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Электр энергиясын беру, млн кВт.с
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2018 жылға арналған жоспарлар
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Энергияны үнемдеу

30,38

«Караганда Энергоцентр» ЖШС

21,54

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

20,28

Қоршаған ортаны қорғау

Жалпы
пайда 2017

EBITDA 2017

17,85

Қызметкерлерді басқару саясаты

14,84

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

[31,25]
млрд теңге

2016

3 330

6 464

3 203

4 386

3 339

3 595

2017

3 352

2016

3 519

2015

3 149

2014

3 287

2013

3 104

2012

2 958

млрд теңге

33,48

Бас директор, оның орынбасарлары

[33,48]

17,08

Атқарушы орган

10,08

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

8,41

Бақылау кеңесінің құрамы

Таза пайда 2017

7,66

Бақылау кеңесі

7,52

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
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Қазіргі уақытта республикамыздың энергетика саласы өз
дамуының жаңа деңгейіне шығуда. Елдегі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің тұрақты өсімі, тұрғын үй құрылысы
қарқынының ұлғаюы, шағын және орта бизнес субъектілері
санының артуы, Қазақстанда халықтың табиғи өсімі, әлбетте, жылу және электр энергиясына деген тұтынушылардың
заңды сұранысына алып келеді. Республикада энергияға
қажеттілікті қанағаттандыру үшін энергетикалық нарықты
реттеуші және нарықтың қатысушылары алға бағытталған
әрі салыстыра тексерілген қадамдар қабылдап, салада замануи және тиімді реформалар жүргізілуде. Соңғы жылдары
активтерді түзетін негізгі құралдарды жаңғырту белсенді фазаға өтіп, отандық станциялар инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыруда. Таяу болашақта нарық қатысушылары
республикамыздың энергетикалық жүйесіне тұрақты инвес
тициялауын жалғастырады. Бұл серпін бізге елдің энергетикалық ахуалына қатысты оптимистік және сенімді болжам
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС елдің энергия нарығының ірі ойыншыларының бірі бола отырып, компанияның барлық – жылу және электр энергиясының генерациясы,
берілуі мен таратылуы, сондай-ақ энергияны өткізу – дивизиондарын кешенді дамыту үшін бар күш-жігерін салуда.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС меншігіндегі
ЖЭО-на инвестициялау станциялардың электр және жылу
қуаттарын өсіруге, жабдықты қайта құруға және жаңғыртуға,
энергетикалық активтерді басқаруда инновациялық, заманауи тәсілдерді және осы саладағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибені пайдалануға бағытталған.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің электр
энергиясын беруге және таратуға шоғырланған еншілес ұйымдарының инвестициялық жобаларын жүзеге асыру мультипликативті әсер туғызады, ол, сөзсіз, осы компаниялар өз
қызметін жүзеге асыратын өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсерін тигізеді.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС сонымен қатар
тұтынушыларға өткізуші компаниялардың қызмет көрсету
сапасын жақсартуға бағытталған жоспарлы жұмыс жүргізуде. Осы ұйым үшін басымдықтар абоненттермен онлайн
режимде тұрақты кері байланыс, қызметтерді автоматтандыру мақсатында жоғары технологияларды пайдалану және
тұтынушыларға қызмет көрсету кезінде жайлылықты арттыру
болып табылады.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 2017 жылды Тобымыздың құрамындағы барлық дивизиондардың тұрақты өсуі
мен кешенді дамуын әйгілейтін қаржылық-экономикалық
және өндірістік көрсеткіштермен аяқтағанын сеніммен айта
аламын.
Осы оң нәтиже «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС
құрылымына кіретін еншілес ұйымдар іске асыратын инвес
тициялық бағдарламалардың тиімділігі және ойластырылған
қаржылық саясат туралы мәлімдейді.
ҚКЖ тобы қатысатын өңірлердің тұрғындарын энергиямен
үздіксіз әрі сапалы қамтамасыз ету бойынша бізге жүктелген
жауапкершілік пен міндетті толық түсінеміз.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС одан әрі тұрақты
дамуына және Компания өз алдына қойған барлық өршіл
мақсаттарға табысты қол жеткізетініне түбегейлі сенімділік
білдіремін. ҚКЖ Тобының сан мыңдық ұжымына осы жобаларды сәтті жүзеге асыруға тілектестігімді білдіріп, дәстүрлі
түрде жоғары жетістіктерге сенемін.
Құрметпен, Динмухамет Идрисов

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС 2017 жылды Тобымыздың құрамындағы барлық
дивизиондардың тұрақты өсуі
мен кешенді дамуын әйгілейтін
қаржылық-экономикалық және
өндірістік көрсеткіштермен
аяқтағанын сеніммен айта
аламын.
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Компанияның 2017 жылғы қызметін бейнелейтін осы жылдық есепте аталған кезеңдегі барлық негізгі оқиғаларды,
қаржылық-экономикалық және өндірістік көрсеткіштердің
серпінін назарларыңызға ұсынуға және біз ертеректе алға
қойып, қол жеткізген мақсаттар мен міндеттерді әйгілеуге
қуаныштымыз.

істейтін қызметкерлер Компанияның жоғарғы құндылығы болып табылады.

Біздің жылдық есепте мазмұндалған ақпарат Сізге «Қазақстан
коммуналдық жүйелері» ЖШС қызметімен танысып және
Компанияның ағымдағы іс жағдайын талдап қана қоймай,
сондай-ақ жаңа әріптестермен өзара тиімді ынтымақтас
тықты реттеу әрі біздің дәстүрлі серіктестермен тиімді өзара әрекеттестікті жалғастыру үшін серпін болады деген
үміттеміз.

Соңғы жылдары ҚКЖ Тобының өндірістік және қаржылық
көрсеткіштері тұрақты оң өсім көрсетіп келеді. Осы позитивті серпін болашақта да сақталады деген үміттемін. Сөзсіз, бұған Компанияның сан мыңдық ұжымының ауқымды
әрі бейнетті еңбегі жәрдемдесіп келеді. Қызметімізде біз
өндірістік объектілеріміздегі барлық процестерге жаңашыл
шешімдер, ғылыми тәсіл пайдалануға ерекше екпін жасадық. Бұл ҚКЖ Тобының құрамына кіретін барлық еншілес
ұйымдарға қатысты. Айта кету керек, біз жүзеге асыратын
жобалар – қолда бар активтерді жаңғырту, жаңа электр
желілерін салу, энергия өндіруші және таратушы қуаттарды
кеңейту, жаңа технологияларды енгізу және өткізу компания
ларындағы қызметтерді автоматтандыру – Топ қатысатын
өңірлерде тұтынушыларымызды жылу және электр энергиясымен сапалы әрі тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС республикамыз
дың энергетикалық нарығының негізгі қатысушыларының
бірі бола отырып, өз позициясын жыл сайын нығайтып, осы
сегменттегі әлеуетін ұлғайтып келеді. Әр жылы біз жаңа
міндеттер қойып, мақсатқа талпынушылық, Компанияның
ойластырылған саясаты және біз мақтан тұтатын ұйымшыл
кәсіби команда арқасында межеленген мақсатқа қол жеткіземіз. Адами капитал, тәулік сағатына және маусымға қарамастан, тұтынушыларды жылу және электр энергиямен
үздіксіз әрі апатсыз қамтамасыз ету үшін тоқтаусыз жұмыс

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС құрылымы электр
және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату, сондай-ақ
өткізу тәрізді қызмет түрлерін қамтиды.

2017 жыл «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС тарихына ерекше табысты жыл ретінде енетіндігін сеніммен

айта аламын. Біз өткен жылдары берілген даму қарқынын
сақтап қана қоймай, сонымен қатар Топтың операциялық
қызметінің жоспарлы мәндерін асыра білдік. Бұған қоса,
2017 жылы «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС қатысу
географиясын 2 өңірден 4 өңірге дейін ұлғайтып, «Маңғыс
тау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның негізгі акционеріне және Өскемен мен Соғра ЖЭО меншік иесіне
айналды. Осылайша, Тобымыздың өңірлік картасы бүгінгі
күні Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және
Маңғыстау облыстарымен ұсынылған. ШҚО-нда жаңа активтерді сатып алуды ескеріп, ҚКЖ Тобы жылу және электр
энергиясын өндіруді 2017 жылы 47 %-ға ұлғайтты. Рекордтық өсімді сондай-ақ «МЭТБК» АҚ-ның негізгі акциялар
пакетін сатып алу, «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС мен
«Қарағанды Жарық» ЖШС тиімді жұмысының арқасында
электр энергиясын беру және бөлу дивизионы да көрсетті.
ҚКЖ Тобының электр желілерімен тасымалданатын электр
энергиясының көлемі 2017 жылы 53 %-ға ұлғайды.
Біздің экономикалық бағыттың тиімділігі жайлы халықаралық институттардың бағалаулары да әйгілейді. 2017 жылы
әлемдік деңгейдегі ең танымал корпорациялардың қызметін бағалайтын Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің шетелдік
және ұлттық валюталардағы эмитентінің «ВВ-» деңгейінде
ұзақ мерзімді дефолт рейтингтерін және «BBB+(kaz)» ұлттық ұзақ мерзімді рейтингін растады, рейтингтер бойынша
болжам – «Тұрақты».

елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына белсенді түрде
үлес қосады.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС даму стратегия
сы 2018 жылы мына даму бағыттарын көздейді: еншілес
ұйымдарымыздың өз өндірістік объектілерінде ауқымды
инвестициялық бағдарламаларды одан әрі жүзеге асыруы,
жаңа электр желілерінің құрылысымен қатар өндіруші қуат
тарды жаңғырту, өткізу компанияларындағы қызметтерді
автоматтандыру.
Біз жүргізген барлық жұмыс және оның оң нәтижелері ҚКЖ
Бақылау кеңесінің жан-жақты қолдауынсыз және сенімінсіз мүмкін болмас еді, сол үшін Кеңеске алғысымызды
білдіреміз.
Топ ұжымының бірлескен жұмысы біз 2018 жылы алға қойған мақсаттарға жетуге мүмкіндік беріп қана қоймай, болашақта Компанияның серпінді дамуы үшін қосымша серпін
беретіндігіне сенімдімін.
Құрметпен, Наби Айтжанов

Осындай нәтижелерге қол жеткізуде елде қалыптасқан экономикалық ахуал жәрдемдесті десе де болады. Осы үшін
республикамыздың Үкіметіне отандық энергетикалық салада жүргізіліп жатқан заманауи әрі тиімді реформалар үшін
алғыс білдіргіміз келеді. 2017 жылды біз жақсы қаржылық
нәтижемен аяқтап, инвестициялық бағдарламалардың аясында жоспарланған іс-шараларды сәтті жүзеге асырдық.
ҚКЖ Тобының идеологиясы тұтынушылармен бірлікке және
паритетті, сенімгерлік қарым-қатынасқа негізделген. Біз
тұтынушыларымыздың талаптарына сай келуге ұмтылып
қана қоймай, сонымен қатар Топ қатысатын өңірлердегі
тұрғындардың сұраныстарынан озық жүруге тырысамыз.
Атап айтқанда, бүгінгі күнгі ахуал бойынша, біздің электр
желілеріміздің орналасу аумағында халықтың өсуін, тұрғын
үй құрылысының артуын, әлеуметтік объектілер және
шағын әрі орта бизнес субъектілерінің санын ескере отырып, жаңа тұтынушылардың көп бөлігін қосу мүмкіндігі бар.
Бұл іс-шаралар біздің ЖЭО қуаттарын ұлғайтумен қатар
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«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ

ЖӘНЕ БАСЫМ МІНДЕТТЕРДІҢ ІСКЕ АСУЫ

«Қаражанбас» УПРС-те 1х150МВА
автотрансформаторы бар Ақтау-Қаражанбас 220 кВ ЭБЖ құрылысы.
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Еншілес компаниялардың бейіндері
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«Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС
2017 жылғы қаңтарда «ҚКЖ» ЖШС
Қазақстан қор биржасында облигацияларды сәтті орналастыру жолымен 882,4 млн
теңге мөлшерінде қаржыландыру тартты.
2017 жылғы наурызда «ҚКЖ» ЖШС
2024 жылғы наурызға дейін өтеу мерзімімен
7,2 млрд теңге жалпы сомаға AES Middelzee
Holding B.V. компаниясының 100 % акция
сын сатып алуға «Сбербанк» АҚ ЕБ-нде несие желісін ашты, 6,6 млрд теңге
пайдаланылды.
2017 жылғы сәуірде «ҚКЖ» ЖШС Шығыс Қазақстан облысында өндіруші активтерді сатып алды: Өскемен ЖЭО және Соғра ЖЭО,
жалпы белгіленген қуаттылығы – 447,5 МВт.
2017 жылғы қыркүйекте «ҚКЖ» ЖШС стратегиялық әріптесімен бірлесе «СамұрықЭнерго» АҚ активтерін өткізу бойынша екі
кезеңдік ашық конкурстың қорытындысы
бойынша жеңімпаз деп жарияланды. Нәтижесінде «Маңғыстау электр тораптық бөлу
компаниясы» АҚ-ның (МЭТБК) орналастырылған акциялардың жалпы санынан 37,5 %
акциясы сатып алынды, ал ҚКЖ қоржынындағы МЭТБК акцияларының саны 43,73 %-ға
жетті.
2017 жылғы қазанда Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің шетелдік
және ұлттық валюталардағы эмитентінің
«ВВ-» деңгейінде ұзақ мерзімді дефолт рейтингтерін растады. Рейтингтер бойынша
болжам – «Тұрақты».

«Караганда Энергоцентр»
ЖШС
Қарағанды ЖЭО–3-те № 2 күл үйіндінің
3-секциясының дамбасын өсіру бойынша
жобаның 1-кезеңі орындалды.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС
Қолданыстағы күл үйіндісін қайта
құру жобасы орындалды, сондай-ақ күл-қож
қалдықтарын қаттау үшін жаңа күл ұйіндісін
жобалау жұмысы басталды.

«Қарағанды Жарық» ЖШС
Қайта құрылды: ТҚС, ЖТҚС күштік
жабдығымен және ЭЭКЕААЖ жабдығымен –
78 дана, КӘЖ (ӨОС) – 48 км; 33 км ӘЖ 0,4–
10 кВ салынды.
БАЭЖ, ШАЭЖ радиорелелік байланыспен
жабдықтау бойынша жұмыстар орындалды.
ЖЭЖ ОДҚ диспетчерлік пунктінің жаңа ғимараты тұрғызылды.
«Тихоновка» ҚС 110/10 кВ құрылысы үшін
жобалық-сметалық құжаттама әзірленді,
сондай-ақ инженерлік-геологиялық ізденіс
тер орындалды.

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

«Оңтүстік Жарық Транзит»
ЖШС
Халықтың қарқынды өсуімен, сондай-ақ
әлеуметтік маңызды объектілері бар және
Ордабасы ауданының Ықылас-Темір а.,
Түлкібас ауданының Майлыкент а/о және
Түркістан ауданының Достық е. электр
энергиясы жүктемесі орталығынан алшақ
орналасқан жаңа шағын аудандардың пайдалануға берілуіне байланысты, қолданыс
тағы қосалқы станциялардың және электр
беріліс желілерін оңтайландыру, аталған
елдімекендерді электрмен жабдықтау сапасы мен сенімділігін арттыру мақсатында,
Серіктестік 35/10 кВ 3 ҚС тұрғызды.
Отырар, Түркістан аудандарын қамтамасыз
ететін, ұзақтығы – 76 км ӘЖ 110 кВ Л–169
(айналма желіде) АС–70 сымдары АС–120
сымдарына ауыстырылды, ПФ–6 маркалы
оқшаулағыштар ПС–70, ПСД–70 оқшаулағыштарға алмастырылды және құстардан қорғайтын құрылғылар орнатылды. Бұл
желінің өткізу қабілетін 21 МВт-қа ұлғайтуға
және тұтынушыларды электрмен жабдықтау
сенімділігін арттыруға мүмкіндік берді.
Жалпы ұзақтығы ӘЖ 0,4 кВ – 309,59 км
ӨОС қолданумен қоса ӘЖ 0,4–10 кВ электр
берілістің әуе желілерін толық жаңғырту
орындалды.

1х40 МВА трансформаторды ауыстырумен
қоса, ұзындығы 18,7 км «Өзен» ҚС – 220 кВ
бастап «Плато» 110/35/6 кВ ҚС-на дейін
110 кВ ЭБЖ салу.
«110/35/6 кВ Жетібай», «35/6 кВ БКНС–3»,
«35/6 кВ БКНС–2» ҚС-нда трансформаторларды 1х40 МВА трансформаторға ауыстыру жүргізілді.
«Қаражанбас–2» 110/6 кВ ҚС-нда Крун –
6 кВ ауыстыру жүргізілді.

Топтың өткізу
компаниялары
Қызметті сараландыру шеңберінде үй инженерлік желілеріне қызмет көрсету бо
йынша жобамен қызметтер нарығы сәтті
кеңейтілді.
Тұтынушылардың
қызмет
көрсетілетін
дербес шоттарының саны 20 мыңға немесе 2016 жылмен салыстырғанда 1,8 %-ға
ұлғайтылды.

«Мақтаарал» 110/35/10кВ ҚС-нда ЭЭКЕААЖ жүйесі енгізілді.
43 ТҚС, ҚТТҚС, ЖТҚС-да 4 653 абонентті
қамтумен Түркістан қаласында ЭЭБН ЭЭКЕААЖ енгізілді.

Есептік күннен кейінгі
негізгі күндер
2018 жылғы қаңтарда «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС «Бірыңғай жинақ зейнетақы қоры» АҚ-нан «МЭТБК» АҚ
ЕҰ-ның 6,77 % жай акциясын сатып алды.
Осылайша, Топ «МЭТБК» АҚ-ның орналас
тырылған акцияларының 50,19 %-ын иеленеді, дауыс беретін акцияларды иелену
үлесі 52,63 %-ды құрайды.
2018 жылғы ақпанда «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС «Соғра ЖЭО» ЖШС
сату бойынша мәмілені жүзеге асырды.
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Қызметтің қаржылық нәтижелері
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Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

ҚКЖ тұрақты әрі кредитке қабілетті компания болып табылады. 2017 жылғы қазанда Fitch Ratings
халықаралық рейтинг агенттігі ҚКЖ шетелдік және
ұлттық валюталардағы ұзақ мерзімді эмитент дефолты рейтингілерін (ЭДР) «BB–» деңгейінде растады. Сондай-ақ агенттік компанияның ұлттық ұзақ
мерзімді рейтингін «BBB+ (kaz)» деңгейінде растады.
Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты». 12,3 млрд
теңге көлеміндегі ҚКЖ облигациялық бағдарламасы да ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР сәйкес
«BB–» рейтингіне ие.
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«Караганда Энергоцентр» ЖШС
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Қысқартулар
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Топ мемлекеттік энергетика саласындағы саясатқа
жауап беретін стратегияны әзірлеп, жүзеге асырады.
ҚКЖ дамуының негізгі факторлары: қолда бар активтерді жаңғырту, өндіруші және энергия беруші қуаттарды кеңейту, сондай-ақ өткізу компанияларының
клиентке бағдарлануы.
ҚКЖ тобының кәсіпорындағы электр және жылу
энергиясын өндіруден бастап оны ақырғы тұтынушыға жеткізуге дейін өндірістік тізбекті қалыптас
тырады. 2017 жылы Компания елдің төрт өңірінде
қызмет жүргізді – Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды,
Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары. ҚКЖ
барлық кәсіпорындарында еншілес ұйымдардың
бүкіл құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара
әрекеттесуін қамтамасыз ететін бірыңғай басқару
үдерістері енгізілді.

Корпоративтік басқару

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС («ҚКЖ» ЖШС, ҚКЖ, Компания, ҚКЖ тобы немесе Топ) –
Қазақстан Республикасы аумағында электр және жылу энергетикасы секторында тігінен сәтті
интеграцияланған компания.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС («ҚКЖ»
ЖШС, ҚКЖ, Компания, ҚКЖ тобы немесе Топ) –
Қазақстан Республикасы аумағында электр және
жылу энергетикасы секторында тігінен сәтті
интеграцияланған компания.

Компания Қазақстандық электр энергетикалық қау
ымдастыққа (ҚЭЭҚ) кіреді. ҚЭЭҚ-тың 33 корпоративтік мүшесі бар: энергия өндіретін және электр
желілік компаниялар, ірі өнеркәсіптік энергия тұтынушылар, салалық ғылыми-зерттеу және жобалық
институттар, энергетикалық жабдықты өндіретін
кәсіпорындар және басқа да компаниялар. Бұған
қоса, ҚКЖ «KAZENERGY» қауымдастығының мүшесі
және «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшесі болып табылады.

Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты». 12,3 млрд
теңге көлеміндегі ҚКЖ облигациялық бағдарламасы
да ұлттық валютадағы ұзақ
мерзімді ЭДР сәйкес «BB–»
рейтингіне ие.

«BB-» рейтингі
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млрд теңге
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«Караганда Энергоцентр» ЖШС – Топтың екі
электр станциясын – қарағандылық ЖЭО–1 және
ЖЭО–2 біріктірген компания.
«ҚЭО»
ЖШС
қызметкерлерінің
жалпы
саны – 1 320 адам.
ЖЭО–1
Электр қуаты: белгіленгені – 32 МВт, қолда
бары – 24  МВт.
Жылулық қуаты: белгіленгені – 460 Гкал/с, қолда
бары – 234,7 Гкал/с.

ЖЭО–3
Электр қуаты: белгіленгені – 670 МВт, қолда
бары – 536,1 МВт.
Жылулық қуаты: белгіленгені – 1 429 Гкал/с, қолда
бары – 1 057 Гкал/с.

«Шығыс Energo» ЖШС – республиканың шығысында екі электр станцияны – Өскемен және Соғра
ЖЭО біріктірген компания.

Өскемен ЖЭО
Электр қуаты: белгіленгені – 372,5 МВт, қолда
бары – 269,9 МВт.
Жылулық қуаты: белгіленгені – 881,7 Гкал/с, қолда
бары – 881,7 Гкал/с.
Қызметкерлерінің саны – 568 адам.

Соғра ЖЭО
Электр қуаты: белгіленгені – 75 МВт, қолда
бары – 70  МВт.
Жылулық қуаты: белгіленгені – 232 Гкал/с, қолда
бары – 187 Гкал/с.
Қызметкерлерінің саны – 241 адам.

«Ветропарк «Жузимдык» ЖШС – Оңтүстік Қазақстан облысында баламалы энергетиканы дамыту
жобасы (ОҚО Байдібек ауданының Шаян елдімекені), жүзеге асырылу сатысында.
«Жүзімдік» ЖЭС-ның белгіленген қуаты – 40 МВт.

Жіберу және тарату
«Қарағанды Жарық» ЖШС – Қарағанды облысындағы электр желілік компания.
Қарағанды қ. және Қарағанды облысының қалалық,
өнеркәсіптік және ауылшаруашылық тұтынушыларына арналған 0,4–220 кВ электр желілері:
►► ӘЖ 0,4–220 кВ – 5 144 км;
►► КЖ 0,4–35 кВ – 1 676 км;
►► қосалқы станциялар 220/110/35 кВ – 105 дана;
►► ЖҚТ – 242 дана;
►► ТҚС, КТҚС, ТҚС 6–10/0,4 кВ – 1 811 дана.
Қызметкерлер саны – 1 564 адам.

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС – Оңтүстік Қазақстан облысындағы электр желілік компания.
Шымкент және Оңтүстік Қазақстан облысының қалалық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық тұтынушыларына арналған 0,4–110 кВ электр желілері:
►► ӘЖ 0,4–110 кВ – 22 387 км;
►► КЖ 0,4–110 кВ – 687 км;
►► қосалқы станциялар 110–35 кВ – 247 дана.;
►► ЖҚТ – 349 дана;

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС – Қарағанды қ.
және Қарағанды облысындағы энергия өткізуші
компания.
2 аудандық және 2 қалалық өткізу учаскесі.
Жылумен жабдықтау бойынша абоненттер саны:
►► 148 421 абонент – жеке тұлғалар;
►► 3 029 абонент – заңды тұлғалар.
Электрмен жабдықтау бойынша абоненттер саны:
►► 187 966 абонент – жеке тұлғалар;
►► 4 947 абонент – заңды тұлғалар.
ЫСЖ бойынша абоненттер саны:
►► 127 106 абонент – жеке тұлғалар;
►► 1 769 абонентов – заңды тұлғалар.
Қызметкерлер саны – 298 адам.
«Расчетный сервисный центр» ЖШС – Қарағанды облысындағы электр өткізуші компания.
2 аудандық және 1 қалалық өткізу учаскесі.
Электрмен жабдықтау бойынша абоненттер саны:
►► 51 708 абонент – жеке тұлғалар;
►► 1 662 абонент – заңды тұлғалар.
Қызметкерлер саны – 45 адам.
«Оңтүстік Жарық» ЖШС – Оңтүстік Қазақстан об-

►► ТҚС, КТҚС, ТҚС 6–10/0,4 кВ – 5 573 дана.
Қызметкерлер саны – 3 357 адам.

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компания
сы» АҚ – Маңғыстау облысындағы электр желілік
компания.
Маңғыстау облысының қалалық, өнеркәсіптік және
ауылшаруашылық тұтынушыларына арналған 0,4–
220 кВ электр желілері:
►► ӘЖ 0,4–220 кВ – 5 033 км;
►► КЖ 0,4–35 кВ – 40,234 км;
►► қосалқы станциялар 220/110/35 кВ – 57 дана;
►► ЖҚТ – 114 дана;
►► КТҚС 6–10/0,4 кВ – 425 дана.
Қызметкерлер саны – 681 адам.

лысындағы энергия өткізуші компания.
18 аудандық және 2 қалалық өткізу учаскесі.
Электрмен жабдықтау бойынша абоненттер саны:
►► 384 606 абонент – жеке тұлғалар;
►► 14 665 абонент – заңды тұлғалар.
Қызметкерлер саны – 481 адам.

«Энергопоток» ЖШС – Шымкет қ. бойынша
Оңтүстік Қазақстан облысындағы энергия өткізуші
компания.
5 қалалық өткізу учаскесі.
Электрмен жабдықтау бойынша абоненттер саны:
►► 188 949 абонент – жеке тұлғалар;
►► 9 247 абонент – заңды тұлғалар.
Қызметкерлер саны – 249 адам.

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС
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2008–2010 жылдар

►► 2008 жылғы 3 қарашада «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС басқарушы компаниясы құрылды.
►► Топ тігінен интеграцияланған энергетикалық компания
ны құру мақсатында «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС
және «Қарағанды Жарық» ЖШС 100 % қатысу үлестерін
бақылауға ие болды.
►► 2010 жылы Топ жарғылық капиталға қосымша жарна салу
және үлестерді қатысушылардың арасында қайта бөлу
жолымен «Караганда Энергоцентр» ЖШС қатысушыларының құрамына кірді.

2011 жыл

►► Тігінен интеграцияланған энергетикалық компанияны
құру мақсатында «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС, «Расчетный сервисный центр» ЖШС, «Энергопоток» ЖШС және
«Оңтүстік Жарық» ЖШС-не 100 % қатысу үлестерін бақылауға ие болды.
►► Қарағанды ЖЭО–3-те 110 МВт және 185 Гкал/с болатын
жаңа энергия блогын (қазандық+турбина) салу туралы
шешім қабылданды.
►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС-нің ЖЭО–3, ЖЭО–1-де
апаттылықтың 50 %-ға азаюы.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС жаңа екі қосалқы станцияны
пайдалануға қосты.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС электр энергиясын
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған
жүйесін (ЭЭКЕААЖ) енгізді, 2-кезең.
►► «Қарағанды Жарық» ЖЭО–2 – МАЭС–1 110 кВ ӘЖ
құрылысы аяқталды.
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС қосылу нүктелерін барынша жылдам анықтау үшін техникалық шарттар беру
мақсатында автоматты деректер және тұтынушылар
жүйе
 сін (АДЖТЖ) енгізді.
►► Қарағанды ЖЭО–3 кеңейту, № 6 энергоблокты орнату
ЕРС-келісімшартына қол қою.
►► Қуаты 120 МВт № 5 жаңа турбинаны пайдалануға енгізу.
►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС ЖЭО–3-те таспалы конвейрлерді қайта құру (2А, 3А, 4Б жіптер).
►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС № 4 градирняны пайдалануға енгізу.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС компаниясының ЭЭКЕААЖ
енгізуі.
►► Трансформаторларды жаңғырту, сенімді электрмен жабдықтау жүйесін құру және қамтамасыз ету үшін сыртқы
электр желілерін дамыту.

2012–2013 жылдар

►► «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-мен «Караганда Энергоцентр» ЖШС үшін 30 млрд теңгеге ашық несие желісі
шартына қол қою.
►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС ЖЭО–1 және ЖЭО–3
станцияларында қалдықтарды құрғақ қаттау үшін жаңа
күл үйінділерін салу.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС «Жарық» қосалқы станциясының (ҚС) құрылысы.
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 110 кВ «Солтүстік» ҚС
және «Нұрсат» ҚС құрылысын бастады.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС әзірленген жұмыс жобаларына сәйкес 10/6/0,4 кВ электр желілерін қайта құру және
техникалық қайта жарақтау бойынша жұмыстар орындау.
►► «Energy Center» ЖШС құру. Компанияның жарғылық қыз
меті жылу және электр энергиясын өндіру болып табылады. Серіктестікке 100 % қатысу үлесі «ҚКЖ» ЖШС-не
тиесілі.

2014 жыл

►► 2013 жылдан бері «Караганда Энергоцентр» ЖШС
ЖЭО–3 № 6 турбинаны және № 8 қазандықты орнату
жолымен кеңейту процесі жүріп келеді.
►► «Қарағанды Жарық» ЖШС «Жарық» 220/110/10 кВ ҚС
және «Сантехникалық–2» 110/35/6 кВ ҚС пайдалануға
енгізді.
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС «Солтүстік» қосалқы
станциясын пайдалануға енгізді (2х40 000 кВА), 10/0,4 кВ
желілерін, түрлі кернеу сыныбындағы ҚС құрылысы мен
жаңғыртылуын жүргізді.
►► «ОҚО-нда жел электр станциясының құрылысы» жобасының бастамасы көтерілді.
►► Еншілес өткізу ұйымдарында клиенттік базаны кеңейту
жүргізіліп, коммуналдық қызметтердің барлық түрлерін
жеткізушілер бойынша «Бірыңғай биллингтік жүйе» енгізілді, байланыс-орталықтарын құру үшін ғимараттар
сатып алынды.

2015 жыл

►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС Шымкент қаласының
Тараз шағын ауданында 0,4–10 кВ желілерінің құрылысын
табысты аяқтады.
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС ӘЖ 110 кВ Л–108
бастап «Самал» 110/10 кВ ҚС дейін ұзындығы 2,8 км болатын «кіру-шығу» схемасы бойынша 110 кВ екінші әуе
желісінің құрылысы аяқталды.

