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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ

Құрметті әріптестер мен серіктестер!

2015 жылды қорыта отырып, Компания уран 
өндірісі саласындағы дүниежүзілік көш-
басшы тізгінін берік ұстап келе жатқанын, 
сонымен қатар өзінің ядролық отын циклы-
ның өзге де буындарындағы қатысуын екпін-
деп дамытып келе жатқанын сенімділікпен 
белгілеуге болады. 

Өзінің стратегиялық тәуекелдерін басқару 
барысында Компания атом өнеркәсібі 
мен ядролық энергетикасы белсенді даму 
сатысында болатын мемлекеттердің жаңа 
нарықтарына шығуға тырысады. Осыған 
байланысты 2015 жылы Компания алғашқы 
рет Иранға табиғи уран тиеп жіберуді жүзеге 
асырды. Бұл жеткізілім «алтылық тобымен», 
АЭХА және БҰҰ қауіпсіздік кеңесінің тиісті 
құрылымдарымен үйлестікте жүзеге асы-
рылды. Сонымен қатар, 2015 жылы «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және Үндістанның 
Атом энергиясы департаментінің арасында 
қазақстандық уранды Үндістанға жеткізу 
туралы келісімге қол қойылды. Келісімшарт 
2015 жылдан бастап 2019 жылға дейін әре-
кет етеді. 5 жылдың ішінде «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Үндістанға 5 мың тонна 
табиғи уран жеткізеді. 

Компания, жылу бөлгіш құрастырмаларды 
конверсиялау және шығару бойынша жоба-
ларға қатысты жұмыстарды жалғастыра 
отырып, ядролық отын циклының барлық 
буындарына қатысуға ниеттеніп отыр. «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және қытайлық 
CGNPC корпорациясы 2015 жылдың жел-
тоқсан айында жылу бөлгіш құрастырма-
лар шығаратын зауытты жобалау және құру 

жөніндегі коммерциялық шарттар туралы 
Келісімге қол қойып, Қытай АЭС-на арнап 
отын құрастырмаларын шығаруға арналған 
бірлескен өндірісті ұйымдастыру бойынша 
ынтымақтастық туралы ниеттерін бекітті. 

Өнім топтары мен әлеуеттті өткізу нарықта-
рын трансформациялау мақсатында «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ америкалық 
«Centrus Energy Corp.» компаниясымен 
қазақстандық табиғи уранды, оның ішінде 
байытылған уран өнімі түріндегіні қоса, 
әлемдік нарыққа бәсекелестікке қабілетті 
жеткізілімдерді жүзеге асыру үшін, онда 
өзара тиімді қарым-қатынастарды дамыту 
қарастырылған, өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойды. 

Әлемдік қаржылық нарықтардағы өзгері-
стерге қарамастан, Компания қаржылық 
тұрақтылық пен инвесторлар мен кредитор-
лар үшін сенімділіктің жоғары көрсеткішіне 
ие. Атап айтқанда, 2015 жылдың қаңтар 
айында Лондонда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ және халықаралық банктар арасында 
сомасы 450 000 000 АҚШ долларын құрай-
тын кредиттік келісімге қол қойылды. Кре-
диторлар ретінде Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, Citibank N.A. London Branch, Deutsche 
Bank AG London Branch, Mizuho Bank Ltd. 
және Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
қатысты. Қазақстанның ұлттық атом компа-
ниясы қарызды кепілзатсыз жылдық 2 % + 
Libor мөлшерлемесімен 4,5 жылға алды.

Өткен жыл, сонымен қатар, Компанияны 
басқару мәселелеріне қатысты маңызды 
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уақиғалармен, шақырулармен және өзгері-
стермен әйгілі болды. Орын алған жағдайда 
Компания пайда болған өзгерістерге тез 
жауап қайтарып, қызметіндегі жағымды 
динамиканы сақтау үшін барлық күшін 
салуға мәжбүр болды. 

Өз қызметінің тиімділігін жоғарылату мақ-
сатында, өткен жылы Компания ауқымды 
Трансформациялау бағдарламасын жүзеге 
асыруды бастады, оның шеңберінде 2025 
жылға қарай Компанияның құны айтар-
лықтай ұлғаяды деп күтілуде. Болжам 
бойынша, 2025 жылы EVA көрсеткіші 
32 600 млрд. теңгені құрайды. EVA ұлға-
юының маңызды құрамдауышы ұйымда-
стырушылық құрылымды, бізнес-үдері-
стерді оңтайландыру, шығындарды азайту, 
сонымен қатар Трансформациялау бағдар-
ламасында белгіленген өзге де іс-шаралар 
болып табылады. 

2015 жылы Компания халықаралық ынты-
мақтастық мәселелеріне белсенді қатысуды 
жалғастырып келді. Өткен жылы Компа-
ния VIІ Халықаралық «АТОМЭКСПО-2015» 
форумның жұмысына, Дүниежүзілік ядро-
лық қауымдастықтың (World Nuclear 
Association – WNA) Ұлыбританияның астана-
сында өткен жыл сайынғы симпозиумының 
жұмысына қатысты. 

Компания жылдан жылға өзінің корпора-
тивтік басқарудың озық тәжірибелерінің 
қағидаларына және өз қызметінің барлық 
салаларындағы тұрақты дамуға бейілділігін 
білдіріп келеді. 

Бұл мәлімдемелер әрқашанда әрекеттер-
мен дәлелденіп, нәтижелерінде байқалып 
келеді. 2015 жылы өткізілген тәуелсіз диа-
гностиканың нәтижелері бойынша, Компа-
ния корпоративтік басқару жүйесінің озық 
дүниежүзілік тәжірибелерге 78 % деңгейінде 
сәйкестігінің рейтінгіне ие болды. Бұл рей-
тинг инвесторлар, әріптестер және басқа 
да мүдделі тұлғалар тарапынан жоғары дең-
гейде сенім артуға мүмкіндік береді. 

Мүдделі тараптармен өзара қатынастаға 
маңызды мәселелердің бірі тұрақты даму 
саласындағы ақпаратты мәлімдеу болып 
табылады. Осы Есепте мәлімделген тұрақты 
даму туралы ақпарат Тұрақты даму сала-
сында есеп беру жөніндегі нұсқаулықты қол-
данудың «Негізгі» нұсқасына G4 (GRI) сәйкес 
келеді.

Қорытынды ретінде, осылардың арқасында 
Компания осындай нәтижелерге жеткен, 
Компанияның Ұжымы мен Басшылығына 
шын жүректен алғысымды білдіргім келеді.

Осы Есепті оқитындарға айтарым, Сіздер 
Есептен өзіңізді қызықтыратын, Компанияға 
қатысты ақпаратты табатыныңызға сенімімді 
білдіре отырып, барлықтарыңызға 2016 
жылы жетістіктер мен өркендеуге қол жет-
кізуді тілеймін! G4-1

Бақытжан Сағынтаев
Директорлар кеңесінің төрағасы 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

G4-1
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КОМПАНИЯ 2015 ЖЫЛЫ 
КОМПАНИЯ САН ТҮРІНДЕ

№ 1-КЕСТЕ. Өндіріс – ҚАП2

Көрсеткіштер 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әлемдегі уран өндіру 
көлемі бойынша орны 

I I –

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық ЕТҰ-ларға 
қатысу үлесі бойынша табиғи уран өндірудің әлемдік 
нарығындағы үлесі,%

21,3 % 24,3 % –12,8 %

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық ЕТҰ-ларға 
қатысу үлесі бойынша уран өндіру көлемі, тонна

12 851,0 13 627,0 –5,7 %

Байытылған уран өнімін өндіру көлемі, мың ЕРР 2 500,0 2 500,0  0,0 %

Ниобий өнімін өндіру көлемі, тонна Ta 96,9 72,2 33,9 %

Бериллий өнімін өндіру көлемі,, тонна 1 687,0 1 776,0 –5,0 %

Тантал өнімін өндіру көлемі, тонна Ta 141,0 154,0 –8,3 %

Электр қуатын өндіру көлемі, млн. кВт•сағ. 5 154,0 4 613,0 11,7 %

№ 2-КЕСТЕ. Қаржы – ЕС1

Көрсеткіштер 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

EBITDA, млн. теңге 126 918,7 65 257,0 94,5 %

Өнім өткізуден және қызмет көрсетуден алған 
табыс, млн. теңге

397 765,7 322 745,1 23,2 %

Өткізудің өзіндік құны, млн. теңге 294 403,8 258 616,3 13,8 %

Операциялық табыс, млн. теңге 73 591,6 39 783,2 85,0 %

Бір жылдық табыс, млн. теңге 36 500,0 15 248,4 139,4 %

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ иелеріне қатысты жиын-
тық табыс, млн. теңге

55 634,8 17 672,4 214,8 %

Жылдың соңындағы ақшалай қаражаттар мен олар-
дың баламалары, млн. теңге

55 869,4 29 431,7 89,8 %

Жарияланған дивидендтер, млн. теңге 2 323,3 5 385,6 –56,9 %

EVA, млн. теңге (10 329,7) (27 300,0) 62,2 %
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№ 3-КЕСТЕ. Персонал және әлеуметтік сала – LA1, EC7, G4-10

Көрсеткіштер 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Персонал

Қызметкерлердің саны, адам 26 764 27 706 –3,4 %

Қызметкерлердің жылыстауы, % 13,0 % 12,0 % 8,3 %

Оқыту сағаттарының бір қызметкерге есептелген 
орташа жылдық саны, адам-сағат

33,4 41,2 –18,9 %

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, млн. 
теңге 

5 376,0 5 075,0 5,6 %

Демеушілік және қайырымдылық жәрдем, млн. теңге 104,1 219,1 –47,5 %

№ 4-КЕСТЕ. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау – LA6, EN15, EN31

Көрсеткіштер 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Еңбекті қорғау      

Жарақаттану жиілігінің коэффициенті (1 000 жұмы-
скерге шаққандағы жарақаттану саны)

0,3 0,4 –10,5 %

5 мзв астам тиімді жылдық
сәулелену мөлшерін алған
қызметкерлердің саны, адам.

155,0 183,0 –15,3 %

Қоршаған ортаны қорғау      

Жойылған және көмілген қалдықтардың жалпы сал-
мағы, мың тонна

668,97 780,2 –14,3 %

Қайта пайдаланатын судың көлемі, мың м3 29 559,8 7 451,0 296,7 %
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БАСТЫ УАҚИҒАЛАР
ҚАҢТАР

 • 19 қаңтар 2015 жылы Лондонда 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен 
халықаралық банктар арасында 
сомасы 450 000 000 АҚШ долла-
рын құрайтын кредиттік келісімге 
қол қойылды. Кредиторлар 
ретінде Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, Citibank N.A. London Branch, 
Deutsche Bank AG London Branch, 
Mizuho Bank Ltd. және Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation қатысты. 
Қазақстанның ұлттық атом компа-
ниясы қарызды жылдық 2 % + Libor 
мөлшерлемесімен 4,5 жылға алды. 

 • Бірлескен қазақ-француз уран 
өндіруші кәсіпорын КАТКО Мой-
ынқұм кен орнын (1-3 учаскелер) 
игеруді бастағалы бері 25 000-шы 
тонна уранды өндіруге қол жеткізді.

АҚПАН
 • «СҚЗ – U» ЖШС 2012 жылы зауытты 

іске қосқан сәттен бастап, 1 000 000 
тонна күкірт қышқылын шығарды. 

НАУРЫЗ
 • «Орталық» Өндіруші кәсіпорны» 

ЖШС Оңтүстік Қазақстан облы-
сының Созақ ауданындағы «Орта-
лық Мыңқұдық» кен орнында 10 
мыңыншы тонна уранды өндірді.

 • 26 наурыз 2015 жылы «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма-
сының Төрағасы  – Нұрлан Жам-
былұлы Қаппаров  – дүние салды. 
Нұрлан Жамбылұлы үкімет делега-
циясы құрамында ҚХР, Пекин қала-
сына жұмыс іс-сапарының бары-
сында жүрегі тоқтап қалып, қайтыс 
болды. 

 • 31 наурыз 2015 жылы Директор-
лар кеңесінің шешімімен «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы-
ның Төрағасы міндетін уақытша 
атқарушы лауазымына Әріпханов 
Айдар Әбдіразақұлы тағайын-
далды.

МАМЫР
 • 5 мамыр 2015 жылы «Қазатом-

өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы-
ның Төрағасы болып Жұмағалиев 
Асқар Қуанышұлы тағайындалды. 

 • 20 мамыр 2015 жылы «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2010 жылдың 
мамыр айында 6,25 % сыйақы мөл-
шерлемесімен 5 жылға 500 000 000 
АҚШ доллары мөлшерінде орна-
ластырылған еурооблигацияларды 
өтеді, сонымен қатар купон сый-
ақыларды төледі. 

МАУСЫМ
 • 1–3 маусым 2015 жыл аралығында 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ» VII 
Халықаралық «АТОМЭКСПО-2015» 
форумының жұмысына қатысты. 

 • Маусым айында «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ ұлттық салалық 
байқаудың жеңімпазы атанды. 
«Алтын Гефест» «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-на «Энергия үнем-
деу саласындағы ең үздік шешім» 
номинациясында берілді. Бірінші 
орынды Ұлттық атом компаниясы 
«Ақдала, Оңтүстік Ыңғай, Қорасан» 
кен орындарындағы 0,4-6 кВ, 0,4-10 
кВ желілерінде реактивті қуаттың 
орнын толтыру» жобасы үшін алды. 

ШІЛДЕ
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

мен Үндістанның Атом энерги-
ясы департаментінің арасында 
қазақстандық уранды Үндістанға 
жеткізу туралы келісімге қол қой-
ылды. Келісімшарт 2015 жылдан 
бастап 2019 жылға дейін әрекет 
етеді. 5 жылдың ішінде «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Үндістанға 5 
мың тонна табиғи уран жеткізеді. 

ТАМЫЗ
 • 24–25 тамыз 2015 жылы «Қазатом-

өнеркәсіп» ҰАК» АҚ» Басқарма-
сының Төрағасы сапармен Венаға 
барды. АЭХА Бас директорымен 
кездесу барысында ядролық сала-
дағы екі жақты ынтымақтастық 
пен атом энергиясын бейбіт мақ-
сатқа пайдалану жөніндегі бірқатар 
мәселелер талқыланды. АЭХА бас-
шысы Қазақстанның ядролық сала-
сын дамыту жоспарлары туралы 
хабардар болды. ҚР-да АЭХА – нің 
Аз байытылған уран банкін құру 
бойынша практикалық мәселелер 
қаралды. АЭХА Бас директоры, 
Ю.Амано, EXPO-2017 көрмесінің 
тақырыбы: «Болашақ энергиясы» 
өзекті болып табылатынын атап 
айтып, АЭХА көрмеге қатысатынын 
растады.

 • 28 тамыз 2015 жылы Астанада Ком-
панияның Директорлар кеңесінің 
назарына Компанияны 2015-2025 
жылдарда дамыту стратегиясы ұсы-
нылды. 

ҚЫРКҮЙЕК
 • 1 қыркүйек 2015 ж. Қазақстан 

Республикасының Президенті, 
Н.  Назарбаевтің ҚХР – на мем-
лекеттік сапарының шеңберінде 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және 
CNEIC корпорациясының басшы-
лары Табиғи уран концентратта-
рын Қытайда уақытша сақтау және 
Солтүстік Америкаға тасымалдау 
қызметін сатып алу туралы келісімге 
қол қойды. Келісімшартта тауарды 
уақытша сақтауды және оны ҚХР 
аумағы арқылы АҚШ пен Канада-
ның батыс порттарына транзиттік 
тасымалдау қарастырылған. 

 • 9 қыркүйек күні Мемлекет басшысы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының басшысы Жұмаға-
лиев Асқарды қабылдады. Кездесу 
барысында А.Жұмағалиев Елба-
сыға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ 
алдағы 10 жылға белгілеген басты 
мақсаттарын айқындайтын, Компа-
нияны дамыту стратегиясы бекітіл-
гені туралы баяндады. Қазақстан 
Президенті экономикалық көр-
сеткіштерді жақсарту мақсатында 
компанияның бейінді болып табыл-
майтын активтерін шығарып тастау 
қажеттілігін атап айтты. 

 • 14 қыркүйек 2015 жылы «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқар-
масының Басшысы Дүниежүзілік 
ядролық қауымдастықтың (World 
Nuclear Association – WNA) Ұлы-
британияның астанасында өткен 
жыл сайынғы симпозиумының 
жұмысына қатысты
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ҚАЗАН
 • 2015 жылдың қазан айында АҚШ-қа 

сапар барысында «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 
басшысы Асқар Жұмағалиев пен 
«Centrus Energy Corp.» корпора-
циясының аға вице-президенті 
Кевин Олдред (Kevin Alldred) өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды. 

 • Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Н. Назарбаевтің 2015 жыл-
дың қазан айындағы Катар еліне 
ресми сапарының шеңберінде 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының басшысы мен 
«Qatar Solar Energy» Директорлар 
кеңесінің Төрағасы күн энергети-
касы саласында бірлескен кәсіпо-
рын құру туралы шекті келісімге 
қол қойды. 

 • 16 қазан 2015 жылы Астанада 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
трансформациялау бағдарламасын 
ресми түрде іске қосуға арналған 
салтанатты іс-шара өткізілді. Бол-
жам бойынша, трансформациялау 
бағдарламасын жүзеге асырудың 
нәтижесінде, 2025 жылға қарай 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
қосымша құнының экономикалық 
көрсеткіші (EVA) +32 млрд. теңгені 
құрайды. 27 қазан 2015 жылы Аста-
нада «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының басшысы, «The 
Japan Atomic Power Company» 
Президенті және «Marubeni Utility 
Services, Ltd.» Президенті өзара 
түсіністік туралы үш жақты мемо-
рандумға қол қойды. Құжат бой-
ынша, тараптар консультациялар 
жүргізуді, жұртшылықпен әрекет-
тесу бойынша тәжірибе алмасуды, 
техникалық семинарлар ұйымда-
стыруды және қауіпсіздікті қамта-
масыз ету мәселелері бойынша 
сарапшылардың кездесуін ұйымда-
стыруды, сонымен қатар атом сала-
сындағы мамандардың біліктілігін 
арттыруды қосқанда, атом энер-
гетикасы саласындағы ынтымақта-
стықты одан әрі жалғастыруға ниет 
білдірді. 

 • Қазан айында Fitch Ratings «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ шетел 
валютасындағы эмитентінің дефол-
тын «Тұрақты» болжамымен «ВВВ-» 
деңгейінде растады. Fitch Ratings 
соңғы акционер болып табыла-
тын Қазақстан Республикасымен 
құқықтық, операциялық және 
стратегиялық байланыстары шек-
теулі болғандықтан, «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ» дербес Компания 
ретінде бағалайды. (ВВВ+/Stable). 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ рей-
тингін шектелген әртараптандыру 
мен уран бағасының ауытқуы тежеп 
тұр. 

ҚАРАША
 • 2015 жылдың қараша айында 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
және «Électricité de France» (EDF) 
қазақстандық табиғи уранды жет-
кізу туралы келісімшарт жасады. 
Бұл келісім 10 жыл бұрын басталған, 
ұзақ мерзімді әріптестік қарым-қа-
тынастың жалғасы болды. Келісім-
шарт бойынша «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ 2010-2025 жылдар 
аралығында табиғи уранның EDF 
4500 тонна концентратын жеткізуді 
жоспарлап отыр.

 • Директорлар кеңесінің 20.11.2015 
жылғы № 15/15 шешімі бойынша, 
2015–2017 жылдарда «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін 
әртараптандыру (бейімді емес 
және қосалқы ұйымдарды шығару) 
жоспары бекітілді. 

 • Қараша айында «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Қызылорда және 
Оңтүстік – Қазақстан облыстары 
әкімшіліктерінің коммуналдық 
меншігіне Компания қаражаты 
есебінен салынған 19 әлеуметтік 
нысанды өткізді. 

 • Қараша айында «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ -ың 10 еншілес 
және тәуелді ұйымы өздерінің 
әкімшілік кеңселерін Алматыдан 
уран өндіретін өңірлерге  – Қызы-
лорда және Оңтүстік – Қазақстан 
облыстарына көшіруді аяқтады. 

ЖЕЛТОҚСАН
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен 

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ 
өзара түсіністік туралы меморан-
думға қол қойды, сол меморан-
дум бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Халықаралық көрменің 
әріптесі болуға ниет білдірді. 
Сонымен қатар компаниялар атом 
энергетикасына арналған тақырып-
тық аймақ құру жөнінде келісті. 

 • Қазақстан Республикасының Пре-
мьер-Министрі Кәрім Масимовтің 
2015 жылдың желтоқсан айын-
дағы ҚХР–на ресми сапарының 
шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы 
мен CGNPC (China General Nuclear 
Power Corporation) Бас директоры 
Қазақстанда жылу бөлгіш құра-
стырмалар шығаратын зауытты 
жобалау және құру жөніндегі және 
Қазақстандағы уран кен орын-
дарын бірлесіп игеру жөніндегі 
коммерциялық шарттар туралы 
Келісімге қол қойыды. 

 • 4 желтоқсан 2015 жылы «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Қазақстанның 
ең үздік тауары» байкау-көрмесінің 
«Жергілікті қамтуды дамытуға 
қосқан үлесі үшін» номинациясы 
бойынша жеңімпаз атанды. Ұлттық 
атом компаниясы отандық тауар 
өндірушілерді қолдайтын ең үздік 
тапсырыс беруші болып танылды. 
Сыйлық Қазақстанның тауар 
өндірушілерінің І «Ұлы Дала Елі» 
Форумының шеңберінде .тапсы-
рылды. 

 • Қазақстанның атынан «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Алтылық 
тобымен», Иранмен, АЭХА және 
БҰҰ қауіпсіздік кеңесінің тиісті 
құрылымдарымен үйлестікте 27 
желтоқсан 2015 ж. Иранға осы 
елден алып шыққан аз байытылған 
уранның өтемі ретінде 60 тонна 
табиғи уран жеткізді. G4-13
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

БАСТЫ НӘТИЖЕЛЕР

-10,5% 
ЖАРАҚАТТАНУ ЖИІЛІГІ 
КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ 
ТӨМЕНДЕУІ   

78% 
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
РЕЙТИНГІ 

26 764 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ 

72% 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕЙТИНГІ 

АКТИВТЕРДІ ҚАЙТА 
ҚҰРЫЛЫМДАУДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ 
12 ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМ 
ҚЫСҚАРТЫЛДЫ  

12

EVA 
ӨСУІ17 

МЛРД. ТЕҢГЕ 

94,5%
2015 ЖЫЛҒЫ EBITDA 

ӨСУІ  
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U92

ТАНТАЛ ӨНІМІН ШЫҒАРУ 
КӨЛЕМІ 

БЕРИЛЛИЙ ӨНІМІН ШЫҒАРУ 
КӨЛЕМІ  

141
    ТОННА 

1 687
    ТОННА  

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ  БАРЛЫҚ  ЕТҰ-
ЛАРҒА ҚАТЫСУ ҮЛЕСІ БОЙЫНША ТАБИҒИ УРАН 
ӨНДІРУІНІҢ КӨЛЕМІ

12 851
    ТОННА  

КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫН «СҚЗ – U» 
ЖШС ЗАУЫТЫ ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН 
СӘТТЕН БАСТАП ШЫҒАРДЫ  

1млн.
    ТОННА  

1-ші ОРЫН – ӘЛЕМДЕ 
УРАН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ 
БОЙЫНША  

73 4

Та Be
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Құрметті инвесторлар, серіктестер және 
әріптестер!

Осы Біріктірілген жылдық есепте Сіздердің 
назарларыңызға Компания қызметінің негізгі 
бағыттары бойынша 2015 жылдық нәтиже-
лердің қорытындылары ұсынылады. 

Компанияның 2015 жылдағы негізгі жетістігі – 
бұл топ бойынша таза табыстың екі жүз есе-
ден аса өсуі деп есептеуге болады. Мұндай 
көрсеткішке қаржылық және тұтынушылық 
нарықтар күрделі жағдайда тұрған кезде 
жеткенімізді атап айту өте маңызды. Ком-
пания жаңа сын-тегеуріндерге тап болып, 
оларға лайықты және жедел жауап қай-
тарды. Компания Басшылығының қабыл-
даған шаралары 2015 жылы Компанияның 
шығындарын айтарлықтай қысқартып, 
өзінің қаржылық тұрақтылығын нығайтуды 
мүмкін етті. 

Жүйелік тәуекелдер мен мәселелерге қарсы 
жауап ретінде, 16 қазан 2015 жылы Компа-
ния бізнес-үдерістерді және ұйымдасты-
рушылық құрылымды оңтайландыру, кор-
поративтік мәдениетті жетілдіру, жобаларды 
басқару сияқты және басқа да мәселелерді 
қамтитын, Трансформациялау бағдарлама-
сын бастады. Трансформациялау бағдар-
ламасының ұтымдылығының басты куәлігі – 
EVA көрсеткіші болып табылады.

Компания қызметінің өндірістік нәтижелерін 
қарастыратын болсақ, 2015 жылы орын 
алған бірқатар жағымды уақиғаларды атап 
айту қажет. 

Бірлескен қазақ  – француз уран өндіруші 
кәсіпорны КАТКО Мойынқұм кен орнын 
(1–3 учаскелер) игеруді бастағалы бері 
25 000-шы тонна уранды таңбалы өндіруге 
қол жеткізді. 

«СКЗ – U» ЖШС 2012 жылы зауытты іске 
қосқан күннен бастап, 1 000 000 тонна күкірт 
қышқылын шығарды. 

Сонымен қатар, сол жылы Компания және 
қытайлық CGNPC «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ негізінде жылу құрастырма-
ларын шығаруға арналып, өткізу кепілді-
гімен Қытай АЭС мүдделері үшін 200 тонна 
көлемінде дайын өнім шығаратын «Улбі-
ТВС» ЖШС бірлескен кәсіпорнын құрды. 
Сонымен, Компания ядролық отын циклы-
ның барлық буындарына қатысу саласын-
дағы өз жолын әрі қарай жалғастырып 
келеді. 

2015 жылы Компания корпоративтік басқа-
рудың және іскерлік жүріс-тұрыс этикасы-
ның озық тәжірибелерін қолдануды жалға-
стырып келді. 

Компания өзінің тұрақты даму қағидаларына 
беріктігін мәлімдейді. Компания корпора-
тивтік, әлеуметтік және экологиялық жау-
апкершілік саласында бұрыңғыдай қомақты 
әрекеттер жасап келеді. 

Энергетикалық тиімділікті арттыру бөлігінде 
жасалған іс-шаралар Компанияның салалық 
«Алтын Гефест» байқауының «Энергия үнем-
деу саласындағы ең үздік шешім» номинаци-
ясында жеңімпаз атануын мүмкін етті. 

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ



Қатысатын өңірлерді қолдауға арналған 
іс-шаралар шеңберінде Компания тек ғана 
2015 жылдың өзінде Қызылорда және 
Оңтүстік – Қазақстан облыстары әкімшілік-
терінің коммуналдық меншігіне Компания 
қаражаты есебінен салынған 19 әлеуметтік 
нысанды өткізді. 

Сонымен қатар, өткен жылдағы жағымды 
уақиға – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – ың 
10 еншілес және тәуелді ұйымы өздерінің 
әкімшілік кеңселерін Алматыдан уран 
өндіретін өңірлерге  – Қызылорда және 
Оңтүстік – Қазақстан облыстарына көшіруі 
болды. Осындай орын ауыстырудың нәти-
жесі өңірлердің жергілікті бюджеттеріне 
аударымдардың ұлғаюы, жергілікті тауарлар, 
жұмыстар және қызметтер жеткізушілерді 
қолдаудың күшеюі, сонымен қатар Ком-
пания өндірісін басқару тиімділігінің артуы 
болып табылды. 

Компания тарапынан отандық тауар 
өндірушілерді қолдау нәтижесінде Компа-
ния «Қазақстанның ең үздік тауары» байка-
у-көрмесінің «Жергілікті қамтуды дамытуға 
қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша 
жеңімпаз атанды. Компания отандық тауар 
өндірушілерді қолдайтын ең үздік тапсырыс 
беруші болып танылды. 

Компания Басшылығы Компанияның еңбекті 
қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік сала-

сындағы Саясатын, сол сияқты Қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы саясатын ұста-
натымызды мәлімдеймін. Компания Бас-
шылығы белгіленген мәселелер шеңберінің 
маңыздылығын мойындап, жарақаттану 
және өндіріс орнында жарақат алу тәуе-
келінің деңгейін төмендетуге және Компани-
яның қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін 
азайтуға бағытталған шараларды қабылдап 
жатыр. 

Жылдан жылға жағдаят Компанияның ең 
басты капиталы – бұл оның қызметкерлері 
екенін дәлелдеп келеді. Қазіргі таңда Ком-
панияда шамамен 27 мың адам жұмыс жасап 
жатыр – бұл тәжірибелері, білімдері және 
әлеуеті мол адамдар. 

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Компа-
нияның бүкіл Ұжымына өткен 2015 жылы 
Компанияның және жалпы атом энергети-
касының дамуына қосқан үлесі үшін шексіз 
алғысымды білдіргім келеді. 

Сіздермен бірге, барлығымыз 2016 жылы 
жаңа жетістікке қол жеткізуге дайын, 
біртұтас кәсіби команда болып табыламыз! 
G4-1

Асқар Жұмағалиев
Басқарма Төрағасы 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ

13
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1 2
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – ның 

2011 жылдан бастап санағандағы 
бесінші Біріктірілген жылдық есебі        

3 4

Көрсеткіштердің өзгеру динамика-
сын көрсету мақсатында, 01 қаңтар 

2015 ж. -  31 желтоқсан 2015 ж. қоса 
алғандағы аралықтағы, сонымен 

қатар оның алдындағы кезеңдердегі 
деректерді және болжалды   мән-

дерді қамтиды 

Тұрақты даму саласындағы есептілік 
бойынша нұсқаулықты пайдалану-
дың «Негізгі» нұсқасына G4 (GRI) 
сәйкес әзірленген.     

Қазақстан Республикасы заң-
дылықтарының талаптарына, 
Компанияның ішкі реттемелері мен 
талаптарына және корпоративтік 
басқарудың халықаралық тәжіри-
белеріне сәйкес, негізгі деректерді 
ашып түсіндіреді
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Қазатомөнеркәсіп 
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1.1. ЕСЕПТІҢ МАЗМҰНЫН ЖӘНЕ АСПЕКТІЛЕР 
ШЕКАРАЛАРЫН БЕЛГІЛЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ 
Осы Есепті әзірлеу барысында Компания GRI 
ұсынған, Есептің мазмұнын белгілеу қағида-
ларын басшылыққа алды:

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік 
 Мүдделі тараптардың пікірлері осы Есеп 

бойынша ақпаратты ашу барысына 
басты ықпал жасады. Мүдделі тараптар-
дың пікірлері Есепте ашылуға тиіс елеулі 
аспектілерді белгілеудің негізі болды. 
Егжей-тегжейлі ақпарат ары қарай тара-
уда көрсетілген. 

Тұрақты дамудың мәнмәтіні 
 Осы Есеп Компанияның қызметін тұрақты 

даму және қоғамға әсер етудің кең мән-
мәтінінде ашып көрсетеді. Компанияның 
экономикалық, экологиялық және әлеу-
меттік жауапкершілігіне қатысты мәселе-
лер толық ашылған. Есеп тұрақты даму 
саласындағы есептілік бойынша нұсқа-
улықты пайдаланудың «Негізгі» нұсқа-
сына G4 (GRI) сәйкес келеді. 

Маңыздылық
 Осы Есепте Компания мүдделі тарап-

тарға елеулі ықпал ететін және эконо-
микаға, қоршаған ортаға және қоғамға 
айтарлықтай әсер ететін ақпаратты 
ашады. Елеулі аспектілер мен оларды 
белгілеу тәртібі ары қарай тарауда көр-
сетілген. 

Толықтық
 Компания өз қызметі туралы ақпаратты 

мүмкіндігінше толық ашып, Есеп пен 
жеке аспектілердің (қолдануға бола-
тын жерлерде) шеңберін мүмкіндігінше 

толық көрсетуге тырысты және есептілік 
мерзімді көрсетті. Есепке Компания-
ның еншілес және тәуелді ұйымдары 
бойынша (ары қарай мәтінде – ЕТҰ) 
қаржылық және қаржылық емес дерек-
тер енгізілді. G4-17

 Қаржылық көрсеткіштер Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасы – 
теңгемен көрсетіліп, толық нұсқасы 
осы Есептің Қосымшасы мен «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ сайтында көрсетіл-
ген, тексеріліп, шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке (ҚЕХС стандарт-
тары бойынша) сәйкес келеді. G4-17

 Есеп «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өз 
резиденттілігінің елі – Қазақстан Респу-
бликасында орналасқан жобаларымен 
қатар, одан тыс жерлерде де орналасқан 
жобаларына қатысты болып табылатын, 
қаржылық және қаржылық емес қыз-
метін қамтып көрсетеді. G4-17

 Қаржылық емес көрсеткіштер көбіне 
Компанияның 50 пайыз және одан 
жоғары мөлшерде иелену үлесі бар 
еншілес және тәуелді ұйымдары бой-
ынша көрсетілген. G4-17

Бұл Есепте Компания Есеп пен аспектілерді 
қамту және шектері бойынша елеулі өзгері-
стер қолданбады. G4-23 

Бұл Есепте қайта тұжырымдалған ойлар 
немесе алдыңғы Есеппен салыстырғанда, 
басқаша тұжырымдамалар жоқ. G4-22

G4-17

G4-17

G4-17

G4-17

G4-23

G4-22
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1.2. МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕР МЕН ОЛАРДЫ 
АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ
Компания Басшылық тарапынан тұрақты 
даму саласындағы есептілік бойынша G4 
(GRI) және оның салалық ұсыныстары бой-
ынша (GRI тау-кен және металлургия секто-
рына арналған салалық ақпаратты ашу бой-
ынша нұсқаулығы) ұсынған аспектілердің 
барлығын талдады. Мүдделі тараптардың 
пікірлері тыңдалып, Компания аспек-
тілерінің экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік ықпалы бойынша сараптамалық 
бағалаулар ескерілді.

Маңыздылығының бағаламасы аспектінің 
мүдделі тараптарға ықпалына және Ком-

панияның экономикалық, экологиялық 
немесе әлеуметтік салаға ықпалына қарай 
анықталды. G4-18

Басшылық тарапынан тұрақты даму сала-
сындағы есептілік бойынша G4 (GRI) ұсыны-
старымен қатар, Компания мүдделі тарап-
тардың көзқарасына тәуелсіз, міндетті түрде 
ашып көрсетілген, өзіндік қосымша аспек-
тілерді еңгізді. Мұндай аспектілер мен көр-
сеткіштер Есепте ҚАП1, ҚАП2, ҚАП3, ҚАП4 
деп белгіленген.

Қарастырылатын аспектілердің толық тізімі мен атап көрсетілген маңызды аспектілер 
келесі тізімде көрсетілген. 

EC – «Экономикалық» санаты 
1. Экономикалық нәтижелілік
2. Нарықтарға қатысу
3. Жанама экономикалық ықпалдар
4. Сатып алу дағдылары

EN – «Экологиялық» санаты 
5. Материалдар
6. Энергия
7. Су
8. Биологиялық алуан түрлілік
9. Шығарылулар
10. Лақтырындылар мен қалдықтар
11. Өнім және көрсетілетін қызметтер
12. Талаптарға сәйкестік
13. Көлік
14. Жалпы ақпарат
15. Жеткізушілерді экологиялық бағалау
16. Экологиялық мәселелерге шағым кел-

тіру тетіктері 

LA  – «Әлеуметтік» санаты / «Еңбек қатына-
стары саласындағы тәжірибе және беделді 
еңбек» 
17. Жұмыспен қамту
18. Қызметкерлер мен басшылықтың 

қарым – қатынасы
19. Денсаулық және жұмыс орнындағы 

қауіпсіздік 
20. Оқыту және білім беру
21. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер
22. Әйелдер мен ерлер үшін тең сыйақы 
23. Жеткізушілердің еңбек қатынастары 

саласындағы тәжірибесін бағалау 
24. Еңбек қатынастары саласындағы тәжіри-

беге шағым келтіру тетіктері 

HR  – «Әлеуметтік» санаты / «Адам 
құқықтары» 
25. Инвестициялар
26. Кемсітушілікке жол бермеу
27. Қауымдасу және ұжымдық келіссөздер 

жүргізу еркіндігі 

28. Балалар еңбегі
29. Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек
30. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі
31. Тұрғылықты немесе саны аз халықтар-

дың құқықтары
32. Бағалау
33. Жеткізушілер тарапынан адам құқығы-

ның сақталуын бағалау 
34. Адам құқығы бұзылуы туралы шағымдар 

келтіру тетіктері 

SO – «Әлеуметтік» санаты / «Қоғам» 
35. Жергілікті қауымдастықтар
36. Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы әрекет 
37. Мемлекеттік саясат
38. Бәсекелестікке кедергі келтіру
39. Талаптарға сәйкестік
40. Жеткізушілердің қоғамға ықпал етуін 

бағалау
41. Қоғамға ықпал ету туралы шағымдар 

келтіру тетіктері 

SO/MM*  – «Әлеуметтік» санаты / «Қоғам» 
/ «Тау-кен және металлургия секторын-
дағы кәсіпорындарға арналған салалық 
ашылымдар»
42. Төтенше және апатты жағдайларда әре-

кет жасау жоспары 
43. Кәсіпшілік және Шағын кеніштер
44. Көшіру
45. Кеніштерді жабу

PR – «Әлеуметтік» санаты / «Өнім үшін жау-
апкершілік» 
46. Тұтынушының денсаулығы мен 

қауіпсіздігі
47. Өнімдер мен қызметтерді маркалау 
48. Маркетингілік коммуникациялар
49. Тұтынушының жеке өмірінің дербес 

құқықтылығы 
50 .Талаптарға сәйкестік
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PR/MM* – «Әлеуметтік» санаты / «Өнім үшін 
жауапкершілік» / «Тау-кен және металлур-
гия секторындағы кәсіпорындарға арналған 
салалық ашылымдар»
51. Материалдарды басқару

ҚАП** – Аспектілер / Компания қосымша 
ашып көрсететін көрсеткіштер
52. ЯОЦ-ғы орны
53. Әлемдік уран нарықтары
54. Бизнесті трансформациялау
55. Шикізат базасын дамыту

* MM (Mining and Metals) – «Тау-кен және металлургия секторындағы кәсіпорындарға 
арналған салалық ашылымдар»

** ҚАП – / компания қосымша ашып көрсететін көрсеткіштер  

Аспектілердің маңыздылығын анықтау нәти-
желері 1 диаграммада көрсетілген. G4-19 

Маңызды аспектілердің тізімі төменде көрсетілген.

EC – «Экономикалық» санаты  
1. Экономикалық нәтижелілік
2. Нарықтарға қатысу
3. Жанама экономикалық ықпалдар
4. Сатып алу дағдылары

LA – «Әлеуметтік» санаты / «Еңбек қаты-
настары саласындағы тәжірибесі және 
беделді еңбек»  
17. Жұмыспен қамту
19. Денсаулық және жұмыс орнындағы 

қауіпсіздік 
20. Оқыту және білім беру
21. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

EN – «Экологиялық» санаты 
6. Энергия
7. Су
9. Шығарылулар
10. Лақтырындылар мен қалдықтар
12. Талаптарға сәйкестік
14. Жалпы ақпарат

ҚАП – Аспектілер / Компания қосымша 
ашып көрсететін көрсеткіштер
52. ЯОЦ-ғы орны
53. Әлемдік уран нарықтары
54. Бизнесті трансформациялау
55. Шикізат базасын  дамыту
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№1 ДИАГРАММА. Компанияның маңызды аспектілері

Мүдделі тараптарға ықпалы
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ҚАП-компания қосымша ашатын аспектілер
EN-«Экологиялық» санат
ЕС- «Экономикалық» санат
LA – «Әлеуметтік» санаты / «Еңбек қатынастары 
саласындағы тәжірибе және беделді еңбек»

G4-19
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Анықталған маңызды аспектілердің бар-
лығы Компаниямен қатар (ұйымның ішінде), 
мүдделі тараптар үшін да (ұйымнан тыс) 
маңызды болып табылады. G4-20, G4-21

Мүдделі тараптар мен олармен өзара 
қарым-қатынас жасау тәсілдерінің тізімі осы 
Есептің арнайы тарауында көрсетілген. 

