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Есеп туралы
« Қ а з а т о м ө не р к ә с і п » Ұ л т т ы қ а т о м к о м п а н и я с ы » А Қ ( б ұ д а н ә р і –
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Қоғам, Қазатомөнеркәсіп, Компания) Біріктірілген
жылдық есепті (бұдан әрі мәтін бойынша – Есеп) төртінші рет шығарып отыр.

ЕСЕП ТУРАЛЫ

Есепте 2014 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңнің мәліметтері
берілді, Қазатомөнеркәсіп қызметінің басты аспектілері, оған қоса Таяу кезеңдегі
даму стратегиясы, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдары, еңбекті және
қоршаған ортаны қорғау мәселелері, сондай-ақ өндірістік, адами және қаржылық
капитал қамтылды.
Қазатомөнеркәсіп корпоративтік есеп-қисаптағы актуальді трендтерге сәйкес,
барлық мүдделі тараптар үшін бірдей мәнді қолжетімділікті, барынша ашықтық пен
толық көріністі қамтамасыз етуге ұмтылады.
Есеп G4 GRI орнықты даму саласындағы есеп-қисап жөніндегі басшылықты
қолданудың негізгі нұсқасына сәйкес орындалды.
Нәтиже көсеткіштерінің ашылу дәрежесі Есепке қосымша болып табылатын GRI
көрсеткіштері кестесінде берілді.
Есептің айрықша ерекшелігі сол, онда «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»
АҚ (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ, Холдинг, Қор) тобын дамыту үшін
Қазатомөнеркәсіптің мәні тұңғыш рет көрсетілген. Атап айтқанда, Холдинг
тобының ірі кәсіпорындарының басты көрсеткіштерінің салыстырмалы талдауы
және Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару рейтингі берілген.
Жекелеген акцент Қазатомөнеркәсіптің табиғат қорғау қызметіне жасалған.

Есептің шекаралары
Есепке Қазатомөнеркәсіптің барлық еншілес және тәуелді ұйымдары (бұдан әрі –
ЕТҰ) бойынша деректер енгізілді. Қаржылық көрсеткіштер Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетілген және аудилендірілген
шоғырландырылған қаржылық есеп-қисапқа (ҚЕХС стандарттары бойынша)
сәйкес келеді, оның толық нұсқасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сайтында
келтірілді.
Есеп өз резиденттігі – Қазатомөнеркәсіптің Қазақстан Республикасындағы және
одан тысқары жерлердегі жобалармен байланысты қаржылық және қаржылық
емес қызметін білдіреді.
2014 жылғы есепте актив құрылымындағы өзгерістер байқалады. Бұл, біріншіден,
уран өндіруші бірқатар кәсіпорындарды басқаратын Қазатомөнеркәсіптің «Таукен
компаниясы» ЖШС-ні (бұдан әрі мәтін бойынша – «ТКК» ЖШС) қосу жолымен қайта
ұйымдастырылуына, сондай-ақ жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарды «Қызылқұм» ЖШС мен «Бетпақ Дала» БК» ЖШС
кәсіпорындарынан алып, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа беруге байланысты.
2014 жылы тараптармен келісілген мерзімдерде Солтүстік Қорасан (1-учаске),
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Ақдала және Ыңғай (4-учаске) кенорындарындағы жер қойнауын пайдалану
мәселелерін реттеумен, және оларды тиісінше 30% және 33,98% иелік үлестерімен
қоса «ОТХК» ЖШС және «Хорасан –U (Хорасан-У)» ЖШС-ға берумен байланысты
барлық қажетті рәсімдер ойдағыдай аяқталды.
Қаржылық емес көрсеткіштер иелік үлестері 50 және одан да көп процент болатын
кәсіпорындар бойынша басымырақ ашылды. Атап айтқанда, бұл критерий
әлеуметтік және экологиялық қызметке қатысты.

Есепті дайындау және мазмұнын айқындау процесі

Есепте Компанияның бірқатар мәселелері, оған қоса таяу кезеңдегі даму
стратегиясы, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау мәселелері, сондай-ақ өндірістік, адами және қаржылық капитал қамтылды.
2014 жылғы қызмет көрсеткіштерінің сыртында Есепке 2015 жылға арналған
болжамдық деректер мен мұның алдындағы кезеңдердің (2012 жылдан ерте емес)
салыстырмалы көрсеткіштері енгізілді. Бұл ретте болжамдардың әлеуметтікэкономикалық және саяси ахуалға, экологиялық және климаттық жағдайларға да
байланысты болатынына назар аударған жөн.

Куәландыру
Ұсынылған Есеп сырттай қоғамдық куәландыру рәсімінен өткен жоқ, бұған G4 GRI
орнықты даму саласындағы есеп-қисапқа басшылықты қолданудың негізгі
нұсқасына сәйкес дайындалған есеп-қисап үшін рұқсат етіледі.
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GRI ұсынымдарына сүйене отырып, Есеп тұжырымдамасын айқындау
мақсатында, Компания көпшілікке арналған есеп-қисап саласындағы қазіргі
тәжірибеге талдау жасады, оның алдындағы қорытынды құжаттар бойынша
ескертулер мен ұсыныстарды, оның ішінде мүдделі тараптардың мүдделері мен
күткендерін ескерді.
2014 жылдың қорытындысы бойынша Компания үшін маңызы бар басты
оқиғалардың тізімі жасалды, Компанияның рөлі және оның Қазақстан
Республикасындағы өңірлердің әлеуметтік дамуына әсері контексіндегі мәнмаңызы айқындалды. Мұның сыртында Қазатомөнеркәсіптің уран нарығындағы
басты ойыншы ретіндегі әсеріне талдау жүргізілді. Алынған деректер 2014 жылдың
есеп құжаттарына енгізетін тақырыптарды айқындауға мүмкіндік берді.
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АҚПАН