►► Желтоқсан айында «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС
10/0,4 кВ ЭЭКЕААЖ енгізді, нәтижесінде 2015 жылы
Түркістан қаласында 31 КТҚС және 3 740 тұтынушы
байланыстырылды.
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС жабық типті, трансформаторларының белгіленген қуаты 2х40 МВА болатын «Нұрсат» 110/10–10 кВ ҚС жобалап, салып,
пайдалануға енгізді.
►► «Карағанды Жарық» ЖШС «Жарық» 220/110/35 ҚС
құрылысын аяқтап, пайдалануға енгізді.
►► «Карағанды Жарық» ЖШС «Сантехникалық–2»
110/35/10 кВ ҚС, сондай-ақ АС–300 кв. мм сым монтажымен L – 1,3 км «Сантехникалық–2 – ЖЭО–3»
110 кВ ӘЖ салып, пайдалануға берді.
►► Баламалы энергетиканы дамыту арқылы Топ қызметін
әртараптандыру мақсатында 2015 жылғы 15 шілдеде
«Ветропарк «Жүзімдік» ЖШС құрылды, оған 100 % қатысу үлесі «ҚКЖ» ЖШС тиесілі.
►► Қараша айында Қарағанды облысында тұтынушылардың қолайлылығы үшін «БЕО» ЖШС-мен бірлесе
бірыңғай төлем құжатын (БТҚ) енгізу бойынша жоба
іске асырылды, ол «бір терезе» қағидаты бойынша
әзірленіп, кассалық тораптар саны арттырылды, электронды кезек жүйесі енгізілді.
►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС Қарағанды ЖЭО–3те қуаты 110 МВт болатын жаңа энергоблокты пайдалануға енгізу бойынша монтаждық жұмыстар аяқталды. Жабдықты тораптық қабылдаумен қоса блокты
толық қуатта сынамалы іске қосу іске асырылды, жаңа
желдеткіш градирня жұмысқа қосылды.
►► Оңтүстік Қазақстан облысының және Шымкент қаласының еншілес өткізу ұйымдарында жаңа байланыс
орталықтары ашылды.

2016 жыл

►► «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның
6,54 % жай акциясын сатып алды.
►► «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде
(KASE) «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС облигацияларын орналастыру бойынша алғашқы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді.
►► Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің шетелдік
және ұлттық валюталардағы ұзақ мерзімді эмитент
дефолты рейтингтерін (ЭДР) «BB–» деңгейінде растады. Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты».
►► «Қазақстандағы № 1 жыл таңдауы» халықаралық байқауының барысында «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС ресми түрде «Қазақстандағы 2016 жылғы
№ 1 энергетикалық компания» ретінде танылды.

►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС Қарағанды ЖЭО–3те электр қуаты 110 МВт турбинаны және жылулық
қуаты 400 Гкал/с бу қазандығын қамтитын жаңа энергоблок пайдалануға енгізілді. Осының арқасында
Қарағанды ЖЭО–3 Қазақстан Республикасының ірі
жылу-электр орталығына айналды.

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

►► Шымкент қаласында «Нұрсат» 110/10 кВ жабық типті
электр қосалқы станциясы пайдалануға берілді.
►► Ұзындығы 5,5 км болатын ӘЖ 110 кВ Л–108 бастап
«Советская» 110/35/10 кВ ҚС дейін дәнекерлеумен
110 кВ ӘЖ (әуе желісі) құрылысы орындалды.
►► Жалпы ұзындығы ӘЖ 0,4 кВ – 220 км, ӘЖ 6–10 кВ – 7
км болатын ӨОС (өздігінен оқшаулағыш сым) қолдану арқылы ӘЖ 0,4–10 кВ әуе электр беріліс желілерін
толық қайта жаңғырту жобасы әзірленіп, орындалды.
►► Шымкент қаласында ұзындығы 1 714 м «Нүрсат»
110/10–10 ҚС (қосалқы станция) бастап «Солтүстік»
110/10–10 ҚС дейін КЖ (кабель желісі) – 110 кВ салынып, пайдалануға берілді.
►► 36 ТҚС, ҚТТҚС, ЖТҚС-да 4 172 абонентті қамтумен
Түркістан қаласында ЭЭБН ЭЭКЕААЖ енгізілді.

«Қарағанды Жарық» ЖШС

►► Қайта құрылды: ТҚС, КТҚС күштік жабдығымен –
119 дана, КЖ – 52 км, КӘЖ (ӨОС) – 88 км.
►► 0,4–10 кВ тарату желілерінің ауқымды қайта құрылуы
жүргізілді.
►► ЖЭЖ ОДҚ диспетчерлік пунктінің жаңа ғимараты
тұрғызылды.
►► «Тихоновка» 110/10кВ ҚС құрылысы үшін жер теліміне
жер-кадастр жоспарын құрастыру бойынша жұмыстар орындалды.

Топтың өткізу компаниялары

►► Абоненттерге қызмет көрсету сапасы мен қолайлылығы арттырылды: қазіргі заманғы ІТ-шешімдер
мен телефония құрылғылары қолданылды, кассалық
қызмет көрсету орталықтарының саны көбейтілді.
►► Абоненттердің саны 23 мыңға немесе 2,5 %-ға артты.
►► «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС 2016 жылы тұтынушылармен бірыңғай төлем құжаты (БТҚ) бойынша есептесуге көшті.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік
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ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Қызметінің географиясы

TOP

4

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары

2017 жылы Топ Қазақстанның 14 облысының 4-еуінде қызмет жүргізді – Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан,
Шығыс Қазақстан және Маңғыстау. Осы өңірлер
халқының жалпы саны – 6,3 млн адам, бұл республика тұрғындарының 35 %-ға жуығын құрайды.
ҚКЖ қызметтерін тұтынушылар 2017 жылдың қорытындысы бойынша 830 мыңнан астам жеке тұлға
және 33 мыңнан астам заңды тұлға болды.
Қарағанды облысында Топ жылу, электр энергиясын және химиялық тазартылған суды өндіруге, сондай-ақ электр және жылу энергиясын жіберуге, таратуға және өткізуге шоғырланды. Оңтүстік Қазақстан
облысында – тек электр энергиясын жіберуге,
таратуға және өткізуге, Шығыс Қазақстан облысына –
жылу және электр энергиясын өндіруге, Маңғыс
тау облысында – электр энергиясын жіберуге және
бөлуге шоғырланды.
2017 жылдың қорытындысы бойынша Топ Қарағанды облысында электр энергиясын өндіру бойынша

33 %-дық үлесті, электр энергиясын беру бойынша қызметтер нарығының 28 %-ын, 70 % жылумен
жабдықтауды (ҚКЖ Қарағанды қаласын жылумен
қамтамасыз етеді), сондай-ақ ҚКЖ энергия өткізуші
компанияларының есебінен Қарағанды қаласы мен
серік-қалалардың электр энергиясын өткізу нарығының 66 %-ын сақтауда.
Оңтүстік Қазақстан облысында ҚКЖ электр энергиясын берудің 69 %-дық үлесін және 78,3 % электр өткізу секторын алады.

Халық

«ҚКЖ» ЖШС ірі
энергетикалық
компаниялардың төрттігіне
кіреді

«ҚКЖ» ЖШС қатысатын өңірлерде

[>6,3]

млн.-нан астам адам
өмір сүреді

Шығыс Қазақстан облысында ШҚО-дағы барлық
станциялардың шиналарынан Топтың жалпы электр
мен жабдықтауының 15,7 % және жылу энергиясын өндіру нарығының 40 %-ын иеленеді (Өскемен
ЖЭО).
Ақтау қ. басқа Маңғыстау облысының электр
энергиясын беру және тарату нарығындағы ҚКЖ
үлесі 100 %-ды құрайды.

Тұтынушылар
2017 жылдың қорытындысы бойынша ҚКЖ қызметтерін тұтынушылар

[>830]

мыңнан астам жеке тұлға

[>33]

мыңнан астам заңды тұлға болды

Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі

Шығыс Қазақстан
облысы

Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2017 жылы
Компания елдің

4 облысында

15,7 %

ұсынылды

40 %

ШҚО-дағы барлық станциялардың шиналарынан жалпы электрмен
жабдықтауының пайызы

Маңғыстау
облысы

100 %

жылумен жабдықтау нарығы
(Өскемен ЖЭО)

электр энергиясын
жіберу және бөлу
нарығы (Актау қ.
басқа)

Оңтүстік Қазақстан
облысы

69 %

электр
энергиясын
жіберу нарығы

78,3 %

электр
энергиясын
өткізу нарығы

Қарағанды
облысы

33 %

70 %

электр
энергиясын
өндіру үлесі
жылумен
қамту нарығы
(Қарағанды қ.)

28 %

66 %

электр энергиясын
жіберу бойынша
қызметтер нарығы

электр энергиясын өткізу
нарығы (Қарағанды қ.
және серік-қалалар)

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Міндет, топшылау, құндылықтар

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

Міндет
ҚКЖ тобының міндеті – өз
тұтынушыларын сенімді әрі сапалы
энергиямен қамтамасыз ету, қатысу
өңірлерінде ұзақ мерзімді экономикалық
өсуге және әлеуметтік тұрақтылыққа, олардың
өркендеуіне және ілгерілеуіне жәрдемдесу.
Топ сондай-ақ өз міндетін табиғи ресурстарды
ақылға қонымды пайдалану кезінде қоршаған
ортаны сақтау және қорғау деп те біледі.
Сонымен бірге өзінің негізгі басымдығы
ретінде Топ өз тұтынушыларымен
бірлікті, адал әрі ашық диалогты
және міндеттерді бірлесе жүзеге
асыруды қояды.

ҚКЖ тобы – Қазақстанның электр және жылу энергетикасының энергияны өндіру, оны жіберу және өткізу тәрізді негізгі секторларында көшбасшы болып,
белсенді дамитын құрылым.
ҚКЖ өз қызметін елдің халық ең тығыз қоныстанған
өңірлерінің бірінде жүзеге асырады.
Топ өз құрамына түрлі энергетикалық сала кәсіпорындарын қоса, қалпына келетін энергия көздерін
пайдалана және перспективалық инновациялық
жобаларды қолдай отырып, активтерінің тізімі мен
қатысу географиясын тұрақты кеңейтеді.

Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Компанияның жаңа құнын құру, бизнестің
пайдалылығын және тұрақтылығын қолдау,
акционерлерді активтер құнын арттыру
жолымен инвестицияланған капиталға
табыспен қамтамасыз ету.

Топшылау

Корпоративтік басқару қағидалары

Бақылау кеңесінің құрамы

«ҚКЖ» ЖШС-нің мақсаттары –

Құндылықтар
Сенімділік – компания ұсынатын қызметтердің
сенімділігін және жоғары сапасын қамтамасыз ету.
Кәсібилік, командалық рух – компанияның
маңызды міндеттерінің бірі ретінде қызметкерлердің
кәсіби деңгейлерін арттыру.
Адами капитал – ортақ істің табыстылығына сенім,
әр қызметкердің өсуіне және дамуына жәрдемдесу,
әрбір жұмыскердің қызығушылықтарын және қажеттіліктерін түсіну.
Инновациялылық – қолда бар тәсілдерді және технологияларды жақсарту мен оңтайландыруға үздіксіз
ұмтылу, сондай-ақ жаңа өнімдер мен шешімдердің
пайда болуын жан-жақты қолдау әрі ынталандыру.

Аталған мақсаттарға жету үшін Компания
шығындарды қысқартуды, операциялардың
тиімділігін өсіруді, өндірілетін өнімдердің және
ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсартуды,
жаңа прогрессивтік технологияларды қолдануды
қоса алғанда, бизнес-үдерістерді дамыту және
оңтайландыру бағытында тынымсыз жұмыс істейді.

Компанияның мемлекет алдындағы жауапкершілігі мыналарды қамтамасыз етуден тұрады:

►► Компанияның энергетикалық активтері желісінің
жылу және электр энергиясына деген артып келе
жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілеті;
►► ресурстық базаның жеткіліктілігі мен өнімділігі,
шығындарды тиімді басқару;
►► Компанияға инвестицияланған қаражатты тиімді
әрі негізді пайдалану, сондай-ақ инвестициялық
қызмет тәуекелдерін азайту;
►► Компания жоспарларын және өңірлік даму
жоспарларын өңірлердің энергиямен жабдықтау
ға деген перспективалық қажеттіліктерін қанағаттандыратындай етіп келісу.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС сапалы менеджментті, еңбек қауіпсіздігін, өмірді, денсаулықты
сақтауды, қоршаған ортаны қорғауды Қазақстан
Республикасының жоғары технологиялы, тиімді әрі
серпінді түрде дамитын компаниясының негізгі міндетінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырады.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің барлық жобаларды сапалы әрі уақтылы жүзеге асыруды
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін негізгі басымдықтары мыналар болып табылады:
1) ҚКЖ тобының қызметкерлерін жүйелі түрде оқыту және олардың кәсіби біліктіліктерін тұрақты
түрде арттыру, кадр әлеуетін жақсарту, «ҚКЖ»
ЖШС адами капиталын сақтап, көбейту;
2) қойылған мақсаттарға жету үшін ҚКЖ тобының
қолда бар өндірістік, қаржылық және адами ресурстарын барынша тиімді пайдалану;

3) өткізу компанияларының клиентке бағдарлануы, тұтынушылардың тұрақты кері байланысты
қамтамасыз ету, сервистік қызметтерді жетілдіру;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, энергетикалық саясатты регламенттейтін, ҚКЖ тобының басшылығы өз қызметінде басшылыққа
алатын мемлекеттік құқықтық актілерді мүлтіксіз
және қатаң сақтау;
5) жаңа электр желілерін салу, өндіруші және энергия жіберуші қуаттарды кеңейту, ҚКЖ тобы құрамына кіретін кәсіпорындардың өндірістік көрсеткіштерін тұрақты өсіру;
6) қолда бар энергетикалық активтерді жаңғырту, өз өндірістік объектілерінде инновациялық
шешімдерді, жаңашылдық тәсілді пайдалану
және энергия шығындарын оңтайландыру;
7) ҚКЖ тобының барлық қызметінің ашықтығы
және жариялылығы, Топ өндіретін және өткізетін
өнімнің жоғары әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, «ҚКЖ» ЖШС жұмысы туралы, соның
ішінде БАҚ-нда баяндау арқылы тұтынушыларға,
әріптестерге, қауымдастыққа қажетті ақпаратты
ұсыну;
8) ҚКЖ тобының барлық жеткізушілерінің және
мердігерлерінің қызметін тұрақты талдау, олармен ұзақ мерзімді, өзара тиімді қарым-қатынас
орнату.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Стратегия

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС стратегиясы

Корпоративтік дамыту

Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі

ҚКЖ тобы елдің энергетикалық компанияларының тізімінде көшбасшы орындардың бірін алады. ҚКЖ стратегия
лық мақсаты – 5 жылдық болашақта Қазақстанның ірі энергетикалық компанияларының үштігіне кіру.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің 2018 жылға арналған KPI

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп

№

Негізгі тиімділік көрсеткіштері

Өлшем
бірлігі

2017 ж. үшін жоспар/іс
жүзінде

2018 ж. жоспар

Сыртқы ортаға шолу

EBITDA

млн теңге

36 255 / 52 085

39 452

Операциялық қызметтің нәтижелері

2.

Капиталдандыру

млн теңге

240 734 / 345 844

261 094

3.

Электр энергиясын босатудың орташа
жылдық қуаты

МВт

442 / 603

611

4.

Электр энергиясын тасымалдау көлемі

млн кВт•с

5 235 / 8 124

8 257

5.

Желілердегі шығын

%

13,37 / 12,26

10,7

Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

дарттарын енгізуде.
►► ҚКЖ-не және жалпы ел энергетикасына халықаралық инвестициялар ағымын кеңей-

1.

Инвестициялық жобалар

►► Топ корпоративтік басқарудың басқарушылық инновацияларын, халықаралық стан-

туді ынталандыруға екпін.
►► Топ жұмыскерлермен жауапты қатынастарды құра отырып, адам капиталының дамуын қолдауға ұмтылуда.
►► Компанияның оң имиджін және күшті брендті қалыптастыру.
►► Компания мүдделерін заңнамалық деңгейде белсенді ілгерілету.

Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

СТРАТЕГИЯ

Тәуекелдерді басқару

ШИКІЗАТ
БАЗАСЫ
Көмір өндіру саласына кіру арқылы қызметті
әртараптандыру.

ГЕНЕРАЦИЯ
Қолданыстағы генерациялайтын
қуаттарды дамыту және кеңейту.
Балама және қалпына келетін
энергия көздерін дамыту.

ТРАНСМИССИЯ
Мемлекеттік
монополия

ЖІБЕРУ ЖӘНЕ
ТАРАТУ
Бар электр желілерін
жаңарту.
Жаңа электржелілі
объектілерді иелену және
дамыту.

ӨТКІЗУ
Өнімді өткізу көлемін ұлғайту.
Электрэнергиясын үздіксіз
жеткізу.
Тұтынушыларға қызмет
көрсету сапасын жақсарту.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Кадр құрамы

Бизнес-үлгі

Компанияның негізгі қызметі – өз ісіне берілген және
оның құндылықтарын бөлісетін кәсіби қызметкерлер.

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы

Қолда бар ресурстарды пайдаланып, тұрақты дамудың ұзақ мерзімді стратегияларын іске асыру арқылы
біз мүдделі тараптар үшін құндылықтар құрамыз.

Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар

Біздің ресурстар (2018 жылғы 1 қаңтарға)

Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу

Өндірістік қуаттар
Топтың электр және жылу өндіретін көздердің, сондай-ақ электр беріліс желілерінің, жылу орталықтары

мен қосалқы станциялардың жиынтығынан тұратын
мықты өндірістік базасы бар.

Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

көздердің

көздердің

энергетикалық қуаты

жылулық қуаты

белгіленген

белгіленген

қолда бары

қолда бары

1 149,5 МВт

Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

900 МВт

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары

3 002,7 Гкал/c

2 360,4 Гкал/c

Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Топ

персоналының саны

117 575
млн теңге

Жеке
капитал

млн теңге

Жіберу және тарату:

«ҚКЖ» ЖШС-нің

0,4–220 кВ 0,4–110 кВ
әуе желілерінің

кабель желілерінің

ұзындығы

ұзындығы

32 564 км

Компания тиісті өтімділікті қамтамасыз етіп
және өзіне жүктеген қаржылық міндеттемелерді
тұрақты орындап, акционерлердің капиталын
және тартылған қарыздық қаражаттандыруды тиімді пайдалануға ұмтылады, бұл несиелік
рейтингтермен расталады (Fitch Ratings агенттігінен «BB-»).
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Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді жіктеу

адам

Капитал

Өндіру:

Корпоративтік басқару

8 855

2 403 км

шығарылған
қосалқы станциялар

саны

409 бірлік

облигациялар

57 149
млн теңге

қарыздар мен обигациялар

бойынша негізгі борыш

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Негізгі көрсеткіштер
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міндеттердің іске асуы

Біз немен айналысамыз?

Компания туралы

ҚКЖ тобының кәсіпорындары электр және жылу энергиясын өндіруден бастап оны ақырғы тұтынушыға
жеткізуге дейінгі өндірістік тізбекті қалыптастырады.
2017 жылы Компания елдің төрт өңірінде қызметін жүргізді – Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан
және Маңғыстау облыстарында. ҚКЖ барлық кәсіпорындарында еншілес ұйымдардың барлық құрылымдық
бөлімшелерінің тиімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз
ететін бірыңғай басқару үдерістері енгізілген.
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Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
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Инвестициялық қызмет
Топ өндірістік қуаттарды жаңғырту бойынша, жабдықтың
үнемділік және сенімділік көрсеткіштерін айтарлықтай
жақсартуға бағытталған бірқатар ірі ауқымды іс-шараларды жүзеге асырады. Инвестициялық бағдарламаны
орындау нормативтік техникалық шығындарды азайтып,
қамтылатын өңірлерді энергиямен жабдықтау сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жылу және электр энергиясын
өндіру

Топтың электр желілері қосалқы станциялардың, тарату
құрылғыларының және 0,4 кВ–220 кВ кернеудегі электр
беріліс желілерінің жиынтығын білдіреді. Үш еншілес
электр тораптық компания Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстарының қалалық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық тұтынушыларын электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

Топтың электр өткізуші кәсіпорындары жеке тұлғалар,
сондай-ақ ірі өнеркәсіптік компаниялар болып келетін
тұтынушылармен өзара әрекеттесу бойынша тікелей
жұмыс жүргізеді. Топтың электр өткізуші компаниялары
Қарағанды және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жұмыс істейді.

Топтың 4 қатысу өңірінде ҚКЖ қызметтерін тұтынушылар 830
мыңнан астам жеке тұлға және 33 мыңнан астам заңды тұлға
болып табылады.
►► Электр энергиясын өндіру 6 464 млн кВт•с құрады.
►► Жылу энергиясын өндіру 5 933 мың Гкал құрады.

Компания өз қызметкерлері үшін үздік еңбек шарттарын
құра, оларды тиісті материалдық және материалдық емес
сыйақымен қамтамасыз ете, оқыту мен құзыреттіліктерін дамыту жүргізе отырып, жақсы жұмыс беруші мәртебесін қолдауға ұмтылады.
►► 9 154 447 мың теңге – еңбекке ақы төлеу шығындары.
►► 66 774 мың теңге – қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
шығындары.
►► 4 993 адам оқу бағдарламасынан өтті.

Құрылтайшылар және кредиторлар
2010–2017 жылдары

күрделі салымдар
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млрд теңге құрады

Белгіленген қуатты

Өткізу

Тұтынушылар

Персонал

Топтың жылу және электр энергиясының негізін 4 жылу
орталығы құрайды. ЖЭО–1 және ЖЭО–3 Қарағанды қаласында жылу энергиясын жалғыз орталықтандырылған
жеткізуші, сондай-ақ электр энергиясын ірі жеткізуші
болып табылатын «Караганда Энергоцентр» ЖШС еншілес ұйымына кіреді. Өскемен ЖЭО және Соғра ЖЭО
«Шығыс Energo» ЖШС еншілес компаниясына кіреді.
Өскемен ЖЭО өндірген электр және жылу энергиясы қаланың тұрғын үй-коммуналдық секторының 80 %
жүктемесін жабады. Топ қуаттары аталған қатысу өңірлерінің энергетикалық шаруашылығында маңызды рөл
атқарады.

Электр энергиясын жіберу және
тарату

Құндылықтарды құру
(2017 жыл қорытындылары)

пайдалану
коэффициенті

0,48 %-дан
0,74 %-ға
дейін өсті

Тиімді корпоративтік басқару жүйесі және тәуекел-менеджменті құрылтайшылар мен кредиторлардың мүдделерінің
және Топ дамуының тепе-теңдігін сақтауға бағытталған.
►► 120 182 мың теңге – «ҚКЖ» ЖШС-нің шығарылған облигациялар бойынша төленген пайыздар.
►► 4 907 863 мың теңге – қарыздар бойынша төленген
пайыздар.

Мемлекеттік органдар және қатысу
өңірлері
Компания қатысу өңірлерінде ірі жұмыс беруші және салық
төлеуші болып келеді, сондай-ақ инфрақұрылымның дамуын
қамтамасыз етіп, жергілікті қоғамдастықтарды қолдайды.
►► Жыл қорытындысы бойынша салықтарды төлеу
8 824 951 мың теңгені құрады.
►► Әлеуметтік сала шығындары 95 531 мың теңгені құрады.
►► Бір жыл ішіндегі күрделі салымдар 19,3 млрд теңгені
құрады.

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС
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Тік интеграция

Компания туралы

Топ 2017 жылдың соңына құрамына 10 энергетикалық
компания кіретін тік интеграцияланған компания түрінде келеді.
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Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Топ компаниялары қызметкерлерінің саны 2017 жылы
8,8 мың адамды құрады.
Топ ішінде келесі сегменттер ерекшеленеді:

2017 жыл қорытындысы бойынша
ҚКЖ Қазақстан халқының 35 %-ы өмір
сүретін қатысу өңірлерінде электрмен
және жылумен қамтамасыз ету
қызметтерін көрсетеді.

Кірістер құрылымы, 2017 ж.
1%

Өндіру:

►► «Караганда Энергоцентр» ЖШС;
►► «Шығыс Energo» ЖШС;
►► «Ветропарк «Жүзімдік» ЖШС.

Жіберу және тарату:

►► «Қарағанды тарату Жарық» ЖШС;
►► «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС;
►► «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ.

14%

13%

Өткізу:

►►
►►
►►
►►

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС;
«Расчетный сервисный центр» ЖШС;
«Оңтүстік Жарық» ЖШС;
«Энергопоток» ЖШС.

72%
Электр энергиясын сату
Электр энергиясын жіберу
Жылу энергиясын сату
Өзгелері

Бәсекелік артықшылықтар
►► Стратегиялық маңыздылығы – 2017 жылдың
нәтижелері бойынша Топ және оның еншілес
ұйымдары Қазақстан халқының 35 %-ы (6,3 млн
адам) тұратын өңірлерді электр және жылумен жасақтау қызметтерімен қамтыды.
►► Тік интеграция, ауқымдылық және әртараптандыру артықшылықтары Топтың 2017 жылдың соңында 830 мыңнан астам жеке және 33
мыңнан астам заңды тұлғаларды құраған өз
клиенттеріне сапалы қызметтерді ұсынуда барынша тиімді қызметке жетуіне жәрдемдеседі.
Қамту өңірлерінде ҚКЖ басым позицияға ие.
►► Электр энергияны сатып алу-сатудың ұзақ
мерзімді шарттарын жасасу мүмкіндігі дамудың
ұзақ мерзімді жоспарлары бар ірі өнеркәсіптік
тұтынушыларды тартуға мүмкіндік береді.
►► Топ бағалы қағаздардың қазақстандық нарығында берілген нақты сектор компанияларының
арасында қарыз міндеттемелерінің ең тартымды эмитенттерінің бірі ретінде көрсетті.
2017 жылғы 19 қазанда Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «ВВ–» деңгейінде шетелдік және ұлттық валютада эмитент дефолтының ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтерін
«ҚКЖ» ЖШС растады. Сондай-ақ агенттік
Компанияның «ВВВ+ (kaz)» ұлттық ұзақ мерзімді

рейтингін растады. Рейтингтер бойынша
болжам – «Тұрақты».
►► Шетелдік валютада қарыз жүктемесінің болмауы,
сәйкесінше, икемді баға саясатын қамсыздандыру мүмкіндігінің болуы.
►► Топ
қаржыландыру
көздерін
табысты
әртараптандырады.

2017 жылдың нәтижелері
бойынша Топ және оның
еншілес ұйымдары
Қазақстан
халқының 35 %-ы
тұратын өңірлерді электр
және жылумен жасақтау
қызметтерімен қамтыды.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Сыртқы ортаға шолу

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері

Сала 2017 жылы

Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі

02

СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ЕСЕП

2017 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің көлемі 4 %-ға өсіп, 51 966,8 млрд
теңгені құрады, бұл экономикалық өсімнің белгілі бір үдеуі туралы айтуға мүмкіндік береді. Экономикадағы жандануға, атап айтқанда, шикізат нарықтарындағы
сыртқы экономикалық конъюнктураның жақсаруы және экономиканы қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары жәрдемдесті. Бұл ретте өнеркәсіптік өндірістің
көлемі 7,3 %-ға, атап айтқанда, тау-кен өндіруші өнеркәсіптің өсімі 9,3 %-ды, өңдеуші өнеркәсіптің өсімі – 5,5 %-ды құрады – бұл елдің энергетикалық секторының өсімі үшін жақсы негіз болды.
Қазақстанда электр энергиясын өндіруді әр түрлі меншік нысандарындағы 128
электр станциясы жүзеге асырады. «KEGOC» АҚ жүйелік операторының деректері
бойынша 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес Қазақстан электр станцияларының жалпы белгіленген қуат күші 21 672,9   МВт, иелік қуаты 18 791,4  МВт
құрайды. Электр станциялары ұлттық мәнге ие электр станцияларына, өнеркәсіптік тағайындалымдағы электр станцияларына және өңірлік тағайындалымдағы электр станцияларына бөлінеді.
KEGOC деректері бойынша, 2017 жылы Қазақстанда электр энергиясын өндіру
көлемі 102,38 млрд кВт•с құрады және 2016 жылға қарағанда 8,8 %-ға өсті. Бұл –
соңғы жылдар үшін өндірудің ең жоғарғы көрсеткіші.

Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган

ЖІӨ динамикасы

Электр энергиясын өндіру
серпіні, млрд кВт•с

Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет

Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2016 2017

ЖІӨ, млрд теңге
Алдыңғы жылға %-дағы КИ
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

102,4

2015

94,1

2014

90,8

2013

93,9

2012

91,9

46 971,20

2011

51 566,76

40 884,10

Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік

39 675,80

«Караганда Энергоцентр» ЖШС

35 999,00

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

31 015,20

Қоршаған ортаны қорғау

28 243,1

Қызметкерлерді басқару саясаты

90,2

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Дереккөз: KEGOC

Мазмұны

Стратегиялық
есеп

Компания
туралы

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

ҚРҮ

Энергия өндіруші ұйымдар

Нарық кеңесі

(қаржылай қолдау)

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар

ЭБҰ бойынша барлығы
(топтар ЕЭҚ аймақтарын ескерумен)

Қолданыстағы ЭТҰ, жаңартуды
талап етпейді (топтарсыз)

Жаңа ЭТҰ,

Қолданыстағы ЭТҰ,

Тендер бойынша
енгізілген

жаңартуды талап етеді

Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп

Қысқа мерзімдік қуат нарығы

Электр энергиясы нарығы

Сыртқы ортаға шолу

Ұзақ мерзімдік қуат нарығы

Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

ТЭН
Екі жақты шарттар

Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы

Орталықтандырылған сауда-саттық

Жылдық
шарттар (орт.
сауда-саттық)

Жылдық шарттар ЭТҰ (ЖЭО)
бірге (орт. сауда-саттық тыс)

Ұзақ мерзімдік
шарттар (инв.
келісімдер)
(орт. саудаластықтан
тыс)

Ұзақ мерзімдік
шарттар
(тендер)

(орт.саудаластықтан
тыс)

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

Шектік тарифтер

Бекіт. тарифтер

Бірыңғай шектік тариф

Келісімдер мен тендерлердің бағасы

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары

Бірыңғай сатып алушы (Есептік-қаржы орталығы))

Сыйақылар туралы ақпарат

Қуат және ҚКЭ бойынша қызметтерді бірыңғай сатып алушы

Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет

Бірыңғай баға

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС

KEGOC

Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Электр энергиясы

Қысқартулар

Қуат қызметі

Байланыс ақпараттары

ЭҚҰ алынатын электр энергиясы

БТЭК

Жаппай тұтынушылар, ЭҚҰ

Мазмұны

Стратегиялық
есеп

Компания
туралы

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы

Энергия көздерінің типтері бойынша
Қазақстан бойынша электр энергиясын
өндіру құрылымы, млрд кВт•с
2017

82,4

2016

74,7

Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия

11,2 8,4 0,4
11,6 7,4 0,3

ЖЭС

СЭС

ГТЭС

Бизнес-үлгі

КЭС және ЖЭС
Дереккөз: KEGOC

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері

Қазақстанда электр энергиясын тұтыну, млрд кВт•с

2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
91,6

90,9

92,3

97,9

Атқарушы орган

89,6

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

91,4

Бақылау кеңесінің құрамы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Дереккөз: KEGOC

Электр энергиясының негізгі көлемі дәстүрлі Солтүстік
энергетикалық аймақта өндіріледі – 2017 жылы өндірістің
77%-ы. Батыс аймаққа шамамен 12%, Оңтүстікке – 11%
келді. Қазақстандық энергетикалық секторда өндірістік
қуаттардың негізін жылу электр станциялары құрайды,
олар 2017 жылы өндірісті 82,4 млрд кВт•с дейін 10,3%-ға
арттырды. Сонымен бірге энергияның жаңғыртылатын көздерін пайдаланатын объектілері, атап айтқанда, жел және
күн электр станцияларында электр энергиясын өндіру өсуде. Атап айтқанда, 2017 жылы ЖЭС электр энергиясын өндіру 23,5%-ға өсіп, 338,5 млн кВт•с құрады.
2017 жылы электр энергиясын тұтыну сондай-ақ рекордтық мәндерге жетті – 97,9 млрд кВт•с (2016 жылға қарағанда 6 %-ға өсім). Тұтынудың негізгі көлемі сондай-ақ
Солтүстік аймаққа келеді. Алдыңғы жылы тұтыну бұл жерде 64,9 млрд кВт•с дейін 5 %-ға өсті, бұл ел көрсеткішінің
67 %-ын құрайды.
Бүгінгі күні елдің электр энергетикалық жүйесінде электр
энергиясына және қуатқа тапшылық жоқ: көлемі алдыңғы
5–7 жылда экономика қажеттіліктерін тұрақты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болатын қуаттың қажет қоры бар.
2009 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде «Инвестицияларға айырбас түріндегі тариф» бағдарламасын
іске асыру есебінен қалыптастырылған берілген қордың
болуы аясында 2013–2015 жылдары елде электр энергия
сын тұтыну өсімінің бәсеңдеуі тұтынушылар тарапынан
тиісті сұранысқа қарағанда электр энергиясын өндірудің
техникалық мүмкіндігінің артуын тудырды. Салдарынан бұл
жылдары елдің Энергия жүйесінің шамадан тыс. Солтүстік
аймағында электр энергиясына көтерме бағалар олардың
шекті деңгейлерінен төмен болды. «ҚКЖ» ЖШС-не бұл
төмендеу әсер еткен жоқ, себебі көптеген жылдар бойы
Компания бәсекеге қабілетті тарифтерге және тұрақты
клиенттік базаға ие. 2016–2017 жылдары республика экономикасын қалпына келтіру және тұтынудың тиісті өсімі
салдарынан сұраныс және ұсыныс теңгерімі шамалы қалпына келді.