1.3. СТАНДАРТТАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚТАР 
Бұл Есеп Қазақстан Республикасы заң-
дылықтарының талаптарына, Компанияның 
ішкі құжаттары мен реттемелеріне және 
корпоративтік басқарудың халықаралық 
тәжірибелеріне сәйкес, негізгі деректерді 
ашып түсіндіреді. Осы Есепті құру бары-
сында келесі құжаттар ескерілді: 

 • «Акционерлік  қоғамдар  туралы» 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
13 мамырдағы N 415 Заңы;

 • Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 
басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтар-
дағы № 26 қаулысымен бекітілген 
Қаржылық есептілік депозитарийінің, 
қор биржасының интернет-ресурста-
рында корпоративтік оқиғалар туралы 
ақпаратты, қаржылық есептілікті және 
аудиторлық есептерді, акционерлік 
қоғамдардың үлестес тұлғаларының 
тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы 
бойынша атқарушы органның мүше-

леріне берілген сыйақының жиынтық 
мөлшері туралы ақпаратты орналастыру 
қағидалары.

 • «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ Биржалық 
кеңесінің шешімімен (05 қараша 2009 
жылғы № 29 (з) хаттамасы)) бекітілген 
Листинг ережелері;

 • Тұрақты даму саласындағы есептілік 
туралы нұсқаулық G4 (GRI):
a. Есептілікті әзірлеу қағидалары және 

есептіліктің стандартты элементтері; 
b. Пайдалану жөніндегі нұсқау.

 • «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом ком-
паниясы» Акционерлік қоғамының 
ақпаратын ашу ережелері» Басқарма-
ның 12.11.2012 жылғы № 470 шешімімен 
бекітілген); 

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпора-
тивтік басқару кодексі, Жалғыз акцио-
нердің 15 қараша 2010 жылғы № 76-п 
бұйрығымен бекітілген. 

1.4. СЫРТТАЙ КУӘЛАНДЫРУ
Ұсынылған Есеп сырттай куәландыру рәсімі-
нен өткен жоқ, бұған G4 GRI орнықты даму 
саласындағы есептілік бойынша Нұсқау-
лықты қолданудың «Негізгі» нұсқасына сәй-
кес дайындалған есеп-қисап үшін рұқсат 
етіледі

Есепті (немесе оның жеке аспектілерін) 
сырттай күәландыру қажеттілігін Компа-
ния өзі анықтауына байланысты, осындай 
Куәландыру келесі есептік жылға жоспар-
ланды. G4-33

G4-21

G4-33

G4-20
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Қазіргі таңда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – бұл

 • Уран өндіру бойынша әлемдегі № 1 Компания;

 • Бас кеңсесі Астана қаласында орналасқан, Қазақстан  Республика-
сының уран, сирек металдар, атом электр станцияларына арналған 
ядролық отын, арнайы құрал-жабдықтар, технологиялар және қос 
мақсатты материалдар экспорттау және импорттау бойынша ұлттық 
операторы;

 • Шамамен 27 000 қызметкерлері бар;

 • Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ – 
бар Компания;

 • Қазақстанның жеті өңірінде (Оңтүстік-Қазақстан, Шығыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Павлодар, Ақмола және Алматы облыстары) және 
шетелде – Ресейде, Украинада, Германияда, Қытайда және АҚШ-та 
әрекет жасайтын, 72 еншілес және тәуелді ұйымдардан тұратын 
Компаниялар тобы;

 • Ядролық отын циклының негізгі буындарына қатысу:

 • Табиғи уран өндіру және байыту;

 • Уран өнімін шығару: табиғи уран концентраты, керамикалық 
сұрыпты уран диоксидінің ұнтақтары, отын таблеткалары. G4-3, 
G4-4 

КОМПАНИЯНЫҢ МИССИЯСЫ

Уран өндіру саласындағы көшбасшы  позициясын сақтау. 
Табиғи уран сату саласындағы дүниежүзілік көшбасшы 
болу.

Азия өңіріндегі ядролық отын мен оның  компоненттерін 
жеткізушілер қатарына қосылу. 

КОМПАНИЯНЫ БОЛЖАЛДЫ КӨРІНІСІ

2025 ж. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өз қызметін ядро-
лық бизнеске шоғырландырып, реакторға дейінгі дүни-
ежүзілік жетекші табиғи уран жеткізуші және ядро-
лық отын мен оның  АЭС-на арналған компоненттерін 
аймақтық жеткізуші ретінде ядролық отын циклының 
барлық сатыларындағы әртараптандырылған компания 
болады. 

G4-4G4-3
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2.1. КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ БЕЙІНІ

Қызметінің бағыттары:

 • Геологиялық барлау жұмыстары;
 • Табиғи уран өндіру;
 • Уран өнімі: табиғи уран концентраты 

керамикалық сұрыпты уран диоксидінің 
ұнтақтары, отын таблеткалары; 

 • Кварц, металлургиялық кремний, фотоэ-
лектрлік ұяшықтар мен тілімшелер;

 • Энергияның қайта жаңғыртылатын көз-
дері: фотоэлектрлік модульдер, Болотов-

тың жел роторлық турбиналары (БЖРТ), 
жылу сорғыш қондырғылар (ЖСҚ);

 • ЖСҚ жобалау;
 • Сирек-жер металдардың ұжымдық кон-

центраты;
 • Бериллий, тантал, ниобий өнімдері;
 • Электр және жылу қуатын шығару; 
 • Дистиллят, ыстық, техникалық және 

ауыз су өндіру. G4-4

Өнімнің негізгі сипаттамалары 
Уран өнімі Уранды өндіру, өңдеу және уран өнімін сату түрінде көрсетілген;

Бериллий өнімі Бериллий өндіру және бериллийден жасалған өнімдерді сату 
түрінде, және ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер түрінде көр-
сетілген;

Тантал өнімі Тантал өндіру және танталдан жасалған өнімдерді сату түрінде, 
және ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер түрінде көрсетілген; 

Энергия ресурстары Электр қуатын, жылу энергиясын және су өндіру және сату 
түрінде көрсетілген;

Баламалы 
энергетика

Баламалы энергетикаға арналған құрал-жабдықтар шығару және 
сату түрінде көрсетілген; 

Өзге операциялар Өзге өнім шығару және сату және негізгі өндіріс үшін қызметтер 
ұсыну түрінде көрсетілген. G4-4

G4-4

G4-4
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1999 жылы Қазақстан АҚШ-та дем-
пингке қарсы процесте жеңіске 
жетті, ал 2000 жылдың өзінде-ақ 
Компания қазақстандық уранды 
АҚШ-тың және Еуропаның 
нарығында сатуға қойылатын шек-
теулерді толығымен алып тастауға 
қол жеткізді. Соның нәтижесінде 
табиғи уранды экспортқа шығару 
географиясы барынша кеңейді. 
2000 жылы УМЗ ресми түрде «Дже-
нерал Электрик» (АҚШ) компани-
ясы үшін керамикалық сұрыпты 
уран диоксидінің ұнтақтарының 
ресми сертификатталған жеткізушісі 
болды.

Компания бериллий өнім-
дері бойынша әлемдегі 
жалпы өндірістің 29% 
бақылауымен екінші 
орынға және  тантал инду-
стриясы бойынша төртінші 
орынға шықты. 

Қазақстан уран өндірісі бойынша 
әлемде бірінші орынға шықты, ал 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2010 
жылдан бастап уран өндірісінің 
көлемі жағынан уран өндіруші ком-
паниялардың арасында әлемдік 
көшбасшы позициясын сақтап 
келеді.

Компания мен қытайлық China 
National Nuclear Corp (CNNC) 
және China Guangdong Nuclear 
Power Co (CGNPC) энергетикалық 
корпорацияларының арасында 
стратегиялық әріптестік туралы 
келісімге қол қойылды. 

2008 жылдың 23 желтоқсанында 
Компания «Парыз» бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі жөнін-
дегі байқауда «Жылдың ең үздік 
жобасы» номинациясы («Ірі кәсіп-
керлік субъектісі» санаты) бой-
ынша жеңімпаз атанды. Компания 
үшін бұл оны тұрақты даму сала-
сында ең алғашқы рет ресми мой-
ындау болды.

Іс  жүзінде Қазақстандағы атом 
өнеркәсібі КСРО-дағы атом 
энергиясын игеру дәуірімен 
бірге дүниеге келген  болатын.

Атомдық технологияны дамы-
туда Қазақстанға ерекше рөл 
бөлініп берілген болатын. 
Еліміз дәстүрлі түрде КСРО-
дағы пайдалы қазбалардың 
қоймасы бола тұра, Кеңестер 
Одағының атом-энергетикалық 
өндірістік кешені кәсіпорын-
дары үшін жетекші шикізат жет-
кізушісі болды.  Сол жылдарда 
байырғы Волков геологиялық 
барлау экспедициясы (бүгінде 
ол «Волковгеология» АҚ) және 
ядролық отынның компонент-
терін өндіру бойынша бірегей 
Үлбі металлургиялық зауыты 
("УМЗ АҚ") құрылды.

1991 жылдың 16 желтоқса-
нында Қазақстан Респуб-
ликасы өзінің тәуелсізді-
гін жариялап, өзін саяси 
дербес мемлекет ретінде 
ұсына бастады. Қазақстан-
ның аумағында орналасқан 
кеңестік атом өнеркәсібінің 
барлық кәсіпорындары Рес-
публика Үкіметінің қарамағына 
өтті.  КСРО тарағаннан соң, 
Қазақстан ядролық әлеуеттілік 
қуаттылығы жағынан әлемде 
төртінші орынды иеленген   
ядролық державаға айналды, 
бірақ халық референду-
мынан соң Қазақстан ядролық 
қару-жарақтан бас тартты.

РФ-ғы түпкілікті тұтынушының 
атына Степногорск қаласындағы 
«SARECO» БК» ЖШС зауытында 
өндірілген СЖМ ұжымдық кон-
центратының алғашқы партиясы 
жөнелтілді.

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен 
Қытайдың бас ядролық-энергети-
калық корпорациясы (China General 
Nuclear Power Corporation – CGNPC) 
арасында ядролық энергетика сала-
сында екі жаққа тиімді әріптестікті 
кеңейту және тереңдету туралы 
келісімге қол қойылды. Келісімнің 
аясында қытайлық АЭС-ның қажет-
тілігі үшін Қазақстанда жылу бөлгіш 
құрастырмалар шығару туралы бір-
лескен кәсіпорын құру жоспарла-
нып отыр. 

1999

2003

2009

2008

2014

2.2. КОМПАНИЯНЫҢ ТАРИХЫ
«Казатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы Қазақстан Республи-
касы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі № 3593 жарғылық капиталында мемлекеттің 
жүз пайыздық қатысуымен «Казатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясын жабық акционер-
лік қоғам түрінде құру туралы» жарлығына сәйкес құрылды. G4-7

Алғашқыда Компанияның құрамына мыналар кірді: «Волковгеология» геологиялық барлау 
компаниясы, үш кен басқармасы (Степное, Центральное, Шестое) және Үлбі металлургия 
зауыты (бұдан әрі мәтін бойынша – УМЗ).

G4-7
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

2.3. КОМПАНИЯҒА ИЕЛІК ЕТУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Компания 2009 жылдың қаңтарынан бастап 
Компанияның 100 % акциясына иелік ететін 
«Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» 
(бұдан әрі мәтін бойынша – Қор, Жалғыз 
акционер, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның бір 
бөлігі болып табылады. G4-7

Қор әр түрлі бағыттар бойынша жұмыс 
істейтін 19 ірі ұлттық компаниялардың басын 
біріктіреді: мұнай-газ секторы, энергетика, 
металлургия, химия, көлік, телекоммуника-
ция және т.б. Қор тобына өндірістік бағыт-
тылық әлеуетіне қарай, барлығы 250 көп 
ұйым кіреді. G4-9

Активтер, түсімдер, таза пайда, EBITDA, 
жеке капитал, операциялық пайда және 

т.б сияқты көрсеткіштер бойынша Компа-
ния Қор тобының ірі еншілес және тәуелді 
ұйымдарының бестігіне кіреді. 

Жалғыз акционер тарапынан Компанияның 
қызметін бақылау Компанияның директор-
лар Кеңесін Жалғыз акционердің өкілдерін 
тағайындау жолымен жүзеге асырады. 2015 
жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
директорлар Кеңесінің құрамында Жалғыз 
акционердің келесі өкілдері қатысты:

 • Сағынтаев Бақытжан Абдірұлы, Дирек-
торлар Кеңесінің Төрағасы;

 • Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіхалықұлы, 
Директорлар Кеңесінің мүшесі;

 • Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы, Дирек-
торлар Кеңесінің мүшесі.

2.4. КОМПАНИЯНЫҢ АКТИВТЕРІНІҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан 
Республикасының аумағымен қатар, сон-
дай-ақ одан тыс жерлерде де саланың 70-ке 
жуық кәсіпорындарында қатысу үлесіне ие 
ірі холдинг болып табылады. «Казатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ тобының еншілес және тәу-
елді ұйымдары атом өнеркәсібінің әртүрлі 
секторларында және ядролық отын циклы-
ның әртүрлі кезеңдерінде әрекет етуде. 
G4-9 

2015 жылы Директорлар кеңесінің 20.11.2015 
жылғы 20 қарашадағы № 15/15 бұйрығымен 
бекітілген 2015-2017 жылдарда «Каза-
томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін қайта 
құрылымдау (салалық емес және қосалқы 
ұйымдарды шығару) Жоспарының аясында 
Компанияның тобынан салалық емес және 
қосалқы активтерді шығару жұмыстары 
басталды. Сонымен, 2015 жылы Компания 
активтері құрылымнан 12 еншілес және тәу-
елді ұйымды шығарды, атап айтқанда:

 • Бақылау, аналитика, метрология» Сервис 
орталығы» ЖШС-ін «ИВТ» ЖШС-ке қосу 
жүзеге асырылды;

 • «Каустик» АҚ-ның 11 серіктестіктің 
жарғылық капиталына қатысу үле-
стері сатылды: «Полихимпром» ЖШС, 
«Стройхиммонтаж-ПВ» ЖШС, «Техно-

химпром-ПВ» ЖШС, «Тиафос» ЖШС, 
«Тиолан» ЖШС, «Флотореагенттер» 
ЖШС, «Фосфоран» ЖШС, «Химиялық 
технологиялар және инновациялар» 
ЖШС, «Хлорен» ЖШС, «Поликремний» 
ЖШС және «Белизна-ПВ» ЖШС.

Компанияның халықаралық нарыққа қатысу 
мүдделері туралы жан-жақты ақпарат Ком-
панияның (http://www.kazatomprom.kz/) сай-
тындағы «Халықаралық ынтымақтастық» 
бөлімінде (Халықаралық ынтымақтастық 
картасы) ұсынылған. G4-8, G4-6

Компанияның Қазақстан Республикасының 
аумағында қатысу мүдделері туралы жан-
жақты ақпарат Компанияның (http://www.
kazatomprom.kz/) сайтындағы «Компания 
Топтарының Құрылымы» бөлімінде ұсы-
нылған.

1 суретте Компанияның 2015 жылдың 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан 
Республикасының аумағындағы және одан 
тыс жерлердегі активтерінің құрылымы ұсы-
нылған. G4-7

G4-7

G4-9

G4-9

G4-7

G4-8 G4-6
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2.5. ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ҚАТЫСУ НАРЫҚТАРЫ
Компания әлемдік уран нарығына және 
қосалқы нарықтарға ынтымақтастықтың 
әртүрлі формалары арқылы қатысып келеді:

 • Уран өндіру және өңдеу саласындағы 
бірлескен жобалар;

 • ЯОЦ-да бірлескен жобалар;

 • Уранды тікелей жеткізу;
 • Бірлескен ғылыми-зерттеу қызметі;
 • Жаңғыртылатын энергетика;
 • СМ және СЖМ (оның ішінде бериллийді, 

танталды және ниобийді қосқанда) сала-
сындағы бірлескен жобалар. G4-6

№2 СУРЕТ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ынтымақтастығының географиясы

Компанияның Қазақстан өңірлеріне қаты-
суы негізінде уран кендерінің, өңдеу 
өндірістерінің орналасуымен, сонымен 
қатар корпоративтік орталық пен Компа-
нияның ғылыми-зерттеу және әлеуметтік 
нысандарының орналасуымен белгіленген. 
Қазақстан Республикасының аумағында 
Компанияның мүддесі бар-жоғы туралы 
өңірлер кескініндегі толық ақпарат Компа-
нияның (http://www.kazatomprom.kz/) сай-

тындағы «Компания тобының құрылымы» 
тарауында көрсетілген. G4-8

Компания табиғи уран нарығында сол сияқты 
сирек жер металлдар(СЖМ) нарығында ең 
белсенді көрсетілген.

Сонымен қатар Компания «Astana Solar» 
ЖШС (Астана, Өскемен) зауытында француз 
компанияларымен бірге казақстандық KazPV 

Уран  өндіру және 
қайта өңдеу сала-
сындағы бірле-
скен жобалар:

ЯОЦ-дағы бірле-
скен жобалар:

Уран жет-
кізілімдері:

Бірлескен 
ғылыми-зерттеу 
қызметі: Қайта жаңғырты-

латын энергетика:

СМ жне СЖМ (берил-
лийді, танталды және 
ниобийді қоса) сала-
сындағы  бірлескен 
жобалар:

Ресей 

Канада 

Франция 

Қытай

Жапония

Қытай

АҚШ

Оңтүстік Корея

ЕО елдері

Жапония 

Үндістан

Ресей  

Франция 

Германия

Оңтүстік Корея

Жапония

Франция

Германия

Жапония

Ресей 

Германия

Қытай

Франция

Ресей 

Канада 

Франция 

G4-6

G4-8
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кремнийінің негізінде фотоэлектрикалық 
модульдер шығару бойынша жобаны жүзеге 

асыру арқылы фотовольтаика нарығына 
қатысады. 

Табиғи уран нарығы

Қолданыстағы реакторлардың қажеттілік-
тері 2015 ж. 64,8 мың т. уранды (қоймалық 
қорлар құруды ескерусіз), құрады, 2014 ж. 
салыстырғанда, реакторлардың қажеттілік-
тері шамамен 1,5 мың тU (2014 ж. – 63,35 т) 
асты, ал әлемдегі өндіру деңгейі алдын-ала 
жасалған деректер бойынша шамамен 61 
мың т. уранды құрады, екінші көздермен 
бірге ұсыну деңгейі 2015 ж. шамамен 78 
мың т уранды құрады. Материалдың тым 
артықтығы сақталып, бұрыңғыдай әлемдік 
ядролық отын нарығындағы бағаларды 
басып келеді. G4-8

Бұрыңғыдай, табиғи уран нарығындағы 
жетекші өндірушілер «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ, Cameco, AREVA, Росатом болып 
келеді – бұл компаниялар атом энергетика-
сының әлемдік қажеттілігінің 60 % артығын 
қамтамасыз етеді. G4-8, ҚАП2

Сонымен бірге нарыққа уран өндірісінің 
толық біріктірілген тізбегін үш атомдық алып 
ұсынады – AREVA, Росатом, CNNC. 

№2 ДИАГРАММА. Компаниялардың 2015 жылғы әлемдік уран өндірісіндегі үлесі
2015 жыл табиғи уран бағасының мардым-

сыз өзгеруімен белгіленді: уранның споттық 
бағасының U

x
 Consulting және TradeTech 

индикаторлары жылдың басында тиісінше, 
бір фунт U

3
O

8
 үшін $35,25 жіне $35,50 

құрады. Жыл ішінде бағалардың шамалы 
ғана ауытқуы байқалды: максималды мәні 
сәуір айына тура келді, ол кезде споттық 
индикатор бір фунт U

3
O

8
 үшін $39 асатын 

көрсеткішке жетті, минималды мәні желтоқ-

сан айында бір фунт U
3
O

8
 үшін $33 шама-

лы-ақ асты. Жылдың аяғында уранның спот-
тық бағасының U

x
 Consulting және TradeTech 

индикаторлары тиісінше, бір фунт U
3
O

8
 үшін 

$34,15 және $33,85 құрады. 2015 жылы, 
орташа есеппен, споттық бағаның ай сай-
ынғы индикаторы бір фунт U

3
O

8
 үшін $36,76 

құрады. G4-8, ҚАП2

3,5%
19,0%

Германия

АҚШ
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Франция

Жапония
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№3 ДИАГРАММА. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ксіпорындарымен елдер бойынша уран жеткізу, 2015 ж. 

17,4%

16,3%

13,2%

1,8%

0,3%

28,5%

ҚАП2

ҚАП2

G4-8

G4-8

G4-8

1.Есеп тур
алы

 
3. С

тр
атегия ж

ә
не

    б
изнес-үлгі 

4. К
о

р
по

р
ативтік 

    б
асқ

ар
у ж

ә
не этика

5. Қ
ар

ж
ы

лы
қ

 қ
ы

зм
ет

6. О
пер

ац
иялы

қ
 қ

ы
зм

ет 
7. Т

ұр
ақ

ты
 д

ам
у

Қ
о

сы
м

ш
алар

2. К
о

м
пания тур

алы



28

Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

№ 5-КЕСТЕ. U
3
O

8
 споттық бағасының апта сайынғы индикаторы

U
3
O

8
 споттық бағасының апта сай-

ынғы индикаторлары 2015 жылдың аяғы 2015 жылдың басы Өзгеріс

UxC 34,2 $/фунтU
3
O

8
35,3 $/фунтU

3
O

8
-3,1 %

TradeTech 33,9 $/фунтU
3
O

8
35,5 $/фунтU

3
O

8
-4,6 %

№ 6-КЕСТЕ. U
3
O

8
 ұзақ мерзімді бағасының апта сайынғы индикаторлары

U
3
O

8
 ұзақ мерзімді бағасының апта 

сайынғы индикаторлары 2015 жылдың аяғы 2015 жылдың басы Өзгеріс

UxC 44,0 $/фунтU
3
O

8
49,0 $/фунтU

3
O

8
-10,2 %

TradeTech 44,0 $/фунтU
3
O

8
50,0 $/фунтU

3
O

8
-12,0 %

Қытайда, Ресейде, Үндістанда, Оңтүстік Коре-
яда реакторлар құрылысының қарқындылығы 
есебінен, әлемде атом энергетикасының 
даму қарқыны сақталып отырғандықтан, ұзақ 
мерзімді перспективада уран нарығын дамыту 
болжамы оң көрсеткішке ие. G4-8, ҚАП2

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-нан төрт ең ірі 
уран сатып алушылар China Guandong Nuclear 
Power Corporation (Қытай); China Nuclear Energy 

Industry Corporation (Қытай); Electricite de France 
(Франция); Nukem (АҚШ) болып келеді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран өнімінің 
100 % экспортталуда. Компания тобының келісім-
шарттары бойынша экспорттау көлемі (бірлесіп 
қадағалайтын кәсіпорындардың келісімшартта-
рын ескерумен) 2015 жылы концентрат түріндегі 
уранның 23,7 мың тоннасын құрады. 

Сирек-жер металдар (СЖМ) нарығы

СЖМ әлемдік қоры СЖМ тотықтарының (TREO) 
сомасының 136 млн. т. бағаланады. СЖМ 
өндірісі мен сату көлемдері бойынша көшбас-
шылық орынды нарықтың 90 %-ын қадағалап 
отырған Қытай алады. Сонымен бірге Қытайда 
СЖМ әлемдік қорының 48 %-ға жуығына шоғыр-
ландырылған.

Сирекжер металдарын пайдалану тұрақты маг-
ниттерді (тұтынудың 20 %-ы), металл балқыма-
лары (тұтынудың 20 %-ы), катализаторларды 
(тұтынудың 19 %-ы), өңдегіш ұнтақтарды (тұтыну-
дың 13 % -ы) және т.б. қоса алғандағы өндірістің 
кең спектрін қамтиды.

Сирекжер металдарының ғаламдық нарығы тез 
қарқынмен өсіп келеді. Соңғы 50 жылда оның 
көлемі 25 еседен арта өсті. 

СЖМ нарығының жартысына жуығы құны 
жағынан оның көлемінің шамамен 15 % құрай-
тын СЖМ ауыр тобына сәйкес келеді.

Компания үшін СЖМ негізгі элементтері тан-
тал және берилий болып табылады. Тантал – 
ниобий және берилий өндірістері «ҮМЗ» АҚ 
негізінде өрістеген және әлемдегі ең ірі өндірі-
стердің бірі болып табылады. G4-8, ҚАП2

Тантал нарығы тапшылықтан артық ұсынысқа 
дейін тез өзгере алуға қабілеттілігін танытып 
отыр. 

Сарапшылардың пікірінше, бұл белгісіздік, 
тұтынудың соңғы салаларының кезеңділігінен 
(электроника, авиақұрылыс), шикізат нарығы-

ның тапшылығы мен алып-сатарлық сипатынан, 
оларды өткізу каналдарының жабықтығынан 
туындап отыр.

Әлемде тантал өндіруші–кәсіпорындардың 
жалпы саны 2014 жылмен салыстырғанда өзгер-
ген жоқ  – әлемдік нарыққа тантал өндірісінің 
толық циклымен жұмыс істейтін барлығы бес 
кәсіпорын ұсынылған:

 • Ningxia Non-ferrous Metals Smelter (Қытай-
дағы зауыт)

 • DuoLuoShan (Қытай)
 • «ҮМЗ» АҚ (Қазақстан)
 • H.C.Starck (Германиядағы, АҚШ-тағы, Тай-

ландтағы және Жапониядағы зауыттар)
 • GAM Technology (АҚШ-тағы және Жапония-

дағы зауыттар)

Жоғары мамандандырылған бериллий 
нарығы жоғары концентрациялығымен 
және жабықтығымен сипатталады. Нарыққа 
өндірушілердің аз мөлшері қатысады, сонымен 
қатар осы стратегиялық металдың негізгі тұты-
нушысы болып қорғаныс өнеркәсібі саналады. 
Бериллийдің бірегей табиғи қасиеттері, сон-
дай-ақ аэроғарыш, авиация, атом, металлургия 
өнеркәісіптерінде де қолданылады. 

Ашық көздерде бериллийдің құны көрсетіл-
мейді, биржада металдың бағасы белгіленбе-
ген. Бериллийдің әлемдік нарығы, бұрынғыша 
бериллий кенінен бастап балқымаға дейін 
өндірістің толық циклы бар үш негізгі өндірісімен 
ұсынылған, – MaterionCorp. (АҚШ), «ҮМЗ» АҚ 
(Қазақстан) және SKS (Қытай). G4-8, ҚАП2

ҚАП2

ҚАП2

ҚАП2

G4-8

G4-8

G4-8
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2.6. ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРДЫ ҰСТАНУ 
Компания белсенді түрде ядролық энергетиканың 
кәсіби кауымдастығына қатысады. 

Қазіргі таңда Компания келесі салалық кәсіби 
ұйымдардың мүшесі болып табылады G4-16:

World Nuclear Association (Дүниежүзілік ядролық 
қауымдастық), London, United Kingdom 
Website: http://www.world-nuclear.org.
Мүшелік 1993 жылдан басталған.

The World Nuclear Fuel Market (Ядролық отынның әлемдік 
нарығы), Norcross, Georgia, USA 
Website: http://www.wnfm.com.
Мүшелік 2002 жылдан басталған

«Қазақстанның ядролық қоғамы» қоғамдастығы, 
Астана, Қазақстан Республикасы 
Website: http://www.nuclear.kz. 
Мүшелік 2002 жылдан басталған.

Tantalum-Niobium International Study Center (Тантал мен Ниобийді 
зерттеу жөніндегі халықаралық орталық), Brussels, Belgium 
Website: http://www.tanb.org.
Мүшелік 1999 жылдан басталған.

Компания өз қызметінде атом қуатын бейбіт мақ-
саттарға пайдалану саласындағы Қазақстан Респуб-

ликасы қосылған негізгі құжаттарды басшылыққа 
алады: G4-15

Құжаттың атауы
Қол қойылған 
орны мен күні Күшіне енуі туралы ақпарат 

Ядролық қаруды таратпау туралы шарт (ЯҚТШ)
(Вашингтон, Лондон, Мәскеу, 1 шілде 1968 ж.)
Женева қ., 1 шілде 1968 ж.

13 желтоқсан 
1993 ж.

ҚР Жоғарғы кеңесінің 13.12.1993 ж, 
№ 2593-ХІІ «Қосылу туралы» Қаулысы
Қол қойылған күнінен бастап күшіне енді

Ядролық қаруды таратпау жөніндегі шартқа  Қазақстан 
Республиксының қосылуына байланысты Қазақстан-
ның  қауіпсіздігінің  кепілдігі туралы меморандум

5 желтоқсан 
1994 ж.

Қол қойылған күнінен бастап күшіне енді

ҚР мен АЭХА арасында қол қойылған Ядролық қаруды 
таратпау туралы шартқа байланысты Кепілдіктерді қол-
дану туралы келісім. 

Алматы қ., 26 
шілде 1994 ж.

ҚР Президентінің 19.06.1995 жылғы № 2344 
Жарлығы 

Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт Нью-Йорк, 
30 қыркүйек 
1996 ж.

ҚР «Ратификациялау туралы» 14.12.2001 ж., 
№ 270 Заңы

ҚР мен АЭХА арасында қол қойылған Ядролық қаруды 
таратпау туралы шартқа байланысты Кепілдіктерді қол-
дану туралы келісімнің қосымша хаттамасы. 

Вена қ., 6 ақпан 
2004 ж.

Қазақстан Республикасының 19.02.2007 
жылғы № 229 Заңы.

Ядролық лаңкестік актілерімен күрес туралы халықара-
лық конвенция (БҰҰ Бас Ассамблеясы 13 сәуір 2005 ж.)

Нью-Йорк,
14 қыркүйек 
2005 ж.

 14.05.2008 ж., № 33-IV ҚР Заңы
«Ратификациялау туралы»

Орталық Азиядағы ядролық қарудан 
азат аймақ туралы шарт 

Семей қ. 2006 ж. ҚР Президентінің 07.09.2006 ж., № 176 
Жарғысымен қабылданған «Ратификациялау 
туралы» 14.12 2001 ж., № 270 ҚР Заңы 

Ядролық материалды физикалық қорғау туралы конвен-
ция 

Вена, 3 наурыз 
1980 ж.

«Қосылу туралы» 22.12.2004 ж., № 17 ҚР 
Заңы «Конвенцияға түзетулер еңгізуді рати-
фикациялау туралы» 19.03.2011 ж.,  № 416-IV 
ҚР Заңы 

Ядролық апат туралы жедел құлақтандыру конвенциясы Вена, 26 қыр-
күйек 1986 ж., 

«Ратификациялау туралы» 3.02.2010 ж. 
№ 243-IV ҚР Заңы 9.04.2010 ж. бастап күшіне 
енді

Ядролық авария жағдайындағы немесе радиациялық 
авария жағдайындағы көмек туралы конвенция

Вена, 26 қыр-
күйек 1986 ж.

«Ратификациялау туралы» 3.02.2010 ж., 
№ 244-IV ҚР Заңы 9.04.2010 ж. бастап күшіне 
енді

Ядролық қауіпсіздік туралы Конвенция Вена, 17 маусым 
1994 ж.

«Ратификациялау туралы» 3.02.2010 ж, 
№ 245-IV ҚР Заңы 08.06.2010 ж. бастап 
күшіне енді

Пайдаланылған отынмен және радиоактивтік қалдықтар-
мен жұмыс істеудің қауіпсіздігі туралы біріккен конвенция 

Вена, 5 қыр-
күйек 1997 ж.

«Ратификациялау туралы» 3.02.2010 ж., 
№ 246-IV ҚР Заңы 8.06.2010 ж. бастап күшіне 
енді

Ядролық залал үшін азаматтық жауапкершілік туралы 
Вена конвенциясы (21 мамыр 1963 жылғы Ядролық залал 
үшін азаматтық жауапкершілік туралы Вена конвенциясы-
ның жиынтық мәтіні 12 қыркүйек 1997 жылығы Хаттама-
мен еңгізілген түзетулерімен)»

Ақпан 2011 ж. Ратификациялау туралы» 10.02.2011, 
№ 405-IV ҚР Заңы  29.06.2011 ж. бастап 
күшіне енді

Атом қуатын бейбіт мақсаттарға пайдалану саласындағы 
ынтымақтастықтың басты қағидалары туралы Келісім 
(қатысушы-ТМД елдерінің)

Минск, 26 мау-
сым 1992 ж.

Қол қойылған күннен бастап күшіне енді

Артықшылықтар және АЭХА туралы Келісім. Вена, 1 шілде 
1959 ж.

«Ратификациялау туралы» 30.10.1997 ж.,
№ 178-I ҚР Заңы

G4-16

G4-15
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КОМПАНИЯНЫҢ 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИ-
ЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ  

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құнын 3-есе арттыру   
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ табиғи уран өндірудегі 
көшбасшылық позцияларын сақтап қалу және уран 
сату саласында көшбасшы позициясына жету   

 • Қазақстандық уран өнімінің қосылған құнын және 
ғылымды қажетсінуін арттыру үшін реакторға дейінгі 
ядролық-отын циклының барлық бөлімінде әртарап-
тандыруды жүргізу    

 • Қазақстанға ең үздік кадрларды тарту, дамыту және 
сақтап қалу 

 • ЯОЦ реакторлық кезеңіне өту бойынша үкіметтік 
шешімдерді орындауды ұйымдастыру – ҚР-да АЭС 
құрылысын салу

КОМПАНИЯНЫҢ  2025 ЖЫЛҒЫ БОЛЖАЛДЫ КӨРІНІСІ
 • Реакторға дейінгі ЯОЦ барық буындарына әртарап-
тандырылған Компания,  

 • Компания – уран өндіру бойынша жоғары технологи-
ялық тиімді өндірісі бар көшбасшы  

 • Нарықтың барлық сегменттерін қамтитын, тиімді мар-
кетинг жүйесі 

 • Салалық емес активтерден бос, оңтайлы корпора-
тивтік құрылымы бар Компания  

 • Әзірлемелерінің жоғары пайызы өндіріске ендірілген, 
білікті және жабдықталған салалық ғылым

 • Пайдаланудағы кен орындарын пайдалану  мерзімін 
2040 жылға дейін созумен, ресурстар қорын 
толықтыру  
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3.1. SWOT-ТАЛДАУ
Стратегияны әзірлеу аясында Компанияның 2015-2025 жыл-
дарға арналған даму стратегиясына сыртқы және ішкі ортаның 
стратегиялық талдауы жүргізілді. Стратегиялық талдаудың нәти-
жесі (Компанияның күшті/осал жақтарының талдауы және мүм-
кіндіктері/тәуекелдері – ағылшын тілінен аударғанда Strengths 

(күшті жақтары),  Weaknesses (осал жақтары),  Opportunities 
(мүмкіндіктері) және  Threats (қауіп -қатерлер)) SWOT талдауы 
болды. SWOT талдауының нәтижелері төмендегі-кестеде көр-
сетілген. G4-2

МЫҚТЫ ЖАҚТАРЫ ОСАЛ ЖАҚТАРЫ

 + Дамыған уран өндіретін өнеркәсіптің (уран өндіру-
ден әлемде бірінші орында) және жоғары технологи-
яда ядролық отын өндірудің (ҮМЗ – отындық ұнтақтар 
таблеткаларды өндіру бойынша ірі зауыт) болуы 

 + Уранның барынша көп мөлшерде барланған қорының 
болуы (әлемдік қордың ~15 %-ы, уранның барланған 
қоры мен ресурстары бойынша әлемде екінші орында) 

 + Уранды жерастылық сілтісіздендірудің шығыны аз 
жоғары тиімді технологияны пайдалану (жерастылық сіл-
тісіздендіру әдісімен өндіруге жарамды уранның әлемдік 
қорының 70 %-ы)

 + Ірі тұтынушылармен тұрақты қарым-қатынастар 
 + Уранның ірі өндірушілерімен әріптестікте болуы 
 + Азаматтық ядролық энергия нарығы барынша қарқын-

мен дамып келе жатқан Оңтүстік -Шығыс Азияға жақын-
дығы

 + ЯОЦ-да: ҮМЗ-ның базасында ядролық отынды құру үшін 
қажетті қуаттылығының болуы, сондай-ақ, УБО-дағы 
үлесі арқылы УЭХК тиімді қуаттылығын пайдалану мүм-
кіндігінің болуы

 + Бұрынғы КСРО-ның атом индустриясында жұмыс тәжіри-
бесі бар, білікті персоналдың, ЯОЦ-де өндірілген өнімнің 
сапасын қамтамасыз етудің тиімді жүйесінің болуы 

 + Мемлекет тарапынан қолдау: қосымша капиталдандыру 
мүмкіндігі, мемлекеттік саясатқа әсер ете алуы 

 + ҚР-да уран активтерін ЯОЦ-ның барынша жоғары техно-
логиялық активтеріне алмастыру мүмкіндіктері 

 + Бәсекелестер қызмет ететін негізгі елдерге қарағанда, 
еңбекке төлем жасау шығындары төмен 

 – Қазақстандық кенорындарының негізінен пайдалану 
мерзімі ұзақ, экономикалық тиімділігі барынша төмен 
бөлігін ғана қадағалау 

 – Компания ҚР-дағы уран қорының және ресурстары-
ның тек қана 49 %-ға жуығын және өндірудің 50 %-ын 
ғана бақылай алады

 – Әлсіз маркетингтік қызмет
 – Қазіргі кезде және 2020 жылға дейін ядролық отын 

нарығындағы ұсыныс сұраныстан асып кететін болады 
 – Өнімді және жабдықтарды арзан тасымалдауды 

ұйымдастыру үшін теңізге шығу жолының болмауы 
 – Ядролық отынды, АЭС құрылысын конверсиялау және 

жасап шығару саласында ядролық-жылу циклының 
өзіндік технологиясының болмауы

 – Қызметтің мұраға қалған, пайдасы жоқ бағыттарының 
және ескірген қуаттылықтың болуы (ҮМЗ-дағы бірқа-
тар өндірістер) 

 – ҚР-да атом энергетикасының және АЭС құрылысының 
ішкі нарығының болмауы 

 – Шығынға әкелетін салалық емес қызметтердің болуы 
 – Күрделі заңдық құрылым, еншілес және тәуелді 

ұйымдардың санының көп болуы 
 – Қолайсыз салық режімі (ПҚӨС, КТС)
 – Маңызды әлеуметтік міндеттемелерді орындау қажет-

тілігі 
 – Еңбекақы төлеудің үздік қызметкерлерді тартуға мүм-

кіндік бермейтін икемсіз жүйесі
 – ЯОЦ жобалары бойынша әріптестерге технологиялық 

және маркетингтік тәуелділік

S W
G4-2
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 + ҚР-да уран өндірісін арттыру арқылы Компания әлемдік 
уран нарығында озық орынын сақтап қалу мүмкіндігі

 + Кен өндірудің көлеміне емес, барынша жоғары пайда 
алуға бағытталған әдісін пайдалану 

 + Операциялық тиімділігін және күрделі шығындардың 
тиімділігін арттыру 

 + Жер қойнауын пайдалануға бақылау жүргізуді алу үшін 
БК-дағы үлесін кайтарып сатып алу мүмкіндігі

 + Көп векторлы саясатты жүргізу, бірлескен жобаларды 
жүзеге асыру және ЯОЦ-ның шетелдік активтеріне қаты-
суы, жетекші ойыншылардың альянстарын құру арқылы 
әртараптандырылған ядролық компания құру мүмкіндігі 

 + Компанияның заңды құрылымын оңтайландыру 
 + Салалық емес қызметтерді және активтер қоржындарын 

оңтайландыру
 + Компанияны ұтымды тұрақты жағдайға жеткізуі үшін рет-

теуші ортаны жұмсарту
 + Компанияның негізгі құзыреттілігімен сәйкес келетін 

инновациялық технологияларды дамыту
 + ҚХР-мен қатар орналаса отырып, Компания ядролық 

энергетиканың қарқынды дамып келе жатқан нарығында 
мықты орын тебу мүмкіндігіне ие 

 – Уранның әлемдік нарығында айқындық пен алдын-ала 
болжаудың болмауы

 – Бүкіл әлем бойынша артық қуаттылық аясындағы 
төмен бағалардың ұзақ мерзімділігіне әкелетін, уранды 
қайта өндірудің сақталуы 

 – Нарықтағы барынша агрессивті маркетингтік саясат 
жүргізуге арналған алдын-ала болжанбайтын реакция

 – Уранға деген қажеттіліктің құлдырауына әкеліп соға-
тын, атом саласындағы форс-мажор жағдайлары

 – Ұзақ мерзімдік перспективада уранға сұранысты 
төмендететін энергия өндірісінің жаңа технологияла-
рының дамуы 

 – Халықаралық сауданың шектеулері, жағымсыз геосая-
саттық жағдайлар 

 – Салалық емес өндіріс өнімдері (күн энергетикасы, СЖМ 
және т.б.) нарығының динамикасының өзгеруі

 – Мемлекеттік реттеуді күшейту, жағымсыз салық режім-
дерін енгізу 

 – Компанияның серіктестері арасында ЯОЦ-ның әртүрлі 
жобалары бойынша жанама қақтығыстар орын алуы

 – Шектен тыс әртараптандыру тәуекелі, бұл жерде 
сыртқы қарыздар есебінен әртүрлі сегменттерге 
салынатын аса үлкен инвестициялар оның құнының 
бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін 

 – Байыту қызметтерінде атом энергетикасының қажет-
тілігінің өзгеруі мүмкі болуынан ЕРР-де нарықтық баға-
ның төмендеуі 
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

3.2. СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН 
МІНДЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

1 2

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР 

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бағасын 3 
есеге арттыру.

