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БАСҚАРМА 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Құрметті оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға «KEGOC» АҚ–ның тұрақты даму саласындағы есебін ұсынып 

отырмыз. Бұл есепте Компанияның 2016 жылғы экономикалық, экологиялық және әлеумет-
тік бағыттардағы қызметі туралы мәлімет ашып көрсетілді. Егер әлеуметтік жауапты бизнес 
қағидаттары басымдылықтар қатарына жатпаса, қазіргі заманғы жағдайда жоғары өндірістік 
көрсеткіштерге қол жеткізу өте қиын. «KEGOC» АҚ – Қазақстан Республикасы Ұлттық электр 
торабының Жүйелік операторы функциясын жүзеге асыратын, еліміздің экономикасы үшін аса 
маңызды инфрақұрылымдық компаниялардың бірі.    

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ 
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ры мен мүдделерін бұдан әрі де сөзсіз іске асыруды қамта-
масыз етуге ниетті.     

Компания әлеуметтік–еңбек қатынастарын дамытуға көп 
көңіл бөледі: қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайы жасалуда, 
әлеуметтік бағдарламалар іске асырылуда. Қазақстан Респу-
бликасының еңбек заңнамасының өзгерістері мен қызметкер-
лердің мүдделерін есепке ала отырып, 2016 жылғы қыркүйекте 
кәсіподақ конференциясында «KEGOC» АҚ мен оның қызмет-
керлері арасында 2016–2020 жылдарға арналған жаңа ұжым-
дық шарт жасалды. Жаңа құжат жұмыс беруші мен Компа-
ния персоналы арасындағы әлеуметтік–еңбек қатынастарын 
жетілдіруге бағытталған, сонымен қатар Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен оларға теңестірілген адамдарды, ардагер 
энергетиктерді әлеуметтік қолдау мәселелерін көрсетеді.  

Есептік жыл кешенді және ауқымды Бизнесті трансформаци-
ялау бағдарламасын іске асыру жұмысының тиімді жүргізілуімен 
ерекшеленеді. Бизнес–процестер мен ұйымдық құрылым 
оңтайландырылды, Компания енді Бағдарламаның үшінші ше-
шуші кезеңін – Жобалар портфелін іске асыруға кірісті.      

Бизнесті трансформациялау процесінің персоналға ба-
рынша көп талаптар қоя отырып,  оны бұдан әрі дамуға бағыт-
тайтыны өте маңызды. Біз бұл жұмысты жалғастыратын бола-
мыз. Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі (82%) және персоналды 
тарту рейтингі (73%) бойынша біз «Самұрық–Қазына» АҚ ком-
паниялары тобында төрт жыл бойы алда келе жатқанымызды 
мақтан тұтамыз.     

2017 жылға арналған жоспардың басымдығы кем емес. Ком-
пания алдағы уақытта да тораптың сенімділік көрсеткіштерінің 
қол жеткізілген деңгейлерін тұрақты даму басымдығын 
есепке ала отырып, сақтауы және арттыра түсуі, қаржылық 
тұрақтылықты қамтамасыз етуі, акционерлік капиталдың табы-
стылығын арттыруы, тұтынушылардың көрсетілген қызмет са-
пасына, ал қызметкерлердің еңбек жағдайы мен мотивациялау 
жүйесіне  қанағаттануын қамтамасыз етуі, бір сөзбен айтқанда 
стейкхолдерлер үшін Компаниямен өзара іс–қимылдың барлық 
сатысында қолайлы жағдай жасауы қажет. (102-14)

Бақытжан Қажиев,
Басқарма төрағасы  

«KEGOC» АҚ бизнесінің ерекшелігі бұл стейкхолдерлердің 
кең ортасы алдында, ең алдымен тұтынушылар, акционерлер 
мен персонал алдында Компанияға көбірек жауапкершілік 
жүктейді. «KEGOC» АҚ Ұзақ мерзімді даму стратегиясына сәй-
кес Компанияның алдында Қазақстан БЭЖ сенімді жұмысын, 
тұрақты қаржылық жағдайын және акционерлер мен даму 
үшін ақша ағындарын қамтамасыз ету жөніндегі мақсаттар, 
сонымен қатар тұрақты даму саласындағы міндеттер тұр. Бел-
гіленген мақсаттарды іске асыру «KEGOC» АҚ–ның әлемдік 
деңгейдегі Компания және өңірлік ауқымдағы электр энер-
гетикасы саласындағы құзырет орталығы болуына мүмкіндік 
береді.    

2016 жыл қорытындысы Компанияның алдында қойылған 
міндеттері табысты орындалғанын көрсетті. Осылайша, SML 
желісінің сенімділік көрсеткішінің мәні мен WWP пайызы жүр-
гізілген салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша электр 
энергетикалық желілердің осыған ұқсас шетелдік жүйелік 
операторларының сенімділік мәндері деңгейіне сәйкес ке-
леді. Біз ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсартуға ты-
рысамыз. Біздің тұтынушылардың қанағаттану бағасы өткен 
жыл қорытындысы бойынша бес балдық шкаламен 4,56 балды 
құрады. Бұл Компанияға деген сенімділіктің, көрсетілген қыз-
меттердің сапасы мен қызметкерлердің жұмыс істеу деңгейіне 
қанағаттанудың куәсі.   

Желінің сенімділігін қамтамасыз ету, отандық экономи-
каның электр энергиясына қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
Компания ірі ауқымды инвестициялық жобаларды жүзеге асы-
руды жалғастыратыны туралы айта кету қажет. Атап айтқанда, 
«Нұрлы–Жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында Компания 
«Солтүстік–Шығыс–Оңтүстік транзитінің 500 кВ ӘЖ–сін салу» 
жобасын іске асыруда. Электр жеткізу желілерінің 700 шақы-
рымнан астамын, жаңа 500 кВ «Семей» ҚС–ны салу, жұмыс 
істеп тұрған 500 кВ «Өскемен» ҚС, 1150 кВ «Екібастұз» ҚС мен 
220 кВ «Шүлбі ГЭС» ҚС қосалқы станцияларын кеңейту бойын-
ша барлық құрылыс–монтаждау жұмыстары жұмыс кестесінен 
ерте 2016 жылы аяқталды.     

2016 жыл қорытындысы бойынша Компания соңғы 
жылдары рекордтық деңгейде 27,59 млрд.теңге мөлшерін-
де пайда алды. Бұл жыл Компания акционерлері үшін де 
қолайлы болды. «KEGOC» АҚ–ның акциялары өте өтімді 
болып табылады және инвесторларымыз өз тараптарынан 
қызығушылық білдіріп отыр. Мұны акциялар құнының өсуі-
нен байқауға болады. 2017 жылғы басында Қазақстан қор 
биржасында «KEGOC» АҚ–ның акциялары бір акцияға 1 300 
теңгемен баға тосқауылынан асты. Бұл орналастыру баға-
сынан 2,5 еседен жоғары. Дивидендтік саясат қағидаттары 
негізінде Компания «KEGOC» АҚ акционерлерінің құқықта-
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ЕСЕП  
ТУРАЛЫ

EGOC» АҚ–ның 2016 жылғы тұрақты даму сала-
сындағы есебі (бұдан әрі – Есеп)  саны бой-
ынша (2009 жылдан бастап) сегізінші болып 

табылады және Компанияның қаржылық есептемесін жыл 
сайын шығарып отыру тәжірибесін жалғастыруда. (102-52) 
«KEGOC» АҚ бұрынғы 2015 жылғы тұрақты даму саласындағы 
есебі 2016 жылғы маусымда жарияланды. (102-51) Компани-
яның барлық есептері «KEGOC» АҚ–ның ресми сайтында ор-
наластырылған. 2016 жылы біздің Компания «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ–ның қолдауымен өткізілген RAEX (Эксперт РА 
Казахстан) Жылдық есептер конкурсында 137 компания ара-
сында «Тұрақты даму туралы үздік есеп» номинациясында 
жеңімпаз болғанын атап кеткен дұрыс.

Бұл есеп GRI стандарттарына сәйкес дайындалған: негізгі 
нұсқасы Компанияның 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 жел-
тоқсан аралығындағы тиісті қызметін сипаттайды. (102-54, 
102-50) Сонымен қатар бұл есеп «KEGOC» АҚ–ның 2013 жыл-
дан бастап Компания мүше болып табылатын БҰҰ жаһандық 
шартының қағидаттарына берілгендігін растайтын ақпарат-
ты қамтиды.  

«KEGOC» АҚ 2011 жылдан бастап Есепте берілген ақпарат-
тың GRI стандарттарына сәйкестiгін растау үшiн конкурстық 
негiзiнде сыртқы тәуелсiз тарапты тартуда. Компания және 

Есепті дайындаған кезде Компания мынадай қағидаттарды 
ұстанады:

Маңыздылық «KEGOC» АҚ Есепке Компанияның экономи-

2016 жылғы есепті куәландыратын ұйым арасындағы қаты-
нас – шартты. Есепті куәландыру дәрежесі – шектеулі. Жұрт-
шылық алдындағы есепті «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 
бекітеді. (102-56) 

2015 жылғы есеп G4 нұсқасындағы GRI нұсқаулығы та-
лаптарына сәйкес дайындалды, бұл Есепте қолданыстағы 
GRI әдіснамасының өзгеруіне байланысты өзгерістер болды. 
Бұрынғымен салыстырғанда бұл Есептің шекаралары өзгер-
ген жоқ: «KEGOC» АҚ Есепті жалпы корпоративтік деңгейде 
дайындады: Есепте берілген мәліметтер Компанияның ен-
шілес ұйымдары – «Энергоинформ» АҚ мен «Жаңартылатын 
энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы–есеп айырысу ор-
талығы» ЖШС мәліметтерін қамтиды. (103-1) (102-49)

«KEGOC» АҚ (ЕҰ қоса алғанда) шоғырландырылған 
қаржылық есептемесінің толық нұсқасымен Компанияның 
www.kegoc.kz. сайтында танысуға болады. (102-45)

Бұл есепте көрсетілген жоспарларға қатысты кез келген 
ақпарат болжамды сипатта және «KEGOC» АҚ–ның алдағы 
болатын оқиғаларға қатысты көзқарастарын көрсетеді, 
«KEGOC» АҚ бизнесіне, қаржылық жағдайына, операциялық 
нәтижелеріне, өсу стратегясы мен өтімділігіне қатысты сол 
немесе басқа да тәуекелдерге, екіұштылық пен ұйғарымдарға 
бейім.    

каға, қоршаған орта мен  қоғамға тигізетін маңызды әсерлері 
көрсетілген тақырыптарды енгізеді. «KEGOC» АҚ тұрақты даму 
саласындағы ашып көрсету маңызды болып табылатын тақы-

ЕСЕП ЖАСАУ ҚАҒИДАТТАРЫ
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рыптарды анықтау үшін электр энергетикасы саласындағы сы-
ртқы және iшкi стейкхолдерлер мен сарапшыларға жүргізген 
сауалнамалар негізінде маңыздылық талдауы жасалынды.   

Мүдделi тараптармен өзара iс–қимыл – Компания 
тұрақты даму саласындағы жариялау нәтижелерi бойынша 
жарияланымдар, «Байланыс ақпараты» бөлімінде көрсетiлген 
электрондық почта мен телефондар бойынша хабардар етуді 
қоса алғанда, әр түрлi арналар арқылы кері байланыс алады. 
Жиналған түсiндірмелер және тiлектер кезекті Есепті дайын-
даған кезде есепке алынады.   

Тұрақты даму мәнмәтiнi – есептегі деректер экономи-
калық, экологиялық және әлеуметтiк құрауышты қоса алған-
да, «KEGOC» АҚ Корпоративтiк басқару кодексiнде белгілі 
бір тұрақты даму мәнмәтiнінде берілген. «KEGOC» АҚ ұзақ 
мерзiмдi даму стратегиясында тұрақты даму саласындағы 
мақсаттар, мiндеттер, негiзгi бастамалар мен стратегиялық 
ҚНК белгіленді және бұл Есепке 2016 жылы оларға қол жет-
кізілгені туралы ақпарат енгізілген.    

Толық болуы – Есепте сала ерекшелігін есепке ала отырып, 
экономикаға, қоршаған ортаға және қоғамға тигізетін барлық 
айтарлықтай әсерлері бойынша барлық «KEGOC» АҚ «Жүйелiк 
аралық электр тораптары» (ЖЭТ филиалдары) филиалдары-

«KEGOC» АҚ Компания қызметiне әсер ету дәрежесіне 
қарай мүдделi тараптар (стейкхолдерлер) тобын анықта-
ды, олармен тұрақты түрде ашық диалог жүргiзіп, тұрақты 

ның, «Жүйелiк оператордың Ұлттық диспетчерлiк орталығы» 
филалының (ЖО ҰДО), Атқарушы дирекциясы мен Алматы қа-
ласындағы Өкiлдiгінің, еншiлес ұйымдарының (ЕҰ) қызметтері 
туралы ақпарат берілген. Бiрқатар жағдайда, ақпараттың қай-
талануын болдырмау үшiн, Тұрақты даму саласындағы есепте 
Компанияның 2016 жылғы жылдық есебіне, «KEGOC» АҚ ин-
тернет–сайтына немесе жұртшылыққа қол жетімді құжаттарға 
сiлтеме келтiредi. 

Теңгерімділік – Есеп «KEGOC» АҚ қызмет нәтижелiлiгiнiң 
оң және терiс тақырыптарын көрсетедi. Есепте ашылған жеке 
көрсеткiштер соңғы үш жылдағы серпiнмен көрсетілген. 

Салыстырымдылық – Есеп GRI стандартына сәйкес дай-
ындалды. Бұл мүдделi тұлғаларға «KEGOC» АҚ қызметін басқа 
ұйымдардың қызметімен салыстыруға мүмкіндік береді.

Дәлдiк және сенiмдiлiк – Есепте берілген ақпарат Есептің 
экономикаға қатысты бөлiмдерiн дайындаған кезде құжатпен 
расталған деректер негізінде жиналды және ҚЕХС сәйкес жа-
салған аудиттелген қаржылық есептемелер пайдаланылды.   

Уақытылылық – Есеп дайындау жоспарлы сипатта, 
есептік кезеңнен кейінгі екінші тоқсанда жарияланады.  

Айқындық – «KEGOC» АҚ Есеп мүдделi тараптардың кең 
ортасына түсінікті және қолжетімді болуы үшін тырысады.  

даму саласындағы «KEGOC» АҚ қызметіне қатысты ақпа-
ратты үнемі ашып отырады. 

МҮДДЕЛI ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА IС–ҚИМЫЛ  
ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҚТЫ БАҒАЛАУ

Стейкхолдерлер Өзара іс–қимыл Өзара іс–қимыл арналары

Қаржыландырушы 
топтар мен акцио-
нерлер 

Компания инвесторларға қатысты өз қаржылық мiн-
деттемелерiн уақытылы және толық көлемде орын-
дайды, өзара сенiмге негiзделген ұзақ мерзiмдi іс–
қимылды жүзеге асыруға тырысады. Компанияның 
акционерлермен өзара іс–қимыл бойынша қызметі 
Корпоративтiк басқару кодексінде және «KEGOC» АҚ 
Жарғысында бекiтiлген акционерлердің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау мен құрметтеуге бағыт-
талған. 

Компанияның жылдық және аралық есептемесін жа-
риялау, ХҚИ–ға мерзімді есептеме жіберу, қарыз қа-
ражаттарын тарта отырып, орындалатын жобаларды 
іске асыру барысын бақылау үшін ХҚИ делегация-
ларымен кездесулер өткізу, олардың миссиясы мен 
келуі, веб–сайтта ақпарат орналастыру, акционер-
лердің жалпы жиналысын өткізу, акционерлер алдын-
да тұрақты есеп беру. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
31 желтоқсан аралығындағы кезеңде акционерлерден  
«KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 
әрекеттеріне қатысты өтініштер келіп түскен жоқ.  
(102-44)
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Стейкхолдерлер Өзара іс–қимыл Өзара іс–қимыл арналары

Өкімет органдары 
және бақылаушы 
орган

Қазақстан Республикасының стратегиялық объектісі 
және табиғи монополиялар субъектісі бола отырып, 
«KEGOC» АҚ мемлекет алдындағы өз жауапкершілігін 
түсінеді, құқықтық және этикалық міндеттемелерді 
орындауға, сонымен қатар заңнама нормаларын 
орындауға тырысады.  

Тұрақты есептемелер, жұмыс кездесулері, сұратуларға 
берілген жауаптар, жедел кездесулер  

Кәсiби және сарап-
тама ұйымда-
ры, қоғамдық 
ұйымдар, БАҚ

«KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасы мен одан тыс 
жерлерде ықпалдастықты тереңдету механизмдеріне, 
электр энергетикасын дамытудың үйлестірілген стра-
тегиясын әзірлеуге назар аудара отырып, халықара-
лық, өңірлік және республикалық салалық ұйымдар-
дың мүшесі және оған қатысушы болып табылады. 
Компания жеделдік, анықтық, қолжетімділік және 
теңгерімділік қағидаттарына сүйене отырып, ақпа-
ратты ашып көрсету және өзара іс–қимыл есебінен 
БАҚ–та бедел капиталы мен оң имиджін қалыптасты-
руды қамтамасыз етеді.  

Электр энергетикалық ұйымдардың қызметіне бел-
сенді қатысу, қоғамдық тыңдаулар өткізу, веб–сайтта 
және БАҚ–та қызмет туралы ақпаратты ашып көрсету, 
сұратуларға берілген жауаптар, брифингтер, баспасөз 
конференцияларын өткізу.

Жеткiзушiлер Компания тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi 
сатып алуды жүзеге асырған кезде мынадай қағидат-
тарды негізге алады: процестің жариялылығы мен 
айқындығы; сапалы тауарларды, жұмыстар мен қыз-
меттердi сатып алу; мүгедектер ұйымдарын қолдаған 
жағдайда барлық ықтимал жеткiзушiлерге тең мүм-
кіндік беру; ықтимал жеткiзушiлердiң арасындағы 
адал бәсекелестiк; қабылданатын шешiмдерді бақы-
лау және оған деген жауапкершiлiк; делдалдардың 
сатып алу процесіне қатысуын азайту.

Шартты мiндеттемелердiң орындалуы, жет-
кiзушiлердi бағалау. Ықтимал жеткiзушiлермен тен-
дер құжаттамалары жобаларын алдын–ала талқылау.

Тұтынушылар Компанияда тұтынушыға бағдар қағидасы ендiрiлген 
және сақталады, тұтынушылардың талаптарын ай-
қындау және орындау механизмдері жасалып, қамта-
масыз етілді.  

Тұтынушылардың қанағаттануын бағалау, көпшiлiк 
тыңдаулар, тұтынушыларға жыл сайын есеп беру, 
тұтынушылармен кездесулер, веб–сайтта қатысу 
өңірлері бойынша бос қуаттардың болуы мен қол 
жетімділік рәсімдерін жариялау.

Персонал Компания өз қызметкерлерін сыйлайды және баға-
лайды, персоналдың қажеттілігі мен мұқтаждықта-
рына бағдар ұстайды, персонал үшін қауiпсiз еңбек 
жағдайларын, лайықты еңбекақы  мен әлеуметтiк 
жеңiлдiктер деңгейiн, кәсіби оқыту мен дамытуды 
қамтамасыз етуге тырысады.    

Менеджменттің жыл қорытындылары мен алдағы 
жылдарға арналған жоспарлар бойынша есептік кез-
десулері, өзекті мәселелер бойынша қызметкерлердің 
пікірлерін сұрау, ішкі портал арқылы хабардар ету 
және кері байланыс, әлеуметтік тұрақтылық рейтингі 
мен қызметкерлердің қатыстырлу деңгейін жыл сай-
ын зерттеу,    Омбудсмен институты, «қызу желi».

Еншiлес ұйымдар Компания корпоративтiк басқарудың тиiмдi меха-
низмдеріне негiзделген еншiлес және бағынысты ұй-
ымдарды теңгерімді дамытуға тырысады. 

Өзара іс–қимыл корпоративтік рәсімдер аясында 
жүзеге асырылады. «KEGOC» АҚ ЕБ басқару органда-
рында өкілдер арқылы басқаруды жүзеге асырады, ЕҰ 
қызметіне әдіснамалық қолдау көрсетеді.   

Шектес мемле-
кеттердiң энергия 
жүйелері

Қазақстан Республикасы мен шекаралас мемле-
кеттердің энергия жүйелерiнiң қатарлас жұмысын  
қамтамасыз ету үшiн Компания ресей Федерация-
сымен және Орталық Азия елдерімен өзара пайдалы 
және тиімді ынтымақтастыққа тырысады.   

Тұрақты түрде кездесулер өткізу (ОА ҮЭК, ТМД Электр 
энергетикалық кеңесі, ЖТҮК, «Энергия» ҮДО және 
басқалары), энергия жүйелерінің жұмыс режимдерін 
және нормативтік құжаттаманы келісу  

 (102-40, 102-42,102-43)

Компания осы Есепте мүдделі тараптар үшін өзекті әрі 
маңызды ақпаратты көрсетуге тырысады. Есепті әзірлеу үшін 
«KEGOC» АҚ Есепте ашып көрсетілетін тақырыптардың  маңыз-
дылығына талдау жүргізді. Маңызды тақырыптарды анықтаған 
кезде Компанияны басқару ерекшеліктері, Компанияның эко-
номикалық тиімділігі, адам құқықтарын сақтау, Компанияның 

салалық ерекшелігі ескеріліп, қоғамға және экологияға ықпа-
лы мәселелерін қамтыған барынша толық тізім қарастырылды. 
Сонымен қатар Есепте ашып көрсетілетін тақырыптардың аса 
өзектілерін анықтау үшін 5 балдық шкала бойынша сыртқы 
(тұрғындар – 814 адам, сарапшылар – 36 адам) және ішкі стей-
кхолдерлерден (472 адам) сұрау–бағалау жүргізілді. (103-2) 

ЕСЕП ТУРАЛЫ

08
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП «KEGOC» АҚ • 2016



Стейкхолдерлерден сұрау нәтижелері негізінде маңыздылық 
матрицасы құрылған болатын, ол стейкхолдерлерді қызықты-
рған «KEGOC» қызметінің негізгі тақырыптары туралы көрнекі 
түсінік береді, сондай–ақ ішкі және сыртқы мүдделі тараптар 
үшін іріктеліп алған тақырыптардың маңыздылығындағы айы-
рмаларды көрсетеді. Әр тақырыпқа стейкхолдерлер үшін маңы-
здылық дәрежесіне қарай орташа балл тағайындалды. (103-1) 

Тақырыптар тізімі: G4-19 (102-47)
201 Экономикалық нәтижелік
202 Нарықта болу
203 Жанама экономикалық әсерлер
205 Жемқорлыққа қарсы күрес
303 Су
305 Шығарындылар 
307 Экологиялық талаптарға сәйкестік 

Стейкхолдерлерден сұрау нәтижелері бойынша 2015 
жылғы Есепте ашып көрсетілген тақырыптармен (аспектілер-
мен) салыстырғанда, «Жамана экономикалық әсерлер», «Су», 
«Шығырындылар», «Сан алуандылық және теңдей мүмкін-
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 «KEGOC» АҚ тұрақты даму және біріктірілген менед-
жмент жүйесі жөніндегі үйлестіру кеңесінде талқылау 
нәтижелері бойынша маңыздылық матрицасында бақылау 
сызығынан жоғары тұрған тақырыптар басым әрі ашып 
көрсетуге міндетті болып танылды (немесе ішкі және сы-
ртқы стейхолдерлер үшін маңыздылығы 4 баллдан артық).  
(102-46), (103-3)

401 Жұмыспен қамту
403 Оқыту және білім беру 
404 Сан алуандық және тең мүмкіндіктер
405 Әлеуметтік–экономикалық талаптарға сәйкестік
419 Соответствие социально–экономическим требованиям 
EU Табиғат апаты және авариялық жағдайлар  
EU Энергия жүйелерінің тиімділігі  
EU Қызметтерге қол жеткізу 

діктер» тақырыптары маңызды болып белгіленді, ал «Қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі», «Тұтынушының қол 
сұғылмайтын жеке өмірі» тақырыптары 2016 жылғы Есепте 
ашып көрсету үшін маңызды болмай қалды. (102-49)

Маңыздылық матрицасы

303
305

307 308

302
306

204

203

205 202

401

419

405

406

404

EU СПМ

EU СПМ (ҒЗТКЖ)

EU 26-30

EU-11-12413

405-1

415 403

201
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Ақорда – Қазақстан Республикасы 
Президентінің резиденциясы. Қа-
зақстанның елордасы Астана қала-
сында Бәйтерек монументінен 300 
метр жерде Есіл өзенінің сол жаға-
лауында орналасқан. Ғимараттың 
жалпы алаңы 36720 м2 құрайды. 