Сала әлеуеттері
2018 және келесі жылдары уәкілетті органның ресми
(ҚР Энергетика министрлігі) болжамына сәйкес, энергия
жүйесінде электр энергиясын тұтынудың тұрақты өсімі
болжануда. Бұл болжам елдің өспелі экономикасына байланысты айтарлықтай шынайы болып табылады.
Компания, 7,5 теңге/кВт•с деңгейінде электр энергиясына
шекті жіберу бағалары 2018 жылға дейін қатырылғандығына қарамастан, өз қызметіне сыртқы факторлардың айтарлықтай жағымды әсерін күтуде. 2019 жылы электр қуаты
нарығын енгізу жоспарлануда. «ҚКЖ» ЖШС қуат нарығына
үлкен үміт артады, себебі электр энергиясы саласындағы

заңнамаға сәйкес Компанияда бұл нарықта Бірыңғай сатып алушымен оңайлатылған тәртіпте офтейк-келісімшарт жасауға құқық болады, ал бұл 2009–2015 жылдары
инвестициялық бағдарламаны іске асыруға тартылған
қарыздарды қайтаруға кепілдікті арттыруға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік «ҚКЖ» ЖШС жылу электр орталықтарының технологиялық минимумы көлемінде қуатты шекті
тариф бойынша өткізу құқығымен, сондай-ақ қарапайым
нарықта, сол тәрізді максималды өзіндік құн және арнайы
белгіленген табыс негізінде қалыптасқан бағалар бойынша теңгеруші саудада электр энергиясын өткізу мүмкіндігімен бірге Компанияға тек өз кірістерін сақтауға ғана
емес, оларды арттыруға да мүмкіндік береді.
Аталған әлеует қуат нарығында инвестициялық тұрғыдан
Компанияның бизнесін тартымдырақ қылады. Және бұл
заңға сыйымды, себебі «100 нақты қадам» ұлт жоспарының 50 және 52-қадамдарының аясында энергетикалық
саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсаты
үшін 2015 жылы республика электр энергиясы нарығында
реформалар жүргізілген болатын.

Бизнесті жүргізу шарттары

Электр энергиясын тұтыну
құрылымы, %
2017

64,9

2016

61,8

19

Солтүстік аймақ

Оңтүстік аймақ

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша
электр энергиясына соңғы жіберу бағалары 7 %-ға, жылу
энергиясына 6,1 %-ға өсті.

Батыс аймақ

14

12,4
10,3

10,1
9,3

4,4

8,3

7,3
5,1
4,3

8,3
8

7
6,1

5,1

2,6

2010

2011

2012

2013

Электр энергиясы

2016 жылдан бастап электр желілік және жылумен қамту
компаниялары ұзақ мерзімді шекті тарифтер бойынша
тариф түзуге көшті. Осындай ұстаным нарықтың барлық
қатысушыларына үлкен анықтылықты береді: энергетиктер инвестициялық бағдарламаны, ал тұтынушылар өз
шығындарын жоспарлай алады.

11,5

Қазақстандағы электр энергиясына
және жылу энергиясына тарифтердің
серпіні, %

Электр энергиясын жіберуге және өткізуге тарифтерді
Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және
тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті (ТМРБҚК)
реттейді.

Халық үшін тарифтер Қазақстанда тұрақты өсімді көрсетеді, орташа есеппен соңғы алты жылда жыл сайын 6 %-ға
өсті. Бұл өсім өңірлік және өңіраралық желілер бойынша
электр энергиясын беру және тарату бойынша қызметтерге тарифтердің артуымен шартталған.

12,4

Дереккөз: KEGOC

Топ үшін бизнесті жүргізудің маңызды сыртқы шарты өткізілетін өнімге тарифтердің деңгейі болып табылады.

Заңнамаға сәйкес электр желілік компаниялардың тариф
тері операциялық шығындардың (реттеу қызметтерін ұсыну үшін қажет), сондай-ақ күрделі шығындардың (инвестициялық бағдарламаны) орнын толтыруды қамтамасыз етуі
тиіс.

20,6

2014

2015

2016

2017

Жылу энергиясы

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Өткен жылы электр энергиясына бағалар соңғы онжылдықтағы ең төменгі өсімдердің біреуін көрсетті.

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу

КЭЦ жылу және электр энергиясына
тарифтері

Еншілес ұйымдардың тарифтері

7,5

2017 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС-нің (ҚЖ) электр
энергиясын жіберуге тарифі өзгерген жоқ. Бұл тариф компания үшін 2020 жылға дейін айқындалған, бес жылдың
нәтижелері бойынша өсім 19 %-ды құрайды.
2017 жылы «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің (ОЖТ)
электр энергиясын жіберуге тарифі 5,2 %-ға өсті. Бұл тариф
компания үшін 2022 жылға дейін айқындалған, жеті жылдың
нәтижелері бойынша өсім 112 %-ды құрайды.
2017 жылы «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» ЖШС-нің (МЭТБК) электр энергиясын жіберуге тарифі
7,33 %-ға өсті. Бұл тариф компания үшін 2020 жылға дейін
айқындалған, бес жылдың нәтижелері бойынша өсім 40,8 %ды құрайды.

6,9

«Оңтүстік Жарық» ЖШС (ОЖ) жіберетін электр энергиясына тариф 2017 жылы өзгерген жоқ. Бұл тариф 2017 жылы
2016 жылдың деңгейінде қалды.

7,5
1 604

1 479 1 479

6,4
1 261

5,8

Байланыс ақпараттары

7,35

4,66
4,56
4,63

4,54

6,32

1 345

4,23

6,01

5,4
2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

КЭЦ жылу энергиясына тарифтері, Гкал үшін теңге
КЭЦ электр энергиясына тарифтері, кВт•с үшін теңге
(оң жақ межелік)

3 449,23
3 135,06
3 135,06

2 235,81
ӨК ЖЭО жылу энергиясына
тарифтері, Гкал үшін теңге
ӨК ЖЭО электр энергиясына
тарифтері, кВт•с үшін теңге
(оң жақ межелік)

ҚЖ электр энергиясын жіберуге
тарифі, кВт•с үшін теңге

12,52

2019

2018

2020

14,19 3 830,48

2012

18,83

14,27

17,54
16,26

2013

2014

2015

2016

2017

РСЦ электр энергиясына тарифі,
кВт•с үшін теңге

13,59

2018

12,17
10,95

2011

2012

2013

2014

11,54

2017

2018

17,4

17,4

2016

2017

14,7

13,7

10,75

2016

16,4

14,96
4,51

2015

ОЖ электр энергиясына тарифі,
кВт•с үшін теңге

16,65
16,11 16,35

4,51

17,54

14,66

ҚЖС электр энергиясына
тарифтері, кВт•с үшін теңге
(оң жақ межелік)

10,57

2 686,82
2011

ЭП электр энергиясына тарифі,
кВт•с үшін теңге

ҚЖС жылу энергиясына
тарифтері, Гкал үшін теңге

5,35 5,35 5,35 5,35 5,35

«Энергопоток» ЖШС (ЭП) жіберетін электр энергиясына тариф 2017 жылы өзгерген жоқ. Бұл тариф 2017 жылы
2016 жылдың деңгейінде қалды.

2017

3 449,23

11,16

9,93

2018

2016

3 656,43 3 656,43

7,5

2017

2022

13,45

2 682,56

2016

2021

14,17

2 583,54
7,5

2020

ҚЖС электр энергиясына және жылу
энергиясына тарифтері

ӨК ЖЭО жылу және электр
энергиясына тарифтері ТЭЦ

7,5

2019

2018

2018

Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар

МЭТБК электр энергиясын
жіберуге тарифі, кВт•с үшін теңге

6,88

6,75

6,6
1 479

1 261 1 261

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (ҚЖС) жіберетін электр энергиясына тариф 2017 жылы орташа есеппен 0,3 %-ға төмендеді. 2017 жылы жіберілетін электр энергиясына тариф өзгерген жоқ.
«Расчетный сервисный центр» ЖШС (РСЦ) жіберетін
электр энергиясына тариф 2017 жылы орташа есеппен
1,5 %-ға өсті.

7,5

7,2

2017 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС-нің электр
және жылу энергиясына тарифтері 2016 жылмен салыс
тырғанда өзгерген жоқ. Компания үшін электр және жылу
энергиясына тарифтер 2019 жылға дейін айқындалған.
2017 жылы «Өскемен ЖЭО» ЖШС-нің (ӨК ЖЭО) электр
энергиясына тарифтері 2016 жылмен салыстырғанда өзгерген жоқ. Компания үшін электр энергиясына тарифтер
2019 жылға дейін айқындалған. 2017 жылы ӨК ЖЭО жылу
энергиясына тарифтері 2016 жылмен салыстырғанда
15,5 %-ға өсті. Компания үшін жылу энергиясына тарифтер
2020 жылға дейін айқындалған.

7,5

ОЖТ электр энергиясын жіберуге
тарифі, кВт•с үшін теңге

13,2

12,16

11,8
10,9

3,74 3,74 3,74
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019П 2020П
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2013

2014

2015

2016

2017
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2011
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2013

2014
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Мазмұны

Стратегиялық
есеп

Компания
туралы

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі

Электр энергиясын өндіру және
өткізу, млн кВт•с

Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау

►► көздердің
белгіленген
электр
1149,5  МВт, қолда бары – 900   МВт;

қуаты –

2011

Өндіру
Өткен жылды Топ негізгі өндірістік көрсеткіштердің
өсімімен аяқтады. Электр энергиясының өндірісі
2017 жылы 6 464 млн кВт•с құрап, өткен жылдың
баламалы көрсеткішінен 48 %-ға асып түсті. Электр
энергиясын өткізу 5 590 млн кВт•с жетіп, 46 %-ға
өсті.
Электр энергиясын өндіру көлемі жаңа өндіруші
активтерді – Өскемен және Соғра ЖЭО сатып алу
есебінен өсті. Өткізу көлемі өндірістің өсу салдарынан, сондай-ақ жеке қажеттіліктерге электр энергиясының шығынын азайту есебінен ұлғайды.
Жылу және электр энергиясын босатуға шартты
отынның меншікті шығыны 2016 жыл деңгейінде
қалды. Бұған қоса, 2017 жыл ішінде 1-дәрежелі істен

2 501
2012

2 808

2013

2014

Электр энергиясын
өндіру

2015

2016

2017

Электр энергиясын
өткізу

шығулар мен апаттар болған жоқ, ал 2-дәрежелі
істен шығулар саны 2016 жылмен салыстырғанда
5 %-ға азайды.
Жылу және электр энергиясын босатуға шартты
отынның меншікті шығыны 2016 жыл деңгейінде
қалды. Бұған қоса, 2017 жыл ішінде 1-дәрежелі істен
шығулар мен апаттар болған жоқ, ал 2-дәрежелі
істен шығулар саны 2016 жылмен салыстырғанда
5 %-ға азайды.

6 464

4 386

3 595

3 023 3 112

5 933

Сыртқы ортаға шолу

2 104

3 053

Стратегиялық есеп

Өндіру:

3 830

3 200 3 468 3 128 3 048
3 113

Бәсекелік артықшылықтар

Беру және тарату:

►► 0,4–220 кВ әуе желілерінің ұзындығы – 32 564 км;
►► 0,4–110 кВ кабель желілерінің ұзындығы –
2 403 км;
►► қосалқы станциялар саны – 409 ед.

3 525 3 508

3 475

Бизнес-үлгі

►► көздердің
белгіленген
жылу
қуаты –
3 002,7 Гкал/с, қолда бары – 2 360,4 Гкал/с.

3 212

Стратегия

Топтың өндірістік қуаты 2017 жылы электр және
жылу өндіретін көздердің, сондай-ақ энергия беруші
желілердің және жылу орталықтары мен қосалқы
станциялардың жиынтығын білдіреді.

2 533

Міндет, топшылау, құндылықтар

2 958

Қызметінің географиясы

3 519

Қуаттар
3 287

Компания дамуының қысқаша тарихы

5 778

5 590

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері

Жылу энергиясын өндіру және
өткізу, мың Гкал

3 553

Компания туралы

Операциялық қызметтің нәтижелері

3 531

2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Жылу энергиясын
өндіру

2017 жылы электр энергиясын өткізу көлемі

Электр энергия
сын өткізудің
жалпы көлеміндегі үлесі %-бен

№

Тұтынушылардың атауы және
орналасқан жері

1.

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС

1 025 659

7 692 440

26,9

2.

«Оңтүстік Жарық» ЖШС

779 945

5 849 586

20,45

мың кВт·с

мың теңге

3.

«Караганды Энергосбыт» ЖШС

428 860

3 216 448

11,25

4.

«Энергопоток» ЖШС

389 809

2 923 568

10,22

5.

«Қарағанды Жарық» ЖШС

291 239

2 184 290

7,64

6.

«Расчетный сервисный центр»
ЖШС

198 617

1 489 630

5,21

7.

«Оңтүстік Жарық Транзит»
ЖШС

118 683

890 121

3,11

8.

«Қарағанды Су» ЖШС

76 163

571 220

2

9.

«Энергоснаб 21» ЖШС

67 442

505 812

1,77

10.

«Қарағанды жылу транзиті»
ЖШС

65 215

489 114

1,71

11.

«Энергоуголь 21» ЖШС

57 973

434 794

1,52

12.

«Югэнергоимпульс» ЖШС

43 669

327 520

1,15

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

Өзгелері

269 844

2 023 824

7,08

«Караганда Энергоцентр» ЖШС

Барлығы

3 813 118

28 598 367

100

Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Жылу энергиясын
өткізу

Барлығы «Караганда
Энергоцентр» ЖШС
бойынша электр
энергиясын жеткізуге

36

шарт жасалды

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні

№

Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі

Барлығы «Өскемен
ЖЭО» ЖШС бойынша
электр энергиясын
жеткізуге

Тұтынушылардың атауы және
орналасқан жері

2017 жылы электр энергиясын беру көлемі
2017 жылы электр энер- Электр энергия
гиясын өткізу көлемі
сын өткізудің
жалпы көлемінмың кВт·с мың теңге дегі үлесі %-бен

1.

«Шығысэнерготрейд» ЖШС

352 393

2 642 948

23,9

2.

«Энергопоток» ЖШС

162 875

1 221 561

11,05

3.

«Қазэнергоорталық» ЖШС

146 926

1 101 945

9,96

4.

«AB Energo» (АБ Энерго) ЖШС

118 492

888 688

8,04

5.

«Семейэнерготрейд» ЖШС

108 808

816 060

7,38

6.

«Оңтүстік Жарық» ЖШС

105 862

793 966

7,18

7.

«Энергосервис» ЕЖШС

64 742

485 567

4,39

8.

«Шиелі Жарығы» ЖШС

51 861

388 954

3,52

9.

«Энергоснаб 21» ЖШС

41 115

308 363

2,79

10.

«Дәулетэнерго» ЖШС

31 078

233 083

2,11

11.

«Жетісу Энерготрейд» ЖШС

30 330

227 472

2,06

12.

«Прометей 2003» ЖШС

23 415

175 611

1,59

13.

«Қызылордаэнерго» ЕЖШС

20 987

157 404

1,42

14.

«Жезқазған энергосбыт» ЖШС

18 799

140 992

1,27

Корпоративтік басқару қағидалары

15.

«Югэнергоимпульс» ЖШС

17 290

129 677

1,17

Менеджмент құрылымы

16.

«СТЭМ» ЖШС

16 603

124 519

1,13

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

17.

«C.A. Petro Group» ЖШС

15 617

117 127

1,06

Бақылау кеңесі

18.

Бақылау кеңесінің құрамы

«Нефтегазмаш-Сервис ДХТ»
ЖШС

15 187

113 901

1,03

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

Өзге тұтынушылар

132 074

990 565

8,95

Атқарушы орган

Барлығы

1 474 454

11 058 403

100

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

47

шарт жасалды

Жіберу және тарату
2017 жылдың қорытындысы бойынша «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы»
АҚ-нда технологиялық бұзушылықтар саны 2016 жылмен салыстырғанда 4 жағдайға кеміді, трансформаторлық қуат өсімі 2016 жылмен салыстырғанда 39 600 кВА құрады. Нормативтік техникалық шығындар 1,38 %-ға төмендеді. Негізгі құралдардың тозуы
0,4 %-ға азайды.
Жөндеу және инвестициялық бағдарламаларды уақтылы әрі сапалы орындаудың арқасында 2017 жыл ішінде «Қарағанды Жарық» ЖШС бойынша технологиялық бұзушылықтар
саны 2016 жылмен салыстырғанда 162 жағдайға азайды, трансформаторлық қуат өсімі
3 000 кВА құрады, нормативтік техникалық шығындар 1,258 %-ға төмендеді. Сондай-ақ
Қарағанды қ. бойынша негізгі құралдардың тозуын 1 %-ға азайтуға қол жеткізілді.
2017 жылдың қорытындысы бойынша «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нде технология
лық бұзушылықтар саны 2016 жылмен салыстырғанда 12 жағдайға азайды, трансформаторлық қуат өсімі 2016 жылмен салыстырғанда 61 400 кВА құрады. Нормативтік техникалық шығындар 0,48 %-ға төмендеді. Негізгі құралдардың тозуы 2 %-ға азайды.

2017 ж.
Атауы

мың кВт·с

мың теңге

«Қарағанды Жарық» ЖШС

3 029 159

16 206 002

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

2 536 290

16 029 357

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ

2 558 087

11 344 609

2017 жылғы ірі шығындар
«Қарағанды Жарық» ЖШС

Ірі клиенттер және электр энергиясын жіберу
көлемі:
►► «Оңтүстік Жарық» ЖШС – 1 269 млн кВт·с
►► «Энергопоток» ЖШС – 818,5 млн кВт·с
►► «3-Энергоорталык» АҚ – 4,2 млн кВт·с
►► «Қуатжылуорталық–3» МКК – 31,9 млн кВт·с
►► «Югэнергоимпульс» ЖШС – 140,6 млн кВт·с

Ірі клиенттер және электр энергиясын беру
көлемі:
►► «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС – 1 025 млн кВт·с
►► «АрселорМиттал Теміртау» АҚ – 742 млн кВт·с
►► «Теміржол Энерго» ЖШС – 211 млн кВт·с
►► «РСЦ» ЖШС – 197 млн кВт·с
►► «Теплотранзит» ЖШС – 166 млн кВт·с

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

Ірі клиенттер және электр энергиясын беру
көлемі:
►► «Өзенмұнайгаз» АҚ – 739 млн кВт·с
►► «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ – 270,8 млн кВт·с
►► «Қаражанбасмұнай» АҚ – 247 млн кВт·с
►► «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС – 234,5 млн кВт·с
►► «ҚазТрансОйл» АҚ БФ – 77 млн кВт·с
►► «Buzachi Operating Ltd» компаниясының
филиалы – 133 млн кВт·с
►► «Қаракұдықмұнай» ЖШС – 122 млн кВт·с
►► «Электржүйелері» ЖШС – 352,5 млн кВт·с

Есептік жылы 37 тұтынушымен электр энергиясын
жіберуге және (немесе) таратуға шарттар жасалды. Тұтынушылар екі санатқа бөлінеді: үлесі 59,1 %
болатын энергиямен жабдықтаушы және ақырғы
тұтынушылар болып табылатын шаруашылық субъектілері, олардың үлесі 40,9 %-ды құрайды.

Есептік жылы 12 тұтынушымен электр энергиясын
жіберуге және (немесе) таратуға шарттар жасалды.
Энергиямен жабдықтаушы санаттағы клиенттер
үлесі шаруашылық субъектілері тәрізді 50 %-ды
құрады.

Электр энергиясын негізгі тұтынушылар мұнайгаз секторының компаниялары болып табылады,
өнеркәсіптік тұтынушылар үлесі жалпы көлемнен
97,2 %-ды құрайды, халық – 2,2 %, жеке кәсіпкерлер
және шаруашылық мұқтаждықтар – 0,6 %.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Инвестициялық жобалар

Қызметтің қаржылық нәтижелері

Компанияның қысқаша бейіні

Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ инвестициялық салымдарының көлемі
2017 жылы 5,7 млрд теңгені құрады. Инвестициялық
бағдарламаны іске асыру шеңберінде мына іс-шаралар жүзеге асырылды:
—— 35/6 кВ «БКНС–2,3,4,5», Тасбұлат, Бекет-Ата,
Аққұдық, Ақжігіт қосалқы станцияларында ЭРУ–6
жабдығын жаңғырту және қайта құру;
—— қуаты 2х6,3 МВА 35/6 кВ «БКНС–3» қосалқы
станциясын қуаты 2х10 МВА трансформаторларға ауыстыру;
—— қуаты бар ҚС-нда күш трансформаторларын қуаты бар трансформаторларға ауыстыру;
—— «Өзен» ҚС бастап «Плато» 110/35/6 кВ ҚС дейін
ұзындығы 18,7 км, қуаты 40 МВА трансформаторға ауыстырумен ӘЖ салу.
«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 2017 жылы инвестициялық салымдарының көлемі 5,1 млрд теңгені құрады. Инвестициялық бағдарламаны орындау
шеңберінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:

– 5 276,2

Өткізу шығындары

– 2 148,1

– 1 965,0

– 1 574,8

Қаржылық шығындар

– 4 812,5

– 2 102,5

– 2 397,8

– 30,3

– 103,7

– 2 646,2

19 579,4

501,3

544,3

Бағам айырмасынан шығын
Өзге кірістер
Салық салғанға дейінгі пайда

37 449,1

21 484,5

13 281,0

Табыс салығы бойынша шығындар

– 3 973,1

– 4 402,3

– 3 202,4

Таза пайда

33 476,0

17 082,3

10 078,6

Кіріс, өзіндік құн және жалпы пайда серпіні, млрд теңге

0,4–10 кВ электр желілеріне жөндеп қызмет көрсету,
қайта құру және жаңғырту бойынша барлық жұмыс
түрлерін орындау кезінде 21 932 тоқған ағаш тіреулер жаңа темір-бетон тіреулерге алмастырылды.
«Қарағанды Жарық» ЖШС инвестициялық салымдарының көлемі 2017 жылы 2,2 млрд теңгені
құрады. Инвестициялық бағдарламаны орындау
шеңберінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:
—— Қайта құрылды: ТҚС, ЖТҚС күштік жабдығымен
және ЭЭКЕААЖ жабдығымен – 78 дана, КВЛ
(ӨОС) – 48 км; 33 км ӘЖ 0,4–10 кВ салынды.
—— БАЭЖ, ШАЭЖ радиорелелік байланыспен жабдықтау бойынша жұмыстар орындалды.
—— ЖЭЖ ОДҚ диспетчерлік пунктінің жаңа ғимараты
тұрғызылды.
—— «Тихоновка» ҚС 110/10 кВ құрылысы үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленді, сондай-ақ
инженерлік-геологиялық ізденістер орындалды.
Осы іс-шараларды жүзеге асыру нормативтік техникалық шығындарды азайтуға, сондай-ақ қамтылатын
өңірлерді электрмен жабдықтау сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік берді.

2012

Кіріс

2013

2014

Өзіндік құн

2015

Жалпы пайда

2016

2017

31,2

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

«Шығыс Energo» ЖШС инвестициялық салымдарының көлемі 3,3 млрд теңгені құрады. Өскемен
ЖЭО-нда өнімділікті 32000 м3/с-қа дейін арттырумен градирняны кеңейту жобасын жүзеге асыру
жалғасуда. Қолданыстағы күл үйіндісін қайта құру
жобасы орындалды, сондай-ақ күл-қож қалдықтарын
қоймалауға арналған жаңа күл үйіндісін жобалау жұмысы басталып кетті.

– 5 870,1

66,1

Менеджмент құрылымы

– 6 388,7

97,3

Корпоративтік басқару қағидалары

Әкімшілік шығындар

31

Корпоративтік басқару

24 631,7

51,5

2018 жылға арналған жоспарлар

31 024,4

82,5

Қызметтің қаржылық нәтижелері

31 249,4

24,6

Инвестициялық жобалар

Жалпы пайда

56

Операциялық қызметтің нәтижелері

80 601,8
– 55 970,1

80,6

Сыртқы ортаға шолу

2017 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС-нің
инвестициялық салымдар көлемі 3 млрд теңгені
құрады. «Караганда Энергоцентр» ЖШС өз қуаттарын жаңғыртуды және қайта құруды жалғастыруда.
2017 жылы № 1 ст. турбоагрегатында жоғары қысым
роторын ауыстырумен және орта әрі төмен қысым
роторларының күрекше аппараттарын қалпына келтірумен ағын бөлгін қайта құру жүргізілді. Бұған қоса,
№ 2 күл үйіндісінің 3-секциясының дамбасын көтеру
бойынша жобаның бірінші кезеңі іске асырылды.

82 476,9
– 51 452,4

23,3

Стратегиялық есеп

2015 ж.

97 337,0

52

Бәсекелік артықшылықтар

2016 ж.

– 66 087,7

Өзіндік құн

75,3

Бизнес-үлгі

2017 ж.

Түсім

17,8

Стратегия

Кірістер туралы есептің негізгі деректері, млн теңге

64,8
47

Міндет, топшылау, құндылықтар

Кірістер мен шығындар талдауы

17,5

Қызметінің географиясы

—— Ордабасы ауданының Ықылас-Темір ауылында,
Түлкібас ауданының Майлыкент а/о, Түркістан
ауданының Достық елд. 35/10 кВ ҚС салынып,
пайдалануға берілді. Жаңа қосалқы станциялар
қолданыстағы станцияларға түсетін және электр
берілісі желілеріндегі жүктемелерді оңтайландыруға және аталған елдімекендерді электрмен
жабдықтау сапасы мен сенімділігін арттыруға
мүмкіндік берді;
—— Отырар, Түркістан аудандарын қоректендіретін,
ұзындығы 76 км 110 кВ Л–169 ӘЖ-нде (сақиналық желі) АС–70 сымдары АС–120 сымдарына
ауыстырылды, ПФ–6 маркалы оқшаулағыштар
ПС–70, ПСД–70 оқшаулағыштарына ауыстырылды және құстан қорғайтын құрылғылар орнатылды, бұл желінің өткізгіштік қабілетін 21   МВт-қа
арттыруға және тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік берді;
—— Жалпы ұзақтығы ӘЖ 0,4 кВ – 309,59 км ӨОС қолданумен қоса ӘЖ 0,4–10 кВ электр берілістің әуе
желілерін толық жаңғырту орындалды.
—— «Мақтаарал» 110/35/10кВ ҚС-нда ЭЭКЕААЖ
жүйесі енгізілді.
—— 43 ТҚС, ГКТП, ЖТҚС-да 4 653 абонентті қамтумен
Түркістан қаласында ЭЭБН ЭЭКЕААЖ енгізілді.

39,4

Компания дамуының қысқаша тарихы

2010 жылдан бастап 2017 жылға дейін Топ 182 млрд
теңгеден артық инвестициялады, бұл жабдықтың
үнемділік және сенімділік көрсеткіштерінің айтарлықтай жақсаруына алып келді. Осы кезең ішінде
белгіленген қуаттарды пайдалану коэффициенті
0,48 %-дан 0,74 %-ға дейін өсті (бұл республика
бойынша орташа коэффициенттен айтарлықтай
басым).

56,9

Еншілес компаниялардың бейіндері

Мазмұны

Стратегиялық
есеп

Компания
туралы

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Кірістер құрылымы, 2016 ж.

Кірістер құрылымы, 2017 ж.

1,1%

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні

1,1%

11,5%

13,9%

Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы

12,8%

14%

Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия

73,5%

Бизнес-үлгі

72,2%

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар

Электр энергиясын сату

Электр энергиясын сату

Электр энергиясын жіберу

Электр энергиясын жіберу

Жылу энергиясын сату

Жылу энергиясын сату

Өзге

Өзге

Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары

Өзіндік құн құрылымы, 2016 ж.

Менеджмент құрылымы

2,4%

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесінің құрамы

2,2%

8,4%

6,4%

Бақылау кеңесі

Өзіндік құн құрылымы, 2017 ж.
8,3%

4,9%

37%

Түсім және өзіндік құнның салыстырмалы өзгеріс
терінің нәтижесінде жалпы пайда 2016 жыл деңге
йінде қалды. Көрсеткіш өсімі 1 %-ды немесе
224,9 млн теңгені құрады. Жыл қорытындысы бойынша жалпы пайда көлемі 31,2 млрд теңгеге жетті.
Өткен жылдары еншілес кәсіпорындарды тиімді
сатып алудан кіріс есептелді, ол 18,6 млрд теңгені
құрап, қаржылық нәтижеге айтарлықтай әсер етті.
Өскемен ЖЭО, Соғра ЖЭО МЭТБК тиімді сатып алудан кіріс сәйкесінше 12,3 млрд теңгені, 791 млн теңгені және 5,5 млрд теңгені құрады.

Өзіндік құн 2017 жылы 28 %-ға немесе 14,6 млрд
теңгеге артты, бұл да Топ құрылымының өзгеруімен
байланысты. Өсім шығындардың барлық негізгі
баптары бойынша орын алды. Атап айтқанда, материал шығындары 34 %-ға (6,5 млрд теңгеге) өсті, ал
электр энергиясын, жылу энергиясын және химия

Нәтижесінде 2017 жылдың қорытындысы бойынша
таза пайда 96 %-ға ұлғайып, 33,5 млрд теңгені құрады. 2016 жылы өсім 69 %-ды құрады.

38,6%

Активтер мен пассивтер серпіні, млрд теңге

11%

10,8%

лық тазартылған суды жіберу бойынша қызметтерге
шығын 17 % (1,9 млрд теңге) өсім көрсетті. Еңбекақы
төлеу шығындары 30 %-ға (1,7 млрд теңге) өсті. Сонымен бірге технологиялық шығындар 2 %-ға азайды. Өзіндік құн құрылымы маңызды өзгерістерге
ұшыраған жоқ.