 • Табиғи уранды өндіру және уранды 
сатуда көшбасшылық позицияға қол 
жеткізуде «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның көшбасшылық позициясын 
сақтап қалу. 

 • Қазақстандық уран өнімінің 
қосылған құнын және ғылымды 
қажетсінуін арттыру үшін реакторға 
дейінгі ядролық-отын циклының 
барлық бөлімінде әртараптанды-
руды жүргізу. 

 • Қазақстанға ең үздік кадрларды 
тарту, дамыту және сақтап қалу.

 • Үкіметтің ЯОЦ реакторлық кезеңіне 
өту бойынша ҚР-да АЭС құрылысын 
салу туралы шешімдерін орындауды 
ұйымдастыру.

МІНДЕТТЕР

 • Активтерді қайта құрылымдау салалық 
емес активтерді шығару;

 • Корпоративтік басқаруды жетілдіру ;
 • Инвестициялық қоржынды басқару 

тиімділігін артыру;
 • Автоматтандыру;
 • Бізнес- процестердің реинжинирингі. 

 • Ресурстық қорды толықтыру;
 • Уран өндіру және оны дайын өнім 

алғанға дейін өңдеу тиімділігін арттыру;
 • Халықаралық тәжірибе негізінде марке-

тинг құрылымын құру;
 • Табиғи уранды сату туралы келісім-шарт-

тарының қоржынын әртараптандыру;
 • Трейдингтік компания құру.

 • Аффинаждық/конверсиялық 
өндірісті ұйымдастыру және уран 
гексафторидінің әлемдік нарығына 
және конверсиялау қызметіне 
қатысу;

 • ҚР-да жылу бөлгіш құрастырмалар 
өндірісін ұйымдастыру және фабри-
кация жасаудың әлемдік нарығына 
қатысу;

 • Кен байытудың әлемдік нарығына 
қатысу.

 • Қызметккерлерді персоналдың 
біліктілік деңгейін арттыру және 
персоналды басқару процесін 
кезеңімен автоматтандыру жұмысын 
жақсартуға ынталандыру;

 • Еңбек нарығында білікті персо-
налды іздестіру және тарту; 

 • Құзыреттілік моделін енгізу және 
соның негізінде құзыреттілік дең-
гейін бағалауды жүргізу. 

 • ҚР-да АЭС құрылысын салуға дай-
ындық жөніндегі үкіметтік іс-шара-
ларға қатысу;

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу мәселе-
лері бойынша қажетті консультация-
ларды жүргізу.

2015 Ж. НӘТИЖЕЛЕР

 • 2015 жылға EVA мақсаттық көрсеткішіне 
қол жеткізілді;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ- аса көп 
емес әлемдік кен өндіру компаниялары-
ның бірі 2015ж. кірісті компания болып 
қалып отыр;

 • 12 активтерді қайта құрылымдау жүр-
гізілді;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –ның 
кәсіпорындарында энергияны үнемдеу 
және технологиялық процестерді оңтай-
ландыру бойынша 2017 ж. дейінгі іс-ша-
ралар жоспары дайындалды;

 • Тестілеу режімінде Жағдаяттық орталық 
іске қосылған. 

 • Уранның әлемдік нарығында көшбас-
шылық үлесі сақталып отыр – 21 %;

 • Жаңа перспективалы алаңдарды іздеу 
және барлау жұмыстары жүзеге асы-
рылды;

 • Шығындарды азайту және оңтайлан-
дыру бойынша іс-шаралар жоспары 
дайындалып, жүзеге асырылуда;

 • трейдингтік компанияларды құруға дай-
ындық жүргізілді;

 • Жаңа маркетингтік саясат дайындалды;
 • Компанияға маркетинг және стратегия 

бойынша екі шетелдік мамандар тар-
тылды – Басқарма Төрағасының Кеңес-
шісі (коммерциялық мәселелер бой-
ынша) және Тәуелсіз директор.

 • «Ульба-ТВС» ЖШС құрылған (қаты-
сушылары «ҮМЗ» АҚ  – 51 % және 
CGNPC-URC – 49 %); 

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен 
CGN арасында ЖБҚ зауытының 
құрылысын салу және уран ресур-
старын өңдеу бойынша Коммерци-
ялық (Бас) келісімге қол қойылды;

 • Аффинаж өндірісін құру жобасын 
алдын-ала техникалық-экономика-
лық бағалау жүргізілді.

 • 19 796 қызметкер оқытудан өтіп, 
біліктіліктерін көтерді, Компания-
ның қаражаты есебінен қазіргі күні 
жоғары оқу орындарында және кол-
ледждерде осы сала үшін қажетті 
мамандықтар бойынша 295 студент 
оқып шықты, Компанияның кәсіпо-
рындарында 425 студент өндірістік 
тәжірибеден өтті;

 • Компания 27 жоғары оқу орында-
рымен және 12 ТжКБ ұйымдарымен 
ынтымақтастық орнатқан;

 • Еңбекақы төлеудің үдемелі жүйесін 
енгізу басталды.

 • ҚР-да АЭС құрылысын салуға дай-
ындық бойынша үкіметтік іс-шара-
ларға қатысты;

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу мәселе-
лері бойынша қажетті консультация-
лар жүргізілді.

2016 Ж. АРНАЛҒАН  
ЖОСПАРЛАР

 • 2016 жылға қарай EVA мақсаттық көр-
сеткішіне қол жеткізу;

 • Активтер акцияларын одан әрі қайта 
құрылымдау;

 • Қолданыстағы жобалардың/активтердің 
тиімділігін арттыру бойынша әрекет ету 
жоспарын дайындау;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ биз-
нес-трансформациялау бағдарламасы 
аясында бизнес-процестердің реинжи-
нирингі;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –да 
Жағдаяттық орталықты енгізу.

 • Уранның әлемдік нарығында көшбас-
шылық позицияны сақтау;

 • Кен қорын одан әрі толықтыру;
 • Өндіріске ресурс үнемдегіш және энер-

гиялық тиімді әдістермен жұмыс істеуді 
енгізу;

 • Трейдингтік компания ашу;
 • «Сандық кеніш» АЖ пилоттық енгізу;
 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг 

қызметін күшейту;
 • Компанияның қамтылмаған нарықтарға 

қатысуын кеңейту. 

 • Cameco-мен уран аффинажы техно-
логиясын беру туралы Келісім жасау;

 • Ядролық технологиялар мен 
құрал-жабдықтарды импорттауға 
лицензия алу;

 • Уран аффинажы технологиясын 
табыстауды жүзеге асыру;

 • ҚР-да аффинаж зауытының 
құрылысы жобасының ТЭН әзірлеу 
бойынша тендер өткізу және мерді-
герді таңдау;

 • ҚР-да жылу бөлгіш құрастырмалар 
шығаратын зауыттың құрылысының 
ТЭН әзірлеуді аяқтау.

 • Персоналды одан әрі даярлау, қайта 
даярлау және біліктілігін көтеру;

 • Персоналды қызметтің жаңа бағыт-
тарына дайындау (АЭС, ЖБҚ, ЯОЦ 
кезеңі);

 • Еншілес және тәуелді ұйымдар-
дағы басшылық лауазымдарға Кадр 
резерві жүйесін құру;

 • Жаңа жобалар үшін және марке-
тинг пен өнімді сатуды нығайту үшін 
персоналға деген болжалды қажет-
тілікті жабуды қамтамасыз ету.

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу жоба-
сын жүзеге асыруды ұйымдастыру. 
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР 

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бағасын 3 
есеге арттыру.

 • Табиғи уранды өндіру және уранды 
сатуда көшбасшылық позицияға қол 
жеткізуде «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның көшбасшылық позициясын 
сақтап қалу. 

 • Қазақстандық уран өнімінің 
қосылған құнын және ғылымды 
қажетсінуін арттыру үшін реакторға 
дейінгі ядролық-отын циклының 
барлық бөлімінде әртараптанды-
руды жүргізу. 

 • Қазақстанға ең үздік кадрларды 
тарту, дамыту және сақтап қалу.

 • Үкіметтің ЯОЦ реакторлық кезеңіне 
өту бойынша ҚР-да АЭС құрылысын 
салу туралы шешімдерін орындауды 
ұйымдастыру.

МІНДЕТТЕР

 • Активтерді қайта құрылымдау салалық 
емес активтерді шығару;

 • Корпоративтік басқаруды жетілдіру ;
 • Инвестициялық қоржынды басқару 

тиімділігін артыру;
 • Автоматтандыру;
 • Бізнес- процестердің реинжинирингі. 

 • Ресурстық қорды толықтыру;
 • Уран өндіру және оны дайын өнім 

алғанға дейін өңдеу тиімділігін арттыру;
 • Халықаралық тәжірибе негізінде марке-

тинг құрылымын құру;
 • Табиғи уранды сату туралы келісім-шарт-

тарының қоржынын әртараптандыру;
 • Трейдингтік компания құру.

 • Аффинаждық/конверсиялық 
өндірісті ұйымдастыру және уран 
гексафторидінің әлемдік нарығына 
және конверсиялау қызметіне 
қатысу;

 • ҚР-да жылу бөлгіш құрастырмалар 
өндірісін ұйымдастыру және фабри-
кация жасаудың әлемдік нарығына 
қатысу;

 • Кен байытудың әлемдік нарығына 
қатысу.

 • Қызметккерлерді персоналдың 
біліктілік деңгейін арттыру және 
персоналды басқару процесін 
кезеңімен автоматтандыру жұмысын 
жақсартуға ынталандыру;

 • Еңбек нарығында білікті персо-
налды іздестіру және тарту; 

 • Құзыреттілік моделін енгізу және 
соның негізінде құзыреттілік дең-
гейін бағалауды жүргізу. 

 • ҚР-да АЭС құрылысын салуға дай-
ындық жөніндегі үкіметтік іс-шара-
ларға қатысу;

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу мәселе-
лері бойынша қажетті консультация-
ларды жүргізу.

2015 Ж. НӘТИЖЕЛЕР

 • 2015 жылға EVA мақсаттық көрсеткішіне 
қол жеткізілді;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ- аса көп 
емес әлемдік кен өндіру компаниялары-
ның бірі 2015ж. кірісті компания болып 
қалып отыр;

 • 12 активтерді қайта құрылымдау жүр-
гізілді;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –ның 
кәсіпорындарында энергияны үнемдеу 
және технологиялық процестерді оңтай-
ландыру бойынша 2017 ж. дейінгі іс-ша-
ралар жоспары дайындалды;

 • Тестілеу режімінде Жағдаяттық орталық 
іске қосылған. 

 • Уранның әлемдік нарығында көшбас-
шылық үлесі сақталып отыр – 21 %;

 • Жаңа перспективалы алаңдарды іздеу 
және барлау жұмыстары жүзеге асы-
рылды;

 • Шығындарды азайту және оңтайлан-
дыру бойынша іс-шаралар жоспары 
дайындалып, жүзеге асырылуда;

 • трейдингтік компанияларды құруға дай-
ындық жүргізілді;

 • Жаңа маркетингтік саясат дайындалды;
 • Компанияға маркетинг және стратегия 

бойынша екі шетелдік мамандар тар-
тылды – Басқарма Төрағасының Кеңес-
шісі (коммерциялық мәселелер бой-
ынша) және Тәуелсіз директор.

 • «Ульба-ТВС» ЖШС құрылған (қаты-
сушылары «ҮМЗ» АҚ  – 51 % және 
CGNPC-URC – 49 %); 

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен 
CGN арасында ЖБҚ зауытының 
құрылысын салу және уран ресур-
старын өңдеу бойынша Коммерци-
ялық (Бас) келісімге қол қойылды;

 • Аффинаж өндірісін құру жобасын 
алдын-ала техникалық-экономика-
лық бағалау жүргізілді.

 • 19 796 қызметкер оқытудан өтіп, 
біліктіліктерін көтерді, Компания-
ның қаражаты есебінен қазіргі күні 
жоғары оқу орындарында және кол-
ледждерде осы сала үшін қажетті 
мамандықтар бойынша 295 студент 
оқып шықты, Компанияның кәсіпо-
рындарында 425 студент өндірістік 
тәжірибеден өтті;

 • Компания 27 жоғары оқу орында-
рымен және 12 ТжКБ ұйымдарымен 
ынтымақтастық орнатқан;

 • Еңбекақы төлеудің үдемелі жүйесін 
енгізу басталды.

 • ҚР-да АЭС құрылысын салуға дай-
ындық бойынша үкіметтік іс-шара-
ларға қатысты;

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу мәселе-
лері бойынша қажетті консультация-
лар жүргізілді.

2016 Ж. АРНАЛҒАН  
ЖОСПАРЛАР

 • 2016 жылға қарай EVA мақсаттық көр-
сеткішіне қол жеткізу;

 • Активтер акцияларын одан әрі қайта 
құрылымдау;

 • Қолданыстағы жобалардың/активтердің 
тиімділігін арттыру бойынша әрекет ету 
жоспарын дайындау;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ биз-
нес-трансформациялау бағдарламасы 
аясында бизнес-процестердің реинжи-
нирингі;

 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –да 
Жағдаяттық орталықты енгізу.

 • Уранның әлемдік нарығында көшбас-
шылық позицияны сақтау;

 • Кен қорын одан әрі толықтыру;
 • Өндіріске ресурс үнемдегіш және энер-

гиялық тиімді әдістермен жұмыс істеуді 
енгізу;

 • Трейдингтік компания ашу;
 • «Сандық кеніш» АЖ пилоттық енгізу;
 • «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг 

қызметін күшейту;
 • Компанияның қамтылмаған нарықтарға 

қатысуын кеңейту. 

 • Cameco-мен уран аффинажы техно-
логиясын беру туралы Келісім жасау;

 • Ядролық технологиялар мен 
құрал-жабдықтарды импорттауға 
лицензия алу;

 • Уран аффинажы технологиясын 
табыстауды жүзеге асыру;

 • ҚР-да аффинаж зауытының 
құрылысы жобасының ТЭН әзірлеу 
бойынша тендер өткізу және мерді-
герді таңдау;

 • ҚР-да жылу бөлгіш құрастырмалар 
шығаратын зауыттың құрылысының 
ТЭН әзірлеуді аяқтау.

 • Персоналды одан әрі даярлау, қайта 
даярлау және біліктілігін көтеру;

 • Персоналды қызметтің жаңа бағыт-
тарына дайындау (АЭС, ЖБҚ, ЯОЦ 
кезеңі);

 • Еншілес және тәуелді ұйымдар-
дағы басшылық лауазымдарға Кадр 
резерві жүйесін құру;

 • Жаңа жобалар үшін және марке-
тинг пен өнімді сатуды нығайту үшін 
персоналға деген болжалды қажет-
тілікті жабуды қамтамасыз ету.

 • ҚР-да АЭС құрылысын салу жоба-
сын жүзеге асыруды ұйымдастыру. 
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

3.3. БОЛЖАЛДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР

Экономикалық қосылған құн 

Компанияның басты стратегиялық көр-
сеткіші Экономикалық қосылған құн көр-
сеткіші болып табылады (ағылшын тілін-
дегі  economic value added, EVA сөздерінен). 
EVA көрсеткішін қолданудың мақсаты – Ком-
панияның операциялық қызметінің тиімділі-
гін бағалау болып табылады. Көрсеткіш 
басшылардың назарын инвестицияланған 
капиталдан (ІС) максималды қайтарым алуға 
қол жеткізуге шоғырландырады. (NOPLAT 

формасында) Экономикалық табыстың мәні 
жағымды болса (ROIC>WACC), компания 
баға құрады. 

Төменде Компанияның 2016-2020 ж.ж. 
даму жоспары бойынша 2016 жылға қарсы 
бекітілген стратегиялық көрсеткіштер көр-
сетілген. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бар-
лық мақсатты көрсеткіштері Компанияның 
стратегиясына сәйкес келеді. 

№ 7-КЕСТЕ. Компанияның 2016 жылдың жоспарлық көрсеткіштері

Көрсеткіш 2015 ж. нақты 2016 ж. жоспар % (нақты/жоспар)

Таза табыс, млн. теңге 36 500,0 106 337,0 291,0

EVA, млн. теңге (10 391,0) 6 037,0 158,0

Дивидендтер, млн. теңге 12 031,0 31 901,0 265,0

EBITDA margin, % 32,0 34,55 107,0

Компанияның құнын өсіру әлеуеті 2025 
жылға дейін трансформациялау бағдарла-
масы аясында жүзеге асырылатын баста-
малар негізінде бағаланады. EVA экономи-
калық әсерді ескерумен келесі бастамалар 
бойынша есептеледі:

 • Стратегия бойынша EVA негізгі есептеу 
компанияның қызметтерінің ағымдағы 
негізгі бағыттары бойынша болжалды: 

уран өндіру және сату, өндірістің тиімділі-
гін арттыру, ІТ-стратегиясын еңгізу; 

 • EVA-ның салалық емес активтерді транс-
формациялау арқылы ықпал етуі (эко-
номикалық ықпал инвестицияланған 
капиталдың босауына байланысты – EVA 
есептеулерінде KazPV жобасын шығару 
тіркелген).

Компанияның Стратегия бойынша белгіленген қосымша тиімділік көрсеткіштері 
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№5 ДИАГРАММА. 2017-2025 жылдарда еңбек 
өнімділігінің өзгеру динамикасы, мың USD/адам

№4 ДИАГРАММА. 2017-2025 жылдарда EBITDA margin 
динамикасы,%
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Активтердің қайта құрылымдауға байланысты болжалды көрсеткіштер 

3.4. БИЗНЕСТІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ
«Самұрық-Қазына» АҚ ресми түрде транс-
формациялануы 2014 жылғы қазан айында 
іске қосылды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ бағдарламаға 2015 жылдың басында 
қосылды. ҚАП3

Бизнесті трансформациялау бағдарла-
масы – бұл қызметтерді ауқымды трансфор-
мациялау бағдарламасы, ол компанияның 
стратегиялық мақсаттарына жетуге, бәсе-
кеге қабілеттілік деңгейін арттыруға және 
салынған капиталдың сол деңгейіне көбірек 
пайда алуға көмектеседі. Бағдарламаны 
жүзеге асыру «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
қызметінде де, сол сияқты оның еншілес 
және тәуелді ұйымдарында да біршама 
өзгерістерді талап етеді. ҚАП3

Трансформациялау процессінің басты және 
негізгі көрсеткіші қосылған экономикалық 
құн  – EVA болып табылады. EVA оңтайлы 
шамасы капиталды тиімді пайдалануды 
сипаттайды және компания құнының артуын 
білдіреді. ҚАП3

Трансформациялау бағдарламасы нәти-
жесінде компания құнды құрудың жоғары 
әлеуеті бар бизнестің бағыттарында ресур-
старды шоғырландыра алады, еңбек 

өнімділігін арттырады, сонымен қатар ком-
пания құнын төмендететін активтер мен 
жобалардан шыға алады.

Трансформациялау бағдарламасының мін-
деттері:
1. Бизнес-процестерді стандарттау және 

оңтайландыру;
2. Қоғамның бірыңғай тігінен біріктірілген 

ақпараттық кеңістікті құрудың негізгі 
принциптерін әзірлеу;

3. Тұрақты жетілу, жылжымалылық, 
иілімдік және инновацияның корпора-
тивтік мәдениетін құру;

4. Бағдарлама жобаларын тактикалық 
және жедел басқаруды қамтамасыз ету;

5. Трансформациялау бағдарламасы 
аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
еншілес және тәуелді ұйымдарының 
әрекеттерін әдіснамалық қолдау және 
үйлестіру.

Компанияның трансформациялау бағдарла-
масы аясындағы барлық жобалық жұмыстар 
«Самұрық-Қазына» АҚ бизнесті транформа-
циялау бойынша Бас директоры бекіткен 
трансформацияның бірыңғай әдіснамасына 
сәйкес орындалады. ҚАП3

2017 жылы ЕТҰ саны  
41 кәсіпорынды 

құрайды

2017 жылы салалық 
емес активтер толық 

шығарылады.

ҚАП3

ҚАП3

ҚАП3

ҚАП3
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰНЫН АРТТЫРУ, 
ЖАҒЫМДЫ EVA, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК 

СТРАТЕГИЯ:
ӨНДІРУДЕГІ КӨШБАСШЫЛЫҚ,  РЕАКТОРҒА ДЕЙІНГІ ЯОЦ БАРЛЫҚ БУЫНДАРЫНДАҒЫ  ӘРТАРАПТАНДЫРУ, АЭС 

ҚҰРЫЛЫСЫ, САТУ  ІСІНДЕГІ ТИІМДІ МАРКЕТИНГ,     КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ КАДРЛІК САЯСАТ  

ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ 
ТИІМДІ ӨНДІРІС

ЯДРОЛЫҚ ОТЫН ЦИКЛІНІҢ БАРЛЫҚ БУЫНДА-
РЫНА ҚАТЫСУ  

МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ САТУ ҚЫЗ-
МЕТТЕРІН НЫҒАЙТУ

ТӨМЕН ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ 
ТҰСЫНДА ӨНДІРІСТІК АКТИВ-
ТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

САТЫП АЛУЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
МЕН АЙҚЫНДЫҒЫН АРТТЫРУ

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ/ 
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

КЕШЕНДІ ҚАУІПСІЗДІКТІ 
КҮШЕЙТУ  

ТЕХНИКАЛЫҚ ПЕРСОНАЛДЫҢ 
ҮЛЕСІН  80% -ДЕЙІН ҰЛҒАЙТУ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТҮРЛЕНДІРУ  

№3 СУРЕТ. Трансформациялау бағдарламасының нәтижелері

Процесстер 
сипатталды, ПЖК 

шежіресі құрылды, 
өзгерістер үшін 

бастамалар тізімі 
дайындалды

Өзгерістерді еңгізу 
жоспары  (жаңа 

жобаларды қоса) 
құрылуда

Өзгерістер 
еңгізу, жаңа 

ұйымд. Құрылым, 
операциялық 

модель, АТ жүйелер, 
ынталандыру 

бағдарламалары, 
басқарушылық 

шешімдер

ДИАГНОСТИКА
 ЖӘНЕ ДИЗАЙН

ЖОСПАРЛАУ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ

2016 ж. 2016 ж.2016 ж.

Команда жиналды, 
бағдарламаның 

пішіні анықталды, 
әдістемелік әзірленді

ДАЙЫНДЫҚ

КЕЗЕҢ КЕЗЕҢ КЕЗЕҢКЕЗЕҢ

ақпан – тамыз 2015 ж.   

1 2 30
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Трансформациялау периметрінде  – орта-
лық аппарат және 12 еншілес және тәуелсіз 
ұйымдар, мұнда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ қатысу үлесі 50 % асады. ҚАП3

Трансформациялау бағдарламасын жүзеге 
асыру бойынша бақылау нүктелері 4 суретте 
келтірілген.

№4 СУРЕТ. Трансформациялау бағдарламасының жол картасы 

Еншілес және тәуелді ұйымдар трансформа-
цияланып, өздерінің қаржылық және опе-
рациялық көрсеткіштерін жақсарта алады 
және осы параметрлер бойынша өздерінің 
әлемдік баламаларының деңгейіне жетеді 
деп күтілуде.

Трансформациялау Бағдарламасынан 
күтілетін нәтижелері:
1. Басқарушылықты арттыру: барлық 

еншілес және тәуелді ұйымдар үшін бір-
келкі бизнес-процестерді стандарттау, 
барлық еншілес және тәуелді ұйымдар 
үшін әрбір бизнес-процесс бойынша 
бірыңғай әдіснамалық базаны құру;

2. Тиімділікті арттыру: барлық еншілес 
және тәуелді ұйымдар үшін әрбір биз-
нес-процеске арналған ПЖК бірыңғай 
тізімін әзірлеу, бизнес-процестерде 
қосарлаушы функцияларды шектеу, Ком-
пания мен еншілес және тәуелді ұйымдар 
үшін басқарудың оңтайлы құрылымын 
әзірлеу;

3. Ашықтықты арттыру: алдыңғы қатарлы 
ақпараттық технологияларды пайдалану 
арқылы бизнес-процестерді автомат-
тандыру, барлық еншілес және тәуелді 

ұйымдар үшін бірыңғай ақпараттық 
кеңістікті құру;

4. Корпоративтік мәдениетті жақсарту: 
Компания мен еншілес және тәуелді 
ұйымдардың қызметкерлерін ынталан-
дыруды арттыру, жақсарту процессіне 
Компанияның және еншілес және тәу-
елді ұйымдардың қызметкерлерінің 
қатысуы. ҚАП3

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның 
еншілес және тәуелді ұйымдарын трансфор-
мациялау кезең-кезеңімен өтетін болады. 
Трансформацияның алғашқы нәтижелерін 
компания 2016 жылы қорытындылайды  – 
ұйымдық құрылымы өзгереді, жаңа опера-
циялық үлгінің негізі қаланады, салалық емес 
активтер шығарылады, сатып алулардың 
жаңа үлгісі іске қосылады, еңбекті төлеудің 
жаңа жүйесі және арнайы жобалар аясында 
жаңа АТ шешімдері енгізіледі. Сонымен 
бірге, бағдарлама аясында жобаларды іске 
асыру алдағы бірнеше жыл ішінде іске асы-
рылатын болады. Осылайша, Бағдарлама-
ның барлық іс-шараларын орындау  – бұл 
корпоративтік норма болып табылатын 
тұрақты негізде қызметті жетілдіру. ҚАП3
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 ең үздік практикаларды тартудың біріңғай

 стандартты әдістемелігін еңгізу
 АТ-активтерін шоғырландыру

 референстік модельдер және   корпоративтік үлгілер

Шетелдік 
өкілдіктерді 

оңтайландыру  

Автоматтандыру,
 деректерді басқару

Әлеуметтік саясат,
тіршілікке 

қабілеттілік

Бизнес-процестердің 
реинжинирингі

Тиімділікті арттыру Арнайы жобалар

КОМПАНИЯНЫҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ МЕН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ БАҒАСЫН АРТТЫРУ

Сандық кен 
орны

Еншілес 
кәсіпорындардың 
орнын ауыстыру

Персонал
ЖБҚ зауыты 

құрылысының 
тэн

Трейдинг 
компаниясы

Сатып 
алулардың 

жаңа моделі

ҚАП3

ҚАП3
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Бизнес-процестерді оңтайландыру

Қазіргі уақытта Компания оның бизнес-про-
цестерін үлгілеу және оңтайландыру бой-
ынша қызметтерді жүргізеді. Баға құруға 
біршама әсер ететін бастапқы процестерді 
талдау кезінде Компанияның жұмысының 
тиімділігін арттыру үшін маңызды әлеует 
анықталған. Негізінен бұл осы уақытқа дейін 
компания процестерді ауқымды жетілдіру 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізбеуіне байла-
нысты.

Компания қызметінің картасы (1-деңгейдегі 
процестер картасы) қызметтердің негізгі үш 
түрі бойынша 45 процесті сипаттайды:

 • Стратегиялық қызмет (11 процесс)
 • Операциялық қызмет (13 процесс) 
 • Корпоративтік басқару (21 процесс)

және 14 функционалдық бағыт бойынша 
мақсатты бизнес- процестерді біріктіреді. 
ҚАП3 

«Сандық кен орны» жобасы келесі жүйені құруды қамтиды:
 • мониторинг және материалдық ағымды басқару; материалдар мен шикізаттың мөлшері мен көлемі қайта 

бөлу бойынша; нормалар мен стандарттарға сәйкестік;
 • «шұбырындыларды» азайту – толық өңделмеген өнім мен аяқталмаған өндірістердің;
 • ресурстар мен жұмыстарды жоспарлау. MES жоспарлау барысында деректердің молырақ көлемін есепке 

алуды мүмкін етеді (геология, құрал-жабдықтардың ахуалы, жөндеулер, адамдар, материалдар және т.б.);
 • құрал-жабдықтарды пайдалану коэффициентін (ҚПК) артыру – құрал-жабдықтарды пайдалануды қадаға-

лау құралдарды жүктеудің мониторингін жүргізуді, тұрып қалулардың себептерін талдауды мүмкін етіп, 
оларды мүмкіндігінше азайтуға ықпал етеді. Кейбір жағдайларда құрал-жабдықтардың негізсіз тоқтатуды 
болдырмау;

 • дәлірек нормалау есебінен реагенттер тұтынуды азайту (ТП АБЖ хабарлауы бойынша);
 • жөндеулерді басқару, жоспарлы-алдын алу жұмыстары мен белсенді алдын алу жөндеулерді басқару; жөн-

деуге арналған материалдарды дұрыс жоспарлау және қорларды азайту. ҚАП3

 «Жағдаяттық орталық» жобасы, жоспарлау және есеп беру жүйесін оңтайландыруды қамтиды: 
 • бұрын еншілес және тәуелді ұйымдардан есептердің 108 түрі сұралатын (ДУЧР-19, ДБУ-18, ПД-12, ДКФК-

10). Тек әкімшілік блоктың күшімен ғана 2015 жыы 89-ға дейін оңтайландырылды. Сұралатын есептердің 
санын одан әрі 3 есе төмендету жоспарлануда. Автоматтандыру, интеграциялау есебінен жинау жылдам-
дығын 2 есе арттырамыз.

 • шамамен 200 адам жылына 120 күнге жуық ауқытын есептілік дайындауға жұмсайды, босаған ресурстар-
дың кем дегенде 10 % басқа мақсаттарға қайта бағдарланады. 

 • болжаудың дамыған құралдары еншілес және тәуелді ұйымдардың жоспарларына, котировкаларға, 
бағамға, көлемдерге және т.с.с. байланысты сценарлық талдау жасауға мүмкіндік береді, ол жағымсыз 
жағдайлардың туындау қаупін төмендетуге мүмкіндік береді. Тәуекелдерден ескерту әсері таза табыстан 
1-ден 3 %-ға дейін. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2015 жылғы таза табысы 36,5 млрд.*1 % (минималдық 
есеп) =365 млн. теңге.

 • қызметтердің басты көрсеткіштерінің шежіресін құрудың асапаптары (КРІ) байланыстар мен жауапты-
ларды бақылау арқылы көрсеткіштердің дұрыс құрылымын құруға мүмкіндік береді. Ол өз кезегінде 
кәсіпорынды кешенді басқаруға мүмкіндік береді. ҚАП3

ҚАП3

ҚАП3

ҚАП3
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3.5. БИЗНЕС-ҮЛГІ
Компанияның бизнес-үлгісінің, негізінде, оның 
нарықтағы күйін нығайтуға, табысты бәсекеге, опе-
рациялық тиімділікті арттыруға және нәтижесі ретінде 
қолдағы бар бизнестің құнын арттыруға бағытталған 
ұзақ мерзімді стратегия жатыр.

Баға құрудың тізбегі негізінен уранды өндірумен және 
қайта өңдеумен байланысты процестер. КАП1, G4-12

Баға құрудың төрт тетігі

Қолдағы бар бизнестің операциялық тиімділігін арттыру 
(құрал/тетік белгісі)

 • Операциялық шығындарды оңтайландыру
 • Процестердің барлық деңгейлерінде тәуекелдерді 

ішкі бақылау мен басқару
 • Процестерді талдау, оңтайландыру және автомат-

тандыру 
 • Шығындардың басқарушылық есебі / процестік 

есебі
 • Өндірістің энергиялық тиімділігін арттыру

Өсудің қолда бар мүмкіндіктерін зерттеу (құрал/тетік 
белгісі)

 • Бұрыннан бар жобалар бойынша құнын құру тізбегі 
аясындағы біршама жоғары қайта бөлулер;

 • Сатудың өсуі және қатысу аймақтарының кеңеюі;
 • Жаңа өндірістердің дамуы (нарық конъюктурасын 

ескере отырып бизнесті әртараптандыру).

Қолдағы бар бизнесті тиімді қаржыландыру және оны 
басқару (құрал/тетік белгісі)

 • Қаржылық ағындарды оңтайландыру
 • Қор нарығында (ІРО) Компанияның акцияларын 

жариялы түрде бастапқы орналастыруды қоса 
алғанда, қаржыландырудың тартымды мүмкіндік-
терін белгілеу.

Активтердің портфелінің оңтайлы құрылымын құру 
(құрал/тетік белгісі)

 • Қолдағы бар салалық активтердегі иелік ету үлесін 
арттыру, жаңа бірлескен өндірістерді ашу, жаңа 
активтерді сатып алу

 • Еншілес және тәуелді ұйымдарға иелік етудің дең-
гейін 3 деңгейге дейін төмендету.

 • Салалық емес активтерді сату

КАП1

G4-12

Ресурстар
• Персонал  • Шикізат базасы
• ҒЗТКЖ және инновациялар

• Дамыған меншік инфрақұрылым
• Патенттер мен лицензиялар

• Акционерлік капитал және сыртқы қарыздар

Өнімдер мен қызметтер
• Табиғи уран өндірісі;

• Уран өнімі;
• Кварц, металлургиялық кремний,

• Фотоэлектр ұяшықтары мен пластиналар;
• Жаңармалы энергия көздері;

• Сирек-жер металлдарының ұжымдық 
концентраты;

• Бериллий, тантал, ниобий өнімдері;
• Геологиялық барлау жұмыстары;

• Электр және жылу энергиясын шығару;
• Дистиллят, ыстық, техникалық және ауыз су 

шығару.

Табиғи 
уран

ЯОЦ

энер- 
гетика

Геологиялық 
барлау

СМ 
және 
СЖМ

Өзге 
қызметтер

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Негізгі құндылықтар 

БӨЛУ АУМАҚТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҮШІН
Қауіпсіз өндіріс және қоршаған ортаны қорғау

Әлеуметтік жауапгершілік

КЛИЕНТТЕР ҮШІН 
Өнімнің жоғары сапасы

Сенімді жеткізулер

МЕМЛЕКЕТ ҮШІН
Тиімді өндіріс 

Жоғары табыстылық
Жоғары бедел

Негізгі әріптестер

РОСАТОМ

CGNPC; CNNC

CAMECO

WESTINGHOUSE; GE-Hitachi

TOSHIBA;MARUBENI; SUMITOMO;
KANSAI; NFI

AREVA; EDF

NPCIL

KHNP
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015
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Қазіргі уақытта Компанияны корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
бойынша жұмыс корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау әдісте-
месінің барлық үш бағыты бойынша жүргізіледі:

 • «Корпоративтік басқару жүйесі», «Қаржылық-мүдделі тараптардың 
құқықтары» және «Мүдделердің қақтығысы» қосалқы компоненттері-
нен тұратын құрылым;

 • «Директорлар кеңесінің тиімділігі», «корпоративтік әлеуметтік жауап-
кершілік», «Сыйақы және сабақтастық», «Тәуекелдерді басқару» және 
«Жоспарлау және мониторинг» қосалқы компоненттерінен тұратын 
процестер

 • «Ақпараттық саясат», «Қаржылық ақпаратты ашу», «Қаржылық емес 
ақпаратты ашу», «Ішкі аудит» қосалқы компоненттерінен тұратын 
ашықтылық;

PricewaterhouseCoopers компаниясы жүргізген корпоративтік 
басқару жүйелерін тәуелсіз диагностикалау нәтижелері бойынша 
Компанияның 2015 жылы корпоративтік басқару саласындағы 
үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкестік рейтингі 78% құрады. Бұл 
көрсеткішке 2009 жылы диагностика жүргізген сәттен бастап 
Компания жүргізген мақсатты жұмыстың арқасында қол жет-
кізілді. G4-34 G4-34
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

4.1. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Компанияның корпоративтік басқару 
құрылымы қызметтің айқындығын арттыруға, 
Жалғыз акционермен және барлық мүдделі 
тараптармен сенімді және тиімді қатынастарды 
құру және сақтауға бағытталған және келесі 
ұстанымдарға негізделеді: 

 • Жалғыз акционердің құқықтары мен мүд-
делерін қорғау;

 • Компанияның тиімді басқару/ тиімді Дирек-
торлар Кеңесі және Басқару;

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің 
айқындығы мен объективтілігі;

 • заңдылық және этика;
 • тиімді дивидендтік саясат;
 • тиімді кадрлық саясат;
 • қауіпсіздік және еңбекті қорғау;

 • қоршаған ортаны қорғау;
 • корпоративтік шиеленістер мен мүдде-

лердің шиеленістерін реттеу;
 • Жауапкершілік G4-34

Компанияның корпоративтік басқару органда-
рының жүйесі келесілерден тұрады:

 • жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
 • басқару органы – Директорлар кеңесі;
 • Атқарушы орган – Басқарма;
 • Компанияның қызметіне қаржылық-шару-

ашылық бақылау, ішкі бақылау саласын-
дағы бағалау, тәуекелдерді басқару мен 
Компанияның қызметін жетілдіру мақсат-
тарындағы кеңес беруді іске асыр орган – 
Ішкі аудит қызметі G4-34

4.2. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз 
акционері болып табылады және өзінің қыз-
метін Компания Жарғысымен қарастырылған 
құзыретке сәйкес жүзеге асырады.

«Самұрық-Қазына» АҚ қабылдайтын бастапқы 
шешімдердің ішінде:

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің сайлау және 
уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық 
есебі мен жылдық есебін, алайда, 2016 
жылы «Самұрық-Қазына» АҚ ұсынысы 
бойынша және Жарғыны өзгерткен соң 
жылдық есепті бекіту қызметі «Қазатомө-
неркәсіп»»ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 
құзыретіне өтті.;

 • дивидендтердің мөлшерін бекіту;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысы 

мен оның өзгерістерін бекіту. G4-34

4.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
Компанияның Директорлар кеңесі өзінің 
қызметін Жарғыда, корпоративтік басқару 
Кодексінде және Директорлар Кеңесі туралы 
Ережеде бекітілген ұстанымдарға сәйкес 
іске асырады. Бұл құжаттарда Директорлар 
кеңесінің рөлі, құқықтары, міндеттері мен жау-
апкершіліктері туралы ақпарат көрсетілген. 
G4-34

Директорлар кеңесі қызметінің бастапқы 
бағыттары:

 • Компанияның даму стратегиясы мен даму 
жоспарын бекіту, сонымен қатар одан әрі 
оларды жүзеге асыру;

 • Компания акцияларын орналастыру және 
жүзеге асыру туралы шешім қабылдау, 
сонымен қатар басқа компаниялардың 
акцияларын сатып алу;

 • облигациялар мен туынды құнды қағаз-
дарды шығару шарттарын белгілеу;

 • ірі келіссөздер мен олардың жүзеге асы-
рылуында мүдделі келіссөздерді жүргізу 
туралы шешім қабылдау;

 • Компания қызметкерлерінің жалпы санын 
бекіту;

 • басқа да еншілес және тәуелді ұйымдар 
құруға қатысу туралы шешім қабылдау 
болып табылады.

Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік және 
орындылық ұстанымдарына сүйене отырып, 
жылына кемінде алты рет жұмыстардың жыл 
сайынғы әзірленетін жоспарына және оты-
рыстарды жүргізу-кестесіне сәйкес жүзеге 
асырылады. Қажет болған жағдайда, Дирек-
торлар кеңесі жұмыс жоспарына жатпайтын 
сұрақтарды қарастыра алады. G4-34

Директорлар кеңесінің құрамы:

Директорлар кеңесінің құрамына екі тәуел-
сіз директорды қоса алғанда, алты директор 
кіреді. Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуел-
сіздік нормаларына сәйкестік критерийлерінің 

сипаты Жарғыда және Компанияны интер-
нет-сайтындағы Директорлар кеңесі туралы 
Ережеде келтірілген. G4-34, G4-38

G4-34

G4-34

G4-34

G4-34

G4-34 G4-38

G4-34
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 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік басқарудың құрылымы

Ішкі аудит қызметі Корпоративтік хатшы

Ішкі аудит жөніндегі комитет

Басқарма хатшысы

Жалғыз акционер

Директорлар кеңесі

Басқарма

Тәуекелдерді 
басқару комитеті

Инвестициялық комитет Кредиттік комитет Ғылыми-техникалық комитет

Кадрлар және сыйақылар 
жөніндегі комитет
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Директорлар кеңесі

САҒЫНТАЕВ БАҚЫТЖАН ӘБДІРҰЛЫ

Директорлар кеңесінің төрағасы 
(Жалғыз акционердің өкілі)

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1963 жылы туылған.

1985 жылы С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетін 
«Экономист» мамандығы бойынша 
аяқтады. Экономика ғылымдарының 
кандидаты. 

Коммерциялық ұйымдар мен мем-
лекеттік қызметте жетекшілік жұмыс 
бойынаша тәжірибесі мол.

2013 жылдан бастап Қазақстан Респу-
бликасының Премьер-Министрінің 
бірінші орынбасары.

2015 жылғы 30 маусымнан бастап 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы-
ның шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Директорлар Кеңесінің 
төрағасы болып сайланды.

«Құрмет» (2006 жыл) орденімен, 
«Астанаға 10 жыл» Мерейтойлық 
медалімен (2008 жыл) марапатталған.

Табиғи монополия, шағын және орта 
бизнесті дамыту саласында мемлекет-
тік реттеу тақырыбындағы бірқатар 
ғылыми жұмыстардың, басылымдар-
дың авторы.

АРСЛАНОВА ЗАРИНА ФУАТОВНА

Тәуелсіз директор

Қазақстан Республикасының азамат-
шасы. 
1960 жылы туылған.

1983 жылы С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетін 
«Экономист» мамандығы бойынша 
үздік аяқтады, экономика ғылымда-
рының кандидаты.

Коммерциялық ұйымдарда, білім беру 
және кеңес салаларындағы басқа-
рушылық жұмыс тәжірибесі мол.

2012 жылғы мамыр айынан бастап  – 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің тәуелсіз дирек-
торы, Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 
төрағасы.  

2012 жылғы тамыз айынан бастап  – 
«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық Тау-
кен компаниясы» АҚ Директорлар 
Кеңесінің тәуелсіз директоры, Ішкі 
аудит жөніндегі комитеттің төрағасы.  

2013 жылдан бастап – «Халықаралық 
ақпараттық технологиялар универси-
теті» АҚ тәуелсіз Директоры.

Иелігінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ акцияларына және «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ жабдықтаушы-
лары мен бәсекелестерінің акция-
лары жоқ.

ДЖОН ДУДАС

Тәуелсіз директор

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирлан-
дияның Біріккен Корольдігі азаматы 
болып табылады. 
1959 жылы туылған.

1984 жылы Витватерсранд Универси-
тетін (Оңтүстік Африка Республикасы) 
тау-кен металлургиясы бойынша 
бакалавры дипломымен және тау-кен 
экономикасы бойынша магистратура 
дипломымен аяқтады. Хериот-Уотт 
(Ұлыбритания) Университетінің іскер-
лік басқару магистрі дәрежесіне ие.

2012 жылдан бастап әртүрлі трансұлт-
тық тау-кен және сервистік компани-
яларда Корпоративтік кеңесші болып 
жұмыс істейді, тау-кен металлургия-
сында және тау-кен өнеркәсібінде 30 
жылдан астам тәжірибеге ие.

Иелігінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ акцияларына және «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ жабдықтаушы-
лары мен бәсекелестерінің акция-
лары жоқ.

28 қараша 2015 жылы «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ туелсіз директоры 
Ж.М. Абдыкаримованың уәкілеттігі 
тоқтатылып, Директорлар Кеңесінің 
мүшесі болып тәуелсіз директор 
Джон Дудас сайланды.



47

ТҰРМАҒАМБЕТОВ 
МӘЖИТ ӘБДІХАЛЫҚҰЛЫ

Директорлар кеңесінің 
мүшесі (Жалғыз акцио-
нердің өкілі)

Қазақстан Республикасының 
азаматы. 
1961 жылы туылған.

1984 жылы Н.Э. Бауман 
атындағы Мәскеу жоғары 
техникалық училищесін 
инженер-механик маман-
дығы бойынша үздік бітірді. 

Коммерциялық ұйымдар 
мен мемлекеттік қызметтегі 
жұмыс тәжірибесі мол.

2012 жылғы қаңтардан 
бастап «Тау-Кен Самұрық» 
АҚ Басқармасының 
төрағасы.

2012 жылғы 8 мамырдан 
бастап «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып 
табылады.

Иелігінде «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ акцияларына 
және «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ жабдықтаушылары 
мен бәсекелестерінің акция-
лары жоқ.

БЕКТЕМІРОВ 
ҚУАНЫШ ӘБДІҒАЛИҰЛЫ

Директорлар кеңесінің мүшесі 
(Жалғыз акционердің өкілі)

Қазақстан Республикасының 
азаматы. 
1970 жылы туылған.

1993 жылы Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ мемлекеттік уни-
верситетін «Физик» мамандығы 
бойынша тәмамдады, 2004 
жылы Қазақ ұлттық акаде-
миясын «Инженер-электрик» 
мамандығы бойынша бітірді.

Қалалық коммуналдық шару-
ашылық және энергетика сек-
торларындағы басқару жұмы-
сында мол тәжірибеге ие.

2012 жылғы 31 қаңтардан 
бастап «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарушы директоры.

2012 жылғы 31 қаңтардан бері 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесінің кадрлар 
және сыйлықақылар жөніндегі 
Комитеттің мүшесі.

2012 жылғы қаңтардан бастап 
«Тау-кен Самұрық» Ұлттық тау-
кен компаниясы» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, сонымен 
қатар «КЕГОК» АҚ Директор-
лар кеңесінің төрағасы және 
2012 жылғы мамырдан бастап 
«Самұрық-Энерго» АҚ Дирек-
торлар Кеңесінің төрағасы 
болып табылады.

Иелігінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ акцияларына және 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
жабдықтаушылары мен бәсеке-
лестерінің акциялары жоқ.

ҚАППАРОВ 
НҰРЛАН ЖАМБЫЛҰЛЫ

Директорлар Кеңесінің 
мүшесі, Басқарма төрағасы 
(2014 ж.тамыз – 2015 ж.нау-
рыз аралығында)

Қазақстан Республикасының 
азаматы. 
Өмір сүрген жылдары – 1970-
2015 жж.

1997 жылы «Экономика 
және менеджмент» (әле-
уметті салада) мамандығы 
бойынша Алматы технология 
институтын бітірген, білік-
тілігі «инженер-экономист». 
2003 жылы АҚШ Гарвард 
университетінің Дж.Кен-
неди атындағы Мемлекеттік 
басқарудың жоғары мек-
тебін бітірді, біліктілігі мем-
лекеттік басқару магистрі. 

Коммерциялық ұйымдар мен 
мемлекеттік қызметте жетек-
шілік жұмыс тәжірибесі мол.

2014 жылғы тамыздан – 2015 
жылғы наурызға дейін «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының төрағасы 
және Директорлар кеңесінің 
мүшесі.

ЖҰМАҒАЛИЕВ 
АСҚАР ҚУАНЫШҰЛЫ 

Директорлар Кеңесінің 
мүшесі, Басқарма төрағасы

Қазақстан Республикасының 
азаматы. 
1972 жылы туылған.

1989 жылы Сведрловск 
қаласының суворов әскери 
училищесін бітірген, 1996 
жылы Харьков жоғары 
әскери командалық зымы-
рандық әскер инженерлік 
училищесін, сонымен қатар 
Алматы энергетикалық 
институтын радиоинже-
нер мамандығы бойынша 
аяқтаған.

Швейцарияның Лозанна 
қаласындағы Федералдық 
Технологиялар Институ-
тын аяқтап, электрондық 
басқару Магистры дәреже-
сін иеленді. 

Коммерциялық ұйымдар 
мен мемлекеттік қызметте 
жетекшілік жұмыс тәжіри-
бесі мол.

2015 жылғы 6 мамырдан 
бастап «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
төрағасы және Директор-
лар кеңесінің мүшесі болып 
тағайындалды.
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесі мүшелерінің иелігінде Компанияның, 
үлестес компаниялардың акциялары (қатысу 

үлестері), сонымен қатар Компанияның жаб-
дықтаушылары мен бәсекелестерінің акция-
лары жоқ. 

Директорлар кеңесінің құрамындағы 2015 жылғы 
өзгерістер
2015 жылдың мамыр айында Директор-
лар кеңесінің бұрыннан бар құрамының 
уәкілеттік мерзімінің аяқталуына байланы-
сты 2015 жылдың 30 маусымында Дирек-
торлар кеңесінің қолданыстағы құрамы сай-
ланды, оның құрамына Сағынтаев Бақытжан 
Әбдірұлы қосылды, Бектеміров Қуаныш 
Әбдіғалиұлы, Тұрмағамбетов Мәжит Әбді-
халықұлы және Арсланова Зарина Фуатовна 
қайта сайланды, сонымен қатар Жұмағалиев 
Асқар Қуанышұлы сайланды.

2015 жылдың 14 тамызы күні Директорлар 
кеңесінің құрамына Абдыкаримова Жанар 
Муратовна Директорлар Кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор ретінде сайланды.

2015 жылғы 28 қарашада «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директоры Абды-
каримова Ж.М. уәкілеттігі аяқталды және 
Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор болып Джон Дудас сайланды. 
G4-34

Директорлар кеңесінің қызметі

2015 жылы Компанияның Директорлар 
Кеңесі 10 бетпе-бет және 7 сырттай отырысы 
өткізілді, онда 125 мәселе қарастырылды. 
Компанияның 51 ішкі және жоспарлы құжат-
тары бекітіліп, 29 мүдделі мәміле жасасу 
бойынша шешімдер қабылданды. 2015 
жылы Компанияның Директорлар кеңесі 
корпоративтік басқаруды, кадр саясатын, 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
мен аудит жүйесін жетілдіруге бағытталған 
маңызды шешімдер қабылдады. G4-34

Есептік жылда қарастырылған мәселелер 
арасында келесілерді атап өткен жөн:

 • Аралық және жылдық қаржылық есептік 
қарастыру; 

 • Компанияның басқа да есептері, жұмыс 
жоспарлары, бастапқы көрсеткіштері, 
даму бағдарламалары және т.с.с;

 • Еншілес және тәуелсіз ұйымдар құру; 
 • Компанияның Басқарма Төрағасын 

тағайындау;
 • Компанияны дамытудың жаңа стратегия-

сын бекіту және басқа да мәселелер.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2015 
жылғы бетпе-бет отырыстарына қатысу дең-
гейі жоғары болды және орта есеппен 92 % 
құрады. Келесі-кестеде Директорлар кеңесі 
мүшелерінің бетпе-бет отырыстарға жеке 
қатысуы туралы ақпарат ұсынылған.

№ 8-КЕСТЕ. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2015 жылғы бетпе-бет отырыстарына қатысуы

Директорлар кеңесінің / Коми-
теттің мүшелері 

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2015 жылғы бет-
пе-бет отырыстарына қатысуы
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Сағынтаев Б.А. ( 30.06.2015 ДК 
мүшесі болып тағайындалды)

+ + + 100

Школьник В.С. (7.05.2015 ДК 
мүшесі уәкілеттігі аяқталды)

+ + + + + + + 100

Тұрмағамбетов М.А. + + + + + + + + + + 100

Бектеміров К.А. - + + + + + + + + + 90

Арсланова З.Ф. + + + + + + + + + + 100

Спицын А.Т. (СД 7.05.2015 ДК 
мүшесі уәкілеттігі аяқталды)

+ - - + + + + 70

Қаппаров Н.Д. (ДК мүшесі 
уәкілеттігі 27.03.2015 ж. тоқта-
тылды)

+ 100

Жумагалиев А.К. (30.06.2015 ж. 
ДК мүшесі болып тағайындалды)

+ + + 100

G4-34

G4-34
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Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Компанияның Директорлар кеңесі қызметін 
соңғы тәуелсіз бағалау 2014 жылы жүр-
гізілді. Корпоративтік басқарудың алдыңғы 
қатарлы тәжірибелеріне сйкес, тәуелсіз 

бағалау кемінде үш жылда бір рет жүргізілуі 
тиіс, осыған байланысты есептік кезеңде 
Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз баға-
лау жүргізілген жоқ. G4-44

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақылар төлеу

Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» заңына сәйкес, Компа-
нияның Жалғыз акционерінің шешімімен 
Компанияның Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы және олардың өз 
функцияларын орындауымен байланысты 
шығындардың өтемақысы төленеді. Мұндай 
сыйақылар мен өтемақылардың көлемі Ком-
панияның Жалғыз акционерінің шешімімен 
белгіленеді.

Компанияда белгіленген тәртіпке сәйкес, 
Директорлар кеңесі мүшесінің міндет-
терін атқарғаны үшін сыйақы Директорлар 
кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне ғана бекітіл-
ген және мынадай мөлшерде төленеді:

 • жылдық тиянақты сыйақы;
 • комитеттің әрбір бетпе-бет отырысы-

ның жұмысына қатысқаны үшін қосымша 
сыйақы;

 • компанияның Директорлар кеңесінің 
комитеттері және Директорлар кеңесі 
отырыстарына барып қатысқанына бай-
ланысты шығыстардың орнын толтыру

Қазақстан Республикасының резиденттері 
болып табылатын тәуелсіз директорлар-

дың тиянақты сыйақысының көлемі жылына 
3 400 000 теңгені, ал қосымша сыйақының 
мөлшері – Директорлар кеңесі комитетінің 
әрбір бетпе-бет отырысына қатысқаны үшін 
200 000 теңгені құрайды. G4-51

Тәуелсіз директор өткізілген бетпе-бет және 
сырттай отырыстардың жартысынан кеміне 
науқастану, демалыста және іс-сапарда 
болуына байланысты қатыспаған жағдай-
лардан өзге жағдайларда, оларға тиянақты 
сыйақы төленбейді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз 
директорларының сыйақы сомасы 2015 
жылы 15 038 мың теңге (салықтар мен басқа 
міндетті аударымдарды шегергенге дейін) 
құрады. 

Директорлар кеңесінің мүшелері қандай да 
бір жеңілдіктерді не болмаса өзге сыйақы-
ларды алмайды.  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-да Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
төленетін сыйақылардың шекті шамалары 
жоқ, сондай-ақ Компания акциялары түрін-
дегі сыйақы ескерілмеген. 

Тәуелсіз директорларды тарту 

Тәуелсіз директорларды іріктеу кезінде 
Компания тәуелсіз директорлардың лауазы-
мына байқау өткізу негізінде кандидаттарды 
іздеу мен іріктеу рәсімін, сондай-ақ Кадрлар 
және сыйақы жөніндегі комитетке кандидат-
тардың біліктілігін алдын-ала бағалау ере-

желерін белгілейтін, «Акционерлік қоғам 
туралы» ҚР Заңының талаптарын, Компания-
ның жарғысын және «Самұрық-Қазына» АҚ 
тәуелсіз директорларды іріктеу ережелерін 
басшылыққа алады. G4-40

Директорлар кеңесінің комитеттері

Компанияны басқарудың жекелеген мәсе-
лелерін қызу талқылауға және мұқият тал-
дауға арналған алаңды құру мақсатында 
Директорлар кеңесінің жанында екі комитет 

жұмыс істейді, олар – Ішкі аудит комитеті 
және Кадрлар мен сыйақылар комитеті. 

Комитеттердің қызметі соларға қатысты 
ережелермен реттеледі.

G4-44

G4-40

G4-51
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Ішкі аудит жөніндегі комитет

Аудит жөніндегі комитет Компанияның 
акционер(лер)і мүддесі үшін әрекет етеді 
және оның жұмысы төмендегілер бойынша 
ұсыныстарды жасау жолымен Директорлар 
кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған:

 • компанияның қаржы-шаруашылық қыз-
метіне (соның ішінде, қаржылық есептік 
толықтығы мен дұрыстығына) бақылау 
жүргізудің тиімді жүйесін орнату; 

 • ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді 
басқарудың сенімділігі мен тиімділігін 
бақылау, сонымен қатар корпоративтік 
басқару саласындағы құжаттардың 
орындалуын бақылау;

 • сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, 
сонымен қатар ҚР Заңнамасын сақтауды 
қамтамасыз ету процесін бақылау;

 • iшкі аудит жөніндегі комитет туралы 
Ереженің талаптарына сәйкес, басқа да 
мәселелер.

2015 ж. Ішкі аудит жөніндегі комитет 12 бет-
пе-бет отырыстарды ұйымдастырды, олар-
дың арасында Компанияның келесі мәселе-
лер шешілді:

 • Аралық және жылдық қаржылық 
есептілікті қарау;

 • Тәуекелдерді басқару бойынша есептер, 
жұмыс жоспарлары, Компанияның ішкі 
аудит қызметінің бастапқы көрсеткіштері 
және басқа да мәселелер;

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі аудит 
қызметінің жылдық аудиторлық жоспа-
рын алдын ала бекіту туралы;

 • Компанияның тізілімін және тәуекелдер 
картасын алдын ала бекіту мәселелері 
және басқа да мәселелер. 

Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің құрамы мен 
қатысуы туралы мәліметтер келесі-кестеде 
ұсынылған.

№ 9-КЕСТЕ. 2015 жылғы Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құрамы мен қатысуы G4-38

Комитет мүшелері

Директорлар кеңесінің ішкі аудит бойынша комитеті 
мүшелерінің 2015 жылғы бетпе-бет отырыстарына 
қатысушылығы
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Арсланова З.Ф. (Комитет 
төрағасы)

+ + + + + + + + + + + + 100

Спицын А.Т. (07.05.2015 ДК 
мүшесі уәкілеттігі аяқталды)

+ + + + + + + 100

Мыңшарипова С.Н. ( 14.04.2015 
жылы уәкілеттігі аяқталды)

+ + - - 50

Бектеміров К.А. (27.08.2015 жылы 
Комитет мүшесі болып тағайын-
далды)

+ + + + + 100

Абдыкаримова Ж.М. (27.08.2015 
жылы Комитет мүшесі болып 
сайланды, 28.11.2015 уәкілеттігі 
аяқталды)

+ + + + 100

Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитет

Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитет 
Директорлар кеңесіне мынадай мәселе-
лер жөнінде ұсыныстар әзірлеп, ұсыну үшін 
құрылған: 

 • Директорлар кеңесіне Басқарманың 
құрамына, Корпоративтік хатшы лауа-
зымына білікті мамандарды және Дирек-
торлар кеңесі тарапынан Директорлар 
кеңесі бекіткен тізілімге сәйкес тағайын-
далатын немесе келісілетін басқа да қыз-
меткерлерді тарту;

 • Директорлар кеңесі үшін тәуелсіз дирек-
торлардың, басқарма мүшелеріне, кор-
поративтік хатшыға сыйлық ақыларды 

белгілеу мәселелері бойынша Директор-
лар кеңесі үшін ұсыныстар әзірлеу; 

 • Компанияның кадрлық саясатына қаты-
сты ұсыныстарды, Директорлар кеңесі 
мен Басқарма мүшесі лауазымына тағай-
ындау тәртібін, Директорлар кеңесі және 
Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік 
хатшының қызметін бағалау саясатын 
ұсыну, Директорлар кеңесі мүшелерінің 
біліктілігін арттыру, сонымен қатар 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
басқа да сұрақтар бойынша ұсыныстар;

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі коми-
теті 2015 жылы 9 бетпе-бет отырыс өткізді, 

G4-38
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мұнда Компания үшін маңызды сұрақтар 
қарастырылды, соның ішінде:

 • Басқарма мүшесінің өкілеттілігін мерзімі-
нен бұрын тоқтату және Компания 
басқармасының мүшесін сайлау туралы;

 • «Жоғары технологиялар институты» 
ЖШС, «Байланыс-НАК» ЖШС, «Кор-
ган-Казатомпром» ЖШС бас директоры 
лауазымына үміткерді мақұлдау туралы;

 • Компанияның Басқарма төрағасын 
тағайындау бойынша Директорлар 
кеңесіне ұсыныстар беру туралы;

 • Компанияның Директорлар кеңесіне 
үміткерлерді бағалау;

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
мүшелері мен Төрағасы қызметінің 2015 
жылғы негізгі көрсеткіштерін алдын ала 
бекіту туралы және басқа да мәселелер.

Кадрлар мен сыйақылар жөніндегі Комитет-
тің құрамы мен қатысуы туралы мәліметтер 
келесі-кестеде ұсынылған.

№ 10-КЕСТЕ. Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 2015 жылғы құрамы мен қатысуы G4-38

Комитет мүшелері

Директорлар кеңесінің кадрлар және 
сыйлықақылар жөніндегі комитет 
мүшелерінің 2015 жылғы бетпе-бет 
отырыстарына қатысушылығы
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Спицын А.Т. (Комитет төрағасы) (07.05.2015 
жылы уәкілеттігі аяқталған) 

+ + + 100

Арсланова З.Ф. + - + + + + + + 90

Бектеміров Қ.Ә. - + + + + + + + 90

Абдыкаримова Ж.М. (27.08.2015 жылы Комитет 
мүшесі болып сайланды, 28.11.2015 уәкілеттігі 
аяқталды)

- + + 70

4.4. БАСҚАРМА
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма-
сының қызметі Жарғыда, корпоративтік 
басқару Кодексінде және Басқарма туралы 
Ережеде сипатталған ұстанымдармен бел-
гіленеді. Бұл құжаттарда Басқарманың 
есептілігі мен рөлі, құқықтары, міндеттері 
мен Басқарма мүшелерінің жауапкершілік-
тері туралы ақпарат бар. Басқарма «Қаз-

атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның алқалық 
атқарушы органы болып табылады. Басқар-
маның атқарушы орган ретіндегі баста-
пқы міндеті  – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның ағымдағы қызметіне басшылық 
ету. Басқарма «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Жарғысымен бекітілген құзыретке сәйкес 
шешімдер қабылдайды. G4-34

Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындау, 
олардың міндеттері мен жауапкершілігі
Басқармаға оның жұмысын ұйымдастыра-
тын, оның мүшелерінің арасындағы міндет-
терді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауап-
тылықты бөлетін, отырыстарды басқаратын, 
алқалық органның шешімдеріне қол қоя-
тын, Жарғыда және басқармасы туралы 
қағидада көзделген өзге де мәселелерді 
шешетін төраға басшылық етеді. 

Басқарма Жалғыз акционерге және Дирек-
торлар кеңесіне бағынады, олардың 
алдында өзіне жүктелген міндеттерді орын-
дау үшін жауапкершілік алады. 

Басқарма мүшелерінің қызметіне бухгалтер-
лік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің 
тұтастығын қамтамасыз ету, сонымен қатар 
Компания қызметін оңтайландыру бойынша 
шараларды қабылдау жатады. Басқарма 
мүшелері, Компанияның құрылымдық бөлім-
шелерінің басшылары сияқты, Компания 
мен Жалғыз акционердің алдында Басқар-
маның қабылдаған шешімдерін уақытында 
және сапалы орындауы үшін, сондай-ақ 
Компанияның заңнамамен белгіленген ақпа-
ратты ұсыну тәртібін бұзу нәтижесінде орын 
алған шығындары үшін жауапкершілік көте-
реді.

G4-34

G4-38
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ҚАППАРОВ НҰРЛАН ЖАМБЫЛҰЛЫ

Директорлар Кеңесінің мүшесі, 
Басқарма төрағасы 
(2014 ж. тамыз – 2015 ж. наурыз)

Қазақстан Республикасының азаматы.
Өмір сүрген жылдары  – 1970-2015 
жж.

1997 жылы «Экономика және ме-
неджмент» (әлеуметті салада) маман-
дығы бойынша Алматы технология 
институтын бітірген, біліктілігі «инже-
нер-экономист». 2003 жылы АҚШ 
Гарвард университетінің Дж.Кеннеди 
атындағы Мемлекеттік басқарудың 
жоғары мектебін бітірді, біліктілігі 
мемлекеттік басқару магистрі. 

Коммерциялық ұйымдар мен мем-
лекеттік қызметте жетекшілік жұмыс 
өтілі мол.

2014 жылғы тамыздан – 2015 жылғы 
наурызға дейін «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы 
және Директорлар кеңесінің мүшесі.
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Компанияның Басқармасы

ЖҰМАҒАЛИЕВ АСҚАР ҚУАНЫШҰЛЫ

Директорлар Кеңесінің мүшесі, 
Басқарма төрағасы

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1972 жылы туылған.

1989 жылы Сведрловск суворовск 
әскери училищесін аяқтаған, 1996 
жылы Харьков жоғары әскери коман-
далық зымырандық әскер инже-
нерлік училищесін, сонымен қатар 
Алматы энергетикалық институтын 
радиоинженер мамандығы бойынша 
аяқтаған.

Швейцарияның Лозанна қаласын-
дағы Федералдық Технологиялар 
Институтын аяқтап, электрондық 
басқару Магистры дәрежесін иеленді.

Коммерциялық ұйымдар мен мем-
лекеттік қызметте жетекшілік жұмыс 
өтілі мол.

2015 жылғы 6 мамырдан бастап 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқарма төрағасы және Директор-
лар кеңесінің мүшесі болып тағайын-
далды.

ЯШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Өндіріс және ядролық-отындық цикл 
жөніндегі бас директор, Басқарма 
мүшесі

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1965 жылы туылған. 

1988 жылы Томск политехникалық 
институтын «Сирек және ыдыраған 
элементтер технологиясы» маман-
дығы бойынша бітірді.

1988 жылдан 2004 жылға дейін – 
«Үлбі металлургия зауыты» АҚ-та: 
цехтың аппаратшысы, технолог, атқа-
рушы директордың орынбасары, бас 
технолог, уран өңдеу бөлімінің дирек-
торы және Бас директордың бірінші 
орынбасары лауазымдарын атқарды.

2004 жылдан бері – «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы-
ның орынбасары.

2015 жылдан «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ өндіріс және ЯОЦ бойынша 
бас директор, басқарма мүшесі.
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АРИФХАНОВ АЙДАР ӘБДІРАЗАҚҰЛЫ
Экономика және қаржы жөніндегі 
бас директор, Басқарма мүшесі

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1974 жылы туылған. 

1995 жылы Қазақ мемлекеттік 
басқару академиясын бітірді. 2000 
жылы ҚР СІМ Елшілік академиясын 
үздік бітірді. 2008 жылы Колумбия 
университетінде мемлекеттік басқару 
магистрінің дәрежесіне ие болды.

Мемлекеттік қызметте жетекшілік 
жұмыс өтілі үлкен.

2011 жылдың мамыр айынан – «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары.

2015 жылдан «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ экономика және қаржы 
жөніндегі бас директор, басқарма 
мүшесі.

ҚҰНАНБАЕВ ДӘУРЕН ӘШІРБЕКҰЛЫ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқа-
рушы директоры – «Сауда-транспорт-
тық компаниясы» ЖШС Бас дирек-
торы

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1967 жылы туылған.

1991 жылы М.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетін 
«Саяси экономия» мамандығы бой-
ынша аяқтады.

Коммерциялық ұйымдарда жетек-
шілік жұмыс өтілі мол.

2015 жылғы тамыз айынан бастап 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқа-
рушы директоры – «Сауда-транспорт-
тық компаниясы» ЖШС Бас дирек-
торы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқармасының мүшесі. 

ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЯОЦ бойынша басқарушы директор, 
Басқарма мүшесі

Қазақстан Республикасының азаматы. 
1953 жылы туылған. 

1979 жылы «Гидрогеология және 
инженерлік геология» мамандығы 
бойынша Қазақстан политехникалық 
институтын бітірген. 

1985 жылы аспирантураны аяқтады, 
геологиялық-минералогиялық 
ғылымдар кандидаты.

Әртүрлі мемлекеттік мекемелерде 
жұмыс өтілі мол.

2001 жылдан «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-да жетекші гидрогеолог, 
бас маман, Бірлескен кәсіпорындар 
департаментінің директоры, Кор-
поративтік басқару департаментінің 
директоры ретінде жұмыс істеген.

2011 жылдан – ЯОЦ-дағы жобалар 
департаментінің директоры. 

2013 жылғы желтоқсаннан – ЯОЦ 
бойынша басқарушы директор, «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма-
сының мүшесі.
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Басқарманың 2015 жылғы қызметі 

Есептік кезеңде Басқарманың 24 бетпе-бет 
отырысы жүргізілді, онда 133 мәселе қаралды. 
Компания Басқармасының бетпе-бет отыры-
сының күн тәртібінің барлық мәселелері бой-
ынша оңтайлы шешімдер қабылданды және 
бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру арқылы 
қол қойылды, сонымен қатар 2015 жылғы кезең 
үшін Басқарманың 539 шешімі қабылданды.

2015 жылы Басқарма қарастырған біршама 
өзекті сұрақтардың ішінде келесілерді атап 
көрсетуге болады:

 • Компания бизнесін трансформациялау 
жарғысын, бизнесті модернизациялау және 
трансформациялау бойынша Кеңес туралы 
Ережелерді және басқа да мәселелерді 
бекіту;

 • жеке және заңды (коммерциялық емес) 
тұлғаларға демеушілік және/немесе қайы-
рымдылық көмек көрсету бойынша шешім-
дер;

 • Компания қызметкерлеріне материалдық 
көмек көрсету және сыйлықақы беру бой-
ынша шешімдер;

 • 2014–2019 жылдарға тауарларды, жұмы-
старды және қызметтерді ұзақ мерзімді 
сатып алу Жоспарына өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу;

 • Компанияның еншілес және тәуелді 
ұйымдарының топтары үшін банктерге 
лимиттерді бекіту және Компанияның бос 
ақшасы орналастырылуы мүмкін депозит-
терге екінші деңгейлі банктердің Тізімін 
бекіту.

№ 11-КЕСТЕ. 2014-2015 жж. Компания Басқармасының қарастырған мәселелерінің саны

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Бетпе-бет отырыстар саны 24,0 5,0 380,0 %

Бетпе-бет отырыстарда қарастырылған сұрақтардың саны 133,0 13,0 923,1 %

Сырттай отырыстарда қарастырылған мәселелердің саны 539,0 875,0 -38,4 %

Басқарма жанындағы Комитеттер

Басқарма жанында Басқарма қабылдаған 
шешімдердің тиімділігін артыруға ықпал ететін, 
келесідей комитетер қызмет етеді:

Тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитет

Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет Компанияның тәуекелдерін басқару 
жөніндегі ұсыныстарды қарастыру мен құруды іске асыратын негізгі жұмыс органы болып 
табылады

Тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитеттің негізгі қызметтерінің қатарына келесі қызметтер 
жатады:
1. Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі (соның ішінде тәуекелдерді басқару 

жөніндегі Саясат пен Ережелерді) және басқа да құжаттарының жобаларын қарастыру және 
алдын ала мақұлдау;

2. Тәуекелдерді басқару процессінде Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің өзара әре-
кеттестігін үйлестіруді іске асыру;

3. Бастапқы тәуекелдерге қатысты тәуекел-тәбетті, толеранттылық деңгейлерін қарастыру 
және мақұлдау;

4. Банктерге және екінші деңгейдегі банк тізімдеріне, уақытша бос ақшалар орналастырылуы 
мүмкін депозиттерге лимиттерді қарастыру және мақұлдау (қажет болғанда);

5. Тәуекелдерді минималдандыру және оған тәуекелдер картасы бойынша іс-шаралардың 
шоғырландырылған жоспарларын қоса алғанда, тәуекелдер тізілімін қарастыру және мақұл-
дау;

6. Көрсеткіштердің бастапқы тәуекелдерін қарастыру және мақұлдау;
7. Тәуекелдер мен бақылау матрицаларын қарастыру және мақұлдау;
8. Тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру және ұстау бойынша ұсыныстарды 

дайындау;
9. Тәуекелдер тізілімі аясында тәуекелдердің иелерін қарастыру және мақұлдау.
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Инвестициялық комитет

Инвестициялық комитеттің негізгі мақсаты Компания мен еншілес және тәуелсіз 
ұйымдардың инвестициялық қызметін іске асырудың тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстарды өндіру болып табылады.

Инвестициялық комитеттің негізгі қызметтері мен міндеттері мыналар болып табылады: 
1. Инвестициялық қызмет мәселелері бойынша Компанияның ішкі нормативтік құжат-

тарын келісу;
2. Бекітілген тәртіпте ұсыныстарды қарастыру және әзірлеу:

 • Компанияның және еншілес және тәуелді ұйымдардың инвестициялық және/
немесе стратегиялық жобалары бойынша;

 • Компанияның басқа заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып 
алу немесе иеліктен шығаруы, еншілес және тәуелсіз ұйымдардың басқа заңды 
тұлғалардың акциялар пакетін сатып алу немесе иеліктен шығаруы, бөгде заңды 
тұлғалардың еншілес және тәуелді ұйымдардың біріктіру және Инвестициялық 
және/немесе стратегиялық жобаларды іске асыру мақсаттарында заңды тұлға-
ларды құруы бойынша;

 • еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталын арттыру бойынша;
 • Инвестциялық және/немесе Стратегиялық жобаларды іске асыру аясында жұмыс 

топтарын құру бойынша;
 • және Компанияның ішкі құжаттарына сай басқа да сұрақтар бойынша.

3. Қордың қарауына шығарылатын Компанияның Инвестициялық жобалар бойынша 
сараптамалық қорытындыларды дайындау.

Кредиттік комитет

Кредиттік комитеттің негізгі мақсаты «Самұрық-Қазына» АҚ талаптарына сәйкес 
Компанияның кредиттік саясатын іске асыру және Компанияның кредиттерды 
ұсынуымен байланысты сұрақтар бойынша шешімдерді сапалы және мерзімінде 
қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Кредиттік комитеттің қызметіне төмендегілер кіреді:
1. Кредит берілетін нақты және жоспарлы қаржылық көрсеткіштерді эксперттік баға-

лауды талдауды қоса алғанда кредиттік өтініштер бойынша шешімдерді қабылдау 
үшін ұсыныстарды қарастыру мен дайындау және кепілдік қамтамасыз етуді тексеру;

2. Сома, мерзім, мақсат, сыйлықақы мөлшері, қамтамасыз ету, негізгі борыш пен сый-
лықақыны өтеу-кестесі және басқалар сияқты кредитті ұсыну шарттарын белгілеу;

3. Кредиттік қызметті жоспарлы және жоспардан тыс жүргізілген мониторинг бойынша 
шешімдерді қарастыру және қабылдау;

4. Кредитті қайта құрылымдау бойынша және проблемалы кредиттер бойынша шешім-
дер қабылдау үшін ұсыныстарды қарастыру және дайындау.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңес

Компанияның мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңесі (МҒТК) Компанияның 
ғылыми-техникалық және инновациялық-технологиялық дамуының стратегиялық 
бағыттарын іске асыру саласындағы негізгі жұмыс органы болып табылады.

МҒТК негізгі қызметтері:
1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-техникалық және инновациялық-технологиялық 

дамуының стратегиялық бағыттарын құру, өзектендіру және іске асыру;
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының мүддесі 

үшін ғылым және жаңа технология жетістіктерін пайдалану;
3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және 

инновациялық жұмыстарының стратегиялық жоспарларын, оның еншілес және тәуелді 
ұйымдарының ҒЗТКЖ жоспарын қарастыру және келісу;

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары үшін орында-
латын ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалық жұмыстарды өзек-
тендіру және мониторинг. G4-34 G4-34
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

4.5. КОМПАНИЯНЫҢ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ 
ҰЙЫМДАСТРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
Компания нақты функционалдық құрылымы 
бар Корпоративтік орталық болып табы-
лады. Трансформациялау бағдарламасы 
қабылдануына байланысты келешекте 

Компания қызметтерінің негізгі бағытта-
рын басқарудың процесстік тәсіліне өтуді 
жоспарлайды. ҚАП3

4.6. КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА

Компания корпоративтік этиканың жоғары 
стандарттарына шынайы берілген және 
төмендегілерге міндеттенеді:

 • Пара алушылық, бопсалаушылық, 
ресмилікті жеңілдету үшін сыйлықақы-
лар және басқа да жемқорлық тәжіри-
белердің алдын алуға көмектесетін сая-
сат пен тәжірибелерді қолдану және 
жақсарту;

 • Заңсыз жолмен алынған табыстарды 
заңдастыруға қарсы әрекет ету; 

 • заңнамаға, жарғыға, халықаралық шарт-
тардың талаптарына сәйкестік шарт-
тарын қамтамасыз ету және олардың 
бұзылуы үшін санкциялар белгілеу;

 • Орындалатын әрекеттердің заңнама 
талаптарына сәйкестік маңыздылығына 
қатысты қызметкердің хабардарлығын 
арттыру, қызметкерлерді мадақтау, Ком-
панияның саясатының, ережелерінің 
және процедураларының бұзылуы 
жағдайлары туралы хабарлау;

 • Компанияның қызметкерлерінің еңбе-
кақы деңгейі орындалатын жұмысқа 
және біліктілік деңгейіне сәйкес екенін 
көрсету;

 • Салықтарды және басқа да мемлекет-
тік бюджетке төлемдерді қоса алғанда, 
шарттар бойынша міндеттемелерді 
мерзімінде орындау;

 • Адал бәсекелестік ұстанымдарын сақтау 
және сатып алу және шарт жасау саясат-
тарын іске асыру кезінде этикалық теңдік 
критерийлерін пайдалану;

 • Қабылданатын шешімдердің айқын-
дығын, жариялығын және объективтілі-
гін сақтау. G4-56

Компанияда Директорлар Кеңесінің 
шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ корпоративтік даулар мен мүдде-

лер жанжалдарын реттеу бойынша Ереже 
қолданылады, ол корпоративтік жадаулар-
дың, мүдделер жанжалдарының, олардың 
алдын алу процедураларының туындау 
себептерін белгілейді, Компания органдары-
ның жанжалдарды реттеу жөніндегі іс-шара-
лар аясындағы қызметтерін реттейді. G4-41

Компанияның жемқорлық фактілерін алдын 
алу мен болдырмауға бағытталған әрекет-
тері бір қатар құжаттармен реттелген, оның 
бастысы – алаяқтықтың болуы мүмкін немесе 
әйгілі фактілері, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ ішкі бақылау процедураларын және өзге 
де нормативтік құжаттары бұзылуы туралы 
құпиялылық хабарлау саясаты. Аталған сая-
сат Компания кәсіпорындарының барлық 
қызметкерлеріне құқық бұзушылық фак-
тілері туралы жасырын хабарлауды мүмкін 
ететін шаралар кешенін білдіреді. Хабар-
лау мен ақпаратберудің негізгі каналдары 
ретінде Компанияда «сенім телефоны» мен 
электрондық адрес бар. G4-57, G4-58

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директор-
лар кеңесінің 2013 жылғы 21 мамырдағы 
№ 5/13 шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-тың Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы 
тұру жөніндегі саясаты бекітілген, ол Ком-
пания қызметінің негізгі бағыттарын және 
лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің 
жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы тұру 
бойынша жалпы тәртіп ережелерін айқын-
дайды. G4-56

Еңбек даулары мен келіспеушіліктер туын-
даған кезде мәселелер Еңбек заңнама-
сына сәйкес шешіледі. Сондай-ақ еңбек 
дауын медиативті шешу әдісі қолданылады, 
ол арқылы туындаған дауларды реттеуге 
болады. G4-56

Компания сыбайлас жемқорлықпен күресті қоса алғанда, істерді адал жүргізу - мүдделі тарап-
тармен өзара әрекеттесу кезінде және  сенімді корпоратив ішілік өзара қатынастарды құру 
кезінде қажетті фактор екендігін мойындайды. Осылайша, Компания жұмыс істейтін әлеумет-
тік және экономикалық орта транзакциялардың сенімділігі мен адалдығын арттыру, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу және мүдделі тараптардың шешім қабылдауы үшін нақты ақпаратты 
ұсынуы есебінен жақсарады. G4-56G4-56

G4-41

ҚАП3

G4-56

G4-56

G4-57 G4-58

G4-56
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Омбудсмен институты

Компанияда омбудсмен институтын құру 
Корпоративтік этика кодексімен көздел-
ген. Директорлар кеңесімен тағайындалған 
Корпоративтік хатшы 2011 жылдан бастап 
Компанияның омбудсмені болып табылады. 
G4-57, G4-58

Корпоративтік этика Кодексіне сәйкес омбу-
дсменнің негізгі қызметтері келесілерден 
тұрады:

 • Корпоративтік этика Кодексі ереже-
лерінің сақталмағаны туралы мәлімет 
жинау;

 • Лауазымды тұлғалар мен қызметкер-
лерге Корпоративтік этика Кодексі ере-
желері жөнінде кеңес беру; 

 • Кодекс ережелерін бұзу бойынша дау-
ларды шешуді бастау және оларды рет-
теуге қатысу.