Ақорда әлемдегі 10 ең әдемі прези-
дент сарайлары топына енді. “Ақор-
да” резиденциясының атауы тіке-
лей “Белая ставка” деп аударылады. 
“Ақ” деген сөз түркі мәдениетінің 
семантикасында ең алдымен киелі 
деген мағына береді. Бұл ұғым қуа-
ныш пен құт берекенің, шынайылық 
пен адамгершіліктің, ар-ұждан мен 
жақсылықтың нышаны. 

Ақорда
Астана қ.

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
Қызмет географиясы:

8 ҚС
6 570 МВА

8 ҚС
3 521 МВА

10 ҚС
8 137 МВА

ӘЖ 2 444 км

ӘЖ 3 379 км

ӘЖ 4230 км

 Ақмола ЖЭТ 

 Солтүстік ЖЭТ 

Астана қ.

 Сарыбай ЖЭТ 

«KEGOC» АҚ

10
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП «KEGOC» АҚ • 2016



ЖАЛПЫ
АҚПАРАТ

EGOC» «Электр желілерін басқару жөніндегі Қа-
зақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating  Company) акционерлік қоғамы (бұ-

дан әрі – «KEGOC» АҚ) Қазақстан Республикасының Ұлттық 
электр желісін басқаратын компания болып табылады және 
Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикасы 
жүйесінің Жүйелік операторы мәртебесі берілген. (102-1)

2006 жылға дейін «KEGOC» АҚ акцияларының 100 % мем-
лекет меншігінде болды. 2006 жылы мемлекеттік акциялар 
пакеті (100%) «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару 
жөніндегі Қазақстан холдингі» АҚ–ның орналастырылатын 
акцияларын төлеуге берілді.  2008 жылы «Қазына» тұрақты 
даму қоры» және «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқа-
ру жөніндегі Қазақстан холдингі» акционерлік қоғамдарын 
біріктіру жолымен «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару 
жөніндегі Қазақстан холдингі» АҚ–ның құқықтық мирасқоры 
болып табылатын «Самұрық–Қазына» Ұлттық әл–ауқат қоры» 
АҚ құрылды. 

2014 жылғы 18 желтоқсанда «Самұрық–Қазына» Ұлт-
тық әл–ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі 
– «Самұрық–Қазына» АҚ) еншілес және бағынысты ұй-
ымдарының пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару 
бағдарламасы аясында Компанияның жарияланған жай ак-
цияларының 25 999 999 данасы жазылым жүргізу жолымен 
Қазақстан қор биржасына орналастырылды. 2016 жылғы 31 
желтоқсандағы жай–күй бойынша «KEGOC» АҚ жарияланған 
және орналастырылған жай акцияларының жалпы саны 260 
000 000 дананы құрады, соның ішінде 234 000 001 дана-
сы (90% плюс бір жай акция) «Самұрық–Қазына» АҚ–ға, 25 
998 609 данасы миноритарлық акционерлерге тиесілі және 
1 390 данасын миноритарлық акционердің талап етуімен 
«KEGOC» АҚ сатып алды. (102-5)

2016 жылы Компанияда меншік ауқымында, құрылымын-
да айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. (102-10)

Заңды мекен–жайы: 010010, Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат. 
(102-3)

Қазақстан Республикасының электр энергетикасы сала-
сындағы заңнамасына сәйкес «KEGOC» АҚ Қазақстан Респу-
бликасының Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің (БЭЖ) 
Жүйелік операторы болып отырып, мынадай негізгі қызмет 
түрлерін жүзеге асырады:

• электр энергиясын ұлттық электр желілері арқылы 
беру;

• электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техни-
калық диспетчерлендіру;

• электр энергиясын өндіру–тұтыну теңгерімін ұйымда-
стыру. (102-2)

Жоғарыда көрсетілген қызметтер түрлері табиғи монопо-
лия саласына жатады, осыған байланысты «KEGOC» АҚ қыз-
меті «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңымен реттеледі. 

«KEGOC» АҚ өз қызметін Қазақстан Республикасының ау-
мағында жүзеге асырады. (102-4) Компанияның құрылымы 
«KEGOC» АҚ–ның 9 «Жүйеаралық электр тораптары» (ЖЭТ) 
филиалдарын, Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік 
орталығы (ЖО ҰДО) мен Алматы қ. Өкілдігін қамтиды. ЖЭТ 
филиалдары филиалдың жедел басқару аймағында жүйелік 
қызметтер көрсетеді. ЖО ҰДО Қазақстан Республикасы БЭЖ–
ін орталықтан диспетчерлік басқаруды жүзеге асырады. Ор-
талықтандырылған жедел–диспетчерлік басқару ЖО ҰДО–ға 
ЖЭТ филиалдарының құрылымдық бөлімшелері болып та-
былатын 9 өңірлік диспетчерлік орталықтың (ӨДО) тікелей 
жедел бағыну схемасы бойынша ұйымдастырылған. (102-6)

«K
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ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ

 ӘЖ 967 км 

 ӘЖ 1 682 км 
 ӘЖ 4 201 км 

 ӘЖ 2 444 км 

 ӘЖ 3 482 км 

 ӘЖ 4 230 км 

 ӘЖ 1 161 км 

 ӘЖ 3 379 км 

 ӘЖ 3551 км 

 5 ҚС 
 950 МВА 

 7 ҚС 
 2 426 МВА 

 8 ҚС 
 6 570 МВА 

 10 ҚС 
 8 137 МВА 

 8 ҚС 
 3 521 МВА 

 6 ҚС 
 3 695 МВА 

 11 ҚС 
 4 229 МВА 

 10 ҚС 
 3 742 МВА 

 13 ҚС 
 3 395 МВА 

Атырау

Ақтөбе

Рудный

Екібастұз

Астана

Өскемен

Алматы

Қарағанды

Шымкент

Челябинск

Таврическая

Алтай

Барнаул

Рубцовск

Қорған

Иртышская

Н. Троицк

БАЭС

РЕСЕЙ

ҚЫТАЙ

ҚЫРҒЫЗСТАН

ӨЗБЕКСТАН

ТҮРКІМЕНСТАН

Батыс ЖЭТ

Ақтөбе ЖЭТ 

Ақмола ЖЭТ

Шығыс ЖЭТ

Алматы ЖЭТ

Орталық ЖЭТ

Солтүстік ЖЭТ

Оңтүстік ЖЭТ

Сарыбай
ЖЭТ

ЖАЛПЫ АҚПАРАТЖАЛПЫ АҚПАРАТ
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–KEGOC–АҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

«KEGOC» АҚ ӘЖ–нің ұзындығы

Ақмола ЖЭТ Ақтөбе ЖЭТ Алматы ЖЭТ Шығыс ЖЭТ Батыс ЖЭТ

10 ҚС 7 ҚС 11 ҚС 6 ҚС 5 ҚС

8137 МВА 2426 МВА 4229 МВА 3695 МВА 950 МВА

ӘЖ 4230 км ӘЖ 967 км ӘЖ 3551 км ӘЖ 1161 км ӘЖ 1682 км

Сарыбай ЖЭТ Солтүстік ЖЭТ Орталық ЖЭТ Оңтүстік ЖЭТ ЖО ҰДО

8 ҚС 8 ҚС 10 ҚС 13 ҚС

9 ӨДО6570 МВА 3521 МВА 3742 МВА 3395 МВА

ӘЖ 2444км ӘЖ 3379км ӘЖ 3482км  ӘЖ 4201 км

Филиалдар

«KEGOC» АҚ еншілес ұйымдар – «Энергоинформ» АҚ мен 
«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы–
есеп айырысу орталығы» ЖШС–ның бас компаниясы болып 
табылады. «Энергоинформ» АҚ Компания қызметін ақпарат-
пен қамтамасыз етумен шұғылданады. «Жаңартылатын энер-
гия көздерін қолдау жөніндегі қаржы–есеп айырысу орта-
лығы» ЖШС 2013 жылы жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) 
секторына инвестицияларды ынталандыру және мемлекет 
тарапынан ЖЭК–тің барлық объектілерінен (өзіне қолдау-
дың осы схемасын таңдаған) электр энергиясын бекітілген 
тарифтер бойынша орталықтан сатып алуға кепілдік беру 
жолымен Қазақстанның энергия теңгерімінде ЖЭК пайдала-
ну үлесін арттыру мақсатында құрылды. 

Сонымен қатар, «KEGOC» АҚ 2005 жылы «Солтүстік Қа-
зақстан–Ақтөбе облысы өңіраралық электр тарату желісін 
салу» жобасын іске асыру үшін құрылған «Батыс–Транзит» 

АҚ–ның қосалқы құрылтайшысы (акцияларының 20%) болып 
табылады. 

ЖЭТ филиалдары  туралы толығырақ мәліметтер «KEGOC» 
АҚ сайтының «Компания туралы» бөлімінде берілген. (102-7)

Компанияның негізгі активі Ұлттық электр энергетикалық 
жүйе (ҰЭТ) болып табылады. Ол 31.12.2016ж. жай–күй бойын-
ша габариттері 0,4–1150 кВ–ты құрайтын, жалпы ұзындығы 
25096,597 шақырым (тізбектер бойымен) болатын 360 әуелік 
электр жеткізу желісінен (ӘЖ) және трансформаторларының 
белгіленген қуаты 36 662,55 МВА құрайтын, кернеуі 35–1150 
кВ болатын 78 қосалқы электр станциясынан (ҚС) құрала-
ды. Олар электр энергиясының трансшекаралық ағындарын 
қамтамасыз ету, электр станцияларынан электр энергиясын 
жеткізу және өңірлік электр энергетикасы компаниялары мен 
ірі тұтынушылар арасындағы байланысты қамтамасыз ету 
үшін қызмет етеді.  (102-6) 

220 кВ 500 кВ110 кВ 330 кВ 1150 кВ

44,13 352,84

14 511,05

1 864,09

6 804,74

1 421,23

33 кВ

2 000

12 000

8 000

16 000

4 000

6 000

14 000

10 000

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
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«KEGOC» АҚ қосылқы станцияларының саны мен қуаты

«KEGOC» АҚ мыналардың мүшесі және қатысушысы бо-
лып табылады:  

• «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымда-
стығы» заңды тұлғалар бірлестігі («ҚЭҚ» ЗТБ), оның 
негізгі міндеттері: қызметі электр энергетикасы сала-
сымен тікелей немесе өзгелей байланысты барлық ұй-
ымдарға қолдау көрсету; электр энергетикасы саласы-
на қатысты мемлекеттік бағдарламаларды, заңдар мен 
нормативтік актілерді әзірлеуге қатысу; саланың мүд-
делері үкіметтің, сот және басқа органдардың шешім-
деріне байланысты мәселелерде өз мүшелерінің ұста-
нымдарын қолдау және қорғау болып табылады;

• «KAZENERGY»  Қазақстан мұнай–газ және энер-
гетикалық кешен ұйымдарының қауымдастығы» 
заңды тұлғалар бірлестігі («KazEnergy» ЗТБ), 
оның басты мақсаттары: Қауымдастық мүшелерінің 
құқықтары мен мүдделерін мемлекеттік органдар-
да қорғау, заңнамалық базаның үйлесімділігі; жер 
қойнауын пайдаланушыларға, электр энергиясын 
өндірушілерге, энергетика секторының өнімдері 
мен қызметтерін тасымалдаушыларға және тұты-
нушыларға арналған бірыңғай ақпарат өрісін құру; 
жергілікті, өңірлік және халықаралық деңгейде сала 
ішіндегі ынтымақтастық пен кәсіпкерлікті дамыту 

1 150 кВ (9 384 MBA)

3 дана

35 кВ (23 MBA)

2 дана
110 кВ (5 MBA)

1 дана

500 кВ (16 114 MBA)

18 дана
220 кВ (11 136 MBA)

54дана

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

EU1
EU4
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және қолдау; Қауымдастықтың, оның мүшелері мен 
тұтастай алғанда саланың өңірлік және жаһандық 
деңгейде оң имиджін тарату; қазақстандық қоғам-
ның экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және 
ғылымии–техникалық белсенділігін ынталандыру 
болып табылады;

• Қазақстан Республикасының «Атамекен» ҰКП, 
бизнестің Қазақстан Республикасы Үкіметімен және 
мемлекеттік органдармен келіссөздік жігерін күшейту 
үшін құрылған;

• Қазақстан электр қуаты резервтері Пулы ме-
кемесі (ЭҚРПУЛ), оның қызметінің негізгі мақсаты 
шарт негізінде Қазақстан Республикасында өндіруші 
қуаттар мен электр тарату желілері күтпеген жерден 
істен шыққан жағдайда тұтынушы–құрылтайшыларды 
үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін 
қуат резервтерін ұсыну болып табылады;

• Бәсекелестікті және тауарлы нарықтарды да-
мыту қауымдастығы – кәсіпкерлік қызметті үй-
лестіру, сондай–ақ бәсекелестікті және тауарлы на-
рықтарды дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік 
органдарда, билік құрылымдарында, халықаралық 
және қоғамдық ұйымдарда ортақ мүдделерге өкіл-
дік ету және қорғау үшін заңды тұлғаларды ерік-
ті негізде біріктіретін коммерциялық емес ұйым. 
Аталған ұйымға кіру Компанияға «KEGOC» АҚ мүд-
десімен монополияға қарсы заңнамадағы қажетті 
өзгерістерге бастамашылық етуге және ілгерілетуге 
мүмкіндік береді. Қауымдастық жұмысының нәти-
желері нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
әзірлеу және әзірлеуге қатысу, тәжірибе алмасу үшін 
халықаралық үкіметтік емес байланыстарды дамыту, 
семинарлар, конференциялар, «дөңгелек үстелдер» 
және басқа да шаралар өткізу, бәсекелестік пен кәсіп-
керліктің дамуына, монополияға қарсы заңнаманы 
бұзушылықтардың алдын алуға жәрдемдесу болып 
табылады.  

• Қазақстан Салық төлеушілері қауымдастығы – 
салық төлеушілердің заңды құқықтары мен мүдде-
лерін қорғауға жәрдемдесу, салықтарды еркімен және 
уақтылы төлеуді қамтамасыз ету мақсатында олардың 
білім деңгейін арттыру үшін құрылған коммерциялық 
емес ұйым. Қауымдастық өз мүшелерінен келіп түсетін 
салық салу саласындағы проблемалық мәселелерді, 
ұсыныстар мен ескертпелерді жүйелеп, талдайды. 

Жоспарлы жұмыстың нәтижелері дөңгелек үстелдер, 
конференциялар, форумдар мен жұмыс кездесулері 
аясында мүдделі министрліктер мен салық төле-
ушілер өкілдерінің арасындағы диалогтар, сондай–ақ 
ҚР салық салу мәселелері жөніндегі заңнамасына өз-
герістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыны-
стар жиынтығы болады.  

Сонымен қатар «KEGOC» АҚ шектес елдермен тиімді 
электр энергетикалық нарықты құруға жәрдемдесу және ха-
лықаралық ынтымақтастықты дамыту мақсатында мынадай 
халықаралық салалық ұйымдардың жұмысына ұдайы қаты-
сады:

• Электр энергетикалық кеңес (ЭЭК) ТМД; 
• Еуразиялық экономикалық одақ (Армения Республи-

касы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республика-
сы, Ресей Федерациясы, Қырғыз Республикасы); 

• Дүниежүзілік Энергетикалық Кеңес; 
• EURELECTRIC Қауымдастығы; 
• Әлемдік Энергетикалық Кеңес жанындағы Атқарушы 

Ассамблея (WEC);
• БҰҰ Еуропалық Экономикалық Комиссиясы;
• Орталық Азия Электр энергетикалық үйлестіру кеңесі 

(ОА ЭҮК).
2016 жылы «KEGOC» АҚ Жоғары кернеулі үлкен электр жүй-

елері жөніндегі Халықаралық кеңестің (Conseil International 
des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) ұжымдық мүшесі бол-
ды. 1921 жылы Францияда құрылған CIGRE бүгінде әлемнің 
көптеген елдеріндегі саланың даму стратегиясын қалып-
тастыруға елеулі ықпал ететін энергетикадағы аса беделді 
әрі маңызды халықаралық ғылыми–техникалық қауымда-
стықтардың бірі болып табылады. (102–13)  

Сонымен қатар, «KEGOC» АҚ корпоративтік әлеуметтік жа-
уапкершілік қағидаттарына берілгендік жөніндегі негізгі ха-
лықаралық бастамалардың бірі – БҰҰ Жаһандық шартының 
мүшесі болып табылады.  БҰҰ Жаһандық шартының талап-
тарын орындау аясында Компания оның мынадай қағидат-
тарын ұстанады:  

Адам құқықтары саласындағы қағидаттар 
1–қағидат: Іскери топтар халықаралық деңгейде жария-

ланған адам құқықтарын қолдауы және сыйлауы тиіс.
2–қағидат: Іскери топтар адам құқықтарының бұзылуы-

на қатысты болмауы тиіс.  
Еңбек қатынастары саласындағы–қағидаттар 
3–қағидат: Іскери топтар бірлесу еркіндігі мен ұжымдық 

шарттар жасау құқығының іс жүзінде танылуын қолдауы тиіс.
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4–қағидат: Іскери топтар мәжбүрлі және міндетті еңбек-
тің барлық түрлерінің жойылуын жақтауы тиіс.  

5–қағидат: Іскери топтар бала еңбегінің толығымен 
жойылуын жақтауы тиіс.  

6–қағидат: Іскери топтар жұмыспен қамту саласында да 
кемсітушіліктің жойылуын жақтауы тиіс.  

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қағидаттар 
7–қағидат: Іскери топтар сақтық қағидатына негізделген 

экологиялық мәселелерге көзқарасты қолдауы тиіс.
8–қағидат: Іскери топтар қоршаған ортаның жай–күй-

іне жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды 
қолға алуы тиіс.  

9–қағидат: Іскери топтар экологиялық қауіпсіз техноло-
гиялардың дамуына және таралуына жәрдемдесуі тиіс.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл саласындағы 
қағидаттар  

10–қағидат: Іскери топтар бопсалау мен парақорлықты 
қоса алғанда, сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлеріне 
қарсы тұруы тиіс.  

Компания Қазақстан Республикасы заңнамасы мен ішкі 
нормативтік құжаттардың талаптарын сөзсіз сақтау жөнінде-
гі міндеттемелерден басқа 2008 жылдан бастап ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, 2015 жылдан бастап ISO /EAC 27001 халықа-
ралық стандарттары талаптарына сәйкес біріктірілген менед-
жмент жүйесін (БМЖ) ендіру және сертификаттау бойынша 
өзіне ерікті түрде бастама алды. Сертификаттау аясы – жүй-
елік қызмет көрсету, таралу аясы – филиалдар мен ЕБҰ–ды 
қоса алғанда, бүкіл Компания болып табылады. (102-12)

2016 жылы Директорлар кеңесінің бастамасымен тұрақты 
даму мәселелеріне айрықша назар аудару, атап айтқанда: 

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес «KEGOC» АҚ Жүйелік оператор бола отырып, на-
рықтың барлық қатысушыларының электр энергиясына еркін 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Ұлттық электр желісіне қосылу 
«Электр желілік қағидаларға» және «Электр энергиясын пайда-
лану қағидаларына» сәйкес іске асырылады. «KEGOC» АҚ электр 
энергиясы нарығының барлық субъектілерінің Ұлттық электр 
желісіне қолжетімділігінің теңдей жағдайларын қамтамасыз 
етеді. ҰЭТ–ке қолжетімділік туралы Компанияның ресми сайтын-
дағы «Біздің қызметіміз» бөлімінде толығырақ баяндалған.

экология, еңбек, қауіпсіздік және осы мәселелер бойынша 
зерттеулер жүргізу және Директорлар кеңесіне ұсынымдар 
беру мақсатында, Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ор-
таны қорғау жөніндегі комитет құрылды.  