2017 жылы Компания түсімі 18 %-ға немесе
14,9 млрд теңгеге ұлғайып, жыл қорытындысы бо
йынша 97,3 млрд теңгені құрады. Өсу қызметтің
барлық сегменттерінде байқалды. Түсімнің 72 %-ы
электр энергиясының сатылымына келді. Осы бағыт
бойынша кіріс өсімі 2017 жылы 16 %-ды немесе
9,7 млрд теңгені құрады. Жылу энергиясын сатудан
табыс 43 %-ға немесе 4,1 млрд теңгеге артты. Электр
энергиясын беру 8 % немесе 947,3 млн теңге өсім
көрсетті. Түсімнің өсуі, ең алдымен, өндірістік көрсеткіштердің ұлғаюымен және электр, жылу энергиясын босатудың өсуімен байланысты, ол, өз кезегінде, 2017 жылы жаңа еншілес кәсіпорындарды сатып
алумен байланысты. Электр және жылу энергиясын
сату көлемі «Соғра ЖЭО» ЖШС кірістерінің есебінен
2,4 млрд теңгеге және «Өскемен ЖЭО» ЖШС кіріс
терінің есебінен 8,9 млрд теңгеге ұлғайды.

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2012

Активтер

2013

2014

Міндеттемелер

2015

Капитал

2016

2017

129,1

105,6

234,7

Өзге

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

88,8

Жөндеу

Өзге

Қоршаған ортаны қорғау

66,6

Технологиялық шығындар

Жөндеу

Қызметкерлерді басқару саясаты

155,4

Жалақы және байланысқан салықтар

Технологиялық шығындар

71,7

Жалақы және байланысқан салықтар

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

66,3

Тозу

137,9

Тозу

54,8

Маркетингтік қызмет

73,5

Электр энергиясын, жылу энергиясын, химиялық
тазартылған суды жіберу бойынша қызметтер

128,3

Электр энергиясын, жылу энергиясын, химиялық
тазартылған суды жіберу бойынша қызметтер

46,3

Тәуекелдерді жіктеу

97,7
51,3

Материалдар

38,6

Материалдар

Тәуекелдерді басқару жүйесі

46,1

19,5%

21,4%

Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару

15,5%

13,6%

Бас директор, оның орынбасарлары

84,7

Атқарушы орган

Мазмұны

Стратегиялық
есеп

Компания
туралы

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

Баланс талдауы
Баланстың негізгі деректері, млн теңге
Активтер

2017 ж.

2016 ж.

2015 ж.

234 651,6

155 396,2

137 947,5

Ұзақ мерзімді активтер

207 197,1

133 467,6

125 125,5

Негізгі қаражаттар

203 095,7

131 353,2

121 905,7

3 152,1

1 187,0

2 517,8

949,3

927,4

702,0

27 454,6

21 928,6

12 822,0

Тауар-материалдық қорлар

3 786,1

2 437,9

2 679,0

Сауда-дебиторлық берешек

9 958,2

7 690,4

6 990,1

Ақша қаражаттары және олардың баламалары

6 444,5

2 358,9

1 111,2

Сыртқы ортаға шолу

Өзге

7 265,7

9 441,4

2 041,7

Операциялық қызметтің нәтижелері

Міндеттемелер

105 579,1

66 646,0

66 279,6

Инвестициялық жобалар

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

73 640,1

43 604,5

41 894,5

Қызметтің қаржылық нәтижелері

Банк қарыздары және облигациялар

41 396,7

25 107,9

26 772,0

2018 жылға арналған жоспарлар

Шегерілген салық міндеттемелері

28 913,8

18 384,5

14 998,7

3 329,7

112,0

123,8

31 939,0

23 041,6

24 385,1

4 911,8

4 817,4

9 155,2

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп

Корпоративтік басқару

Берілген ұзақ мерзімді аванстар
Өзге
Ағымдағы активтер

Өзге

Корпоративтік басқару қағидалары

Ағымдағы міндеттемелер

Менеджмент құрылымы

Сауда кредиторлық берешек

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

Банк қарыздары және облигациялар

15 752,2

11 949,6

10 789,9

Бақылау кеңесі

Өзге

11 275,0

6 274,6

4 440,0

Бақылау кеңесінің құрамы

Капитал

129 072,5

88 750,2

71 667,9

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

Жарғылық капитал

11 636,4

11 636,4

11 636,4

Атқарушы орган

Қосымша төленген капитал

9 239,1

9 239,1

9 239,1

Бас директор, оның орынбасарлары

Бөлінбеген пайда

96 699,6

67 874,6

50 792,4

Сыйақылар туралы ақпарат

Бақыланбайтын үлес

11 497,3

–

–

Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Компания активтері 2017 жылы 51 %-ға, 234,7 млрд
теңгеге дейін өсті. Соның ішінде ұзақ мерзімді активтер 55 %-ға, 207,2 млрд теңгеге дейін ұлғайды,
ал ағымдағы активтер 25 %-ға өсіп, 27,5 млрд теңгені құрады. Активтердің көбеюі белгілі бір дәрежеде негізгі қаражаттың 55 % немесе 72 млрд теңгеге
өсуімен шартталған. Жаңа еншілес компанияларды
сатып алу барысында бизнесті біріктіру кезінде негізгі қаражаттың түсуі 2017 жылы 73,5 млрд теңгені
құрады. Бұған қоса, негзігі қаражаттың түсуі электр
энергиясын өндіру, жіберу және тарату бойынша
жабдықты жаңғыртумен және қайта құрумен көрсетілген. 2017 жылы, пайдалануға беру күнінде, пайдалануға берілген объектілердің және күрделі жөндеулердің баланстық құны 12,5 млрд теңгені құрады.
Сонымен бірге бір жылда 10,5 млрд теңге сомасында жабдықтың тозуы есептелді.

Компанияның міндеттемелері 2017 жылы 58 %,
105,6 млрд теңгеге өсті. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
2017 жылы 69 %, 73,6 млрд теңгеге дейін ұлғайды.
Ағымдағы міндеттемелердің өсімі 39 %-ды құрады,
ал жыл соңындағы көлемі 31,9 млрд теңгеге жетті.
Компанияның 2017 жыл соңындағы қарыздарының
көлемі 57,2 млрд теңгені құрап, бір жылда 54 %-ға
ұлғайды. Соның ішінде қарыздардың ағымдағы бөлігі
15,8 млрд теңгені құрады. Банк қарыздары 2017 жылдың соңында 49,5 млрд теңгені құрады, олардың
көлемі бір жылда 12,4 млрд теңгеге өсті. Несиелер
сомасынан 37 %-ды энергетикалық блок құрылысы
бойынша инвестициялық жобаны қаржыландыру
үшін ашылған «Қазақстан Даму банкі» АҚ-ндағы «Караганда Энергоцентр» ЖШС еншілес кәсіпорнының
берешегі құрайды. Өткен жылы Компания сондай-ақ
7,7 млрд теңгеге облигациялар шығарды.

Компания капиталы 2017 жылы 45 %-ға ұлғайып,
129,1 млрд теңгені құрады. Өсім, ең алдымен, бөлінбеген пайданың 42 %, 96,7 млрд теңгеге дейін ұлғаюымен шартталған. Бұған қоса, өткен жылы капиталда еншілес кәсіпорында сатып алу кезінде туындаған,
11,5 млрд теңге мөлшеріндегі бақыланбайтын үлес
ескерілген.

2017 жыл ішінде Компания қатысушылардың Жалпы
жиналысының 2017 жылғы 17 мамырдағы шешімінің
негізінде 2016 жылдың қорытындысы бойынша
4,7 млрд теңге мөлшерінде дивидендтер есептеп,
төледі.

Негізгі коэффициенттер талдауы
Қызметтің негізгі көрсеткіштері

2017 ж.

2016 ж.

2015 ж.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті¹ (current ratio)

0,66

0,57

0,47

Жылдам өтімділік коэффициенті² (quick ratio)

0,54

0,47

0,36

Таза пайда нормасы, %

34,4

20,7

12,5

Жалпы пайда нормасы, %

32,1

37,6

30,6

Активтердің негізгі пайдалылық коэффициенті ³ (Basic earning power)

17,7 %

15,0 %

11,2 %

Активтердің табыстылығы⁴ (ROA)

14,3 %

11,0 %

7,3 %

Жеке капиталдың табыстылығы⁵ (ROE)

25,9 %

19,2 %

14,1 %

EBITDA, млрд теңгемен

52,09

30,38

21,50

EBITDA маржасы

53,5 %

36,8 %

26,7 %

Жеке капиталдың жеткіліктілік коэффициенті⁶

55,0 %

57,1 %

52,0 %

Қаржылық леверидж коэффициенті⁷

32,1 %

28,3 %

37,4 %

Қорлар айналымының коэффициенті (inventory turnover ratio)

21,24

20,11

22,32

Дебиторлық берешек айналымының мерзімі (күндермен)

Өтімділік коэффициенттері

Пайдалылық коэффициенттері

Капитал құрылымының коэффициенттері

Тиімділік коэффициенттері

33,09

32,48

29,49

Негізгі қаражат айналымының коэффициенті

0,48

0,63

0,66

Активтер айналымының коэффициенті

0,41

0,53

0,58

Пайыздарды жабу коэффициенті⁸

8,65

11,05

6,45

20,53 %

17,55 %

13,62 %

Тартылған капиталдың табыстылығы⁹ (ROCE)

¹ Ағымдағы өтімділік коэффициенті айналым активтерінің (корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала
төлемді және өзге ағымдағы активтерді ескермей) қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы ретінде есептеледі.
² Жылдам өтімділік коэффициенті өтімді активтерді (корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлемді
және өзге ағымдағы активтерді ескермей) қысқа мерзімді міндеттемелерге бөлу арқылы есептеледі.
³ Активтердің негізгі пайдалылық коэффициенті = EBIT / активтер.
⁴ Активтердің табыстылығы = таза пайда / активтер.
⁵ Жеке капитал табыстылығы = таза пайда / жеке капитал.
⁶ Жеке капиталдың жеткіліктілік коэффициенті = капитал / активтер.
⁷ Қаржылық леверидж коэффициенті = ұзақ мерзімді міндеттемелер / жеке капитал.
⁸ Пайыздарды өтеу коэффициенті = EBIT / төленуі тиіс пайыздар.
⁹ Тартылған капиталдың табыстылығы = EBIT / (жеке капитал + ұзақ мерзімді міндеттемелер).

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері

2017 жылы барлық негізгі көрсеткіштер бойынша жақсару байқалады. Осылай, атап айтқанда, айналым
қаражаттарының басып озатын өсімі өтімділік көрсеткіштерінің жоғарылауына алып келді. Ағымдағы
өтімділік коэффициенті 2017 жылы 0,66-ны құрады,
ал 2016 жылы 0,57 белгісіне жеткен болатын. Жылдам өтімділік коэффициенті 2016 жылғы 0,47-ден
2017 жылы 0,54-ке дейін өсті.
Пайдалылық коэффициенттері 2017 жылдың қорытындысы бойынша таза пайда көлемінің айтарлықтай
өсуі салдарынан ұлғайды. Таза пайда нормасы өткен
жыл қорытындысы бойынша 34,4 %-ды құрады, ал
2016 жылы 20,7 %-ға жеткен болатын. Сонымен бірге
жалпы пайда нормасы түсімнің өсуі көбінесе өзіндік
құнның артуымен өтелгендіктен, 37,6 %-дан 32,1 %-ға
дейін төмендеді. Активтердің табыстылығы 14,3 %-ға
жетті (2016 жылы 11 %), ал капитал пайдалылығы –
25,9 % (19,2 %). Жыл қорытындысы бойынша EBITDA

52,09 млрд теңге деңгейінде қалыптасты, ал EBITDA
маржасы 53,5 %-ға жетті.
Компания қаржылық тұрақтылығын сақтап, сенімді баланс құрылымын, сондай-ақ қарыз жүктемесінің аз деңгейін көрсетеді. Осылай, 2017 жылдың қорытындысы
бойынша баланс валютасындағы капитал үлесі 55 %-ға
жетті, ал банк қарыздарының капиталға қатынасын
бейнелейтін қаржылық леверидж коэффициенті жыл
қорытындысы бойынша 32,1 %-ды құрады.
Компания жоғары тиімділік деңгейін сақтайды, алайда кейбір көрсеткіштер 2017 жылы негізгі қаражаттар мөлшерінің жылдам өсуі салдарынан төмендеді.
2017 жылдың қорытындысы бойынша негізгі қаражат
айналымының коэффициенті 0,48-ді, ал активтер айналымының коэффициенті – 0,41-ді құрады. Тартылған
капитал табыстылығы (ROCE) 2017 жылы 20,53 %-ды
құрады.

Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар

2018 жылға арналған жоспарлар

Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

1. Қазақстан қор биржасында облигацияларды сәтті
орналастыру (KASE).
2. Эмитенттің шетелдік және ұлттық валютадағы ұзақ
мерзімді дефолт рейтингісін (ЭДР) қолдау және
жаңарту бойынша шараларды іске асыру.
3. Компанияның ұзақ мерзімді даму стратегиясын жүзеге асыру үшін халықаралық стратегиялық серіктестерді тарту жөніндегі жұмыс.
4. Компанияның мүдделерін заңнамалық деңгейде белсенді жылжыту. Компания үшін қажетті
заңнамаға барлық түзетулерді бейінді қауымдас
тықтардың (Атамекен, ҚЭҚ, KAZENERGY) және жобалардың уәкілетті органдарының қарастыруына
ұсыну.
5. Қарағанды ЖЭО–1 станциясында № 1, 5 ст. қазан
агрегаттарына және № 2 ст. турбоагрегаттарына
күрделі жөндеу жүргізілетін болады. Қалған жабдықтарға ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалады.
6. Қарағанды ЖЭО–3 станциясында жоспарланған
істер:
►► № 4, 7 ст. қазан агрегаттарына қызып кететін беттерді алмастыру арқылы күрделі жөндеу жасау;
►► № 3, 5 ст. турбоагрегаттарына күрделі жөндеу
жасау;
►► барлық қазан және турбоагрегаттарын ағымдағы
жөндеуден өткізу;
►► шамамен 3 300 шаршы метр полимер жабынды
қалпына келтіру және шамамен 500 бүріккіштерді

алмастыру арқылы № 3 мұнаралы суытқышқа жөндеу жасау;
►► № 2 күл үйіндісінің 3-секциясын ұлғайтудың 2-кезеңін орындау.
7. Өскемен ЖЭО станциясында жоспарланған істер:
►► азот оксидін ауаға шығаруды азайту мақсатында
№ 15 ст. қазан агрегатын қайта құру;
►► № 10, 13 ст. қазан агрегаттарына күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізу;
►► № 8, 9, 12 ст. турбоагрегаттарына күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізу;
►► барлық қазан және турбоагрегаттарын ағымдағы
жөндеуден өткізу;
►► желдеткішті суытқыш мұнараның өнімділігін
арттыру;
►► № 3 күл үйіндісін қайту құрудың 1-кезеңін орындау.
8. «Қарағанды Жарық» ЖШС-де келесі шаралар
жоспарланған:
►► ӨОС қолдану арқылы 10–0,4 кВ таратқыш тораптарды ауқымды қайта құру;
►► қосалқы станцияны 110 кВ кернеу сыныбына ауыстыру арқылы жаңа «Тихоновка» ҚС салу;
►► 110/10 кВ «Восток» ҚС-да 110 кВ АЖ және ҚТ-ны
ВТБ–110 электр-газдық ажыратқыш және РГНП–
110 ажыратқышқа алмастыру бойынша жұмыстар,
10 кВ тозған майлы ажыратқыштарды вакуумды
ажыратқыштарға, релелік қорғаныс құрылғыларын
және автоматиканы жаңарту жоспарланған;

►► 35/10 кВ Абай–Бытовая ҚС-да 35 кВ АЖ және ҚТ-ны
серіппелі жетегі және АС/DC шкафтары бар ВБЭТ–
35–12,5/1000 УХЛ1 типті вакуумды ажыратқышқа
ауыстыру жұмыстары, 35 кВ бетон порталдарды металл порталдарға және мырышпен қапталған порталдарға алмастыру, ПРГ–00–5Б жетегі бар РГП–
2–35.III/1000 УХЛ1 35 кВ ажыратқыштарды орнату
жоспарланған;
►► 35/10 Жаңа Майқұдық ҚС-да ВМ 35 кВ майлы ажыратқыштарын ВБЭТ–35 III–25/1250 УХЛ1 сериялы ППУ–600 серіппелі жетегі бар вакуумды ажыратқыштарға алмастыру, В 35 кВ екінші реттік
тізбектердің кабельді байланыстарын ауыстыру,
СВМ 10 кВ майлы ажыратқышын УРЗА СВ 10 кВ ауыстыра отырып ВВ/TEL–10–31,5/1600 У2 вакуумды
ажыратқышқа алмастыру, сонымен қатар 35 кВ ажыратқыштарын ПРГ–00–5 УХЛ1 жетектерімен РГП–2–
35/1000 УХЛ 1 ажыратқыштарына алмастыру жұмыстары жоспарланған.
9. «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-де келесі шаралар
жоспарланған:
►► Қызыл-Су, Артель, К. Маркс елдімекендерінде, Шымкент қаласы мен Қазығұрт ауданының Ақбастау
ауылында (Шарбұлақ) 0,4–10 кВ кернеу сыныбы
желілерін салу;
►► Шымкент қаласының Забадамская 110/35/10 кВ ҚСда майлы ажыратқыштары бар физикалық тозығы
жеткен КТСҚ 10 кВ вакуумды ажыратқыштары бар –
19 дана, СР 10 кВ – 1 дана, ТСН – 2 дана, КМТ – 2
дана, жаңа КТСҚ-ларға ауыстыру жоспарланған;
►► Қазығұрт ауданындағы 110/35/10 кВ Ленинская
ҚС-да ММО 110 кВ (Л–148, Л–149, ОВ) тозығы жеткен майлы ажыратқыштарды заманауи ВГП–110
электр-газдық ажыратқыштарға – 3 дана, ЖБП (сэндвич-панель) монтажы, релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын жаңарту жоспарланған;
►► Түркістан ауданындағы 110/35/6 кВ ЖБИ ҚС-да тозған 110 кВ АЖ және ҚТ және ВМТ–110 Л–169 майлы ажыратқыштарды ВГП–110 типті электр-газдық
ажыратқыштарға ауыстыру бойынша жұмыстар, тозығы жеткен 6 кВ майлы ажыратқыштарды вакуумды
ажыратқыштарға алмастыру, релелік қорғаныс және
автоматика құрылғыларын жаңарту жоспарланған;
►► ӨОС қолдану арқылы 0,4–10 кВ таратушы желілерді
қайта құру; ЭЭКЕААЖ жүйесін әрі қарай дамыту.

10. «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ
келесі шараларды жоспарлауда:
►► 110/6 кВ «Шайыр» ҚС-да С–35М типті сапалық және
физикалық тозған майлы ажыратқыштарды 35 кВ
NOJA Power OSM38–12–800–300 реклоузерге ауыстыру бойынша жұмыстар, ВМПП–10 КТСҚ 10 кВ
майлы ажыратқыштары бар сапалық және физикалық
тозған ұяшықтарды ВВ-СЭЩ-П3–10 вакуумды ажыратқыштары бар КСО2–10 камераларға ауыстыру,
сонымен қатар сапалық тозған тоқ трансформаторларын (ТТ) және ТН 10 кВ кернеу трансформаторларын ауыстыру және орнатылатын жабдықтың қолданыстағы релелік қорғаныс және автоматиканың
сызбаларына интеграциялау жоспарланған;
►► «Қаражанбас» ТТҚС-ғы 1х125МВА автотрансформаторымен 220 кВ Ақтау – Қаражанбас ЭЖ құрылысы
бойынша жұмыстар жоспарланған;
►► 110/6 кВ «Промзона» ҚС-да ВМПП–6 КТСҚ 6 кВ типті
майлы ажыратқыштары бар сапалық және физикалық
тозығы жеткен ұяшықтарды ВВ-СЭЩ-П3–10 вакуумды ажыратқыштары бар КСО 292 камераларына ауыстыру бойынша жұмыстар, сонымен қатар сапалық
тозған тоқ трансформаторларын (ТТ) және ТН 6 кВ
кернеу трансформаторларын ауыстыру және орнатылатын жабдықтың қолданыстағы релелік қорғаныс
және автоматиканың сызбаларына интеграциялау
жоспарланған;
►► «Өзен» 220 кВ ҚС-нан бастап 110/35/6 кВ «Плато»
ҚС-на дейін ұзындығы 18,7 км, 1х40 МВА трансформаторын ауыстырумен 110 кВ ЭБЖ құрылысын аяқтау
жоспарланған;
►► 35/6 БКНС–4 ҚС-да және 110/10 кВ «Құрық»
ҚС-да күштік трансформатордың оқшаулағыш сипаттамаларын қалпына келтірумен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
11. Энергия өткізу компанияларының инженерлік
желілерге және жылу энергиясын есептеудің үйге ортақ аспаптарына қызмет көрсету нарығын әрі қарай
кеңейту.
12. Энергиямен жабдықтау ыңғайлылығын арттыру мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысының абоненттері
үшін Бірыңғай төлем құжатын жаппай енгізу.
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КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ

Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару Топтың бәсекеге қабілеттілігін және экономикалық тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Топ үшін корпоративтік басқарудың маңызды қағидалары:
►► басқару шешімдерін қабылдауға, қабылданған шешімдер үшін
жауапкершілікке және корпоративтік қатынастар қатысушыларының мүдделеріне әсер ету арасындағы теңгерімді қамтамасыз
ету;
►► зерделі және білікті басқарудың және тиісті бақылаудың стандарттарын орнату;
►► Топтың өндірістік құрылымын оңтайландыру және капиталды барынша тиімді қолдану;
►► Топтың қаржы-шаруашылық қызметінің айқындығын және
есептілік көрсеткіштерінің дұрыстығын қамтамасыз ету;
►► инвесторлардың сенімін арттыру, инвестициялық климатты жақсарту және инвестициялардың көлемдерін арттыру, құрылымын
және сапасын жақсарту.

Корпоративтік басқару қағидалары

Менеджмент құрылымы

Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы

Топтың корпоративтік басқармасының құрылымы қамтамасыз етуі
тиіс:
►► қатысушылардың құқықтарын қорғау;
►► мүдделі тұлғалардың заңмен қарастырылған құқықтарын
мойындау;
►► корпорацияға қатысты барлық елеулі мәселелер бойынша ақпаратты уақтылы және нақты ашу;
►► Бақылау кеңесінің тарапынан атқарушы органды, сонымен қатар
оның қатысушыларының ҚКЖ-не есеп беруге міндеттілігін тиімді
бақылау.

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет

Компания құрылымы үш блокқа бөлінеді: Қатысушылардың жалпы
жиналысы, Бақылау кеңесі, атқарушы орган.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

ҚКЖ дамуының негізгі факторлары: қолда бар
активтерді жаңғырту, өндіруші және энергия
беруші қуаттарды кеңейту, сондай-ақ өткізу
компанияларының клиентке бағдарлануы.

Қатысушылардың жалпы
жиналысы – ҚКЖ жоғарғы органы,
Компания қызметінің маңызды
мәселелері бойынша шешімдерді
шығарады: жарғыны, жарғы
капиталын, фирмалық атауды
өзгерту, атқарушы органды құру,
оның уәкілеттілігінің мерзімінен
бұрын тоқтату, Бақылау кеңесін
сайлау немесе оның қызметін
тоқтату, қаржы есептемесін,
Компанияның/Компаниялар
тобының мүлкін кепілге беру және
тағы басқа.
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Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

Бақылау кеңесі

Компанияның қысқаша бейіні
Компанияның Бақылау кеңесі Компания қызметіне
жалпы басшылықты, Компанияның атқарушы органының қызметіне бақылау, қаржы-шаруашылық
қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау
кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер
жатады:

Еншілес компаниялардың бейіндері

ҚАТЫСУШЫЛАР
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►► қызметтің басым бағыттарын анықтау және
даму стратегиясын, Компанияның орташа
мерзімдік даму жоспарын бекіту, сонымен қатар
Компанияның стратегияларын, жоспарларын
және бюджеттерін жүзеге асыруға мониторинг
жүргізу;
►► жалпы құны Топқа тиесілі барлық негізгі қаражаттың теңгерімдік құнының қосындысынан
25 және одан көп пайызды құрайтын Компанияның мүлікті алу және/немесе одан айыру бойынша жасалатын бір немесе бірнеше дәйекті
мәмілелер туралы шешім қабылдау;
►► компанияның белгілі бір қаржы және өндірістік
құжаттарын, қаржы және өндірістік/техникалық
нормалар мен нормативтерді бекіту формасында Компанияның өндірістік және қаржы саясатын анықтау;
►► сыртқы аудитордың сапасына және тәуелсіздігіне бақылау жүргізу;
►► сыртқы аудитордың қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау;
►► компанияның ішкі ережелерімен қарастырылған
басқа мәселелер.

Бақылау кеңесінің мақсаты: Компанияның атқарушы органының қызметіне бақылау жасау, соның
ішінде Компанияның мүдделерін жүзеге асыруды
қамтамасыз ету және қатысушылардың құқықтарын
қорғау, Компания қызметінің қағидалары мен ережелерін орнату, сонымен қатар Компанияның қатысушылар және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін сақтауды және түсінуді қамтамасыз ету.
2017 жылы Бақылау кеңесі 7 рет шақыртылды. Бақылау кеңесі басты назарға алған негізгі мәселелер:
►► 2017 жылдың І-тоқсаны бойынша «ҚКЖ» ЖШС
болжамдық орындауы бойынша есептемені қарастыру және бекіту;
►► бірінші жартыжылдық бойынша қаржы-шаруа
шылық қызмет фактісінің нәтижелері бойынша
2017 жылғы «ҚКЖ» ЖШС тиімділігінің басты
көрсеткіштерін (ТБК) және пайда мен шығындар
бюджетін түзетуді қарастыру және бекіту;
►► «ҚКЖ» ЖШС Бақылау кеңесінің қаржы және инвестициялар бойынша комитетінің мүшелерін
бекіту;
►► ҚЕХС сәйкес дайындалған, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «ҚКЖ» ЖШС компаниялар тобының шоғырландырылған қаржы
есептемесінің және жеке қаржы есептемесінің
аудитін жүргізу үшін «ҚКЖ» ЖШС компаниялар
тобының сыртқы аудиторының кандидатурасын
қарастыру.
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ИДРИСОВ Динмухамет Аппазович

Бақылау кеңесінің Төрағасы.

Перспективалық
жобалар бөлімі

—— 2014 жылғы 6 ақпаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылау кеңесінің Төрағасы.
—— 2010 жылғы 1 сәуірден бастап бүгінгі күнге дейін – «Ordabasy Group»
ЖШС Бақылау кеңесінің Төрағасы.
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КАНАФИН Аскар Ахилбекович

Бақылау кеңесінің мүшесі, Стратегиялық комитет мүшесі.
1972 жылы 27 қарашада туған.
—— 2014 жылғы 6 ақпаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі.
—— 2013 жылғы 1 қарашадан бастап бүгінгі күнге дейін – «Ordabasy Group» ЖШС Басқармасының Төрағасы.
—— 2006 жылғы қыркүйектен бастап 2012 жылғы қаңтарға дейін – «Resmi» компаниялар
тобы» АҚ Бас директоры.
—— 2005 жылғы 1 тамыздан бастап 2012 жылғы 31 тамызға дейін – «Innova Investment»
ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі.
—— 2004 жылғы 3 мамырдан бастап 2012 жылғы 31 тамызға дейін – «Resmi» Инвестиция
лық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
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САЛИМОВА Асия Молдабаевна

Бақылау кеңесінің мүшесі, Аудит бойынша комитеттің төрағасы.
1970 жылы 13 қазанда туған.
—— 2014 жылғы 6 ақпаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі.
—— 2013 жылғы 20 қарашадан бастап бүгінгі күнге дейін – Басқарма төрағасының орынбасары – «Ordabasy Group» ЖШС комплаенс-директоры.
—— 2006 жылғы 1 қарашадан бастап 2013 жылғы 1 ақпанға дейін – «Қазфарм» ЖШС
қаржы директоры.
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Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

АХАНОВ Султан Айтпекович

Бақылау кеңесінің мүшесі.

1984 жылы 31 қаңтарда туған.
—— 2017 жылғы желтоқсаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жү
йелері» ЖШС қаржы мәселелері бойынша Бас директордың орынбасары.
—— 2015 жылғы қыркүйектен бастап 2017 жылғы желтоқсанға дейін – «Ordabasy Group»
ЖШС басқарушы директоры.
—— 2011 жылғы маусымнан бастап 2015 жылғы қыркүйекке дейін – «Kazsphere»
компаниялар тобының негізін салушы, Бас директоры.
—— 2010 жылғы қыркүйектен бастап 2011 жылғы маусымға дейін – Қазақстан-Малайзия
сауда палатасының бас директоры.

2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша «ҚКЖ» ЖШС
Бақылау кеңесі жанында үш комитет қызмет жасайды
(2014 жылғы 6 ақпанда құрылған):
1) Аудит комитеті;
2) Қаржы және инвестициялар комитеті;
3) Стратегия комитеті;
4) Тағайындау
және
сыйақылар
комитеті
(құрылмаған).
2017 жылы «ҚКЖ» ЖШС Бақылау кеңесінің комитеттері 6 рет жиналды. Бақылау кеңесі басты назар аударған негізгі мәселелер:
►► бірінші жартыжылдық бойынша қаржы-шаруа
шылық қызмет фактісінің нәтижелері бойынша
2017 жылғы «ҚКЖ» ЖШС тиімділігінің басты көрсеткіштерін және пайда мен шығындар бюджетін
түзетуді қарастыру;
►► 2017 жылғы І-тоқсан нәтижесі бойынша Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің нақты
нәтижелерін 2017 жылғы осы мерзімдегі жоспармен және 2016 жылғы сәйкес кезеңдегі фактімен
салыстыру арқылы қарастыру;
►► 2017 жылғы Компанияның тиімділігінің негізгі
көрсеткіштерін қарастыру;
►► «ҚКЖ» ЖШС тексерілген қаржы есептемесі және
2016 жылғы «ҚКЖ» ЖШС компанияларының
тобы бойынша шоғырландырылған қаржы есептемесін қарастыру.

Аудит комитеті Топтың қаржы есептемесін дай
ындау процесіне талдау, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігіне
талдау, сонымен қатар сыртқы және ішкі аудитордың тиімділігі мен тәуелсіздігіне талдау жасайды.
Сонымен қатар оның жауапкершілігіне – Топтың ҚР
заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жатады.

Атқарушы орган
Компанияның атқарушы органы Бас директор болып
табылады, ол қатысушыларға есеп беруге міндетті,
Компания атынан және оның мүддесі үшін әрекет
етеді және қатысушылардың Жалпы жиналысының
құзыретіне жататындардан басқа Компанияның
қызметі бойынша ағымдағы барлық мәселелерді
шешеді.

Комитет құрамы:
—— Салимова Асия Молдабаевна – комитет
төрағасы;
—— Назханова Гульнара Майэровна – комитет
мүшесі;
—— Аханов Султан Айтпекович – комитет мүшесі;
—— Усенко Владимир Иванович – комитет мүшесі.