Омбудсмен міндеттерінің бірі Корпоративтік 
этика кодексі ережелерін сақтамау мәселе-
лері жөніндегі өтініштер туралы мәлімет-
терді қамтитын, Корпоративтік этика кодексі 
талаптарын сақтау туралы есепті Директор-
лар кеңесінің қарауына ұсыну болып табы-
лады. G4-56

2015 жылы қызметкерлерден құқық 
бұзушылық жөнінде өтініштері түскен жоқ. 
G4-57, G4-58

4.7.ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ 
БАҚЫЛАУ

Компания тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау саласындағы келесі халықа-
ралық стандарттар мен тәжірибелерді 
басшылыққа алады:

 • COSO «Ішкі бақылау  – біріктірілген 
модель» (2013 жыл) 

 1992 жылғы құжаттың жаңартылған 
нұсқасы. COSO2013 ішкі бақылау ұйым-
ның барлық деңгейіндегі адамдарға (тек 
қана басшылық директорлар емес және 
т.б.) байланысты процесс болып табы-
латындығына және компанияның биз-
нес-мақсаттарына жетуге бағытталған 
болуы тиіс екеніне сендіруде.

 • COSO «Ұйымның тәуекелдерін 
басқару  – біріктірілген модель» (2004 
жыл, қайта қарау және жаңарту саты-
сында) («Біріктірілген модель» мен 
«Қолданылатын техникалардан» 
тұрады) 

 Тәуекелдерді басқарудың әртүрлі аспек-
тілеріне назар салатын концептуалдық 
модель. Ішкі бақылауды Ұйымдағы тәуе-

келдерді басқарудың маңызды құрамдас 
бөлігі ретінде қарастырады.

 • ISO 31000:2009 «Тәуекел менеджмент – 
Ұстанымдар мен басшылық» стандарты 
(2009-2010 жылдар).

 Тәуекелдерді басқару процессінің прин-
циптері мен тәсілдемесін белгілейтін 
нұсқаулық Стандарт жеке меншік немесе 
мемлекеттік сектордағы ұйымның кез 
келген түріне қолдануға болатын тәу-
екел менеджмент саласындағы негіз 
қалайтын ұстанымдар мен процестерді 
бекітеді.

 • ISO 9001:2008 және ISO 9001:2015 «Сапа 
менеджментінің жүйесі» стандарты

 Сапан басқару тәсілдерін белгілейтін 
стандарттар, оның ішінде өнімнің сапа-
сына әсер ететін, тәуекелдерді басқару-
дың тәсілдерін анықтайтын стандартар. 

 • «Самұрық-Қазына» АҚ тәуекелдерін 
басқару жөніндегі нормативтік құжат-
тары.

Компанияда 2010 жылдан бастап тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) енгізілген, ол 
«Самұрық-Қазына» АҚ тәуекелдері мен талаптарын басқарудың әлемдік тәжиребелерін ескере 
отырып құрылған. 

Компанияда тәуекелдерді басқару үшін жауапты құрылымдық бөлімше Тәуекел-менеджмент 
Басқарма болып табылады. Тәуекелдерді басқаруға қатысы бар негізгі мәселелер Компания 
басқармасы жанындағы тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитеттің қарауына шығарылады. 

G4-57

G4-57

G4-56

G4-58

G4-58
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Тәуекелдерді басқару

Компанияның қызметі әртүрлі тәуекелдер-
мен байланысты, осыған орай, тәуекелдерді 
басқарудың тиімді жүйесі Компанияның 
қызметінің негізін қалайтын элементі және 
Даму стратегиясы болып табылады. Тәуе-
келдерді дәл және уақытылы анықтау, баға-
лау, мониторинг жүргізу тәуекелдерге жауап 
қайтару басқарудың барлық деңгейлерінде 
тиімді шешім қабылдап, Компанияның стра-
тегиялық мақсаттары мен бастапқы көрсет-
кіштеріне жетуді қамтамасыз етуді мүмкіндік 
етеді.

Компанияда тәуекелдерді басқару қыз-
метін ұйымдастыру үшін жауап беретін 
құрылымдық бөлімше құрылған. Тәуекел-
дерді басқару бойынша негізгі мәселелерді 
Компания Басқармасы жанындағы тәуекел-
дерді басқару жөніндегі Комитет қарайды, 
мақұлдайды және келістіреді. Компания-
ның еншілес және тәуелді ұйымдарында 
тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру үшін 
жауап беретін жеке құрылымдық бөлімше-
лер құрылған немесе тәуекел-менеджерлер 
тағайындалған. 

Компанияндағы тәуекел-мәдениет барлық 
бастапқы бөлімшелер мен мүдделі тарап-
тарды тартудың, сонымен қатар Директор-
лар кеңесі, Басқарма және Компанияның 
бөлімшелері арасында тәуекелдерді басқару 
процесі барысында ақпаратты тиімді алмасу 
арқасында құрылады. Тәуекелдердің иесі 
болып табылатын бөлімшелердің жетек-
шілері мен басқа да қызметкерлері үшін 
жыл сайын тәуекелдерді басқару бойынша 
корпоративтік оқу ұйымдастырылады, жыл 
сайын еншілес және тәуелді ұйымдарда 
тәуекелдерді басқару үшін жауапты қызмет-
керлермен өзекті проблемаларға арналған 
«дөңгелек үстел» отырысы өткізіледі. G4-46

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы, 
қатысушылары және қатысушыларының 
уәкілеттіктері туралы толық ақпарат Ком-
панияның http://www.kazatomprom.kz/#!/
risk-management интернет-сайтындағы Тәу-
екелдерді басқару жөніндегі саясатта көр-
сетілген. G4-46

Ішкі аудит қызметімен «Самұрық-Қазына» 
АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарының 
ТБЖ тиімділігін бағалау әдістемесі негізінде 
2015 жылы өткізілген тәуекелдерді басқару 
жүйесінің тиімділігін бағалау 79,9 % құрады.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің құрылымы 

Корпоративтік хатшы Ішкі аудит жөніндегі  комитет

Тәуекелді басқару комитеті

Тәуекел-офицер   

Жалғыз акционер

Директорлар кеңесі

Басқарма

Тәуекелді басқару қызметін 
ұйымдастыру үшін жауапты 

құрылымдық бөлім 

Құрылымдық бөлім Құрылымдық бөлім Құрылымдық бөлім

Ішкі аудит жөніндегі қызметі

G4-46

G4-46
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Негізгі тәуекелдер және оларды оңтайландыру 
шаралары
Компанияның барлық сәйкестірілген тәу-
екелдері COSO «Ұйымның тәуекелдерін 
басқару – біріктірілген модель» әдістемесіне 
сәйкес негізгі бес санатқа бөлінген: страте-
гиялық, қаржылық, операциялық, инвести-
циялық және құқықтық. 

Компанияда жыл сайынғы негізде еншілес 
және тәуелді ұйымдардың регистрлері мен 
тәуекелдер картасы бекітіледі. «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тәуекелдер кар-
тасы ықпал ету және ықтималдық аймақта-
рына бөлінген. 

Төменде Директорлар кеңесі 2015 жылдың 
аяғында бекіткен, тәуекелдер картасы көр-
сетілген.

Компания кәсіпорындары тобының реги-
стры мен тәуекелдер картасына сәйкес 2015 
жылға 31 тәуекел анықталды, оның 9-қиын 
тәуекелдер (қызыл аймақ). «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдердің іске асы-
рылуының алдын алуға және тәуекелдердің 
іске асырылуынан болған залалды төменде-
туге бағытталған іс-шараларды ойдағыдай 
жүргізуде. 

Компания үшін негізгі тәуекелдер қатарында 
мынадай тәуекелдерді атап айтуға болады:

 • «Қазақстандық KAZ-PV кремний-
інің негізінде фотоэлектрлік модуль-
дер өндірісін құру» жобасы бойынша 
өндірістік бағдарламаны орындамау;

 • «SARECO» БК» ЖШС-де сирек-жер 
металдарының ұжымдық концентра-
тын өндіру бойынша жоспарлы көлемді 
орындамау;

 • Компанияның еншілес және тәуелді 
кәсіпорындары тобын дамыту жоспа-
рында 2015 жылға жоспарланған таза 
табыстан төмен табыс алу; 

 • Уранның бағасын Компанияның еншілес 
және тәуелді кәсіпорындары тобын 
дамыту жоспарында 2015 жылға жоспар-
ланған бағадан төмендету;

 • Уран өткізу жоспарын орындамау;
 • Өндірістік жарақаттану;
 • Инвестициялық қызмет жоспарын орын-

дамау. 

Аталған тәуекелдердің әрқайсысы бағала-
нып, солар бойынша осы тәукелдерді мүм-
кіндігінше азайтатын іс-шаралар белгіленді. 

ТӘУЕКЕЛДІЛІК

Ы
Қ
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№6 ДИАГРАММА. 31 желтоқсан 2015 жылға әрбір аймақ 
бойынша тәуекелдер саны көрсетілген тәуекелдер картасы. 
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Ішкі бақылау жүйесі

Компаниядағы ішкі бақылау жүйесін ұйымда-
стыру, Қоғамның процестік тәуекелдеріне 
орай тез әрекет етуге, негізгі және қосалқы 
процестер мен күнделікті операцияларды 
бақылауды жүзеге асыруға қабілетті басқару 
жүйесін құруды көздейді G4-34

Қаржылық және басқарушы есептілікті 
қалыптастыруды, заңнама мен ішкі норма-
тивтік құжаттардың талаптарының сақта-
луын, сондай-ақ операциялық қызметі 
шеңберіндегі процестердің нәтижелілігін 
арттыруды қосқанда, Компаниядағы ішкі 
бақылау қызметтің негізгі үш саласы бой-
ынша тәуекелдердің алдын алуға бағыт-
талған. G4-34

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі бақы-
лау жүйесі «Ішкі бақылау – Біріктірілген 
модель» COSO моделіне сәйкес құрылған 
және өзара байланысты бес компоненттен 
тұрады, олар:

 • бақылау ортасы;
 • тәуекелдерді бағалау;
 • бақылау рәсімдері;
 • ақпарат және оны табыстау;
 • мониторинг.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да ішкі бақы-
лау жүйесі бойынша ережелер Компания-
ның http://www.kazatomprom.kz/#!/corporate-
documents интернет-сайтында орналасқан.

«Самұрық-Қазына» АҚ әдістемесі негізінде 
Ішкі бақылау қызметімен жүргізілген, 2015 
жылғы Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін бағалау 86,12 % құрады.

Ішкі бақылау жүйесі аясында Компания 
тұрақты негізде келесі іс-шараларды іске 
асырады:

 • Еншілес және тәуелсіз ұйымдарда өзін 
өзі бағалау жолымен, сонымен қатар 
еншілес және тәуелді ұйымдарға бару 
арқылы еншілес және тәуелді ұйымдарда 
ішкі бақылау жүйесінің дамуына диагно-
стика жүргізу;

 • Компанияның құрылымдық бөлімше-
лерінің бизнес-процестерінің бақы-
лау процедураларының дизайнының 
тиімділігіне тестілеу жүргізу. G4-34

Сапа менеджменті жүйесі

Өндірістік қызметтің тиімділігін, бәсекеле-
стікке қабілеттілігі мен экспорттық әлуетін 
арттыру үшін, сондай-ақ өнім мен қызмет 
сапасын жақсарту мақсатында, «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәу-
елді ұйымдардың стандарттау, метрология 
және сәйкестігін растау жөніндегі (сынақ 
зертханаларын басқару) қызметін реттеуді 
жүзеге асырады. Дайын өнімнің сапасын 
бақылау СТ РК ИСО/МЭК 17025 бойынша 
аккредиттелген сынақ зертханаларымен 
орындалады. Шығарылған өнімнің сапасын 
басқару әр бір кәсіпорынның өндірісін нор-
мативтік және техникалық қамтамасыз ету-

мен негізделеді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарында ISO 
900, 14001 және OHSAS 18001 халықаралық 
стандарттарға сәйкес сапа менеджментінің 
жүйелері енгізілген. G4-34

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Корпо-
ративтік стандарттау жүйесі қолданылады. 
Қазіргі кезде 40 корпоративтік стандарт 
әзірленіп, бекітілген, оларға Компания қыз-
метінің қосалқы жүйесі мен стандарттар 
кешені кіреді. G4-34

G4-34

G4-34

G4-34

G4-34

G4-34
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5.1. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ
Осы тарауда көрсетілген сандар тексеріл-
ген біріктірілген қаржылық есепке сәйкес 
келеді. Компанияның тексерілген шоғырлан-
дырылған қаржылық есебі толық ашылуы 
Компанияның http://www.kazatomprom.kz/#!/
financial-statements сайтында орналасты-
рылған. 

Табиғи уран бағасының артуы, шығындарды 
оңтайландыру және азайту, сонымен қатар 
АҚШ доллары бағамының өсуі, жалпы «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің нәтиже-
леріне, соның ішінде қаржылық тұрақтылық 
көрсеткіштеріне оңтайлы әсер етті.

2015 жылғы біріктірілген қаржылық есептің 
деректері бойынша Компанияның активтері 
793 227 млн. теңгені құрады, Компанияның 
берешектері – 323 871 млн. теңге, капи-
талы – 469 405 млн. теңге, оның ішіндегі 2015 
жылғы таза табыс – 36 692, 4 млн. теңге. 

Төменде келтірілген теңгерім баптары-
ның өзгерісін көрсететін диаграмма Ком-
панияның қаржылық жағдайының жалпы 
жағымды динамикасын көрсетеді. 

Төменде Компанияның активтерінің, міндет-
темелерінің және капиталының құрылымы 
бойынша ақпарат көрсетілген диаграмма-
лар ұсынылған. 
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Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Капитал
Қысқа мерзімді міндеттемелер

Ұзақ мерзімді активтер
Ағымдағы активтер
Қысқа мерзімді активтер

Жарғылық капитал
Бөлінбеген табыс
Капиталдың өзге компоненттері
Бақыланбайтын қатысу үлесі

№9 ДИАГРАММА. Компанияның капи-
талының 2015 жылдың соңындағы 
құрылымы, млн. теңге

36 692,4

398 990

23 604,1

10 118,3

№7 ДИАГРАММА. Компанияның 2015 жылғы қаржылық жағдайы туралы Есептің негізгі 
жайғасымдарының өзгеруі, млн. теңге

№8 ДИАГРАММА. Компанияның актив-
терінің 2015 жылдың соңындағы 
құрылымы, млн. теңге

665 997

418 754

204 343

42 900,4

164,1

793 277

469 405

173 632

150 239

476 283,8

316 829,2
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Активтерді пайдалану тиімділігінің көрсет-
кіштері: қорлар айналымының коэффициенті 
2014 жылғы 4,92 -ден 2015жылғы 4,67дейін 
шамалы төмендейді, сәйкесінше, қор сый-
ымдылығы 2014 жылғы 3,11-ден 2015 жылғы 
3,62 дейін ұлғаяды. 

Жалғыз акционердің болжалы шегінде 
2015 жылы әсерлер мен менеджменттің 
әрекеттерінің арқасында «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ шығындарды жоспарланған 
мәндерге қарағанда, 24 586  млн. теңгеге 
қысқартты. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дамытуға 
жаратылған жалпы шығындар – өндірістік 
және әкімшілік қызметке тікелей қатысатын 
өндірістік активтерді және басқа да негізгі 
құралдарды жұмысқа жарамды ахуалда 
ұстауға жұмсалды. 

Нәтижесінде, EVA бойынша жылдық нәти-
желерге сәйкес өсім (үлестік қатысуды 
қоспағанда) 17 млрд. теңгені құрады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2016 году 
таза табыстың ұлғаюын болжап отыр, ол 
106 337 млн. теңге көлемінде болады деп 
күтілуде. Дивидендтер шоғырландырылған 
таза табыстың 30 % көлемінде жоспар-
ланды. EVA көрсеткіші жағымды динамикаға 
шығып, 6 034 млн. теңгені құрайды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дамуының 
мақсатты көрсеткіштерінің барлығы Компа-
нияның стратегиясына сәйкес келеді.
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№12 ДИАГРАММА. 2015 жылы EVA өсуі, млн. теңге

EVA

3 601,73

585,4

17 182,6

4 509,13 4 584,22

Қарыздар
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық мін-
деттемелер
Ұзақ мерзімді саудалық және өзге де 
кредиторлық берешек
Ұзақ мерзімді резервтер
Кейінге қалдырылған салықтық мін-
деттемелер
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

Қарыздар
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық мін-
деттемелер
Қысқа мерзімді саудалық және өзге де 
кредиторлық берешек
Қысқа мерзімді резервтер
Табыс салығы бойынша ағымдағы 
салықтық міндеттемелер
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

119 776

909,39

106 648

4 837,18

1 035,33 2 261,8 5 096,14

52 844,3

№10 ДИАГРАММА. Компанияның ұзақ 
мерзімді міндеттемелерінің 2015 жылдың 
соңындағы құрылымы, млн. теңге

№11 ДИАГРАММА. Компанияның қысқа 
мерзімді міндеттемелерінің 2015 жылдың 
соңындағы құрылымы, млн. теңге
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5.2. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ
Табиғи уран бағасының артуы, шығындарды 
оңтайландыру және азайту, сонымен қатар 
АҚШ доллары бағамының өсуі, жалпы «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің нәтиже-
леріне, соның ішінде қаржылық тұрақтылық 
көрсеткіштеріне оңтайлы әсер етті.

Компанияның берешектері бойынша бере-
шектердің шоғырландырылған сомасы 
31.12.2015 жылғы жағдайы бойынша 172,6 
млрд. теңгені құрайды, ол 172,3 млрд. теңге 
мөлшеріндегі банктік берешектер мен 0,3 

млрд. теңге мөлшерінде банктік емес бере-
шектерді қамтиды

2015 жылғы 31 желтоқсандағы баланстық 
міндеттемелер (қарыздар мен кепілдіктер) 
шамамен 240 млрд. теңгені немесе 707 млн. 
АҚШ долларын құрайды. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобы экспорт-
таушы бола тұра, валюта түрінде берешек-
тер тартады.

2015 жылдың басынан бастап, доллар 
баламасы түріндегі берешек 29 % төмен-
деді, сонымен бірге, ұлттық валютаның 
бағамы өзгеруіне байланысты, теңге бала-
масы түріндегі берешек 33 % ұлғайды.

«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобының 
қаржылық тұрақтылығының басты индика-
торлары: 

 • «Қаржылық берешектің EBITDA –ға ара 
салмағы» және

 • «Қаржылық берешектің Капиталға ара 
салмағы»

2015 жылдың нәтижелері бойынша бар-
лық қаржылық ковенанттар сақталады, 
ағымдағы несиелерді  өтеу-кестеге сай 
жеке қаражат есебінен жүзеге асырылуда. 

Қаржылық тұрақтылықты сақтау мақсатта-
рында, келесідей алдын алу  іс-шаралары 
жүргізіледі:

 • өтімділіктің қол жетімді көздерінің 
болуы (кредиттік желілер)

 • ковенанттар мониторингі
 • қарызға алу деңгейін бақылау
 • шығындарды оңтайландыру 

0

200

400

600

800

1 000
241

199752

508

20152014
0

50

100

150

200

250

44

68

137

173

20152014

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,43
0,51

20152014
0

1

2

3

4

2,8

1,9

20152014

Норматив <1 Норматив <3,5

№13 ДИАГРАММА. Теңгенің баламасы 
түрінде көрсетілген берешек 

№14 ДИАГРАММА. АҚШ долларының 
баламасы түрінде көрсетілген берешек 

№16 ДИАГРАММА. Қаржылық міндетте-
мелер/ EBITDAтельства / EBITDA

№15 ДИАГРАММА. Қаржылық міндетте-
мелер/ Капитал

Теңгерімнен тыс міндеттемелер Қарыздар        Теңгерімнен тыс міндеттемелер Қарыздар        

Қаржылық міндеттемелер/ Капитал Қаржылық міндеттемелер/ Капитал
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УРАН ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ

Қазақстандағы уран қорының 78%-на жуығы құмдақты типтегі кен 
орындарында, сумен қаныққан өткізгіш жыныстарда оқшауланғаны 
олардың ерекшелігі болып табылады.

Бұндай типтегі кен орындар өндірудің өзіндік құнының төмен дең-
гейі мен қоршаған ортаға деген ең төмен залалын қамтамасыз 
ететін, экологиялық тұрғыдан артық көрінетін жер астын ұңғылап 
шаймалау (ЖҰШ) әдісімен әзірленеді. ЖҰШ процесінің толығырақ 
схемасы Компанияның Интернет-сайтындағы «Ағымдағы қызметі: 
Уранды өндіріп, шығару» атты тарауында келтірілген.

Жер астын ұңғылап шаймалау кенді жер бетіне шығармай, табиғи 
уран иондарын тікелей жер қойнауында өнімтал ерітінге саралап 
аудару арқылы құмдақты типтегі кен орындарын әзірлеу әдісі болып 
табылады. Сонымен қатар құрамында ураны бар өнімтал ерітінді, 
кенді дәстүрлі өндіру әдістеріне қарағанда (шахталық және карьер-
лік) жер бетіне шығармай, технологиялық құбырлар жүйесі арқылы 
жер бетіне жеткізеді.

Халықаралық атом энергиясы агенттігі (ХАЭА) аталған технологи-
яны кен орындарын пайдалану әдісінің экологиялық тұрғыдан ең 
таза және қауіпсіз, қалпына келтіру үшін елеулі шығындарды талап 
етпейді деп мойындайды.

ЖҰШ кәсіпорындарындағы жалпы өзіндік құн оның уранды 
дәстүрлі тау-кен әдісімен (шахта мен карьера) өндіруге қарағанда 
2-3 есе төмен болады.

Қазатомөнеркәсіп – өнеркәсіптік өндіріске жылына 1 000 тонна уран 
шығаратын қуаты бар жер астын ұңғылап шаймалау әдісі негізінде 
кенішті іске қосқан, әлемдегі бірінші компания.

Бүгінгі таңда «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ кеніштері – бұл өндіруші 
саладағы hi-tech. Кеніштердің техникалық қамтылуы барлық 
қауіпсізідік пен сапа стандарттарына сай келеді. Өндірісте орта-
лықтандырылған басқару жүйесі қолданылады, ол тек қана пай-
далану шығындарын азайтып қоймай, қауіпсіз еңбек қызметін де 
қамтиды, кеніштің барлық жұмыс процесі үздіксіз бақылануда. 
ҚАП4 ҚАП4
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6.1. ШИКІЗАТ БАЗАСЫ

Шикізат базасының жағдайы 

Қазақстан Республикасындағы уран кен 
орындарының ауқымы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ негізгі бәсекелестік артықшылығын 
қалыптастырады. ҚАП4

Қазақстанда әлемдегі барланған уран қоры-
ның 67 % құрайтын, жер астын ұңғылап 
сілтісіздендіру әдісімен (бұдан әрі  – ЖҰС) 
пайдалануға жарамды қор бар. Сонымен, 
Компания әлемдегі ең ірі барланған және 
болжамды уран қорын қамтитын, бірегей 
шикізат қорына ие болып отыр. ҚАП4

Қазақстандағы баланстық уран қоры бар, 
барланған 55 кен орнының 15-і пайдала-
нылып жатыр, калған 40 кен орны резервте 
тұр. 

Жаңа уран кен орындарын іздеуге бағыт-
талған, жер қойнауын мемлекеттік геологи-
ялық зерттеу үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ тарапынан бөлінген жыл сайынғы инве-
стициялар 1,2 млрд теңге шамасын құрайды. 
ҚАП4 

№ 12-КЕСТЕ. 2016 жылғы 1 қаңтардағы барланған уран қорының көлемі, тонна

Барланған уран қорының көлемі Барлығы Қорлар (С1+С2) Ресурстар (Р1+Р2)

Қазақстан 1 405 705,0 904 422,0 501 283,0

Оның ішінде келісімшарттар жасалғаны 904 413,0 696 381,0 208 032,0

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 464 038,0 356 401,0 107 637,0

Àқòàó

1,8%

17,3%

15,2%

4,7%

0,8%
60,1%

Каспий маңайындағы 
аймақ

Солтүстік-Қазақстан 
аймағы 

Шу-Сарысу 
аймағы

Сырдария аймағы 

Балқаш маңайындағы аймақ  

Іле аймағы 

№5 СУРЕТ. Қазақстанның уран аймақтары  Республикасының

ҚАП4

ҚАП4

ҚАП4
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№17 ДИАГРАММА. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары игеріп жатқан кен 
орындарының қуаттылығы , тонна уран жылына

Уран өндіру және шығару

Қазіргі таңда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
құрамына 16 уран өндіруші кәсіпорын кіреді, 
олардың төртеуі оларға қарасты Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда, Ақмола облыста-
рында орналасқан 22 кен орнында уранды 
өндіру мен қайта өңдеу бойынша қызмет 
көрсетеді. ҚАП4

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ұйымдары-
ның 2015 жылғы өндіріс көлемі 23 805,5 
тонна уранды құрады, соның ішінде тәжіри-
белік өндіру 368,542 тонна. Қазақстан Рес-
публикасы дүние жүзінде өндірілген уран-
ның 40,5 % үлесін қамтамасыз етіп, әлемдік 
уран өндірісіндегі көш басшылықты сақтап 
қалды, ол Uranium Market Outlook Q1, 2015 
Ux Consulting деректеріне сәйкес, 56 327 
тонна уранды құрады. ҚАП4

Қазатом өнеркәсіптің өндіру көлемі, еншілес 
және тәуелді ұйымдардағы қатысу үлестерін 
ескергенде, 2014 жылмен салыстырғанда 
2015 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
бойынша өндіру көлемі көрсеткіштерінің 
13,6-дан 12,8 мың тонна уранға дейін төмен-
деуі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тан 
«Оңтүстік таукен-химия компаниясы» БК» 
ЖШС-ке және ««Хорасан-U (Хорасан-У)» 
БК» ЖШС-ке тапсыруымен байланысты. 
Компания табиғи уранның әлемдік нарығын-
дағы өзінің көшбасшылығын әлемдік өндіру-
дің 24,2 % қамтамасыз етіп, сақтап қалды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіру көлемі, 
еншілес және тәуелді ұйымдардағы қатысу 
үлестерін ескерумен, 2014 жылмен салы-
стырғанда 2015 жылы 13,6 тоннадан 12,8 
мың тонна уранға дейін төмендеді, бұл жер 
қойнауын пайдалану туралы келісім-шарт-
тарды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-нан 
«Оңтүстік таукен-химия компаниясы» БК» 
ЖШС-ке және ««Хорасан-U (Хорасан-У)» 
БК» ЖШС-ке тапсырылуына байланысты. 
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Компания табиғи уранның әлемдік нарығындағы 
дүниежүзілік өндірудің 24,2 % қамтамасыз етіп, өзінің 
көшбасшылығын сақтап қалды.

Компанияда уранды өндіру көрсеткіштерінің өсуі 
бекітілген өндірістік бағдарлама мен тау-кен жұмы-
старының жоспарына сәйкес өтті. 2016 жылға 
уранды өндіру бойынша жоспар 12,9 мың тоннаны 
құрады. 

Сирек және сирек-жер металдар

Сирек және сирекжер металдарын ( бұдан әрі – СМ 
және СЖМ) өндіру және олардың негізінде өнімді 
шығару да «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың баста-
пқы бағыты болып табылады. 2015 жылы Компания 

аталған бағыт бойынша Даму стратегиясын, сон-
дай-ақ шетелдік әріптестермен белсенді ынтымақта-
стықты іске асыруды жалғастырды. ҚАП4

Жапониямен бірлескен жоба SARECO

2010 жылы құрылған «SARECO» БК» ЖШС («Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – 51 % және Sumitomo 
Corporation – 49 %) 2015 жыл ішінде сирекжер 
өнімінің жоғары технологиялық өндірісін құру бой-
ынша зауытты пайдалануға қосу жұмыстарын жал-
ғастырды. 

Степногорск қаласындағы SARECO зауыты әр түрлі 
типтегі шикізатты термикалық және гидрометал-
лургиялық қайта өндеудің бірегей кешені болып 
табылады SARECO зауыты, өндірістік қуатын 2016 
жылы TREO (СЖМ оксидтерінің сомасы) 3 мың тон-
наға дейін және 2018- 2019 жылдарға қарай жылына 
TREO 5-6 мың тоннаға дейін арттырып, жылына 
TREO 1,5 мың тоннаны шығаруға есептелген. Шыға-
рылатын өнімнің елеулі бөлігін «ауыр топтың» СЖМ 
құрайтын болады. 

«Ұжымдық карбонаттар мен сирек жер металлда-
рының жекелеген қосылыстарын тәжірибелік-өн-
дірістік өндіруді құру» жобасы бойынша 
2015 жылғы 1 тоқсанда («SARECO» БК» ЖШС):

 • Жер қойнауын пайдалану құқығын алу мақсатта-
рында ҚР инвестиция және даму жөніндегі Мини-
стрлігіне (уәкілетті орган) Маңғыстау облысының 
Ақтау қаласы өндірістік аймағында техногендік 
минералдық түзінділерден сирекжер металлда-
рын өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығына 
Шартқа қол қоюға және тіркеуге жіберілді; 

 • Өнімдердің өзіндік құнын төмендету бойынша 
жұмыстар орындалды;

 • Кәсіпорынның рентабельділігіне қолайсыз 
нарықтық конъюнктурсымен туындаған кері 

әсерді төмендетуге бағытталған маркетингтік 
жұмыс жүргізілді.

2015 жылдың 2 тоқсанына:
 • ҚР инвестиция және даму бойынша Министр-

лікпен Маңғыстау облысының Ақтау қаласын-
дағы өндірістік аймақта техногенді минералдық 
түзінділерден сирек жер металлдарын өндіруге 
жер қойнауын пайдалану құқығы Шартына қол 
қойылған;

 • Степногорск қаласында жылына сирекме-
талды оксидтердің сомасы бойынша 1000 тонна 
өнімділікке қуатылық пен шығынды арттыру үшін 
тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірісті құрамдау 
бойынша техника-экономикалық негіздеме әзір-
ленген.

2015 жылдың 3 тоқсанына:
 • 2015 жылғы тамыз айынан бастап екінші қаты-

сушының жобадан шығуы, жобаға жаңа инве-
стордың кіруі және жобалық қуаттылықтарға 
шығу үшін ОПП өнімділігін арттыру туралы 
сұрақты шешуге дейінгі кезеңге кәсіпорынның 
өндірістік қызметі тоқтатылды; 

 • Қазақстанда СЖМ өндіруді дамыту үшін қатысуға 
мүдделі әлеуетті инвесторлармен кездесулер 
қатары жүргізілді.

2015 жылдың 4 тоқсанына:
 • Aquila Capital Group-пен кездесу жүргізілді, мұнда 

СЖМ саласында әлеуетті әріптестік мәселелері, 
сонымен қатар жобаға жаңа инвестордың кіру 
шарттары талқыланды.

№19 ДИАГРАММА. Уран өндірудің 2012-2016 жж. динамикасы, тонна U 

Қазақстан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
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 • 2015 жылғы 25 желтоқсанда «SARECO» 
БК» ЖШС Sumitomo Corporation-нан 
«SARECO» БК» ЖШС-нің жарғылық капи-
талында 49 % мөлшерде үлесті сату ниеті 
туралы хабарлама алды.

SARECO негізгі мақсатты нарығы Жапония 
нарығы болып табылады. Кәсіпорын баста-

пқы өнімді  – СЖМ ұжымдық концентратын 
шығаратын жобамен ғана шектеліп қалмайды. 
2017 жылға қарай өндірісті ұзақмерзімдік 
шикізат көзімен қамтамасыз еткен жағдайда 
Қазақстан аумағында бөлуші өндіріс, ал бір-
неше жылдан кейін – СЖМ негізінде магнит-
тер өндірісі құрылатын болады. ҚАП4

Тантал және ниобий өнімдері

«ҮМЗ» АҚ-тың тантал өндірісі әлемдегі тан-
тал өндірісінің 12–14 %-ын алып отыр. 2015 
жылы негізгі міндеттері өндірісті тантал және 
ниобийлі шикізатымен қамтамасыз ету және 
бизнестік тұрақтылығы мен бәсекеге қабілет-
тілігін арттыру үшін өнімдік себетті әртарап-
тандыру болып табылады. Қойылған мақсат-
тарды орындау үшін H C Starck, RIR, AMJC, A&R 
Merchants фирмаларымен шикізаттарды тол-
лингтік (жасырын немесе ашық) қайта өңде-

уге қолданыстағы шарттарды ұзарту, жаңа 
шарттарды жасау бойынша келісімшарт алды 
жұмыстары орындалды. Зимбабвтағы, Мозам-
биктағы кен орындарының иелерімен және 
басқа да компаниялармен шарттар жасалды. 
Тұтынушыларда сертификаттау мен тестілеу 
үшін АГП және ВЕКП жоғары сыйымдылықты 
ұнтақтарын жылжыту іске асырылды. 0,15-
0,3 мм диаметрдегі тантал сімтемірін нарыққа 
шығару жалғастырылды. ҚАП4

Бериллий өнімі

«ҮМЗ» АҚ бериллий өндірісінің рудалық шикі-
заттан таза металға дейінгі толық металлурги-
ялық циклы бар және әлемде қуаты бойынша 
американың Materion Corp-ынан кейінгі екінші 
болып табылады. 2015 жылы жоғары техно-
логиялық бериллий өнімін қосылған құнның 
үлкен үлесі бар – металлды бериллийдің құй-
малары мен құрылымдық сұрыптағы берил-
лийден жасалған бұйымдарды өткізу нарығын 
кеңейту жүргізілді. ҚАП4

Қорытпалар мен лигатуралар түріндегі 
бериллий өнімдерінің нарықтық бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру іске асырылды. Өнімнің 
жаңа түрі  – әлеуетті клиенттер қажет еткен 
сападағы 275С түйіршіктелген қорытпаны алу 
бойынша жұмыстар жүргізілді.

Есептік жыл бойынша негізгі міндеттердің бірі 
бериллий өндіріс шикізатпен қамтамасыз ету 
бойынша мәселелерді шешу болды. Бұл үшін 
«Шығыс Сібір Металлдары» ЖШҚ-мен ЕГМК 
құру жобасында қатысу затына әріптестік 
дамыды. ҚАП4

6.2. ЭНЕРГЕТИКА
Маңғыстау облысындағы «МАЭК-Қазатомө-
неркәсіп» ЖШС электр- және жылу энерги-
ясының негізгі өндірушісі болып табылады. 
Кәсіпорында энергия- және су шығаратын 
бірегей кешен бар, оның Қазақстанда және 
ТМД елдерінде сыңары жоқ. Тұшыланған 
суды пайдалану «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» 
ЖШС электр- және жылу энергиясын шығару 
технологиясын бірегей етеді. Кәсіпорын 
кешеніне жылу электр станциялары және көп 
корпустық дистилляциялық тұшытқыш қон-
дырғылары кіреді. ҚАП4

2015 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
кәсіпорындары 4 921,96 млн. кВт*сағ. электр 
энергиясын өндірді, соның ішінде «МАЭК-Қа-
затомөнеркәсіп» ЖШС 4 890,8  млн. кВт*сағ.
өндірген.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 3 592 мың 
ГКал жылу энергиясын, 1 214,5 млн. м3 су 
өндірді, соның ішінде 11,4 млн. м3 ауыз су 
өндірген.

Бұл көрсеткіштер аймақтың энергия ресур-
стары мен су қажеттілігін жабады. 

Энергияның жаңғыртылатын Көздері

Қазіргі кезде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
жаңғыртылатын энергия бойынша бір қатар 
жоғары технологиялық инновациялық жоба-
ларды іске асырып жатыр

«KAZ-PV қазақстандық кремний негізінде 
фотоэлектр модульдері өндірісін құру» 
жобасы
«Қазақстандық кремний негізіндегі фотоэлек-
трлік модульдер өндірісін құру» жобасын іске 
асыру аясында үш еншілес және тәуелді ұйым 
қызмет атқарады.

ҚАП4

ҚАП4

ҚАП4

ҚАП4

ҚАП4
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

«KazSilicon» ХК» ЖШС-де келесі көрсет-
кіштерге қол жеткізілді.

Карьер учаскесі:
 • Жоспарланған 52 100 текше метрден 

52 219 текше метр көлемінде аршу жұ-
мыстары жүргізілді (100,2 %). 

 • 4 500 п.м. (100 %) бұрғылау жұмыс-
тары, сонымен қатар 30 000 текше 
метр көлемінде жарылыс жұмыстары 
жүргізілді (100 %). Жоспарланған 8400-
ден 9785.35 кварцтік үгінділер өндірісі 
(116 %). Жоспарланған 300 -ден 45.412 
кварцті әжіктер өндірісі (15 %), тек тапсы-
рыстар болғанда ғана жүргізіледі.

Зауыт учаскесі:
 • 500 тонна жоспарда тауарлық метал-

лургиялық кремнийдің 678,95 тоннасы 
шығарылды (136 %). Газды шлакты таза-
лау технологиясын іске қосу бойынша 
тестілік жұмыстар жүргізілді; осы тех-
нология бойынша 20,66 тонна крем-
ний өндірілді (эксперимент түрінде). 
Қосымша 9,47 тонна UMG кремний 
өндірілді, жиыны 30,13 тоннаны құрады. 
Жоспарланған өзектендірілген жақ-
сартылған сападағы кремнийдің (UMG) 
көлемі 2015 жылы – 761,6 тонна. Микро-
силик шығару жоспарланған 1488 тонна-
дан 607.078 құрады (41 %).

«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС 2015 
жылғы қаңтардан бастап 2015 жылғы жел-
тоқсанға дейінгі кезеңде келесі жұмыстарды 
жүргізді.

№ 1 цехта ECM Technologies компаниясы 
кремний пластиналарын өндіру бойынша 
желілердің қорытынды қабылдау сынақта-
рының критерийлеріне қол жеткізді. ECM 
Technologies компаниясымен сынақ хаттама-
ларына және құралдарды соңғы қабылдау 
актіне қол қойылды. ECM Technologies ком-
паниясының жеткізілген құрал үшін соңғы 
5 % төлемін 2015 жылғы қараша айында 
«Astana Solar» ЖШС шарт ұстаушымен жүр-
гізілді.

№ 2 цехта Semco Engineering S.A. компани-
ясымен ЗПИ критерийлеріне жеткен жоқ. 
Желінің өнімділігі миникалдық көрсеткіш 
мәнінен 67,87 % құрады. Текстуралау саты-
сынан бастап бақылау және сұрыптау саты-
сына дейінгі жарамды өнімге тура шығу 
92 % минималдық бекітілген мәнде 81,33 % 
құрады. SEMCO Engineering S.A. -мен сынақ 
критерийлеріне жетпеуді бекітетін хатта-
маға қол қойылды. 07.08.2015 жылы SEMCO 
Engineering S.A. компаниясымен сынақ 
кезіндегі жеткен көрсеткіштері бар фото-
электрлік ұяшықтарды өндіру бойынша 
желіні тапсыру туралы келісімдікке құрал 
құнынан соңғы 5 % төлемінсіз қол жеткізілді 
(1,3 млн.евро). 2015 жылғы желтоқсан 
айында «Astana Solar» ЖШС шарт ұстаушы 
SEMCO Engineering S.A. компаниясына құрал 
құнынан соңғы 5 % төлемінсіз бар күйінде 
фотоэлектрлік ұяшықтарды өндіру бойынша 
(цех № 2) желілерді қазақстандық тарапқа 
тапсыру туралы шарт жобасы жіберілді. 
Құралды тапсыру шартына қол қою 2016 
жылғы І тоқсанда күтілуде.