 «KEGOC» АҚ–да Тұрақты даму және БМЖ жөніндегі Үй-
лестіру кеңесі тұрақты жұмыс істейді. Кеңестің негізгі мін-
деттері:

• халықаралық тәжірибеге сәйкес тұрақты даму саласын-
дағы қағидаттарды ілгерілетуді және сақтауды қамта-
масыз ету;

• менеджмент жүйелерін құрғанда, қолдағанда және 
нәтижелілігін ұдайы жақсартқанда тұрақты даму және 
БМЖ саласында басқару мәселелері жөнінде жоспар-
лауды қамтамасыз ету;

• тұрақты даму және БМЖ мәселелері жөнінде жауап-
кершілік пен өкілеттіктерді белгілеуді қамтамасыз ету;

•  «KEGOC» АҚ–да тұрақты даму саласындағы іс–шара-
ларды іске асырудың шынайы куәліктерін алу;

• БМЖ әзірлеу және ендіру, сондай–ақ оның нәтижелі-
гін ұдайы жақсарту жөніндегі міндеттемелерді қамта-
масыз ету;

• тұрақты даму және БМЖ аясында мүдделі тараптар-
мен (стейкхолдерлермен) ақпарат алмасу процесін 
әзірлеуді және жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 

• БМЖ қызмет етуі аясында тұтынушылардың талапта-
рын, заңнамалық және регламенттеуші талаптарды 
анықтауды қамтамасыз ету, сондай–ақ тұтынушылар-
дың қанағаттанғандығын арттыру үшін осы талаптар-
дың орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. 
(102-18)

«KEGOC» АҚ қызметтерінің тұтынушылары мынадай заң-
ды тұлғалар: энергия өндіруші, энергия таратушы, энерги-
ямен жабдықтаушы ұйымдар, өнеркәсіп орындары болып 
табылады. (102-6)

 2016 жылы көтерме нарықтың субъектілеріне жүйелік 
қызметтер жасалған шарттаға және тұтынушылардың өтінім-
деріне сәйкес толық көлемде көрсетілді. 2015 жылдан ауы-
сатын және 2016 жылы жасалған тұтынушыларға қызмет 
көрсету, электр энергиясын сатып алу туралы шарттар мен 
келісімдердің жалпы саны мынаны құрады:

ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТ
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Шарттар Саны

өңіраралық деңгейдегі желілер бойынша электр энергиясын жеткізу бойынша 222

электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша 83

электр энергиясын өндіру–тұтын теңгерімін ұйымдастыру бойынша   225

резервтік электр энергиясын жеткізу және беру бойынша   1

ысыраптарды өтеу және шаруашылық қажеттіліктері үшін электр энергиясын сатып алуға 18

қуатты реттеу қызметтерін сатып алуға  2

электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо–ағындарының жоспардағыдан сағаттық ауытқу көлемін 
өтеу мақсатында РФ–дан электр энергиясын сатып алуға  1

электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо–ағындарының жоспардағыдан сағаттық ауытқу көлемдерін 
өтеу мақсатында РФ–ға электр энергиясын сатуға    1

«ФСК ЕЭС» ҚАҚ үшін электр энергиясын жеткізу (транзит) жөнінде қызмет көрсетуге 1

«Узбекэнерго» АҚ үшін қуатты (жиілік) реттеу жөнінде қызмет көрсетуге 2

«Батыс транзит» АҚ–дан ысыраптарға электр энергиясын жеткізу жөнінде қызмет көрсетуге 1

жоспардан тыс электр энергиясын сатып алуға  1

жоспардан тыс ағындарды реттеу үшін электр энергиясын сатып алуға («НЭС Кыргызстана» ААҚ–дан) 1

жоспардан тыс ағындарды реттеу үшін электр энергиясын сатуға («НЭС Кыргызстана» ААҚ үшін) 1

БАРЛЫҒЫ 560

EU 3, 102-6

Тұтынушылардың санаттары бойынша негізгі қызмет бойынша шарттар саны

энергия үнемдейтін 
ұйымдар

тікелей 
тұтынушылар

232

энергия беруші  
ұйымдар

40

энергия өндіруші 
ұйымдар

165

шконтрагенттер

9

114
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«KEGOC» АҚ желілері арқылы электр энергиясын жеткізу, млрд.кВт·сағ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ЖЕТКІЗУ

ТЕХНИКАЛЫҚ ДИСПЕТЧЕРЛЕНДІРУ

2016 жылы ҰЭТ арқылы электр энергиясын жеткізу қызмет-
терінің нақты көлемі  39 213,5 млн. кВтсағ. құрады. 2015 жылмен 
салыстырғанда, аталған көрсеткіштің өсімі 1 316,5 млн.кВт сағ., 
немесе 3,5% болды, бұл ең алдымен 2015 жылы болмаған Ресей 
Федерациясына және Қырғыз Республикасына электр энерги-
ясын экспорттауды қайта бастаумен байланысты. 2016 жылы 
электр энергиясын экспорттау көлемі 1 991,7 млн.кВтсағ. құрады.

2016 жылы «KEGOC» АҚ мен «БЭЖ ФСК» ПАҚ арасындағы 
шартқа сәйкес Ресей Федерациясы–Қазақстан Республикасы–

2016 жылы электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды 
техникалық диспетчелендіру жөнінде көрсетілген қызмет-
тердің нақты көлемі 85 738,6 млн.кВтсағ. құрады. 2015 жылмен 
салыстырғанда қызметтердің көлемі 2 929,7 млн.кВтсағ неме-
се 3,5%–ға артқан, бұл Қазақстан Республикасының энергия 
өндіруші ұйымдарының электр энергиясын өндіруінің және 

Ресей Федерациясы бағытында «KEGOC» АҚ желілері арқылы 
электр энергиясын жеткізу (транзит) іске асырылды. «KEGOC» 
АҚ осы транзит бойынша көрсеткен қызмет көлемі 3 630,6 
млн.кВт сағ. құрады, бұл 2015 жылға қарағанда 30,9 млн.кВт-
сағ төмен. 2016 жылғы қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ 
электр энергиясын жеткізу қызметтерінің ең ірі тұтынушылары: 
«БЭЖ ФСК» ПАҚ, «Темiржолэнерго» ЖШС, «Қазмырыш» ЖШС, 
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шыгысэнерготрейд» ЖШС болып 
табылады

желіге босатуының өсуімен байланысты. «KEGOC» АҚ техни-
калық диспетчелендіру қызметтерінің ең ірі тұтынушылары 
«Еуразиялық энергетикалық корпорация» АҚ, «Б.Нұржанов 
атындағы Екібастұз МАЭС–1» ЖШС, «Kazakhmys Energy» ЖШС, 
«Алматы электр станциялары» АҚ, «ЕМАЭС–2 станциясы» АҚ 
болып табылады.
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Электр энергиясын өндіру–тұтыну теңгерімін ұйымдастыру, млрд.кВт·сағ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ–ТҰТЫНУ  
ТЕҢГЕРІМІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

2016 жылы электр энергиясын өндіру–тұтыну теңгерімін 
ұйымдастыру қызметтерінің нақты көлемі  161 616,0 млн.кВтсағ 
құрады. 2015 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда қызметтер 
көлемі 4 577,9 млн.кВтсағ немесе 2,9% артқан, бұл Қазақстан Ре-
спубликасының көтерме сауда нарығында электр энергиясын 

Халықаралық шарттар аясында «KEGOC» АҚ шектес мем-
лекеттердің энергия жүйелерімен электр энергиясын сатып 
алу–сату жөніндегі операцияларды іске асырады.

Мәселен, 2016 жылы «KEGOC» АҚ мыналарды іске асырды:

өндіру мен тұтынудың жалпы өсуіне байланысты. 2016 жылы 
аталған қызметтердің ең ірі тұтынушылары «Еуразиялық энер-
гетикалық корпорация» АҚ, «Б.Нұржанов атындағы Екібастұз 
МАЭС–1» ЖШС, «Kazakhmys Energy» ЖШС, «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС болып табылады.

(102-7)

Электр энергиясын сату:
• Ресей Федерациясына электр энергиясы ауысымда-

рының жоспардағыдан 854,923 млн.кВт•сағ көлемінде 
электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо–

Техникалық диспетчерлендіру, млрд.кВт·сағ
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ағындарының жоспардағыдан сағаттық ауытқу көлем-
дерін өтеу мақсатында, бұл 2015 жылғыға қарағанда 
134,7 млн.кВт•сағ аз;

• Қырғыз Республикасына Қазақстан Республикасы мен 
Қырғыз Республикасының энергия жүйелері арасын-
дағы 4,7 млн.кВтсағ көлемінде электр энергиясының 
жоспардан тыс ауысымдарын ретке келтіру үшін.

Электр энергиясын сатып алу:
• Ресей Федерациясынан және Қазақстан Республика-

сының станцияларынан 854,923 млн.кВт•сағ көлемінде 
электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо–
ағындарының жоспардағыдан сағаттық ауытқу көлем-
дерін өтеу мақсатында, бұл 2015 жылғыға қарағанда 
134,7 млн.кВт•сағ аз;

• Қырғыз Республикасынан 13,1 млн.кВтсағ көлемінде 
технологиялық шығысты (шығындарды) өтеу үшін;

•  Қазақстан Республикасының станцияларынан Қа-
зақстан БЭЖ–ден Қырғызстан энергия жүйесіне 4,7 млн 
кВт•сағ көлемінде жоспардан тыс электр энергиясы 
ағындарын ретке келтіру үшін. 

Сонымен қатар, 2016 жылы Компания технологи-
ялық шығысты (шығындарды) өтеу және ҰЭТ шаруашылық 
мұқтаждарына 2 509,006 млн.кВт•сағ, соның ішінде Ресей 
Федерациясынан 71,8 млн.кВт•сағ, Қырғыз Республикасынан 
13,1 млн.кВт•сағ. көлемінде электр энергиясын сатып алды. 
2016 жылы шығындарды өтеуге электр энергиясын сатып алу 
көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 59,958 млн.кВт•сағ артты 
(2015 жылғы 2 449,049 млн.кВт•сағ 2016 ж. 2 509,006 млн.кВт•-
сағ дейін). (102-7)

Көрсетілетін қызметтер сапасын жақсарту үшін «KEGOC» 
АҚ «Жүйелік қызметтер көрсетуді және тұтынушылардың на-
разылықтарын басқару» ішкі стандартын әзірледі, соған сай 
сирек дегенде жарты жылда бір рет жүйелік қызметтердің 
тұтынушыларымен сауалнама жүргізіледі. Сауалнама Ком-
пания қызметкерлерінің жұмыс деңгейін бағалауды, ұсыны-
латын іскерлік және техникалық ақпараттың дұрыстығын, 
тұтынушылардың өтініштері бойынша жұмыстың жеделдігін, 
жүйелік қызметтердің сапасын, жедел–диспетчерлік басқа-
ру бөлігіндегі ӨДО жұмыс сапасын және «KEGOC» АҚ көрсе-
тетін қызметтердің сапасын жақсарту туралы ұсыныстарды 
сұратуды қамтиды. Сауалнама нәтижелері көрсетілетін қыз-
меттердің сапасын арттыруға талданады. (103-2) 2016 жылы 
тұтынушылардың қанағаттанғану дәрежесінің жылдық орта-
ша бағалауы бес балдық шкала бойынша 4,56 балды құрады. 
(103-3) Тұтынушылардың қанағаттанғану дәрежесі берілген 
деңгейде болады. Жақсарту қажет етілетін өлшемдер бойын-
ша тиісті шаралар қолданылады. (102-43)

Компания жыл сайын тұтынушылар мен өзге де мүдделі 
тұлғалар алдында тыңдаулар түрінде реттелмелі қызмет (та-
уарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі өз қызметі туралы есеп 
береді. Тыңдаулардың мақсаты тұтынушылар құқықтарын 
қорғау жүйесін күшейту, Компания қызметінің айқындығын 
қамтамасыз ету болып табылады. Жыл сайынғы есептерді өт-
кізудің негізгі қағидаттары жариялылық, Компания қызметінің 
ашықтығы мен тұтынушылар мүдделерінің теңгерімін сақтау 
болып табылады. Мәселен, 2016 жылғы сәуірінде «KEGOC» АҚ 
тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалардың алдында Ком-
панияның 2015 жылғы қызметі туралы жария тыңдаулар ұй-
ымдастырылды.

Компания жүйелі негізде көрсетілетін жүйелік қызмет-
тердің Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына 
сәйкестігіне бағалау жүргізеді. 2016 жылы қызмет көрсетуге 
қатысты заңнаманы және нормативтік талаптарды бұзушылық 
орын алды. «KEGOC» АҚ ҚР ҰЭМ ТМРжәнеБҚК жоспарлы тек-
серісін өткізгенде анықталған «Табиғи  монополиялар және 
реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 
Олардың мәні: жүйелік қызметтер туралы шарттардың Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі және уәкілетті органдар 
бекіткен үлгі шарттарға сәйкес жасалмауы (үлгі шарттарда 
көзделмеген төлем және тариф талаптарына қатысты тұжы-
рымдамаларға жол берілген); ҚР ҰЭМ ТМРжәнеБҚК келісімін-
сіз өзге қызметпен айналысу; Компанияда негізгі қызметпен 
байланысты емес мүліктің бар болуы; инвестициялық бағдар-
ламаның және реттелетін қызметтердің тарифтік сметалары-
ның орындалмауы. Нәтижесінде «KEGOC» АҚ–ға айыппұлдар 
түрінде жалпы сомасы 10,819 млн. теңгеге әкімшілік өндіріп 
алу салынды. Анықталған бұзушылықтар бойынша Компани-
яда түзету және алдын алу іс–қимылдары жоспары әзірленді. 
Айта кетелік, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап  «Табиғи монопо-
лиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізіл-
ген өзгерістер күшіне енді. Оған сәйкес табиғи монополия 
субъектілері үшін өзге қызметпен шұғылдануға және негізгі 
қызметпен байланысты емес мүліктің бар болуына тыйымдар 
күшін жойды. (419-1)

Қазақстан Республикасы үшін электр энергетикасының 
маңызы зор, өйткені еліміздің металлургия және мұнай мен 
газ өндіру секілді негізгі салалары энергияны молынан қажет 
ететінімен сипатталады. Тиісінше, Қазақстан өнеркәсібінің 
бәсекеге қабілеттілігі мен халық тұрмысының сапасы көбіне 
тұтынушыларды энергиямен сенімді әрі сапалы жабдықта-
уға байланысты. (103-1) Желінің сенімділік деңгейін бағалау 
үшін Компания саланың стандартты көрсеткіштерін пайда-
ланады:
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SAIFI

EU28, EU29
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – жүйеде зақымданулардың пайда болуының орташа жиілігі) – тұтынушы-

ларды электрмен жабдықтау іркілістерінің орташа жиілігін сипаттайды. (103-2)

SAIDI

SAIDI (System Average Interruption Duration Index – ажыратудың орташа ұзақтығы) – бір жылда жүйедегі бір ажыратудың 

орташа ұзықтығын сипаттайды.
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Байқалатын SAIDI және SAIFI көрсеткіштерінің жақсару 
үрдісі Компания ҰЭТ сенімділігін арттыру үшін қолға алған 
шаралардың нәтижесі болып табылады. (103-3)

Бизнесті түрлендіру бағдарламасы аясында жүргізілген  
Компания қызметінің тиімділігінің қолданыстағы көрсет-
кіштерін (ҚНК) талдау Компания Стратегиясының мақсатта-
рына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін олардың жеткіліксіз 
екенін көрсетті. Мәселен, желінің сенімділігі деңгейін бағалау 
үшін сондай–ақ SML (System Minutes Lost – жүйелік минуттар 
шығындары) және WWP (Percentage of Work Without Problems 
– жүйенің іркіліссіз жұмыс істеу уақыты пайызы) индикатор-
лары белгіленген, олардың басымдықтары мыналар болып 
табылады, олар:

Өңіраралық желіні дамыту және жаңа өндіруші қуаттарды 
іске қосуға жоспарланған қуаттарды беру перспективаларын 
ескере отырып, Компания ұлттық электр торабын жаңғы-
ртуға, республика тұтынушыларының электр энергиясына 
деген қажеттігін өтеу мақсатында жаңа электр энергетика-
сы объектілерін салуға, экспорттық және транзиттік әлеуетті 
құруға бағытталған белсенді инвестициялық саясат жүргі-
зеді. Компанияның барлық инвестициялық жобаларының 
әлеуметтік маңызы бар екенін атап көрсету қажет. (103-1)

 «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
«KEGOC» АҚ «500кВ Солтүстік–Шығыс–Оңтүстік ӘЖ тран-
зитінің құрылысы» ауқымды жобасын іске асыруда. Жобаны 
іске асыру екі кезеңге бөлінген:

• I кезең – 500 кВ Екібастұз–Шүлбі ГЭС (Семей)–Өскемен 
желісін салу.

• I кезең – 500 кВ Шүлбі ГЭС (Семей)–Ақтоғай–Тал-
дықорған–Алма желісін салу. 

  2016 жылы жобаның І кезеңінің барлық құрылыс–
монтаждау жұмыстары жоспардағы 2017 жылы аяқтау 
мерзімінің орнына жұмыстарды жүргізу кестесінен ерте 
сәтті аяқталды. Жалпы ұзындығы 598,5 шақырым болатын 
500 кВ Екібастұз–Шүлбі ГЭС (Семей)–Өскемен және  жал-
пы ұзындығы 106 шақырым болатын 500 кВ «Семей» ҚС–ға 

• Қазақстанның Ұлттық электр торабының техникалық 
сенімділігі мен пайдалану деңгейін көрсетеді (өңірара-
лық және мемлекетаралық деңгейдегі электр желілері);

• Компанияның жауапкершілігі шегіндегі ажыра-
тылымдардың барлық түрлерін қамтиды;

• Желілік Жүйелік оператордың қызметінің ерекшелігін 
көрсетеді (оның функциялары электр энергетикасы 
туралы заңнамамен белгіленген).

2016 жылы SML көрсеткішінің мәні 0,24 минутты, ал 
WWP көрсеткішінің мәні 99,83% құрады және жүргізілген 
бенчмаркингтің нәтижелері бойынша электр энергетикасы 
желілерінің ұқсас жүйелік операторларының сенімділік көр-
сеткіштерінің мәндері деңгейіне сәйкес келеді.

кіретін 220 кВ «Семей– Шүлбі ГЭС» электр тарату желілері 
салынды. Сондай–ақ, жаңа 500 кВ «Семей» ҚС салынды, 
жұмыс істеп тұрған 500 кВ «Өскемен» ҚС, 1150 кВ «Екі-
бастұз» ҚС және 220 кВ «Шүлбі ГЭС» ҚС кеңейтілді. Объек-
тілер 2016 жылғы 6 желтоқсанда «Индустрияландыру күні» 
аясында Мемлекет басшысының қатысуымен жалпыұлттық 
телекөпір кезінде іске қосылды. 

2016 жылы «KEGOC» АҚ мына инвестициялық жобалар-
ды іске асыруды жалғастырды:

• «500 кВ Шүлбі ГЭС (Семей)–Ақтоғай–Талдықорған–
Алма ӘЖ салу;

• «Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ–мен 
байланысын күшейту» жобасы;

• «ҰЭТ қалпына келтіру» жобасы. (103-3)
2016 жылы Компания ҚҚС есептемегенде 44 001,05 млн. 

теңгеден астам, соның ішінде ірі стратегиялық жобаларды 
игеруге – 40 035,46 млн.теңге, қолданыстағы активтерді қай-
та жаңартуға және айырбастауға – 2 586,89 млн.теңге және 
несие үшін капиталдандырылған сыйақыларды төлеуге 1 
378,70 млн.теңге қаражатты игерді. (203-2)

Инвестициялық қызмет туралы толығырақ ақпаратпен 
«KEGOC» АҚ–ның 2016 жылғы Жылдық есебінен танысуға бо-
лады.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
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Кеншілердің Мәдениет үйі (КМҮ) – 
Қарағанды қаласы символдарының 
бірі. Оның ғимаратында Қазақ дра-
ма театры мен Музыкалық комедия 
театры орналасқан. 

1940 жылы жергілікті архитек-
торлар И.Бреннер мен Я.Яноштың 
жобасы бойынша КМҮ құрылы-
сы басталды. Ұлы Отан соғысы-
ның басталуына байланысты КМҮ 
құрылысы уақытша тоқтатылды. 
1950 жылдың соңында КМҮ орталық 
бөліктері қолданысқа енгізілді. 1952 
жылы КМҮ толығымен пайдалануға 
берілді. 

Кеншілердің
Мәдениет үйі

Қарағанды қ.

ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН
Қызмет географиясы:

10 ҚС
3 742 МВА

ӘЖ 3 482 км

 Орталық ЖЭТ 

Қарағанды қ.
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ  

тратегияға сәйкес Компания өзінің алдына 
әлемнің жетекші компанияларының корпо-
ративтік басқару деңгейіне жету жөнінде биік 

мақсаттар қойды. Корпоративтік басқаруды әрі қарай жетіл-
діру және 2015 жылы акционерлердің Жалпы жиналысында 
бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің ержелерін ен-
діру және сақтау мақсатында Компания күш–жігерін:  

• акционерлердің құқықтарын тиімді іске асыруды; 
• акционерлерге әділ қарауды; 
• тиімді теңгерімді дивиденд саясатын; 
•  «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы қы-

зметінің тиімділігін; 

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай–күй бойынша «KEGOC» 
АҚ–ның жарияланған және орналастырылған жай акциялары-
ның жалпы саны 260 000 000 дананы құрады, оның 234 000 
001 данасы (90% плюс бір жай акция) «Самұрық–Қазына» АҚ–
ға, 25 998 609 данасы миноритарлық акционерлерге тиесілі 
және 1 390 данасын миноритарлық акционердің талап етуімен 
«KEGOC» АҚ сатып алған.

Акционерлердің Жалпы жиналысы өз қызметін «Акционер-
лік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, 
«KEGOC» АҚ Жарғысына және Акционерлердің Жалпы жина-
лысы туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. 2016 жылғы ішін-
де «KEGOC» АҚ акционерлердің үш жалпы жиналысын өткізді: 

2016 жылға 29 қаңтарда акционерлердің кезектен тыс жал-
пы жиналысы өткізілді, онда «Эрнст энд Янг» ЖШС» АҚ 2016–

• тұрақты дамуды және мүдделі тараптармен өзара іс–
қимылдың тиімді жүйесін;

• мүдделі тараптарға Компания туралы ақпаратты тиісті 
түрде ашып көрсетуді;

• тәуекелдерді және ішкі бақылау жүйелерін жетілдіруді 
қамтамасыз етуге бағыттайды.

«KEGOC» АҚ Жарғысына сәйкес Компанияның органда-
ры:  

• жоғары органы – акционерлердің Жалпы жиналысы,
• басқару органы – Директорлар кеңесі,
• атқару органы – Басқарма болып табылады. (102-18)

2018 жылдардағы қаржылық есептемесінің аудитін жүргізетін 
аудиторлық ұйым болып белгіленді, сондай–ақ аудиторлық 
қызметтер ақысы ҚҚС есептемегенде 124 000 000 (жүз жиырма 
төрт миллион) теңге болып белгіленді.

2016 жылғы 29 сәуірінде акционерлердің жылдық жал-
пы жиналысы өткізілді, онда:

• жылдық қаржылық есептеме бекітілді және «KEGOC» 
АҚ жай акциялары бойынша 2015 жылы «KEGOC» АҚ 
дивидендтер төлемейтіні туралы шешім қабылданды;

• акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды 
тұлғаларының іс–әрекеттеріне қатысты өтініштері және 
оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралды.

2016 жылғы 28 қазанда акционерлердің кезектен тыс 
жалпы жиналысы өткізілді, онда:

С

АКЦИОНЕРЛЕР
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• «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құра-
мын өзгерту, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 
жаңа мүшелерін сайлау, сондай–ақ «KEGOC» АҚ 
Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерінің өкілеттік 
мерзімін, сыйақылар және шығындарына өтемақы 
төлеу көлемі мен шарттарын белгілеу туралы шешім 
қабылданды; 

• «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өз-
герістер мен толықтырулар енгізілді;

• аралық қаржы есептемесі, таза табысты бөлу тәртібі 
бекітілді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу 
және 2016 жылғы бірінші жартысында «KEGOC» АҚ бір 
жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшері 
туралы шешім қабылданды.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 28 қыркүйекке дейін 
Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Директор-
лар кеңесінің мына мүшелері енді: Директорлар кеңесінің 
төрағасы – К.Бектеміров, Басқарма төрағасы  Б.Қажиев, тәу-
елсіз директорлар – А.Спицын, Л.Сутера, Д.Фаш, Я.Биалек.  

