстық айырма шығынының азаюына байланысты 
2 122 млн теңгеге (немесе 33 %)  артуы орын алды.

 > «Жылу энергиясын беру және тарату» сегменті бой-
ынша EBITDA көрсеткіші операциялық қызметтен түсетін 
пайданың төмендеуіне байланысты 794 млн теңгеге 
(немесе 28 %) төмендеді.

 > «Электр және жылу энергиясын өткізу» сегменті 
бойынша EBITDA көрсеткіші операциялық қызметтен 
түсетін пайданың төмендеуі себепті 4 273  млн теңгеге 
төмендеді. 

2020 жылғы EBITDA көрсеткіші, курстық айыр-
машылық шығынын есепке алмағанда, 21 706 млн 
теңгені құрады, 2019 жылмен салыстырғанда өсім 
1 702 млн теңге немесе 8,5 % болды. Операциялық 
тиімділік көрсеткіші төмендеуінің негізгі факторы – 
өзге қызмет түрлерінен табыс көлемінің артуы болып 
табылады. 

ӨТКІЗІЛГЕН ТАУАР/
ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

ЖАЛПЫ EBITDA 
ДИНАМИКАСЫ

Бір жылғы жалпы EBITDA, млн теңге

* жалпы EBITDA курстық айырмашылықты есепке алмай келтірілген 

2020 жылы өткізілген электр және жылу энергиясының 
өзіндік құны 130 192 млн теңгені құрап, 2019 жылмен 
салыстырғанда өсім 13 875 млн теңге немесе 12 % 
болды. Ол:

 > «Отын» (12 %), 

 > «Еңбекті төлеу» (9 %), 

 > «Сатып алынатын электр энергиясы» (25 %), 

 > «Сатып алынатын жылу энергиясы» (11 %), 

 > «Электр энергиясын өткізу бойынша қызметтер» 
(13 %), 

 > «Жылу энергиясын өткізу бойынша қызметтер»   
(13 %), 

 > «ЕҚО қуаттылығын сатып алу» (35 %) баптары 
бойынша операциялық шығындардың артуымен бай-
ланысты орын алды. 

Топтың өзіндік құн құрылымында басым бөлшек үле-
ске (19 %) отын (көмір, мазут) шығындары ие. Т/ж 
тасымалын есепке алғандағы көмір бағасының өсімі 
орта есеппен 9 %-ды құраса, мазут бойынша 3 %. Бұл 
«Отын» бабы бойынша шығындардың 2 641 млн теңге 
немесе 12 %-ға артуына әкелді. Еңбекті төлеу шығын-
дары білікті қызметкерлер тұрақсыздығы көрсеткішін 
төмендету мақсатында 1 129 млн теңге немесе 9 %-ға 
артты. Сатып алынатын электр энергиясы бойынша 
шығындардың 3256 млн теңгеге өсуі оның бағасының 
орта есеппен 12 %-ға артуымен және ЕҚО-нан ЖЭК 
электр энергиясын сатып алу көлемінің 81 млн кВт·с-қа 
артуымен байланысты. Сатып алынатын жылу энер-
гиясы тарифтерінің өсімі орта есеппен 8 %-ды құрап, 
бұл шығындарды 900 млн теңгеге арттырды. Жылу 
энергиясын сатып алу көлемінің 206 мың Гкал-ға артуы 
шығындардың 278 млн теңгеге өсуіне әкелді. Электр 
энергиясын өткізу қызметтерінің шығындарының артуы 
«KEGOC» АҚ қызметтері тарифінің орта есеппен 13 
%-ға артуы себепті 1 747 млн теңгені құрады. Жылу 
энергиясын өткізу қызметтері бойынша шығындар өсімі 
951 млн теңгені құрады. Оның себебі – жылу энерги-
ясын беру көлемінің 10 %-ға артуы және тарифтердің 
орта есеппен 3 % %-ға артуы. Электр қуаттылықтары-
ның қысымды алып жүру дайындығын қамтамасыз ету 
қызметтері (ЕҚО қуаттылықтарын сатып алу) бойынша 
шығындардың 2 143 млн теңгеге артуының басты се-
бебі – ЕҚО тарифінің 30 %-ға (айына 613 413-тен 799 
869 теңге/МВт-қа дейін) өсуі саналады. 