«Astana Solar» ЖШС ҚР ИСО 9001-2009 СТ, ҚР ИСО 14001-2006 СТ, ҚР OHSAS 180012008 СТ талаптарына сәйкес сапа, экология менеджменті, кәсіптік қауіпсіздік және
денсаулық менеджменті біріктірілген жүйесінің сертификаттары алынды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Владимир Школьник Қазақстан

НАУРЫЗ

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми делегацияның
құрамында III Ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммиттің жұмысына қатысты.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ делегациясы ОАР, Дурбан қ. халықаралық конференция
жұмысы мен Africa Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 2014 (AfricaPVSEC)
– күн энергиясы мәселелері жөніндегі көрмеге қатысты.

СӘУІР

Бірлескен қазақстан-ресей уран өндіруші кәсіпорны «Бетпақ Дала» ЖШС («ОТХК» ЖШС)
Ақдала және Ыңғай кенорындарын игеру басталғаннан бері 20 000 тонна уран өндірді,
участок 4.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен француз компаниясы АREVA Астанадағы Оқушылар
шығармашылығы сарайына ядролық отын циклы мен жаңартылатын энергетиканы
зерттеуге арналған жабдықты сыйға берді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен Toshiba Corp. арасында Батыс Қазақстандағы
Маңғыстау облысында «Форт-Шевченко» жел энергетикасы станциясын салу жобасы
бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.
«Таукен компаниясы» ЖШС «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа қосу арқылы қайта
ұйымдастыру процесі аяқталды. ОҚО Әділет департаментінің 10.06.2014 ж. № 348
бұйрығымен қайта ұйымдастыруға байланысты «ТКК» ЖШС қызметін тоқтатқандығы
туралы тіркелді.
Берлинде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өкілдерінің Германияның іскер топтарымен, атап

МАУСЫМ
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айтқанда, CAC Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Blücher, RA ROHSTOFFALLIANZ,
SMS SIEMAG AG және басқа жетекші неміс компанияларымен кездесуі болды. Қазақстан
делегациясын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Владимир
Школьник басқарды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бірыңғай корпоративтік телекоммуникациялар желісін
құруды аяқтады. Кибер қауіпсіздікті арттыру жұмыстарының арқасында магистральдық
талшықты-оптикалық байланыс желілері Ұлттық атом компаниясының Оңтүстік
Қазақстан және Қызылорда облыстарындағы кен орындары мен кәсіпорындарын
жалғастырды. Тұтастай алғанда, бұл 24 оптикалық талшық мөлшеріндегі 620
километрден астам кабель.
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Solar Silicon» ЖШС, «KazSilicon» ЖШС) мен катардың «Qatar Solar Energy» және
американың «Clean Power Innovation» компаниялары арасында ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойылды, ол қазақстандық өндірушілерге «KazSilicon» ЖШС-нің күн

МАУСЫМ

кремниін және «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС-нің фотоэлектр пластиналары мен сұр
ұяшықтарын Катар мемлекетінің нарығына шығаруға мүмкіндік береді.
«Росатом» мемкорпорациясы мен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дәстүрлі емес
(баламалы) энергетика (күн және жел) мен сирек және сирек жер металдары
саласындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
РФ түпкілікті тұтынушының атына Степногорск қ. «SARECO» БК» ЖШС зауытында
шығарылған ұжымдық СЖМ концентратының алғашқы партиясы жөнелтілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басшылығына Нұрлан Қаппаров келді, ол бұл қызметте

ТАМЫЗ

Владимир Школьникті алмастырды. Бұл шешім Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға байланысты қабылданды.
Ыңғай бірлескен қазақстан-канада уран өндіруші кәсіпорны Ыңғай кен орнын (1-3 учаске)
игеру басталғалы 10 000 тонна уран өндіруге қол жеткізді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ делегациясы Дүниежүзілік Ядролық қауымдастықтың
(World Nuclear Association - WNA) Жыл сайынғы 39-симпозиумының жұмысына қатысты.
Қазатомөнеркәсіп басшысы Нұрлан Қаппаров отын циклы компанияларының негізгі
қатерлері мен мүмкіндіктеріне арналған панельдік пікір таластарға қатысты.
«Astana Solar» ЖШС базасында мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылы, мемлекеттік
қолдау шаралары мәселелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасында күн электр
станцияларын салуға берілетін мүмкіндіктерді талқылау жөніндегі республикалық

ҚЫРКҮЙЕК

семинар өткізілді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Уран өнеркәсібінің өзекті проблемалары» деген
тақырыпта VII халықаралық ғылыми практикалық конференция (ХҒПК) өткізді, оған
Қазақстаннан, Ресейден, Өзбекстан мен Қырғызстаннан, сондай-ақ алыс шетелдерден:
Франциядан, Германиядан, АҚШ, Канададан, Норвегиядан, Ұлыбританиядан,
Жапониядан және басқа елдерден 250-ден аса уран саласының мамандары қатысты.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Нұрлан Қаппаров, Халықаралық
атом энергиясы агенттігі (МАГАТЭ) Бас конференциясының 58-сессиясының шеңберінде
МАГАТЭ-нің Бас директоры Юкио Аманомен, АҚШ Энергетика министрі Эрнест Мониспен,
«Росатом» мемлекеттік корпорациясының басшысы Сергей Кириенкомен, сондай-ақ
Индия, Франция және Қытай делегацияларының басшыларымен кездесулер өткізді.
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Қазақстандық KazPV жобасы компаниялары тобы («Аstana Solar» ЖШС, «Kazakhstan