 «KEGOC» АҚ акционерлерінің 2016 жылғы 28 қазандағы 
кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№ 5 хаттама) 
акционерлерге әділ көзқарасты есепке ала отырып, Дирек-
торлар кеңесінің теңгерімделген құрамын қамтамасыз ету 
мақсатында Директорлар кеңесі 8 (сегіз) адамнан тұратын 
жаңа құрамда құрылды:

Қуаныш Әбдіғалиұлы Бектеміров – «KEGOC» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің төрағасы, ірі акционер – «Самұрық–
Қазына» АҚ өкілі, 1970 жылы туған, Қазақстан Республика-
сының азаматы.

Анатолий Тихонович Спицын – тәуелсіз директор, Еу-
разиялық Экономикалық Қоғамдастықтың интеграциялық 
проблемаларды стратегиялық зерттеу институтының ди-
ректоры, 1939 жылы туған, Ресей Федерациясының азаматы. 
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспар-
лау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің 
төрағасы, Аудит жөніндегі комитетінің, Тағайындаулар мен 
сыйақылар жөніндегі комитетінің, Қауіпсіздік және еңбекті, 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі.

Лука Сутера – тәуелсіз директор, топтың қаржы дирек-
торы, Nebras Power (Катар тәуелсіз халықаралық энергети-
калық компаниисы) Басқармасы мүшесі, 1971 жылы туған, 
Италия азаматы. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитетінің төрағасы, Тағайындаулар мен сый-
ақылар жөніндегі комитетінің, Қауіпсіздік және еңбекті, 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі.

Доминик Фаш – тәуелсіз директор, «РТФ» ЖШҚ Ди-
ректорлар кеңесінің төрағасы, Франция, Ницца, София–

Антиполис технопаркінің Директорлар кеңесінің мүшесі, 
1949 жылы туған, Франция азаматы. «KEGOC» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөнін-
дегі комитетінің, Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі комитетінің төрағасы, Страте-
гиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі 
комитетінің мүшесі. 

Януш Биалек – тәуелсіз директор, Сколков ғылым мен 
технологиялар институтының «Сколтеха» энергетикалық 
жүйелер жөніндегі зерттеу орталығының директоры, 1955 
жылы туған, Ұлыбритания, Польша және Солтүстік Ирлан-
дия азаматы. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайын-
даулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің, Қауіпсіздік 
және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі коми-
тетінің, Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі. 

Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесов – «KEGOC» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі, ірі акционер – «Самұрық–Қа-
зына» АҚ өкілі, 1946 жылы туған, Қазақстан Республикасы-
ның азаматы. 

Жанна Дачерқызы Егімбаева – «KEGOC» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, ірі акционер – «Самұрық–Қазына» 
АҚ өкілі, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ–да 
кеңесші, 1953 жылы туған, Қазақстан Республикасының аза-
матшасы. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік 
және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі коми-
тетінің, Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі. 

Бақытжан Төлеуқажыұлы Кажиев – «KEGOC» Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі,  Электр желілерін басқару жөнін-
дегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» АҚ Басқарма төраға-
сы,  1964 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы.

Жергілікті халықтан (Қазақстан Республикасының аза-
маттары) алынған жоғары дәрежелі басшылардың («KEGOC» 
АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері) 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ
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үлесі 75% құрайды. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен 
Басқармасының құрамы және жұмысы туралы толығырақ 
ақпарат «KEGOC» АҚ–ның 2016 жылғы Жылдық есебінде ба-
яндалған. (202-2)

2016 жылы Директорлар кеңесі 12 күндізгі және 3 сырттай 
отырыс өткізді, онда 153 мәселе, соның ішінде тұрақты даму 
мәселелері қаралып, олар бойынша тиісті шешімдер қабыл-
данды:

• «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі Ұзақ мерзімді 
даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар 
бекітілді, оның аясында үш «тұрақты даму» стратеги-
ялық мақсатының бірі анықталды, адами ресурстарды 
басқару, экология және еңбек қауіпсіздігі және денсау-
лықты қорғау саласындағы көрсеткіштердің нысаналы 
мәндері белгіленді;

• «KEGOC» АҚ жылдық/аралық қаржы есебі,  жай акци-
ялары бойынша дивидендтер төлеу/төлемеу және бір 
жай акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшері ту-
ралы ұсыныстар қаралды;

• инвестициялық бағдарламаны, ірі инвестициялық жо-
баларды іске асыру жөніндегі есептер қаралды; 

• тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі жөніндегі 
нұсқаулық бекітілді;

• 2015 жылғы Жылдық есеп пен тұрақты даму саласын-
дағы есеп бекітілді;

• «KEGOC» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру және  
тұрақты даму саласындағы шараларды қамтитын 
«KEGOC» АҚ 2016-2020 жылдарға арналған Корпора-
тивтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар 
жоспары бекітілді;

• «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік және 
еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті 
құрылды, ол туралы Ереже бекітілді;

• Тәуекелдер Тізілімі мен Картасы, Негізгі тәуекелдерді 
басқару жөніндегі Іс-шаралар жоспары, тәуекел-тәбет 
бекітілді, сондай-ақ тұрақты даму саласындағы тәуе-
келдерді және оларды басқару жөніндегі шараларды 
қамтитын тәуекелдер туралы тоқсан сайынғы есептер 
қаралды;

• «KEGOC» АҚ-ның әлеуметтік тұрақтылықтың жоғары 
деңгейін қолдау жөніндегі 2016-2018 жылдарға ар-
налған іс-шаралар жоспары бекітілді.

Аса маңызды мәселелерді, соның ішінде тұрақты даму 
мәселелерін қарау және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне 
ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің консуль-

тативтік-кеңесші органдары болып табылатын комитеттер 
құрылды:

• Аудит жөніндегі комитет;
• Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет;
• Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару 

жөніндегі комитет.
• Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі комитет.
Аудит жөніндегі комитет мына мәселелер бойынша ұсы-

нымдар әзірлеу және Директорлар кеңесіне ұсыну мақсатын-
да құрылды:

• Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау; 
• ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің 

сенімділігі мен тиімділігі;  
• сыртқы және ішкі аудиттің, сондай-ақ Қазақстан Ре-

спубликасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету 
процестерінің тәуелсіздігі.

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет 
мына мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және Дирек-
торлар кеңесіне ұсыну мақсатында құрылды:

• тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына, Корпора-
тивтік хатшыға кандидаттарды таңдау немесе тағай-
ындау;

• директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік 
хатшыға тиісті сыйақы төлеу;

• Компания қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсе-
ту.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару 
жөніндегі комитет мына мәселелер бойынша ұсынымдар 
әзірлеу және Директорлар кеңесіне ұсыну мақсатында 
құрылды:

• Қоғам қызметінің, сондай-ақ даму стратегияларының, 
даму жоспарының, Компанияның инвестициялық 
бағдарламалары мен ірі инвестициялық жобаларының 
басым бағыттары;

• Компанияда корпоративтік басқаруды жақсарту, Кор-
поративтік басқару кодексін ендіру;

• Қоғамның тұрақты даму саласындағы қызметі туралы 
мәселелерді қарау;

• тәуекелдерді басқару жүйесін жоспарлау процесіне 
кіріктіру мақсатында стратегиялық тәуекелдер.

Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі комитет мына мәселелер бойынша ұсынымдар 
әзірлеу және Директорлар кеңесіне ұсыну мақсатында 
құрылды:
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• Басқарма мен Директорлар кеңесінің алдына 
есептілікті қоса алғанда, өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
және еңбекті, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз 
ету саясаты мен рәсімдері;

• қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және 
Директорлар кеңесінің қойған осы саладағы мақсаттарға 
қол жеткізу бөлігіндегі стратегиялық ҚНК мониторингі;

• ірі технологиялық бұзушылықтарды, ауыр зардаппен 
аяқталған топтық жазатайым жағдайларды тергеу 
нәтижелері, және қажетті шаралар қолдану жөнінде 
ұсынымдар дайындау;

Оның негізінде «KEGOC» АҚ қызметі қалыптасатын 
негізгі корпоративтік құндылықтар қызметкерлерінің 
тәртіптілігі, сенімділігі мен кәсібилігі, еңбегінің тиімділі-
гі, өзара көмек, бір біріне, мүдделі тұлғаларға және тұта-
стай алғанда қоғамға құрметі болып табылады. (103-1) Ди-
ректорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Іскери этика кодексін бекітті, 
оған сәйкес Компания іскери этиканың мынадай қағи-
даттарын басшылыққа алады: адалдық, өзара сыйластық, 
сенім, әділдік, ізгі ниеттілік, айқындық, жауапкершілік. 
Іскери этика кодексінде мінез-құлықтың жалпы нормала-
ры, моралдық-этикалық нормалар, сыбайлас жемқорлыққа 
және лауазымдық міндеттерді атқарғанда жеке басының 
пайдасын алуға төзбеушілік белгіленді. Компанияның ла-
уазымды тұлғаларын қоса алғанда барлық қызметкерлерін 
Іскери этика кодексінің ережелерімен таныстыру жүйелі 
түрде, жұмысқа қабылдаған кезде, оған өзгерістер енгізген 
кезде жүргізіледі. Іскери этика кодексінің ережелері тура-

• Компанияда қабылданған қауіпсіздікті және еңбек-
ті, қоршаған ортаны қорғау саласындағы тәжірибеге, 
озық тәжірибеге сәйкестік.

Комитет өз қызметін «KEGOC» АҚ Қауіпсіздік және еңбекті, 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті туралы Ережеге 
сәйкес жүзеге асырады.

2016 жылы Комитет бір күндізгі отырыс өткізді, онда 
«KEGOC» АҚ Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі комитеті туралы ережесі мен «KEGOC» 
АҚ еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы есебі қаралды.  
(102-18)

лы білімдерді тексеру жыл сайынғы міндетті аттестаттау-
лардың тестілік сұрақтарына енеді. 2014 жылы Директор-
лар кеңесі Омбудсменді тағайындады, оның міндеттерінің 
бірі қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың «KEGOC» 
АҚ Іскери этика кодексін сақтауын қамтамасыз ету, және, 
қажет болған жағдайда, оның ережелерін түсіндіру болып 
табылады. 

«KEGOC» АҚ барлық мүдделі тараптармен бірге өзара 
іс-қимыл жасай отырып, сыбайлас жемқорлықтың кез кел-
ген көріністеріне мүлдем төзбеушілік, жемқорлық құқық 
бұзушылықтарын әшкерелеу саясатын ұстанады. «KEGOC» 
АҚ Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкер-
лерінің жемқорлық және заңсыз әрекеттеріне жол бермеу 
үшін  барлық күш-жігерін жұмсайды. Жемқорлық істерге 
тартылған лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер заңдар-
да көзделген тәртіппен босатылуы және жауапкершілікке 
тартылуы тиіс. (102-16)
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Компанияда «KEGOC» АҚ қызметінде Қазақстан Республи-
касының жемқорлыққа қарсы және өзге де заңнамасының 
бұзушылықтар тәуекелдерін басқару саясаты қабылданған 
және қолданылады, онымен Компанияның барлық қызмет-
керлері таныстырылған. Барлық қызметкерлерге жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылдың қолданыстағы саясаты мен әді-
стері туралы хабарлама тұрақты түрде жүзеге асырылады. 
«KEGOC» АҚ мүдделі тараптармен олардың жемқорлықпен 
күресте хабардарлығын арттыру үшін үндестікті дамыту ша-
раларын қолданады. (205-2) (103-2) 2016 жылы Компанияда 
Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы заңнамасы-
ның бұзу фактілері тіркелмеген. (205-3) (103-3)

2016 жылы тұрақты даму, соның ішінде «KEGOC» АҚ ұста-
натын жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-қағидаттары туралы 
хабардар болу және оларды сақтауға шақыру мақсатында 
Компанияның жүйелік қызметтерінің барлық тұтынушы-
лары атына ақпараттық хат жолданды. Одан бөлек, тау-
арлар, жұмыстар мен қызметтердің жеткізушілерімен үлгі 
шарттар жемқорлыққа қарсы, экологиялық, еңбек заңнама-
сын сақтау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ объектілері аумағында 
болғанда және жұмыстар жүргізгенде Компанияның ішкі 
қауіпсіздік қағидаларын сақтау туралы ережелермен то-
лықтырылды. (205-2)

Компанияның басым бағыттарының бірі «KEGOC» АҚ қы-
зметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына, салалық 
және ішкі қағидаларға сәйкестігін қамтамасыз ету болып та-
былады. Компания заңнаманы бұзу тәуекелін азайту мақса-
тында тұрақты негізде «KEGOC» АҚ қызметінің қолданыстағы 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігін мониторингтеу 
жүргізіледі. Анықталған сәйкессіздіктер нәтижелері бойынша 
түзету амалары жүргізіледі. Одан бөлек, Компанияда Ішк ау-
дит қызметі заңдылық пен нормативтік талаптардың сақта-
луын бақылау жүйесін бағалайды. (103-1) 

«KEGOC» АҚ-да бұзушылықтар туралы арыз-шағымдарды 
алу, қарау жөнінде «Қызу желі» жұмыс істейді. Оның көме-
гімен кез келген тұлға құпиялы негізде «KEGOC» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне «KEGOC» АҚ 
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері жасаған құқыққа 
қайшы әрекеттер немесе жасауы мүмкін әрекеттер туралы 
хабарлай алады. (103-2)

«KEGOC» АҚ «Қызу желісі» арыз-шағымдарды жолдаудың 
екі тәсілін қарастырады:

• мына мекен-жайға: Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 
59-ғимарат, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитетінің хатшысына «ҚҰПИЯ» белгісімен 
почта жөнелтілімі арқылы; 

• svakegoc@yandex.kz электрондық почтасы адресіне 
электрондық хат жолдау арқылы.  

Барлық құқыққа қайшы әрекеттер бойынша «KEGOC» АҚ 
тиісті шаралар қолдану үшін мұқият тергеу жүргізеді. Барлық 
фактілер бойынша жүгінгенде өтініш берген тұлғалардың 
құқықтары кемсітілмейді. 

2016 жылы Аудит жөніндегі комитетке 5 өтініш түсті, со-
ның ішінде: 

• Компанияның 3 жеткізушісінен шарт талаптарын бол-
жалды бұзылуына қатысты өтініш;

• Компания қызметкерінің ішкі құжаттардың талапта-
рын ықтимал бұзуы туралы 1 өтініш;

• Компания қызметкерінің еңбек қатынастары тәжіри-
бесі туралы 1 өтініш.

2016 жыл ішінде 3 өтініш өңделді және реттелді, 2 жет-
кізушінің өтініші 2017 жылы реттелетін болады.

2016 жылы адам құқықтарын сақтауға әсер етуге және қор-
шаған ортаға әсер етуге байланысты өтініштер түскен жоқ. 
Аудит жөніндегі комитетке 2016 жылға дейін берілген және 
2016 жылғы ішінде реттелген өтініштер жоқ. (102-44, 103-3) 
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Бұқтырма су қоймасы – Есіл өзенін-
дегі Бұқтырма ГЭС  бөгетімен 
құрылған су қоймасы. Қазақстанның 
ең ірі су қоймасы. Әлемдегі ең ірі жа-
санды су айдындарының бестігіне 
кіреді. 

Су қоймасы Бұқтырма ГЭС бөгетінің 
көмегімен 1960 жылы толтыры-
ла бастады. 1966 жылдан бастап 
су ағынын көп жыл бойы реттеп 
келеді. Су қоймасы Есіл өзені және 
Зайсан көлі аңғарлары бойынша 2 
учаскеден тұрады.

Бұқтырма  
су қоймасы

Ертіс өз.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
Қызмет географиясы:

6 ҚС
3 695 МВА

Ертіс өз.

ӘЖ 1 161 км

 Шығыс ЖЭТ 

Өскемен қ.
Бұқтырма  
су қоймасы
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EGOC» АҚ қызметінің экономикалық құрамдас 
бөлігінің Компанияның өзі үшін де, мемле-
кеттің экономикасы үшін де маңызы зор және 

«KEGOC»АҚ акционерлері мен инвесторлары үшін ұзақ 
мерзімді құнын арттыруға бағытталған. (103-1)

Даму және бюджеттер жоспарын қалыптастыру және 
бекіту рәсімдері (соның ішінде Компания объектілерін салу, 
қайта құру және жаңғырту жөніндегі инвестициялық жоба-
ларына күрделі қаражаттар жоспарын қамтиды) «KEGOC» АҚ 
Директорлар кеңесі бекіткен «KEGOC» АҚ Даму және бюд-
жеттер жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау 
және орындалуын мониторингтеу қағидаларымен регла-
менттеледі. Даму жоспары шоғырланған түрде әзірленеді, 
яғни өзгермелі негізде 5 жылға арналған ЕҰ жоспарларын 
қамтиды. Даму жоспарын іске асыру үшін жылдық бюджет-
тер бекітіледі. (103-2) Даму жоспарының орындалуын мони-
торингтеуді «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы 
негізде іске асырады. 

2016 жылғы қорытындылар бойынша шоғырландырылған 
кірістер 188 716,3 млн.теңгені құрады және 2015 жылғы көр-
сетішпен салыстырғанда 12,5% (немесе 20 982,8 млн.теңге) 
ұлғайған. Бұл ретте, негізгі қызметтен түскен кірістер 130 
001,4 млн.теңгені құрады. Негізгі қызметтен түскен кірі-
стердың 18,1% (немесе 19 940,0 млн. теңге) өсімі  реттелетін 
қызметтер тарифтерінің өсуімен, реттелетін қызметтер 
көлемінің ұлғаюымен, «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС электр 
энергиясын сатып алу-сату жөніндегі операциялар көлемінің 
ұлғаюымен, сондай-ақ қуатты реттеу жөніндегі қызметтер 
көрсетуден кірістер есептелуімен байланысты.

2016 жылы негізгі емес қызметтен кірістер 58 714,8 млн.
теңгені құрады және 2015 жылмен салыстырғанда 1,8% (не-
месе 1 042,9 млн. теңге) негізінен депозиттермен жасалатын 
операциялардан кірістер, негізгі құралдардың ақысыз тү-
суінен табыс алу есебінен ұлғайды. Бұл ретте, негізгі құрал-
дарды сатудан табыстың, сондай-ақ шаруашылық қызметі 
шарттары бойынша айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық 
айыптары түріндегі табыстың азаюы орын алды.

2016 жылы шоғырландырылған шығыстар 152 741,4 млн.
теңгені құрады, бұл 2015 жылғы көрсеткішке қарағанда 14% 
(немесе 24 939,1 млн. теңге) аз. 2016 жылы өткерілген қыз-
меттердің өзіндік құны 79 388,8 млн. теңгені құрады, және 
2015 жылмен салыстырғанда 5,1% (немесе 3 846,2 млн. теңге) 
ұлғайған. Бұл негізінен жаңартылатын энергия көзері өндір-
ген электр энергиясын сатып алу, өндірістік персоналдың ең-
бекақысы, тозымпұл аударымдары бойынша шығыстардың 
артуымен байланысты. Бұл ретте, технологиялық шығысты 
өтемдеу үшін электр энергиясын сатып алу шығыстары аза-
йды.

2016 жылғы жалпы және әкімшілік шығыстар 17 640,4 
млн. теңгені құрады, бұл 2015 жылғы көрсеткішінен 2 есе 
артық  (немесе 9 075,7 млн. теңге). Ұлғаю негізінен деби-
торлық берешек, мүлкі салығы, еңбекақы төлеу, консуль-
тациялық, бизнесті түрлендіру орталығы жөнінде резерв-
тер жасақтау шығыстарының артуымен байланысты. Өзге 
шығыстар 49 439,3 млн. теңгені құрады және 2015 жылмен 
салыстырғанда 43,6% (немесе 38 288,1 млн. теңге) азайды, 
бұл негізінен бағам айырмасы бойынша шығыстардың аза-
юымен байланысты.

«K
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2015 жылғы қорытындылар бойынша алынған 7 779,6 млн. 
теңге сомасындағы залалмен салыстырғанда 2016 жылғы қоры-
тындылары бойынша 27 590,2 млн. теңге сомасында таза табыс 
алынды. Сонымен бірге, 2014-2015 жылдардағы қаржы көрсет-
кіштеріне теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамының өзгеруі, 
сондай-ақ 2014 жылы жүргізілген негізгі құралдарды қайта баға-
лау ықпал еткенін атап көрсету қажет. 

2017 жылы 156 975,6 млн. теңге, соның ішінде негізгі қызметтер 
153 887,5 млн. теңге және негізгі емес қызметтер 3 088,1 млн.тең-
ге сомасында табыс алу жоспарланып отыр. Шығыстар 122 505,2 
млн. теңге, соның ішінде өзіндік құн бойынша 102 923,4 млн. тең-
ге, жалпы және әкімшілік шығыстар 14 288,7 млн. теңге сомасын-
да болжамдалады. 2017 жылғы қызметтің нәтижелері бойынша 
қорытынды пайда 27 479,5 млн. теңге сомасында жоспарланады.