Қаржы және инвестициялар комитеті қаржыландыруды тарту, тартылатын қаржыны тиімді бағалауды орнату, инвестициялық жобаларды бағалау
үшін жауапты, Топтың қаржы-шаруашылық қызметіне
бақылау жүргізеді. Тоқсан бойынша кемінде 1 рет
жиналады.
Комитет құрамы:
—— Аханов Султан Айтпекович – комитет төрағасы;
—— Джунусов Олжас Адильевич – комитет мүшесі;
—— Усенко Владимир Иванович – комитет мүшесі.

Стратегия комитеті Топтың дамуының стратегия
лық және басым бағыттарын анықтау мәселелері
бойынша ұсыныстарды шығарады, сонымен қатар
инвестициялық жобалардың келешегін және олардың Топтың құнының артуына әсерін бағалайды.
Жарты жылда кемінде 1 рет жиналады.
Комитет құрамы:
—— Идрисов Динмухамет Аппазович – комитет
төрағасы;
—— Қанафин Аскар Ахилбекович – комитет мүшесі;
—— Айтжанов Наби Еркинович – комитет мүшесі;
—— Аханов Султан Айтпекович – комитет мүшесі.

Тағайындау

және

сыйақылар

комитеті.

Ағымдағы уақытта Тағайындау және сыйақылар комитеті құрылмаған. Компания оны орта мерзімді келешекте құруды жоспарлауда.

Бас директор Компания мүдделерін білдіреді, Компанияның мүлкін және қаражатын басқарады, шарттар (келісімшарттар) жасайды, соның ішінде еңбек
шарттарын жасап, сенімхаттар береді, банктерде
ағымдағы және басқа есепшоттарды ашады, штат
тық күн тәртібін бекітеді, бұйрықтар мен жарлықтар
шығарады, Компанияның барлық қызметкерлері
үшін міндетті тапсырмаларды береді.
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Сыйақылар туралы
ақпарат

Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару

АЙТЖАНОВ Наби Еркинович
1980 жылы 11 қыркүйекте туған.
—— 2010 жылғы 12 сәуірден бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бас директоры.
—— 2008 жылдан бастап 2010 жылғы сәуірге дейін – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС Бас
директоры.
—— 2006 жылдан бастап 2008 жылға дейін – «Энергосбыт» ЖШС директоры.
—— 2005 жылдан бастап 2006 жылға дейін – директордың орынбасары, «Энергопоток»
ЖШС директоры.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС Бақылау
кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлемейді, алайда Бақылау кеңесінің мүшелеріне Бақылау кеңесі мүшелері мен
Компанияның Бақылау кеңесінің комитеттері мүшелерінің қызметтерін орындауға байланысты олардың өз
міндеттемелерін атқару кезеңіндегі іссапар шығындарын, ҚР заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, растайтын құжаттар негізінде («ҚКЖ» ЖШС қатысушыларының
Жалпы жиналысының 2015 жылғы 6 ақпанындағы хаттамасымен бекітілген) өтеп береді.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС атқарушы органының мүшелеріне 2017 жыл бойынша сыйақы мөлшері 54 625 мың теңгені құрады (штаттық кесте бойынша еңбекақы түрінде).

Бас директордың орынбасарлары

Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару

УСЕНКО Владимир Иванович
1960 жылы 7 маусымда туған.
—— 2010 жылғы қаңтардан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС техникалық мәселелер бойынша Бас директордың орынбасары.
—— 2009 жылғы қаңтардан бастап 2010 жылғы қаңтарға дейін – «Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС Корпоративтік басқару бөлімінің бастығы.
—— 2008 жылғы маусымнан бастап қыркүйекке дейін – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» АҚ Электр станциялары бөлімінің бастығы.
—— 2003 жылғы қыркүйектен бастап 2008 жылғы наурызға дейін – «KEGOC» АҚ – Алматы
аймақаралық электр желілерінің өңірлік диспетчерлік орталығының аға диспетчері.

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

АХАНОВ Султан Айтпекович
(2017 жылғы 8 желтоқсаннан бастап қызметінде)
1984 жылы 31 қаңтарда туған.
—— 2017 жылғы желтоқсаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС Қаржы мәселелері бойынша Бас директордың орынбасары.
—— 2015 жылғы қыркүйектен бастап 2017 жылғы желтоқсанға дейін – «Ordabasy Group»
ЖШС басқарушы директоры.
—— 2011 жылғы маусымнан бастап 2015 жылғы қыркүйекке дейін – «Kazsphere»
компаниялар тобының негізін салушы, Бас директоры.
—— 2010 жылғы қыркүйектен бастап 2011 жылғы маусымға дейін – Қазақстан-Малайзия
сауда палатасының Бас директоры.

«Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС
атқарушы органының
мүшелеріне 2017 жыл
бойынша сыйақы
мөлшері 54 625 мың
теңгені құрады (штаттық
кесте бойынша еңбекақы
түрінде).

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Тәуекелдерді басқару жүйесі

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ
БАСҚАРУ

ҚКЖ Компаниялар тобының тәуекелдерді басқару
жүйесі Компаниялар тобының құнын құруға және
сақтауға едәуір әсер ететін тәуекелдер мен мүмкіндіктерді басқаруға бағытталған. Компаниялар тобында тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты тә
уекелдердің басқарылатын деңгейін қабылдау кезінде
барынша көп табыс көрсеткіштеріне қол жеткізу болып табылады. Тәуекелдерді басқару Компаниялар
тобына мақсатқа жетуде жағымсыз әсер беруі мүмкін
оқиғаларды анықтауға, олардың алдын алуға және
азайтуға бағытталған.

Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар

Тәуекелдерді басқару жүйесін құрудың қағидалары

Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар

Жүйелік әдіс. Тәуекелдерді басқару үздіксіз, динамикалық процесс болып табылады, ол Топта және оның
компанияларында – басқарудың әр деңгейінде және
ҚКЖ және оның ЕҰ әр бөлімшелерінде қолданылады.

Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы

Бақылау кеңесінің қадағалау қызметі. Бақылау
кеңесі Компанияның белсенді басқару органы болып
табылады және оның тәуекелдерін басқару үшін қадағалауды қамтамасыз етеді.

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

Тәуекелдерді басқару үшін жауапкершілік. Топтың және оның компанияларының әрбір қызметкері
тәуекелдерді басқару саласындағы мақсаттар мен
тапсырмалар туралы хабардар және өз уәкілеттігі, құзыреті, тәуекелдерді басқару бойынша Басшылықтың
талаптары аясында оның тәуекелдерін басқару тұрғысында өзінің жеке жауапкершілігін түсінеді.

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі

Шешімдерді қабылдау деңгейлерін бөлу. Тә
уекелдерді азайту туралы шешімдер тәуекелдердің
маңыздылығына байланысты басқарудың әр түрлі
деңгейлерінде қабылданады.

Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Тәуекелдерді басқару жүйесінде маңызды элементтердің бірі – әр қызметкер тұлғасында еншілес ұйым
дардың (бұдан әрі – ЕҰ) құрылымдық бөлімшелері
болып табылады. ЕҰ қызметкерлері күнделікті негізде
тәуекелдермен жұмыс істеп, оларды басқарады және
өздерінің қызметтік міндеттемелері саласында олардың әлеуетті әсеріне мониторинг жүргізеді. Құрылымдық бөлімшелер тәуекелдерді басқару бойынша
іс-шаралар жоспарының орындалуы үшін, өз қызметтері саласында едәуір тәуекелдерді уақтылы анықтау
және ол туралы ақпараттандыру үшін және іс-шаралар жоспарына қосу үшін тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстарды беру үшін жауапты.

ҚКЖ Компаниялар тобының тәуекелдерді басқару
жүйесі Компаниялар тобының құнын құруға
және сақтауға едәуір әсер ететін тәуекелдер мен
мүмкіндіктерді басқаруға бағытталған.

Мақсаттармен байланыстыру. Тәуекелдерді басқару Компаниялар тобының стратегиясын дайындау
және құру кезінде қолданылады және стратегиялық
мақсаттар мен нақты бір процестердің мақсаттары
мен қызметтеріне байланысты жүзеге асырылады.
Уақтылы ақпараттандыру. Шешімдерді қабылдау
үшін тәуекелдер туралы ақпараттардың қозғалысы
басқарудың ең төменгі деңгейлерінен жоғарысы-

на қарай жүргізіледі. Ақпаратты жедел түрде беру
тұрақты түрде іске асырылады.

Корпоративтік тәуекелге бағытталған мәдениетті құру. Компаниялар тобының басшылығы, Ішкі
бақылау және тәуекелдерді басқару бөлімі және тәуекелдер бойынша кураторлар Компаниялар тобында
тәуекелдерді басқару саласындағы білім мен қабілеттерді таратуды қамтамасыз етеді. Компаниялар тобында ақпаратпен тиімді алмасу және тәуекелдерді
корпоративтік басқару аясында коммуникативтік ережелерді енгізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.

Мақсаттардың категориялары арасындағы
өзара байланыс. Тәуекелдерді басқару бір немесе
бірнеше жеке, алайда қиылысатын категориялар бо
йынша мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Тәуекелдерді басқару
жүйесінде маңызды
элементтердің
бірі – әр қызметкер
тұлғасында еншілес
ұйымдардың (бұдан
әрі – ЕҰ) құрылымдық
бөлімшелері болып
табылады.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Компаниядағы тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы

Компания туралы

Бақылау кеңесі

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері

Аудит комитеті

Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар

Компанияның Бас директоры

Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар

Бас директордың Қаржы мәселелері
жөніндегі орынбасары

Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар

Тәуекелдерді жіктеу

Ішкі аудит бөлімі

Ішкі бақылау және тәуекелдерді
басқару бөлімі

Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар

Тәуекелдер бойынша кураторлар

Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары

Тәуекелдердің көздерін анықтағаннан кейін олардың әрқайсысы бойынша 4 негізгі категорияға жіктелетін тәуекелдер
анықталады:

1) стратегиялық тәуекелдер – стратегияларды іске асыру процесіне бұрыс мониторинг жасау және сыртқы
жағдайлардың өзгерісін жеткілікті мөлшерде елемеудің
салдарынан Компаниялар тобының ұзақ мерзімді корпоративтік мақсаттарына қол жеткізбеу қаупі;
2) операциялық тәуекелдер – Топ компанияларының
ішкі бизнес-процестеріндегі олқылықтар немесе қателіктер, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың әрекеттері,
ақпараттық жүйелер жұмысы, не болмаса сыртқы әсерлер нәтижесінде залалдардың туындау қаупі;
3) құқықтық тәуекелдер – Қазақстан Республикасының
заңнамасын бұзу, ережелер, заңдарды, жазылған процедураларды, ішкі саясатты, тәртіпті және әдеп ережелерін
бұзудың салдарынан туындайтын қауіптер. Құқықтық тәу
екелдер талаптарға сәйкестік саласындағы мақсаттарға

Тәуекелдердің иелері

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

Тәуекелдің
Тәуекелдің атауы сипаттамасы

Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Сәйкестендірілген тәуекелдер маңыздылығына байланысты тәуекелдер картасында көрсетіледі:
Қызыл аймақ – тәуекелдер Компаниялар тобы үшін сыни
болып табылады
Сары аймақ – тәуекелдердің орташа орын алу мүмкіндігін
көрсетеді
Жасыл аймақ – тәуекелдердің орын алу мүмкіндігінің төмен
екендігін көрсетеді

Бизнес-стратегияларды іске асыруға әсер ететін негізгі тәуекелдер

Менеджмент құрылымы

Бақылау кеңесінің құрамы

да, есептілікті дайындау саласындағы мақсаттарға да
(дұрыстығы және мерзімі) қатысты;
4) қаржы тәуекелдері – Компаниялар тобының қаржы
қорларын, мысалы ақша қаражаты, инвестициялар, қарыз құралдары және туынды қаржы құралдарын басқару
нәтижесінде туындайтын қауіптер. Оған капитал құрылымымен, табыстың азаюы, валюта бағамының құбылуы,
пайыздық мөлшерлемелер, несие тәуекелі, өтімділік тәу
екелімен байланысты қауіптер жатады.

Негізгі тәуекелдерді басқару шаралары

Стратегиялық тәуекелдер

Ішкі бақылау жүйесі
Ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) корпоративтік
басқару жүйесінің бөлігі болып табылады, Компаниялар тобының барлық басқару деңгейлерін, барлық процестерді және операцияларды қамтиды. ІБЖ
Компаниялар тобының процестері мен күнделікті
операцияларына кіріктіріледі, кез-келген маңызды ақаулар мен бақылаудың әлсіз тұстары туралы
2017 жылы
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы процесін
басқару

сәйкес басқару деңгейін бірден ақпараттандыруға
қажетті рәсімдерді, алдын ала қабылданған немесе қабылдануы тиіс түзетуші іс-шараларымен бірге
қамтиды. ІБЖ-н Компаниялар тобында қолданысқа
кеңінен енгізу аясында келесі бизнес-процестерде
бақылау рәсімдерінің дизайнын бағалау және операциялық тиімділігін тестілеу жүргізілген:

Мерзімін ауыстыру
мүмкіндігіне/
қабылданған
қуат нарығының
үлгісінен бас
тартуға байланысты
Компанияның дамуы
туралы қабылданған
жоспарларды
орындамау

Еңбекті қорғау
және қауіпсіздік
техникасы
ережелерін бұзу

Қауіпсіз және дұрыс
1. OHSAS 18001 стандартына сәйкес еңбекті қорғау және қауіпсіздік техниеңбек шарттарын
касы жүйесінің жұмыс істеуі.
қамтамасыз ете алмау. 2. Білікті тексеру.
3. Наряд жүйесі.
4. Жұмыс орындарын тексеру.
5. Қауіпті өндірістік аймақтарда өндірістік қауіпсіздік туралы заңнама талаптарын сақтау.
6. Еңбек, қызметтік міндеттемелерді орындау барысында қайғылы жағдайлардан міндетті сақтандыру бойынша шарттарды жасауды қадағалау; жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сақтандыру – жыл сайын.
7. Өндірістік қызметкерлерді сүтпен қамтамасыз ету, ішетін су режимін, арнайы киіммен, арнайы аяқ-киіммен, ЖҚҚ, жуатын және дезинфекциялаушы
құралдармен, дәрі-дәрмек қобдишасымен, НТҚ қамтамасыз ету.

Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік

Қызметкерлерді басқару

1. Заңнамалық база жобаларын дайындау бойынша жұмыс топтарына
қатысу.
2. Заңнамалық база жобаларына талдау жасау.
3. Заңнамалық жобаларға ұсыныстар мен кеңестерді енгізу.
4. Компанияның дамуы туралы қабылданған жоспарларды жүзеге асырудың
баламалы нұсқаларын дайындау.

Операциялық тәуекелдер

2018 жылы атқарылатындар

Қауіпті өндірістік нысандарды пайдалану кезінде
Тұтынушылармен шарттарды жасасу және орындау
өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін өндірістік (сату процесі)
бақылау процесін басқару
Қорды бақсару және қойма шаруашлығы

Заңнамаға
тұжырымдамалық
өзгерістер енгізу
тәуекелі

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Тәуекелдің
Тәуекелдің атауы сипаттамасы

Компания туралы

Технологиялық
бұзушылықтар

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы

Жабдықтардың
жұмыс істемеуінің
салдарынан жылу
және электр
энергиясын
жеткізудегі ақаулар

Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия

Негізгі тәуекелдерді басқару шаралары
1. Жабдықтарға тексеру жүргізу нәтижесінде ақауларды уақтылы анықтау
(жоспарлы, жоспардан тыс).
2. Жабдықты сынау.
3. Ағымдағы, күрделі және апатты қалпына келтіру жөндеу жұмыстарын
жүргізу.
4. Жабдықтарды жетілдіру және қайта құру бойынша инвестициялық бағдарламаларды іске асыру (жабдықтың тозуын азайту).
5. Қосалқы бөлшектер мен материалдардың апатты қорының болуы.
6. Күзгі-қысқы кезеңге дайындау шаралары (КҚК).

Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп

Қаржы тәуекелдері
Өтімділік тәуекелі

Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар

Топтың төлем
қабілетсіздігі және
контрагенттер
алдындағы өз
міндеттемелерін
орындамау тәуекелі

Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару

1. Айналым капиталын басқару, тұтынушылардың төлемдерін қадағалау.
2. Топтың барлық компаниялары бойынша қолма-қол ақша теңгерімін күнделікті анықтау.
3. Төлемдердің уақтылы жүргізілетіндігін бақылау.
4. Ковенанттардың орындалуына тоқсан сайын мониторинг жүргізу.
5. Топ компанияларының ішкі және сыртқы аудиті.
6. Топтың компанияларын бюджеттеудің енгізілген бірыңғай жүйесі және
шоғырландыру.
7. Овердрафттарды тарту.

Құқықтық тәуекелдер
Зиянды заттарды
шығару бойынша
ҚР экологиялық
заңнамасының
талаптарын бұзу

Парниктік газдарды
шығарудың 2018–
2020 жылдарға
арналған квоталарын
бөлудің Ұлттық
жоспарына сәйкес
ұзар мерзімдік
келешекте бөлінген
квоталардың көлемін
іске асыру бойынша
экологиялық
заңнаманы бұзу
тәуекелі

1. Парниктік газдарды шығаруға әділетті және жеткілікті талаптарды орнату
бойынша экология саласында уәкілетті органның нормативтік құқықтық
актілеріне түзетулер мен ұсыныстарды енгізудің жүйелік бастамасы.
2. Нормативтік құқықтық базаға өзгертулер енгізу мәселесі бойынша экология саласындағы уәкілетті органның басшылығымен жұмыс топтарына
қатысу.
3. Парниктік газдардың шығарылуына квоталар алу үшін нормативтік құжаттарды әзірлеу.
4. Парниктік газдардың шығарылуын түгендеу және бекіту.

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет

Маркетингтік қызмет

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС елдегі өз
қызмет саласы бойынша көшбасшылардың бірі болып саналады, ол республиканың энергия нарығында да, өз тұтынушылары арасында да өзінің жағымды имиджін қалыптастыруға және оны сақтауға аса
көп көңіл бөледі. Электр және жылу энергиясы – бұл
әлеуметтік маңызды өнім, ол елдің кешенді әлеуметтік-экономикалық жағдайына әсер етеді. Энергия
саласы үнемі қоғамның және БАҚ өкілдерінің назарында болатындығын есепке ала отырып, Компания

өз қызметін ашық және таза жүргізу идеологиясын
дағдылайды.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС медиажоспарына сәйкес, әр түрлі шаралар, сонымен қатар
Компанияның ағымдағы жұмыстары туралы ақпарат қоғамға электронды және БАҚ баспасы арқылы
жеткізіледі. Сондай-ақ, «Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС Бас директорымен сұхбаттар сала-

лық баспа басылымдарына және электронды медиа
құралдарына жиі шығарылады.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС ақпараттық саясатында басты назар облыстық БАҚ өкілдерімен жұмысқа бөлінеді, себебі Компанияның
еншілес ұйымдарының жағымды имиджін сақтау, ең
алдымен, өңір тұрғындары арасында маңызды екендігін атап өту қажет. Медиажоспарға сәйкес, ҚКЖ
Тобының еншілес ұйымдарының өндірістік қызметі
өңірлік БАҚ құралдарында жарияланады (инвестициялық бағдарламаларды іске асыру, өндірісті жетілдіру, ЖЭО жөндеу науқаны, жаңа электр желілерін
салу, қосалқы станцияларды қайта құру, өткізу компанияларының қызметі және басқа ақпараттық себептер): телеарналардың сюжеттері, газеттердегі
және ақпараттық ғаламтор порталдарындағы мақалалар. Сонымен қатар, Компанияның және оның
еншілес ұйымдарының жұмысы туралы ақпарат «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС ресми сайтында және оның Facebook әлеуметтік желісіндегі
ресми парақшасында жарияланады.

PR саласындағы мақсатты қызметтің
нәтижелері:
—— ҚКЖ және оның еншілес ұйымдарына өңірлердегі тұтынушылардың бейілділігінің жағымды
деңгейі;
—— «Қазақстан коммуналдық жүйелері» брендінің танымалдығын серпінді түрде арттыру;
—— ҚКЖ Компаниялар тобының оқиғалары туралы тұтынушылардың және басқа аудиторияның
уақтылы білу мүмкіндігі;
—— Компанияның жұмыс беруші ретінде тартымдылығын және білікті кадрлар үшін қызығушылықты тудыру мүмкіндігін арттыру.

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» тобы өз тұтынушыларын электр және жылу энергиясымен қамтамасыз ету сапасын арттыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізуде, ол ақпараттық басылымдарда
үнемі жариялап отыруды талап етеді. БАҚ құралдарында басылып шығарылған және қоғамның аса қызығушылығын тудырған 2017 жылғы маңызды оқиғалар мен фактілер арасында:
►► «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің
Өскемен және Соғра ЖЭО-н сатып алуы;
►► «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің
«МЭТБК» АҚ негізгі акциялар пакетін сатып алуы;
►► «ҚКЖ» ЖШС «Тұрақты» болжамымен «BB–»
деңгейінде несие төлеу қабілетінің рейтингісін
Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттіктің
растауы;
►► Топ кәсіпорындарының Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын қатаң сақтауы;

►► ҚКЖ Тобының еншілес ұйымдарының жыл бойы
инвестициялық бағдарламаларды іске асыру аясында өндірісті сәтті жаңартуы.
Компанияның имиджі қазіргі қоғамның өзекті құндылықтарына бағытталған, ҚКЖ өз қызметін осы
қоғамның жағдайларында іске асырады. Бұл құндылықтарды есепке алу барлық ішкі және сыртқы
контрагенттермен өзара әрекеттесудің тиімді саясатын қалыптастыруға мүмкіндік береді: тұтынушылармен, серіктестермен, өз қызметкерлерімен, қоғаммен. Сондай-ақ, динамикалық жағдайды есепке
ала отырып, ҚКЖ имиджді жаңа жағдайларға және
энергия нарығының талаптарына бейімдеу бойынша
үнемі жұмыстар жүргізіп отырады.
Компанияның жағымды имиджін қалыптастыру, оны
тиісті деңгейде ұстап отыру – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС маңызды тапсырмалары, ұйым
ның мәртебесі, нарықтағы қызметтің сәтті болуы,
тұтынушылардың және серіктестердің бейілділігі,
Компанияның энергетикалық өнімінің бәсекеге қабілеттілігі сол тапсырмалараға байланысты болады.

«Қазақстан коммуналдық
жүйелері» ЖШС елдегі өз
қызмет саласы бойынша
көшбасшылардың бірі болып
саналады, ол республиканың
энергия нарығында да, өз
тұтынушылары арасында
да өзінің жағымды имиджін
қалыптастыруға және оны
сақтауға аса көп көңіл бөледі.
Электр және жылу энергиясы –
бұл әлеуметтік маңызды өнім,
ол елдің кешенді әлеуметтікэкономикалық жағдайына әсер
етеді. Энергия саласы үнемі
қоғамның және БАҚ өкілдерінің
назарында болатындығын
есепке ала отырып, Компания
өз қызметін ашық және
таза жүргізу идеологиясын
дағдылайды.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) – Топтың ажырамас және өте маңызды құрамдасы, ең
алдымен, ҚКЖ өнімі және Топтың қызметі өңірлерге едәуір әсеріне байланысты.

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні

Компания топтары үшін ҚКЖ қағидаттары:

Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері

05

КОРПОРАТИВТІК
ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК

2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) – Топтың
ажырамас және өте маңызды құрамдасы, ең алдымен,
ҚКЖ өнімі және Топтың қызметі өңірлерге едәуір әсеріне
байланысты.

►► соңғы нәтижесінде өңірлердің белсенді әлеуметтік-экономикалық дамуының кепілдемесі болып
табылатын сапалы қызметтерді көрсету;
►► кәсіпорын қызметкерлерінің әділетті және
уақтылы еңбекақысын төлеу, сонымен қатар еңбектің қауіпсіз шарттарын қамтамасыз ету және
қызметтік өсу, әр қызметкердің жеке және кәсіби
дамуы үшін қажетті барлық жағдайларды жасау;
►► қоршаған ортаны сақтау бойынша мемлекет
және жалпы қоғам алдындағы жауапкершілік.

КӘЖ қағидалары Топтың барлық бизнес-процес
терінде сақталады, бизнес-жоспарлаудың ажырамас
бөлігі және штаттан тыс әрі даулы мәселелерді болдырмаудың таптырмас құралы болып табылады.
Топ қызметті ашық, таза жүргізуге, ҚР заңнамасын
бұлжытпай орындауға және КӘЖ халықаралық стандарттарына сәйкес болуға ұмтылады.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі

Компанияның қысқаша бейіні

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

3. Бірігу.
Топта адам ресурстарын басқару процесінің барлық
бизнес-процестерге біріктірілуі қамтамасыз етіледі.
4. Мираскерлік.
Топта, ең алдымен, жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді шарасы ретінде тәлімгерлікке қолдау көрсетіледі. Мамандар өздері үйреніп,
әріптестерімен алған білімдерімен және біліктіліктерімен бөліседі.
Қызметкерлердің кәсіби дамуы қызметтік өсуді
жоспарлау процесі, кадр резервін басқару арқылы
жүзеге асырылады.

Топтың кадр саясатының
мақсаты – тиімді кадр
технологияларының қызметі
арқылы Топтың стратегиялық
мақсаттарына сәйкес келетін
қызметкерлердің сапалы штатын
қалыптастыру, Топтың адам капиталын
нығайтып, дамыту, Топтың қосымша
бәсекелес артықшылықтарын құру
және дамыту, соның ішінде басты
орынды адам ресурстарын
дамыту және ынталандыру
жүйесін енгізу
алады.

Топ қызметкерлерінің
саны 2017 жылғы
31 желтоқсан бойынша

8 855

адамды құрады
7

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

«Расчетный сервисный центр» ЖШС

Бақылау кеңесінің құрамы

Қызметкерлердің кәсіби өсуі олардың жұмыстарының нәтижелерін, қызметтік қабілеттерін, сонымен
қатар кәсіби құзыреттілігін әділ бағалау негізінде
жүзеге асырылады. Топ адам ресурстарын басқару
процесінің барлық кезеңдерінде ашықтықты қамтамасыз етеді.

39

Бақылау кеңесі

Қабылданған жұмысшылардың жалпы саны
2017 жылы 1 316 адамды құрады

«Энергопоток» ЖШС

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

43

Менеджмент құрылымы

Компаниялар тобы бойынша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің жалпы саны 1 316 адамды құрады, олардың
ішінде 1 065 – жұмысшылар, 220 – мамандар, 31 – басшылар.

Соғра ЖЭО» ЖШС

Корпоративтік басқару қағидалары

2. Таза және ашық іс жүргізу.
Топта қызметкерлерді таңдау және жоғарылату
жүйесі қызметкерлердің айтарлықтай жоғары кәсіби деңгейін және қызметкерлерді таңдау бойынша
рәсімдердің тазалығын қамтамасыз етеді.

3 357
51

70

Корпоративтік басқару

«ҚКЖ» ЖШС

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС

2018 жылға арналған жоспарлар

1 564

«Қарағанды Жарық» ЖШС
«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

73

Қызметтің қаржылық нәтижелері

1 320

«Маңғыстау ЭТБК» АҚ

Инвестициялық жобалар

6. Топтың және оның қызметкерлерінің мүдделері мен мақсаттарының өзара байланысы.
Топ өз қызметкерлерін құрметтейді және бағалайды,
оларға қолдау көрсетіп, олардың қажеттіліктері мен
талаптарын назарға алады, қауіпсіздік талаптарына
сәйкес келетін қолайлы еңбек жағдайларын жасауға
ықпал етеді.

«Маңғыстау ЭТБК» АҚ
«Караганда Энергоцентр» ЖШС

80

Операциялық қызметтің нәтижелері

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

«Оңтүстік Жарық» ЖШС

Сыртқы ортаға шолу

1. Проактивтілік.
Топта қызметкерлердің ортақ істі сәтті атқаруға ықыластары болуы үшін жағдайлар жасалады, бастамаларға қолдау білдіріліп, әлеуетін іске асыру үшін, әр
түрлі салада қызметтік және кәсіби өсу үшін мүмкіндіктер беріледі.

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС

92

Стратегиялық есеп

Кадр саясатының негізгі қағидаттары:

«Оңтүстік Жарық» ЖШС

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

Бәсекелік артықшылықтар

249
481
298
568
681

«Энергопоток» ЖШС

125

Бизнес-үлгі

45
«Соғра ЖЭО» ЖШС
241

«Расчетный сервисный центр» ЖШС

Караганда Энергоцентр» ЖШС

Стратегия

8 855

Барлығы

276

Міндет, топшылау, құндылықтар

Қызметкерлердің саны, 2017 жыл

«Қарағанды Жарық» ЖШС

Қызметінің географиясы

технологияларының қызметі арқылы Топтың стратегиялық мақсаттарына сәйкес келетін қызметкерлердің сапалы штатын қалыптастыру, Топтың адам
капиталын нығайтып, дамыту, Топтың қосымша
бәсекелес артықшылықтарын құру және дамыту, соның ішінде басты орынды адам ресурстарын дамыту
және ынталандыру жүйесін енгізу алады.

5. Қызметкерлерді ынталандыру.
Жұмыскерлерді тиімді ынталандырудың негізгі
элементтері:
—— еңбекақыны төлеу шарттары қызметкерлерді
тиімді жұмыс істеуге ынталандыратындай етіп
орнатылады және біліктілігі жоғары мамандарды
тарту үшін бәсекелі болуы тиіс;
—— еңбекақы төлеу жүйесі таза және түсінікті;
—— сыйақы мөлшері келісілген мақсаттар мен
тапсырмаларға жалпы Топтың және оның жекелеген қызметкерлерінің қол жеткізуіне байланыс
ты болады.

497

Компания дамуының қысқаша тарихы

Топтың кадр саясатының мақсаты – тиімді кадр

Топ қызметкерлерінің саны 2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша 8 855 адамды құрады.

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

Еншілес компаниялардың бейіндері

Қызметкерлердің саны

14

Компания туралы

Қызметкерлерді басқару саясаты

«ҚКЖ» ЖШС

2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Мазмұны

Компания
туралы
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Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар

Қызметкерлердің тұрақсыздығы
Компаниялар тобындағы кадрлардың тұрақсыздығы
2017 жыл бойынша 12,4 %-ды құрады, ол 2016 жылғы
деңгейден 1,86 %-ға төмен.
Кадрлардың тұрақсыздығы көрсеткішінің азаюы
тұрақсыздық көрсеткішін жақсартуға бағытталған
шараларды іске асыруға байланысты болған, яғни:

Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары

—— білікті қызметкерлерді материалдық және материалдық емес ынталандыру;
—— ұжымдық шартқа сәйкес әлеуметтік кепілдемелердің шарттарын жақсарту;
—— Компаниялар тобындағы тұрақты экономикалық
жағдай;
—— дұрыс психологиялық ахуал;
—— қызметтік өсу мүмкіндігі.

Санаты және жынысы бойынша қызметкерлердің құрылымы
Қызметкерлердің құрылымы Топ қызметінің ерекшелігіне байланысты ер адамдардың жоғары
үлесімен сипатталады – 75 %. «Жұмысшылар» санатындағы ер адамдардың саны 69,1 %-ды құрайды.
Қызметкерлердің
санаты

Соның ішінде:
Барлығы
адам

Тізімдік сан
Басшылар

Басшылардың саны қызметкерлердің жалпы санынан
7,7 %-ды құрайды.
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Жасы бойынша қызметкерлердің құрылымы
Топта 40-қа дейінгі жастағы жұмысшылардың үлесі
жалпы саннан 58,7 %-ды құрайды. 60 жастан асқан
жұмысшылардың үлесі 4,4 %-ды құрайды.