Ресей Федерациясының Астрахан облысында «Astana Solar» ЖШС шығарған
қазақстандық фотоэлектр модульдерінің негізінде тұңғыш күн электр станциясы іске
қосылды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басшысы Нұрлан Қаппаров «Орал электр химия

ҚАЗАН

комбинаты» (ОЭХК) ААҚ-та «УБО» АҚ әріптестерімен – «Росатом» мемлекеттік
корпорациясының өкілдерімен кеңес өткізді. Тараптар Атом энергетикасы саласындағы
қазақстан-ресей ынтымақтастығының кешенді бағдарламасын іске асыру барысын,
оның ішінде Қазақстанда атом электр станциясын салу жобасының перспективаларын
талқылады.
«Волковгеология» АҚ кәсіпорнында өнертабысты қолдаудың озық жүйесі үшін берілетін
«РАЦИОНАЛИЗАТОР.KZ» жыл сайынғы республикалық конкурстың бас жүлдесін жеңіп
алды. «Жылдың озық өнертабыстық шешімі» аталымы бойынша екінші орын мен
ақшалай сыйлықты «ҮМЗ» АҚ тантал өндірісінің жаңашылдары алды.

ҚАРАША

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Нұрлан Қаппаров Қытай Халық
Республикасына барған сапары шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әріптес
компаниялары және ҚХР мемлекеттік органдары басшыларымен кездесу өткізіп,
ынтымақтастықты дамыту және бірлескен жобаларды іске асыру мәселелерін
талқылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен Қытай бас ядролық-энергетикалық
корпорациясының (China General Nuclear Power Corporation – CGNPC) арасында
Ядролық энергетика саласындағы өзара пайдалы ынтымақтастықты кеңейту және
тереңдету туралы келісімге қол қойылды. Келісім шеңберінде қытай АЭС-терінің

ЖЕЛТОҚСАН
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мұқтаждықтары үшін Қазақстанда жылу бөлгіш құрастырмалар шығаратын бірлескен
кәсіпорын құру жоспарланды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен Қызылорда облысы әкімдігінің арасында Қызылорда
облысын әлеуметтік-экономикалық дамыту шеңберіндегі 2015-2016 жылдарға
арналған ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Екі жақты келісім
шеңберінде Компания әлеуметтік-инфрақұрылымдық даму, өңір азаматтарының әлауқаты мен тұрмысын жақсарту бойынша өзіне міндеттемелер алды.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқармасының төрағасы Нұрлан Қаппаров бастаған
делегация Катарға сапары барысында жаңартылатын энергия көздері және күн

ҚАҢТАР

панельдеріне арналған элементтер шығаратын бірлескен кәсіпорын құру саласындағы
ынтымақтастық мәселелері бойынша «Qatar Solar Energy» және америкалық «Solar City»
компаниялары басшылығымен келіссөздер жүргізді.
Бірлескен қазақ-француз уран өндіруші КАТКО компаниясы Мойынқұм кенорны (участок 13) игеріле бастағаннан бергі 25 000 мың тонна уран өндіруге қол жеткізді.

АҚПАН

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқармасының төрағасы Нұрлан Қаппаров «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ басшылығына Трансформациялау бағдарламасы шеңберінде ұлттық
атом компаниясының стратегиялық бастамаларын ұсынды.
«СКЗ – U» ЖШС 2012 жылы зауытты іске қосқан сәттен бастап 1 000 000 тонна күкірт
қышқылын шығарды.
«Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 31.03.2014 ж. №280 қаулысына сәйкес
жекешелендірудің үшінші сатысы бағдарламасының шеңберінде, 2015 жылдың ақпанында

НАУРЫЗ

«Волковгеология» АҚ-тың 49% қатысу үлесін сату жолымен «Казгеомаш» ЖШС құрамынан
шығу процесі аяқталды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Нұрлан Қаппаровтың мезгілсіз
қайтыс болуына байланысты Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқарушы болып
бұрын Ұлттық атом компаниясы Басқармасы төрағасының орынбасары лауазымын
атқарып келген Айдар Әріпханов тағайындалды.
«Орталық» ЖШС Мыңқұдық кенорны (Орталық учаскесі) игерілгеннен бастап 10 000 тонна
уран өндірді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы болып бұрын Қазақстан

МАМЫР

Республикасы Инвестиция және даму вице-министрі болған Асқар Жұмағалиев
тағайындалды.
2015 жылғы 20 мамырда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2010 жылғы мамырда 6,25%
сыйықы мөлшерлемесімен 5 жыл мерзімге шығарылған 500 000 000 АҚШ доллары
сомасындағы еурооблигацияны өтеді.
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Құрметті әріптестер мен серіктестер,
Сіздердің алдарыңызда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2014 жылғы біріктірілген
жылдық есебі жатыр.
Қазатомөнеркәсіп есептік кезеңде, уран нарығының сенімсіздігіне қарамастан,
өндіріс қарқынын төмендетпей, әлемдегі уран өндіруші компаниялардың
көшбасшысы ретіндегі орнын сақтап қалды.
Жыл уран бағасының едәуір ауытқуымен есте қалды: мамырда