Кірістер мен шығыстар динамикасы, млрд.теңге

Таза кіріс динамикасы, млрд.теңге

млн. тенге 2014 2015 2016

Жалпы капиталдандыру 467 373,88 512 207,15 537 183,03

меншік капиталы 359 777,47 340 976,61 362 084,07

қарыз капиталы 107 596,41 171 230,54 175 098,96

Мемлекеттен алынған қаражат – – –

Құрылған экономикалық құн 131 062,71 167 733,45 188 716,28

негізгі қызметтен түскен кірістер 93 519,76 110 061,46 130 001,43

қаржылық кірістер 2 009,86 4 022,45 5 394,65

басқа да кірістер 35 533,09 53 649,54 53 320,20
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Тұрақты қаржы нәтижелілігі Компанияға стейкхолдерлер 
алдындағы:

• еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау көрсету;
• акционерлерге дивидендтер төлеу;
• инвестициялық жобаларды іске асыру және ҰЭТ жұмыс 

істеуінің сапасы мен сенімділігін арттыру;
• жеткізушілермен уақтылы есептесу;
• салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді уақтылы 

және толық көлемде орындауға мүмкіндік береді. 
(103-3)

«KEGOC» АҚ-дағы сатып алу қызметі «Самұрық-Қазына» АҚ 
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Самұрық-Қа-
зына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және 
дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы 
(қатысу үлесі) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұй-
ымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу 
қағидаларына (бұдан әрі – «Сатып алулар қағидалары») сәйкес 
жүзеге асырылады. Сатып алу процесі өзіне мыналарды қамти-
ды: сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту; жеткізушіні 
таңдау; сатып алу туралы шарттар жасау және орындау. Қор-
дың Сатып алу туралы қағидаларында, егер сатып алу сомасы 
75 млн. теңгеден асқан жағдайда тапсырыс берушінің тендер-
лік құжаттамаға әлеуетті өнім берушіге оның жұмыс тәжірибесі 
жөніндегі біліктілік талаптарын енгізу құқығын қарастыратын 
нормалар бар; әлеуетті өнім берушіде тиісті салада жұмыс 
тәжірибесі бар білікті маманның бар болуы туралы талап; 
тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілерінде орын-
далуы тиіс жұмыстар мен қызметтерді сатып алған жағдайда 
тапсырыс беруші және (немесе) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген стандарттардың және (немесе) 
өзге де құжаттардың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім бе-

рушілерге және олардың тартатын мамандарына қойылатын 
арнайы талаптар. Тендерлік құжаттамада өзге біліктілік талап-
тарды көрсету Қордың  Сатып алу қағидалары нормаларын 
өрескел бұзу болып табылады. Компанияның жеткізушілері 
«KEGOC» АҚ негізгі қызметінің орындалуын қамтамасыз ету 
үшін тауарларды жеткізіп беретін, жұмыстарды атқаратын 
және қызметтерді көрсететін ұйымдар (Қазақстан Республика-
сының резиденттері де, бейрезиденттері де) болып табылады. 
Компанияның жеткізушілері «Самұрық-Қазына» АҚ сенімсіз 
әлеуетті өнім берушілері (өнім берушілері) тізбесінде және 
(немесе) Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыла-
ры Тізілімінде және (немесе) Жалған кәсіпорындар тізбесінде 
тұрған ұйымдар бола алмайды. Сондай-ақ, ашық тендер және 
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізгенде Ком-
пания сатып алу тек мынадай жекелеген санаттардың арасын-
да өткізілетінін қарастыра алады: 

• Холдингтің Тауар өндірушілері тізілімінде тұрған са-
тып алынатын тауардың тауар өндірушілері; 

• Холдингтің Мүгедектер ұйымы тізілімінде (кәсіпкерлік 
қызметті іске асыратын жеке тұлға-мүгедектер) тұра-
тын сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектер 
(кәсіпкерлік қызметті іске асыратын жеке тұлға-мүге-
дектер) ұйымдары. 

Ұйымның тартылатын жеткізушілерінің жалпы саны мен 
жеткізілімдер тізбегінде жеткізушілердің бағалау саны, жет-
кізушілерге жүргізілген төлемдердің  ақшалай бағалау құны 
ашық тендер және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен 
сатып алу қорытындылары бойынша анықталады. Бір көз-
ден сатып алу тәсілімен сатып алу бойынша жеткізушілерге 
жүргізілген төлемдердің  ақшалай бағалау құны сатып алу 
жоспарында (жылдық, ұзақ мерзімді) көзделген сомадан ас-
пауы тиіс. (102-9)

млн. тенге 2014 2015 2016

Бөлінген экономикалық құн: 122 446,69 186 570,82 167 607,90

еңбекақы төлеу бойынша шығыстар 14 330,83 14 425,24 18 166,63

салықтар және бюджетке міндетті алымдар бойынша шығыстар 8 284,83 3 037,56 16 803,15

капитал жеткізушілеріне төлемдер  4 332,76 15 846,80 12 539,67

қайырымдылық және демеушілік көмек 134,2 152,17 –

басқа да операциялық шығындар 67 675,91 64 499,28 70 659,13

басқа да операциялық емес шығындар  27 388,15 88 609,77 49 439,31

Бөлінетін экономикалық құн 8 616,02 –18 837,37 21 108,39

 (102-7), (201-1), (201-4)
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Кеңес Одағының батыры Әлия Мол-
дағұлованың мемориалдық кешені 
2005 жылғы 25 қыркүйекте ашыл-
ды. Мүсіншілер Бақытжан Әбішев 
пепн Еркен Сергебаев Әлияның Кеңес 
армиясының айбынды жауынгері 
ретіндегі кеңінен тараған бейнесі-
нен ауытқуға тырысты. Кейіпкер 
соғыс өмірін қыршынынан қиған 18 
жастағы жас қыз кейіпінде берілді 
Әлияның қола мүсіні гранит тұғырға 
орнатылды. Ескерткіштің биікті-
гі тұғырмен қоса алғанда 6 метрді 
құрайды. Ескерткіштің жиектерінде 
биіктігі 2,3 метрді және ұзындығы 12 
метрді құрайтын 2 гранит рельеф 
орналасқан. Оларды қазақ халқының 
сақ дәуірінен бастап қазіргі уақытқа 
дейінгі тарихы бейнеленген.  

Ә. Молдағұлованың 
ескерткіші

Ақтөбе қ.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
Қызмет географиясы:

5 ҚС
950 МВА

ӘЖ 1 682 км

ӘЖ 967 км 

7 ҚС
2 426 МВА

 Актюбинские МЭС 

 Батыс ЖЭТ 

Ақтөбе қ.
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ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ

EGOC» АҚ экологиялық тепе-теңдікті қолдау, 
қоғамның экологиялық орнықты әлеуметтік-э-
конромикалық дамуын қамтамасыз ету қажет-

тігін толық сезіне отырып, қоршаған ортаны қорғау жөнін-
дегі қызметті өзінің күнделікті қызметінің ажырамас бөлігі 
ретінде қарастырады. (103-1) Қоршаған ортаға ықпалды ба-
рынша азайту үшін Компанияда Экологиялық менеджмент 
жүйесі (ЭМЖ) жұмыс істейді. Жүйенің мақсаты «KEGOC» АҚ 
Экологиялық саясатына сәйкес экологиялық көрсеткіштердің 
нәтижелігігін қамтамасыз ету және жақсарту, сондай-ақ Ком-
пания қызметінің ерекшелігіне байланысты экологиялық 
аспектілер мен тәуекелдерді басқару болып табылады. 

Қоршаған ортаға жауапты көзқарас – «KEGOC» АҚ Эколо-
гиялық саясатының басты-қағидаты. «KEGOC» АҚ Экологи-
ялық саясатының мақсаты қоршаған ортаға теріс ықпалды 
барынша азайту, экологиялық қауіпсіздік деңгейін артты-
ру, Қазақстан ҰЭТ дамуында қоршаған ортаның қорғалуын 
қамтамасыз ету үшін жауапкершілік, энергия үнемдеу және 
Компания қызметінде табиғи және энергетикалық ресурстар-
ды ұтымды пайдалану болып табылады. (103-1) «KEGOC» АҚ 
басшылығы өзіне Экологиялық саясат арқылы қабылдаған 
ұдайы жақсарту және ластанудың алдын алу, сондай-ақ 
өзінің экологиялық аспектілері бөлігінде «KEGOC» АҚ-ның 
қатысы бар қолданыстағы заңнамалық және басқа да талап-
тарға сәйкестік жөніндегі міндеттемелерді іске асыру үшін 
жауапкершілік алады. Компанияның әр қызметкері, Компа-
нияның мүддесіне жұмыс істейтін мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлері де «KEGOC» АҚ Экологиялық саясатымен та-
ныстырылды.

«KEGOC» АҚ-да жыл сайын Компанияның Экологиялық 
бағдарламасы түзіледі, онда қажетті табиғат қорғау шара-
лары, сондай-ақ оларды орындау шығындары белгіленеді. 
(103-2) 2016 жылы тараптық ұйымдардың күшімен қоршаған 
ортаны қорғау жөнінде мынадай шаралар жүргізілді: 

• атмосфералық ауаның, топырақ пен су ресурстарының 
экологиялық мониторингі;

• 4 ЖЭТ филиалында экологиялық нормалау құжаттарын 
әзірлеу;

• қауіпті қалдықтар паспорттарын әзірлеу;
• өнеркәсіп қалдықтарының барлық түрлері бойынша 

оларды кәдеге жарату.
«KEGOC» АҚ электр тарату әуе желілері мен қосалқы стан-

циялардың ашық тарату құрылғылары қоршаған ортаның ла-
стануының белсенді көздері болып табылмайды. Электр маг-
ниттік өрістің, шуылдың, дірілдің және желілер мен қосалқы 
станцияларға пайдалану бойынша қызмет көрсетуі кезінде, 
жөндегенде, жаңғыртқанда, салғанда пайда болатын шыға-
рындылар, тастандылар мен қалдықтардың қоршаған ортаға 
әсері шамалы. Өнеркәсіптік жиіліктің электр магниттік өрісі-
нен халықтың денсаулығын қорғаудың негізгі-қағидатының 
мәні ҰЭТ объектілері, персонал үшін санитариялық-қорғау 
аймақтарын және санитариялық үзіктерді белгілеуде, жоға-
рыда тізбеленген шаралардан бөлек, қосалқы станцияларда 
стационарлық қорғаныс құрылғылары мен қорғаныс құрал-
дарын қолдануда. Санитариялық-қорғаныс аймақтарының 
өлшемдері шуылдың, электр магниттік сәулеленулердің 
рұқсат етілген деңгейлерінің және санитариялық-қорғаныс 
аймақтары шекарасындағы басқа да физикалық фактор-

«K
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лардың қолданыстағы санитариялық-эпидемиологиялық 
нормаларына сәйкес белгіленеді. Компанияның барлық 
объектілері Қазақстан Республикас Ұлттық экономика ми-
нистрінің бұйрығымен бекітілген «Санитариялық-эпидеми-
ологиялық қағидаларға және нормаларға» және «Өндірістік 
объектілердің санитариялық-қорғаныстық аймақтарын бел-
гілеу жөніндегі санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сәйкес жобаланады, салынады 
және пайдаланылады.

Электр желілері мен қосалқы станциялар жұмыс істегенде 
қоршаған ортаға әсердің негізгі көздері мыналар:

• физикалық факторлар (өнеркәсіптік жиіліктің электр 
магниттік өрісі, шуыл, діріл және басқа да физикалық 
факторлар);

• желілерге және қосалқы станцияларға пайдалану қы-
зметін көрсеткенде «KEGOC» «ЖЭТ» филиалдарының 
шаруашылық қызметі; 

• қосалқы станциялардың жабдықтарын пайдаланған-
да, жөндегенде және жаңғыртқанда пайда болатын 
өндірістік қалдықтар;

• инвестициялық жобаларды іске асыру барысындағы 
табиғат қорғау шаралары.

ЖЭТ филиалдарында шекті рауалы шығарындылар (ШРШ) 
нормативтеріне сай зиянды заттар шығарындыларының 
стационарлық көздері (ұйымдасқан және ұйымдаспаған) 
анықталған. Стационарлық көздерден шығарындыларды 
қысқарту мақсатында ЖЭТ филиалдарында операциялық 
мониторинг – жабдықтың әр бірлігінің жұмыс сағаты көлемі 

«Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сай жылжымалы 
көздердің шығырындылары есепке алынбайды, жылжымалы 
көздердің шығарындылары үшін төлемдерді есептеу негізіне 

мен материалдар шығынын есепке алу жүргізілді. Шыға-
рындыларды қысқарту мамандандырылған ұйымдар жүр-
гізген өндірістік экологиялық мониторинг нәтижелерімен 
дәлелденді. Стационарлық көздерден жалпы шығарындылар 
көлемі  2016 жылы бір жылда белгіленген норматив 25,74 тон-
на болғанда 21,06 тоннаны құрады.

жұмсалған жанармайдың көлемі қолданылады. Ұйымның қы-
зметі және жұмыстарды атқару үшін пайдаланылатын жұмыс-
шылар мен материалдарды тасымалдау азғантай қашықтыққа 
жүргізіледі және қоршаған ортаға елеулі әсер етпейді. (305-7)  

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ ҚОРҒАУ

Стационарлық көздерден жалпы шығырындылардың нақты көлемдері кестеде келтірілген, жылына тонна

Шығарындылар түрлері 2014 2015 2016

Барлығы, соның ішінде 24,27 21,15 21,06

қатты 9,54 4,98 7,87

газ түріндегі 14.73 16,17 13,19

олардың ішінде:

көмірсутегі 4,16 1,32 2,73

СОХ 5,94 4,82 4,61

SO2 0,10 0,08 0,08

NOX 0,62 0,77 0,82

басқалары 3,91 9,18 4,95
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 «Климаттың өзгеруі туралы» БҰҰ Рамалық конвенциясы, 
Киото хаттамасы мен Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасы талаптарына сәйкес 2016 жылы ЖЭТ филиалдарын-
да 2015 жылы Компания қызметі аясында қоршаған ортаға та-
сталған парниктік газдарды түгіндеу жүргізілді. Автокөліктің, 
резервтік қоректендіруге арналған қондырғылардың, элегазды 
ажыратқыштардың парниктік газдардың шығарындыларына 
есеп жүргізілді. Аумақтық Экология департаменттеріне 2015 
жылы парниктік газдарды түгендеу жөніндегі есептер жолда-
нып, тіркелді. 

«Мемлекеттік реттеу объектілері болып табылатын пар-
никтік газдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің Қаулысына сәйкес көміртек қостотығы 

«KEGOC» АҚ өндірісінің негізгі қалдықтары – бұл жаб-
дықты пайдалану, жөндеу және жаңғырту барысында пай-
да болатын трансформатор майы мен металл сынығы. Өн-
дірістік қадықтар арнайы жабдықталған алаңқайларда және 
қатты жамылғысы бар үй-жайларда сақталады. Әр қосалқы 
станция үшін  қалдықтарды орналастырудың карта-схемасы 
әзірленді. 2016 жылы «KEGOC» АҚ бөлімшелерінде 3 179,12 
тонна қалдық түзілді:  

• қатты тұрмыстық қалдықтар – 886,12 тонна,
• түсті металл сынығы – 47,82 тонна,
• қара металл сынығы – 986,38 тонна,
• өңделген майлар – 421,07 тонна,
• құрылыс және басқа да қалдықтар – 825,83 тонна,
• құрамында сынап бар қалдықтар – 1,36 тонна, 
• құрамында ПХД бар қалдықтар – 10,5 тонна.

(СО2), метан (СН4), азот қышқылы (N2O), перфторкөміртек-
тер (ПФК) осындайлар болып табылады. 2008-2015 жылдары 
«KEGOC» АҚ-да жүргізілген автокөлік пен дербес энергия 
көздерінен шығарылатын парниктік газдарды (көлемі бол-
машы) түгендеу нәтижелері бойынша жоғарыда көрсетілген 
газдардың шығарындылары тұрақты (жылына 13 мың тон-
наға жуық), осыған орай «KEGOC» АҚ 2016-2020 жылдарға 
арналған парниктік газдардың шығарындыларына квоталар-
ды бөлу ұлттық жоспарына сай парниктік газдарды квоталау 
жөніндегі талапқа түспейді. 

Өз қызметінде Компания климаттың өзгеруіне ықпал ет-
пейтін озонды бұзатын заттардың шығарындыларын шығар-
майды. EU5  

Олардың ішінде полигондарға 1 043 тоннасы орнала-
стырылды, қалдықтардың 553 тоннасы мамандандырылған 
ұйымдармен жасалған шарттарға сай қайта пайдалану үшін 
кәдеге жаратуға тапсырылды, бұл ретте қалдықтарды поли-
гонға орналастыру шығындары 8,75 млн.теңгені, кәдеге жа-
рату шығындары 4,6 млн.теңгені (құрамында сынап бар қал-
дықтар 0,63 млн.теңгені, өнеркәсіп қалдықтарының барлық 
түрлері бойынша қалдықтары – 3,97 млн.теңгені) құрады.

Трансформатор майы мен металл сынығын мамандан-
дырылған ұйымдар іске асырды.  2016 жылы маманданды-
рылған ұйымдармен өндіріс қалдықтарын шығару туралы 
орталықтандырылған шарттар жасалып, орындалды: 2015-
2016 жылдары түзілген 858 тонна пайдаланылған транс-
форматор майын және 1746 тонна түсті және қара металл 
сынығын шығару іске асырылды.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

Қауіптілік деңгейіне қарай қалдықтардың түзілу көлемдерінің динамикасы

* – қалдықтардың қауіптілігі деңгейлері жіктемесі Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сай келтірілді

тонн 2014 2015 2016

«жасыл» индекс G* 2 482 2 490 2 722

«ашық сары» индекс А* 324 905 446

«қызыл» индекс R* – – 10,5
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Су Компанияның технологиялық процесінде пайдала-
нылмайды. Суды тұтыну көлемдері «KEGOC» АҚ-да шамалы, 
пайдаланылатын су көздеріне айтарлықтай ықпал етпей-
ді. Су тұтыну және су тарту ЖЭТ филиалдары мамандан-
дырылған ұйымдармен жасайтын шарттарға сәйкес жүр-
гізіледі. Су объектілеріне және жер бедерлеріне су тасталған 
жоқ. «KEGOC» АҚ 7 филиалының объектілерінде артезиан-
дық сумен жабдықтау бар, ұңғымалар алынған рұқсатта-
маларға сай пайдаланылады. Қазақстан Республикасының 
Су кодексіне сәйкес тұрақты негізде мамандандырылған 
ұйымдармен жасалған шарттар бойынша ұңғымалардың су 

Инвестициялық жобаларды іске асырған кезде Компа-
ния қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне кешенді түрде 
қарайды. Электр желілері  объектілерін жобалау кезеңін-
де оларды елді мекендерден және қорғалатын табиғи ау-
мақтардан жырақта орналастырады. ӘЖ трассалары не-
гізінен шөлейт және жартылай шөлейт жерлерден өтеді, 
ӘЖ орманды-далалық аймақтан өткен жағдайда ӘЖ үшін 
орман жолдарын тазарту қызметін іске асырған кезде қор-
шаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) жобасы әзірленеді, ол 
осы әсерді барынша азайту шараларын қамтиды. Компани-
яның қызметі туралы экологиялық ақпараттың ашықтығы 
мен қолжетімділігі  мақсатында ҚОӘБ жобаларын қоғам-
дық тыңдаулар өткізеді. (103-3) Мәселен, Инвестициялық 
жобаның іске асыру аясында 2016 жылы «Жамбыл» 500 кВ 
ҚС-нда техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату»  
«Жітіқара» 500 кВ ҚС-нда техникалық қауіпсіздік құрал-
дары жүйесін орнату» ЖСҚ жобаларының ҚОӘБ бөлімдері 
қаралды және келісілді. «500 кВ Екібастұз-Семей-Өскемен» 
ӘЖ салу» жобасы аясында «220кВ Шүлбі ГЭС АТҚ кеңейту» 
жобасының ӨЗЖ және ҚОӘБ келісілді. «500 кВ ШГЭС (Се-
мей)-Ақтоғай- Талдықорған-Алма» жобасы бойынша: «220 
кВ Сарыөзек ҚС ӘЖ кіріс-шығыстары-500 кВ Талдықорған 

тоғанында жер асты суларының мониторингі жүргізіледі.  
Компания объектілерінде су объектілері мен топы-

рақтың ластануының ықтимал көздері май толтыру жаб-
дықтарында пайдаланылатын трансформатор майы, 
сондай-ақ суды шаруашылық мұқтаждарына пайдалану 
нәтижесінде түзелетін сарқынды сулар болып табылады. 
Май толтыру жабдықтары май қабылдау құрылғыларымен 
немесе тегендермен жарақталған, бұл майдың топыраққа 
түсуін болдырмайды. Май қабылдағыштардың түсіп қалуы 
жүйелі тексеріледі. (303-2)

ҚС-дағы № 152 Талдықорған ҚС салу» және «220 кВ Сарыөзек 
ҚС ӘЖ кіріс-шығыстары-500 кВ Талдықорған ҚС-дағы № 152 
Талдықорған ҚС салу» жұмыс жобаларының ҚОӘБ келісілді.

Одан бөлек, «Павлодар энергия торабының байланы-
сын күшейту» жобасының ТЭН түзету» жобасының ТЭН-нің 
бастапқы ҚОӘБ келісілді.

Жануарлар әлеміне негізгі ықпал құрылысқа жерді 
алып қоюға, құрылыс алңақайларын дайындаумен және 
жобалаумен, материалдарды сақтауға арналған уақытша 
қоймаларды салумен, сондай-ақ жабдықтар мен адамдар-
ды тасымалдаумен, шулап мазаны алумен байланысты. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізген кезде биоса-
налуандылықты сақтау және әсерді азайту үшін мынадай 
шаралар жүргізіледі: жұмыстарды жүргізу технологиясын 
қатаң сақтау; персоналға жануарларды аулауға болмайты-
ны туралы нұсқама өткізу; жабайы аңдарды азықтандыруға 
және жемдеуге тыйым салу; тағам және басқа да қалдықтар-
ды тек арнайы контейнерлерге орналастырып, кейіннен 
алып кету; кездейсоқ үйінділерді жою; аумақта автокөліктің 
жүріс жылдамдығын шектеу; жер қазу және басқа да жұмы-
стар жүргізгеннен кейін ӘЖ трассасын уақтылы құнарлан-
дыру және табиғи құнарлылығын қалпына келтіру.

СУ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚҚА ӘСЕРІ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ  
БАРЫСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ
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«KEGOC» АҚ үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділі-
гін арттыру жөніндегі негізгі міндет тұтынылатын энергия 
ресурстары көлемін азайту, соның ішінде «KEGOC» АҚ объ-
ектілерінің өз мұқтаждарына энергия ресурстары шығынын 
азайту есебінен азайту, электр энергиясын ҰЭТ бойымен та-
ратқан кезде электр энергиясының техникалық шығындарын 
азайту, энергия шығындарына бақылау жүргізу механизмдерін 
жетілдіру және Компания объектілерін электр энергиясын 
және басқа да отын-энергетикалық ресурстарды есепке алу 
аспаптарымен жарақтандыру, есептеу аспаптары деректері 
негізінде ақпарат жинақтау процесін ұйымдастыру. (103-2)

Қазақстанның электр энергетикасы жүйесі, негізінен, Сол-
түстік аймақта қуатты энергия көздерінің шоғырлануымен және 
ел аумағының үлкендігінен электр энергиясы транзиттерінің со-
зылыңқы (1 000 шақырымға жуық) болуымен сипатталады (тран-
зиттердің басты бағыттары Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі, 
Павлодар облысы-Ақтөбе облысы), бұл электр энергиясының 
техникалық шығындары деңгейіне елеулі әсер етеді. «KEGOC» 

Компанияның экология мәселелеріне жауапты персона-
лын оқыту жүйелі негізде жүргізіледі, бұл филиалдар пер-
соналының қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөнінде өз 
міндеттері туралы хабардарлығын арттырады. 2016 жылы 
«Алматы энергетика және байланыс университеті» ҰАҚ-да 
Компания қызметкерлеріне арнап «Еңбекті қорғау және тех-
нологиялық процестер мен өндірістердің экологиялық қа-
уіпсіздігі» тақырыбында курстар өткізілді. 

«KEGOC» АҚ-да ішкі және сыртқы факторлардың «KEGOC» 
АҚ қызметіне әсері деңгейін шектеу жолымен қызметінің 

АҚ желісіндегі техникалық шығындар сондай-ақ көрші мемле-
кеттердің энергия жүйелерінің жұмысына байланысты (транзит-
тер, электр энегиясын экспорттау және импорттау).