Сегменттер бойынша 2020 жылғы қаржы-экономикалық көрсеткіштер, млн теңге

Көрсеткіштер

Электр 
және жылу 
энергиясын 

өндіру

Электр 
энергиясын беру 

және тарату

Жылу 
энергиясын 
беру және 

тарату

Электр 
және жылу 
энергиясын 

өткізу

Басқалар Барлығы

Негізгі қызмет табыстары 72 041 27 157 7 542 106 338 66 149 149

Өзіндік құн -58 520 -20 499 -6 573 -107 969 -130 192

Жалпы пайда 13 521 6 658 969 -1 630 66 18 956

Кезең шығындары -4 851 -2 175 -1 361 -3 831 -854 -12 156

Операциялық қызметтен 
түсетін пайда

8 670 4 483 -391 -5 461 -787 6 800

Қаржылық шығындар, нетто -5 979 -1 818 -907 -17 3 705 -8 499

Курстық айырмадан табыс/
шығыс

373 835 -24 -194 163 1 153

Қаржылық активтердің, 
гудвильдің құнсыздануы/
қалпына келуі 

-1 761 -722 -278 -476 207 -3 131

Өзге (шығыстар)/табыстар, 
нетто

862 245 768 -530 23 1 238

Табыс салығы бойынша 
шығыстар 

-1 886 -300 -131 -1 326 -517 -3 034

Бір жылғы таза пайда 278 2 723 -963 -8 004 2 793 -5 472

Сегменттер бойынша 
операциялық EBITDA 

16 949 8 534 2 062 -6 216 6 714 22 859

2020 жылғы операциялық қызметтен түскен пайда 6 
800 млн теңге (өткізу табысынан айырмасы 4,6 %) 
құраса, операциялық қызметтен түскен табыстың 2019 
жылмен салыстырғанда 2 993 млн теңге не 31 %-ға 
төмендеуі келесі факторларға байланысты болды:

 > Өндірістік өзіндік құнның 13 875 млн теңгеге       
(12 %) артуы;

 > Кезең шығындарының 1 072 млн теңгеге (10 %) 
артуы. 
Аудит қорытындысы бойынша 2020 жылы жиынтық 
шығын 5 472  млн теңге болды, ол келесілердің есебі-
нен 2019 жылғы көрсеткіштен 429 млн теңгеге артық:

 > Қаржылық табыстар мен шығыстар сальдосының 
396 млн теңгеге немесе 5 %-ға төмендеуі;

 > Табыс салығы бойынша шығындардың 1 204 млн  
теңгеге өсуі;

ТАЗА ТАБЫС/ШЫҒЫННЫҢ 
ДИНАМИКАСЫ

2 062

-6 216

1 531

Өндіріс Э/э беру Ж/э беру 2020 
жылғы 

операциялық 
EBITDA

Басқалар

15 000

20 000

25 000
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5 000

0
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-10 000

16 949

8 534

Өткізу

22 859

Қызмет сегменттері бойынша EBITDA, млн теңге

 > Курстың айырмадан қаржылық табыстар мен 
шығыстар сальдосының 1 163 млн теңгеге өсуі;

 > Өзге қызметтен қаржылық табыстар мен шығыстар 
сальдосының 1 538 млн теңгеге өсуі.
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Корпорацияның операциялық қызметінен түскен таза 
ақша қаражаты 2020 жылы 22 825  млн теңгені құра-
ды. Бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 6 050 млн теңгеге 
(немесе 36 %) артық.

Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының 
артуы электр және жылу энергиясын өндіру және өткізу 
тарифінің артуы есебінен кірістің артуына байланысты. 
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша 
қаражаты 70 266 млн теңгені құрады. Ақша қаражаты-
ның кері ағыны инвестициялық бағдарламаны жүзеге 
асырумен және несие қарыздарын төлеумен байланы-
сты.  

Қаржылық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 50 
815 млн теңгені құрады. Қаржылық қызмет бойынша 
қозғалыс банк қарыздарын тарту және өтеумен бай-
ланысты. 2020 жыл соңындағы ақша қаражатының 
сальдосы 4 251 млн теңгені құрайды.

Басқа қаржылық активтер бөлшектеп толтыру және 
алуға мүмкіндік беретін жұмсақ шарттары бар депозит 
түрінде берілген. Депозиттер Топтың қарыздарға қыз-
мет көрсету, инвестициялық бағдарламаны қаржылан-
дыру және айналымдық капиталды ұстап тұруы үшін 
жиналған ақшалай қаражат түрінде берілген. 

АКТИВТЕР, МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
ЖӘНЕ КАПИТАЛ
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Топтың валюта балансы 2020 жылғы 31 желтоқсанда 
375 010 млн теңгені құрады, бұл 2019 жылғы көрсет-
кіштен 55 799 млн теңге немесе 17 % жоғары. 

Корпорация активтері ағымдағы және ұзақмерзімді 
болып бөлінеді. Ұзақмерзімді активтердің құрамына 
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
267 051 млн теңге немесе барлық актив құнының           
71,2 %-ы болып табылатын негізгі жабдықтар құны 
кіреді. Негізгі жабдықтарға 2020 жылы салынған ин-
вестициялық салымдар 14 880 млн теңге болды.

Активтер, млрд теңге

Қаражаттың ағыны, млн теңге

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Қосымша
31 желтоқсан

2020 ж.
31 желтоқсан

2019 ж.

АКТИВТЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Негізгі қаражат 6 267,050,953 263,940,484

Гудвилл 8 1,405,202 1,405,202

Бейматериалдық активтер 9 1,517,948 1,764,085

Кейінге қалдырылған салықтық активтер 36 25,503 983,455

Берілген қарыздар 10 1,923,266 11,065,201

Өзге қаржылық активтер 11 40,601 539,413

Берілген аванстар 13 6,176,062 7,736,850

Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар 7 47,999,737 -

Өзге ұзақмерзімді активтер 15 1,329,874 1,662,459

Барлық ұзақмерзімді активтер 327,469,146  289,097,149

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлық-материалдық қорлар 12 5,695,742 5,099,159

Саудалық дебиторлық қарыз 14 20,102,546 15,023,978

Берілген аванстар 13 463,929 1,602,348

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 470,480 772,431

Өзге ағымдағы активтер 15 2,582,139 3,165,560

Берілген қарыздар 10 12,540,459 2,903,462

Өзге қаржылық активтер 11 1,434,725 652,418

Ақшалай қаражаттар 16 4,251,137 894,566

Барлық ағымдағы активтер 47,541,157 30,113,922

БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 375,010,303 319,211,071

КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

КАПИТАЛ:

Жарғылық капитал 17 46,043,272 46,043,272

Қосымша төленген капитал 1,348,105 1,348,105

Негізгі қаражатты қайта бағалау бойынша резерв 34,315,020 36,607,620

Бөлінбеген табыс 41,828,696 52,342,715

Барлық капитал 125,535,093 136,341,712

Міндеттемелер және капитал, млрд теңге

Топтың жарияланған жарғылық капиталы 50 млн жай 
акцияны құрайды. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша толықтай төленген жай акциялардың 
құны 46 043 млн теңгені құрады. 

Ұзақмерзімді және ағымдағы міндеттемелер құрамы-
на Еуропалық қайта құру және даму банкі, «Сбербанк 
России» ЕБ АҚ, VTB Bank (Europe) АҚ алдындағы мін-
деттемелер кіреді. 

Қарыздар Компаниялар тобының нысандарын қайта 
құру және жаңғырту бойынша инвестициялық бағдар-
ламаны қаржыландыру және өзге компаниялардағы 
қатысу үлесін сатып алу үшін тартылған.
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Қосымша
31 желтоқсан

2020 ж.
31 желтоқсан

2019 ж.

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялар 18 14,897,451 13,244,969

Банктердің ұзақмерзімді қарыздары 19 64,469,805 -

Болашақ кезеңдегі табыстар 22 6,292,412 6,885,923

Аренда бойынша міндеттемелер 23 971,735 1,380,582

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 36 38,042,113 38,029,150

Күл үйінділерін рекультивациялау бойынша міндеттемелер 21 2,149,654 1,192,343

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелер 113,318 114,368

Өзге ұзақмерзімді кредиторлық міндеттемелер 767,957 27,520

Өзге міндеттемелер және есептелген шығындар 297,056 303,481

Барлық ұзақмерзімді міндеттемелер 128,001,501  61,178,336

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:

Шығарылған облигациялар 18 929,060 5,963,431

Қарыздар 19 72,265,017 82,374,864

Болашақ кезеңдер кірістері, ағымдағы 22 136,784 139,747

Аренда бойынша міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 23 506,326 551,609

Саудалық кредиторлық қарыз 24 39,364,740 23,463,760

Алынған аванстар 25 3,083,483 2,405,256

Күл үйінділерін рекультивациялау бойынша міндеттемелердің 
ағымдағы бөлігі

21 1,061,915 927,879

Қызметкерлер сыйақысы бойынша міндеттемелердің ағымдағы 
бөлігі

14,774 14,586

Аренда бойынша міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 20 - 1,872,553

Қаржылық кепілдер 1,039,011 -

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындар 26 5,072,599 3,977,338 

Барлық ағымдағы міндеттемелер 123,473,709  121,691,023

БАРЛЫҚ КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР 375,010,303  319,211,071

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

ТОП БАСШЫЛЫҒЫ ТАРАПЫНАН 
ҚОЛ ҚОЙҒАНДАР:

Орал Б. Е.

Басқарма төрағасы                                

Орал Б. Е.

Басқарма төрағасы                                

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Букша Н. В.

Бас бухгалтер

Букша Н. В.

Бас бухгалтер

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӨНІНДЕГІ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Қосымша 2020 ж. 2019 ж.

ТАБЫСТАР 27 149,148,733  137,195,299

ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 28 (130,192,498) (116,317,593)

ЖАЛПЫ ПАЙДА 18,956,235  20,877,706

Жалпы және әкімшілік шығындар 29 (9,721,887) (8,656,614)

Өткізу бойынша шығындар 30 (2,434,543) (2,428,287)

Қаржылық шығындар 31 (12,407,970) (10,207,280)

Қаржылық табыстар 32 3,909,201 2,104,129

Қаржылық құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар, 
(нетто)

35 (3,131,082) (4,311,747)

Курс айырмашылығы бойынша табыстар/(шығындар), нетто 33 1,153,245 (10,033)

Гудвилдің құнсыздануынан болатын шығындар 8 - (281,939)

Өзге шығыстар 34 (1,176,640) (1,128,098)

Өзге кірістер 34 2,350,658 827,982

Қауымдастырылған кәсіпорын пайдасындағы үлес 7 64,297 -

САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ШЫҒЫН (2,438,486) (3,214,181)

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР 36 (3,033,643) (1,829,363)

БІР ЖЫЛДАҒЫ ШЫҒЫН (5,472,129) (5,043,544)