U3O8 бір

фунтының бағасы 28 $ құрады, ол кезде Ux Consulting және TradeTech баға
көрсеткіштері U3O8 бір фунты үшін 28,25$ дейін түсіп, жыл соңына қарай 35,50$
жетті, өсім 25% құрады. Жылдың екінші жартысында, тамыз айынан бастап
бағаның өсу тренді байқалды. Егер 2014 жылдың бірінші жартыжылдығында , 2013
жылғы сияқты табиғи уранның әлемдік бағасы теріс әсерлерге ұшырап,
төмендеген болса, 3 және 4-тоқсандарда баға жағдайы жақсарып, барлық кезде де
жоғарылай бастады. 2014 жылы орташа алғанда споттық баға көрсеткіші U3O8
бір фунтына 33,2$ құрады.
Бағаның өсуі Қазатомөнеркәсіптің өндірістік жоспарларына оң әсерін тигізді.
Компания 2014 жылы 13,6 мың тонна U3O8 өндіріп, ол әлемдік өндірістің 24,2%
құрады.
Елдің тау-кен дивизионы Қазақстанның ядролық отын өндірісі үшін аса ірі шикізат
беруші ретіндегі жайғасымын нығайтты. Қазақстан ураны шамамен әлемдік уран
нарығының 35% мұқтаждығын қанағаттандырады.
Қ а з а т о м ө не р к ә с і п А з и я м ен Е у р о п а н ы ң , А Қ Ш - т ы ң э не р г е т и к а л ы қ
компанияларымен бір бағытта белсенді жұмыс жүргізе отырып, атом өнеркәсібі
мен ядролық энергетика дамып келе жатқан елдердің нарығына шығуға
ұмтылады.
Ядролық энергетиканың болашағына қатысты мамандардың оптимистік
болжамдары бір жерден шығуда. Дүниежүзілік ядролық қауымдастықтың
деректері бойынша, әлемдегі атом қуаттарының саны артып келеді, 13 елде жаңа
реакторлар салынуда. Қауымдастықтың деректері бойынша, 2014 жылдың
желтоқсанындағы жағдай бойынша 26 реактор жасалу үстінде. Өкінішке орай, бұл
факторлар U3O8 бағасын айқындамайды. Өйткені нарықта әлі сұраныстан гөрі
ұсыныс басым болып тұр.
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Уран өндіру саласындағы бірінші жайғасымда орнығып ап, Қазатомөнеркәсіп
ядролық отын циклының бұдан былайғы шектерінде өндірістік қуаттарды
кеңейтуге ұмтылады. 2014 жылы Компания жылу бөлгіш құрастырмаларды
конверсиялау мен шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастырды.
Қазатомөнеркәсіп пен қытайдың CGNPC корпорациясы желтоқсан айында
т и і с т і к е л і с і м г е қ о л қ ой ы п , қ ы т а й А Э С - т е р і не а р н а л ғ а н ж ы л у
құрастырмаларының бірлескен өндірісін құрудағы ынтымақтастық туралы
ниеттерін бекітті.
Өткен жыл Қазақстан Республикасының атом саласындағы тағы да бір
маңызды оқиғамен есте қалды. Қазатомөнеркәсіп пен «Росатом» ресей
мемконцерні, екі елдің уәкілетті өкілдері ретінде, тәуелсіз Қазақстан
аумағында тұңғыш АЭС салудың мүмкіндігін талқылады. Бұл алдын ала
жасалған уағдаластықтар 2014 жылғы шілдеде қол қойылған өзара түсіністік
туралы меморандумда көрініс тапты. Жобаны іске асырудағы келесі қадам
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы үкіметтерінің арасындағы
атом электр станциясы құрылысының жалпы шеңберлері мен шарттарын
айқындайтын келісім болуға тиісті.
Егер Компанияның күш-жігері 2013 және 2012 жылдары жаңа өндірістер
құруға бағытталса, 2014 жылдың қорытындылары бойынша біз олардың
жұмысының алғашқы нәтижелері туралы айта аламыз. Өткен жылы СЖМ
ұжымдық концентратын шығаратын бірлескен қазақ-жапон кәсіпорны
SARECO жабдық пен технологиялық процесті кешенді сынақтан өткізуді
аяқтап, қажетті сапа деңгейіне шықты. Маусымда зауыттың дайын өнімін
түпкілікті тұтынушының мекенжайына алғашқы жөнелту жүзеге асырылды.
2014 жылы «Astana Solar» ЖШС 51 мыңнан астам күн панельдерін шығарды,
ол 12,7 МВт энергияға сәйкес келеді. Қазақстандық фотовольтаика
тізбегіндегі екінші өндірістік кәсіпорын – «Kazakhstan Solar Silicon»
фотоэлектр ұяшықтарын өндіретін зауыт – қорытынды қабылдау
сынақтарын және технологияны кешенді өндірістік тестілеуден өткізуде.
Зауытты пайдалануға беру 2015 жылдың орта шеніне жоспарланып отыр.
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Өткен жылғы есептік кезеңдегі сияқты, Компания табысының көп бөлігін уран өнімін
өткізу құрайды. Қазіргі кезде табыстың 66%-ы уранның шала тотығы-тотығын
сатудан құралса, 13%-ы энергия ресурстарын сатудан, 7%-ы тантал, бериллий
және ниобий өнімін өткізуден, 6%-ы бұрғылау және тасымалдау қызметінен түседі.
СЖМ және күн панельдерін өндіру жұмыстары даму немесе перспективалы
нарықты зерттеу немесе өндірістік қуатқа жету сатысында тұр.
Тұтастай алғанда, 2014 жыл Қазатомөнеркәсіп үшін табысты жыл болды. Компания
инвестициялық бағдарламаны және әлеуметтік міндеттемелерді орындай отырып,
даму қарқынын сақтады.
Жаңа мүмкіндіктер мен бағыттарды іздестіру және дамыту Қазатомөнеркәсіпке қол
жеткенге тоқмейілсімей, күшті, ашық, бәсекеге қабілетті компаниялар тобын
құруды жалғастыруға мүмкіндік береді.