2015 жылы «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС 
6,58 МВт у. м. фотоэлектрлік ұяшықтарды 
өндірді.

Қазіргі уақытта «Kazakhstan Solar Silicon» 
ЖШС-нің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
және Qatar Solar Energy арасындағы бірле-
скен кәсіпорынға кіру бойынша 2015 жылғы 
4-желтоқсандағы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы бекіткен Жол 
картасы аясындағы шараларды іске асыру 
жүріп жатыр. «Kazakhstan Solar Silicon» 
ЖШС зауытты пайдалануға тапсыру бірле-
скен кәсіпорынды ұйымдастырғаннан кейін 
жоспарлануда.

«Astana Solar» ЖШС 2015 жылы 5,153 МВт 
у.м.(20511 дана) фотоэлектрлік модульдерді 
шығарды, оның ішінде 70,3 кВт сатылды. 
ҚАП4 

6.3. ЯДРОЛЫҚ ОТЫН ЦИКЛЫ
Ядролық-отын циклы (бұдан әрі – ЯОЦ) – 
уран кенін қайта өндейтін, уран конверси-
ясы, ядролық реакторлардың функцияла-
уын одан әрі пайдаланған отын қоймасына 
жылжытып қамтамасыз ету үшін отынды 
байытып және дайындап шығаратын зауыт-
тары, пайдаланған отынды қайта өндейтін 
зауыттар арқылы және олармен байланы-
сты аралық қоймалар мен радиобелсенді 
қалдықтарды көмуге арналған қоймалар 
арқылы уран кеніштерінен ядролық мате-
риалдың жылжуымен өзара байланысты 
кәсіпорындар жүйесінде жүзеге асырыла-

тын іс-шаралар кешені. Қызметті әртарап-
тандыру стратегиясын іске асыру мақса-
тында, Компания пайдаланған отынды қайта 
өндеуден басқа, ядролық отын циклының 
барлық буындарын іс жүзінде қамтуға ұмты-
лады. ҚАП1

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, ұлттық опера-
тор ретінде Компанияның техникалық әлеу-
етін арттыру мен қаржылық тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге бағдарланған. ҚАП1

ҚАП1

ҚАП1

ҚАП4
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№8 СУРЕТ. Ядролық отын циклы ҚАП2

Уран өнімін өңдеу

Қазақстан аумағында уран өнімін шығару 
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да (бұдан 
әрі – «ҮМЗ» АҚ) ең ауқымды жүргізіледі, ол 
мыналарды қамтиды

 • Конверсиялық кәсіпорындарда тікелей 
фторлауға жарамды табиғи уран оксид-
тері;

 • Ядролық тазалық керамикалық сұрыпты 
уран диоксидінің төмен байытылған 
ұнтақтары;

 • АЭС реакторларына арналған уран диок-
сидінің отын таблеткалары:

 • Байытылмаған және байытылған уранды, 
ядролық отынды фабрикациялау бой-
ынша өндірістің және уран саласын-

дағы ғылыми-зерттеу кәсіпорындары-
ның, соның ішінде жанғыш нейтрондар 
жұтқыштары және қуыстар құрайтын 
қосымдары бар скраптар мен техноло-
гиялық емес айналымдарды қайта өндеу 
жөніндегі қызметтер

2015 жылы өңделмелі уран шикізатынан 
28,230 тонна уран өнімі шығарылды, 42,173 
тонна жоспарында орындалмау Тапсы-
рыс берушінің материалдарды жеткізудің 
тоқтауы салдарынан орын алды.

Ұнтақтарды шығару 28,750 тоннU болғанда 
28,709 тоннU құрады. ҚАП1

ЯОЦ құрылысы
Конверсия 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ конверси-
ялық нарыққа кіру бойынша қызығушылығы 
өндірілген уранды кепілдендірілген өткізу 
формасының бірін оны уран гескафториді 
түрінде сату жолымен қамтамасыз етуге 
ұмтылысымен жаздырылды (UF

6
).

Стратегиялық міндетті іске асыру екі сатыда 
болжанады.

Бірінші сатыда (2020 жылға дейін) «УМЗ» 
АҚ базасында уранның үш тотығы түрін-
дегі қуаттылығы 6 000 тонна уранды кон-
версиялық өндірістің (аффинаждық жоба) 
аффинаждық қайта бөлу (уранды тазалау) 

жоспарлануда (UO
3
). Аффинаждық қайта 

бөлу құрылысында Cameco канадалық 
компанияның технологиялары мен ноу-
хау қолданылады деп болжануда, ол бұл 
сатыда әлемде қолданылатындардың ішін-
дегі біршама экологиялық болып табылады. 
Қазақстандық UO

3
 Cameco компаниясының 

конверсиялық зауытына Канадаға жеткізу 
жоспарлануда, мұнда қазақстандық матери-
алдан уран гексафториді (UF

6
) одан әрі кли-

енттерге жеткізу үшін (Конверсиялық жоба) 
өндірілетін болады.

Мұндай нұсқа «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-на бірінші сатыда Cameco компаниясы-
ның «маркасын» және тәжірбесін пайдалана 

ҚАП1

ҚАП2
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

отырып конверсиялық қызметтер нарығына 
біртіндеп кіруге және табиғи UF

6
 сатушы 

құзыретіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Оған қоса, бұл жоба «УМЗ» АҚ урандық 
өндірісін сақтауға мүмкіндік береді.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастап 
2019 жылдың басына жоспарланған, ал 
аффинажды зауытты пайдалануға енгізу 
2020 жылдың ортасына жоспарланған.

Тараптар Аффинаждық жобаның 
қаржылық-экономикалық үлгісінің (ҚЭҮ) 
негізгі экономикалық параметрлерін келісті. 
ТЭН әзірлеу 2016 жылдың желтоқсанында 
бастап 2017 жылғы мамырда аяқтау жоспар-
лануда. ТЭН нәтижелері негізінде Тараптар 
2017 жылдың соңында зауыт құрылысына 
инвестициялар туралы шешім қабылдауы 
тиіс. Жобаның болжамдық есептік құны  – 
113 млн. АҚШ долларына жуық.

Cameco-мен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның уран гексафториді түріндегі өнімді 
сатудың кепілдігін қамтамасыз ету мәселе-
лері өңделуде (UF

6
).

Екінші сатыда, уран өнімі нарығындағы 
жағдай жақсарғаннан кейін және бағалау 
жүргізгеннен кейін Конверсиялық жобаны 
одан әрі іске асырудың нұсқасына таңдау 
жүргізу жоспарлануда немесе Қазақстанда 
фторидті қайта бөлуді аффинаждық қайта 
бөлу құрылысын аяқтау жолымен гексафто-
ридті уран (UF

6
) түрінде жылына 6 000 тонна 

уран қуаттылығын конверсиялық өндірудің 
толық циклін құру немесе шет елде қол-
даныстағы конверсиялық зауытта қатысу 
үлесін сатып алу жоспарлануда. Жобаның 
екінші сатысының құны ТЭН жүргізу нәтиже-
сінде белгіленетін болады.

Байыту
ЯОЦ-тың жоғарылау бөлінісіне қатысу 
арқылы Компанияның бизнесін әртараптан-
дыру мақсатында Қазатомөнеркәсіп 2013 
жылдан бастап «Уран байыту орталығы» 
ЖАҚ-тың 25 %-ын және «УЭХК» ААҚ-тың 
(РФ) 1 акциясын сатып алу арқылы уранды 
байыту қызметтеріне қол жеткізді («Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – акциялардың 
50 %, «ТВЭЛ» АҚ – акциялардың 50 %). 

2015 жылы «УБО» ЖАҚ маркасымен дайын 
өнімді жөнелту жоспарланған көлемінде 
жүзеге асырылды. 

Қайта конверсиялау
Қайта конверсиялау байытылған уран гек-
сафторидін (UF

6
) уран диоксидіне (UO

2
) 

қайта конверсиялау «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ-тағы технологиялық қуатта-
рымен жүзеге асырылуды. Қайта конверсия-
лау кезінде алынған уран диоксидінің ұнтағы 

отын таблеткаларын шығару кезінде қолда-
нылады.

Жылу бөлгіш құрастырмалар
2015 жылғы желтоқсан айында «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ, «China General Nuclear Power 
Corporation» Компаниясы, Қытай гуандун 
ядролық-энергетикалық корпорациясы 
жанындағы «Уран ресурстары» ЖШҚ мен 
«CGN Mining Company Limited.» Компани-
ясы араларында Қазақстанда жылу бөлгіш 
құрастырмаларды өндіру бойынша және 
Қазақстанда уран кен орындарын бірлесіп 
әзірлеу бойынша зауытты жобалау мен 
құрылысы жөнінде коммерциялық жағдай-
лар туралы Келісімге қол қойылды.

2015 жылғы желтоқсанда қытай АЭС қажет-
тіліктері үшін жылу бөлгіш құрастырма-
ларды өндіру бойынша «Үлбі-ТВС» ЖШС 
құрылды («ҮМЗ» АҚ қатысушылары 51 % 
және CGNPC-URC – 49 %).

Бірінші кезеңде ЖБҚ шығару көлемі 
Қытай және басқа елдердің нарығында 
одан әрі өндірісті кеңейту мүмкіндігімен 
байытылған уранға қайта есептеп шаққанда 
200 тоннаны құрайды. Келісіммен CGNPC-
нің жылына 200 тонна ЖБҚ өткізу жөніндегі 
кепілдігі көзделген. Келісім Қазақстанда 
40 000 тонна қоры бар уран кен орындарын 
әзірлеу жөніндегі бірлескен кәсіпорынды 
құруды көздейді.

2015 жыл бойына Тараптар техникалық 
әріптес  – ЖБҚ өндіру технологиясын жаб-
дықтаушыны таңдау мәселелерін әзірледі. 
Алдын ала Тараптар AREVA компаниясын 
ЖБҚ қазақстан-қытай жобасы үшін техно-
логияның ұнамды жабдықтаушысы ретінде 
таңдады.

Тараптар жобаның жылдам іске асыру және 
2019 жылдың басында ЖБҚ зауыты өнім-
дерін шығаруды бастау үшін күш салуға 
келісті.

Атом станциялары
2015 жылғы 18 қарашада ҚР Премьер-Ми-
нистрі мұнай-газ және энергетикалық сала-
ларды дамыту бойынша ведомство аралық 
комиссияның отырысында ҚР Энергетика 
Министріне электр энергиясы мен қуат-
тылықтың перспективалық теңгерімін 
ескере отырып Қазақстан аумағында АЭС 
құрылысы мәселесін қарастыруды ұсынды.

Қазіргі кезде ҚР Үкіметі және атом энергиясы 
бойынша уәкілетті органы ретінде, ҚР Энер-
гетика министрлігі АЭС салу орнын анықтау 
және, АЭС-ын жобалау, құру және пайдала-
нуға қосу тәжірибесіне ие болып отырған, 
АЭС жеткізушілерін іріктеу үшін Қазақстан 
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Республикасында сатылуы күтілетін атом 
технологиялардың әлемдегі нарығын тал-
дайтын процедуралар аяқталуда.

2015 жылы ҚР Премьер-Министрінің 2014 
жылғы 4-мамырдағы № 60-р жарлығымен 
бекітілген ҚР-да атомдық электр станцияла-
рын құру бойынша бірінші кезекті іс-шара-
лар жоспарына сәйкес «Самұрық-Қазына» 
АҚ Шығыс Қазақстан облысының Курчатов 
қаласының ауданында және Алматы облы-
сының Жамбыл ауданы Үлкен ауылында 
атомдық электр станцияларының құрылысы 
бойынша ТЭН әзірлеуге техникалық тапсыр-
малар жобасын дайындады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2015 жылғы 
18-маусымдағы № 04-26/01999 хатпен 
Шығыс Қазақстан облысының Курчатов 
қаласының ауданында және Алматы облы-
сының Жамбыл ауданы Үлкен ауылында 
атомдық электр станцияның құрылысы бой-
ынша жоба алды құжаттаманы әзірлеуге 
техникалық тапсырма ретінде Қор ұсынған 
техникалық тапсырмалардың жобаларын 
пайдалану мүмкіндігін келісті. 2015 жылғы 
11 қыркүйектегі № 04-14/3113 хатпен өзінің 
позициясын тағы да растады.

ҚР-да атомдық электр станциясының 
құрылысы бойынша бірінші кезекті іс-ша-
ралар жоспарына сәйкес Қор «Қазақстан 
атомдық электр станциясы» АҚ (бұдан әрі – 
«ҚАЭС» АҚ) құру туралы шешім қабылдады. 

Қордың инвестициялық-инновациялық 
комитетінің 25.06.2015 жылғы шешімімен 

Қор басқармасына «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ -ның жарғылық капиталына 
«ҚАЭС» АҚ акциялар пакетін 100 % тапсы-
руды мақұлдау ұсынылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
Кеңесінің 2015 жылғы 27 тамыздағы № 12/15 
шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның жарғылық капиталына «ҚАЭС» АҚ 
акциялар пакетін 100 % тапсыруды мақұлдау 
туралы шешім қабылданды.

2015 жылғы 25 қыркүйекте «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Басқармасының сырттай оты-
рысында «Самұрық-Қазына» АҚ Басқар-
масы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
жарғылық капиталына «ҚАЭС» АҚ акциялар 
пакетін 100 % тапсыруды алдын ала мақұлдау 
өткізілді.

2015 жылғы 16 қарашада «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы орналастыру 
(сату) туралы шешім қабылдау туралы, 
соның ішінде жарияланған акциялар саны 
шегінде орналастырылатын акциялар саны, 
тәсілі және оларды орналастыру бағасы 
туралы шешім қабылдау жайлы «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі 
алдында өтініш туралы шешім қабылданды.

2015 жылғы 20 қарашада «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы орналастыру 
(сату) туралы шешім қабылдау туралы, 
соның ішінде жарияланған акциялар саны 
шегінде орналастырылатын акциялар саны, 
тәсілі және оларды орналастыру бағасы 
туралы шешім қабылдады.

6.4. ҚОСАЛҚЫ ӨНДІРІСТЕР 
Бүгінде Қазатомөнеркәсіп ең алдымен, құра-
мында уран бар өнімді өндіріп, қайта өндеу-
мен араласатын кәсіпорындарды біріктіреді. 
Бұл ретте қосалқы және қызмет көрсетуші 
кешеннің кәсіпорындары негізгі қызметтің 
маңызды буыны болып табылады. ҚАП4

Әрбір кәсіпорын жақсы заманауи байла-
ныс жүйесін, тиянақты жұмыс істейтін көлік 
шаруашылығын, реагенттер мен электр 
жабдықтауды тоқтаусыз жеткізуді қажетсі-
неді. Атом саласы стратегиялық сипаты бар 
болғандықтан, ақпараттық қауіпсіздікке 
және өндірістік нысандарды жеке қорғау 
жүйесіне деген жолдары да барлық мемле-
кеттік және халықаралық стандарттарға сай 
келуге тиіс.

Мысалы, Қазатомөнеркәсіп құрылымында 
келесі қосалқы кәсіпорындар белгіленген 

 • «Каустик» АҚ химиялық өнеркәсіп 
кәсіпорны

 • «Волковгеология» АҚ геологиялық бар-
лау кәсіпорны

 • «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС – тасы-
малдау (және жүктерді өңдеу) қызмет-
терін көрсететін компания 

 • «СКЗ-U» ЖШС күкірт қышқылы зауыты
 • «Байланыс-НАК» ЖШС байланыс 

кәсіпорны
 • «Қорған-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 

мамандандырылған күзет бөлімшесі
 • «Уранэнерго» ЖШС энергетикалық ком-

паниясы. ҚАП4

ҚАП4
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Қазатомөнеркәсіп 
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Компанияның тұрақты даму Бағдарламасының негізгі мақсаттары:

 • Компания қызметкерлерінің еңбек ақысы мен лайықты шарттарын қолдау;

 • Компания қызметкерлерінің еңбек және әлеуметтік құқықтарын сақтау;

 • Компания жұмысшалырының, олардың отбасының, қатысу аймақтарының тұрғын-
дарының өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыру;

 • қоршаған ортаға зиянды әсерлерді төмендету;

 • қатысу аймақтарының тұрақты дамуына ықпал ету;

 • Компанияда және Компанияның қатысу аймақтарына қолайлы іскерлік климатты 
құру; 

 • Компанияның, мемлекеттің және тұрғындардың өзара тиімді әрекеттесуі. G4-14

2015 жылы Компания «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ» Кор-
поративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында тұрақты 
даму бағдарламасын бекітті. G4-14 G4-14

G4-14
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

7.1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық баға

Компанияның экономикалық нәтижелілігі 
тек қана Компанияға ғана емес, сонымен 
қатар мүдделі тараптардың көптеген топ-
тары үшін тұрақты дамуды қамтамасыз ете 
отырып, қоғамда маңызды әлеуметтік-э-

кономикалық рөлді орындауға мүмкіндік 
береді. G4-14

2015 жылы Компания төменде келтірілген 
қызметтердің жақсы қаржылық-экономика-
лық нәтижелерін көрсетті. ЕС1

№ 13-КЕСТЕ. GRI ашу талаптарына сәйкес құрылған және бөлінген тікелей экономика-
лық баға, млн. теңге* 

№ БАП . 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

  Құрылған тікелей экономикалық баға      

1 Табыстар, млн. теңге 474 093,0 339 984,0 39,4 %

 
Бөлінген экономикалық құны, млн. теңге, соның 
ішінде (443 155,5) (331 191,4) 33,8 %

2 Өзіндік құны (4 және 6 бағандарды шегергенде) (252 423,0) (216 803,0) 16,4 %

3 Жалпы және әкімшілік шығындар (29 771,0) (24 345,0) 22,3 %

4 Жалақы (29 512,0) (26 163,0) 12,8 %

5 Пайыздар мен дивидендтер бойынша шығындар (8 676,0) (9 844,0) -11,9 %

6 Табыс салығынан басқа салықтар (12 469,0) (15 650,0) -20,3 %

7 Корпоративтік табыс салығы (13 044,0) (4 440,0) 193,8 %

8 Құрбандықтар және қайырымдылық** (1 447,5) (1 995,4) -27,5 %

9 Өзге де шығыстар (95 813,0) (31 951,0) 199,9 %

10  Бөлінбеген экономикалық құны, млн. теңге 30 937,5 8 792,6 251,9 %

* «Құрбандықтар және қайырымдылық» бабын есепке алмағанда, ақпарат Компанияның 
2015 жылғы тексерілген шоғырландырылған қаржылық есебінен алынды.

** Бөлінген экономикалық құнның бұл бабы Компанияның табысы немесе шығыны және 
басқа да жалпы табысы туралы Есепке қосылмаған

Компания қызметінің 2015 жылғы қаржы-эко-
номикалық нәтижелері туралы толық ақпа-
рат Компанияның http://www.kazatomprom.

kz/#!/financial-statements сайтында орнала-
стырылған, тексеріліп, біріктірілген корпо-
ративтік есептілігінде көрсетілген. 

Ғылым және инновациялар

Ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуетті дамыту 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-тех-
никалық және инновациялық дамуға аса 
назар аударады және ЯОЦ, сирек жер және 
сирек метал өнімдері, жаңа заманның су 
технологиялары сияқты бағыттар бойынша 
ғылыми-техникалық жұмыстарды қаржылан-
дыруды үнемі арттырады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ инноваци-
ялық қызметі Компанияның ішкі құжаттары: 
Инновациялық-технологиялық саясатпен 
және инновациялық-технологиялық даму 
стратегиясына сәйкес іске асырылады. 
Компания құрылымында инновациялық 
ғылыми-техникалық бөлімшелер құрылған 

және жұмыс істейді: «Жоғары технология-
лар институты» ЖШС; ғылыми-қолданбалы 
мәндегі бөлімшелер: қызметтерінің негізгі 
түрі ғылыми-зерттеу, аналитикалық және 
тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар болып 
табылатын, ОҒЗЗ, зауыттық зертханалар 
болып табылады, сонымен қатар ғылы-
ми-білім беру мекемесі – Қазақстан ядролық 
университеті жұмыс істейді. 

ҒЗТКЖ қорытындыларын жоспарлау және 
қабылдау мәселелері ғылыми-техникалық 
және мамандандырылған ғылыми-техника-
лық кеңестердің отырыстарында қаралады. 
Зерттеулер мен ғылыми-техникалық әзірлеу-

G4-14

EC1
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лер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ негізінде 
өзінің меншік қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жетек-
шілігімен 2015 жылғы қазан айында уран 
өндіру және өңдеу кәсіпорындарының 
қажеттіліктерін ескере отырып Компа-
нияның ҒЗЖ басым бағыттарын анықтау 
бойынша кеңейтілген жиналыс жүр-
гізілді. 

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ғылы-
ми-техникалық кеңесінің 2 отырысы 
және МҒТК Компаниясының ҒЗТКЖ бой-
ынша жоспарлар мен есептерді қарауы 
бойынша 1 отырысы өткізілді. 

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және 
еншілес және тәуелді ұйымдар бойынша 
2016 жылғы ҒЗЖ шоғырландырылған 
жоспары құрылған. 

 • Компанияның 2015-2025 жж. қайта 
бекітілген Даму стратегиясына сәйкес 
УКН туралы өзектендірілген ереже, 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқа-
улықтары әзірленіп, бекітілді. Компа-
нияның даму стратегиясы бойынша 
2015-2017 жж. іс-шаралар жоспарына 
ұсыныстар әзірленіп, бекітілді.

 • Іскерліктің Жол картасына сай 2015 
жылға тапсырмаларды іске асыруға сәй-
кес «Назарбаев Университет» АҚ-мен 
05.09.2014 жылғы «Самұрық-Қазына» 
АҚ мен Назарбаев университеті» ара-
сындағы іскерлік туралы меморандумды 
іске асыру аясындағы жұмыстарды екі 
сатысы аяқталды. Сәйкес есептері бар:
1. ҒЗЖ туралы есеп. Төртінші буынның 

төмен температуралы дистилляци-
ялық қондырғыларын жасау. 1-саты 
Каспий теңізінің суының құрамына 
қолданылатын дистилдеуші қонды-

рғының технологиялық сұлбасының 
математикалық үлгісін әзірлеу және 
зерттеу. «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» 
ЖШС. 

2. ҒЗЖ туралы есеп. Төртінші буынның 
төмен температуралы дистилляци-
ялық қондырғыларын жасау. 2-саты 
Төртінші буынның дистилляциялық 
тұшытатын қондырғының тәжіри-
белік модулін әзірлеу және дайындау. 
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп». 

 • 2015 жылы «ИВТ» ЖШС «Материал-
дарды зерттеу және талдау зертхана-
сын құру» (МЗТЗ) жобасын іске асыру 
басталды. МЗТЗ құру жобасы бойынша 
инвестициялардың жалпы көлемі 592 
млн. теңгені құрайды, соның ішінде 2015 
жылы 192 млн. теңге бөлінді.

 • 2015 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
өнертабысқа патенттерді беру бойынша 
12 өтініш беріліп, өнертабысқа 9 қорғау 
құжаты алынды.

 • Сонымен қатар 2015 жылы жекелеген 
учаскелерде, шағын кен орындарында 
уранды өндірістік өңдеу үшін тағайын-
далған мобильдік қайта өңдеу кешені 
пйдалануға енгізілді және өзінің тех-
никалық сипаттары бойынша әлемде 
аналогтары жоқ. Кешен «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және тәу-
елді ұйымдарының күшімен әзірленген, 
жобаланған және дайындалған және 
өнертабысқа 2 қорғау құжаттарымен 
қорғалған.

Компанияның интеллектуалдық жеке мен-
шігі мен ғылыми-техникалық қызметін 
қорғау бойынша нормативтік құжаттарды 
әзірлеу және қолданысқа енгізу бойынша 
жұмыс жалғасуда.
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Қатысушы өңірлердегі экономикалық ықпал

Жоғарыда айтылып өткендей, Компания 
Қазақстанның жеті аймағында да болады. 
Мұндай қатысу тек қана Компанияның 
ресурстық базасының орналасуымен ғана 
емес, сонымен қатар қосалқы өндірістердің, 
әлеуметтік және ғылыми-зерттеу нысанда-
рының орналасуымен белгіленді. Қатысу-
дың барлық негізгі аймақтарында Компания 
әлеуметтік-экономикалық ахуалға қолайлы 
әсер көрсетеді. Қатысу аймақтарына тікелей 
экономикалық ықпал етудің негізгі фактор-
лары: ЕС7

 • әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін 
ұстау және қолдау;

 • Тікелей әлеуметтік қолдау, қайырым-
дылық және демеушілік көмек;

 • Жергілікті жабдықтаушылардан сатып 
алу тәжірибесі;

 • Басқа да факторлар. EC7

Тек 2015 жылы ғана Компанияның Оңтүстік 
Қазақстан облысының жергілікті атқарушы 
органдарына12 әлеуметтік нысан берілді:

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Таукент 
ауылында орналасқан әлеуметтік нысан-
дар

 Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызем-
шек ауылында орналасқан әлеуметтік 
нысандар

 • 40 орындық стационары бар медицина-
лық-санитарлық бөлім 

 • 160, 280 орындық балабақша 
 • Қоршауы бар мәдени-спорттық орталық 
 • Шаруашылық алаң 
 • Филиал кеңсесі 
 • Сыйымдылығы 29 орындық қонақ үйі 

 • 30 орындық стационары бар меди-
циналық-санитарлық бөлім 

 • 280 орындық балабақша 
 • Мәдени-спорттық орталық 
 • Шаруашылық алаң 
 • Филиал кеңсесі 
 • Сыйымдылығы 26 орындық қонақ 

үйі 

Қызылорда облысының жергілікті атқарушы 
органдарына 7 әлеуметтік нысан берілді: 
ЕС7

Қызылорда облысы, Шиелі ауылында орналасқан әлеуметтік нысандар 

 • 20 орындық стационары бар медициналық-санитарлық бөлім 
 • 280 орындық балабақша 
 • Стадионы мен қоршауы бар мәдени-спорттық орталықтар 
 • Шаруашылық алаңы 
 • «Арман» МҮ 
 • Монша-сауықтыру кешені 
 • Қонақ үй кешені

Тапсырылған нысандардың теңгерімдік 
құны 2 250 112,0 мың теңгені құрады, соның 
ішінде:

 • Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша  – 
1 662 903,0 мың теңге сомаға 12 нысан;

 • Қызылорда облысы бойынша -587 209,0 
мың теңге сомаға 7 нысан; EC7

Бұл ретте, жергілікті атқарушы органдарға 
берілген нысандар бойынша жұмысқа орна-
ласқан қызметкерлердің саны 741 адамды 
құрайды; соның ішінде

 • Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша  – 
494 адам;

 • Қызылорда облысы бойынша – 247 адам 
EC7

Базалық уран өндіру ауылдарының тұрғын-
дарының өмір сүруінің қолайлы жағдайын, 

балалар мен жастардың үйлесімді дамуын, 
тұрғындардың мәдени деңгейін көтеру үшін, 
сонымен қатар Оңтүстік Қазақстан, Қызы-
лорда, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау 
облыстарында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарында қыз-
меткерлер үшін демалысты ұйымдастыру 
мақсатарында 2015 жылы әлеуметтік тағай-
ындалу нысандарын ұстауға 1,4 млрд. тең-
геден артық бағытталды, соның ішінде: EC7

ОҚО Созақ ауданы Таукент және Қызем-
шек ауылдарында, Қызылорда облысының 
Шиелі ауданында, сонымен қатар «МАЕК-Қа-
затомөнеркәсіп» ЖШС поликланикасымен 
Ақтау қаласына 740 млн. теңгеден астам 
құрады. 

EC7

EC7

EC7

EC7

EC7

EC7
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№ 14-КЕСТЕ. Денсаулық сақтау нысандарына жұмсалған шығындар, мың теңге

№
р/н Атауы 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

1 ОҚО, Қыземшек е/м медикалық-санитарлық 
бөлім 

211 955,0 209 812,0 1,0 %

2 ОҚО, Таукент е/м медикалық-санитарлық 
бөлім 

260 846,0 274 121,0 –4,8 %

3 Қызылорда облысы, Шиели е/м медика-
лық-санитарлық бөлім 

198 797,0 214 204,0 –7,2 %

4 «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС емханасы 74 855,0 156 750,0 –52,3 %

БАРЛЫҒЫ: 746 453,0 854 887,0 –12,7 %

Оңтүстік Қазақстан олысының Созақ ауда-
нындағы Таукент және Қыземшек ауыл-
дарында, Қызылорда облысының Шиелі 
ауданы, Шиелі ауылында мәдениет, спорт 
және ойын-сауық нысандары, сонымен 

қатар «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп ЖШС мен 
«УМЗ» АҚ кәсіпорынның теңгеріміндегі 
арнайы нысандар 2015 жылға 190 мл.астам 
сомаға жіберілді. EC7

№ 15-КЕСТЕ. Мәдениет, спорт және ойын-сауық нысандарына жұмсалған шығындар, 
мың теңге

№
р/н Атауы  2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

1 ОҚО, Таукент е/м мәдени-спорттық кешен 39 322,0 68 582,0 –42,7 %

2 ОҚО, Қыземшек е/м мәдени-спорттық кешен 36 294,0 55 310,0 –34,4 %

3 Қызылорда облысы, Шиелу е/м мәдени-спорт-
тық кешен 

58 669,0 81 623,0 –28,1 %

4 Ақтау қаласындағы «Ивушка» демалыс базасы 4 502,0 23 002,0 –80,4 %

5 Ақтау қаласындағы «Орбита» спорт кешені 1 125,0 83 479,0 –98,7 %

6. «УМЗ» АҚ әлеуметтік нысандары, соның ішінде 
«Сибины» демалыс базасы, А.Матросов атын-
дағы балалар суықтыру лагері, спорт залды 
жалға алу, УМЗ мәдениет сарайы және т.с.с.

57 593,0 88 722,0 –35,1 %

БАРЛЫҒЫ: 197 505,0 400 718,0 –50,7 %

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ғы білім беру 
объектілеріне, ОҚО Созақ ауданының Тау-
кент және Қыземшек ауылдарында және 
Қызылорда облысының Шиелі ауданының 

Шиелі ауылында орналасқан бала бақша 
мен мектептерге 400 млн. теңгеге жуық 
жіберілген. EC7

№ 16-КЕСТЕ. Білім беруі саласы нысандарына шығындар, мың теңге

№
п/п Атауы 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс 

1 ОҚО, Қыземшек е/м балаларға арналған мек-
тепке дейінгі мекеме 

98 117,0 135 202,0 –27,4 %

2 ОҚО, Таукент е/м балаларға арналған мектепке 
дейінгі мекеме 

173 009,0 224 818,0 –23,0 %

3 Қызылорда облысы, Шиелі е/м балаларға 
арналған мектепке дейінгі мекеме 

128 247,0 160 627,0 –20,2 %

БАРЛЫҒЫ: 399 373,0 520 647,0 –23,3 %

Компанияның қатысу аймақтарын әлеумет-
тік-экономикалық дамытуға бағытталған 
жалпы сомалар келесі-кестеде көрсетілген.

EC7

EC7
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№ 17-КЕСТЕ. Аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытуға бағытталған жалпы сома, 
мың теңге

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Демеушілік және қайырымдылық көмекке 
жұмсалған шығындар 

104 138,0 219 116,0 –52,5 %

Демеушілік көмек 25 000,0 116 320,0 –78,5 %

Қайырымдылық көмек 79 138,0 102 796,0 –23,0 %

Салауатты өмір салты мен спортты дамытуға 
шығындар

197 505,0 400 718,0 –50,7 %

Оңтүстік Қазақстан облысы 75 616,0 123 892,0 –39,0 %

Қызылорда облысы 58 669,0 81 623,0 –28,1 %

Шығыс Қазақстан облысы, 57 593,0 88 722,0 –35,1 %

Маңғыстау облысы 5 627,0 106 481,0 –94,7 %

Білім беру саласына жұмсалған шығындар 399 373,0 520 647,0 –23,3 %

Оңтүстік Қазақстан облысы 271 126,0 360 020,0 –24,7 %

Қызылорда облысы 128 247,0 160 627,0 –20,2 %

Денсаулық сақтау саласына жұмсалған 
шығындар

746 453,0 854 887,0 –12,7 %

Оңтүстік Қазақстан облысы 472 801,0 483 933,0 –2,3 %

Қызылорда облысы 198 797,0 214 204,0 –7,2 %

Шығыс Қазақстан облысы,      

Маңғыстау облысы 74 855,0 156 750,0 –52,2 %

Шығындардың жиыны 1 447 469,0 1 995 368,0 –27,5 %

2015 жылы Компанияның сатып алатын тау-
арлардағы, жұмыстардағы және қызметтер-

дегі жергілікті қамту үлесі өсті және 80 % 
құрады. EC9

№ 18-КЕСТЕ. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы жергілікті 
қамту үлесі, %

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып 
алудағы жергілікті қамту үлесі, %

80,0 % 66,0 % 21,2 %

Жергілікті қамтудың Қазақстанның өңірлері 
бойынша бөлінуі төменде көрсетілген. EC9

№ 19-КЕСТЕ. Жергілікті қамтудың Қазақстанның өңірлері бойынша бөлінуі, %

Өңір атауы Сатып алудағы жергілікті қамту үлесі %

Ақмола облысы 94,0 %

Алматы облысы 21,0 %

Қызылорда облысы 77,0 %

Маңғыстау облысы 93,0 %

Оңтүстік-Қазақстан облысы 88,0 %

 Шығыс Қазақстан облысы 38,0 %

Астана қ. 86,0 %

Алматы қ. 74,0 %

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бойынша 
жиыны

80,0 %

EC9

EC9
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Өндірістік кәсіпорындар мен ұжымдарды көшіру 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және 
тәуелді ұйымдарының 10 кеңсесі өздерінің 
әкімшілік кеңселерін Алматыдан уран 

өндіруші аймақтарға  – Қызылорда және 
ОҚО көшіруді аяқтады EC7, EC8

№7 СУРЕТ. Кеңселерді көшіру

Шымкент пен Қызылордаға тиісінше 6 және 
4 өндірістік компанияның орталық аппараты 
көшірілді. Кәсіпорынның жетекшілігімен 
ұжымдарды оңтүстік аймақтарға көшірген 
кезде қызметкерлер мен олардың отбасы 
мүшелерінің жұмыс істеуі және тұруы үшін 
қолайлы жағдайлар жасалды. Қабылданған 
шаралардың арқасында компаниялар білікті 
мамандарын сақтап қалуына мүмкіндік 
берілді. EC7, EC8 

Көшірудің мақсаты:
 • Кәсіпорынның әкімшілік шығындарын 

оңтайландыру;
 • Жергілікті атқарушы органдарымен 

өзара әрекеттесуді жақсарту;
 • Өндірістік сұрақтарды жедел шешу;
 • Жаңа жұмыс орындарын құру;

Қайта орналастыру нәтижесі:
 • Жыл сайын жергілікті бюджетке қайта 

орналастырылған 700-ден астам қызмет-
керлерден олардың отбасыларымен 420 
млн. теңгеге жуық мөлшерде салықтық 
аударымдардың түсуі;

 • 4 000-нан астам қызметкерлері бар 
шағын және орта бизнестің 102 компани-
ялары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-мен 
16 млрд. теңге сомаға ұзақ мерзімді 
шарттармен қамтамасыз етілген;

 • Өндірістік басқару тиімділігі есебінен 
күтілетін үнемділік 300 млн. теңгені 
құрайды. EC7

Алматы қ. кеңселерді уран өндіруші өңірлерге –Қызылорда және Оңтүстік-Қазақстан облыстарына 
көшіру

2015 жылы Шымкент қаласына  көшіп 
болғандар:

1. «АППАҚ»ЖШС
2. «Орталық» ЕК»ЖШС
3.  «Ыңғай» БК» ЖШС
4. «Қаратау» ЖШС
5. «Ақбастау» БК»АҚ

6. «Заречное» БК»АҚ

2015 жылы Қызылорда қаласына көшіп 
болғандар:

1. «Байкен-U» ЖШС
2. «СКЗ-U» ЖШС
3. «Қызылқұм» ЖШС

4. «Қорасан-U» БК» ЖШС

EC8

EC8

EC7

EC7

EC7
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7.2. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК
Компанияның қызметі қоршаған ортаға кері 
әсер көрсетуі мүмкін қауіпті факторлармен 
түйіндеседі. Бұл мемлекеттік уәкілетті орган-
дар тарапынан жоғары бақылауға, сонымен 
қатар Компанияның жоғары басшылығы 
тарапынан осы сұрақтарға аса назар ауда-
руға әкеледі. G4-14

Атомдық салада 2013 жылдан бастап «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің 2012 жылғы 20 ақпандағы № 1/12 
еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, 
ядролы және радиациялық қауіпсіздік сала-
сында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бірік-
тірілген саясатында экологиялық құрама 
іске асырылады. G4-14

Компанияның еншілес және тәуелді ұйымда-
рының экологиялық көрсеткіштеріне жүр-
гізілген талдау, 2015 жылы ластаушы зат-
тардың шығарындылар көлемі 2 938,6 тонн 
құрады, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 
11 %-ға аз, сонымен қатар өндіріс және 
тұтыну қалдықтары 2015 жылы 668 974,2 
тоннаны құрады, бұл 2014 жылмен салысты-
рғанда 14,1 %-ға аз. G4-14

Қазіргі уақытта Компанияның 25 еншілес 
және тәуелді ұйымдары ISO 14001 халықара-
лық стандарты бойынша сертификатталған. 
G4-14

Компанияның барлық еншілес және тәуелді 
ұйымдарының қоршаған ортаға әсері ласта-
ушы заттардың шығарындылары мен түсірін-
ділері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын 
орналастыру шекті рұқсат етілген бекітілген 
нормативтер шегінде болады. 2015 жылы 
атмосфераға зиянды химиялық заттарды 
шығарындыларының жалпы саны 4 520,9 
тоннаны құрады, бұл қоршаған ортаға 
эмиссиялардың бекітілген нормативтерінен 
3 290,5 тоннаға аз. G4-14, EN15

Жыл сайын Компания кәсіпорындары қор-
шаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар-
дың қаржыландыруды қамтамасыз етіледі, 
соның ішінде шаң- және газ тазалау қон-
дырғылары мен су тазалау құралдарының 
тиімділігін арттыруға шығындар. Әрбір 
кәсіпорында қалдықтардың басқарудың 
қысқа мерзімді Бағдарламалары іске асыры-
лады, мұнда олардың түзілуі мен жинақта-
луын қысқарту бойынша шаралар қарасты-
рылған. G4-14, G4-EN31

2015 жылы Компанияның еншілес және тәу-
елді ұйымдары қоршаған ортаны қорғау 
бойынша шараларға 1 291 млн. теңге 
сомаға шығын игерілген, жалпы эколо-
гиялық төлемдер 308,2 млн.млн. теңгені 
құрады немесе 2014 жылғы деңгейден 
31,4 % құрады. Төлемдердің өсуі 2014 жылғы 
деңгеймен салыстырғанда уран өндіру 
кәсіпорындарында өндіру қалдықтарының 
түзілу көлемінің өсуімен түсіндіріледі. G4-14, 
G4-EN31

Қалдықтарды бақылау және жою

Компанияның өндірістік қызметі бары-
сында әртүрлі қалдықтардың едәуір көлемі 
түзіледі, олардың негізгілері

 • қатқыл және сұйық радиоактивті қал-
дықтар,

 • флюориттік мыс-молибден кенін өндіру 
кезіндегі аршымалы жыныстар,

 • ЖҰС полигонында ұңғымаларды қазу 
кезіндегі бұрғылау шламдары,

 • плавик қышқылын өндіру кезіндегі 
фторлы гипс,

 • жылу қуатын өндіру кезіндегі күл-шлак 
қалдықтары,

 • коммуналдық қалдықтар,
 • пайдалануда болған мұнай өнімдері,
 • автокөлік шиналары.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорында-
рында 2015 жылы түзілген қалдықтардың 

жалпы көлемі 668,974 мың тоннаны құрады.
EN23

Есептік кезеңде қалдықтардың түзілу көз-
дерін және сақтау және көму орындарын 
инвентаризациялау, санау бойынша; қал-
дықтардың екіншілік ресурс ретінде пай-
далану, оларды бөгде ұйымдарға пайда-
лану үшін тапсыру, кәдеге жарату және 
қайта өңдеу, арнайы бөлінген аймақтарда 
өндірістік қалдықтарды көму бойынша 
жұмыс жүргізілді. Осылайша, Компанияның 
экологиялық қауіпті аймақтарында жұмыс 
жүргізу нәтижесінде 2015 жылы 8,5 мың 
тонна қалдықтар пайдаланылып, зарар-
сыздандырылған және ұйымдастырылған 
сақтау және көму орындарында 19,8 мың 
тонна орналастырылған. EN23

№20 ДИАГРАММА Қоршаған ортаны 
қорғауға жаратылған шығындар, млрд. 
теңге

1,15 1,20 1,25 1,30

2014

2015 1,29

1,2

G4-14

G4-14 EN15

EN31G4-14

G4-14

G4-14

G4-14

G4-14

EN23
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№ 20-КЕСТЕ. Ұстау әдістері бойынша топтау арқылы қалдықтардың жалпы салмағы, 
мың тонна

Кәдеге жаратылған және көмілген қалдықтардың 
жалпы салмағы, мың тонна 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Орналастырлған 640,12 755,5 –15,3 %

Пайдаланылған (сатылған) 8,5 2 325,0 %

Зарарсыздандырылған 0,05 0,3 –83,3 %

Қайта өңделген 0,5 0,6 –16,7 %

Көмілген 19,8 21,8 –9,2 %

Барлығы 668,97 780,2 –14,3 %

№21 ДИАГРАММА. Қалдықтардың жиынтық салмағы, мың тонна 

№ 21-КЕСТЕ. Түрлері бойынша топтастырылған қалдықтардың жалпы салмағы, тонна

Қалдықтардың түрлері 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Өндірістік 515,6 571,3 –9,8 %

Коммуналдық 3,7 3,4 8,8 %

Қатты радиоактивтік 2,5 2,1 19,0 %

Сұйық радиоактивті 147,2 203,4 –27,6 %

Барлығы 668,97 780,2 –14,3 %

Су ресурстары

Компанияның бірқатар еншілес кәсіпо-
рындары сезімтал су нысандарына әсерін 
тигізумен суды жинау мен жіберуді жүзеге 
асырады, ондай ең ірі нысандардың біріне 
Каспий теңізі жатады. EN8

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кейбір өңір-
лерде жергілікті халықты және өнеркәсіпті 
сумен қамтамасыз етуді жүзеге асырады

Су пайдалану су ресурстарын қорғау жөнін-
дегі уәкілетті орган берген рұқсаттық 
құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады. 
Кәсіпорындар мен ЕТҰ алынатын және 
айналымдағы суға нақты бақылау жүргізіп 

отырады. Сарқын сулардың сапасын маман-
дандырылған аккредиттелген зертханалар 
бақылайды. EN8

Өзінің өндірістік қызметінде Компания суды 
белсенді пайдаланады. Суды пайдалану 
негізгі өндірісте де, сол сияқты тұщытқыш 
қондырғылардың жұмысында маңызды, 
мұнда тұзсыздандырылған су соңғы өнім 
болып табылады.