2016 жылы «KEGOC» АҚ техникалық шығындары 2 513,2 млн.
кВт•сағ немесе желіге босатылған электр энергиясының 6,1% 
құрайды, бұл уәкілетті органның 6,2% көлемінде бекіткен нор-
мативтік мәнінен аспайды. EU12 

«KEGOC» АҚ жыл сайын техникалық шығындарды азайтуға 
бағыттылған шараларды атқарып келеді. 2016 жылғы қоры-
тындылары бойынша аталған шараларды орындау нәтиже-
сінде электр энергиясының шығынын азайту 4,361 млн.кВт•-
сағ құрады. Сонымен қатар, «Энергия үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес 2015 жылы Компания өз объектілерінде энергия 
аудитін жүргізуге кірісті. Аталған жұмыс 2016 жылы аяқталды, 
нәтижелері бойынша 2016-2020 жылдарға арналған энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шара-
лар жоспары әзірленді.

үздіксіздігі мен тұрақтылығына бағытталған тәуекелдерді 
басқару жүйесі жұмыс істейді. «KEGOC» АҚ қоршаған ортаға 
келеңсіз әсердің алдын алу мақсатында жыл сайын эколо-
гиялық тәуекелдерді бағалау жүргізеді және оларды азайту 
шараларын белгілейді. «KEGOC» АҚ-ны қызметі қоршаған 
ортаға едәуір әсерін тигізбеуіне байланысты, экологиялық 
тәуекелдер Компанияның негізгі тәуекелдері қатарына жат-
пайды. Экологиялық тәуекелдерді басқару, сондай-ақ ныса-
налы және жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі 
шаралар «KEGOC» АҚ Экологиялық бағдарламасында бел-

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ

2016 жылы ысыраптарды азайту жөніндегі іс-шаралар  Іс-шаралардан болатын әсер, млн кВт•сағ.

Шағын жүктемелер режимінде желілерді ажырату  0,229

Шағын жүктемелер режимінде күштік трансформаторларды ажырату  4,132

«KEGOC» АҚ бойынша барлығы 4,361

(103-3)
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гіленген. 2016 жылы маңызды экологиялық аспектілер «Құра-
мында ПХД бар қалдықтар», «трансформатор майы» және 
«пайдаланылған трансформатор майы» болып танылды. 

 «Құрамында ПХД бар қалдықтар» аспектісінің маңыз-
дылығы полихлорландырылған дифенилдің Қазақстан Ре-
спубликасының Экологиялық кодексіне сай қауіпті зат болып 
табылатындығымен байланысты (қауіптіліктің қызыл дең-
гейі). «Ақмола ЖЭТ», «Шығыс ЖЭТ» және «Солтүстік ЖЭТ» фи-
лиалдарының жабдықтарына жүргізілген зертханалық тал-
даулар нәтижесінде ПХД-мен былғанған 22 электр жабдығы 
бірлігі анықталды. Анықталғаннан кейін бірден құрамында 
ПХД бар қалдықтарды қауіпсіз сақтау ұйымдастырылды және 
филиалдар қауіпті қалдықтарды пайдалануға байланысты 
қоршаған ортаны апатты былғау салдарынан үшінші тұлға-
лардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қор-
шаған ортаға келтірілген залалдың есесін толтыру жөнінде 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті экологиялық 
сақтандыру шарттарын жасады. Құрамында ПХД бар қал-
дықтарды жою мақсатында 2016 жылға құрамында ПХД бар 
қалдықтарды буып-түю, тасымалдау және жою жөніндегі 
қызметтерді сатып алу жоспарланды, соған байланысты, эко-
логиялық сақтандыруды ұзарту жоспарланған жоқ. Алайда, 
2016 жылғы екінші тоқсанында жүргізілген осы қызметтерді 
электрондық сатып алу өткізілмеген болып танылды, және 
уәкілетті органның өкілдерін, БҰҰДБ мен ПХД жөніндегі 
БЭФ кеңесшілерін қатыстыра оытрып, сатып алуға егжей-те-
гжейлі талдау жүргізу қажет болды,  міндетті экологиялық 
сақтандыру шарты жауапкершілікті сақтандыру мерзімдерін 
үзе отырып жасалды.  Осылайша, Компания өз қызметін бел-
гілі бір уақыт жауапкершілігін экологиялық сақтандырусыз 
қасақана жүргізген жоқ және әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылып, 2,121 млн.теңге айыппұл өндіріп алынды. (307-1)

 «Трансформатор майы» және «пайдаланылған трансфор-
матор майы» аспектілерінің маңыздылығы май толтыру жаб-
дықтарының бар болуына байланысты. Экологиялық аспек-
тілерді басқару нәтижесі «трансформатор майы» аспектісінің 
мәнін азайту болып табылады, ол «ҰЭТ-ты жаңғырту, 2-ке-
зең» жобасы аясында өзіндік мұқтаждарға арналған транс-
форматорларды құрғақ трансформаторларға; майлы ажы-
ратқыштарды элегазды немесе вакуумды ажыратқыштарға 
айырбастаумен байланысты. Майсыз жабдықтарды қолдану 

экологиялық болып табылады, өрт қауіпсіздігі артады, жер 
асты сулары мен топырақтың ластануы жойылады. ЖЭТ фи-
лиалдары объектілерінде жүйелі түрде (ЖЭТ филиалының 
белгілеген талаптарына қарай тәулігіне 1 немесе 2 мәрте) 
жабдықтарды май жүйелерінің тығыз қуыстығы арқылы 
майдың ағуы, бекітпелерді тартудың әлсіздігі, май толты-
ру жабдықтарында шығыстардың зақымдалуы салдарынан 
ағып кету фактілеріне шолулар мен тексерулер жүргізіледі. 
Одан бөлек, «KEGOC» АҚ-ның «Шығыс ЖЭТ» және «Сарыбай 
ЖЭТ» филиалдарында Қауіпсіздік  техникасы (ҚТ) күндерін 
өткізу кезінде энергия объектілерінің күйін экологиялық 
қауіпсіздікке тексеру жүргізілді. «Пайдаланылған транс-
форматор майы» экологиялық аспектісінің ықпалын азайту 
үшін май толтыру жабдықтарына жөндеу жұмыстарын жүр-
гізу технологиясын сақтау арқылы топырақты май төгілумен 
ластауды болдырмау шаралары жүргізілді; арнайы алаңқай-
ларда қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, уақытша сақтау, 
сондай-ақ мамандандырылған ұйымдардың уақтылы орта-
лықтандырылған өткеруі қамтамасыз етіледі. (102-11, 102-15) 

Сертификаттау жөніндегі органның тексерісі (бақылау 
аудиті) қорытындылары бойынша 2016 жылы Компания қы-
зметінің Экологиялық менеджмент жүйесі аясында ISO 14001 
халықаралық стандарты талаптарына сәйкестігі дәлелденді. 
(103-3)

2017 жылы қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі 
шаралар мыналар болады:

• экологиялық мониторинг жүргізу;
• жоспарлы пайдалану жұмыстарын жүргізгенде 220 кВ 

дейін және 110 кВ май толтыру жабдығында қайта пай-
далану үшін трансформатор майын қайта өндіру;

• 2016 жылы «KEGOC» АҚ қызметі аясында қоршаған ор-
таға тасталатын парниктік газдарға түгендеу жүргізу;

• трансформаторларды және аз жүктемелер режимін-
дегі желілерді ажырату жолымен электр желілері бой-
ымен берілетін электр энергиясының технологиялық 
шығысын азайту;

• мамандандырылған ұйымдарға кәдеге жаратуға 
және қайталап пайдалануға берілген құрамында 
сынап бар қалдықтардың, пайдаланылған автомо-
биль шиналарының, пайдаланылған өнеркәсіп май-
ларының, майланған шүберектің, пайдаланылған 
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ұйымдық техниканың және басқа да қалдықтардың 
тізбесін кеңейту;

• персоналдың апатқа қарсы жаттығулары бағдарлама-
сын дайындау және жаттығуларды олар үшін апатқа 
қарсы жаттығулар өткізілетін құрылымдық бөлім-
шелердің тізбесін кеңейтіп, қоршаған ортаға теріс 
ықпалдың алдын алу және жою жөніндегі әрекеттерді 
жасай отырып, өткізу;

• «500 кВ Семей-Ақтоғай-Талдықорған-Алма ӘЖ салу» 
жобасының объектілеріне мемлекеттік экологиялық 
сараптаманың қорытындыларын алу;

•  «KEGOC» АҚ веб-сайтында ашық қолжетімділікте және 
корпоративтік порталда ҰЭТ дамытудың экологиялық 
жобалары материалдарын орналастыру. Қоршаған 
ортаны қорғау мәселелері бойынша «Білім базасына» 
өзекті сипат беру.
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Қазақстан Республикасы Бірінші 
Президентінің Ұлттық саябағы – 
Алматы қаласындағы ағаш-бұта 
бағы 2010 жылғы шілдеден бастап 
ашылды. 

Саябақты құрушылардың негізгі иде-
ясы әсем табиғи ландшафты (сая-
бақ тауға жақын орналасқан) мен 
қазіргі заманғы техноло-
гияларды біріктіру болып 
табылады. Саябақтағы 
жас көшеттер ерек-
ше жоспар бойынша 
егілді. Оның негізі 
ашық ауада де-
малуға қолайлы 
жағдай жасау 
болып табыла-
ды. 

ҚР Бірінші
Президентінің
Ұлттық саябағы

Алматы қ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
Қызмет географиясы:

 Оңтүстік ЖЭТ 

13 ҚС
3 395 МВА

ӘЖ 4 201 км

ӘЖ 3 551 км 

11 ҚС
4 229 МВА

Алматы қ.

 Алматы ЖЭТ 

«KEGOC» АҚ
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ЖАУАПКЕРШІЛІК

КАДР САЯСАТЫ

EGOC» АҚ кадр әлеуеті оның табысын айқын-
дайтын маңызды стратегиялық  фактор болып 
табылады. (103-1) «KEGOC» АҚ адами ресурстар 

менеждменті Корпоративтік басқару кодексі, Іскери эти-
ка кодексі, біріктірілген менеджмент жүйесі, Кадр саясаты, 
«KEGOC» АҚ персоналын уәждеу саласындағы ішкі құжаттар-
дың-қағидаттары негізінде іске асырылады. Компанияның 
Кадр саясаты адами ресурстарды пайдаланудың экономи-
калық және әлеуметтік тиімділігі арасындағы теңгерімді 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Кадр саясатының негізгі басымдықтары мыналар:
• жоғары кәсіби қызметкерлерді тарту, дамыту және 

ұстап қалу; 
• персоналды басқарудың озық тәжірибелерін ендіру; 
• басшы қызметкерлердің кадр резервін жасақтау;

• бірлескен құндылықтарды, әлеуметтік нормалармен 
қызметкердің мінез-құлқын регламенттейтін норма-
ларды әзірлеу;

• әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу, еңбек кикілжің-
дерінің алдын алу және болдырмау;

• «KEGOC» АҚ инновациялар мен өзгерістерді қолдау.
«KEGOC» АҚ халықаралық деңгейде жарияланған және Қа-

зақстан Республикасының Констициясында көзделген адам 
құқықтарын қорғауға қолдау көрсетеді және құрметтейді. (103-2)  

2016 жылы «KEGOC» АҚ-нда адам құқықтарын бұзуға неме-
се нәсілі, жынысы, тілі, діні, ұлттына, әлеуметтік және отба-
сылық жағдайына, жыныстық бағдарына қарай кемсітушілік-
ке байланысты бірде-бір жағдай тіркелген жоқ. (103-3)

Компания қызметкерлерінің тізімдік саны (ЕҰ есепке алғанда) 
31.12.2016 ж. қарайғы жағдай бойынша 4 728 адамды құрады. (102-7)

«K
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Толық жұмыс күні жұмыс 
істейтіндер, адам  

Вахталық әдіспен жұмыс 
істейтіндер, адам 

Толық емес жұмыс күні 
жұмыс істейтін  Бар-

лығы
Бөлімше Всего муж жен Всего муж жен Всего муж жен

Ақмола ЖЭТ 572 478 94 – – – 2 2 – 574

Ақтөбе ЖЭТ 257 210 47 – – – – – – 257

Алматы ЖЭТ 452 369 83 5 5 – – – – 457

Шығыс ЖЭТ 277 214 63 – – – 2 2 – 279

Батыс ЖЭТ 181 140 41 39 39 – – – – 220

Сарыбай ЖЭТ 422 347 75 – – – 5 2 3 427

Солтүстік ЖЭТ 382 287 95 – – – – – – 382

Орталық ЖЭТ 414 328 86 5 5 – – – – 419

Оңтүстік ЖЭТ 427 358 69 – – – 1 1 – 428

ЖО ҰДО 110 60 50 – – – – – – 110

Алматы қаласын-
дағы Өкілдік 6 2 4 – – – – – – 6

Атқарушы дирек-
ция 336 172 164 – – – 4 – 4 340

«Энергоинформ» АҚ 786 426 360 4 2 2 23 2 21 813

«ЖЭК жөніндегі 
ҚЕО» ЖШС 16 9 7 – – – – – – 16

Барлығы 4638 3400 1238 53 51 2 37 9 28 4728

(102-8)

(405-1)

Гендерлік белгісі бойынша персоналдың құрылымы

2015 2016

27,6% 27,3% 27,8%

72,4% 71,4% 72,9%

2014

ерлер әйелдер

60

20

40

80

100

44
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП «KEGOC» АҚ • 2016

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК



(405-1)

Санаттар бойынша персонал құрамы, %

Ұлты бойынша персонал құрамы, %

* «басқалар» атауы мынаны білдіреді: әзербайжандар, армяндар, қырғыздар, түріктер, ұйғырлар және өзге ұлттар.

(405-1)

қазақтар

62,9%

немістер

1,6%

орыстар

25,6%

украиндықтар

3,8%

татарлар

2,1%

өзбектер

0,9%
корейстер

0,8%

белорустар

0,6%
басқалар

1,7%

мамандарбасшылар

жұмысшыларқызметшілер

42,0%16,0%

41,3%0,7%

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП«KEGOC» АҚ • 2016
45

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК



EU15

Структура персонала по возрастным группам, %

5-10 жыл ішінде зейнетақы жасына жеткен қызметкерлердің үлесі

Персоналдың жалпы тізімдік құрамындағы 5-10 жыл 
ішінде зейнет жасына жететін қызметкерлердің үлесі 
31.12.2016 ж. – 1 191 адамды  (тізімдік санның 25,2%) құрай-

ды, соның ішінде өндірістік персонал (ӨП) – 1 078 адам 
(22,8%), әкімшілік-басқарушылық персонал (ӘБП) – 113 
адам (2,4%).    

(405-1)

31 жас пен 50 жас аралығы51 жастан бастап одан 
жоғары

30 жасқа дейін

49,2%

ЭИ
16,6%

Ақм
11,9%

Орт
10,2%

Алм
9,7%

Ақт
5,0%

Бат
4,3%

Оңт
11,5%

Сарыб
10,5%

Солт
9,5%

Шығыс
5,6%

АД
3,7%

ҰДО
1,3%

ҚЕО
0,1%

28,6%

22,2%
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Электр энергетикасы саласындағы жұмыс өтілі бойынша персонал құрамы, %

Жас топтары бойынша Компанияда жалданған және кеткендер, адам

Компанияға жұмысқа алу рәсімі «KEGOC» АҚ бос лауа-
зымдарға конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес жүр-
гізіледі. Жұмысқа алудың айқындығын қамтамасыз ету 
үшін жоғары білікті мамандарды іздестіру және іріктеу 
жүргізіледі, кандидаттар бойынша деректер базасын жүр-
гізу, персоналды іріктеуде с.і. кандидаттардың білім дең-
гейін тексеру үшін тестілеу элементтерін қолдана отырып, 
айқын конкурстық рәсімдерді ендіру іске асырылады. 
Аталған Қағидаларға сәйкес 2016 жылы «KEGOC» АҚ-да бос 
орындарға 101 конкурс, соның ішінде Атқару дирекциясы 
бойынша 7, филиалдар бойынша 66, «Энергоинформ» АҚ 
бойынша 27, «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС бойынша 1 конкурс 
өткізілді. 

Лауазымға жайлы кірігу үшін бейімдеу рәсімі ендірілген. 
Өндірістік персоналдың жас кадрларының кәсіби білімдері дең-
гейін, қабілеттері мен дағдыларын арттыру,  олардың кәсіби қа-
лыптасуына көмек көрсету, өндірістік персоналдың тәжірибелі 
қызметкерлерінің біліктілігін сақтау, корпоративтік мәдениетке 
бейімдеу, «KEGOC» АҚ-да дәстүрлерді және мінез-құлқы қағида-
ларын сіңіру үшін тәлімгерлік жүйесі ендірілген және қолданы-
лады. Жыл сайын «жылғы үздік тәлімгері» конкурсы өткізіледі. 
2016 жылы «KEGOC» АҚ филиалдарында тәжірибелі басшылар 
мен мамандар арасынан 53 тәлімгер мен 58 тағылымдамашы 
(жаңадан қабылданған және ауыстырылған қызметкерлер) тағай-
ындалды. «KEGOC» АҚ аттестаттау комиссияларының ұсынысы 
бойынша тәлімгерлерге тәлімгерлігі үшін сыйақы төленді.

(405-1)

(401-1)
31 жастан 50 жасқа дейін 51 жастан бастап одан жоғары

201

103
134143

38

274

30 жасқа дейін

300

200

100

50

150

250

жалданғандар кеткендер

20 жастан 
жоғары 

24%
5 жастан 10 жасқа 
дейін

22%

1 жастан 5 жасқа 
дейін

21%

10 жастан 15 жасқа дейін

16%
15 жастан 20 жасқа дейін

12%

1 жасқа дейін

5%
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Гендерлік белгілері бойынша Компанияда жалданғандар және одан кеткендер, адам

Өңірлер бойынша Компанияда жалданғандар және одан кеткендер, адам

(401-1)

(401-1)
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(401-1)

2016 жылы Компанияда жалданған 
қызметкерлер саны *

2016 жылы Компаниядан кеткен  
қызметкерлер саны *

адам % адам % 

Барлығы: 412 8,71 511 10,81

Жынысы бойынша бөліп көрсетілді

ерлер 272 5,75 308 6,51

әйелдер 140 2,96 203 4,29

Жасы бойынша бөліп көрсетілді

30жасқа дейін 201 4,25                                            103 2,18

31 жастан 50 жасқа дейін 143 3,02 134 2,83

51 жастан бастап жоғары 68 1,44 274 5,79

Өңірлер бойынша бөліп көрсетілген (ішкі ауысуларды есепке алғанда)

Атқарушы дирекция 26 0,54 43 0,91

Ақмола ЖЭТ 37 0,78 58 1,23

Ақтөбе ЖЭТ 21 0,44 27 0,57

Алматы ЖЭТ 42 0,88 54 1,14

Шығыс ЖЭТ 29 0,61 19 0,40

Батыс ЖЭТ 37 0,78 36 0,76

Сарыбай ЖЭТ 26 0,54 29 0,61

Солтүстік ЖЭТ 17 0,35 28 0,59

Орталық ЖЭТ 28 0,59 36 0,76

Оңтүстік ЖЭТ 41 0,86 53 1,12

ЖО ҰДО 13 0,27 16 0,34

Алматы қаласындағы Өкілдік 1 0,02 1 0,02

Энергоинформ АҚ 103 2,18 120 2,54

ЖЭК жөніндегі ҚЕО ЖШС 2 0,04 1 0,02

* Компаниядағы жұмысқа алынған (кеткен) қызметкерлердің жалпы саны мен Компания бөлімшелерінің аражі-
гінде жұмысқа алынғандар (кеткендер) саны арасындағы айырма бүкіл Компаниядағы бір бөлімшеден екіншісіне 

ауытырылған қызметкерлердің есептері болмауынан қалыптасты.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП«KEGOC» АҚ • 2016
49

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК



Атқарушы дирекция 4,88

Ақмола ЖЭТ 4,62

Ақтөбе ЖЭТ 4,62

Алматы ЖЭТ 7,34

Шығыс ЖЭТ 1,82

Батыс ЖЭТ 16,40

Сарыбай ЖЭТ 3,27

Солтүстік ЖЭТ 3,10

Орталық ЖЭТ 2,84

Оңтүстік ЖЭТ 2,07

ЖО ҰДО 2,69

Алматы қаласындағы Өкілдік 0

Энергоинформ АҚ 5,60

ЖЭК жөніндегі ҚЕО ЖШС 6,45

Барлығы Компания бойынша 4,77

Кадрлардың тұрақтамауы, %*

Кадрлардың тұрақтамауы, %

* Тұрақтамаушылық көрсеткіші «Самұрық-Қазына» АҚ әдістімесі бойынша есептелді, оған сай есепке тек өз өтінішімен босатылған 
қызметкерлердің саны ғана алынады. Тұрақтамаушылықты есептегенде мына қызметкерлер есепке алынбайды: тараптардың 

келісімімен босатылғандар, «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы аясында босатылғандар, тараптардың еркіне байланысты емес 
мән-жайлар бойынша, жұмыс берушінің бастамасы бойынша, еңбек шартының мерзімі аяқталғаннан кейін босатылғандар, санының 
қысқаруы, еңбек шартын тоқтату, қызметкердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысына немесе лауазымға тағайындалуына бай-

лансыты еңбек шартын бұзуы.

(401-1)

2016 жылы Компаниядан кеткен қызметкерлердің 
«KEGOC» АҚ-нда жұмыс істеудің орташа ұзақтығы,  жасы:  
30-ға дейінгілер  3,4 жылды; 31-50 жастағылар–  5,1 жыл; 

51 және оан асқандар 9,2 жыл. 2016 жылы Компаниядан 
кеткен ерлердің орташа жұмыс өтілі 6,7 жыл, ал әйел-
дердікі 7,6 жыл.  (401-1)
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ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 

ПЕРСОНАЛДЫ МОТИВАЦИЯЛАУ  
ЖӘНЕ ЫНТАЛАНДЫРУ 

«KEGOC» АҚ-нда процестік үздіксіздігін қамтамасыз 
ететін персоналды оқытудың мынадай негізгі түрлері қол-
данылады:

• өз бетінше білім алу (өздігінен білім алу);
• өндірісте ұйымдасқан оқыту (өндірістік-техникалық 

оқу);
• мамандандырылған оқу орындарының біліктілікті 

арттыру курстарында өндірістен қол үзе жүріп, қысқа 
мерзімді оқыту. (103-2)

Есептік кезеңде 1 871 қызметкер немесе персоналдың 
тізімдік санының  39,57 % кәсіби оқытылды және кәсіби 
дамудан өтті. (103-3)

1 қызметкерге оқыту сағаттарының жылдық орташа саны 
38,49 сағатты, соның ішінде ӘБП қызметкерлері үшін – 57,89 
сағатты, ӨП қызметкерлері үшін – 36,2 сағатты құрады.

Ер жынысты бір қызметкерді оқыту сағаттарының орта-
ша саны – 36,57 сағат, әйел жынысты бір қызметкерді оқыту 
сағаттарының орташа саны – 50,98 сағат.