Директорлар кеңесінің төрағасы
Бақытжан Сағынтаев.
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Құрметті инвесторлар, серіктестер мен
әріптестер!
2014 жылы Қазатомөнеркәсіптің алдына
уран өндіру, жаңартылатын энергетика
және сирек жер металдар саласындағы
активтерді дамыту бойынша маңызды
міндеттер қойылды. Бұл ретте, табиғи
уран нарығында сақталған қолайсыз
жағдайлар алға қойылған ауқымды
міндеттерді атқаруға кедергі болған жоқ.
Біз бұрынғыдай уран өндірісіндегі
көшбасшылықтан айрылғанымыз жоқ.
Компанияның өзі құрылғаннан бергі атом
энергиясына арналған шикізат
Асқар Жұмағалиев
шығарудың 17 жылдық бірегей
тәжірибесі бізді алға жетелей бермек. Қазатомөнеркәсіп әлемдегі ең озық
шикізат базасына, озық технология мен өткізімге ие болып отыр.
Қазатомөнеркәсіп – бұл Қазақстан Республикасының басты және жоғары
технологиялы активтерінің бірі. Қазатомөнеркәсіптің өндірген ураны ядролық
энергетиканың әлемдік мұқтажының шамамен төрттен бір бөлігін қамтамасыз
етеді.
Әлемнің атом энергиясына зәру барлық өңірлеріндегі тұтынушылармен
келісімшарттар жасалған. Оның көп бөлігі – 50% астамы Азия нарығына:
Қытайға, Оңтүстік Кореяға, Индияға шығарылады. Қалғаны Еуропа мен
Солтүстік Америка арасында бөліске түседі. Компанияның маркетингтік
саясаты өнімді шамамен барлық нарықтарға бірдей бөлу болып табылады.
Компания өнім құны мен бәсекелестік деңгейін арттыра отырып, үнемі өсіп,
дамып келеді. Қазатомөнеркәсіп қазіргі нарықтық жағдайларда
тұтынушыларға қызмет пен өнімнің көп түрін ұсынатын деңгейге ұмтылып,
ядролық отын циклының жоғары технологиясын меңгеруге ден қояды.
Қазатомөнеркәсіптің уран өндіруші дивизионы – ядролық отын циклындағы өз
жобаларын дамытудың сенімді іргетасы. Компания өз әлеуетін тиімді
пайдалана отырып, конверсиялық өндіріске көшуге ұмтылады. Біздің
канадалық әріптесіміз – CAMECO корпорациясымен келіссөздеріміз осы
туралы жүргізіледі. Жақын арада Қазатомөнеркәсіп жобаның ТЭН-ін жасап,
оны іске асыру жөнінде шешім қабылдауы қажет.
2014 жылы Қазатомөнеркәсіп пен қытайлық CGNPC «Үлбі» металлургия
зауытының базасында жылу бөлгіш құрастырмалар өнімін шығаратын
бірлескен кәсіпорын құру ниетін білдірді. Онда қытай АЭС-тері үшін 200 тонна
өнім өткізуге кепілдік беріледі.
Есептік жылы ҚХР-ға «ҮМЗ» АҚ-та шығарылған отын таблеткаларын жеткізу
туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Наурыз айында қолданыстағы
келісімшартқа Толықтыру жасалды, ол бойынша тамыз айының өзінде
Қытайға 10 тонна отын таблеткасын жөнелту жүзеге асырылды.
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2015 жылы отандық сирек металл өнімдерін өндірушілердің алдында үлкен
міндеттер тұр. Қазір Қазатомөнеркәсіптің бұл бөлігінде 2 кәсіпорын жұмыс
істейді. Солардың бірі – «ҮМЗ» АҚ үшін 2014 жыл мереке жылы болды. Осыдан
65 жыл бұрын кәсіпорында торий оксалатының алғашқы өнімі алынды. КСРО
атом индустриясының алғашқыларының бірі болып саналатын зауыт қазір де
уран диоксидінің ұнтағы мен отын таблеткаларын, сондай-ақ жоғары
технологиялы бериллий және тантал өнімін шығарумен атом энергиясы
нарығында лайықты еңбек етуде.
Қазатомөнеркәсіп Компанияның басты капиталы оның қызметкерлері деп
есептейді. Сондықтан дербес дамуға, оқуға, ынталандыру мен әлеуметтік қолдау
көрсетуге салынған инвестициялар персоналдың қызығушылығы мен адалдығын
арттырады. Ақыр аяғында бұл компанияның барлық қызметінің өндірістік және
қаржылық көрсеткіштерінен көрініс табады.
Қазіргі кезде Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында кәсіби тұрғыдан да, жеке бас
тұрғысынан да жақсы жарақтандырылған 27 мың қызметкер еңбек етеді.
Ұйымшыл команда Компанияны табысқа жетелейді. Ұжымның алға қойылған
міндеттерді абыроймен атқаратындығына сенемін.