БІР ЖЫЛҒЫ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ШЫҒЫН

Кіріс пен шығында реклассификациялауға жатпайтын баптар:

Күл үйінділерін рекультивациялау бойынша міндеттемелерді 
бағалаудағы өзгеріс

- (34,061)

БІР ЖЫЛДАҒЫ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ ШЫҒЫН (5,472,129) (5,077,605)

АКЦИЯ ТАБЫСЫ

Бір жылғы базалық және бытыраңқы акция шығыны, теңге 40 (148) (136)

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ 
ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ЖӨНІНДЕГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
 (МЫҢ ТЕҢГЕ) 

ТОП БАСШЫЛЫҒЫ ТАРАПЫНАН 
ҚОЛ ҚОЙҒАНДАР:
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Жарғылық 
капитал

Қосымша 
төленген 
капитал

Негізгі қаражат-
ты қайта бағалау 
бойынша резерв

Бөлінбеген 
табыс

Барлық 
капитал

1 қаңтар 2019 ж. 46,043,272 1,348,105 38,998,854 58,274,754 144,664,985 

Бір жылғы шығыс - - - (5,043,544) (5,043,544)

Бір жылғы өзге жиынтық 
шығын

- - (34,061) - (34,061)

Кезеңдегі барлық жиын-
тық шығыс - - (34,061) (5,043,544) (5,077,605)

Негізгі қаражатты қайта 
бағалау бойынша резерв 
амортизациясы

— — (2,357,173) 2,357,173 -

Акционермен операциялар 
(10-қосымша) — — - (2,445,613) (2,445,613) 

Жарияланған дивидендтер 
(16-қосымша) — — - (800,055) (800,055) 

31 желтоқсан 2019 ж. 46,043,272 1,348,105 36,607,620 52,342,715 136,341,712 

Бір жылғы шығыс - - - (5,472,129) (5,472,129) 

Кезеңдегі барлық жиынтық 
шығыс

(5,472,129) (5,472,129) 

Негізгі қаражатты қайта 
бағалау бойынша резерв 
амортизациясы - -  (2,292,600) 2,292,600 -

Кейінгі қалдырылған 
салықты шегергендегі 
қаржылық кепілдерді 
түзету (20-қосымша) - - - 1,347,527 1,347,527

Кейінгі қалдырылған 
салықты шегергендегі 
қарыздарды әділ құнына 
дейін түзету (10-қосымша) - - - (925,191)  (925,191)  

Ортақ бақылаудағы 
компаниядан 
қауымдастырылған 
кәсіпорындарға инвестиция 
алу шығындары 
(7-қосымша)

- - - (7,756,826) (7,756,826) 

31 желтоқсан 2020 ж. 46,043,272 1,348,105 34,315,020 41,828,696 123,535,093 

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 
 (МЫҢ ТЕҢГЕ) 

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Орал Б. Е.

Басқарма төрағасы                                

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Букша Н. В.

Бас бухгалтер

Қосымша 2020 2019 

Операциялық қызмет:

Салық салуға дейінгі шығыс (2,438,486) (3,214,181)

Түзетулер:

Тозу және амортизация 6, 9 12,889,705 13,000,529

Қаржылық шығындар 31 12,407,970 10,207,280

Қаржылық құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар 35 3,131,082 4,311,747

Берілген аванстардың құнсыздануынан болатын шығындар 29 812,342 -

Ескірген тауарлы-материалдық қорлар бойынша резерв есептеу 12 163,752 173,433

Негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің шығып қалуынан 
болатын шығындар/(пайда)

34 342,003 (213,173)

Гудвилдің құнсыздануынан болатын шығындар - 281,939

Пайдаланылмаған босатылым бойынша резервтер есептеу 57,684 92,911

Курстық айырма шығындары/(табысы), нетто 33 (1,153,245) 10,033

Қаржылық кірістер 32 (3,909,201) (2,104,129)

Кредиттік қарызды алып тастаудан болатын табыстар - (58,911)

Қауымдастырылған кәсіпорындар пайдасындағы үлес 7 (64,297) -

Мемлекеттік субсидиялардан кірістер  (231,930) (117,663)

Өзге 64,551 502,322

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

Айналымдық капиталдағы өзгерістерге дейінгі ақша
қаражатының қозғалысы

22,071,930 22,872,137

Тауарлық-материалдық қорлардың өзгеруі

Сауда дебиторлық қарыздың өзгеруі (755,749) (520,966)

Берілген аванстың өзгеруі (6,957,939) 246,546

Өзге ағымдағы активтердің өзгеруі 745,720 (245,914)

Сауда кредиторлық қарыздың өзгеруі 2,595,964 640,823 

Ұзақмерзімді кредиторлық қарыздың өзгеруі 15,123,567 6,446,531

Болашақ кезеңдер табысының өзгеруі 1,000,000 -

Алынған аванстардың өзгеруі (456,727) (356,702)

Өзге міндеттемелер мен есептелген шығындардың өзгеруі 678,227 (119,312)

Рекультивациялау бойынша міндеттемелердің өзгеруі
1,052,726 (930,873)

- (137,962)

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты 35,097,719 27,894,308

Төленген табыс салығы (1,655,192) (1,949,409)

Төленген пайыздар 18, 19, 23 (10,617,141) (9,170,338)

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 22,825,386 16,774,561

ТОП БАСШЫЛЫҒЫ ТАРАПЫНАН 
ҚОЛ ҚОЙҒАНДАР:
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17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Орал Б. Е.