2015 жылы Компания 1 млн. м3 астам суды 
пайдаланды. Алынатын судың жалпы саны 
келесі-кестеде келтірілген. EN8

№ 22-КЕСТЕ. Алынатын судың көздер бойынша бөліп көрсетілген жалпы мөлшері, м3

Көзі 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Беттік сулар 1 190 243,0 1 208 365,0 –1,5 %

Жер асты сулары. 12 867,5 14 593,3 –11,8 %

Сумен қамтамасыз етудің муниципалдық және 
басқа да жүйелері

10 714,9 1 311,2 717,2 %

Алынатын судың жалпы мөлшері, м3 1 213 825,0 1 224 269,0 –0,9 %
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ су тұтынумен 
байланысты бірқатар ерекшеліктерге ие. 
Компания «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 
өнімдерін шығару кезінде теңіз және арте-
зиан суын шаруашылық-ауыз су, дистиллят, 
жылу желісінің ыстық суы түрінде пайдала-
нады. EN8

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріске 
арнап алынатын судың мөлшерін азайтуға 
тырысады. Осыған байланысты бірқатар 
кәсіпорындарда тұйық су айналымдық цикл-
дар қолданылады EN10

№ 23-КЕСТЕ. Бірнеше рет және қайталап пайдаланылатын судың үлесі мен жалпы 
көлемі, м3 EN10

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Бірнеше рет және қайталап пайдаланылатын 
судың жалпы көлемі, м3

29 559,8 7 450,6 296,7 %

Судың біршама мөлшерін Компания жылу 
энергетикалық құралын салқындату үшін 
пайдаланады. Бұл судың көп мөлшері қор-
шаған ортаға ластаушы заттарсыз шығары-
лады, бұл осы ағындарды «нормативтік таза 

өндірістік ағын суларға» жатқызуға мүмкін-
дік береді. EN8

Су тартудың жалпы көлемі 2014 жылмен 
салыстырғанда,2015 жылы, өндірістегі үзілі-
стерге байланысты , азайды. EN8

№ 24-КЕСТЕ. Көздерге топтастыру арқылы су тартудың жалпы көлемі, м3, EN9

Ағын қабылдағыш, мың м3 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Каспий теңізі 1 142 050,0 1 163 392,0 –1,8 %

Үлбі өзені 1 623,1 1 713,4 –5,3 %

Жинақтағыш тоған 2 938,6 1 143,2 157,1 %

Булану алаңы 590,7 560,2 5,4 %

Барлығы 1 147 202,4 1 166 808,8 –1,7 %

Табиғатты қорғау мақсаттарына жаратылған шығындар

Экологиялық бұзушылықтар үшін айыппұл-
дық экономикалық санкциялардың жалпы 

сомасы 129,849 млн. теңгені құрады, бұл 
2014 жылмен салыстырғанда төмен. EN29

№ 25-КЕСТЕ. Экологиялық бүліністер үшін айыппұлдық экономикалық санкциялар 
сомасы, млн теңге

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Экологиялық бұзушылықтар үшін айыппұлдық эконо-
микалық санкциялар сомасы, млн теңге

129,8 148,7 –12,7 %
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EN8

EN8
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Ресурстары пайдалану және энергетикалық тиімділік

Өндірістік қызмет процесінде Компания 
адам мен қоршаған орта үшін қауіпті заттар-
дың қатарын пайдаланады. Төтенше жағдай-
лардың туындауын алдын алу, кері әсерді 

төмендету және өндірістік процестердің 
тиімділігін арттыру үшін Компанияның бар-
лық кәсіпорындарында материалдарды пай-
даланудың қатаң есебі жүргізіледі. EN3

№ 26-КЕСТЕ. Өндірістік процессте пайдаланылатын негізгі материалдар, тонна

Өндірістік процессте пайдаланылатын негізгі материалдар, тонна

Теңіз суы 1 083 228,0

Табиғи газ 2 083 892,0

Минералданған су 6 376,0

Плавик қышқылы 4 735,0

Кесек күкірт 142 063,0

Аммиак 25 % 4 998,0

Аммиак суы 100 % 32 564,0

Аммиакты селитра 63 953,0

Күкірт қышқылы 92,5 % 1 806 800,0

Азот қышқылы 10 860,0

Кальцинирленген сода 7 159,0

Күйдіргіш сода 100 % 11 285,0

Сутек тотығы 60 % 8 405,0

Ион алмасқыш шайыр 659,0

Көмірсутек аммонийлі тұз 5 777,0

Тағамдық ас тұзы 40 213,0

Компанияның өндірістік процестерінің ерек-
шелігі энергияны көп тұтынуды болжайды. 
Энергияны тұтыну өндірістік шығындардың 
ең маңызды баптарының біріне айналады. 
Оған қоса, энергияны тұтыну және энергия 
тиімділігі энергияны тұтыну және парниктік 
газдардың шығарындылары сияқты эколо-
гиялық көрсеткіштерге тікелей әсер етеді. 
EN3

Компанияда үш бастапқы көрсеткіштерден 
тұратын тиімділікті арттыру бойынша бел-
сенді қызмет жүргізіледі:

 • өндірістік процестерді жаңашаландыру; 
 • құралдарды қайта төсеу;
 • қызметкер тәртібінде өзгерістерге ынта-

ландыру.

№ 27-КЕСТЕ. 2015 жылы энергияның біріншілік көздерін пайдалану, тонна EN3

Көз түрі Мөлшері, тонна

Көмір  2 679,0 

Табиғи газ 2 083 892,0

Отын (жанармай, мазут, дизельдік)  43 668,0 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық 
кәсіпорындарында энергиялық менеджмент 
жүйесі енгізілген. Энергиялық аудит жүргізу 
бойынша жұмыс аяқталады, оның нәтиже-

лері бойынша 2019 жылға дейін энергия 
үнемдеу бойынша жоспарлар әзірленген. 
EN6

№ 28-КЕСТЕ. Энергияны тұтыну, млн ГДж 

Энергия 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Жылу қуаты 16,2 14,16 14,4 %

Электр энергиясы 2,4 3,6 –33,3 %

Энергияны тұтынудың жиыны 18,6 17,2 8,0 %

Электр тұтынуды азайту және энергия 
тиіміділігін арттыру бойынша іс-шаралар 
нәтижесінде үнемделген энергия (электр 
энергиясы мен жылу энергиясы) 2015 жылы 

1,2 млн. Дж құрады, бұл 2014 жылдағы 
0,04 млн. Дж-дан біршама көп. EN3, EN6
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7.3. ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Компанияның персоналы

Компанияның қызметкерлері Қазатомөнер-
кәсіптің басты активі, оның уранның әлемдік 
нарығындағы көшбасшылық жайғасымға 
қол жеткізуінің негізі, сондай-ақ келешекте 
оның тұрақты дамуының кепілі болып табы-
лады. LA1

Компанияның қызметкерлерді басқару сала-
сындағы негізгі құжаты – «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ кадр саясаты.

Компания қызметкерлердің мүдделері мен 
құқықтарын қатаң ұстанады, сондай-ақ кез 
келген түрдегі кемсітушіліктің және еркінен 
тыс еңбектің алдын-алуға ықпал етіп оты-
рады. Жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге, қызметкерлердің әлеу-
меттік-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға 

және кәсіби тұрғыдан және жеке басының 
өсуіне арнап тең мүмкіндіктер тудыруға 
ерекше көңіл бөлінеді. LA1

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкер-
лерінің жалпы тізімдік саны бірлескен және 
тәуелді ұйымдарды қосқанда, 2015 жыл-
дың соңында 26 764 адамды құрады, ол 
өткен жылдың ұқсас көрсеткішімен салы-
стырғанда 3,4 %-ға төмендеді. «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ қатысу үлесі 50 % кем 
болғанда кәсіпорын есебінсіз шоғырланды-
рылған саны 19596 адамды құрады, ол 1296 
адамға немесе 6,2 %-ға төмендеді. Қызмет-
кер санының бұл төмендеуі «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ активтерін қайта құру және 
қайта құрылымдауға байланысты. LA1

№ 29-КЕСТЕ Қызметкерлердің жалпы саны,адам G4-10

Көрсеткіш 2015ж. 2014ж. өзгеріс

Қызмекерлердің жалпы саны,адам 26 764 27 706 -3,4 %

№22 ДИАГРАММА. Қызметкерлердің жалпы саны,адам G4-10

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ұйымдары 
тобының қызметкерлерінің орташа тізімдік 
санының ішінде әкімшілік қызметкерлердің 
саны 2015ж. 2 767 адамны, немесе 10 %, 
өндірістік қызметкеррлердің саны -24 985 
адамды, немесе 90 % құрады. Сонымен 
қатар, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
еншілес жне тәуелді ұйымдарын бойынша 
техникалық қызметкерлердің үлесі 2014 
жлмен салыстырғанда, 67 %-дан 77 % дейін 
көбейгенін, Компанияның орталық аппара-

тында -16 %-дан 21 % дейін , оның ішіндегі 
ЯОЦ-дағы мамандардың үлесі 2 %-дан 5 % 
дейін ұлғайғанын атап кету қажжет.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүйесінде 
жұмыс істеп жатқандардың жалпы санының 
79 % 2015 жылы ерлер құрады, әйелдердің 
үлесі -21 %., бұлардың мәндері іс жүзінде 
бұрыңғы деңгейде сақталып келеді. Осы 
гендерлік белгі бойынша арақатынасқа атом 
саласының ерекшелігі алғышарт болды. LA1

№ 30-КЕСТЕ. Персоналдың гендерлік белгі бойынша құрылымы, % LA1, LA12

Персоналдың гендерлік белгі бойынша 
құрылымы, % Қызметкерлер Басқарушы персонал

Әйелдер 21,0 % 10,0 %

Ерлер 79,0 % 90,0 %
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№22 ДИАГРАММА. Персоналдың гендерлік белгі бойынша құрылымы, % LA1, LA12

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және 
тәуелді ұйымдар тобы бойынша жұмыс істеп 
жатқандардың орташа жасы 2015 жылы 39 

жас болды, бұл жыл сайын осы деңгейде 
сақталып келеді. LA1, LA12

№ 31-КЕСТЕ. Персоналдың жас санаты бойынша құрылымы, %

Персонал тобы Персоналдың сәйкес тобының үлесі

30 жасқа дейін 23,0 %

30–50 жастағылар 52,0 %

50 жастан жоғары 25,0 %

№ 32-КЕСТЕ. Персоналдың Қазақстан өңірлері бойынша құрылымы, %

Персоналдың өңірлер бойынша құрылымы (Қазақстан Республикасы ), %

 Алматы қ. 3,4 %

Астана қ. 3,2 %

ШҚО 17,7 %

ОҚО 39,1 %

Алматы обл. 2,8 %

Ақмола обл. 2,6 %

Маңғыстау обл. 14,0 %

Қызылорда обл. 15,1 %

Жамбыл облысы 2,0 %

Павлодар облысы 0,2 %

Қызметкерлердің есептік жылдағы жылы-
стауы 13 % құрап, бұл 2014 жылғы осыған 
ұқсас көрсеткіштен бір пайызға асты. Қыз-
меткердің жылыстауының артуы уран өндіру 

кәсіпорындары кеңселерінің Алматы қала-
сынан Шымкент және Қызылорда қалала-
рына қайта орналасуына байланысты. LA1

№ 33-КЕСТЕ. Қазақстанның аудандары бойынша топтастыруда ұйымнан кеткен қызмет-
керлердің саны

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Ұйымнан кеткен қызметкерлердің жалпы саны 5 298 4 510 17,5 %

Алматы қ. 470 342 37,4 %

Астана қ. 279 237 17,7 %

ШҚО 1 032 964 7,1 %

Оңтүстік Қазақстан облысы 2 001 1 446 38,4 %

Алматы облысы 185 166 11,4 %

Ақмола обылысы 167 152 9,9 %

Маңғыстау облысы 383 593 –35,4 %

     Қызметкерлер      Басқарушы персонал
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Қызылорда облысы 627 405 54,8 %

Жамбыл облысы 2,0 6,0 -66,7 %

Павлодар облысы 152,0 199,0 -23,6 %

№ 34-КЕСТЕ. 2015 жылға ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлердің үлесі, 
G4-11

Көрсеткіш Мәні

Жылдың соңына қызметкерлердің тізімдік саны, адам 26 764

Ұжымдық шартпен қамтылған қызметкерлердің жалпы саны, адам 26 070

Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлердің жалпы санының үлесі, % 97,0 %

№ 35-КЕСТЕ. Жынысы бойынша топтастырудағы кадрлардың жылыстауы LA1

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

мамандардың тұрақсыздығы, адам (әйелдер) 1 751 1 073 63,2 %

мамандардың тұрақсыздығы, адам (ерлер) 3 547 3 437 3,2 %

Барлығы 5 298 4 510 17,5 %

«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорын-
дары тобының кадр саясатының маңызды 
бағыттарының бірі болып персоналды 
дамыту және оқыту болып табылады. LA9

Кәсіпорынның тобында қызметкерлерді 
даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арт-
тыру процестері жүйеге келтірілген. Кәсіпо-
рындарда персоналды дайындау аясында 
«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан 
Республикасындағы және жақын шет елдер-
дегі 27 жоғары оқу орындарымен және 12 
колледждермен ынтымақтастық орнатқан. 
Бүгінгі күні компанияның қаражаты есебі-
нен осы сала үшін және аймақ үшін қажетті 
мамандықтар бойынша 295 студент оқып 
жатыр, олар оқуларын аяқтағаннан соң, 
атом өнеркәсібі кәсіпорындарына жұмысқа 
орналастырылатын болады. Кәсіпорын 

үшін салалық мамандықтарда оқып жатқан 
студенттер өндірісте тәжірибеден өту үшін 
жіберіледі. Мысалы 2015 жылы 425 студент 
«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да өндірістік 
тәжірибеден өтті, және әрбір студентке 
кәсіпорынның тәжірибелі қызметкерлерінің 
қатарынан тәлімгерлер тағайындалды. LA9

2015 жылы ЖОО-да және колледждерде 
235 адам жалпы сомасы 87,4 млн. теңгеге 
даярлықтан өтті, әртүрлі оқу орындарында 
оқып жатқан 33 студентке сомасы 31,9 млн. 
теңгеге шәкіртақы, тұратын орнына және 
тамағына ақша төленді. Өндірістік кәсіпо-
рындардың 19 796 қызметкері 973 565,9 
мың теңгеге қайта даярлау және біліктілігін 
арттырудан өтті. 2015 жылғы оқытуға кеткен 
шығындар келесі-кестеде ұсынылған: LA9

№ 36-КЕСТЕ . Қызметкерлерді оқытуға жұмсалған шығындар 

Персонал санатының атауы Адам саны

Оқуға 
шығындар, 

мың теңге

Орташа есеппен 1 қызмет-
керге шаққандағы оқуға 

жұмсалған шығындар, мың 
теңге

ӘБП 1 623 378 096,0 233,0

Өндірістік персонал 18 173 595 469,0 33,0

Барлығы 19 796 973 565,0 49,0

№ 37-КЕСТЕ. Оқыту сағаттарының бір қызметкерге шаққандағы орташа жылдық саны, 
адам/сағат

Қызметкерлердің санаты 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Барлығы, оның ішінде: 33,4 41,2 –18,9 %

жоғарғы буын басшылары 36,3 43,5 –16,6 %

орта буын басшылары 39,7 113 –64,9 %

әкімшілік персонал 84,5 34,4 145,6 %

өндіріс персоналы 28,7 39,9 –28,1 %

G4-11
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LA9

LA9

LA9
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№ 38-КЕСТЕ. Ұйымның басқарушы органдары мен персоналдың негізгі санаттарының 
құрылымы, жасына қарай топтарға, азшылық топтарға жатуы бойынша бөлумен LA12

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Жергілікті тұрғындар қатарынан алынған 
басқарушы қызметкерлердің үлесі, %

100,0 % 100,0 % 0,0 %

30 жасқа дейін 4,0 % 5,0 % –20,0 %

30–50 жастағылар 53,0 % 53,0 % 0,0 %

50 жастан жоғары 43,0 % 42,0 % 2,4 %

Жергілікті тұрғындар қатарынан алынған қыз-
меткерлердің үлесі, %

100 % 100,0 % 0,0 %

30 жасқа дейін 23,0 % 25,0 % –8,0 %

30–50 жастағылар 52,0 % 50,0 % 4,0 %

50 жастан жоғары 25,0 % 25,0 % 0,0 %

Әлеуметтік саясат

Ұжымдық шарт және кәсіподақтар

«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіподақ 
ұйымымен ұжымдық шарт жасайды. Қыз-
меткерлердің құқықтарын қорғау аясында 
ұжымдық шартқа қызметкерлерді және 
олардың сайланбалы өкілдерін, олардың 
еңбек жағдайларына әсерін тигізуі мүмкін 
болатын, Компания қызметіндегі барлық 
ұйымдастырушылық өзгерістердің жүзеге 
асырылуы туралы алдын-ала хабардар ету-
дің ең аз мерзімі туралы ережелер кіреді. 
Бұдан басқа, ұжымдық шарт келесідей 
аспектілерді реттейтін ережелерден тұрады:

 • еңбек ақы төлеу формасы мен жүйесі;
 • инфляция артқан кездегі еңбекақы мөл-

шерінің өзгеруінің мәселелері; 
 • некеге отырған кезде, зейнеткерлікке 

шыққанда, бала туылған кезде және 
жанұя мүшелері қайтыс болғанда және 
т.б.;

 • қызметкерлердің жұмыс уақыты және 
демалыс уақыты;

 • кепілдіктер және қызметкерлерді әлеу-
меттік қорғау. G4-11

Ұжымдық шартқа сәйкес әлеуметтік қолда-
уға жыл сайын «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның жылдық еңбекақы қорының 2,5 % 
-ынан кем болмайтын қаражат бөлінеді. 
2015 жылы осы мақсаттарға 132 млн. теңге 
бөлінді, 2016 жылы 160 млн. теңге бөлінетін 
болады.

Оған қоса, «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
компаниялар топтарының қызметкерлерін 
медициналық сақтандыруға 2015 жылы 
684 млн. теңге бөлінді. LA2

Әлеуметтік және қайырымдылық көмек 

«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әлеумет-
тік жауапкершілік саласындағы қызметінің 
маңызды бағыттарының бірі демеушілік ету 
және қайырымдылық көмек көрсету болып 
табылады.

Компания өзінің демеушілік ету және қайы-
рымдылық көмек көрсету қызметін жүзеге 
асыруды «Самұрық-Қазына» АҚ-ның және 
«Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін 
ұйымдардың демеушілік ету және қайырым-
дылық көмек көрсету жөніндегі бірыңғай 
Саясатына сәйкес жүзеге асырады. 

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2015 жылдың 
13 сәуірдегі шешімімен бекітілген (Хаттама 
№ 12/15) жөніндегі 2015 жылға арналған 
демеушілік ету және қайырымдылық көмек 
көрсету іс-шаралар Жоспарына сәйкес, 
«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның деме-
ушілік ету және қайырымдылық көмек көр-

сету жөніндегі шоғырландырылған жоспары 
101 790,0 мың теңге көлемінде бекітілген, 
қайырымдылық көмек көрсетудің, «Қор-
дың» және «Ұйымның қорының» сомасы 
бекітілмеген. 

Жалпы алғанда, жоспарланған ақшалай 
қаражаттар шегінде қайырымдылық көмек 
келесідей негізгі бағыттарды қолдау үшін 
заңды (коммерциялық емес) және жеке 
тұлғаларға бөлінді:

 • ардагерлер ұйымдарының, мүгедек-
тердің, балалар үйлері мен орталықта-
рының, әлеуметтік саланың басқа да 
коммерциялық емес ұйымдарының 
жарғылық қызметін қолдауға  – 52 195,1 
мың теңге көлемінде. Көрсетілген сома-
ның негізгі бөлігі ҰОС Жеңісі Күнінің құр-
метіне арналған іс-шараларды өткізуге, 
балалар мекемелері мен «Тайқоңыр» 
Корпоративтік қоры» Коммерциялық 

G4-11
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

емес ұйымының тәрбиеленушілерінің 
жарғылық қызметін қолдауға, кәсіпорын 
қызмет етіп отырған аймақта тұратын 
халықты әлеуметтік қолдауды қаматам-
сыз ету мақсатында «Волковгеология» 
ГРЭ-7 АҚ филиалының қызметкерлері 
тұрып жатқан ОҚО, Созақ ауданы, Тай-
қоңыр кентінің инфрақұрылымдық 
нысандарын қолдауға бағытталған; 

 • Ұйымда есепте тұрған зейнекерлерге 
және ҰОС ардагерлері мен оларға 
теңестірілген тұлғаларға қолдау көрсе-
туге, 17 958,9 мың теңге көлеміндегі сома 
бағытталған;

 • қайырымдылық науқандар мен әлеумет-
тік жобаларды қолдауға  3 199,9 мың 
теңге мөлшеріндегі сома жұмсалды;

 • ядролық қарусыздану процесінде орын 
алған белгісіз фактілер жайлы "Сапфир" 
атты деректі фильм құруға  25 000 мың 
теңге жұмсалды.

 • «Ұйымның қоры» бабы бойынша 5 784 
мың теңге көлемінде қайырымдылық 
көмек көрсетілген, ол 2014 жылға 
арналған демеушілік ету және қайырым-
дылық көмек көрсету туралы бекітілген 
іс-шаралар Жоспарына сәйкес алушы-
лардың жедел сұраныстары бойынша 
бөлінген, бірақ іс жүзінде 2015 жылы 
көрсетілді. 

Есепті кезең ішінде қайырымдылық көмек-
тің нақты шығыны 104 137,9 мың теңгені 
құрады. EC7

Әлеуметтік саясат, төлемдер мен жеңілдіктер

Персоналға сыйақы төлеу жүйесінің ажы-
рамас бөлігі болып, Компанияның қызмет-
керлеріне арналған әлеуметтік төлемдер 
мен жеңілдіктер табылады.Оларды қамта-
масыз ету бойынша міндеттемелер Ұжым-
дық шартпен бекітілген. Оған қоса, құжатта 
қызметкердерді, сондай-ақ ардагерлер мен 
зейнеткерлерді әлеуметтік қолдау да қара-
стырылған. LA2

Қызметкерлерге көрсетілетін материалдық 
көмек оларды емдеуге және сауықтыруға, 

бала туылған кезде төлемдер жасауға, қыз-
меткер зейнеткерлікке шыққан кезде төле-
нетін төлемақыға, жасы 18 толмаған мүгедек 
балалары бар жанұяларға, және көп балалы 
жанұяларға, сондай-ақ қызметкерлердің 
мерейтойларына байланысты төлемдерді 
жасауға бағытталған. LA2

Компанияның кейбір кәсіпорындары 
Қазақстан Республикасының заңнамасыма-
мен кепілдендірілген нормалардан асыра 
кепілдіктерді ұсынады. LA2

№ 39-КЕСТЕ. 2014–2015 ж. ж. арналған бір жолғы көрсетілген материалдық көмек 
туралы мәліметтер, мың теңге

№ 
р/с

Бір жолғы материалдық көмек түрлерінің 
атауы 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

1 Еңбек демалысына қоса төленетін сауықтыру 
және емдеуге арналған көмек 

2 470 110,2 2 240 554,3 10,2 %

2 Қызметкер зейнеткерлікке шыққан кездегі 415 288,3 120 545,2 244,5 %

3 Қызметкерлердің мерейтойларына байланы-
сты төлемдер 

83 752,5 84 986,8 –1,5 %

4 Жанұяда бала туылған кезде 145 317,0 135 870,2 7,0 %

5 Жасы 18 толмаған мүгедек балалары бар 
жанұяларға

744,3 925,0 –19,5 %

6 Жасы 18 толмаған 4 және одан да көп бала-
лары бар жанұяларға

0,0 0,0 0,0 %

7 Жерлеу рәсімін ұйымдастыруға 816 681,1 73 600,7 1009,6 %

8 Медициналық сақтандыруға 685 636,6 711 137,3 –3,6 %

9 Басқалары 1 385 221,6 159 338,2 769,4 %

LA2

LA2

LA2

EC7
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Еңбекақы төлеу жүйесі

Компаниядағы еңбекақы төлеу жүйесі қыз-
меткерлерді сапалы және нәтижелі еңбекке 
ынталандыруға бағытталған. Осылай, 
Компанияда өндірістік қызметкерлердің 
еңбекақысы жыл сайын көтеріледі. Атап 
айтқанда, 2015 жылы қызметкерлердің осы 

санатыныңның еңбекақысы 2014 жылмен 
салыстырғанда 7,6 % өсті және 193 854 тең-
гені құрады. Салыстыру үшін Қазақстан Рес-
публикасы бойынша еңбекақы 2015 жылы 
120 975 құрады. EC5

№ 40-КЕСТЕ. Өндірістік персоналдың орташа айлық еңбекақысы, теңге

Атауы 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Өндірістік персоналдың орташа айлық еңбе-
кақысы, теңге 193 854,0 180 117,0 7,6 %

№ 41-КЕСТЕ. Есептелген еңбек ақының жалпы сомасы, млн. теңге

Атауы 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Еңбекақы қоры, барлығы 56 972,1 53 747,7 6,0 %

Компания өз қызметкерлерін гендерлік белгі 
бойынша кемсітпейді және ер адамдар мен 
әйел адамдарға еңбекақыны төлеуде бірдей 
амалды ұстанады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ барлық кәсіпорындары бойынша баста-

пқы деңгейдегі ең төмен еңбекақы және 
Қазақстан Республикасындағы ең төмен 
еңбекақының бекітілген мөлшерінің арақа-
тынасы Компанияның пайдасына орташа 3,3 
құрады. EC5, LA13

№24 ДИАГРАММА. Ерлер мен әйелдердің бастапқы айлығының қызметкерлердің санат-
тары бойынша бөлінген қатынасы, мың теңге LA13

№ 42-КЕСТЕ. Бастапқы деңгейдегі қызметкерлердің стандартты еңбекақысының бел-
гіленген минималды еңбекақыға арақатынасы,теңге ЕС5

Көрсеткіш 2015 ж. 2014 ж. Өзгеріс

Қазақстан Республикасындағы ең төмен еңбекақы, 
теңге 21 364,0 19 660,0 8,7 %

Компания бойынша бастапқы деңгейдегі жұмысшының 
орташа еңбекақысы, теңге 74 886,0 74 070,0 1,1 %

Еңбекақының бірыңғай жүйесіне және 
әкімшілік қызметкерлерге сыйақы төле-
уге сәйкес бір айлық мөлшерінде тоқсан 
сайынғы сыйақы төленеді, өндірістік қыз-
меткерлерге сыйақы ай сайын орташа ай 
сайынғы айлықтың төрттен бір бөлігі мөл-
шерінде төленеді, ал басқарушы қызмет-
керлерге – жылына бір рет төрт ай сайынғы 
айлық мөлшерінде. 

Материалдық ынталандыру жүйесі шең-
берінде сондай-ақ инновациялық идея, 
маңызды тапсырмаларды үлгілі орындау, 
ұзақ және мінсіз жұмыс үшін және басқа 
еңбектері үшін қызметкерлерге сыйақы 
төлеу саясаты іске асырылады. Қызметтерді 
қиыстыру үшін қосымша төлем, персоналды 
үстеме ақы және тәлімгерлік үшін үстеме 
ақы жүргізіледі, олар Компанияның және 
кәсіпорынның басшысы тарапынан белгіле-
неді. EC5
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Әлеуметтік тұрақтылық

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорында-
рында тұрақты негізде қызметкерлер ара-
сында әлеуметтік тұрақтылықты жақсарту 
бойынша, жағымды психологиялық климат 
жасау және персоналдың қатыстырылуы, 
ынталарды қолдау және кері байланы-
сты қамтамасыз ету және басқалар бой-
ынша өндірістік қызметкерлер басшылыққа 
сенімділік көрсету бойынша шарттарды 
жасау бойынша жұмыстар жүргізіледі. G4-14

Қызметкерлер алдында ұжымдық әлеуметтік 
жауапкершілікті жоғарылату мәселесін жүйелі 
қарау мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ, Компанияның кәсіпорындарымен еңбек 
ұжымында әлеуметтік тыныштылықтың, әле-
уметтік көңіл-күй және қызметкерлер қаты-
стырылу деңгейін жоғарылатуға, сонымен 
қатар компанияның әлеуметтік даму дең-
гейін жоғарылатуға бағытталған әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингін жоғарылату бойынша 
іс-шаралардың Жоспары әзірленді. G4-14

Көрсетілген іс-шаралардың тисті түрде емес 
орындағаны үшін жауапкершілік кәсіпорын-
ның бірінші басшыларына артылған. Жылдың 
нәтижелері бойынша, өндірістік сұрақтармен 
қатар әлеуметтік саладағы олардың қызмет-
терінің негізгі көрсеткіштері бағаланатын 
болады. Осы шаралар кәсіпорынның тікелей 
бірінші басшыларының қызметкерлер мен 
еңбек ұжымдары алдында әлеуметтік жауап-
кершілікті нығайтуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, 2015 жылдың 28 тамызы- 18 
қыркүйегі аралығында «Әлеуметтік серікте-
стік орталығы» Ұжымдық Қорымен «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелді және 32 еншілес 
ұйымдарда әлеуметтік тұрақтылықтың рей-
тингінің зерттеулері жүргізілді. «Казатом-
пром» ҰАҚ» АҚ әлеуметтік тұрақтылық 
рейтингі өлшеу нәтижелері бойынша 2015 
жылы 72 % құрады. Рейтингті бағалаудың 
қабылданған рангілік шкала бойынша бұл 
мән «орташадан жоғары» деңгейіне сәйкес 
келеді. G4-14

№7 СУРЕТІ. Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі

Рейтинг мәнінің қарқынында 2014 жылдың 
деңгейінен 4 пайыздық пунктқа (п.п.) төмен, 
бірақ 2013 жылдың мәнінен 6 п.п. жоғары 
ауытқуға қарамастан, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Әлеуметтік тұрақтылық рейтингіне 
зерттеу жүргізілген үш жыл бойы «орташадан 
жоғары» дәрежесінде тұрғанын атап айту 
қажет. 

Әлеуметтік тыныштылық индексі бойынша 
үш жыл ішінде елеулі ауытқулар байқалмады 
және тұрақты жағымды қарқын бекітіледі. 
Бұл жағымды тренд 2015 жылы да сақталды 
және, әлеуметтік көңіл-күй индексі одан 
жоғары дәрежеде сақталды. G4-14

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік

2015 жылы кәсіпорындардың өнеркәсіптік, 
экологиялық, радияциялық және ядролық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша әре-
кеті 2012 жылғы 20 ақпандағы № 1/12 «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Саясаты бойынша 
қабылданған декларацияланған ережелерге 
сәйкес жүргізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
қызметін реттейтін негізгі құжаттар:

 • Еңбек қауіпсіздігінің талаптарын бұзғаны 
үшін қызметкердің жеке жауапкершілігі 
жүйесі туралы ереже; 

ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ ИНДЕКСІ

ӘЛЕУМЕТТІК КӨҢІЛ-КҮЙ ИНДЕКСІ

КОМПАНИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНЫҢ ИНДЕКСІ

ТАРТЫЛҒАНДЫҚ 

Қанағаттану

Ниеттестік 

Бастамаларды қолдау

Әлеуметтік хал-жағдай

Әлеуметтік тыныштық

Ұжымның әлеуметтік құрылымының 
коэффициенті

Еңбек пен санитарлық-тұрмыстық 
жағдайлардың ерекшеліктерінің коэффициенті

Еңбек ақы төлеу және жұмыс уақытын   
пайдалану  тиімділігінің коэффициенті
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 • Жұмыстардың әркелкі түрлеріне тарты-
латын мердігер ұйымдарға еңбекті және 
қоршаған ортаны қорғау саласында 
қойылатын талаптар; 

 • СТ ҰАК 12.2-2012 Корпоративтік стан-
дарты «Жерасты ұңғымалық тотықсы-
здандыру әдісімен уранды өндіру бой-
ынша кәсіпорынды пайдалану кезінде 
радияциялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің типтік бағдарламасы. Құрылымға 
және мазмұнға қойылатын талаптар»;

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүйесінде 
автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдала-
нуды қамтамасыз ету бойынша ұйымда-
стырушылық жүйе. СТ ҰАК 12.3 – 2013;

 • Еншілес, тәуелді және бірлесіп қадаға-
лайтын ұйымдардағы еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік жағдайы туралы 
есептіліктің мазмұнына қойылатын талап-
тар» нұсқаулығы (22 маусым 2015 жыл);

 • Өндіріс қауіпсіздігін арттыру бойынша 
Жол картасы;

 • «2016 жыл-көліктегі қауіпсіздік жылы» 
бағдарламасы;

Қолданыстағы ережелердің, нормалар-
дың, нұсқаулардың, стандарттардың және 
еңбекті қорғау бойынша басқа норма-
тивті-құқықтық актілердің талаптарынан 
кейін шегінуді және бұзуды анықтау және 
алдын алу мақсатында еңбекті қорғау бой-
ынша қоғамдық (кәсіподақ) инспекторла-
рымен еншілес және тәуелді ұйымдардың 
құрылымдық бөлімшелерінің басшыла-
рымен және мамандарымен бірлесіп апта 
сайын Еңбекті қорғау күні өткізіледі оның 
шеңберінде тексеріледі: 

 • нарядтық-рұқсат беру жүйесін бұзбау; 
 • тұрмыстық ғимараттардың, жуыну, дема-

луға арналған бөлмелердің, тамақ ішуге 
арналған ғимараттардың, арнайы киім-
дерді кептіруге арналған ғимараттардың 
санитарлық жағдайы. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ барлық 
кәсіпорындарында уақытылы жұмыс орын-
дарының аттестациялары жүргізіледі, 
кәсіпорынның өнеркәсіптік қауіпсіздігінің 
Декларациясы әзірленді және бекітілді. 
Жабдықтарды жаңарту бойынша тұрақты 

жұмыс жүргізіледі, ол өндірістің қауіпсіздік 
деңгейін жоғарылатудың міндетті шарты 
болып табылады. Қызметкерлер жұмыс 
орынындағы қауіптіліктің мәнін түсіну үшін, 
әрбір жұмыс орны мен технологиялық опе-
рациялар бойынша мүмкін қауіптіліктің тізімі 
құрылады, оларды қайта қарау кезінде 
еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтарға 
енгізу және оларды қызметкерлермен таны-
стыру. Қауіпті жағдайлардың пайда болу 
мүмкіндігінің болуын кәсіпорынның еңбекті 
қорғау қызметімен ақпараттарды жинау әді-
стері мен жіберу анықтайды: жұмыс орында-
рын зерттеу, жұмыстағы бар ақаулар туралы 
қызметкерлерден сұрастыру, өндірістегі 
оқыс жағдайларды және жұмыстарды жүр-
гізген кезде қауіпсіздік ережелерін бұзуды 
тексеру. 

Еңбекті қорғауды басқару бойынша стан-
дарттау үрдісі қауіпсіздік және қызметкер-
лер денсаулығына қауіп-қатердің пайда 
болу себебін анықтауға және оларды бол-
дырмау мақсатында түзету іс-шараларын 
жүргізуге көмектеседі. OHSAS 18001 – бұл 
кәсіпорында еңбектік қауіпсіздікті басқару-
дың мойындалған халықаралық стандарты, 
қызметкерлер денсаулығын сақтауға және 
өндірісте оқыс жағдайларды тоқтатуға 
арналған әрекетті құрал болып табылады. 

Еңбекті қорғаудың менеджмент жүйесі ком-
пания басшылығына: 

 • қауіпті өндірістік факторларды анықтау 
және бақылауға; 

 • еңбек әрекеттерінің қауіпсіздігімен бай-
ланысты қауіп-қатерлерді тиімді басқа-
руға; 

 • оқыс жағдайларды және штаттық емес 
жағдайларды болдырмауға; 

 • еңбек қауіпсіздігінің стандарттарына сәй-
кес емес әрекеттерден мүмкін залалды 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Компанияның қосалқы және тәуелді 
ұйымдарында, еңбекті қорғау және санитар-
лық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту бой-
ынша іс-шараларды қаржыландыру мәселе-
леріне бірінші қатарда көңіл бөлінеді. 
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№25 ДИАГРАММА. ЕТҰ еңбекті қорғау іс-шараларын жүзеге асыру үшін жаратқан шығындар 
өзгерісінің динамикасы
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Мысалы, 2015 жылға еңбекті қорғау бойынша 
жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру үшін 
еншілес және тәуелді ұйымдардың қаражатта-
рынан 5 101 779,4 мың  теңге жұмсалды, 2014 
жылмен салыстырғандағы ұлғаю – 1%.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың 2015 жылы 
еңбекті қорғау іс-шараларына жұмсаған 
шығындарының жалпы құрылымы №26 Диа-
граммада көрсетілген.

2015 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
кәсіпорындарында барлық түрдегі 5 188 тек-

серулер жүргізілді және 21 576 бұзушылық 
анықталды. Олардың ішінен белгіленген 
мерзімде 21 224 бұзушылық жойылды. Басқа-
лары бойынша жою жұмыстары жүргізіліп 
жатыр, немесе орындау мерзімі жеткен жоқ 
(2014 жылы – 21 849 бұзушылық).

Осы тексерулердің нәтижелері бойынша ЕҚ 
және ҚТ талаптарын бұзғаны үшін жауапкер-
шілікке тартылған қызметкерлердің жалпы 
саны 2015 жылы 1 107 адамды құрады (2014 
жылы – 1 035 адам).