Оқыту сағаттарының жалпы саны 72 021 құрады, сонің 
ішінде ерлер – 59 275 сағат, әйелдер – 12 746 сағат; ӘБП – 11 
463 сағат, ӨП – 60 558 сағат. (404-1)

«КЕGOC» АҚ-ның оқытуға нақты шығындары 2016 жылы 
185,26 млн. теңгені, соның ішінде ӘБП – 48,63 млн. теңге, 
ӨП – 136,63 млн. теңгені құрады. 

Оқытудың нәтижелілігін қызметкердің басшысы оқыту 
аяқталғаннан алты айдан кейін мына критерийлер бой-
ынша бағалайды: атқаратын жұмысының сапасы (функ-
цияларын атқарған кезде сәйкессіздіктердің азаюы, жаңа 
функциялар атқару), өнімділіктің артуы, жаңа құжаттама-
ны, әдістерді, процестерді, рәімдерді әзірлеу және ендіру, 
салған білімдерін, қабілеттерін кәсіби қызметі аясында 
пайдалану/іске асыру. Бағалау нәтижелері келесі оқыту ци-

Компанияның қызметкерлерді әлеуметтік қолдау жөнін-
дегі қызметі мынадай ішкі құжаттармен регламенттеледі:

• Ұжымдық шарт;
• «KEGOC» АҚ Кадр саясаты;
• Қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету қағидалары;
• Қызметкерлердің еңбегін ынталандыру және бағалау 

туралы ережелер. (103–2)

клын ұйымдастыру кезінде есепке алынады. Сонымен қатар, 
қызметкерлер қызметінің нәтижелілігін арттыру, олардың 
біліктілігі деңгейі мен атқаратын функционалдық міндет-
терінің сапасын бағалау мақсатында жыл сайынғы негізде 
қызметкерлерді аттестаттау өткізіледі. 2016 жылы аттестат-
таудан 685 қызметкер немесе персоналдың немесе Компа-
нияның тізімдік санының 14,5% өтті, соның ішінде: атте-
статтаудан өткендердің жалпы санының 71,8 %– ерлер және 
28,2 %– әйелдер; 8,3 % ӘБП қызметкерлері және 91,7 % ӨП 
қызметкерлері. (404-3)

«KEGOC» АҚ кәсіпорында өндірістік персоналды дуал-
ды оқыту жүйесін ендіру жұмысын жалғастыруда. «Электр 
станцияларының және желілерінің электр жабдықтары» 
мамандығы бойынша студенттерді оқытуда бизнестің 
қажеттігін анықтау жұмысы жүргізілді. «Қарағанды поли-
техникалық колледжі» ҚМКК-мен әлеуметтік серіктестікті 
жалғастыру туралы шешім қабылданды.

Ұрпақтар сабақтастығы мен әлеуметтік тұрақтылықты 
қоғамдық ынталандыру ретінде еңбек династиялары ин-
ститутын насихаттау және қолдау мақсатында, 2016 жылғы 
15 мамырында Астана қаласында Қор басшылығының қа-
тысуымен «Самұрық-Қазына» АҚ Еңбек династиялары 
күнін кезекті мерекелеу өткізілді. Аталған шараға «KEGOC» 
АҚ атынан 3 буынды және жалпы еңбек өтілі 130 жылды 
құрайтын Ақылбайдың отбасы қатысты.

 2016 жылғы қыркүйегінде «KEGOC» АҚ Ақмола ЖЭТ фи-
лиалында Астана қаласының әкімдігімен бірлесіп, елор-
да орта мектептерінің 8-9 сынып оқушыларына арналған 
Ашық есік күні өткізілді. Аталған шара аясында 80 оқушы 
посетили «500 кВ ЦГПП-не» және Ақмола өңірлік диспет-
черлік орталығының диспетчерлік басқару пунктіне бар-
ды. 

Компанияда ерлер мен әйелдердің еңбегі үшін тең 
сыйақы беру, сондай-ақ еліміздің барлық аймақтарын-
да орналасқан «KEGOC» АҚ филиалдарындағы ерлер мен 
әйелдер еңбегіне ақы төлеуді белгілеу кезінде бірыңғай 
тәсіл көзделген. (405–2)
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ҚР Статистика агенттігінің 2016 жылғы 
деректері бойынша қызметкердің орта-

ша айлық жалақысы*, теңге

 «KEGOC» АҚ-дағы 2016 жылы қызмет-
керлердің орташа жалақысы*, теңге ауытқу

114 712 191 287 166,8 %

* «қызметкер» атауымен Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің ҚР БЖ 01-2005 Жұмыстар жіктегішіне (Мемстандарт) сәйкес мына топтағы жұмысшылар қабылданады: операторлар, 

аппаратшылар, қондырғылар мен машиналардың машинистері және слесарь-құрастырушылары. 

(202-1)

«KEGOC» АҚ қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсе-
ту қағидаларына және Ұжымдық шартқа сәйкес Компания 
қызметкерлеріне материалдық көмек көрсетіледі, өтемақы 
төлемдері, медициналық сақтандыру (ауырған жағдайға 
сақтандыру) жүргізіледі, баспана мәселелерін шешуге ықпал 
етіледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі 
құжаттарға сәйкес  қызметкерлерге жүктілік пен босану жөнін-
дегі, бала үш жасқа жеткенге дейін оның күтімі жөніндегі 
демалыстар беріледі. (103-2) 2016 жылы «KEGOC» АҚ-ның 2,5 
мыңнан астам қызметкерін 166 млн теңге сомасына меди-
циналық сақтандыру жүргізілді. 2016 жылы Компанияның 222 
қызметкеріне бір айлық лауазымдық қызметақыдан кем емес 
көлемде зейнетке шығу жөніндегі материалдық көмек төлен-
ді, бұл мақсатқа 16,4 млн теңге жұмсалды. 

Жеңіс күнін мерекелеу құрметіне Ұлы Отан соғысының ар-
дагерлеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға және «Энер-
гетик күні» кәсіби мерекесін мерекелеу құрметіне «KEGOC» АҚ 
есебінде тұратын жұмыс істемейтін зейнеткерлерге материал-
дық көмек көрсетіледі. Осы мақсатта 2016 жылы 956 зейнет-
керге 40,6 млн.тг көлемінде материалдық көмек көрсетілді. 

Компанияның серпінді дамуы, елеулі өндірістік және 
қаржылай кірістерға жетуі 2003 жылы қызметкерлердің кәсі-
би бірлестігін құруға мүмкіндік берді. Қазақстан Энергия тех-
никалық саласы қызметкерлерінің кәсіби одағы– «Энергия 
техникалық сала қызметкерлерінің салалық кәіби одағы» ҚБ 
(бұдан әрі – Кәсіподақ)– өз қызметінде тәуелсіз, мемлекеттік 
билік органдарына, жұмыс берушілерге және олардың бір-
лестіктеріне, саяси ұйымдарға және Қазақстан Республикасы-
ның аумағында өз қызметін іске асыратын басқа қоғамдық бір-
лестіктерге есеп бермейтін және бақыланбайтын дербес ерікті 
қоғамдық бірлестік. Ол өндірістік-салалық-қағидат бойынша 
құрылған және тек Компания қызметкерлеріне ғана емес, сон-
дай-ақ энергетика саласының барлық кәсіпорындарына, оқу 
және жобалау институттарына, зейнеткерлерге және тіптен 
мердігерлерге де ашық. Кәсіподақтың негізгі міндеттерінің 
бірі өз мүшелерінің еңбектену құқықтарын қамтамасыз ету, 

еңбек қатынастарын реттеу болып табылады. Кәсіподақ сон-
дай-ақ еңбеке ақы төлеу жағдайына, қызметкерлерді мате-
риалдық ынталандыру түрлеріне, тәртіптік жазалар беруге 
дейінгі еңбек тәртібін сақтауға ықпал етеді. Кәсіподақ еңбек 
туралы заңнаманың сақталуын, кепілдіктер мен өтемақылар-
дың, жеңілдіктер мен т.т. сақталуы мен іске асырылуын бақы-
лауға тиіс.

2016 жылғы қыркүйекте кәсіподақ конференциясында ең-
бек заңнамасындағы өзгерістер мен қызметкерлердің мүдде-
лері ескерілген «KEGOC» АҚ мен оның қызметкерлері арасында 
2016-2020 жылдарға арналған жаңа Ұжымдық шарт бекітілді. 
Ұжымдық шарт оған қосылу рәсімдерін, еңбек тәртібін реттеу, 
соның ішінде әлеуметтік демалыстар кезінде тынығу уақытын, 
еңбекақы төлеу, еңбек қауіпсіздігін және қызметкерлердің 
денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету, әлеуметтік кепілдік-
тер мен өтемақылар беру мәселелерін қарастырады, қызмет-
керлерді қолдау және кадр әлеуетінің дамуы, медициналық 
сақтандыру жіне қызметкерлердің мәдени-көпшілік тынығуы 
жөніндегі шаралар нақтыланған. Сондай-ақ, Ұлы Отан соғысы 
ардагерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларды, Компания 
есебінде тұрған ардагер энергетиктерді әлеуметтік қолдауға 
қатысты мәселелер көрсетілген. (403-4) Ұжымдық шарт өзінің 
қолданысын жұмыспен қамтылу түріне қарамастан «KEGOC» 
АҚ барлық қызметкерлеріне таратылады. (102-41) 

«KEGOC» АҚ кадр саясатының басты көрсеткіштерінің бірі 
«Самұрық-Қазына» АҚ Кадр комитетінің шешімімен мақұл-
данған Персоналдың қатыстырығандығын зерттеуді анықтау 
Әдіснамасына сәйкес ӘБП қызметкерлерінің сауалнамасы 
және онлайн-сауалнамасы нәтижелері бойынша есептелетін 
персоналдың тартылғандығы индексі және «Самұрық-Қазы-
на» АҚ Кадр комитетінің шешімімен бекітілген Әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингін анықтау жөніндегі Әдіснамаға сәй-
кес өндірістік персонал қызметкерлері арасында анықтала-
тын әлеуметтік тұрақтылық рейтингі болып табылады. 2016 
жылы персоналдың тартылғандық индексі 73%, ал әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингі  82% құрады. (103–3)
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«KEGOC» АҚ қызметінің әлеуметтік құрамдасы әлеумет-
тік жауапкершілік-қағидаттарына, соның ішінде еңбек қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етуге және қызметкерлер денсаулығын 
сақтауға бағдарланған. (103-1) Компанияда қауіпсіз еңбекте-
ну жағдайларын туғызу, техникалық операцияларды атқару 
кезінде жарақаттарды азайту, қызметкерлер еңбегінің өндіір-
стік және санитариялық-тұрмыстық жағдайларын жақсарту, 
сондай-ақ зиянды және қолайсыз факторлардың ықпалын 
азайту жөнінде тұрақты жұмыс жүргізіледі. Компанияда функ-
ционирует Кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты қорғау жүйесі 
(КҚДҚЖ) жұмыс істейді, оның мақсаты «KEGOC» АҚ-ның БМЖ  
саласындағы саясатына сәйкес еңбекті қорғау саласындағы 
нәтижелілікті және көрсеткіштерді жақсартуды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ Компаниян қызметінің ерекшелігімен байла-
нысты тиісті тәуекелдерді басқару болып табылады. 

«KEGOC» АҚ-нда жыл сайын Еңбекті қорғау саласындағы 
бағдарлама түзіледі, бағдарлама қажетті шараларды, сон-
дай-ақ әр жұмыс орнында анықталған тәуекелдерді басқару 
мақсатында оларды орындаудың шығындарын белгілейді. 
(103-2) Еңбек қызметімен байланысты жазатайым жағдай-
лардың туындау қатері негізгі міндеттердің бірі болған-
дықтан, аталған тәуекелді басқару шаралары Компанияның 
ТБЖ және КҚДҚЖ аясында әзірленеді. (102-15) 

Мәселен, 2016 жылы жұмыс орындарын аттестаттау-
дың жылдық жоспары және әр жұмыс орнындағы еңбекте-
ну жағдайларын еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен 
нормалардың талаптарымен сәйкестікке келтіру шаралары 
орындалды. ЖЭТ филиалдары объектілерінде өрістің кер-
неулігінің, шуылдың және дірілдің өлшемдері орындалды, 
жұмыс орындарындағы қызметкерлердің денсаулығына әсер 
ететін өндірістік ортаның зиянды және қауіпті факторлары 
анықталды, еңбектену жағдайларын жақсарту жоспарлары 
әзірленіп, іске асырылды, тиісті жеңілдіктер белгіленді. 

Қызметкерлердің денсаулығы жағдайын бақылау үшін 
медициналық тексерістер өткізіледі. Қызметкерлер қажет-
ті жеке басының қорғау құралдарымен, соның ішінде элек-
трден қорғау құралдарымен, арнайы тамақтандырумен, 
дәрі-дәрмекпен қамтылған. 

Жөндеу науқаны кезеңінде барлық ЖЭТ филиалдарында 
жұмысты қауіпсіз ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі се-
минарлар, сондай-ақ қорғаныш құралдарымен, сайманмен, 
такелажбен, арнайы киіммен жабдықталғандығын тексере 
отырып, жөндеу бригадаларын аттестаттау өткізіледі.

2016 жылғы ішінде барлық ЖЭТ филиалдарында техни-
калық пайдалану, қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау 
және өрт қауіпсіздігінің жай-күйін тексеру ұйымдастырылды 
және өткізілді, олардың қорытындылары бойынша сәйкес-
сіздіктерді жою жөнінде тиісті шаралар әзірленді. 

Техникалық пайдалану, еңбекті қорғау және өрт қа-
уіпсіздігі мәселелері жөніндегі білімдерді бағалау мақса-
тында Компания қызметкерлерінің біліктілігін тексеру жүр-
гізілді, оның қорытындылары бойынша электр қауіпсіздігі 
жөніндегі топтар дәлелденді 

«КЕGOC» АҚ филиалдарында қауіпсіздіктің және еңбекті 
қорғаудң жай-күйін бағалау үшін ай сайын Қауіпсіздік тех-
никасы күндері өткізілді, олардың нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою шаралары әзірленді. 

 «KEGOC» АҚ электр желілерінің сенімділігін арттыру 
жөніндегі сенімділік және еңбекті қорғау қызметтерінің 
(топтарының) жұмысын жетілдіру, проблемалық мәселелер 
жөнінде тәжірибе алмасу мақсатында кеңес өткізілді, оған 
Компанияның барлық филиалдарының және «Энергоин-
форм» АҚ-ның осы бағыт бойынша өкілдері қатысты. 

Мердігер ұйымдар «KEGOC» АҚ объектілерінде жұмыстар 
жүргізгенде Компания олардың қызметкерлерінің қауіпсізді-
гін қамтамасыз етуге жауап береді. Жұмыс орнына жіберер 
алдында мердігерлік ұйымдардың барлық қызметкерлеріне 
кіріспе және бастапқы нұсқамалық өткізіледі, сондай-ақ жұ-
мыстардың жауапты басшылары электр қондырғылары схе-
малары туралы нұсқамалық өткізеді. Күн сайын рұқсаттама 
бергенде нысаналы нұсқамалық өткізіледі, мұнда қауіпсіздік 
шаралары, Компания объектілеріндегі бар қауіпті және зи-
янды өндірістік факторлар көрсетіледі. Жұмыс істеп тұрған 
электр қондырғыларында жұмыс істеу наряды іссапарға жі-
берілген персоналға және құрылыс-монтаждау ұйымдары-
ның (ҚМҰ) персоналына тек осы және жұмыстар жүргізілетін 
объектілерге құқық берілген құрылымдық бөлімшенің пер-
соналы ғана береді. Егер ҚМЖ жүргізу үшін арнайы қор-
шалған аймақ бөлінсе, рұқсаттама-акт толтырылады, ал 
өндірістік қауіп бар немесе болуы мүмкін жерлерге ҚР 1.03-
05-2001 ҚНжЕ бойынша қаупі жоғары жұмыстарды жүргізуге 
наряд-рұқсаттама беріледі. Жұмысқа рұқсаттама беру жұмыс 
орнында жүргізіледі. Жұмыс орнын дайындаған кезде  техни-
калық шаралар атқарылады: қажетті ажыратулар жүргізіледі, 
тыйм салатын плакаттар ілінеді, жерге тұйықталуы тиіс ток 
өткізгіш бөліктерде кернеудің жоқтығы тексеріледі, жерге 
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тұйықтау белгіленеді, кернеуде қалған ток өткізгіш бөліктер 
қоршалады және қоршауларға қауіпсіздік плакаттары ілінеді. 
Ауысым бойына ҚС жедел персоналы іссапарға жіберілген 
персоналдың және ҚМҰ персоналының жұмыс орындарын 
шолуды және тексеруді жүргізеді. EU 18 2016 жылы «KEGOC» 
АҚ объектілерінде мердігерлік ұйымдардың қызметкер-
лерімен жазатайым жағдайлар мен жарақаттану жағдайлары 
болған жоқ. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «KEGOC» 
АҚ 2016 жылы қызметкерлерді еңбек (қызмет) міндеттерін 
орындау кезінде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтан-
дыру және қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупі бар 
объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілі-
гін міндетті сақтандыру жүзеге асырылды. Еңбекті қорғауға 
нақты шығындар 2016 жылы 330,21 млн.теңгені құрады. 

Қызметкерлерге қауіпсіз еңбектену жағдайларын ұйымда-
стыру деңгейін бағалау үшін өндірісте алған жарақаттардан 
туындаған еңбекке қабілеттілігін уақытша жоғалтуды көрсе-
тетін  LTIFR коэффициенті қолданылады. Аталған көрсетік-
штің мәні 2016 жылы 0-ді құрады. 

Сонымен бірге, 2016 жылы «Ақтөбе ЖЭТ» филиалында 
өліммен аяқталған тағы бір жазатайым жағдай болды: жұмы-
старды жүргізіп жатқан электр монтер жанында өтіп жатқан 
кернеуі 35 кВ ӘЖ-не рұқсат етілмеген арақашықтыққа жақын-
дап, электр тогымен зақымданды. Арнайы тергеу жазатайым 
жағдайдың қауіпсіздік техникасын сақтамау және жауапты 
тұлғалардың тарапынан қызметкердің іс-әрекетін және қа-
уіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын сақтауды 
тиісті бақылаудың болмауы себепті болғанын анықтады. 
Жазатайым жағдай туралы ақпарат «KEGOC» АҚ филиалда-
рының барлық құрылымдық бөлімшелеріне талданды. Бас-
шылардың, жедел, жөндеу персоналының және арнайы тех-
ника жүргізушілерінің мынадай тақырыптарға жоспардан 
тыс нұсқамалықтары өткізілді:

• «Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыс 
жүргізуге рұқсат алғанда және жүргізгенде алынған 
нұсқаулықтарды орындау»; 

• «Жүк көтергіш механизмдерді қолдану және қозғау»;
• «Жұмыс жүргізетін жерде автокөлік құралдарының қа-

уіпсіз қозғалысы»;
• «Арнайы техниканы қолданып, жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізу»; 
• «Жұмыстарды жүргізген кезде қызметкерлерді үздіксіз 

қадағалау».

Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді талдау және өндірістік 
процестегі қосымша тәуекелерді анықтау үшін Компанияның 
объектілерінде жедел және жөндеу персоналының жұмы-
старды атқаруын бейнетүсіру үшін бейнетіркеу құралдарын 
ендіру көзделген. Бұл үшін 2016 жылы  қосалқы станциялар 
мен желілік бригадаларға арнап 129 цифрлық экшн-камера 
мен 129 ноутбук сатып алынып, олар 2017 жылғы 1 қаңта-
рынан өндірістік учаскелерде қолданыла бастады.

Компания қызметкерлерінің өз қауіпсіздігіне жауапкер-
шілігін арттыру үшін қауіпсіздік қағидаларын бұзушылықтар-
дың салдарлары туралы бейнероликтер әзірленіп, персо-
налға көрсетілді. 

Филиалдардың Сенімділік және еңбекті қорғау қыз-
метінің бір-бірден қызметкері сертификаттар бере отырып, 
«Жол жүрісі қауіпсіздігін ұйымдастыру жөніндегі мамандар-
дың біліктілігін арттыру» тақырыбында оқыту өткізілді. Оқы-
тылған қызметкерлер жүргізушілермен жол жүру ережелері 
бойынша сабақтар өткізіп, сынақтар қабылдайды.

2016 жылғы ішінде Компанияның барлық бөлімшелерінде 
апатқа қарсы және өртке қарсы жаттығулар өткізілді, олар-
дың міндеттері:

• жедел персоналдың апаттардың дамуының алдын 
алу, оларды жоюды үздік тәсілмен қамтамасыз ету қа-
білетін тексеру; 

• жедел персоналдың дәрігерге дейінгі көмек көрсету 
және зардап шеккенді электр тогының әсерінен ара-
шалау қабілетін тексеру; 

• басқару міндеттерін шешуге шектеулі уақыт жағайын-
да күрделі режимдік жағдайда қызметті және шұғыл 
шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыруды не-
месе қалпына келтіруді қамтамасыз ету; 

• персоналдың өрт жағдайында жылдам әрі дұрыс 
бағдарлай білуін тексеру;

• персоналдың өртті жою жөнінде дұрыс шешімдер қа-
былдау қабілетін анықтау;

• персоналдың өрт немесе өртену кезінде жабдықтар-
дың жұмысындағы ықтимал бұзушылықтардың алдын 
алу жөніндегі дағдыларын тексеру;

• персоналдың адамдарды және материалдық құн-
дылықтарды құтқару және шығару жөніндегі іс-қи-
мылын тексеру;

•  «KEGOC» АҚ персоналын мемлекеттік өртке қарсы қы-
змет бөлімшелерімен өзара іс-қимыл тәртібіне және 
қағидаларына үйрету;
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• персоналдың жұмысын,  өртке қарсы қорғанысты 
жетілдіруге бағытталған қажетті ұйымдастыру және 
техникалық шараларды анықтау және жабдықтар жұ-
мысының сенімділігін арттыру болып табылады.

Сертификаттау жөніндегі органды (бақылау аудиті) тек-
серу қорытындылары бойынша 2016 жылы КҚДҚЖ аясында 
Компания қызметінің OHSAS 18001-2007 халықаралық стан-
дарты талаптарына сәйкестігі дәлелденді. (103-3)

Одан бөлек, «КЕGОС» АҚ қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді зардаптары бар ықтимал төтенше жағдайларға (ТЖ) 

«KЕGОС» АҚ кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөнін-
дегі негізгі іс-шаралары мыналар болады:

• қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі 
бұзушылықтарды анықтау және олар боцынша әрі қа-
рай іс-шаралар әзірлеу мақсатында жедел қайта қо-
сулар мен жөндеу жұмыстарын жүргізу процесін бей-
нетіркеу жүргізу;

• қауіпсіздік қағидаларын бұзушылықтардың салдарлары 
туралы бейнероликтер мен слайдтарды көрсету арқылы 
персоналдың өз қауіпсіздігіне жауапкершілігін арттыру;

әрекет ету үшін Компанияның ресурстарының даярлығын, 
сондай-ақ  шұғыл шаралар жоспарын тиімді әзірлеу және 
іске асыру қабілетін қамтамасыз ету. Қазақстан Республика-
сыны «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңының талаптарына 
сай Компанияда Компанияға тән ТЖ жою жөніндегі Іс-қи-
мылдар жоспарлары әзірленеді.