Басқарма төрағасы                                

17 қыркүйек 2021 ж.
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

Букша Н. В.

Бас бухгалтер

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ: 2020 ж. 2019 ж.

Негізгі қаражаттарды иелену (16,871,588) (12,573,481)

Бейматериалдық активтерді иелену (102,541) (141,629)

Депозит есепшоттарында ақша қаражатарын орналастыру (26,228,770) (30,953,689)

Депозит есепшоттарынан ақша қаражатарын шешу 26,045,629 30,921,691

Орналастырылған депозиттерге есептелген пайыздардың түсуі 197,822 128,141

Берілген қарыздарға есептелген пайыздардың түсуі 29,159 43,945

Негізгі қаражаттың шығып қалу түсімдері 39,932 -

Инвестиция/(Инвестиция үшін берліген ақша қаражаты) үшін 
берілген ақшалай қаражаттың қайтарылуы  

1,098,318 (3,300,000)

Қарыздар беру 10, 37 - (89,500)

Берілген қарыздарды өтеу 10, 37 1,541,009 1,518,090

Қаржылық активтерді сатып алу   - 36,999

Қауымдастырылған кәсіпорындарды иелену 7 (55,692,266) -

Кепіл салымдарын қайтарып алу (27,333) (23,177)

Акционерге берілген қаржылық көмек 10, 37 (5,598,203) (10,195,820)

Акционерге берілген қаржылық көмекті қайтару 10, 37 5,303,041 90,500

Инвестициялық қызметте қолданылған таза ақша

қаражаттары
(70,265,791) (24,537,930)

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)
(МЫҢ ТЕҢГЕ)

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ: 2020 ж. 2019 ж.

Банк қарыздарының түсімдері 19 93,930,849 80,710,056

Үшінші тараптардан қарыздардың түсімдері 1,039,011 -

Қарыздарды өтеу 19 (39,386,062) (70,803,838)

Облигацияларды орналастыру түсімдері 18 5,000,000 -

Облигацияларды сатып алу 18 (9,244,690) (1,134,684)

Аренда бойынша төлемдер 23 (523,971) (532,072)

Дивидендтерді төлеу 17 - (800,055)

Қаржылық қызметтен алынған таза ақша қаражаттары 50,815,137 7,439,407

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ТАЗА АРТУЫ/(АЗАЮЫ) 3,374,732 (323,962)

Жыл басындағы ақша қаражаттары 15 894,566 1,301,810

Шетелдік валюта курсы өзгерісінің шетелдік валютадағы ақша 
қаражатының қалдығына әсері

33 (5,543) (15,510)

Ақша қаражатының кредиттік шығындары астындағы бағалық 
резерв ықпалы

(12,618) (67,772)

Жыл соңындағы ақша қаражаттары 15 4,251,137 894,566

ТОП БАСШЫЛЫҒЫ ТАРАПЫНАН 
ҚОЛ ҚОЙҒАНДАР:
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ЕСЕП ТУРАЛЫ
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» («ОАЭК» АҚ) 2013 жылдан бері 
жыл сайынғы негізде Жылдық есеп шығарады. 
Жылдық есеп мүдделі тараптармен байланыстың 
басты арналарының бірі болып табылады, соған 
орай Корпорация бұл құжатты дайындауға 
ерекше мән береді. 

Есепте «ОАЭК» АҚ және оның еншілес 
ұйымдарының 2020 жылғы қызметі 
туралы ақпарат қамтылған. Құжатта GRI G4 
нұсқаулығына сәйкес жасалған Тұрақты даму 
туралы есеп бар. Дайындық кезінде электр 
энергетикасы саласына арналған GRI ақпаратты 
ашудың негізгі нұсқасы мен қосымшасы 
қолданылды. 

МАҢЫЗДЫ ШЕКАРАЛАР МЕН 
АСПЕКТТЕР
Есеп мазмұнының айқындаудың GRI Standards 
қағидаларына сәйкес, есепте ашылатын 
тақырыптардың маңызына бағалау жүргізілді. 
Маңыздылықты айқындау процедурасы келесі 
негізгі кезеңдерден тұрады:

1-кезең –  GRI Standards базасындағы тұрақты 
дамуға қатысты өзекті тақырыптардың кең 
ауқымы анықталды;

2-кезең – тізімде көрсетілген тақырыптардың 
Корпорация ішінде және сыртында ықпал 
ету деңгейіне талдау жасалды; одан әрі ашу 
мақсатында тақырыптарды таңдау мүдделі 
тараптармен өзара әрекет есепке алына отырып 
таңдалды; одан бөлек, тақырыптар Корпорация 
қызметі мен оның даму стратегиясына ықпал 
деңгейі тұрғысынан талданды;

3-кезең –  мүдделі тараптардың пікіріне және 
Корпорацияның стратегиялық жоспарларына 
сәйкес басты тақырыптар басымдық беру үшін 
рагтерге бөлініп, Маңыздылық картасы жасалды; 
әрбір аспектке Корпорацияға (көлденең ось) 
және мүдделі тараптарға (тік ось) ықпалына орай 
орташа балл берілді; жоғары басымдық қызыл 
аумақта орналасқан аспекттерге берілді, оларға 
есепті әзірлеу кезінде ең бірінші кезекте назар 
аударылды; сондай-ақ есепте қызғылт аумақта 
орналасқан аспекттер де ішінара ашылды.