Жұмысшылардың жас құрамы
30 жасқа дейін

28,1

30–40 жас

30,6

40–50 жас

19,7

50–60 жас

17,1

60 жастан асқан

4,4

Кадр саясатын іске асыру аясында Топта орын басушылықты қамтамасыз етуге және кәсіби білім мен
біліктілікті тәжірибелі, біліктілігі жоғары мамандардан жас бастамашыл мамандарға беруге бағытталған іс-шаралар жүргізіледі. Осы мақсаттар үшін
қосарлы білім беру, Топ ішінде қызметкерлердің бе
йімделу бағдарламаларының шарттарына сәйкес әр
студентке, жаңа жұмысшыға жетекші тағайындалады.

Осылайша, Топ жас бастамашыл жұмысшылар мен
тәжірибелі, біліктілігі жоғары жұмысшылардың санының оңтайлы қатынасына қол жеткізу үшін жас
мамандарды тартуға бағытталған іс-шараларды
өткізеді.

Қызметкерлерді үйрету және дамыту
Қызметкерлерді оқыту жүйесі – бұл Топтың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін жұмысшыларды
теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларға үйретуге бағытталған іс-шаралардың жиынтығы.
Оқудың негізгі мақсаттары:
1) қызметкерлердің жұмысының тиімділігін арттыру;
2) қызметкердің лауазымы кәсіби деңгейін қамтамасыз ету;
3) компания ішінде білімді жинақтауды және беруді
қамтамасыз ету;
4) қызметкерлердің компанияға бейілділігін арттыру;
5) кадр резервін дайындау.
Қызметкерлерді оқыту және дамытудың құрылымдық
әдісі мақсатында күнтізбелік жылға Жылдық оқыту

жоспары бекітіледі. Жоспарға біліктілікті арттыруға,
мамандыққа даярлау, қайта аттестаттау, жаңа кадрларды уақтылы дайындау және жұмыстарды орындау
ды қамтамасыз ету үшін сабақтас мамандықты алуға
байланысты білім беру кіреді.
2017 жылы 4 993 адам білім алды, ол жұмысшылардың жалпы санынан 56,4 %-ды құрайды, соның ішінде
міндетті білім алудан – өндірістік қызметкерлерден
4 820 адам өтті, ол білім алған жұмысшылардың жалпы санының 96,5 %-н құрады. 2017 жылы білім беруге
кеткен шығындардың жалпы сомасы 54 460 237,5
теңгені құрады.

Міндетті білім алудан өткен қызметкерлердің саны
Кадрларды міндетті даярлау, алдын ала даярлау
(жұмысшыларды аттестаттау/қайта аттестаттау)

664

Сабақтас мамандықтарға оқыту

513

Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі,
техникалық пайдалану ережелері (бастапқы оқыту)

3 643

Жас мамандарды тарту
2017 жылы Топтың еншілес ұйымдарында өндірістік
және диплом алдындағы тәжірибеден 413 студент
өтті, олардың ішінен 186 адам жұмысқа қабылданды.
2017 жылдың қорытындысы бойынша, «Маңғыстау
электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ, «Өскемен
ЖЭО» ЖШС, «Караганда Энергоцентр» ЖШС, «Қарағанды Жарық» ЖШС өндірістік нысандарында 53
таныстыру экскурсиялары өткізілді.
«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС келесі жоғарғы оқу
орындарымен тығыз жұмыс жасайды: Шымкент политехникалық колледжі, Алматы энергетика инсти-

туты, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік институты.
Аталған оқу орындарының студенттері тәжірибелі
мамандардың қол астында технологиялық және өндірістік тәжірибеден өтеді.
«Өскемен ЖЭО» ЖШС бірқатар жұмысшылары оқу
орындарының қызметіне қатысады: оқу жылы ағымында болашақ энергетика мамандарының, Өскемен политехникалық колледжін бітірушілердің бітіру
емтихандарын қабылдау бойынша мемлекеттік
емтихан комиссиясының мүшесі болады; тәжіри-
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белік сабақтар жүргізеді, студенттердің техникалық
жұмыстарын рецензиялайды.
Топ жұмысшылардың жиналған білімдері мен біліктіліктерін әріптестеріне беруді қолдай отырып,

тәлімгерліктің әлеуетті ресурсын қамтамасыз етеді.
Барлық санаттағы қызметкерлердің кәсіби біліктілігін
арттыру үшін «Өскемен ЖЭО» ЖШС корпоративтік
білім беру орталығы негізінде оқу орталығын құру
жоспарда бар.

Еншілес компаниялардың бейіндері
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Қызметкерлерді ынталандыру және марапаттау
2017 жылы Топта жалақыны көтеру орта есеппен
6,2 %-ды құрады. Топта еңбекақыны төлеудің икемді
жүйесі бар, ол ай сайынғы негізде әр жұмысшының
басты жұмыс көрсеткіштерін орындауға бағыт-

талған. Аталған төлем жүйесі жұмысшыларды тиімді
жұмыс жасауға, еңбек өнімділігін арттыру үшін күнделікті қызметке жаңашылдықтарды енгізуге ынталандыруға мүмкіндік береді.

Материалдық емес ынталандыру

Сыртқы ортаға шолу
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Еңбек шарттарының деңгейін арттыру және еңбек
міндеттемелерін күнделікті орындау барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында келесі іс-шаралар ұйымдастырылды:
—— Қарағанды ЖЭО–1 және Қарағанды ЖЭО–3 жұмысшыларын жеңілдік бағалар бойынша кешенді тамақтандыруды қамтамасыз ету және
ұйымдастыру;
—— Қарағанды ЖЭО–1 және Қарағанды ЖЭО–3 жұмысшыларын негізгі аудандарды қамтумен қатар
(Майқұдық, Пришахтинск, Сортировка, ОңтүстікШығыс) қалада жүрудің бекітілген бағдары бойынша жеңілдікпен жол жүруін қамтамасыз ету;
—— «Расчетный сервисный центр» ЖШС-де спорттық-сауықтыру шараларына жыл сайын ақшалай
қаражат бөлу: спорт залды (баскетбол, волейбол, шағын футбол ойнау үшін) және жүзу бассейнін жалға алу.

Жыл сайын тиімді жұмыс жасауға ынталандыруды
арттыру, Топтың еншілес ұйымдарында жұмысшылардың жоғары өндірістік нәтижелерге қол жеткізуіне ынталандыру мақсатында сыйлықтармен, құрмет
мақтау қағаздарымен, лауазымдарды беру арқылы
марапаттау шаралары өткізіледі.
2017 жылдың қорытындылары бойынша тиімді еңбек
қызметі үшін 417 жұмысшы марапатталған. Олардың ішінде корпоративтік марапаттарға 274 жұмысшы, мемлекеттік марапаттарға – 55 жұмысшы,
ТМД Электр энергиясы Кеңесінің марапаттарына –
5 жұмысшы, ҚЭЭҚ марапаттарына – 56 жұмысшы
(олардың ішінде «Еңбегі сіңген энергетик» дәрежесіне 12 жұмысшы, «Құрметті энергетик» дәрежесіне – 24 жұмысшы ие), Энергетика министрлігінің
марапаттарына – 16 жұмысшы, энергетика ардагерлерінің облыстық кеңесінің мақтау қағаздарына –
11 жұмысшы ие болды.
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Компаниялар
тобында
кәсіподақ
ұйымдары
құрылып, жұмыс істеуде және жұмысшыларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету мақсатында ұжымдық шарттар жасалды.
Ұжымдық шарттар бойынша кәсіподақ ұйымының мүшесі болып табылатын жұмысшылар үшін, олардың
отбасы мүшелері, сонымен қатар Топ кәсіпорындарының зейнеткерлері мен ардагерлері үшін әлеуметтік кепілдемелер және жеңілдіктер қарастырылған:

—— шипажай-курорттық емдеу құнының 50 %-ын
төлеу;
—— балалардың сауықтыру лагерьлеріне жолдамалардың құнының 50 %-ын төлеу;
—— жұмысшылардың балаларына мектеп құралдарын сатып алуға көмек;
—— жаңажылдық сыйлықтар, 8 наурызға, Наурыз
мейрамына сыйлықтар;
—— 9 мамырға материалды көмек;
—— Қарт адамдар күніне қайырымдылық көмек;

—— зейнетке шығуға байланысты материалды көмек;
—— жақын туысының қайтыс болуына, бірінші баласының туылуына, емделуге, мерейтойлық жасқа
толуға байланысты материалды көмек.
Негізінен, «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС және
«ОҚО электроэнергетика қызметкерлері» Жергілікті
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі арасындағы ұжымдық шарт 2014 жылдан бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС және «Қарағанды
энергетикалық компаниялар тобы қызметкерлерінің
кәсіподағы» ҚБ ұжымдық шарты 2019 жылғы 31 желтоқсанған дейін әрекет етеді.
«Қарағанды Жарық» ЖШС-де ұжымдық шарт үнемі
әрекетінде болады, онда әлеуметтік кепілдіктерге
қоса жүргізушілерге санатына байланысты келесі
мөлшерде үстеме ақша беру бекітілген:
—— 1-санат – 1-дәреже (А, В, С, Д, Е) – айлық
лауазымдық қызметақыдан 25 % (тарифтік
мөлшерлеме);
—— 2-санат – дәреже (В, С, Д) – айлық лауазымдық
қызметақыдан 10 % (тарифтік мөлшерлеме).
Қызметтік мамандықтарға оқытылатын оқушыларға
Серіктестікте әрі қарай жұмыс жасау үшін оқушының Серіктестік штатына алынған сәттен бастап
Оқу шартына сәйкес біліктілік емтихандарына дейін
шәкіртақы төлемі бекітіледі.

Әлеуметтік бағдарламалар саласында:
—— өз некесін тіркеу– 3 күнтізбелік күн көлемінде демалыс беру;
—— жақын туыстарының (жұбайы, ата-анасы, балалары, аға-бауырлары, әпке-қарындастары)
қайтыс болуына байланысты – 3 күнтізбелік күн
көлемінде демалыс беру;
—— балаларының туылуы – 1 күнтізбелік күн көлемінде демалыс беру.
Жұмысшыларға коммуналдық қызметтердің төлем
жартылай өтеледі, бұл қаражат келесі мөлшерде
олардың есепшоттарына жіберіледі:
—— ай сайын 100 кВт•сағ тұтынылған электр
энергиясының құны;
—— от жағу маусымында (қазаннан бастап сәуірге
дейін) тұтынылған жылу энергиясы мен ыстық су
үшін 2 АЕК;
—— емтихандарға дайындалау және тапсыру үшін,
зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық
жұмысты (жобаны) дайындау және қорғау үшін
төленетін оқу демалыстары.
Жыл сайын тақырыптық граффити байқауын өткізу дәстүрге айналды, онда өзінің шығармашылық
мүмкіндіктерін бейнелеу өнерімен айналысатын Қазақстанның және жақын шетелдің кез келген азаматы
көрсете алады.

Корпоративтік шаралар
Топтың еншілес ұйымдарының қызметкерлері Топтың кәсіпорындары деңгейінде де, облыстық, өңірлік
(халықаралық) деңгейлерде жыл сайын өткізілетін
кәсіби, сонымен қатар спорттық және сауықтыру шараларына белсенді қатысады.
Салауатты өмір салтын ұйымдастыру үшін, Қарағанды ЖЭО–1, Қарағанды ЖЭО–3 және Орталық кеңсе
қызметкерлерінің спорт залдарға (екі спорт зал)
баруы ұйымдастырылған. Мұнда қызметкерлердің
шағын футбол, волейбол, үстел теннисін ойнауға,
жаттығу залы мен бассейнге баруға мүмкіндіктері
бар.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС энергетиктер кәсіпорындарының арасындағы Спартакиаданың және «Денсау
лық үшін қозғалыс» жарыстарының, кәсіпорындар
арасындағы «ЗАВОДная молодежь» жалпы қалалық
жарыстың, сондай-ақ Өскемен қаласы әкімдігінің
Жастар орталығы ұйымдастыратын жарыстардың қатысушысы болып табылады.
Жыл сайын «Энергетик» дене шынықтыру-сауықтыру
клубы (ДШСК) энергетика саласындағы кәсіпорындар арасында спартакиада өткізеді. 2017 жылы келесі спорт түрлері бойынша 43-спартакиада өткізіледі:
волейбол, баскетбол, үстел теннисі, футбол, шахмат
және жүзу.
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Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

«Денсаулық үшін қозғалыс» жарысына кіретін спорт
түрлері:
1) «Кәнекей, жігіттер»;
2) волейбол кубогы;
3) бильярд;
4) волейбол;
5) басшылар арасындағы волейбол;
6) қала бойынша спорттық шараларға қатысу.
Сонымен қатар, Қарағандыда Топтың еншілес ұйым
дарында жылына екі рет балық аулауға (қысқы және
жазғы балық аулау) шығу ұйымдастырылады. Жаз айларында «демалыс күн жолдамасы» қағидасы бойынша жазғы демалыс ұйымдастырылады, яғни қызметкерлер отбасыларымен бірге Қарқаралы, Балқаш,
Баянауылға жазғы демалысқа шығады. Жазғы демалысты кәсіподақ ұйымы мен жұмыс беруші бірлесіп
ұйымдастырады, жұмыс беруші жолдамалардың құнынының жартысын төлейді.
2017 жылы Топ Қарағанды ЖЭО–3 40 жылдық мерей
тойын және Өскемен ЖЭО 70 жылдығын тойлады.
Қарағанды ЖЭО–3 мерейтойында мерекелік концерт, станцияның құрылуы туралы фильмнің көрсетілімі болды. Мерейтойға арнайы Қазақстанның ірі
жылу электр централы ескерткіш медальдар жасап
шығарды, олар станцияда 30-дан астам жыл еңбек
сіңірген кәсіпорынның 50-ден астам ардагерлеріне берілді. Медальмен марапатталған барлық ардагерлер мен ЖЭО–3 қызметкерлеріне ескерткіш
сыйлықтар берілді, ал Музыкалық комедия театрының әртістері энергетика мамандарына әннен шашу
шашып, би биледі.

қызметкерлері көрмеге баруға қызығушылық білдірді,
себебі көрменің бағыты Топтың қызмет саласымен
тікелей байланысты болды. Сондықтан, 2017 жылы
маусымнан бастап қыркүйекке дейін Топтың барлық
қызметкерлері ЭКСПО–2017 халықаралық көрмесінде болып қайтты.
Топта кәсіби мереке – 22 желтоқсан – Энергетик
күнін атап өту қалыптасқан. Дәстүр бойынша мереке
салтанатты түрде мақтау қағаздарымен, алғыс хаттармен марапаттау, ерекше көзге түскен қызметкерлерге медальдар беру арқылы өтеді.
«Қарағанды Жарық» ЖШС-де кәсіби мереке – Энергетик күнін тойлау күніне орай әр түрлі спорт түрлері
бойынша ішкі спартакиадалар өткізіледі, соның ішінде: волейбол, үстел теннисі, (үшсайыс), (ату), шағын
футбол, жүзу, шахмат, жыл сайынғы балық аулау.
Топтың еншілес ұйымдары көп жылдық дәстүр бо
йынша Наурыз мейрамын тойлауға арналған жалпы
қалалық шараларға қатысады және қала орталығында киіз үйлер тігеді. Бұл жерде ұлттық салт-дәстүрлермен танысып, ұлттық тағамдардан дәм татуға
болады.
Сонымен қатар, Топтың еншілес ұйымдарының қыз
меткерлері облыстық, қалалық, аудандық сенбіліктерге белсенді қатысады.
Жыл сайын Топта табиғат аясындағы топты біріктіруші (тимбилдинг) іс-шаралар өткізіліп тұрады, ол
ұжымның нығаюына, оның бейілділігін өсіруге, ынталандыруды арттыруға әсер етеді.

Қазақстандағы айтулы оқиғалардың бірі ЭКСПО–
2017 халықаралық көрмесін өткізу болды. Топтың

Денсаулық және еңбек қауіпсіздігі
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС үшін
қызметті жүргізудің негізгі әрі басты қағидаларының бірі – жұмысшылардың өмірі мен денсаулығы.
Компанияның және мердігер ұйымдардың қызметкерлерімен қайғылы оқиғалардың болмауы негізгі
тапсырма болып табылады.
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС басшылығы денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында келесі қағидаларды
ұстанады:
►► Біз станцияның және мердігер ұйымдар қызметкерлерінің қауіпсіздігін бірінші орынға қоямыз.

►► Біз Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтаймыз және қызметкерлердің қауіпсіздік мәдениетін арттыра отырып, олардың
үнемі білім алуын қолдаймыз.
►► Біз әр қызметкердің денсаулығын сақтауға
ұмтыламыз.
►► Біз денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін
қамтамасыз ету саласында кәсіпорын қызметі туралы ашық айтамыз.
Еншілес ұйымдардың ҚТ қызметтерінің барлық қыз
меткерлері – бұл құзыретті білікті мамандар, олардың едәуір бөлігі МБЖ жүйесі бойынша сертификаттаудан өткен: OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001,

IOSH және Nebosh халықаралық стандарттары. Сондай-ақ, біздің мамандар үнемі ҚТ және ҚОҚ саласындағы әр түрлі арнайы курстар мен тренингтерде
біліктілікті арттырудан өтеді. Мамандар әр түрлі деңгейдегі ЕҚ және ҚОҚ бойынша шараларға қатысады.
2017 жылы «ҚЭЦ» ЖШС-де уақытша еңбекке жарамсыздыққа әкелген 3 қайғылы жағдай орын алды.
«Өскемен ЖЭО» ЖШС-де өткен жылда қайғылы
жағдайлар тіркелмеген.

Еңбек қауіпсіздігі жүйесі

►► «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласында түбегейлі (негізгі) ережелер мен қағидаларды бұзуға
нөлдік төзімділік саясатын ұстанады. Нөлдік
төзімділік саясаты – шартты бұзуға дейінгі (еңбек шарты немесе мердігер ұйыммен жасалған
шарт) ҚТ негізгі ережелерін бұзғаны үшін жа
уапкершіліктің белгілі бір деңгейі. Түбегейлі ережелерді бұзу, алкогольді ішімдіктерді ішу фактісін
анықтау (қандағы алкогольдің мөлшері нөл промилледен жоғары болса) еңбек шартын бұзу туралы шешімге негіз болып табылады. Қауіпсіздік
және қоршаған ортаны қорғау ережелерін бұзғаны үшін мердігер ұйымдардың қызметкерлеріне жазалау шаралары Тапсырыс берушінің аумағындағы жұмыстар/қызметтер үшін ҚТ және
ҚОҚ бойынша стандартты Қосымшада берілген.
Әрбір қызметкер кәсіпорында әрекет ететін барлық заңнамалық ережелер мен еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерді
сақтап, басқалардан да оларды сақтауды талап
етуі тиіс.
►► Жұмысты тоқтату құқығы – бұл еншілес және
мердігер ұйымның әр қызметкеріне оның ойын
ша қауіпсіз деп танылған қандай да бір оқиға
байқалғанда жұмысты тоқтату уәкілеттігін беретін процесс. Сондай-ақ жұмысты тоқтату
құқығы қызметкер немесе мердігер жұмысты
тоқтату қолдана отырып, оны тоқтатуды өтінгеннен кейін бірден барлық қызметкерлер мен
мердігерлердің жұмысты тоқтату міндеткерлігін
қамтиды. Жұмысты тоқтату оқиғалардың, яғни
қауіпті жарақаттар мен өлімге әкелетін салдардың алдын алудың соңғы мүмкіндігі болып табылады. Жұмысты тоқтату құқығы қолданылғаннан
кейін, жұмыстар бірден тоқтатылып, жұмысты
тоқтату себебі түсіндірілуі тиіс, қажет болса тәуе
келдерді азайту бойынша қосымша бақылау
шараларын анықтау және табу мақсатында жұмыстардың қауіпсіздігіне талдау жасалуы тиіс.
Жұмысшыларды анықталған қатерлер мен қауіпсіздікке байланысты жұмысты тоқтатқандығы
үшін мадақтап, алғыс айтады.

►► Алдын ала қауіпсіздік – жұмыстардың әр кезеңін сапалы зерттеу үшін, жұмыстардың әр кезеңіндегі кездесетін және әлеуетті қауіптер мен
тәуекелдерді анықтау және қауіп пен тәуекелді
азайту және жою үшін қауіпті бақылау бойынша
шараларды анықтау үшін тәуекелдерді бағалау
мақсатында қауіпсіздік талдауының бланкісін
қолдану.
►► Чек-парақшалар отпен жұмыс істеуге, биіктіктегі жұмыстарға, ЖКМ, тұйық кеңістіктегі жұмыстар
және т.с.с. үшін беріледі.
►► 1C:Safety Walk («Өскемен ЖЭО» ЖШС) – ЕҚ, ҚТ
және ҚОҚ саласындағы тексеруді тіркеу бағдарламасы. Кәсіпорын жұмысшыларының тексерісті
жүргізу процесі, сонымен қатар қол жеткізілген
нәтижелер бригадалардың жұмыс орындарындағы қауіпті әрекеттер мен шарттарды анықтау
үшін, сонымен қатар анықталған бұзушылықтарды есепке алу үшін Safety Walk тіркеу бағдарламасына жазылады.
►► LOTO жүйесін қолдану. Жыл сайын әлемде
өнеркәсіптік жабдықты жөндеу немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде, энергияның
бақыланбайтын ағынымен байланысты қайғылы
жағдайларда өндірістің әр түрлі саласындағы
мыңдаған жұмысшылар мерт болады немесе
жарақаттар алады. LOTO жүйесі – адамдар қауіпсіздігін, жабдықтарды қорғауды, оның кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатындағы
энергияның қауіпті көздерін бақылау жүйесі.
LOTO жүйесі энергмяның қауіпті көздерін тиісінше ажыратуды қамтамасыз ету мақсатында құзыретті және уәкілетті тұлғалармен жүзеге асырылатын қауіпті энергия көздерін бақылаудың әрбір
маңызды кезеңін көп рет тексеру процестеріне
негізделген. LOTO жүйесі жабдықты және қауіпті
энергияны беруді бұғаттауды қамтамасыз ету
кезінде, адам факторына байланысты қауіптерді
толықтай жоюға мүмкіндік беретін жөндеу және
қызмет көрсету жұмыстары барысында өндірістік
қауіпсіздіктің барынша тиімді жүйесі ретінде Халықаралық еңбек ұйымымен (ХЕҰ) қолдануға
ұсынылған.
►► Электр доғасынан қорғау үшін костюмдер
жинағын жыл сайынғы сатып алу. Жинақ қауіптің сипатына және пайдалану жағдайларына
сәйкес таңдалады. Жинаққа кіреді: отқа төзімді
материалдан жасалған күрте, отқа төзімді материалдан жасалған костюм немесе комбинезон,
жылуға берік қолғаптар, бетке арналған қорғаныс экраны бар жылуға берік каска, балаклава.
Электр доғасының әсерінен қорғауға арналған
жинақтар оперативті қызметкерлердің қате
әрекеттері барысында, сонымен қатар апатты
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жағдайларда өмірді сақтап қалуға және денсау
лықты сақтауға және қауіпті аймақтан көшіру
уақытын ұзартуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, қорғаныс жинақтары электр
энергиясы өнеркәсібінде апатты жағдайлардың орын алуын, соның ішінде өлімге әкелетін
жағдайларды азайтуға мүмкіндік береді.
►► Жыл сайынға ҚТ және экология күндерін өткізу – бұл қызметкерлерге білім беру, тәжірибелік біліктілікті іс жүзінде тексеру үшін, сонымен
қатар қызметкерлерге олардың күнделікті жұмыс
барысында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы,
қоршаған ортаны қорғау саласындағы мәселелердің маңыздылығы туралы ақпаратты жеткізудегі мүмкіндіктердің бірі болып табылады.
Қауіпсіздік техникасы күндері – бұл қауіпсіздік
техникасы мен экология мәдениетін арттыруға
бағытталған шараларды өткізудің тиімділігі туралы кері байланысты алу мүмкіндігі. Күнтізбелік
жылдың басында ҚТ Күндерін өткізудің кестесі
құрылады, оны станция басшылығы бекітеді және
онда энергетика және өндіріске сәйкес бағыттар
саласындағы еңбекті және экологияны қорғау
дың өзекті тақырыптары қамтылады. Кесте ай
сайын шараларды өткізуге кәсіпорынның барлық
құрылымдық бөлімшелерінің жұмысшылары мен
кәсіпорында жұмыстарды атқаратын мердігер
ұйымдардың қызметкерлері қатысатындай етіп
құрылады.
►► КОО-да оқыту (Өскемен ЖЭО). Қызметкерлер
мен мердігерлерді оқытуда Корпоративті оқыту орталығы (КОО) саңызды рөлге ие. Мердігер
ұйымдардың қызметкерлерін оқытуды ерекше
атап өту керек. Операциялық және құрылыс
тық мердігерлік ұйымдар біздің ұжымның көп
бөлігін құрайды және олардың біздің қауіпсіздік
мәдениетімізді бөлісуі аса маңызды. КОО-да
білім алу – бұл өзіндік іргетас болып табылады,
мердігер ұйымдардың қызметкерлерімен әрі қарайғы жұмыстың барлығы осыдан басталады.
►► ҚТ және ҚОО бойынша ақпараттық бюллетеньдердің апта сайынғы шығарылымы.
►► Бағдарламада
біліктілік
емтихандарын
тапсыру кезінде тестілеуді өткізу.

Жұмысшыларды жарақаттардан және кәсіби аурулардан қорғау тәуекелдерді басқарудың ажырамас
бөлігі болып табылады және жоғарғы басшылықпен
басқарылады.
Кәсіпорынның көзқарасы тұрғысынан ЕҚ және ҚТ
көрсеткіштерін жоғары деңгейде қамтамасыз етуге
негізді себептер бар:
►► адамдардың өмірін сақтау;
►► жарақаттар мен материалды залалдардан болатын шығындарды азайту;
►► еңбекке жарамсыздық парақшалары бойынша
сағаттар санын қысқарту;
►► сақтандыру төлемдерін қысқарту;
►► қызметкерлердің моральдық рухын күшейту және
ынталандыруды жақсарту;
►► компанияның нарықтағы беделін жақсарту;
►► заңды шығындарды, айыппұлдар мен өтемпұлдарды өтеуге кететін шығындарды азайту;
►► еңбек тәртібін жақсарту.

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы
марапаттаулар

Кәсіпорын қызметкерлері үшін ҚТ бойынша тоқсан
сайынғы бонустар кәсіпорынның және мердігер
ұйымдардың қызметкерлерімен қайғылы жағдайлар
болмағанда ғана беріледі. Мердігер ұйымдардың
қызметкерлерін жұмыстарды қауіпсіз орындауға ынталандыру мақсатында, Кәсіпорын белгілі бір уақыт
аралығында үздік мердігер ұйымды немесе мердігер
ұйымның үздік қызметкерін анықтауға және оны марапаттауға құқықты.

Сертификаттау
«Қазақстан коммуналдық жүйелері»
ЖШС компаниялар тобы ISO 9001
менеджмент сапасы жүйесіне,
ISO 14001 экологиялық менеджмент
және OHSAS 18001 еңбек
қауіпсіздігі жүйесіне сәйкестікке
сертификатталған.

Қайырымдылық және
демеушілік
«Караганда Энергоцентр» ЖШС «Қалалық алғашқы
медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы»
ЖШС емдеу мекемесімен жылына 2,4 млн теңге
сомасына жасалған шартқа сәйкес қызметкерлерге тегін амбулаторлық емделу мүмкіндігін береді.
Қаржыландыруға, спортты дамытуға және жұмысшылардың салуатты өмір салтын жыл сайын насихаттауға кететін шығындар үшін бюджеттен жалақы
қорынан 1 % мөлшерінде қаражат бөлінеді.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС Қарт адамдар күнін
тойлау аясында, электр энергиясының төлемі үшін
ақшалай қаражатты зейнеткерлердің есепшоттарына жіберу арқылы жартылай өтеп берді. 2017 жылы
жалпы сома 1 млн теңгені құрады. Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне және тыл жұмыскерлеріне 9 мамырға қарсы 1,18 млн теңге мөлшерінде көмек
көрсетілген.
«Расчетный сервисный центр» ЖШС 2017 жылы
«Қайырымдылық – Қостанай» ҚҚ-на 30 млн теңге
мөлшерінде қайырымдылық көмек көрсетті. Компания ҰОС ардагерлеріне қызмет көрсетілетін өңірде
көмек көрсетеді, жыл сайын төленуі тиіс соманы
есептен шығарады (алайда бір ардагерге 120 кВт•сағ артық емес).
«Энергопоток» ЖШС әлеуметтік бағдарламасын
орындау мақсатында ай сайын ҰОС ардагерлеріне
30 кВт электр энергиясын тегін береді.
2017 жылы Наурыз және Құрбан айт мейрамдарын
тойлау аясында «Энергопоток» ЖШС ауқаты төмен
отбасыларға ең алғашқы қажетті азық-түлік өнімдерін (ұн, өсімдік майы, қант, ет, тұз) сатып алуға
және оларды жеткізуге көмек көрсетті.
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Қоршаған ортаға тигізетін әсері бойынша энергияның көмір генерациясы өндірістік қызмет түрлерінің ең
зияндысы болып табылады. Ақпаратты ашып көрсетуде мәнділік қағидатына сәйкес, Компания берілген
жылдық есептемеде еншілес энергия генерациялайтын активтер бойныша қоршаған ортаны қорғау
мәселелерін ашып көрсетеді.

Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
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ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫ
ҚОРҒАУ

Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Өндірістің экологиялық қауіпсіздігі «Өскемен ЖЭО»
ЖШС қызметіндегі басымдылықтардың бірі болып
табылады. Өскемен қаласындағы тіршілікті қамтамасыз ететін кәсіпорын бола отырып, «Өскемен ЖЭО»
ЖШС сенімді жылумен қамтамасыз ету, өндірістің
экологиялық қауіпсіздігі және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі арасындағы теңгерімді сақтауға
ұмтылады. Қоршаған ортаның ластануының алдын
алу және экология саласындағы көрсеткіштерді жақсарту, сонымен қатар энергия ресурстарын ұтымды
пайдалану арқылы қолайлы қоршаған ортаны сақтау
кәсіпорынның біріккен саясатының сапа, экология,
энергия менеджменті, денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында басым
мақсаттар болып табылады.

ымдардың жұмысшылары қолданыстағы экология
лық талаптарды оқытудан жиі өтіп тұрады:
—— станцияның құрылымдық бөлімшелерінде нұсқамалықтар өткізіледі;
—— қауіпсіздік техникасы мен экология күндерін ай
сайын өткізу;
—— қайтадан қабылданған қызметкерлер Корпоративтік оқыту орталықтарында (КОО) өткізілетін
жаңа қызметкерлерге арналған курстардан өтеді;
—— мердігер ұйымдардың қызметкерлері станцияның жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету
бойынша жұмыстарды бастар алдында міндетті
түрде КОО-да оқу курсынан өтеді, курс аясында
қолданыстағы экологиялық талаптармен танысу
жүргізіледі.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС-де 2008 жылдан бастап
экологиялық менеджмент жүйесі енгізіліп, жұмыс
жасауда. 2017 жылы «Өскемен ЖЭО» ЖШС қызмет
жасап тұрған экологиялық менеджмен жүйесінің ISO
14001:2015 (ҚР СТ ИСО 14001–2016) халықаралық
стандарт талаптарына сай екендігін растады.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС өз қызметін ҚР экологиялық
заңнамасына сәйкес жүзеге асырады, кәсіпорын қыз
метінің қоршаған ортаға әсерін азайту мақсатында
экологиялық іс-шараларды орындайды. Қоршаған
ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау комитетімен
мақұлданған.