2016 жылғы ішінде Азаматтық қорғаныс және ТЖ сала-
сында Компанияның басшы құрамы мен қызметкерлерін 
оқыту, жаттықтыру және жаттығулардың мына түрлері жүр-
гізілді:

• жол жүру ережелері жөнінде бағдарлама (кем де-
генде 20 сағат) әзірлеу және сабақтар өткізу, әрі 
қарай жол жүру ережелері бойынша сынақ қабыл-
дау;

• «KEGOC» АҚ электр монтерлері арасында «Үздік электр 
монтері» аталымы бойынша кәсіби шеберлік конкур-
сын ұйымдастыру және өткізу;

• жүргізушілерге жол жүру ережелері жөніндегі техника-
лық минимумға оқыту курсын өткізу.

№ Іс-шаралардың атауы Нақты орындалғандары

1 Республикалық командалық-штабтық жаттығулары 2

2 Штабтық жаттығу 11

3 Объектілік жаттығулар 11

4 Азаматтық-қорғаныс құрамаларымен тактикалық-арнайы оқулар 11

5 Сейсможаттығулар 20

6 Хабарлау және жиналу бойынша жаттығулар 22

7
АҚ және ТЖ бойынша республикалық, облыстық курстарда оқу:
• басшы құрамды
• құрамалардың командирлерін

5
45

EU СПМ
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК



1-ҚОСЫМША.  
GRI МАЗМҰНЫН  

КӨРСЕТКІШ

GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

GRI 102: ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 2016

102-1 Ұйымның атауы 11

102-2 Қызмет түрлері, брендтер,өнім және 
қызметтер  11

102-3 Штаб-пәтердің орналасуы 11

102-4 Қызмет географиясы  11

102-5 Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық 
нысаны  11

102-6

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар:

- географиялық жағынан бөліп көрсету 11-13

- қызмет көрсететін салалар 14

- тұтынушылар мен бенефициарлар 
санаттары 17-18

102-7

Ұйым ауқымы:

- қызмкерлердің жалпы саны 43

- бөлімшелердің жалпы саны  14

- кірістер 33

- қарыз және меншік капиталына бөліп 
көрсеткендегі жалпы капитал  33

- жеткізілетін өнім немесе қызметтер 
көлемі  19-21
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GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

102-8

Қызметкерлер туралы ақпарат 

– қызметкерлердің жалдау туралы шарт 
және жынысы бойынша бөліп көртілген 
жалпы саны  

44

– тұрақты қызметкерлердің жұмыспен 
қамту түрі және жынысы бойынша бөліп 
көрсетілген жалпы саны

44

– жұмыс күшінің штаттық және штатан 
тыс қызметкерлерге, сонымен қатар жы-
ныс бойынша бөліп көрсетілген жалпы 
саны 

- Компанияда штаттан тыс қызметкер-
лер жоқ 

– жұмыс күшінің өңірлер және жынысы 
бойынша бөліп көрсетілген жалпы саны  44

Есептіліктің жалпы элементіне салалық толықтыру  

– мердігерлік ұйымдар (мердігерлер, 
қосалқы мердігерлер, тәуелсіз мердігер-
лер) қызметкерлерінің жұмысқа орна-
ласу, еңбек келісімі және реттеу режимі 
бойынша бөліп көрсетілген жапы саны  

-

Компанияның объектілерінде түрлі 
бағыттағы әртүрлі жұмыс түрлерін жүр-
гізетін қызметкерлер саны туралы ақпа-
ратты жинау қиын болуына байланысты 
ақпарат қазіргі уақытта қолжетімсіз     

102-9 Жеткізлер тізбегі 33

102-10 Ауқымдарының, құрылымы мен меншік-
терінің айтарлықтай өзгеруі  11

Тауарларды, жұмыстар мен қызмет-
терді жеткізушілермен барлық өзара 
қарым-қатынастар Қордың Сатып алу 
қағидаларына сәйкес жасалған шарт-
тармен (келісімдермен) реттеледі және 
шарттарға өзгерістер енгізу/шарттарды 
бұзу талаптарын көздейді   

102-11 Сақтық қағидаттарын қолдану  40

102-12

Сытқы тараптар әзірлеген экономика-
лық, экологиялық және әлеументтік 
хартиялар және ұйым ұстанатын немесе 
қолдайтын басқа да бастамалар  

17

102-13 Қауымдастықтарға қатысу 16

102-14 «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының сөй-
леген сөзі 5

102-15 Негізгі әсерлер, тәуекелдер, сонымен қа-
тар мүмкіндіктер сипаттамасы  40, 53

102-16
Ұйымның құндылықтары, қағидаттары, 
стандарттары және өзін-өзі ұстау нор-
малары  

28

102-18

Ұйымның тигізетін экономикалық, эко-
логиялық және әлеуметтік әсерлері 
бойынша шешім қабылдауға жауапты 
жоғары басшы корпоративтік басқару 
органының комитеттерін қоса алғанда, 
ұйымды басқару құрылымы

17, 25, 28

102-40 Мүдделі топтардың тізімі  7

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП«KEGOC» АҚ • 2016
57

1-ҚОСЫМША. GRI МАЗМҰНЫН КӨРСЕТКІШ



GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

102-41

Ұжымдық шарттармен қамтылған бар-
лық қызметкерлердің пайызы  52

Есептіліктің жалпы элементіне салалық толықтыру  

Ұжымдық шарттар қолданылатын есеп 
беруші ұйымдарда жұмыс істейтін мерді-
герлік ұйымдар (мердігерлер, қосалқы 
мердігерлер, тәуелсіз мердігерлер) қыз-
меткерлерінің  елдер мен реттеу режим-
дері бойынша бөліп көрсетілген пайызы  

-

Қолданылмайды. Компанияның ұжым-
дық шарты мердігердің, қосалқы мерді-
гердің және тәуелсіз мердігерлердің 
қызметкерлерін қамтымайды  

102-42 Мүдделі тараптарды анықтау және ірік-
теу қағидаттары  7

102-43 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға 
ұйымның көзқарасы  7, 21

102-44

Мүдделі тараптар ұйыммен өзара іс-қи-
мыл шеңберінде көтерген негізгі тақы-
рыптар мен қауіптер, сонымен қатар 
ұйым осы негізгі тақырыптарға және қа-
уіптерге қалай әрекет етті  

7, 29

102-45 Есептемесі ұйымның есептемесіне ен-
гзілген заңды тұлғалары  6

102-46 Есеп мазмұнын және тақырыптар шека-
расын анықтау әдістемесі  9

102-47 Маңызды тақырыптардың тізімі  9

102-48
Алдыңғы есептерде жарияланған барлық 
көрсеткіштердің қайта тұжырымдамала-
ры нәтижелері  

-

Қазақстан Республикасы Индустрия және 
сауда министрлігі Техникалық реттеу 
және метрология комитетінің қызметтер 
жіктеуішіне сәйкес келетін 202-1 «Әртүр-
лі жыныстағы қызметкерлердің баста-
пқы деңгейдегі қалыпты жалақысының 
ұйым қызметінің маңызды өңірлеріндегі 
белгіленген ең төменгі жалақысына қа-
тынасы» деген көрсеткіш «KEGOC» АҚ-
дағы қызметкрелердің орташа айлық 
жалақысының ҚР-дағы ызметкердің ор-
таша айлық жалақысына қатынасы» деп 
қайта тұжырымдалды. Қайта тұжырымдау 
Компаниядағы және саладағы жалақы 
деңгейлерін қайталап таныстырмалы са-
лыстыру үшін жүргізілді.

102-49
Өткен есептік кезеңдермен салыстырған-
да тақырыптардың қамтылуы мен шека-
раларының айтарлықтай өзгеруі    

6, 9

102-50 Есептік кезең 6

102-51 Алдыңғы есептің жарияланған күні 6

102-52 Есептілік циклы 6
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GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

102-53 Есеп бойынша хабарласу үшін байланы-
сатын тұлға 66

102-54 GRI стандарттарына «сәйкес» есеп дай-
ындау нұсқасы 6

102-55 GRI кестесі индексі 56

102-56
Ұйымның есептемені сырттай куәланды-
руды қамтамасыз етуге қатысты тәжіри-
бесі   

6

Есепті тәуелсіз куәландыруды жүзеге 
асыратын сыртқы аудитор Қордың Са-
тып алу қағидаларына сәйкес конкур-
стық негізде таңдалары. Директорлар 
кеңесі Компанияның Жарғысына және 
ішкі құжаттарына сәйкес Тұрақты даму 
туралы есепті бекітеді, бірақ Есепті тәу-
елсіз куәландыратын сыртқы аудитор-
дың іздестіруге қатыспайды.   

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы мен 
олардың шекаралары туралы түсіндіру* 6, 9

Әр маңызды тақырып белгілі бір дәре-
жеде Компанияның барлық құрылым-
дық бөлімшелері мен ЕБ-ға қолданы-
лады. 

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас  8

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау  9, 38

Есептеменің салалық ерекше жалпы элементтері  

EU 1
Белгіленген өндірістік қуаты, бастапқы 
энергия көздері мен реттеу режимдері 
бойынша бөліп көрсетумен  

15

EU 2
Бастапқы энергия көздері мен реттеу ре-
жимдері бойынша бөліп көрсетумен таза 
энергия өндірісі  

- Қолданылмайды. «KEGOC» АҚ энергия 
өндіруші компания болып табылмайды   

EU 3 Электр энергиясын тұтынушылар саны 18

EU 4
Реттеу режимі бойынша бөліп көрсе-
тумен әуелік және жер үстіндегі электр 
жеткізу желілерінің ұзындығы  

14

EU 5

Парниктік газдар шығарындылары схе-
масы бойынша бөліп көрсетумен СО2Е 
шығарындылары немесе эквиваленттері 
квоталарын бөлу   

37

Айырықша элементтер

GRI 200: Экономикалық тақырыптар 2016

Экономикалық нәтижелік 

GRI 103: 
20156 менед-
жмент саласын-
дағы көзқа-
растар туралы 
мәліметтер  

103-1
Тақырыптардың маңыздылығы мен 
олардың шекаралары шекаралары тура-
лы түсініктеме *

31

103-2 Менеджмен саласында маңызды тақы-
рыптарға көзқарас   31

103-3 Менеджмент саласында маңызды тақы-
рыптарға көзқарасты бағалау  33

GRI 201: 
Экономикалық 
нәтижелік 2016

201-1 Құрылған және бөлінген тікелей эконо-
микалық құн  33

201-4 Мемлекеттен алынған қаржылай көмек  33
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Нарықтарға қатысу

GRI 103: 
2016 менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер  

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы мен олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме* 31, 43

103-2 Менеджмент саласында маңызды тақы-
рыптарға көзқарас  31, 43

103-3 Менеджмент саласында маңызды тақы-
рыптарға көзқарасты бағалау  33, 43

GRI 202: 
Нарықтарға 
қатысу 2016

202-1

Әртүрлі жыныстағы қызметкерлердің 
бастапқы деңгейдегі қалыпты жалақы-
сының ұйым қызметінің маңызды өңір-
леріндегі белгіленген ең төменгі жалақы-
сына қатысы   

52

202-2

Жергілікті халық өкілдері қатарынан 
жалданған, ұйым қызметі жүзеге асыры-
латын маңызды өңірлердегі жоғары дең-
гейлі басшылардың үлесі  

27

Жанама экономиалық әсерлер

GRI 103: Менед-
жмент саласын-
дағы көзқа-
растар туралы 
мәліметтер 2016

103-1
Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шекаралары туралы түсінікте-
ме*

23

103-2 Менеджмент саласында маңызды тақы-
рыптарға көзқарасы  31

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау  23

GRI 203: Жанама 
экономикалық 
әсерлер 2016

203-2 Әсер ету саласын қоса алғанда, маңызды 
жанама экономикалық әсерлер  23

Противодействие коррупции

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1
Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шекаралары туралы түсінікте-
ме *

28

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 29

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 29

GRI 205: 
Жемқорлыққа 
қарсы күрес 2016

205-2
Жемқорлыққа қарсы күрес әдістері мен 
саясаттары туралы хабарлау және соған 
үйрету 

29
Компания қызметкерлері үшін 2016 
жылы жемқорлыққа қарсы күрес мәселе-
лері бойынша арнайы оқу өткізілген жоқ  

205-3 Расталған жемқорлық жағдайлары және 
қолданылған әрекеттер  29

Салалық арнайы тақырып:
Жүйенің тиімділігі 

GRI 103: 
Менеджмент са-
ласындағы көзқа-
растар туралы 
мәліметтер 

103-1
Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шекаралары туралы түсінікте-
ме *

35

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 39

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 39

GRI EU: 
Жүйенің 
тиімділігі 

EU– 12 Энергияны жеткізген және таратқан кез-
де болатын ысыраптардың пайызы 39
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1-ҚОСЫМША. GRI МАЗМҰНЫН КӨРСЕТКІШ



GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

GRI 300: Экологиялық тақырыптар 2016

Су 

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 35

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 35

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 40

GRI 303:
Су 2016 303-2 Ұйымның су бөгеттері айтарлықтай әсер 

ететін су көздері  38

Шығарындылар

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 35

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 35

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 40

GRI 305:
Шығарындылар 
2016

305-7
NOx, SOx және басқа да айтарлықтай ла-
стайтын зарттардың атмосфераға шыға-
рындылары   

35

Көрсеткішке салалық толықтыру  

305–7

МВтсағ. өлшемінде мыналар үшін шыға-
рындылар:
– барлық өндіргіш қуаттан таза өндіру;
– барлық жылу станцияларынан таза 
өндіру;

-
Қолданылмайды. 
«KEGOC» АҚ энергия өндіруші компа-
ния болып табылмайды  

Экологиялық стандарттарға сәйкестік  

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме* 29

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 29

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 29

GRI 307: экологи-
ялық талап-
тарға сәйкестік 
2016

307-1

Маңызды айыппұлдардың ақшалай мәні 
және экономикалық заңнама мен норма-
тивтік талаптарды сақтамағаны үшін са-
лынған қаржылық емес санкциялардың 
жалпы саны және маңызды айыппұлдар-
дың ақшалай мәні   

40

GRI 400: Әлеуметтік тақырыптар 2016

Жұмыспен қамтылу

GRI 103: Менед-
жмент саласын-
дағы көзқа-
растар туралы 
мәліметтер 2016

103-1
Тақырыптардың маңыздылығы және 
олардың шекаралары туралы түсінікте-
ме *

43

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 43, 51

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 52
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1-ҚОСЫМША. GRI МАЗМҰНЫН КӨРСЕТКІШ



GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

GRI 401:
Занятость 2016

401-1

Жаңадан қабылданған қызметкерлердің 
жалпы саны мен пайызы, сонымен қатар 
кадрлардың тұрақтамауы жас тобына, 
жынысы мен өңірі бойынша бөліп көр-
сетумен  

47-50

Көрсеткішке салалық толықтыру

401-1

Есептік кезеңде жұмыстан кеткен қы-
зметкерлердің орташа тұрақталу 
ұзақтығы, жынысы және жас топтары 
бойынша бөліп көрсетумен  

50

Көрсеткішке салалық толықтыру

EU 15

Алдағы 5 және 10 жыл ішінде зеңнетке 
шығуға құқығы бар қызметкерлердің 
пайызы санаттары мен өңірлері бойын-
ша бөліп көрсетумен   

46

EU 18

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселе-
лері бойынша оқудан өткен мердігерлік 
және қосалқы мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлерінің пайызы  

54

Денсаулық және қауіпсіздік 

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 53

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 53

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 55

GRI 403:
Денсаулық және 
қауіпсіздік 2016

403-4
Кәсіподақтармен жасалатын ресми 
келісімдерде денсаулық және қауіпсіздік 
мәселелерін көрсету   

52

Оқыту және білім беру

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 43

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 51

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 51, 52

GRI 404:
Оқыту және 
білім беру 2016

404-1

Бір қызметкерге есептегенде оқыту 
сағаттарының орташа жылдық саны ыз-
меткерлердің жынысы және санаттары 
бойынша бөліп көрсетумен  

51

404-3

Қызмет нәтижелігіне мерзімді бағалау 
және қызметін өсіру қолданылатын қы-
зметкерлер үлесі қызметкерлердің жы-
нысы мен санаттары бойынша бөліп 
көрсетумен  

51

Алуан түрлілік және тең мүмкіндіктер  

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 43

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 43, 52

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 43, 52
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GRI стандарты Нөмірі Мазмұны Беті Ескертпе 

GRI 405: Алуан 
түрлілік және 
тең мүмкіндік-
тер 2016

405-1

Ұйымның басқарушы органдарының 
және персоналдың негізгі санаттарының 
құрамы, жынысы, жас топтары, азшылық 
топтарына және басқа да алуан түрлілік 
белгілеріне тиесілігі бойынша бөліп көр-
сетумен   

44-47

405-2

Ер адамдар мен әел адамдардың база-
лық қызметақысының қатынасы қызмет-
керлердің санаттары бойынша және қыз-
метті жүзеге асыратын маңызды өңірлер 
бойынша бөліп көрсетумен  

51

Әлеуметтік-экономикалық талаптарға сәйкестік

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 29

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 21, 29

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 21, 29

GRI 419: 
Әлеуметтік- 
экономикалық 
талаптарға 
сәйкестік 2016

419-1

Өнім мен қызметтерді ұсыну мен пайда-
лануға қатысты зағнама мен нормативтік 
талаптарды сақтамағаны үшін салынған 
маңызды айыппұлдардың ақшалай 
берілуі  

21

Салалық айырықша тақырып:
Қолжетімділік 

GRI 103: 
Менеджмент 
саласындағы 
көзқарастар 
туралы мәлімет-
тер 2016

103-1 Тақырыптардың маңыздылығы және олар-
дың шекаралары туралы түсініктеме * 21

103-2 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарас 21-22

103-3 Маңызды тақырыптарға менеджмент са-
ласындағы көзқарасты бағалау 23

GRI EU:
Қолжетімділік 

EU 28 Электр энергиясын берудегі іркілістер 
жиілігі 22

EU 29 Электр энергиясын берудегі іркілістердің 
орташа ұзақтығы  22

Салалық айырықша тақырып:
Табиғат апаттары және авариялық жағдайлар 

GRI EU: 
Төтенше жағдай-
лар мен апаттар 
кезіндегі іс-қи-
мыл жоспары  

EU СПМ

Күтпеген жағдайлар туындағанда 
жоспарлау шаралары, апаттар/төтен-
ше жағдайлар туындағандағы іс-қимыл 
жоспары, оқу бағдарламалары және қал-
пына келтіру шаралары жоспарлары  

55

* Әр маңызды тақырып белгілі бір дәрежеде Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелері мен ЕБ-ға,  
сонымен қатар біздің сыртқы мүдделі тараптарымызға қолданылады (102-55)
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2-ҚОСЫМША. ГЛОССАРИЙ

2-ҚОСЫМША.
ГЛОССАРИЙ

«KEGOC» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы

«Самұрық-Қазына» АҚ  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы  

ААҚ ашық акционерлік қоғам

АД Атқарушы дирекция 

АҚ акционерлік қоғам

ӘБП әкімшілік-басқарушы персонал

ӘЖ жоғары вольттық желі

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары

БЖЗҚ Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры  

БМЖ біріктірілген менеджмент жүйесі  

БҰҰ Бірікке Ұлттар Ұйымы

БҰҰДБ Бірікке Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы

БЭЖ біртұтас электр энергиясы жүйесі  

ГТЭС Газтурбиналық электр станциясы

ГЭС гидроэлектростанциясы

ҒТК ғылыми-техникалық кеңесі

ЕҰ еншілес ұйымдар

ЖО ҰДО «KEGOC» АҚ «Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы» филиалы  

ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестік  

ЖЭК жаңартылатын энеригя көздері  

ЖЭК жөніндегі ҚЕО «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС  

ЖЭҚ Жаһндық экологиялық қор  

ЖЭО жылу электр орталығы

ЖЭС жылу электр станциясы

ЖЭТ «KEGOC» АҚ «Жүйеаралық электр тораптары» филиалдары

кВ киловольт

кВт∙сағ киловатт-сағ
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2-ҚОСЫМША. ГЛОССАРИЙ

Компания «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы

ҚЕХС қаржылық есептеменің халықаралық стандарты

ҚҚС қосымша құн салығы  

ҚНК қызметтің негізгі көрсеткіші (-тері)  

ҚОӘБ қоршаған ортаға әсерді бағалау

ҚС қосалқы станция

МАЭС мемлекеттік аудандық электр станциясы  

МВА мегавольт-ампер

МВт мегаватт

МКМ менеджмент саласындағы көзқарастар туралы мәліметтер  

ӨДО өңірлік диспетчерлік орталық

ӨП өндірістік персонал

ӨЭК өңірлік электр желілік компания

ПХД полихлордефинил

ТБЖ тәуекелдерді басқару жүйесі

ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы  

ТМР және БҚК Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті  
қорғау комитеті  

ТЭН техникалық-экономикалық негіздеме

ҰОС Ұлы Отан соңғысы

ҰЭТ Ұлттық электр торабы  

ҮЕҰ үкіметтік емес ұйымдар

Филиалдар «KEGOC» АҚ ЖЭТ және ЖО ҰДО филиалдары 

ІАҚ Ішкі аудит қызметі

ІБЖ ішкі бақылау жүйесі

ЭЖҰ энергиямен жабдықтаушы ұйымдар

ЭҚР ПУЛ Қазақстанның электр қуаты резервінің пулы

ЭМЖ экологиялық менеджмент жүйесі
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 

БАЙЛАНЫС  
АҚПАРАТЫ 

«Электр желілерін басқару жөніндегі  
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid  

Operating Company) «KEGOC» АҚ

Қазақстан Республикасы, Астана қ.,  
Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат

Тел.: +7 (7172) 693-824, 690-203
Факс: +7 (7172) 690-455

E–mail: kegoc@kegoc.kz

www.kegoc.kz

Пікірлерге, жазбаларға және кері байланысқа қуаныштымыз. Тұрақты даму  
мәселелері бойынша берген пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңыз «KEGOC» АҚ жұмысын  

жақсарта түсуге көмектеседі.

–KEGOC– АҚ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ  
ЕСЕП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ҮШІН 

Корпоративтік даму департаменті:

Жұмабаева Жұлдыз

Тел.: +7 (7172) 690–326
E–mail: Zhumabayeva_Zh@kegoc.kz

Рамазанова Айжан

Тел.: +7 (7172) 690–434
E–mail: Ramazanova@kegoc.kz

(102-53)

66
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП «KEGOC» АҚ • 2016