GRI ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ИНДЕКСІ

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҚ КАРТАСЫ

№ Аспекттер № Аспекттер

1. Экономикалық нәтижелілік 18. Дайындық және білім беру 

2. Нарықтарда қатысу 19. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

3. Тікелей емес экономикалық әсерлер 20. Алалаушылыққа жол бермеу

4. Сатып алулар тәжірибесі 21. Қауымдастық және ұжымдық келіссөздер 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 және/
немесе URL

Ерекшелік/
Түсіндірмелер

GRI 101: Есептілікті дайындау принциптері (2016)

GRI 102: Жалпы 
ақпарат (2016)

ҰЙЫМ ПРОФИЛІ

102-1 Ұйым атауы «Корпорация туралы» бөлімі, 6-бет

102-2 Қызмет бағыттары «Корпорация туралы» бөлімі, 6-бет 
және «Бизнес-модель» бөлімі, 16-бет

102-3 Бас кеңсенің 
мекен-жайы

«Байланыс» бөлімі,  123-бет

102-4 Қызмет 
географиясы

«Қызмет географиясы» бөлімі,  9-бет

102-5 Меншік формасы «Корпорация құрылымы» бөлімі, 28-бет

102-6 Өткізу нарығы «Қызмет географиясы» бөлімі,  9-бет
«Еншілес ұйымдар» бөлімі,  18-бет 

102-7 Ұйым ауқымы "Қызмет көрсеткіштері", 12-бет

102-8 Қызметкерлер 
туралы ақпарат

«Кадрлық және әлеуметтік саясат» 
бөлімі,  80-бет

102-9 Жеткізілімдер 
тізбегі

«Бизнес-модель» бөлімі,  16-бет Өзгеріссіз

102-10 Компания 
жұмысындағы маңызды 
өзгерістер

Ұйымдық құрылым» бөлімі,  27-бет
«Акционерлік
капитал құрылымы» бөлімі,  28-бет

102-11 Сақтық 
принциптері

«Табиғат қорғау шаралары»,  96-бет

102-12 Сыртқы 
бастамаларды қолдау

«Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 96-бет
«Парник газдарының шығарылымы» 
бөлімі, 98 -бет
«Экологиялық
менеджмент жүйесі» бөлімі, 102-бет 

102-13 
Қауымдастықтарға 
мүшелік

‒

Корпорация  Қазақстан 
Электрэнергетикалық 
Қауымдастығының 
(ҚЭҚ) мүшесі болып 
табылады

СТРАТЕГИЯ

102-14 Менеджмент 
хабарламасы

«Директорлар кеңесі Төрағасының 
үндеуі» бөлімі, 4-бет
"Басқарма төрағасының үндеуі" бөлімі,  
5-бет 

Әдеп және адалдық

102-16 Құндылықтар, 
принциптер, 
стандарттар және тәртіп 
нормалары

«Коропоративтік басқару кодексін 
сақтау» бөлімі, 36-бет

 

GRI стандарты 
және оның 

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері және/

немесе URL
Ерекшелік/

Түсіндірмелер

Корпоративтік басқару

102-18 Басқару 
құрылымы 

«Ұйымдық құрылым» бөлімі, 27-бет
«Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер қызметінің нәтижелері» 
бөлімі, 33-бет

Мүдделі тараптармен өзара қызмет

102-40 Мүдделі тараптар 
тізімі

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 75-бет

102-41 Ұжымдық 
шарттар

«Кәсіподақ ұйымдарымен өзара 
қызмет» бөлімі, 86-бет

102-42 Мүдделі 
тараптарды анықтау 
және іріктеу 

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 75-бет

102-43 Өзара қызмет 
тәсілдері

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 75-бет

102-44 Негізгі көтерілген 
тақырыптар мен 
қауіптер

«Мүдделі тараптармен өзара қызмет» 
бөлімі, 75-бет

Есеп туралы мәліметтер

102-45 Шоғырлану негізі «Есеп туралы» бөлімі, 112 -бет

102-46 Есептің мазмұны 
мен шекараларын 
анықтау

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 113-бет

102-47 Маңызды 
тақырыптар тізімі

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 113 -бет

102-48 Өткен кезеңдер 
мәліметтерін қайта 
есептеу

-

Көрсеткіштер 
өзгерген жоқ және 
Корпорацияның 
өткен жылдық 
есептерінде келтірілген 
мәліметтермен сәйкес 
келеді 