Басқарма төрағасы
Асқар Жұмағалиев
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ШОЛУ
«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы атом
энергетикалық станциялары, арнайы жабдықтар мен технологиялар, екі ұдай
қолданылатын материалдар үшін уран мен оның қосылыстарын, ядролық отынды
экспорттау мен импорттау жөніндегі Қазақстанның ұлттық операторы болып
табылады.
Компания қызметі сирек металдар, химия және энергетика салаларының
жобаларына әртараптандырылған. Мұның сыртында, Қазатомөнеркәсіп Қазақстан
Республикасында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеу және
жаңартылатын энергетиканы дамыту жобаларына бағдар ұстанған.
Компания қызметін Қазақстанның жеті өңірінде – Оңтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Ақмола және Алматы облыстарында
орналасқан 82 кәсіпорында, сондай-ақ шетелдерде – Ресей, Украина, Германия,
Қытай, АҚШ-та жүзеге асыруда.
Компанияның бас кеңсесі Қазақстан Республикасының елордасы Астана
қаласында орналасқан.
Қазатомөнеркәсіп тұтынушыларға мынадай қызметтер мен өнім түрлерін ұсынады:

геологиялық барлау жұмыстары;
табиғи уран өндіру;
уран өнімі: табиғи уран концентраты, керамикалық сұрыпты уран диоксидінің
ұнтағы, отын таблеткалары;
кварц, металлургиялық кремний, фотоэлектр ұяшықтары мен пластиналары;
жаңартылатын энергия көздері: фотоэлектр модульдері; Болотовтың жел
турбиналары (БЖТБ), жылу сорғыш құрылғылар (ЖСҚ);
ЖСҚ жобалау;
сирек жер металдарының ұжымдық концентраты;
бериллий, тантал, ниобий өнімдері;
электр және жылу энергиясын өндіру;
дистиллят, ыстық, техникалық және ауызсу өндірісі.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мынадай салалық ұйымдардың
мүшесі болып табылады:
World Nuclear Association (Дүниежүзілік Ядролық Қауымдастық), London,
United Kingdom
Website: http://www.world-nuclear.org.
1993 жылдан бері мүше.
The World Nuclear Fuel Market (Әлемдік ядролық отын нарығы), Norcross,
Georgia, USA
Website: http://www.wnfm.com.
2002 жылдан бері мүше.
«Қазақстанның ядролық қоғамы» қауымдастығы, Астана, Қазақстан
Республикасы
Website: http://www.nuclear.kz.
2002 жылдан бері мүше.
Tantalum-Niobium International Study Center (Тантал мен Ниобиді зерттеу
жөніндегі халықаралық орталық), Brussels, Belgium
Website: http://www.tanb.org.
1999 жылдан бері мүше.
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Қазатомөнеркәсіп өз қызметінде Қазақстан Республикасы қосылған атом
энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы негізгі құжаттарды
басшылыққа алады.
Қол қойылған
жері мен күні

Құжаттың атауы

1993 ж.
13 желтоқсан

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

Күшіне енгені
туралы ақпарат
«Қосылу туралы» ҚР
Жоғарғы кеңесінің
13.12.1993 ж.
№ 2593-ХІІ қаулысы
Қол қойылған күнінен
бастап күшіне енді

Қазақстан Республикасының
Ядролық қаруды таратпау туралы
шартқа қосылуына байланысты
Қауіпсіздік туралы меморандум

1994 ж.
5 желтоқсан

Ядролық сынақтарға жалпыға
бірдей тыйым салу туралы шарт.

Нью-Йорк,
1996 ж. 30 қыркүйек

Ядролық терроризм актілерімен күрес
туралы халықаралық конвенция
(БҰҰ Бас Ассамблеясы, 2005 ж. 13 сәуір)

Нью-Йорк,
2005 ж.14 қыркүйек

Орталық Азияда ядролық қарудан
азат аймақ құру туралы шарт.

Семей қаласы
2006 ж.

Ядролық материалды физикалық
қорғау туралы конвенция.

Вена,
1980 ж. 3 наурыз

Ядролық апатты жедел
хабарлау туралы конвенция

Вена,
1986 ж. 26 қыркүйек

Ядролық апат жағдайындағы немесе
радиациялық авария жағдайындағы көмек
туралы конвенция

Вена,
1986 ж. 26 қыркүйек

Ядролық қауіпсіздік туралы конвенция.
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Вена,
1994 ж. 17 маусым

Қол қойылған күнінен
бастап күшіне енді

14.12.2001, № 270
«Ратификациялау
туралы» ҚР Заңы
14.05.2008, № 33-IV
«Ратификациялау
туралы» ҚР Заңы

ҚР Президентінің
07.09.2006 ж. № 176
Жарлығымен мақұлданды
14.12 2001, № 270
«Ратификациялау
туралы» ҚР Заңы
22.12.2004, № 17
«Қосылу туралы»
ҚР Заңы
19.03.2011, № 416-IV
«Конвенцияға түзетулерді
ратификациялау туралы»
ҚР Заңы
3.02.2010 ж.
№ 243-IV
«Ратификациялау
туралы» ҚР Заңы
3.02.2010, № 244-IV
«Ратификациялау
туралы» ҚР Заңы
09.04.2010 ж.
бастап күшіне енді
3.02.2010, № 245-IV
«Ратификациялау туралы»
ҚР Заңы
08.06.2010 ж.
бастап күшіне енді

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Вена,
1997 ж. 5 қыркүйек

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

1997 жылғы Ядролық залал үшін
азаматтық жауапкершілік туралы
Вена конвенциясы (1997 жылғы
12 қыркүйектегі Хаттамамен енгізілген
түзетулермен 1963 жылғы 21 мамырдағы
Ядролық залал үшін азаматтық
жауапкершілік туралы
Вена конвенциясының жиынтық мәтіні)

Минск,
1992 ж. 26 маусым

Қол қойылған күннен
күшіне енді

Атом энергиясын бейбіт мақсатта
пайдалану саласындағы
ынтымақтастықтың негізгі принциптері
туралы келісім (ТМД қатысушы елдер)

Минск,
1992 ж. 26 маусым

Қол қойылған күннен
күшіне енді

Артықшылықтар және МАГАТЭ
туралы келісім.