№27 ДИАГРАММА. Анықталған бұзушылықтар мен ЕҚ және ӨҚ талаптарын бұзғаны үшін 
жауапкершілікке тартылған қызметкерлердің саны

Компаниядар барлық жазатайым оқиғалар-
дың есебі жүргізіледі, сонымен қатар олардың 
себептерін зерттеу мен талдау жүргізіледі, ал 
зерттеу нәтижелері бойынша профилактика-
лық іс-шаралар әзірленеді. 2015 жыл бойы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және 
тәуелді ұйымдарында 9 жазатайым оқиға 
болды, оның 2-і ажалды болды. Сонымен қатар 
өндіріспен байланысты емес 2 қайғылы оқиға 
және 5 жол-көлік оқиғасы болды. LA6

Аталған жазатайым оқиғаларды зерттеу және 
талдау нәтижелері бойынша олардың туында-
уының негізгі себептері анықталған:

 • қызметкерлердің еңбекті қорғау бойынша 
ережелермен және нормалармен қарасты-
рылған технологиялық процестерді бұзуы;

 • қауіпсіздік техникасы бойынша сапасыз оқу 
және нұсқаулық;

 • жұмыс орындарын сапасыз ұйымдастыру;
 • зардап шегушілердің жеке абайсыздығы. 

LA6
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№26 ДИАГРАММА. 2015 ж. ЕТҰ еңбекті қорғау іс-шараларын жүзеге асыру үшін жаратқан 
шығындары, млн. теңге 

Еңбек жағдайларын жақсартуға 
Кәсіби аурулардың алдын алуға
Жарақаттанудың алдын алуға
Арнайы киім сатып алуға
Профилактикалық тамақтануға
Жуу құралдарын сатып алуға
Ғылыми-техникалық құжаттамалар сатып алуға
Өзге шығындар

316,4 379,3
242,2 95,3

387,9 359,0

2 238,8

1 082,9
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Өндірістік жарақаттанудың алдын алу мақ-
саттарында әрбір еншілес және тәуелді 
ұйымда жазатайым оқиғалардың себеп-
теріне талдау жасалды, оған:

 • әрбір жазатайым оқиғаның ықтимал 
себептерін анықтау;

 • анықталған бұзушылық пен жазатайым 
оқиғаның өзара байланыстылық себебін 
орнату;

 • жазатайым оқиғаның басты себебін 
анықтау. LA6

Компанияда өндіріс қауіпсіздігін арттыру 
және жеке қауіпсіздігі мен ұжым қауіпсіздігі 
үшін мамандардың жауапкершілігін дамыту 
бойынша үздіксіз жұмыс жүргізіледі, ол 
жарақаттану және апаттылық себебін тал-
дау, ақпараттық қамтамасыз ету, еңбекті 
қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі сала-
сында профилактикалық іс-шаралар жүр-
гізу және ең озық заманауи шешімдер мен 
тәжірибені ұдайы іздестіруден тұрады. Оған 
қоса, Компанияда қызметкер мен жетек-
шілерді қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласында оқыту тұрақты жүргізіледі. LA6

Ядролық қауіпсіздік
Ядролық материалдармен және табиғи 
уранмен қызметтерін іске асыратын «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және 
тәуелді ұйымдарында ядролық қарудың 
таралмауы режимін орындауды қамтамасыз 
ету үшін физикалық ядролық қауіпсіздік бой-
ынша іс-шаралар жүргізіледі.

ҚР халықаралық міндеттерін орындау 
аясында және ҚР заңнамасына сәйкес «Қаз-
атомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да мемлекеттік 
қадағалау органдарымен келісілген ядро-
лық материалдарды санау және бақылау 
жүйесі жұмыс істейді және ол ядролық мате-
риалдарды үрлғау немесе ядролық және 
радиациялық қауіпсіздікке зиян келтіру 
мақсатында рұқсатсыз кірудің алдын алуға 
бағытталған бірыңғай жүйені ұсынады. 

Қазіргі уақытта ядролық материалдарға 
«ҮМЗ» АҚ және «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» 
ЖШС ие.

Компанияның уран өндіру және уран өңдеу 
кәсіпорындарында «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ кәсіпорындарында табиғи уран 
мен ядролық материалдарға есеп жүр-
гізу, бақылау бойынша әдістемелік нұсқа-
улықтарға» сәйкес, сонымен қатар ҚР мен 
(ХАЭА) арасында жасалған кепілдіктер 
туралы Келісімге қосымша хаттама аясында 
табиғи уранның технологиялық айналымы-
ның барлық сатыларында оны септеу жүр-
гізіледі, ол өндіруден бастап сатуға дейінгі 
барлық сатыларда материалдың мөлшері 
мен орналасқан жеріне үздіксіз бақылауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Радиациялық қауіпсіздік
2015 жылы Компанияның барлық еншілес 
және тәуелді ұйымдарында корпоративтік 
стандарттар  – «Радиоактивтік қалдықтарды 
оларды көму сәтіне дейін ұстау бойынша 
әдістемелік нұсқаулар» және «Жер асты 
ұңғымалық сілтілеу әдісімен уранды өндіру 
бойынша кәсіпорынның радиациялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі» корпо-
ративтік стандарттарды қолданысқа енгізіл-
ген.

Компания радиациялық қауіпсіздік сала-
сындағы барлық талаптарды қалтқы-
сыз сақтайды, оған қоса, радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету шеңберінде 
қызметкерлерді оқыту және міндетті нұсқа-
улық беру шаралары ұдайы жүргізіліп оты-
рады 

Жыл ішінде радиациялық ахуалды жақ-
сартуға жоспарланған барлық іс-шаралар 
толық орындалды. Ескі жабдықтардың ауы-
стырылуына, жөндеу жұмыстарына, желдету 
жүйелерін жаңғырту және қалпына кел-
тіруге басты көңіл бөлінді.

LA6

LA6
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

№28 ДИАГРАММА. А тобындағы қызметкерлердің 2014 және 2015 жылдарда сәуле 
алуының орташа тиімді мөлшері (м3в/жыл)

№29 ДИАГРАММА. А тобындағы қызметкерлердің 2014 және 2015 жылдарда сәуле 
алуының максималды мөлшері (м3в/жыл) 

№30 ДИАГРАММА. А тобындағы қызметкерлердің сәуле алуының орташа тиімді мөл-
шерінің бөлінуі , %

Кәсіпорындарда қызметкердің сәуле алуы-
ның орташа мөлшері 2015 жылы 1,38 мЗв/
жыл құрады. Салыстыру үшін, тұрғындар-
дың табиғи радиациялық фоннан сәуле алу 
мөлшерінің типтік көрсеткіштері 1-3 м3в/
жыл құрайды.

Өткен жылы 2014 жылмен салыстырғанда 
Компаниян кәсіпорындарында А тобы қыз-
меткерінің максималдық тиімді жылдық 
мөлшерлемесінің шамамен 2 есеге төмен-
деуі байқалады және 6,93 мЗв/жыл құрады. 
Кәсіпорындарда жылдық мөлшерлеме-
лердің негізгі шектерінің гигиеналық нор-
мативтермен бекітілген артулары тіркелме-
ген. Компанияның кәсіпорындарында 2015 
жылда радиациялық апаттар тіркелген жоқ.

2014 ж.  2015 ж.
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Уран өндіруші 
кәсіпорын
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Сервистік 
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Жалпы 
«Қазатомөнеркәсіп ҰАК» АҚ 1,38
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№ 43-КЕСТЕ. Компания қызметкерлерінің 2015 жылы сәулеленуінің санаттар бойынша 
бөлінген жылдық және максималды мөлшерлері, адам.

Кәсіпорынның атауы

А тобындағы 
қызметкер-

лердің саны 

Тиімді жылдық мөл-
шерді алған қызметкер-

лердің саны, мЗв

Сәулеленудің 
максималды 

мөлшері, мЗв

5 дейін 5–20 >20

«ҮМЗ» АҚ 1 074 1 074 - - 2,3

 «МАЭК-Қазатомөнер-
кәсіп» ЖШС

190 186 4 - 6,9

«SARECO»ЖШС 148 148 - - 2,2

Уран өндіруші кәсіпорын-
дары

4 302 4 151 151 - 6,7

Сервис кәсіпорындары 1 090 1 090 - - 2,5

Барлығы 6 804 6 649 155 - 6,9

 «А» тобындағы персонал – иондаушы сәуленің техногендік көздерімен жұмыс істейтін 
адамдар 
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7.4. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІК 
Кез-келген жобаны табысты іске асыру үшін мүдделі тарап-
тармен сындарлы қатынастар жүйесін қалыптастыру қажетті 
шарт болып табылады. Стейкхолдерлер Компанияның қыз-
метін жүзеге асырудың нәтижесінде тура немесе жанама, 
жағымды немесе теріс әсеріне ұшырау немесе ұшырау мүм-
кіндігінің деңгейі бойынша айқындалады және олар өндіріс 
процестеріне, корпоративтік басқаруға немесе бренд адал-
дығына қалай болғанда да әсер етуге ықтимал қабілетті. 
G4-25

Жалғыз акционер, БК акционерлері мен инвесторлар

Жеткізушілер мен тұтынушылар

Қызметкер

Кәсіподақтар

Орталық атқарушы органдар

Менеджмент және жоғарғы басшылар

Кредиторлар

Сыртқы аудиторлар және кеңесшілер

Қоғамдық экологиялық және т.б. ұйымдар

Жергілікті қауымдастықтар

Рейтинг агенттіктері

Орталық атқарушы органдар көшбасшы органнан өзге-
лері

Кредиторлар (еурооблигация иелері)

Әріптестер

Жергілікті атқарушы органдар

БАҚ ҮЕҰ G4-24

2011 жылы Компанияда стейхолдерлер картасы әзірленген. 
Қазатомөнеркәсіпте стейкхолдерлер картасы әзірленді. 
Мүдделі тараптармен тиімді мақсатта өзара әрекетті ұйымда-
стыру мақсатында Қоғам топтары олар Компанияның қыз-
метіне тікелей не жанама әсер тигізуіне қарай, сондай-ақ 
Компанияның оларға тигізетін ықпалына қарай «жақын» 
және «алыс» топқа бөлінді. G4-25

Қазатомөнеркәсіп мүдделі тараптармен өз қызметінің әр 
түрлі аспектілері бойынша әңгімелер ұйымдастырады. Атап 
айтқанда алаңдаушылық пен наразылықтар туралы ақпа-
ратты алу мақсатында Компанияның сыртқы веб-сайтында 
кері байланыс жүйесі арқылы жазбаша арыз жазу немесе 
«жедел желіге» телефон шалу (Компанияның веб-сайтына 
сілтеу мүдделі тараптардың арасында таратылатын баспа 
материалдарында көрсетіледі) – арыздар мен шағымдарды 
ұсыну және қарастыру тетіктері пысықталған. G4-26

Интернет желісін пайдалану дағдылары жоқ қатысушы өңір-
лердің топтары үшін (бірінші кезекте шалғайдағы аудандар-
дың жергілікті бірлестіктеріне қатысты) Қазатомөнеркәсіп 
кәсіпорындарында ашық есіктер күні жүргізіледі және жеке 
басының мәселесі бойынша қабылдау сағаттары бөлінген. 
Кездесулерді жүргізу-кестесі жергілікті БАҚ-да жарияла-
нады. G4-26

Компанияның негізгі мүдделі тараптары – қызметкерлер 
және кәсіподақтар, Жалғыз акционер, өнім берушілер және 
тұтынушылар, мемлекеттік және жергілікті басқару орган-
дары, БАҚ және жергілікті бірлестіктер G4-26

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» 
ҰАК» АҚ  

Қоғамдық,экологиялық 
және өзге де ұйымдар

БАҚ ҮЕҰ

Ж
ер

гіл
ікт

і а
тқ

ар
уш

ы 
ор

га
нд

ар

Жергілікті қауымдастықтар

Рейтингтік агенттіктер

Орта
лы

қ а
тқа

руш
ы ор

ган
дар,

 

лиц
енз

иял
ау 

 ор
ган

ын е
сеп

ке 

алм
аға

нд
а

Әріптестер (Компания-

ның акционерлері болып 

табылмайтындар) Кредиторлар (уерообли-
гацияларды ұстаушылар) 

Кәсіподақтар 

Сыртқы аудиторлар 
мен кеңесшілер

Кредиторлар

Персонал

Жалғ
ыз а

кци
оне

р,

бір
ікк

ен 
кәс

іпо
-

ры
нд

ард
ың 

акц
ион

ерл
ері

 және
 

инв
ест

орл
ар

Орта
лы

қ а
тқа

руш
ы 

орг
анд

ар 

(Қаза
қст

анн
ың 

Еңб
ек 

мини
стр

ліг
і)

М
енеджмент 

және жоғарғы 
басш

ылық
Ж

ет
кіз

уш
іл

ер
 м

ен
 

тұ
ты

ну
ш

ыл
ар

№8 СУРЕТ. Компания мүдделі тараптар картасы 
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Мүдделі тараптарды айқындау және 
іріктеу принциптері

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
әдістері мен арналары 

Негізгі тақырыптар
мен қауіптер G4-27

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР (ЖА)

 • Қазақстан Республикасының Үкіметі 
жүктеген ЖА-дің мақсаттарына сай 
болу

 • ЖА-дің стратегияларын іске асыруға 
қатысу

 • Жалғыз акционердің шешімі
 • Компанияның ЖА алдындағы есебі
 • ЖА өкілдерінің Компанияның Дирек-

торлар кеңесіне қатысуы
 • Бірлескен жұмыс топтары, келіссөз-

дер, конференциялар және дөңгелек 
үстелдер

 • Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
 • Компанияның интернет- сайтында 

және депозитарлық есеп-қисап сай-
тында ақпаратты ашу

 • Бизнесті қызметкерлердің
 • Инвесторлық және әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру
 • Компанияның даму жоспары-

ның бекітілген көрсеткіштерін 
орындау 

 • Корпоративтік басқарудың 
рейтингін арттыру

БИЗНЕС БОЙЫНША ИНВЕСТОРЛАР/ӘРІПТЕСТЕР

 • Инвестицияларды тарту және 
тиімділігі 

 • Өнімдерді өткізу нарықтарын 
кеңейту мүмкіндігі

 • Жалпы жиналыстарды жүргізу 
 • Басқару органдарына (директор-

лар кеңестері/байқаушы кеңес тер) 
қатысу

 • Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
 • Депозитарлық есеп-қисап сайтында 

ақпаратты ашу
 • Келіссөздерді, кездесулерді, консуль-

тацияларды жүргізу
 • Ресми хат алысу

 • Бизнесті диверсификациялау
 • Технологияларды трансферт-

теу
 • Қауіпсіздік басымдылығы
 • Өндірістік, инвестициялық 

және әлеуметтік бағдарлама-
ларды орындау

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ

 • Адами капиталды дамыту 
 • Ынтымақтастық негізінде қатына-

старды қалыптастыру
 • Өндірістің тиімділігі
 • Жоғары кәсіби нәтижелер

 • Электрондық почта хабарламаларын 
жіберу арқылы тұрақты хабарлау

 • Компанияның ішкі порталында ақпа-
ратты орналастыру 

 • Корпоративтік газетте ақпараттарды 
жариялау

 • Компания басшылығының қызметкер-
лерімен ұдайы кездесу

 • Телефон арқылы байланысу

 • Тұрақтылық және әлеуметтік 
келісулер 

 • Кәсіби өсу

МЕМЛЕКЕТТІК ӨКІМЕТ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

 • ҚР Заңнамасын сақтау 
 • Салада экономикалық қауіпсіздік пен 

тұрақты дамуды қамтамасыз ету
 • Салада экологиялық заңнаманы 

сақтау 
 • Стратегиялық және өндірістік нысан-

дардың қауіпсіздігі
 • ядролық материалдарды, тауар-

лық-материалдық құндылықтарды 
сақтау, ядролық объектілерді қорғау

 • Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, АҚ 
бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
және ТЖ жою органдары

 • Даму стратегияларын жасау бойынша 
Жұмыс топтары. Жер қойнауын пай-
далануға арналған келісімшарттарды 
және т.б.қызмет түрлерін алу

 • Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
 • Күзетілетін стратегиялық нысандар-

дың тізбесін келісу, тізбезе өзгерістер 
тізімін енгізу

 • Азаматтық қорғаныс жоспарларын 
келісу, ТЖ салдарын жою

 • Жасалған келісімдер және жергілікті 
қамту үлесі туралы есеп-қисап 

 • Конференцияларды, оқуларды, кур-
старды, семинарларды ұйымдастыру 
және жүргізу

 • Ынтымақтастық туралы жасасқан 
Меморандумдар мен Келісімдер

 • Дамудың стратегиялық мақсат-
тарына жету және сәйкес келу

 • Қауіпсіздікбасымдылығы
 • Табиғи ресурстарды тиімді пай-

далану және қоршаған ортаны 
сауықтыру бойынша страте-
гиялық мақсаттар мен міндет-
терді орындау

G4-27

1.Есеп тур
алы

 
2. К

о
м

пания тур
алы

3. С
тр

атегия ж
ә

не
    б

изнес-үлгі 
4. К

о
р

по
р

ативтік 
    б

асқ
ар

у ж
ә

не этика
5. Қ

ар
ж

ы
лы

қ
 қ

ы
зм

ет
6. О

пер
ац

иялы
қ

 қ
ы

зм
ет 

Қ
о

сы
м

ш
алар

7. Т
ұр

ақ
ты

 д
ам

у



102

Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Мүдделі тараптарды айқындау және 
іріктеу принциптері

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
әдістері мен арналары 

Негізгі тақырыптар
мен қауіптер G4-27

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАУЫМДАСТЫҚТАР

 • Қатысушы елдердің тұрғындары  • Өңірлік және жергілікті үкімет орган-
дарының қатысушы өңір тұрғында-
рымен, қоғамдық ұйымдар өкілдерінің 
қатысуымен тұрақты кездесулер, 
қоғамдық тыңдаулар 

 • Электрондық және баспа БАҚ-да 
ақпаратты ұдайы орналастыру

 • Уран өндіруші кәсіпорындардың 
жанында орналасқан кенттердің 
халқы көп орындарында электрондық 
дозиметрлер

 • Әлеуметтік және қайырымдылық 
бағдарламалар

 • Қоршаған ортаның қауіпсіздігі 
және теріс әсердің жоқтығы

 • Жергілікті халықты жұмыспен 
қамтамасыз ету

 • Қатысушы елдердің қатысуы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЛАЛЫҚ ҰЙЫМДАР

 • Ядролық қаруды таратпау, өндіріс 
қауіпсіздігіне кепіл беру

 • Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
 • Бірлескен жұмыс топтары, келіссөз-

дер, конференциялар және дөңгелек 
үстелдер

 • Бірлескен жұмыс топтар, келіс-
сөздер, конференциялар және 
дөңгелек үстелдер

ЖЕТКІЗУШІЛЕР МЕН ТҰТЫНУШЫЛАР

 • Сатып алуда пайдаланылатын ақша-
ларды оңтайлы және тиімді жұмсау

 • Тауарлардың, жұмыстар мен көр-
сетілетін қызметтердің сапасы және 
қауіпсіздігі

 • Уақытылы жеткізіп беру
 • Жеткізім желісінің және құн құру тіз-

бегінің тиімділігі
 • Сатып алу процессінің айқындылығы 

мен анықтығы
 • Мүгедектерді, отандық тауар 

өндірушілерді, отандық кәсіпкерлерді 
қолдау кезінде барлық әлеуетті өнім 
берушілерге тең мүмкіндіктерді ұсыну

 • тауарларда, жұмыстарда және көр-
сетілетін қызметтерде жергілікті қамту 
үлесін арттыру 

 • әлеуетті өнім берушілердің арасында 
адал бәсекелестік

 • Компанияның қызметі туралы ақпарат 
 • Тапсырыс берушінің веб-сайтында 

және «Самұрық-Қазына» АҚ айқын-
даған веб-сайтында сатып алу жоспа-
рын орналастыру

 • Тапсырыс берушінің веб-сайтында 
және «Самұрық-Қазына» АҚ айқын-
даған веб-сайтында электрондық сатып 
алуды (тендер немесе құн ұсыныста-
рын сұрату) туралы хабарландыру 
орналастыру;

 • Әлеуетті өнім берушілердің бағалық 
ұсыныстарды сұрату тәсілімен жүр-
гізілетін тендерлерге және сатып алу-
ларға қатысуға өтінімдер

 • Отандық тауар өндірушілерді 
қолдау – ұзақ мерзімді шарт-
тарды жасасу

 • Өнім берушінің адалдығы 
 • Келісімшарттық міндеттеме-

лерді уақытылы орындау

КРЕДИТОРЛАР

 • Қаржыландыру құнын және қарызға 
алуларды өтеу қолайлығын ескере 
тарту

 • Қор биржаларының сайтында және 
Қоғамның сайтында ақпаратты ашу

 • Кездесулер, іскерлік келісімдер, келіс-
сөздер

 • Негізгі борышты толық 
көлемде уақытылы қайтару 
және сыйақыларды уақытылы 
төлеу

БАҚ ҮЕҰ

 • Жұртшылық алдындағы сенімділік 
пен танымалдық дәрежесі

 • Шапшандық, дұрыстық және тең қол 
жетімділік

 • Кәсіпқойлылық 
 • Ашықтық және айқындық принцип-

тері 

 • Баспасөз хабарламасы және ақпарат-
тық хабарламасы

 • Өндірістік объектілерге блог- баспа- 
эко-турлар

 • Баспасөз маслихаттары, баспасөз-кон-
ференциялары, ашық әңгімелесу, сұх-
баттар, кездесулер және т.б.

 • Веб-сайттағы контентті уақытылы 
жаңарту

 • Көпшілік алдыңдағы есеп-қисап, 
қоғамдық тыңдау

 • Әлеуметтік желілерге қатысу
 • Байланыс телефоны

 • Ақпаратты дұрыс ұсыну
 • Кәсіпқойлық 
 • Брендке қатысты ықыла-

стылық
 • Беделді тиімді басқару
 • Дағдарысты ахуалға жедел ден 

қою

G4-27
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы – G4-5

010000, Қазақстан Республикасы
Астана қ., Қонаев к-сі, 10-ғимарат 
Тел.: +7 (7172) 55-13-98
Факс: +7 (7172) 55-13-99
e-mail: nac@kazatomprom.kz

Веб-сайт: www.kazatomprom.kz

Осы Есепке қатысты мәселелердің барлығы, түсініктер және ұсыныстар бойынша, сондай-ақ 
қағаз көшірмелерін алу жөнінде, сіз «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның келесі қызметкер-
леріне өтініш білдіруіңізге болады: G4-31

Оксана Зайцева

Экономика және жоспарлау департаментінің бас менеджері 
010000, Қазақстан Республикасы
Астана қ., Қонаев к-сі, 10-ғимарат 
Тел.: +7 (7172) 55-12-56

ozaitseva@kazatomprom.kz

G4-5

G4-31
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

ҚОСЫМШАЛАР
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ТӘУЕЛСІЗ  АУДИТОРЛАРДЫҢ  
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

ЕСЕПТЕГІ GRI G4 ЕСЕПТІЛІГІНІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІ МАЗМҰНЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ 
Элемент 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет Түсінік

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

G4-1 Ең үлкен жетекшінің өтініші Директорлар кеңесі Төрағасы-
ның жолдауы
Басқарма Төрағасының Сөз 
сөйлеуі

4, 12  

G4-2 Бастапқы әсерлердің, тәуекелдердің, сонымен 
қатар мүмкіндіктердің сипаты

SWOT– талдау 32  

ҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛІ

G4-3 Ұйымның атауы Компания туралы 20  

G4-4 Негізгі брендтер, өнімнің түрлері, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметтер

Компанияның қызмет профилі 22  

G4-5 Ұйымның штаб-пәтерінің орналасуы Байланыс ақпараты 103  

G4-6 Ұйым өзінің қызметін жүзеге асыратын елдердің 
саны,

Қатысу географиясы мен 
нарығы

26  

G4-7 Меншіктің сипаты және ұйымдық-құқықтық 
нысан

Компания тарихы 
Компанияға иелік ету 
құрылымы

23, 24  

G4-8 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар Қатысу географиясы мен 
нарығы

26  

G4-9 Ұйымның масштабы Компания активтерінің 
құрылымы

24  

G4-10 Қызметкерлердің жалпы саны Компания цифрмен
Әлеуметтік жауапкершілік

6, 88  

G4-11 Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкер-
лердің пайызы

Әлеуметтік жауапкершілік 90  

G4-12 Ұйымды жеткізу тізбегі Ядролық отын циклы 72  

G4-13 Масштабтардың, құрылымның немесе жеке 
меншіктің маңызды өзгерулері

Басты уақиғалар 8  

G4-14 Сақтық принципі Экологиялық жауапкершілік 84  

G4-15 Ұйым қосылған немесе қолдайтын экономика-
лық, экологиялық және әлеуметтік хартиялар, 
немесе басқа да бастамалар 

Қауымдастықтарда қатысу 
және халықаралық принцип-
терді ұстану

29  

G4-16 Қауымдастықтардағы мүшелік Қауымдастықтарда қатысу 
және халықаралық принцип-
терді ұстану

29  
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Элемент 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет Түсінік

АНЫҚТАЛҒАН МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕР МЕН ШЕГАРАЛАР

G4-17 Есеп – қисабы қаржылық есепке енген заңды 
тұлғалар

Есеп мазмұнын және аспек-
тілердің шекарасын айқындау 
принциптері

16  

G4-18 Есеп мазмұнын және аспектілердің шекарасын 
айқындау әдістемесі

Есеп мазмұнын және 
аспектілердің шекарасын 
айқындау принциптері

16  

G4-19 Барлық елеулі аспектілердің тізімі Маңызды аспектілер мен 
оларды анықтау тәртібі

17  

G4-20 Ұйым ішіндегі әрбір елеулі аспект бойынша 
аспект шегарасын сипаттау

Маңызды аспектілер мен 
оларды анықтау тәртібі

17  

G4-21 Ұйымнан тыс жердегі әрбір елеулі аспект бой-
ынша аспект шегарасын сипаттау

Маңызды аспектілер мен 
оларды анықтау тәртібі

17  

G4-22 Алдыңғы есептерде жарияланған көрсет-
кіштерді қайта формулалаудың салдары

    Қайта 
тұжырымдау 
қолданылған 
жоқ

G4-23 Өткен есепті кезеңмен салыстырғанда аспек-
тілер қамтуының және шекарасының өзгеруі

    Елеулі өзгері-
стер бай-
қалған жоқ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІК 

G4-24 Мүдделі тараптар тобының тізімі Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттестік 

100  

G4-25 Мүдделі тараптарды айқындау және іріктеу 
принциптері

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттестік 

100  

G4-26 Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуге ұйым-
ның бағыты

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттестік 

100  

G4-27 Ұйыммен өзара әрекетесу аясында мүдделі 
тараптар көтерге негізгі тақырыптар мен қауіп-
тер, сонымен қатар ұйым бұл негізгі тақырып-
тар мен қауіптерге қалау әсер еткені

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттестік 

101  

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

G4-28 Есептік кезең Есеп туралы 15  

G4-29 Алдыңғы есепті жариялау күні Есеп туралы 15  

G4-30 Есеп беру тізбегі Есеп туралы 15  

G4-31 Байланыс тұлғасы Байланыс ақпараты 103  

G4-32 GRI басшылығымен «сәйкес» келетін есеп дай-
ындау нұсқасы

Есеп туралы 15  

G4-33 Есепті сыртқы растауды қамтамасыз етуге қаты-
сты ұйым тәжірибесі

Сырттай куәландыру 19  
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Элемент 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет Түсінік

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

G4-34 Ұйымның корпоративтік басқару құрылымы Корпоративтік басқару және 
этика

44  

G4-38 Корпоративтік басқару және оның комитет-
терінің жоғары органының құрамы

Директорлар Кеңесінің құрамы
Директорлар кеңесінің коми-
теттері

46, 49  

G4-40 Корпоративтік басқарудың жоғары органы 
мен оның комитеттеріне мүшелікке кандидат-
тарды жылжыту және іріктеу тәртібі

Тәуелсіз директорларды тарту 49  

G4-41 Корпоративтік басқарудың жоғары органы 
мүдделер жанжалдарының алдын алу және 
оларды басқару үшін қолданылатын процеду-
ралар 

Корпоративтік этика 56  

G4-44 Корпоративтік басқарудың жоғары органының 
қызметін бағалау процедуралары

Директорлар Кеңесінің қыз-
метін бағалау

49  

G4-46 Тәуекелдерді басқару әдістерін ұйымдасты-
руда пайланылатын тиімділікті таладуда корпо-
ративтік басқарудың жоғары органының рөлі

Тәуекелдерді басқару 58  

G4-51 Корпоративтік басқарудың жоғары органда-
рының мүшелері мен жоғары рангтағы атқа-
рушы жетекщілердің мүшелеріне сыйлықақы 
еру ережелері

Директорлар кеңесі мүше-
леріне сыйақылар беру

49  

G4-52 Сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі. Директорлар кеңесі мүше-
леріне сыйақылар беру

49  

ЭТИКЕ ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

G4-56 Ұйымның мінез-құлық кодекстері және этика-
лық кодекстері сияқты құндылықтары, прин-
циптері, стандарттары және мінез-құлық нор-
малары

Корпоративтік этика 56  

G4-57 Этикалық және заңға бағынушылық тәртіп 
мәселелері бойынша, сонымен қатар ұйымның 
адалдығын анықтауға байланысты мәселе-
лер бойынша кеңестерге жүгінудің ішкі және 
сыртқы механизмдері

Корпоративтік этика 56  

G4-58 Әдептен тыс немесе заңсыз тәртіп туралы, 
сонымен қатар ұйымдағы әділетсіздікпен бай-
ланысты мәселелер туралы хабарламаның ішкі 
және сыртқы механимздері

Корпоративтік этика 58  
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ЕСЕПТЕГІ GRI G4 ЖӘНЕ «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ 
ЕСЕПТІЛІГІНІҢ АЙЫРЫҚША СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 
МАЗМҰНЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ 

Элементтің 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет

Алынып 
тасталған 
ақпарат

«ЭКОНОМИКАЛЫҚ» САНАТЫ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Экономикалық тұрақты 
даму

78  

G4-EC1 Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық 
баға

Экономикалық тұрақты 
даму

78  

НАРЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның персоналы

88  

G4-EC5 Ұйымның қызметінің елеулі аймақтарында бекітіл-
ген төменгі жалақыға әртүрлі жыныстағы қыз-
меткерлердің бастапқы деңгейінің стандартты 
жалақы қатынасы

Әлеуметтік саясат 93  

G4-EC6 Жоғарғы ранг жетекшілерінің жергілікті тұрғын 
өкілдерінің қатарынан жалданған ұйым қызметін 
іске асырудың елеулі аймақтарында жоғары ранг 
жетекшілерінің үлесі

Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның персоналы

88                                         
89

 

ЖАНАМА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫҚПАЛДАР

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Қатысушы өңірлердегі эко-
номикалық әсер 

80  

G4-EC7 Инфрақұрылымды дамыту және инвестицияларды 
әсері

Қатысушы өңірлердегі эко-
номикалық әсер 

80  

G4-EC8 Әсер ету саласын қоса алғанда, елеулі жанама 
экономикалық ықпалдар

Өндірістік кәсіпорындар 
мен ұжымдрдың орнын ауы-
стыру

83  

САТЫП АЛУ ДАҒДЫЛАРЫ

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Қатысушы өңірлердегі эко-
номикалық әсер

82  

G4-EC9 Қызметтерді іске асырудың маңызды аймақта-
рында жергілікті жабдықтаушыларға шығындар-
дың үлесі

Қатысушы өңірлердегі эко-
номикалық әсер

82  
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

Элементтің 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет

Алынып 
тасталған 
ақпарат

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ» САНАТЫ

ЭНЕРГИЯ

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Ресурстары пайдалану және 
Энергетикалық тиімділік

87  

G4-EN3 Ұйым ішінде энергияны тұтыну Ресурстары пайдалану және 
Энергетикалық тиімділік  

87  

G4-EN6 Энергия тұтынуды қысқарту Ресурстары пайдалану және 
Энергетикалық тиімділі

87  

СУ

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Су ресурстары 85  

G4-EN8 Алынатын судың көздер бойынша бөліп көрсетіл-
ген жалпы мөлшері

Су ресурстары 86  

G4-EN9 Ұйымның су алуына маңызды әсер көрсететін су 
көздері

Су ресурстары  86  

G4-EN10 Бірнеше рет және қайталап пайдаланылатын 
судың жалпы көлемі мен үлесі

Су ресурстары   86  

ШЫҒАРЫЛУЛАР

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Экологиялық жауапкер-
шілік

84  

G4-EN15 Парник газдарын тікелей шығару (қамту аймағы 1) Экологиялық жауапкер-
шілік

84  

ЛАҚТЫРЫНДЫЛАР МЕН ҚАЛДЫҚТАР

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Қалдықтарды бақылау 
және жою 

84  

G4-EN23 Ұстау әдістері мен түрлері бойынша топтау арқылы 
қалдықтардың жалпы салмағы

Қалдықтарды бақылау 
және жою 

85  

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Табиғатты қорғау мақсатта-
рына жаратылған шығын-
дар 

86  

G4-EN29 Елеулі айыппұлдардың ақшалай мәні және эко-
логиялық заңнама мен нормативтік талаптарды 
сақтамау үшін салынған қаржылық емес санкция-
лардың жалпы саны

Табиғатты қорғау мақсатта-
рына жаратылған шығын-
дар 

86  

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Экологиялық жауапкер-
шілік

84  

G4-EN31 Типтері бойынша топтастыру арқылы қоршаған 
ортаны қорғауға жалпы шығындар мен инвести-
циялар

Экологиялық жауапкер-
шілік

94  
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Элементтің 
коды Есептік элементтердің тобы / Аспект

Есеп бөлімдері
Пікірлер

Есептегі 
бет

Алынып 
тасталған 
ақпарат

«ӘЛЕУМЕТТІК» САНАТЫ

 «ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ БЕДЕЛДІ ЕҢБЕК» ҚОСАЛҚЫ САНАТЫ

Жұмыспен қамту

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Әлеуметтік жауапкершілік 88  

G4-LA1 Қайта жалданған қызметкерлердің жалпы саны 
мен пайызы, сонымен қатар жас тобы, жынысы 
және аймағы бойынша топтастыру кезінде кард-
лардың тұрақсыздығы

Компанияның персоналы 90  

G4-LA2 Ұйымның қызметін іске асырудың елеулі аймақтары 
бойынша топтастыру арқылы уақытша немесе 
толық жұмыс жағдайында жұмыс істейтін қызмет-
керлерге ұсынылмайтын, толық жұмыс істейтін 
жағдайлардағы жұмыс істейтін қызметкерлерге 
ұсынылатын жеңілдіктер

Әлеуметтік саясат, төлем-
дер мен жеңілдіктер 

92  

Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік 

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Еңбекті қорғау және өнер-
кәсіп қауіпсіздігі

94

G4-LA6 Өндірістік жарақаттану түрі мен деңгейі, кәсіби 
науқастану деңгейі, жоғалтылған күндер коэффи-
циенті және жұмыс орнында болмауы коэффици-
енті, сонымен қатар аймақ және жынысы бойынша 
топтауда жұмыспен байланысты өлім шығындары-
ның жалпы саны

Компания цифрмен   Еңбекті 
қорғау және өнер-кәсіп 
қауіпсіздігі

7
96

Дайындық және білім

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның персоналы

90  

G4-LA9 Қызметкерлердің жынысы мен санаты бойынша 
топтастыру арқылы бір жұмысшыны оқытудың 
орташа жылдық сағат саны

Компанияның персоналы 90  

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Компания қызметкерінің 
әлеуметтік жауапкершілігі

91  

G4-LA12 Жынысы, жас топтары, азшылық тобына жатуы 
және әртүрліліктің басқа да белгілеру бойынша 
топтастыру арқылы ұйым қызметкерінің жетекші 
органдары мен негізгі санаттарының құрамы

Компания қызметкерінің 
әлеуметтік жауапкершілігі

91  

Әйелдер мен ерлер үшін тең сыйақы 

G4-СПМ Менеджмент саласындағы бағыттар туралы 
мәліметтер

Еңбекті төлеу жүйесі  93  

G4-LA13 Қызметкерлердің санаты және қызметтерді іске 
асырудың елеулі аймақтары бойынша топтасты-
руда ерлер мен әйелдердің базалық жалақылары-
ның қатынасы

Еңбекті төлеу жүйесі  93  

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚАП1 ЯОЦ-ғы орны Ядролық отын циклы 72

ҚАП2 Әлемдік уран нарықтары Қатысу географиясы мен 
нарығы

26

ҚАП3 Бизнесті трансформациялау Бизнесті трансформациялау 37

ҚАП4 Шикізат базасын дамыту Шикізат базасы 
Шикізат базасының 
жағдайы

68
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Қазатомөнеркәсіп 
Жылдық есеп 2015

ГЛОССАРИЙ 
Термин Анықтау

CAPEX Күрделі шығындар, қаржы инвестициялары,бағалау және барлау жұмыстары

CO
2

Көмірқышқыл газы

EBIT Пайыздар мен салықтарды төлеуге дейінгі пайда

EBITDA Пайыздарды, салықтарды төлеуге дейінгі және 
амортизацияға дейінгі пайда 

EBITDA margin «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әдістемесі бойынша өнім өткізуден түскен түсімге 
пайыздарды, салықтарды және амортизацияны шегеруге дейінгі пайданың пайызбен 
көрсетілген қатынасы 

EPP Бөлу жұмыстарының бірліктері 

ERP Enterpriseresourceplanning – кәсіпорын ресурстарын жоспарлау

GRI Global Reporting Initiative – Тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша ғаламдық 
бастама

IPO Initial Public Offering – акцияларды бастапқы орналастыру 

ISO International Organization for Standardization – Стандарттау бойынша халықаралық 
ұйым

ISO 14001 Environmental management systems халықаралық стандарты – Requirements with 
guidance for use/ Қоршаған орта менеджменті жүйесі – Қолдану жөніндегі талаптар 
мен басшылық

OHSAS 18001 Occupational Healthand Safety Management Systems халықаралық стандарты / Кәсіби 
қауіпсіздік пен денсаулықты басқару жүйесі – Талаптар

U
3
O

8
Уранның шала тотығы-тотығы

UF
6

Уран гексафториді

UO
2

Уран диоксиді 

UO
3

Уранның үш тотығы

АҚ  Акционерлік қоғамы 

АЭС Атом электр станциясы 

ШҚО Шығыс Қазақстан облысы

БЖРТ Болотовтың жел роторлық турбиналары

ЖЭҚ Жел энергетикасы қондырғылары

ЕТҰ Еншілес және тәуелді ұйымдар

ЕҚОҚД Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті
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Термин Анықтау

КӨ Кен өндіру кәсіпорны 

АДБД Адам ресурстарын басқару департаменті

ЖАҚ Жабық акционерлік қоғам

УШТ Уранның шала тотығы-тотығы

ҚазҰТУ Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 

ҚазҰУ Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті

ПӘК Пайдалы әсер коэффициенті 

АЭХА Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

МАЭК Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты 

ҚРИДМ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

МК Металлургиялық комбинат 

ҚР ЭМ Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

ҒТК Ғылыми-техникалық қеңес

ЖШҚ Жауапкершілігі шектеулі қоғам

ЕҚ және ӨҚ Еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі

ЖҰС Жерасты ұңғылай сілтісіздендіру 

ҚР Қазақстан Республикасы

СМ және СЖМ Сирек және сирек-жер металдар

БК Бірлескен кәсіпорын

ЖБҚ Жылу бөлгіш құрастырмалар

ЖСҚ Жылу сорғыш қондырғылар

ЖШС  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ҮМЗ Үлбі металлургия зауыты 

УБО Уран байыту орталығы

ОҚО Оңтүстік Қазақстан облысы

ЯОЦ Ядролық отын циклы 

1.Есеп тур
алы

 
2. К

о
м

пания тур
алы

3. С
тр

атегия ж
ә

не
    б

изнес-үлгі 
4. К

о
р

по
р

ативтік 
    б

асқ
ар

у ж
ә

не этика
5. Қ

ар
ж

ы
лы

қ
 қ

ы
зм

ет
6. О

пер
ац

иялы
қ

 қ
ы

зм
ет 

7. Т
ұр

ақ
ты

 д
ам

у
Қ

о
сы

м
ш

алар



www.kazatomprom.kz