Кәсіпорынның экологиялық менеджмент жүйесінің
қызмет жасауы аясында жыл сайын бөлімшелер мен
жалпы кәсіпорынның экологиялық аспектілерінің
тізімі жаңартылып отырады, қоршаған ортаны қорғау
саласында мақсаттар мен тапсырмалар қойылады,
жыл сайын олардың орындалуы бағаланып тұрады.
«Өскемен ЖЭО» ЖШС, сонымен қатар мердігер ұй-

Тәуекелдерді басқару

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

Қоршаған ортаға тигізетін әсері бойынша энергияның көмір
генерациясы өндірістік қызмет түрлерінің ең зияндысы болып
табылады. Ақпаратты ашып көрсетуде мәнділік қағидатына
сәйкес, Компания берілген жылдық есептемеде еншілес
энергия өндіретін активтер бойынша қоршаған ортаны қорғау
мәселелерін ашып көрсетеді.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС
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Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі

2017 жылы «Өскемен ЖЭО» ЖШС қоршаған ортаны қорғау бойынша табиғатты қорғау қызметі саласындағы 9 бағыт бойынша келесі шараларды жүзеге
асырды:
1) 5/2 конвейердің жүкті босату кезіндегі ағып кетулерін қайта құрылымдау;
2) № 15 ст. қазан агрегатын азот оксидінің ауаға
шығарылуын азайту мүмкіндігін анықтау мақсатында тексеру;
3) парниктік
газдардың
шығарылуын
инвентаризациялау;
4) тәуелсіз аккредиттелген ұйымның парниктік газдарды инвентаризациялау туралы есептемесін
растау;
5) экологиялық ақпаратты алумен бірге атмосфераны бақылаудың № 7 посты бойынша атмосфералық ауаға мониторинг жүргізу;
6) градирняны қайта құрылымдау;
7) ластаушы заттарды (сорбенттерді) жою және
олардың төгілуінің алдын алу құралдарының жинағын сатып алу;
8) жанармай-көлік цехі үшін май қоймасын қайта
құрылымдау;
9) тұндырғыш шаңдар құрылысын сейсмологиялық
күшейту;
10) аумақты көгалдандыру;
11) қолданыстағы № 3 күл үйіндісін оның пайдалану
мерзімін ұзарту мақсатында қайта құрылымдау
жобасын дайындау, сонымен қатар жаңа күл
үйіндісінің құрылыс жобасын дайындау;

12)
13)
14)
15)
16)

күл-қоқыс қалдықтарын қайта қолдану;
күл өткізгіштерді күрделі жөндеуден өткізу;
құрамында сынап бар шамдарды жоюға тапсыру;
қатты жанармайды радиациялық бақылау;
экологиялық менеджмент жүйесінің бақылау
аудиті;
17) № 3 күл үйіндісінің беткі қабатының бүлінуін
қадағалау;
18) күл үйіндісі мен өндірістік алаң орналасқан жердегі ұңғымалардан суды тарту және судың сынамасын алу;
19) күл үйіндісі мен өндірістік алаң орналасқан аудандағы қоршаған ортаның сапалық көрсеткіштерін зерттеу;
20) күл үйіндісі орналасқан аудандағы қоршаған ортаның ластану деңгейін анықтау;
21) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру;
22) экологиялық жарнама, насихаттау және үйрету.
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды
орындауға кеткен нақты шығындар 2017 жыл бойынша 278,265 млн теңгені құрады.
«Парыз» әлеуметтік жауапкершіліктің республикалық байқауының нәтижелері бойынша 2017 жылғы
6 желтоқсанда «Өскемен ЖЭО» ЖШС «Экологияға
қосқан үлесі» номинациясында «Күміс Парыз» марапатына ие болды.

Атмосфералық ауаны қорғау

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

«Өскемен ЖЭО» ЖШС қызметінің негізгі түрі – жылу
және электр энергиясын өндіру болып табылады.
Өндірістік нысандардың санитарлық-қорғаныс аймағын орнату бойынша Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес (ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 20
наурыздағы № 237 бұйрығымен бекітілген), кәсіпорын 1 000 метр өлшемді санитарлық-қорғаныс аймағы бар 1-санатты қауіпті кәсіпорындарға жатады.
ҚР экологиялық кодексіне сәйкес, «Өскемен ЖЭО»
ЖШС І санатты нысандарға жатады.
«Өскемен ЖЭО» ЖШС 2017 жылы қоршаған ортаға эмиссиялары 2015 жылғы 3 қарашадағы
№ KZ74VCZ0060945 2016–2017 жылдарға арналған
қоршаған орта эмиссияларының рұқсаты негізінде
іске асырылды.
Станцияның «ҚКЖ» ЖШС меншігіне өтуіне және
кәсіпорын атауының өзгеруіне байланысты эмиссия
ға рұқсаттар ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес қайта рәсімделді және жаңасы – жарам-

талаптарына сәйкестікке аккредиттелген өзіндік санитарлық-өнеркәсіптік зертханамен, сонымен қатар
бөгде ұйымдардың аккредиттелген зертханаларын
тартумен жүзеге асырылады.

Өскемен ЖЭО-да ҚР Энергетика министрінің
2014 жылғы 28 қарашадағы № 155 бұйрығымен
бекітілген тізімге сәйкес барлық тиімді ең озық қолжетімді технологиялар енгізілген.

2017 жылы стационарлы көздердің жалпы шығарындыларының көлемі 13 918 тоннаны құрады, бекітілген норматив жылына 16 010 тонна.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС дайындалған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде қоршаған
ортаға эмиссиялардың өндірістік экологиялық бақылауын (ӨЭБ) жүргізеді. ӨЭБ ҚР заңнамасының талаптарын сәйкес МЕМСТ ИСО/ХЭК 17025–2009

дылық мерзімі 2017 жылғы 6 маусымнан 2017 жылғы
31 желтоқсанған дейінгі 2017 жылғы 6 маусымдағы
№ KZ64VCZ00142023 рұқсаты алынды.
Алдыңғы жылдары «Өскемен ЖЭО» ЖШС келесі
маңызды экологиялық шараларды жүзеге асырған:
—— 2004 жылдан бастап 2012 жыл аралығында станциядағы барлық тоғыз қазан агрегаттардағы
күл тұтқыш қондырғылар 2-буынды эмульгаторларға ауыстырылған. Аталған шараны іске асыру
шығымды түтін газдардан бөлінетін көмір күлін
тұтудың тиімділігін 99,1 %-ға дейін арттыруға
мүмкіндік берді. Сонымен қатар берілген шараны іске асыру күкірт диоксидін тұтудың тиімділігін
арнайы реагенттерді қоспастан 7 %-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді.
—— 2009 жылдан бастап 2013 жылға дейінгі мерзімде
жоғары қысымды қазан агрегаттарда (№ 11–15
ст.) азот оксидтерінің атмосфераға шығарылуын
азайту мақсатында жоғары концентрациялы
шаңды беру технологиясын енгізумен бірге

2017 жылы стационарлы көздерден атмосфераға
шығарылатын ластаушы заттар үшін салық төлемдері 175 817 мың теңгені, ал жылжымалы көздерден
(көлік) шығарылытын заттар үшін – 621 мың теңгені
құрады.

Ластаушы заттардың шығарылуы (тонна/жылына)

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС
Барлығы, соның ішінде:

11 996,171

11 832,703

13 917,538

Күкірт диоксиді (SO2)

6 465,238

6 431,016

7 521,222

Азот диоксиді (NO2)

3 410,331

3 335,263

3 770,589

Азот оксиді (NO)
Күл (бейорганикалық шаң 70–20 % SiO2)
Көміртегі оксиді (СО)
Басқалары
2017 жыл бойынша парниктік газдардың шығарылуын инвентаризациялаудың нәтижелері бойынша парниктік газдардың шығарындыларының көлемі:
—— көміртегі қостотығы (СО2) – 2 505 549 тонна;

Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

жанғыш құрылғыларды қайта құру жүргізілген.
Аталған шараны жүзеге асыру шығымды түтін
газдардағы азот оксидінің концентрациясын
20 %-ға дейін азайтуға мүмкіндік берді.

554,171

541,972

613,549

1 423,863

1 405,216

1 853,949

119,057

96,118

135,244

23,511

23,118

22,985

—— метан (СН4) – 18,26 тонна (383,38 тонна СО2
барабар);
—— азоттың шала тотығы (N2О) – 36,17 тонна
(11 214,62 тонна СО2 барабар).

Қалдықтарды басқару
«Өскемен ЖЭО» ЖШС өндірістік қызметінің барысында жасыл және кәріптас түсті қауіп деңгейлеріне
жататын өндірістік және тұтыну қалдықтары түзіледі.
ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес,
«Өскемен ЖЭО» ЖШС қалдықтармен жұмыс істеу
бойынша нормативтік құжаттарды жасап шығарды
(қалдықтарды орналастыру нормативтері, қауіпті
қалдықтардың төлқұжаттары, қалдықтарды басқару
бағдарламасы), сонымен қатар қалдықтармен жұмыс
істеу бойынша ҚР экологиялық заңнамасының талаптары сақталынады.
Кәсіпорында қалдықтардың барлығы 26 түрі түзіледі,
соның ішінде:
Кәріптас түсті қауіп деңгейіндегі қалдықтар:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

құрамында сынап бар пайдаланылған шамдар;
пайдаланылған трансформаторлық май;
пайдаланылған турбиналық май;
пайдаланылған дизель майы;
пайдаланылған индустриалдық май;
пайдаланылған майлаушы-салқындатушы
сұйықтық;
7) мұнай қалдықтары;
8) бүтін немесе бөлінген қорғасын аккумуляторлардың батареялары;
9) майланған дәке;
10) пайдаланылған саңылаусыздандырғыш сұйықтық;
11) тазарту құрылығыларындағы тұнбалар;
12) қышқылды ерітінділер.
Жасыл деңгейлі қауіпті қалдықтар:
1) күл-қоқыс қалдықтар;

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2) металл сынықтары;
3) жез қалдықтары мен сынықтары;
4) мыс қалдықтары мен сынықтары (кабель
қалдықтары);
5) алюминий қалдықтары мен сынықтары (кабель
қалдықтары);
6) тазарту құрылғыларының катионды қара
майлары;
7) резеңке техникалық бұйымдардың қалдықтары;
8) жабдықтар мен құбыр желілерін айналдыра қаптау қалдықтары;
9) ағаштарды өңдеу қалдықтары;
10) пластмасса қалдықтары мен сынықтары;
11) құрылыс-жөндеу жұмыстарының қалдықтары;
12) электронды сынықтардың қалдықтары;
13) қағаз және картон макулатура қалдықтары;
14) қатты тұрмыстық қалдықтар.
2017 жылы Өскемен ЖЭО-да барлығы 195 640,113
тонна қалдық пайда болды, соның ішінде:
►► кәріптас деңгейлі қалдықтар – 10,632 тонна;
►► жасыл деңгейлі қалдықтар – 195 629,481 тонна.

2017 жылы 11,390 тонна қалдық қайта пайдаланылған, шарттар бойынша бөгде ұйымдарға
3 816,117 тонна берілген, жинақтауышта (№ 3 күл
үйіндісі) 194 544,997 тонна күл-қоқыс қалдықтары
орналастырылған.

Нормативтік таза ақпа суларды Үлбі өзеніне ағызудың көлемі 2017 жылы 49,796 млн м3 құрады. Үлбі
өзеніне ағызылатын ластаушы заттардың (мұнай
өнімдері) мөлшері 2017 жыл бойынша 1,95 тонна
бекітілген норматив кезінде 1,8735 тоннаны құрады.

2018 жылғы 1 қаңтар бойынша «Өскемен ЖЭО»
ЖШС әрекет етуші № 3 күл үйіндісінде барлығы
1 929 316 тонна күл-қоқыс қалдықтары жинақталған.

Сулы нысанған ластаушы заттарды төгу үшін салық
төлемдері жүргізілмеді, себебі кәсіпорын сулы нысанның ластануына әсер ететін әрекеттерді жасамады (төгілетін судағы ластаушы заттардың құрамы
су көздерінен алынатын судың фондық құрамынан
аспады).

Күл-қоқыс қалдықтары ауданы 31,6 Га қолданыстағы
күл үйіндісіне орналастырылады. 2017 жылы дамбаны жетілдіруді және оны пайдалану мерізімін ұзартуды қарастыратын әрекет етуші № 3 күл үйіндісін
қайта құрылымдаудың жұмыс жобасы дайындалған.
Сонымен қатар, жаңа № 5 күл үйіндісінің құрылыс
бойынша жұмыстарды жобалау және іске асыруды
аяқтау жоспарлануда.
Күл үйінділерін орналастыру үшін салық төлемдері
2017 жылы 14 567 мың теңгені құрады.

Су ресурстары
Қолданыстағы ЖЭО сумен қамтамасыз етудің техникалық жүйесі – тік ағынды және ауа желдеткіш градирнясы бар айналымды жүйе.

Айналымды сумен қамтамасыз ету жүйесінде
салқындатқыш ретінде 2012 жылы пайдалануға енгізілген желдеткіш градирня пайдаланылады.

«Өскемен ЖЭО» ЖШС сумен жабдықтаудың көзі
Үлбі өзені (өзіндік су тоғаны бар), айналымды сумен
қамтамасыз ету жүйесі, «Өскемен-Водоканал» МКК
желілері және «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ
(ҮМЗ) Атаман су тоғаны болып табылады.

2017 жылы суды тұтыну көлемі 63 391,1 мың м3 құрады, соның ішінде:
—— Үлбі өзенінен – 53 548,4 мың м3;
—— «Өскемен-Водоканал»
МКК
желілерінен –
4 554,7 мың м3;
—— «ҮМЗ» АҚ артезиан суы – 5 288 мың м3.

Үлбі өзенінен алынатын техникалық су негізгі және
қосалқы жабдықтарды салқындату үшін қолданылады;
гидрокүлді жоюдың айналымды жүйесін толықтыру;
градирняны толықтыру; суды бөгде тұтынушыларға
беру; орташа қысымды қазан агрегаттарда бу мен
конденсаттың жоғалуын орындау. «Өскемен-Водоканал» МКК-нан алынған сапалы ішетін су қаланың
жылу желілерін («Өскемен жылу жүйелері» АҚ) толықтыру үшін және ЖЭО шаруашылығына және ішу
мақсатында қолданылады. «ҮМЗ» АҚ артезиан суы
ЖЭО технологиялық қажеттіліктері үшін («ҮМЗ» АҚ,
«Қазмырыш» ЖШС тұтынушыларына будың жоғалуын
орындау үшін), қаланың жылу желілерін толықтыру
үшін («Өскемен жылу жүйелері» АҚ) қолданылады.
Тік ағынды салқындату жүйесінде су негізгі және қосалқы жабдықтың технологиялық салқындату айналымынан өткеннен кейін Үлбі өзеніне құйылады.

Станцияның технологиялық қажеттіліктеріне пайдаланылған: 58 434,9 мың м3.
Шаруашылық қажеттіліктеріне және ішуге пайдаланылған: 164,4 мың м3.
Бөгде тұтынушыларға берілген: 4 791,8 мың м3.
Нормативтік таза ақпа сулар негізгі және қосалқы
жабдықтарды салқындату барысында қалыптасады және оның бір бөлігі градирнясы бар техникалық сумен қамтамасыз етудің айналымды жүйесіне
бағытталады, тағы бір бөлігі № 162 құбыр арқылы
Үлбі өзеніне жіберіледі. Пайдаланылған суларды
Үлбі өзеніне ағызу (№ 162 құбыр) жабық коллектор
арқылы жүзеге асырылады.

Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына
сәйкес кәсіпорын сулы нысандарғы (Үлбі өзені) лас
таушы заттардың эмиссиясын бақылауды жүргізеді,
сонымен қатар күл үйіндісі мен өндірістік алаң орналасқан ауданда қадағалау ұңғымалары бойынша жер
асты суларының ластануына бақылау жүргізеді.
ӨЭБ 2017 жылғы нәтижелері бойынша ақпа суларды
төгудің бекітілген нормативтерінен асыру байқалмады, жер асты суларының ластануына кәсіпорын айтарлықтай әсер етпейді.

Жер ресурстары
Кәсіпорын қызметінің жер ресурстарына әсерін
анықтау мақсатында ӨЭБ бағдарламасына сәйкес
күл үйіндісі орналасқан ауданда топырақта ластауыш заттардың болуына бақылау жүргізіледі. Топырақ бетіне мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша
2017 жылы «Өскемен ЖЭО» ЖШС қызметінің топырақ ресурстарына айтарлықтай әсері анықталмаған.

№ 3 күл үйіндісінің жақын аумақтарға әсер ететін
шаң-тозаң деңгейін анықтау үшін қар жабынына
мониторинг жүргізіледі. Қар жабынына жүргізілген
мониторинг нәтижесі бойынша 2017 жылы жақын
аумақтарға айтарлықтай әсерлер анықталмаған.

«Караганда Энергоцентр» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі қызметтерді өзінің күнделікті жұмысының ажырамас бір бөлігі ретінде қарастырады,
экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз ету, қоғамның экологиялық тұрақты әлеуметтік-экономикалық
дамуын қамтамасыз ету қажеттілігін толық түсінеді.
2017 жылы кәсіпорын қолданыстағы экологиялық
менеджмент жүйесінің ISO 14001 стандартының талаптарына сәйкестігінен сәтті өтті.
Қоршаған ортаға жауапты қарым-қатынас – «Караганда Энергоцентр» ЖШС Экологиялық саясатының басты қағидасы болып табылады. Аталған
саясаттың мақсаттары қоршаған ортаға жағымсыз
әсерді азайту, экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету
үшін жауапкершілік, энергияны үнемдеу және табиғи әрі энергия ресурстарын кәсіпорын қызметінде тиімді пайдалану болып табылады. «Караганда
Энергоцентр» ЖШС басшылығы ластанудың алдын
алу және оны тұрақты жақсарту бойныша Экология
лық саясат қабылдаған міндеттемелерді іске асыру
үшін, сонымен қатар қолданылатын заңнамаға және
«Караганда Энергоцентр» ЖШС өзінің экологиялық
аспектілері тұрғысында қатысы бар басқа да талап-

тарға сәйкестік үшін жауапкершілікті өз мойнына
алады. Компанияның әр қызметкері, сонымен қатар
Компанияның мүддесі үшін жұмыс істейтін мердігер
ұйымдардың жұмысшылары «Караганда Энергоцентр» ЖШС Экологиялық саясатымен таныс.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС-де жыл сайын Экологиялық саясат қалыптастырылады, онда қажетті
табиғатты қорғау шаралары, сондай-ақ оларды іске
асырудың шығындары анықталған.
2017 жылы қоршаған ортаны қорғау бойынша
кәсіпорынның өз күшімен және бөгде ұйымдардың
қатысуымен келесі шаралар жүргізілді:

Қарағанды ЖЭО–1

►► Экология саласындағы нормативтік құжаттаманы дайындау.
►► Күл-қоқыс қалдықтарының, мазут және көмірдің
радиациялық сапасына сынақтар жүргізу.
►► Қалдықтарды қайта өңдеу, жою және орналас
тыру үшін мүдделі жеке және заңды тұлғаларға
беру.
►► Топырақ бетіне мониторинг жүргізу.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

►► Күл үйінділеріне жақын орналасқан жер телімдерін күл-қоқыс қалдықтарының ластауынан
қорғау, жаз айларында күл үйінділерінің ашық
жатқан жағажайларын саздақ топырақпен жабу
(шаңды басу).
►► Желілік судың сапасын анықтау.
►► Сорғылық тұнған суды жөндеу және тексеру.
►► КВЦ бекіту арматурасын жөндеуден өткізу және
жартылай алмастыру.
►► Санитарлық-қорғаныс және қоныстану аймағының шекарасында атмосфералық ауаға әсеріне
мониторинг жүргізу.
►► Тозығы жеткен тораптарды тексеру және жөндеу,
ПТВП–100 № 1–3 қазан агрегаттарының КТҚ
сормаларын жою.
►► Тозығы жеткен тораптарды тексеру және жөндеу,
БКЗ–50 № 1–5 қазан агрегаттарының КТҚ сормаларын жою.
►► БКЗ–50 № 1–5 және ПТВП–100 № 1–3 қазандықтарының ЗУУ режимдік-реттеу сынақтары.

Қарағанды ЖЭО–3

►► Санитарлық-қорғаныс шекарасында атмосфералық ауаға әсеріне мониторинг жүргізу.
►► Желілік судың сапасын анықтау.
►► Су таратқыштардағы бекіткіш арматураны жөндеу және жартылай алмастыру.
►► Топырақ бетіне мониторинг жүргізу.
►► Қалдықтарды қайта өңдеу, жою және орналас
тыру үшін мүдделі жеке және заңды тұлғаларға
беру.
►► Күл-қоқыс қалдықтарының, мазут және көмірдің
радиациялық сапасына сынақтар жүргізу.
►► Экология саласындағы нормативтік құжаттаманы дайындау.
►► Жану құрылғыларын жөндеу және жартылай
алмастыру.
►► № 1–7 қазан агрегаттарының күл тұтқыш
құрылғыларын режимдік-реттеу сынақтары.
►► Тозығы жеткен тораптарды тексеру, ауыстыру, № 1–8 қазан агрегаттарының күл тұтқыш
құрылғыларындағы сормаларын жою.

ҚОҚ шараларын іске асыру үшін «Караганда Энергоцентр» ЖШС барлығы 50 439 мың теңге жұмсады.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС-де тәуекелдерді
басқару жүйесі сәтті жұмыс істейді, ол «Караганда
Энергоцентр» ЖШС қызметіне ішкі және сыртқы
жағымсыз факторлардың әсер ету деңгейін шектеу
арқылы қызметтің үздіксіздігін және тұрақтылығын
қамтамасыз етуге бағытталған. Қоршаған ортаға
жағымсыз әсерді ескерту мақсатында «Караганда
Энергоцентр» ЖШС жыл сайын экологиялық тәуекелдерді бағалап, оларды азайту бойынша іс-шараларды анықтайды, олар 2017 жылдың қорытындысы
бойынша толықтай іске асырылған.
Құрылыс, қайта құрылымдау, жабдықтарды және
құрылымдарды жаңарту жобаларын қарастыру барысында «Караганда Энергоцентр» ЖШС қоршаған
ортаға әсер етудің барлық түрлерінің толық болуын бағалап, оларды азайту бойынша шараларды
дайындайды.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС барлық экология
лық тәуекелдері 2017 жылы басқарылатын жағдайларда болған, тәуекелдердің толық талдауы кәсіпорынның экологиялық аспектілер тізілімдемесінде
анықталған.
ЖЭО–1 және ЖЭО–3 санитарлық-қорғаныс аймақтарының өлшемдері ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 20 нау
рыздағы № 237 бұйрығымен бекітілген өндірістік
нысандардың санитарлық-қорғаныс аймақтарын
орнату бойынша Санитарлық-эпидемиологиялық
талаптарға сәйкес анықталады. Берілген ережелердің негізінде ЖЭО–1 500 метр өлшемді санитарлық-қорғаныс аймағымен (СҚА) 2-санатты қауіпті
кәсіпорындар қатарына жатады. ЖЭО–3 1 000 метр
өлшемді санитарлық-қорғаныс аймағымен (СҚА)
1-санатты қауіпті кәсіпорындар қатарына жатады
ҚР Экологиялық кодексінің 40-бабының негізінде
және өндірістік нысандарды санитарлық жіктеуге
сәйкес ЖЭО–1 және ЖЭО–3 өндірістік алаңдары
1-санатқа жатады.

Атмосфералық ауаны қорғау
«Караганда Энергоцентр» ЖШС табиғаттың ірі пайдаланушысы болып табылады және Қарағанды қаласының атмосфералық ауасын ластауға едәуір үлесін
қосады.
ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес
ЖЭО–1 және ЖЭО–3 үшін нормативтік құжаттар (ААРЕШ, ҚОӘБ) дайындалды және шектік рұқсат етілген
концентрациялар орнатылған (ШРЕК).
ҚР Экологиялық кодексінің 69-бабына сәйкес
2017 жылы ЖЭО–1 және ЖЭО–3 үшін қоршаған ортаға эмиссия үшін рұқсатнамалар алынған.
Қоршаған ортаға техногенді әсерді азайту үшін ЖЭО
барлық қазан агрегаттары күл тұтқыш жүйесімен
жабдықталған.
2013–2016 жылдарда станцияларда «Вентури» құбырымен скруббер күл тұтқыш құрылғылары (күл тұтудың
ПӘК 96,6%) 2-буынды батареялы эмульгаторларға
қайта құрылымдалған (күл тұтудың ПӘК 99,5–99,6%).

Күлді шығаруды азайту 2017 жылы тәуелсіз аккредиттелген ұйыммен өткізілетін өндірістік экологиялық
мониторинг нәтижелерімен расталған.
Стационарлық көздерден болған жалпы шығарындылардың көлемі 2017 жылы жылына 43 782 тонна
бекітілген норматив кезінде 32 967 тоннаны құрады.
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» ҚР Кодексіне сәйкес, жылжымалы
көздерден болатын шығарындылар есепке алынбайды, жылжымалы көздерден болатын шығарындылар
үшін төлемдерді есептеуге негіз ретінде пайдаланылатын жанармайдың мөлшері қолданылады. Компания қызметі үшін және жұмыстарды орындау үшін
тартылатын жұмысшылар, қолданылатын шикізаттар,
материалдар қысқа қашықтықтарға тасымалданады
және қоршаған орта үшін айтарлықтай әсер етпейді.
2017 жылы стационарлы көздерден болатын ластау
шы заттарды шығару үшін салық төлемдері 247 045
мың теңгені, ал жылжымалы көздерден (көлік) –
787 мың теңгені құрады.

2016 жылы ЖЭО–3 станциясында жаңа энергетикалық блок пайдалануға енгізілді, ол құрғақ типті
күл тұтқыш қондырғымен жабдықталған (99,75% күл
тұтқыш ПӘК бар электр сүзгісі).
Күл тұтқыш қондырғыларды қайта құрылымдау бо
йынша шараларды іске асыру күлді төгуді айтарлықтай азайтты.
Техникалық реттеменің талаптарын сәйкес, ЖЭО–3
қазандықтарында стационарлы газ талдаушы кешен
орнатылған, ол әрбір қазан агрегаттардағы түтінді
газдардың құрамындағы зиянды заттардың концентрацияларына үздіксіз мониторинг жасауға мүмкіндік
береді.
ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын сақтау
және ЖЭО–1 мен ЖЭО–3 станцияларында ластаушы
заттарды шығаруды азайту мақсатында операциялық
мониторинг орындалады, ол мына деректерді қамтиды: стационарлық көздерден қоршаған ортаға шығарылатын эмиссияларды есептеу, өндірілген өнімді
есепке алу, шикізат пен материалдардың шығыны,
әрбір жабдық бірлігінің жұмыс істеген сағаттарының
саны, жағылған жанармайдың сапасы мен құрамы.

Қоршаған ортаға техногенді әсерді азайту үшін
ЖЭО барлық қазан агрегаттары күл тұтқыш жүйесімен
жабдықталған.

Мазмұны
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Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар

Шығарындылардың түрлері (тонна/жылына)

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

Қарағанды ЖЭО–1
Барлығы, соның ішінде:

2 150,031

2 451,883

2 700,496

Күл (бейорганикалық шаң SiO2–70–20 %)

560,107

520,195

528,749

Азот тотықтары (NOx)

225,552

289,698

366,261

Күкірт диоксиді (SO2)

1 095,522

1 347,914

1 579,958

Көміртегі оксиді (СО)

82,488

108,137

72,963

186,362

185,939

152,565

Басқалар

Стратегия

Қарағанды ЖЭО–3

Бизнес-үлгі

Барлығы, соның ішінде:

32 184,320

34 946,119

30 267,124

Бәсекелік артықшылықтар

Күл (бейорганикалық шаң SiO2–70–20 %)

10 946, 686

7 210,676

5 188,492

Азот тотықтары (NOx)

9 199,528

10 358,444

8 785,880

Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу

Күкірт диоксиді (SO2)

11 493,650

16 704,490

15 638,848

Операциялық қызметтің нәтижелері

Көміртегі оксиді (СО)

297,732

548,783

515,198

Инвестициялық жобалар

Басқалар

Қызметтің қаржылық нәтижелері

«Караганда Энергоцентр» ЖШС бойынша барлығы

246,724

123,726

138,706

34 334,351

37 394,002

32 967,620

2018 жылға арналған жоспарлар
ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес 2017 жылы ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станциясында жағылған жанармайдан (көмір, мазут) болған
парниктік газдарды шығаруға инвентаризация
жүргізілген.

Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі

Анықталған есептемелер бекітілген мерзімдерде
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдарға жолданған.

Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

2017 жыл бойынша «Караганда Энергоцентр» ЖШС
атмосфераға 5 964 281 тонна (СО2) парниктік газдар шығарған, соның ішінде:

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Өз қызметінің нәтижесінде
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
климаттың өзгеруіне әсер
ететін озон қабатын бұзатын
заттарды шығармайды.

Қарағанды ЖЭО–1
—— Көміртек қостотығы (СО2) – 424 429 тонна;
—— Метан (СН4) – 3 тонна (СО2 – 70);
—— Азоттың шала тотығы (N2О) – 6 тонна
(СО2 – 1 864).
Қарағанды ЖЭО–3
—— Көміртек қостотығы (СО2) – 5 539 852 тонна;
—— Метан (СН4) – 37 тонна (СО2 – 789);
—— Азоттың шала тотығы (N2О) – 74 тонна
(СО2 – 23 029).
Өз қызметінің нәтижесінде «Караганда Энергоцентр» ЖШС климаттың өзгеруіне әсер ететін озон
қабатын бұзатын заттарды шығармайды.

Қалдықтарды басқару
ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станцияларында өндірістік
қызмет барысында өнеркәсіптік және тұрмыстық
қалдықтар пайда болады, олар қауіптің жасыл және
кәріптас түсті деңгейлеріне жатады.
ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес,
ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станциялары үшін қалдықтарды басқару жөніндегі нормативтік құжаттар дайындалған (ҚОН, қалдықтарды басқару бағдарламасы,
қауіпті қалдықтардың паспорттары).
Кәсіпорында қалдықтардың барлығы 28 түрі түзіледі:
Кәріптас түсті деңгейдегі қауіпті қалдықтар:
1) пайдаланылған ион алмасушы қарамайлар;
2) құрамында сынап бар пайдаланылған шамдар;
3) құрамында сынап бар пайдаланылған аспаптар
(термометрлер);
4) пайдаланылған қорғасын аккумуляторлар;
5) «Б» санатты медициналық пункт қалдықтары;
6) майланған дәке;
7) пайдаланылған автомобиль сүзгілері;
8) пайдаланылған майлар;
9) лак-бояу материалдарынан қалған ыдыстар;
10) пайдаланылған қағаз т/ж шпалдар.
Жасыл деңгейлі қауіпті қалдықтар:
1) күл-қоқыстар;
2) түсті металдар сынығы;
3) қара металдар сынығы;
4) дәнекерлеу электродтарының күйіктері;
5) пайдаланылған шиналар;
6) қатты тұрмыстық қалдықтар;
7) пайдаланылған ауа сүзгілері;
8) тамақ қалдықтары;
9) жылу оқшаулағыш қалдықтар;
10) құрылыс қалдықтары;
11) кеңсе және электронды техникаларды пайдалану
қалдықтары;
12) пайдаланылған арнайы киімдер;
13) өсімдіктерді өсіру қалдықтары;
14) ағашты өңдеу қалдықтары;
15) резеңке техникалық бұйымдардың қалдықтары;
16) электр
оқшаулағыш
материалдардың
қалдықтары;
17) абразивті-металды шаң;
18) абразивті бұйымдардың сынығы.
2017 жылы ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станцияларында
барлығы 1 491 607,585 тонна өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар түзілген, соның ішінде: кәріптас
түсті деңгейлі қалдықтар – 135,118 тонна және жасыл деңгейлі қалдықтар – 1 491 472,467 тонна.

ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына және
Компаниядағы нормативтік құжаттарға сәйкес,
өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың түзілуі,
рұқсатнамасы, жинақталуы, сақталуы және таралуы
есепке алынады.
2017 жылы станциялардың өнеркәсіптік алаңдарында 41,467 тонна өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар зиянсыздандырылып, жойылған және қайта
пайдаланылған, шарт негізінде бөгде ұйымдарға
жою үшін 3 295,912 тонна қалдықтар берілген, жинақтауыштарда (күл үйінділерінде) 1 488 135,088
тонна күл-қоқыс қалдықтары орналастырылған.
ЖЭО–1 күл-қоқыс қалдықтары гидротехникалық
құрылыс болып табылатын ауданы 24 Га күл үйіндісіне орналастырылады. 2016 жылы «Қарағанды
қаласының мемлекеттік активтер және сатып алулар бөлімі» ММ «Караганда Энергоцентр» ЖШСне шарт негізінде сенімді басқаруға ауданы 40 Га
құрғақтай жиналатын күл үйіндісін берген. Жобаға
сәйкес аталған күл үйінділерін пайдаланудың аяқталу
мерзімі 2027–2028 жылдарға жоспарланған.
ЖЭО–3 күл-қоқыс қалдықтары ауданы 188,5203 Га
№ 2 күл үйіндісінің 1 және 2-секцияларына жиналады. № 2 күл үйіндісінің 1 және 2-секцияларын пайдалану мерзімі 2020 жылы аяқталады. 2016 жылы
«ИНФОРМ ТЕХ» ЖК «3-секцияның қоршаушы бөгетін арттыру арқылы Қарағанды ЖЭО–3 станциясының № 2 күл үйіндісін қайта құрылымдау» жобасын
дайындады. Аталған жобаны жүзеге асыру № 2 күл
үйіндісін пайдаланудың мерзімін 3,5 жылға ұзартуға
мүмкіндік береді.
2017 жылғы 31 желтоқсан бойынша станциялардың
күл үйінділерінде барлығы – 7 757 223,858 тонна
күл-қоқыс қалдықтары жиналған, олардың ішінде:
►► ЖЭО–1 – 770 276,921 тонна;
►► ЖЭО–3 – 6 986 946,937 тонна.
2017 жылы күл-қоқыс қалдықтарын орналастыру
эмиссиясы үшін төлемдер 55 715 778 теңгені құрады.
2017 жылы өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды өткізуден түскен пайда 7 926 828 теңгені құрады,
соның ішінде:
—— күл-қоқыс қалдықтарын өткізу – 7 614 200 теңге;
—— пайдаланылған ион алмасушы қарамайларды
өткізу – 226 528 теңге;
—— пайдаланылған қорғасын аккумуляторларды өткізу – 86 100 теңге;
—— макулатура – 14 676 теңге.

Мазмұны
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басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

Су ресурстары

Компания туралы

ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станцияларындағы технология
лық процестерге сәйкес, сумен қамтамасыз етудің
айналмалы жүйесі жұмыс істейді. Сумен қамтамасыз
етудің айналмалы жүйесіндегі шығындардың орнын
толтыру үшін және шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станцияларында
сапалы ішетін су пайдаланылады. ЖЭО–1 станция
сына су «АрселорМиттал Теміртау» АҚ және «Қарағанды Су» ЖШС-нен алынады. ЖЭО–1 станция
сының тұтыну көлемі 2017 жылы 775 394 тоннаны
құрады, соның ішінде: «АрселорМиттал Теміртау»
АҚ – 532 734 тонна, «Қарағанды Су» ЖШС – 242 660
тонна. Соның ішінде: технологиялық қажеттіліктер
шығыны 732 648 тонна, шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер – 42 746 тонна. ЖЭО–1 сумен айналымды қамтамасыз ету 2017 жылы 2 750,2 мың тоннаны,
қайта пайдалану – 732,6 мың тоннаны құрады.

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

Қарағанды ЖЭО–3 станциясын сумен қамтамасыз
ету «Қарағанды Су» ЖШС тазарту құрылғыларынан
шартты негізде жүргізіледі.
ЖЭО–3 станциясының суды тұтыну көлемі
2017 жылы 15 600 842 тоннаны құрады, соның ішінде технологиялық қажеттіліктер үшін – 15 342 825
тонна, шаруашлықы-тұрмыстық қажеттіліктер үшін –
258 017 тонна. ЖЭО–3 айналымындағы сумен
қамтамасыз ету 649 370 мың тоннаны, қайта пайдалану – 1 395 мың тоннаны құрады.

ЖЭО–1 және ЖЭО–3 шаруашылық-тұрмыстық суа
ғарлары шартты негізде «Қарағанды Су» ЖШС тазарту құрылғыларына жіберіледі. Жергілікті жер бедерлеріне және су нысандарына төгілмейді.
Өнідірістік экологиялық бақылау барысында
станцияларда «Қарағанды Су» ЖШС және «АрселорМиттал Теміртау» ЖШС, сонымен қатар ЫСЖ-дан
алынған судың сапасына үнемі мониторинг жүргізіледі. Жүргізілетін мониторинг қорытындысы бойынша алынатын және берілетін су санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келеді.
Ай сайын станцияларда зәр-нәжістік және жауыншашын кәріздерінен алынған ақпа сулардың, күл үйіндісінен алынған тұнған сулардың, салқындату суының сынамалары алынады. Аталған сулардың сапасы
ТПЕ талаптарына сәйкес келеді.
ҚР Су және Экологиялық кодекстерінің талаптарына сәйкес, ЖЭО–1 және ЖЭО–3 күл үйінділері аумағында беткі және жер асты суларына мониторинг
жүргізіледі. Тәуелсіз аккредиттелген ұйым жүргізген
мониторинг нәтижелері бойынша 2017 жылы беткі және жер асты суларына айтарлықтай әсерлер
анықталмаған.

Жер ресурстары
Жердің қайта ластануына қазандықтардың оттықтарында отынды жағу кезінде түзілетін және ЖЭО–1
мен ЖЭО–3 күл үйінділерінде жинақталатын күлқоқыс қалдықтары әсер етуі мүмкін. Топырақтың
ластану қаупінің алдын алу үшін станцияларда жыл
сайын күл үйінділерінің шаңдауын болдырмас үшін
іс-шаралар дайындалады.
От жағу маусымы аяқталған соң, ЖЭО–1 станциясында күл үйіндісінің шаңдауының алдын алу үшін
күл-қоқыс қалдықтарын саздақ топырақпен жабу жұ-

мыстары жүргізіледі (саздақ қабатының қалыңдығы
кемінде 30 см).
ЖЭО–3 күл үйіндісінде күл үйіндісінің шаңдауының
алдын алу үшін күн сайын ыдыстағы судың деңгейі
және күл жағажайларының шайылуы бақыланады.
2017 жылы тәуелсіз аккредиттелген ұйыммен топырақ бетіне жүргізілген мониторинг қорытындысы
бойынша, ЖЭО–1 және ЖЭО–3 топырақ ресурстарына айтарлықтай әсер етуі анықталмаған.

Энергияны үнемдеу
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша негізгі міндеті – тұтынылатын энергия ресурстарының
көлемін азайту, соның ішінде өз қажеттіліктеріне
энергия ресурстарының шығындарын азайту есебінен электр және жылу энергиясын өндіру үшін салыстырмалы ресурс шығындарын азайту, энергия
шығындарына бақылау жүргізу тетіктерін жетілдіру
және «Караганда Энергоцентр» ЖШС электр мен
жылу энергиясын есептеу аспаптарымен жабдықтау
болып табылады.

2017 жылы энергияны үнемдеу және энергияның
тиімділігін арттыру бойынша Іс-шаралар жоспары
аясында келесі шаралар атқарылған:
1) ГСС 5-турбина салқындату контурының сорғысын бірыңғай коллекторға қосу, ЖЭО–3 станция
сында реттеуді оңтайландыру. Аталған шара
544,7 мың кВт•сағ үнемдеуге мүмкіндік берді;
2) № 1 ст. Т–110/120–130 типті турбоагрегатын
жоғары қысымды роторды алмастыру арқылы
қайта құрылымдау. Аталған шара 64,6 мың тонна
көмірді үнемдеуге мүмкіндік берді.

Энергияны үнемдеуге бағытталған атқарылған
жөндеу жұмыстары науқанының, сонымен қатар
2017 жылғы бірқатар бағдарламаларды орындау
нәтижелері бойынша, «Караганда Энергоцентр»
ЖШС жоспарға қатысты өз қажеттіліктері үшін энергияны тұтынуды 11,8 %-дан бастап 11,6 %-ға дейін
азайтты, жылу энергиясын беруге кететін шартты
отынның салыстырмалы шығыны 199-дан бастап
198,7 кг/Гкал дейін азайды, Қарағанды ЖЭО–3 станциясының өз қажеттіліктері үшін ХТС тұтыну 240 000
тоннаға азайды. Станцияның технологиялық қажеттіліктері үшін ішетін суды пайдалану көлемі азаюда,
айналымды сумен қамтамасыз ету көлемі артуда.

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес,
2014 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС «ЭлНур-Сервис» ЖШС-мен жасалған шарт негізінде,
Қарағанды ЖЭО–1 және ЖЭО–3 станцияларында
ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1115 қау
лысымен бекітілген Энергия аудитін өткізу ережелерінің талаптарына сәйкес, энергия аудиті жүргізілген, соның нәтижесінде 2014 жылғы 11 желтоқсанда
энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
бойынша тұжырымдама берілген.

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Қоршаған
ортаны қорғау

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

«Қарағанды Жарық» ЖШС

Компания туралы

ISO 50001 халықаралық стандарт негізіндегі энергетикалық менеджмент жүйесін енгізуге байланысты,
«Қарағанды Жарық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолданыстағы біріктірілген «Қарағанды Жарық» ЖШС менеджмент жүйесінің аясында өндірістің
энергия тиімділігін арттыру үшін мерзімдік энергия

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия

Орындау мерзімі
(ай, жыл)

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері

1

2

3

1.

Екі не одан көп трансформаторлары бар қосалқы станциялардағы
трансформаторлардың
аз жүктемелі режимдерін өшіру

Жыл бойы (ұйым
дастырылатын
шара)

0

Қосалқы станциялардың өз қажеттіліктері
үшін электр энергия
сының шығындарын
азайту

Жыл бойы (ұйым
дастырылатын
шара)

0

Қайта құру және салу
РС–0,4/6 10 кВ

Жыл бойы

Корпоративтік басқару қағидалары
2.

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

Есептік кезеңдегі нақты
инвестиция
лар (ҚҚС
бірге), теңге

Іс-шараның атауы

Корпоративтік басқару

Бақылау кеңесінің құрамы

Энергетикалық талдау энергия ресурстарына мониторинг жүргізу және оларды тұтыну өлшемдерінің
негізінде жүргізіледі.

№
б/б

2018 жылға арналған жоспарлар

Менеджмент құрылымы

талдауын және энергияны жоспарлауды өткізу талаптарын орнатты.

«Қарағанды Жарық» ЖШС 2017 жыл бойынша энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
бойынша іс-шаралардың жоспарын іске асыру нәтижелері туралы ақпарат

Бизнес-үлгі

Сыртқы ортаға шолу

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

3.

4

4.

Тәуекелдерді басқару

Электр
энергиясы
(кВт•сағ)

1 123 426

Электр
энергиясы
(кВт•сағ)

400 839

Жылу
энергиясы
(Гкал)

38

466 667

–

–

–

5 954 915

–

–

–

3 130 104

Металдан жасалған
есіктер мен қақпаларды
пенополиуретанмен
жылытып қаптау

2017 жылғы
желтоқсан

870 075

6.

Қайта сертификация
лық аудит

2017 жылғы
қыркүйек

7.

Қызметкерлерді қайта
даярлау және біліктіліктерін арттыру

Жыл бойы

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

7

1 604 740

2017 жылғы
желтоқсан

5.

6

Электр
энергиясы
(кВт•сағ)

Қызу шамдарын және
ДСЛ жарықдиодты
шамдарға ауыстыру

Сыйақылар туралы ақпарат

5

2 025 847

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары

Заттай
көрінісі

Ақшалай
көрінісі
(ҚҚС бірге),
теңге

Электр
энергиясы
(кВт•сағ)

2 069 287 847

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 2016–2017 жылдарға арналған энергияны үнемдеу бойынша
іс‑шаралар жоспарын орындаудың нәтижелері туралы ақпарат

Есептік кезеңдегі іс-шараларды атқарудан болған нақты үнемдеу әсері
Энергетикалық
ресурстың
атауы

17 212 244

13 634 385

2016 ж.

Іс-шаралар

3 405 656

276 558

Қаражат, млн
теңге

Көлемі

2017 ж.
Әсер,
кВт•сағ

Қолданыстағы ҚС-х 35 кВ
станцияларында шамадан
тыс жүтелген қосымша күштік
трансформаторларды ауыстыру,
орнату және енгізу
Қолданыстағы ТП, КТП 10 6 кВ
станцияларында шамадан
тыс жүтелген қосымша күштік
трансформаторларды ауыстыру,
орнату және енгізу
Қолданыстағы ТП, КТП 10 6 кВ
толық жүтелмеген күштік
трансформаторларды ауыстыру

9 544 987

ОҚО әкімдігімен бірге бекітілді. Іс-шаралар жоспары электр желілеріндегі нормативтік-техникалық
жоғалтуларды азайтуға бағытталған серіктестіктің
бекітілген инвестициялық бағдарламасының негізінде дайындалған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29
тамыздағы № 904 «Энергияны үнемдеу Бағдарламасын бекіту туралы» қаулысының негізінде «Оңтүстік
Жарық Транзит» ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша 2015–2020 жылдарға арналған энергияны үнемдеудің Кешенді жоспары дайындалып,

ВЛ 0,4 кВ шамадан тыс
жүктелген желілерде сымдарды
ауыстыру (ӨОС қолдану арқылы)

Көлемі

Әсер,
кВт•сағ

1

12,4

20 000

88 дана

167,2

119 984

101 дана

167,8

116 232

1 дана

1,7

3 000

2 дана

4,2

11 400

5,15 км

9

71 070

ВЛ 10 кВ шамадан тыс жүктелген
желілерде сымдарды ауыстыру
ВЛ 0,4 кВ шамадан тыс
жүктелген желілерде сымдарды
ауыстыру

Қаражат, млн
теңге

60,567 км

111,9

532 900

89,629 км

153,7

788 735

178,317 км

1 130

1 569 190

217,825
км

1 431,8

1 916 860

–

1 410,8

2 225 163

–

1 778,9

2 924 297

Барлығы:

Мазмұны

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ

Компания туралы

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ-нда Қазақстан Республикасының «Энергия үнемдеу және энергия
тиімділігі туралы» заңының талаптарына сәйкес 2013 жылы энергия аудиті жүргізілді. Энергия аудитін жүргізу нәтижелері бойынша 2014–2018 жылдарға арналған энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспары
бекітілген.

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі

«МЭТБК» АҚ энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бағдарламасы энергияны үнемдеу және энергетикалық
тиімділікті арттыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын есепке ала отырып дайындалған және мақсаттар
мен міндеттерді анықтайды. Бағдарламаны іске асыру іс-шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

«Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ 2017 жыл бойынша энергияны үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын орындаудың нәтижелері туралы ақпарат

Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу

Есептік кезеңдегі іс-шараларды атқарудан
болған нақты үнемдеу әсері

Орындау
мерзімі
(ай, жыл)

Есептік кезеңдегі нақты
инвестициялар
(ҚҚС бірге), млн
теңге

Энергетикалық ресурс
тың атауы

3

4

5

6

7

Ақшалай
көрінісі (ҚҚС
бірге), теңге

Операциялық қызметтің нәтижелері

№
п/п

Инвестициялық жобалар

1

2

Қызметтің қаржылық нәтижелері

1.

«МЭТБК» АҚ
ғимараттарында және
ҚС орын-жайларында
қызу шамдарын ықшам
люминесценттік
шамдарға ауыстыру

2017

1,968915

Электр
энергиясы

129 024

1 829 560

Қолданыстағы фарфор
оқшаулағыштарды
шыны
оқшаулағыштарға
ауыстыру

2017

9,140

Тиімділікті
арттыру

21 456

304 248,35

Кәсіпорынның қосалқы
станцияларындағы
электр энергиясын
есептеу жүйесінің
толық жүктелмеген ток
трансформаторларын
ауыстыру

2017

17,371953

Электр
энергиясы

16 377 826,3

232 237 576,93

2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

2.

Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

3.

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі

4.

Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

5.

Іс-шараның атауы

Тозған есептегіштерді
«МЭТБК» АҚ ЭЭКЕААЖ
бейімделген ұзақ
мерзімді жады бар
есептегіштерге
ауыстыру

2017

2,19

Электр
энергиясы

«МЭТБК» АҚ
6–10/0,4 кВ
желілерінде
телемеханика және
телеөлшеумен бірге
ЭЭКЕААЖ енгізу

2017

1 172,040

Электр
энергиясы

Заттай
көрінісі

Мазмұны

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі

2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ПАЙДА МЕН ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ
ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мың теңге)

2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы

2017 ж.

2016 ж.

97,337,035

82,476,864

Сатулардың өзіндік құны

(66,087,670)

(51,452,419)

Жиынтық пайда

31,249,365

31,024,445

Жалпы және әкімшілік шығыстар

(6,388,741)

(5,870,076)

Іске асыру бойынша шығыстар

(2,148,142)

(1,965,015)

Қаржылық шығыстар

(4,812,517)

(2,102,496)

652,805

355,211

18,759,036

138,587

Компанияның қысқаша бейіні

Ақшалай түсім

Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары

07

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫЛЫҚ
ЕСЕПТІЛІК

Қаржылық кірістер
Өзге де кірістер, нетто
Қауымдастырылған кәсіпорынның пайдасындағы
үлес
Дивидендтер бойынша кірістер
Бағамдық айырмашылықтан шығыс, нетто
КІРІС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАРҒА
ДЕЙІНГІ ПАЙДА

150,329

–

17,224

7,531

(30,268)

(103,669)

37,449,091

21,484,518

(3,973,072)

(4,402,260)

33,476,019

17,082,258

Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

Кіріс салығы бойынша шығыстар

Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

ТАЗА ПАЙДА ЖӘНЕ ЖЫЛЫНА БАРЛЫҚ
ЖИЫНТЫҚ КІРІС

Мазмұны

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері
Компания дамуының қысқаша тарихы
Қызметінің географиясы
Міндет, топшылау, құндылықтар
Стратегия
Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ДЕРБЕС КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мың теңге)

2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мың теңге)
АКТИВТЕР
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:
Негізгі құралдар
Берілген алғытөлемдер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
Өзге де ұзақ мерзімді активтер
Кейінге қалдырылған салық активтері
Барлық ұзақ мерзімді активтер
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
Сауда дебиторлық активтер
Тауарлық-материалдық қорлар
Берілген алғытөлемдер
Корпоративтік кіріс салығы бойынша алдын ала төлем
Өзге де ағымдағы активтер
Ақша қаражаттары және олардың баламалары
Сатуға арналған активтер
Барлық ағымдағы активтер
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
КАПИТАЛ:
Жарғылық капитал
Қосымша төленген капитал
Бөлінбеген пайда
Бас компания қатысушыларының дербес капиталы
Бақыламайтын үлестер
Барлық дербес капитал
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Қарыздар және облигациялар
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер
Барлық ұзақ мерзімді міндеттемелер
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
Қарыздар және облигациялар
Сауда кредиторлық қарыз
Өзге де кредиторлық қарыз және есептелген міндеттемелер
Төлеуге жататын өзге де салықтар
Төлеуге жататын корпоративтік кіріс салығы
Сатуға арналған активтерге қатысты міндеттемелер
Барлық ағымдағы міндеттемелер
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2017 ж.
31 желтоқсан

2016 ж.
31 желтоқсан

203,095,669
3,152,062
–
885,850
63,470
207,197,051

131,353,218
1,187,026
249,055
637,915
40,400
133,467,614

9,958,231
3,786,086
780,574
443,120
2,916,460
6,444,524
24,328,995
3,125,587
27,454,582
234,651,633

7,690,358
2,437,888
688,908
278,492
8,473,982
2,358,941
21,928,569
–
21,928,569
155,396,183

11,636,404
9,239,137
96,699,636
117,575,177
11,497,333
129,072,510

11,636,404
9,239,137
67,874,617
88,750,158
–
88,750,158

41,396,656
28,913,770
3,329,667
73,640,093

25,107,868
18,384,547
112,048
43,604,463

15,752,223
4,911,834
8,558,620
2,179,717
82,115
454,521
31,939,030
105,579,123
234,651,633

11,949,582
4,817,369
4,715,765
1,476,868
81,978
–
23,041,562
66,646,025
155,396,183

Жарғылық
капитал
2016 ж. 1 қаңтарда

Қосымша
төленген
капитал

Бөлінбеген
пайда

Бас компания қатысушыларының дербес
капиталы

Бақыламайтын үлестер

Барлығы

11,636,404

9,239,137

50,792,359

71,667,900

–

71,667,900

–

–

17,082,258

17,082,258

–

17,082,258

11,636,404

9,239,137

67,874,617

88,750,158

–

88,750,158

Таза пайда және жылына
барлық жиынтық кіріс

–

–

33,476,019

33,476,019

–

33,476,019

Дивидендтерді төлеу

–

–

(4,651,000)

(4,651,000)

–

(4,651,000)

Еншілес ұйымды сатып
алуға байланысты
бақыламайтын үлестерді
сатып алу

–

–

–

–

11,497,333

11,497,333

11,636,404

9,239,137

96,699,636

117,575,177

11,497,333

129,072,510

Таза пайда және жылына
барлық жиынтық кіріс
2016 ж. 31 желтоқсанда

2017 ж. 31 желтоқсанда

Мазмұны

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі
Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы

2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(мың теңге)

2017 Ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)
(мың теңге)

Компания туралы

2017 ж.
2017 ж.

Компанияның қысқаша бейіні
Еншілес компаниялардың бейіндері

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:

Компания дамуының қысқаша тарихы

Қызметтер мен тауарларды өткізу

2016 ж.

108,211,180

89,854,677

Қызметінің географиясы

Өзге де түсімдер

1,616,173

2,180,344

Міндет, топшылау, құндылықтар

Барлық түскен ақша қаражаты

109,827,353

92,035,021

Стратегия

Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге төлемдер

(57,350,977)

(43,828,457)

Бизнес-үлгі

Жалақы бойынша төлемдер

(9,154,447)

(7,491,029)

Бәсекелік артықшылықтар

Бюджетке өзге де төлемдер

(8,824,951)

(5,605,286)

Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері
Инвестициялық жобалар
Қызметтің қаржылық нәтижелері
2018 жылға арналған жоспарлар
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару қағидалары
Менеджмент құрылымы
Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі
Бақылау кеңесі
Бақылау кеңесінің құрамы
Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер
Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау
«Өскемен ЖЭО» ЖШС

Өзге де төлемдер
Барлық ақша қаражатының шығуы
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаты
Алынған сыйлықақылар
Қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақы төлеу
Корпоративтік кіріс салығы
Операциялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты

(1,725,421)

(2,035,596)

(77,055,796)

(58,960,368)

32,771,557

33,074,653

189,436

30,157

(5,028,043)

(3,257,439)

(1,862,819)

(988,674)

26,070,131

28,858,697

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:
Негізгі құралдарды өткізу

105

836

Берілген қаржылық көмекті қайтару

30,000

198,529

Алынған дивидендтер

17,224

7,531

5,000

359,633

Еншілес ұйымды өткізу үшін алдын ала төлем

1,682,059

–

Барлық түскен ақша қаражаты

1,734,388

566,529

(15,182,851)

(20,791,513)

–

(249,055)

Өзге де түсімдер

Күрделі жөндеу үшін негізгі құралдарды және материалдарды
сатып алу және ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген
алғытөлемдер
Үлестік құралдарды сатып алу
Материалдық емес активтерді сатып алу

(16,279)

(16,519)

Қаржылық көмекті беру

(80,000)

(204,634)

(7,855,315)

–

(3,845)

–

Еншілес кәсіпорындарды сатып алу бойынша ақша қаражатының
таза шығуы
Өзге де төлемдер
Барлық шыққан ақша қаражаты
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты

(23,138,290)

(21,261,721)

(21,403,902)

(20,695,192)

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:
Облигациялардың эмиссиясы
Қатысушыға берген қаржылық көмекті қайтару
Қаржылық көмекті алу
Қарыздар алу
Өзге де түсімдер
Барлық түскен ақша қаражаты

2016 ж.

882,446
8,128,000
976,224
21,318,820
48,733
31,354,223

100,000
–
1,398,630
13,828,100
–
15,326,730

(26,039,791)
–
(60,000)
(1,125,500)
(4,651,000)
(25,869)
(31,902,160)
(547,937)

(14,357,731)
(100,000)
(7,457,000)
(321,260)
–
(6,500)
(22,242,491)
(6,915,761)

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ТАЗА ӨЗГЕРУІ

4,118,292

1,247,744

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың
басына

2,358,941

1,111,197

19,165

–

6,496,398

2,358,941

Қарыздарды өтеу
Облигацияларды сатып алу
Қатысушыға қаржылық көмек беру
Алынған қаржылық көмекті қайтару
Дивидендтерді төлеу
Өзге де шығулар
Барлық шыққан ақша қаражаты
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты

Шетелдік валюта бағамы өзгеруінің шетелдік валютадағы ақша
қаражатының қалдығына әсер етуі
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ,
жылдың соңына

«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Энергияны үнемдеу
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартулар
Байланыс ақпараттары

2017 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілік туралы толық
аудиторлық есебімен «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС-нің www.kus.kz
веб-сайтында, «Инвесторлармен байланыс» – «Біріккен қаржылық есеп» бөлімінде
таныса аласыз.

Мазмұны
Негізгі көрсеткіштер
Бақылау кеңесі Төрағасының үндеуі

Компания
туралы

Стратегиялық
есеп

Корпоративтік
басқару

Тәуекелдерді
басқару

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік

Қоршаған
ортаны қорғау

Жылдық есеп
«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Қысқартулар

Бас директордың үндеуі
2017 жылдың негізгі оқиғалары және басым
міндеттердің іске асуы
Компания туралы
Компанияның қысқаша бейіні

EBIT (Earnings before interest and taxes) – пайыздар мен
салықтарды алғанға дейінгі пайда

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) – пайыздар мен салықтарды және амортиза-

км – километр
КТҚС – кешенді трансформаторлық қосалқы станция
КЭС – конденсациялық электр станциясы

Еншілес компаниялардың бейіндері

цияны алғанға дейінгі пайда

ҚЖ – «Қарағанды Жарық» ЖШС

Компания дамуының қысқаша тарихы

EPC (Engineering, procurement and construction) – инжи-

ҚЖС – «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС

Қызметінің географиясы

ниринг, жабдықтау, құрылыс

ҚОҚ – қоршаған ортаны қорғау

KASE (Kazakhstan Stock Exchange) – «Қазақстан қор бир-

ҚР ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика

Міндет, топшылау, құндылықтар

жасы» АҚ

Стратегия

KEGOC
(Kazakhstan
Electricity
Grid
Operating
Company) – «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан

ҚС – қосалқы станция

компаниясы» АҚ

ҚТ – қауіпсіздік техникасы

KPI (Key Performance Indicator) – тиімділіктің негізгі

ҚЭҚ – Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы

Бизнес-үлгі
Бәсекелік артықшылықтар
Стратегиялық есеп
Сыртқы ортаға шолу
Операциялық қызметтің нәтижелері

көрсеткіштері

м – метр

ROA (Return on assets) – активтердің өтімділігі

МВА – мегавольт-ампер

ROCE (Return on capital employed) – іске қосылған капи-

МВт – мегаватт

Инвестициялық жобалар

талдың өтімділігі

Қызметтің қаржылық нәтижелері

ROE (Return on equity) – өзіндік капиталдың өтімділігі

2018 жылға арналған жоспарлар

АЭЖ – аудандық электр желілері

Корпоративтік басқару

ҚКЭК – қалпына келетін энергия көздері

Корпоративтік басқару қағидалары

ӘЖ – әуе желісі

Менеджмент құрылымы

ЖЭС – жел электр станциясы

Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі

Гкал – гигакалория

Бақылау кеңесі

Гкал/с – гигакалория/сағат

Бақылау кеңесінің құрамы

ЕҚ – еңбекті қорғау

Бақылау кеңесі жанындағы комитеттер

ЕҰ – еншілес ұйым

Атқарушы орган
Бас директор, оның орынбасарлары
Сыйақылар туралы ақпарат
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару жүйесі
Тәуекелдерді жіктеу
Маркетингтік қызмет
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қызметкерлерді басқару саясаты
Қоршаған ортаны қорғау

министрлігі

ЖВЭЖ ОДҚ – жоғары вольтты электр желілерінің опера-

тивтік-диспетчерлік қызметі

ЖЖМ – жанар-жағармай материалдары
ЖІӨ – жалпы ішкі өнім
ЖТ – жеке тұлға
ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ЖЭО – жылу электр орталығы
ЖЭС – жылу электр станциясы
ЗТ – заңды тұлға
КӘЖ – кәбілдік әуе желілері
КӘЖ – корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

«Өскемен ЖЭО» ЖШС

кВ – киловольт

«Караганда Энергоцентр» ЖШС

кВт•с – киловатт-сағат

Энергияны үнемдеу

КЖ – кабель желісі

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

КИ – көлем индексі

Қысқартулар

ҚКЖ – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС

Байланыс ақпараттары

КЭЦ – «Караганда Энергоцентр» ЖШС

МЭТБК – «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ
ОЖ – «Оңтүстік Жарық» ЖШС
ОЖТ – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС
ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы
ӨЖЭО – «Өскемен ЖЭО» ЖШС
ӨҚТ – өзіндік қажеттіліктер трансформаторы
ӨОС – өздігінен оқшаулағыш сымдар

Байланыс ақпараттары

ӨЭЖК – өңірлік электр желісі компаниялары
РСЦ – «Расчетный сервисный центр» ЖШС
СЖЭО – «Соғра ЖЭО» ЖШС

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Д. Қонаев көшесі, 14/3
Тел.: +7 (7172) 27 94 72
Факс: +7 (7172) 27 94 73
Эл. пошта: kks.priemnaya@kus.kz
Веб-сайты: www.kus.kz

ТҚС – трансформаторлық қосалқы станция
ТП – тарату пункті
ТПЕ – Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелері

ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме
ҰЭЖ – ұлттық электр желісі
ЭДР – эмитент дефолтының рейтингісі
ЭЖ – электр желілері
ЭӨҰ – энергия өндіруші ұйым
ЭӨҰ – энергия өткізу ұйымы
ЭП – «Энергопоток» ЖШС
ЭЭБСН – электр энергиясының бөлшек сауда нарығы
ЭЭКЕААЖ – электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі
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