Вена,
1959 ж. 1 шілде

23

30.10.1997,
№ 178-I
«Ратификациялау туралы»
ҚР Заңы
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Пайдаланылған отынмен жұмыс
істеу қауіпсіздігі туралы және
радиоактивті қалдықтармен жұмыс
істеу қауіпсіздігі туралы
біріктірілген конвенция
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КОМПАНИЯ ТАРИХЫНАН
Қазақстанда атом өнеркәсібі КСРО-да атом энергиясын игеру дәуірімен бір мезгілде
дүниеге келді.
Қазақстанға атом технологиясын дамытуға айрықша рөл берілді. Ел дәстүрлі түрде
КСРО-дағы пайдалы қазбалар қоймасы бола тұра, Кеңес одағының атом-энергетикалық
өндірістік кешені үшін жетекші шикізат базасына айналды. Ол жылдары ең байырғы
Волков геологиялық барлау экспедициясы (қазір «Волковгеология» АҚ) мен ядролық
отын компоненттерін өндіретін бірегей Үлбі металлургия зауыты («ҮМЗ» АҚ) құрылды.
Қазақстан Республикасы 1991 жылғы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігі туралы жариялап,
өзін дербес саяси тәуелсіз мемлекет ретінде көрсетті. Қазақстанның аумағындағы
кеңестік атом өнеркәсібінің барлық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қарамағына өтті. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстан ядролық әлеуетке ие әлемдегі
төртінші ядролық державаға айналды. Бірақ халықтық референдумнан кейін Қазақстан
ядролық қарудан бас тартты.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылы 14 шілдедегі № 3593 Жарлығымен
жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыздық қатысуымен жабық акционерлік қоғам
түріндегі «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы құрылды. Оның құрамына
Волковгеология, үш кен басқармасы – Степное, Центральное, Шестое, және «ҮМЗ» АҚ
кірді.
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ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ХОЛДИНГІ
ТОБЫНДА

Қ о р м ұ н а й - г а з с е к т о р ы , э не р г е т и к а , м е т а л л у р г и я , х и м и я , к ө л і к ,
телекоммуникациялар және басқалар сияқты әртүрлі бағытта жұмыс істейтін 19 ірі
компанияның басын құрайды. Қор тобында барлығы 250 ұйым бар.
Қазатомөнеркәсіп активтер, түсім, таза пайда, EBITDA, өзіндік капитал,
операциялық пайда, т.б. сияқты көрсеткіштер бойынша Қордың ірі бес
компаниясының құрамына кіреді.
«Самұрық-Қазына» АҚ Қор тобына кіретін кәсіпорындар бойынша салыстырмалы
талдау жүргізеді. Қаржы көрсеткіштерінің сыртында, әлеуметтік тұрақтылықты
корпоративтік басқару рейтингілері қойылады, сатып алудағы жергілікті қамту
үлесіне тұрақты мониторинг жүргізіледі.

Көрсеткіш

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
бойынша мәні

Корпоративтік басқару рейтингі

76,77%

Кәсіпорындар тобы бойынша әлеуметтік
тұрақтылық рейтингі **

76%

Тауар, жұмыстар мен қызметтерді сатып
алудағы жергілікті қамту үлесі

74%

* http://sk.kz корпоративтік сайтын қоса алғанда, ашық көздерден алынған деректер
**Зерттеулер Қазатомөнеркәсіптің 28 ірі кәсіпорны бойынша жүргізілді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, орташа алғанда, қызметкерлер саны бойынша Қор персоналының
жалпы санының 7,9% құрайды.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2009 жылғы қаңтардан бері Қазақстан
Республикасының мемлекеттік активтерін басқаратын және ел үкіметінің
бақылауында тұрған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ірі холдингінің
бір бөлігі болып табылады.
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Қызметкерлер санының ара салмағы
2014 жылғы қазаннан бастап «СамұрықҚазына» АҚ-та бизнесті трансформациялау
бағдарламасы басталды, ол Қор тобындағы
барлық кәсіпорындар бойынша тиімділік пен
еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған.
Қазатомөнеркәсіпте әлемдік оң тәжірибе мен
Қор ұсынымдарын ескере отырып, бизнесті
оңтайландырудың жол картасын әзірлеу
басталды. 2015 жылдан бастап Компания
бизнес жүргізуді сапалық жағынан жаңа
деңгейге көтеру және Компания мен тұтсатай
алғанда «Самұрық-Қазына» АҚ тобының
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында,

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

реформалау бағдарламасын іске асыруды

«Самұрық-Қазына» АҚ
кәсіпорындар тобы

жүзеге асыруда.

Ïîêàçàòåëü

Çíà÷åíèå ïî ÀÎ
«ÍÀÊ «Êàçàòîìïðîì»
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ даму стратегиясы 2011 жылы бекітіліп, 2013 жылы
актуальдандырылды.
Қазатомөнеркәсіптің негізгі стратегиялық міндеті – нарық конъюнктурасына қарай,
уранның минералдық шикізат базасын тиімді де оңтайлы пайдалана отырып, ҚР-да
өндірілген уранның әрбір килограмынан барынша пайда табу болып табылады.