102-49 Есеп 
мазмұнындағы 
өзгерістер

- Өзгеріссіз

102-50 Есептілік кезеңі «Есеп туралы» бөлімі, 112 -бет

102-51 Соңғы 
жарияланым датасы

«Есеп туралы» бөлімі, 112 -бет

102-52 Есептілік циклі «Есеп туралы» бөлімі, 112 -бет

102-53 Есеп мазмұны 
бойынша мәселелерге 
арналған байланыс 
ақпараты 

«Байланыс» бөлімі, 123-бет
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GRI стандарты 
және оның 

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері және/

немесе URL
Ерекшелік/

Түсіндірмелер

102-54 GRI 
стандарттарына 
сәйкестік деңгейі 

«Есеп туралы» бөлімі, 112-бет

102-55 GRI мазмұнының 
индексі

«GRI элементтерінің индексі» бөлімі,  
113-бет

102-56 Сыртқы растау «Есеп туралы» бөлімі, 112-бет

Маңызды тақырыптар

Экономика

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі,  113-бет

103-2 Басқару тәсілдері «Қаржылық-экономикалық 
көрсеткіштер» бөлімі,  101-бет

103-3 Менеджментті 
бағалау - Өткізілмейді

GRI 203:
тікелей емес 
экономиялық 
ықпалдар (2016)

203-1 Инфрақұрылымды 
қолдау

«Әлеуметтік жобалар» бөлімі,  10-бет

203-2 Айтарлықтай 
тікелей емес 
экономикалық ықпалдар

«Жас мамандарды тарту» бөлімі, 84-бет

Экология

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 113-бет

103-2 Басқару тәсілдері «Экологиялық ықпал етуді басқару» 
бөлімі, 96-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, 97-бет

GRI стандарты 
және оның 

жариялану жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері және/

немесе URL
Ерекшелік/

Түсіндірмелер

Су

303-1 Су ресурстарын 
пайдалану

«Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 99-бет

GRI 303: Су мен 
шығарылымдар  
(2016)

303-3  Су алу «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 99-бет

303-4 Су «Су пайдалану және су ресурстарын 
қорғау» бөлімі, 100-бет

Шығарылымдар

GRI 305: 
Шығарылымдар   
(2016)

305-1 Парник 
газдарының тікелей 
шығарылымдары

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 98-бет

305-4 Парник газдары 
шығарылымдарының 
интенсивтілігі

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 98-бет

305-5 Парник газдары 
шығарылымдарының 
азаюы (СОR2R)

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 98-бет

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

«Атмосфералық ауаны қорғау» бөлімі,  
97-бет

Қалдықтар

GRI 306: 
Қалдықтар 
(2016) 

306-2 Типі мен 
орналастыру тәсілі 
бойынша қалдықтардың 
жалпы массасы

«Өндіріс қалдықтарын тиімді қолдану 
және жою» бөлімі, 100-бет

Талаптарға сәйкестік

GRI 307: 
Талаптарды 
сақтау (2016)

307-1 Экологиялық 
заңнама мен 
нормативтік талаптарды 
сақтамау туралы ақпарат

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 98-бет

Әлеуметтік санат

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016) 103-1 Маңыздылық және 

шекаралар
«Тақырыптар тізімі және маңыздылық 
картасы» бөлімі, 113-бет

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

Кешенді кадрлық 
саясат бұл саладағы 
барлық негізгі 
тақырыптарды 
қамтиды 

103-3 Менеджментті 
бағалау - өткізілмейді



118 119

GRI стандарты және 
оның жариялану 

жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері және/

немесе URL
Ерекшелік/

Түсіндірмелер

Жұмыспен қамту

GRI 401: Жұмыспен 
қамту (2016)

401-1 Жалданған 
қызметкерлер мен кадр 
тұрақсыздығы 

«Кадр тұрақсыздығы» бөлімі,  82-
бет

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы

GRI 402: 
Қызметкерлер 
мен басшылықтың 
өзара қарым-
қатынасы (2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

"Тақырыптар тізімі және 
Маңыздылық картасы" бөлімі, 
113-бет

Денсаулық және қауіпсіздік 

GRI 403: Денсаулық 
және қауіпсіздік 
(2018)

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

«Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
кеңестері» бөлімі,  90-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,  91-бет

403-3 Жоғары 
жарақаттылықты және 
жұмысына қатысты 
сырқаттану қаупі бар 
жұмысшылар 

«Корпорацияның кәсіби қызметі 
жарақат алудың жоғары 
тәуекелімен байланысты 
қызметкерлері» бөлімі,  93-бет

Оқыту

GRI 404: Тренинг 
және оқыту (2016)

404-2 Біліктілікті дамыту 
бағдарламалары 

«Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту» бөлімі,  83-бет 

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

GRI 405: Әртүрлілік 
және тең 
мүмкіндіктер 
(2016)

405-1 Басшылық 
органдар құрамы

«Қызметкерлердің санаты мен 
жынысына қарай құрылымы» 
бөлімі,  80-бет 

GRI стандарты және 
оның жариялану 

жылы
Көрсеткіш Бет, бөлім номері және/

немесе URL
Ерекшелік/

Түсіндірмелер

Жергілікті қоғамдастықтар

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі,  113-
бет

103-2 Басқару тәсілдері «Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 75-бет

103-3 Менеджментті 
бағалау ‒ Өткізілмейді

GRI 413: Жергілікті 
қоғамдастықтар 
(2018)

413-1 Жергілікті 
қоғамдастықтармен 
өзара қызмет, 
қызметтің жергілікті 
қоғамдастықтарға 
ықпалы мен жергілікті 
қоғамдастықтардың 
дамуын бағалау 
бағдарламалары 

«Мүдделі тараптармен өзара 
қызмет» бөлімі, 75-бет

Тұтынушының қауіпсіздігі мен денсаулығы

GRI 103: Басқару 
тәсілдері (2016)

103-1 Маңыздылық және 
шекаралар

«Тақырыптар тізімі және 
маңыздылық картасы» бөлімі,  113-
бет

103-2 Басқару тәсілдері «Тұтынушы қауіпсіздігі» бөлімі,  94-
бет

103-3 Менеджментті 
бағалау

- Өткізілмейді

GRI 416: 
Тұтынушының 
қауіпсіздігі мен 
денсаулығы (2016)

416-1 Өнімдердің 
тұтынушыға қауіпсізідгін 
бағалау 

«Тұтынушы қауіпсіздігі» бөлімі,  94-
бет

Қосымша ақпарат

Электр энергетикасы 
бойынша салалық 
хаттама GRI G4

G4-EU1 Орнатылған қуат «Орнатылған электр қуаты» бөлімі, 
20-бет

G4-EU2 Энергия өндіру «Қызмет көрсеткіштері» бөлімі,  
12-бет 

G4-EU3 Тұрмыстық, 
өнеркәсіптік, 
институционалдық, 
коммерциялық 
тұтынушылардың жеке 
есепшоттарының саны 

«Өңірлер бойынша тұтынушылар 
саны» бөлімі, 21-бет

G4-EU4 Реттеу 
режимдеріне бөлгендегі 
жерүсті және жерасты 
электр энергиясын беру 
және тарату желілерінің 
ұзындығы 

«Электр беру желілерің ұзындығы» 
бөлімі, 20-бет

G4-EU5 COR2R немесе 
эквиваленттер 
шығарылымдарына 
квота бөлу

«Парник газдарының 
шығарылымдары» бөлімі, 98-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 
көмегімен 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, 
коммуналды шаруашылықта бағалау үшін қолданылады.

Гигакалория / сағат белгілі бір уақыт ішінде қандай да бір жабдықтың өндірген немесе пайдаланған 
жылу мөлшерін сипаттайтын туынды бірлік.

Градирня ауа массасын соратын сорғыш мұнара түріндегі құрылыс ғимараты.

Жылу мен электр энергиясын 
аралас өндіру 

электр өндіргіштің бу турбинасын қозғалысқа келтіріп электр энергиясын және бу 
турбинасынан бөлініп шыққан будан шығатын жылуды өндіруі.

Жылу электр орталығы (ЖЭО, 
жылытатын электр станциясы) 

электр энергиясын ғана емес, сондай-ақ бу және ыстық су күйінде тұтынушыларға 
жіберілетін 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 жинауға және кәдеге жаратуға арналған жер.

Мегаватт электр өндірісінде қуаттылықты өлшеу бірлігі.

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

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

Сорғы қондырғысы сорғының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, белгілі бір сұлба бойынша 
құрастырылған құраушы жабдықтары бар сорғы агрегаты.

Станциядағы белгіленген жылу 
қуаты

жылуды сыртқы тұтынушыларға және бу мен ыстық суға деген жеке 
қажеттіліктерге жіберуге арналған жабдықтарды пайдалану актісі бойынша 
қабылданған номиналды жылу қуаттылықтарының қосындысы.

Трансформатор (лат. 
transformare — өзгерту, 
түрлендіру)

энергияның (мысалы, электр трансформаторы, гидротрансформатор) немесе 
нысандардың (мысалы, фототрансформатор) қандай да бір маңызды қасиеттерін 
түрлендіруге арналған құрылғы.

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

Турбоагрегат бір жиынтық сымға біріктірілген бу турбинасы, электр өндіруші мен қоздырғыштың жиынтығы; 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 (кабельдер) 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 шығындарды алып.

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 желілері

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

ҚҚС қосымша құн салығы



122 123

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

А.Ә.Т./Қызметі Байланыс ақпараты

Инвесторлармен және акционерлермен жұмысқа жауапты тұлғалар

Жұмаділов Талғат Мұхтарұлы
«ОАЭК» АҚ Корпоративтік мәселелер жөніндегі 
басқарушы директоры

Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
тел.: +7 (7172) 64-57-50

Қуанбек Сабина Шоқанқызы
«ОАЭК» АҚ Корпоративтік даму секторының 
бастығы

Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
тел.: +7 (7172) 64-57-50

Жылдық есепке жауапты тұлға

«ОАЭК» АҚ қоғаммен байланыс 
департаменті

Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
тел.: +7 (7172) 64-57-50

БАЙЛАНЫС

«ОАЭК» АҚ бас кеңсесінің мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2, «SAAD» БО

Электрондық пошта: info@energy.kz

Телефон: +7 (7172) 64-57-50

«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 
КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ
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