Әлемдік уран нарығындағы жетекші
жайғасымды сақтау

Корпоративтік басқару
жүйесін жетілдіру

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
базасында реакторға дейінгі ЯОЦ-та
трансұлттық әртараптандырылған
Компания құру, оның ішінде ЯОЦ
шетелдік активтеріне қатысу жолымен
(уран өндіру, конверсиялау, байыту,
ядролық отын өндіру,атом
станцияларын салу бойынша
бөлістерге қатысу)

Ғылыми-техникалық әлеуетті дамыта
отырып, Қазақстанда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
қызметін аралас жоғарытехнологиялық
бағыттарға, атап айтқанда, сирек және
сирек жер металдарының негізінде
өнімді жоғарытехнологиялық ғылымды
қажет ететін өндірістерге,
жаңартылатын энергия көздерінің
компоненттерін дайындайтын
өндірістерге және

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ шикізат базасын және өнім ассортиментін кеңейту,
өндіріс процестерін жетілдіру мен осы заманғы жаңа технологияны қолдану
арқылы өндірістік және қаржылық көрсеткіштерді сақтай отырып, әлемдік уран
нарығының көшбасшысы жайғасымын сақтауға ұмтылады.
Ұзақ мерзімдік экономикалық өсімнің маңызды көзі мен құралы тәуекелдер қаупін
тиімді төмендету, қауіпсіздік деңгейін арттыру, өндірісте озық технологияларды
пайдалану, ғылыми-техникалық әлеуетті арттыру болып табылады. Сондықтан
Компанияның басым бағыттарының бірі аралас жоғарытехнологиялық
бағыттарға әртараптандыру болып табылады.
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Уақыт талаптарына жауап бере отырып, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың
шетелдік әріптестермен ынтымақтастық стратегиясы технологиялар алмасуды,
ноу-хауды, бірлескен инновациялық өндіріс пен ғылыми зерттеулерді көздейді.
Өзінің стратегиялық мақсаттарына жету үшін Компания мынадай қызмет түрлерін
жетілдіруді жоспарлайды:

табиғи уран концентратын уран гексафторидіне конверсиялау бойынша
қызмет көрсетулерге қатысу;
АЭС отыны мен оның компоненттерін – жылу бөлгіш құрастырмаларды, уран
диоксидінің ұнтақтары мен отындық таблеткаларын дайындау мен сату;
АЭС құрылысы бизнесіне қатысу;
сирек және сирек жер металдарының негізінде өнім өндіру;
жаңартылатын энергетика көздері компоненттерін: күн панелдерін, жел
қондырғыларын дайындау.

Тұтастай алғанда, барлық стратегиялық бағыттар Компанияның әлемдік атом
қауымдастығындағы қарқынды өсімін, бәсекелестік артықшылығы мен позициясын
нығайтуды
Ïîêàçàòåëüқамтамасыз етуге тиісті.
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МИССИЯ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Миссия
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ миссиясы, неғұрлым жоғары акционерлік құнға, пайда мен қаржылық
тұрақтылыққа жету үшін ядролық отын циклына әртараптандырылған, әлемдік озық практикаға
сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық аренада индустриалдықинновациялық дамуы және стратегиялық маңыздылығын нығайту үшін жоғары корпоративтік
басқару рейтингіне және барынша ашықтыққа қол жеткізген, әлемдік атом нарығында бәсекеге
қабілетті трансұлттық компания ретіндегі көшбасшылық позициясын сақтау болып табылады.

Көзқарас
2022 жылға қарай «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ:

әлемдік уран нарығындағы көшбасшылық позициясын сақтай отырып,
АЭС салуға қатысатын, реакторға дейінгі ядролық отын циклының
барлық сатыларына әртараптандырылған трансұлттық компания
болуға;
ядролық отын мен оның компоненттерін өндіру бойынша қызметтер
ұсына алатын клиентке бағдарланған компания болуға;
инновациялық технологияларды – жерасты ұңғылай шаймалау әдісін
енгізу саласындағы әлемдік көшбасшы болуға;
сирек және сирек жер металдарын, химиялық реагенттердің бәсекеге
қабілетті өндірушілері болуға;
баламалы және жаңартылатын энергетика нарығының қатысушысы
болуға ұмтылады.

Құндылықтар
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өз қызметінде орнықты даму мен әлеуметтік жауапкершілік
принциптері негізінде, сыртқы ортаға және компания ішілік жағдайларға қатысты ой мен ісқимылды айқындайтын құндылықтарға: қоршаған орта – қызметкерлер – клиенттер, әріптестер
мен тұтынушылар – сапа – нарықтар – қоғам, міне, осыларға арқа сүйейді.
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Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіз өндіріс
Компания үшін қоршаған ортаға қамқорлық басым бағыт болып табылады.
Компания өзінің өндірістік қызметін табиғатқа кері әсерін тигізбей құруға
ұмтылады. Ол үшін Компания экологиялық менеджмент пен ең озық қолжетімді
технологияны енгізеді.

Қызметкерлер
Компанияның басты капиталы оның қызметкерлері болып танылады: істің өрге
басуы солардың кәсібилігіне байланысты. Топтасқан команда нарықта жақсы
сезінуге, тұрақты пайдаға және жоғары бәсекелестікке қол жеткізуге көмектеседі.

Клиенттер мен Серіктестер
Компанияның негізгі клиенттері мен серіктестері – Компания үшін әлемдік
нарықта бейіндік өнімдер мен қызметтер үшін белсене жұмыс істейтін тұрақты
даму үстіндегі кәсіпорындар мен ұйымдар. Қазатомөнеркәсіп өзінің әрбір клиенті
мен серіктесін бағалайды. Іскерлік қарым-қатынастар өзара сенім мен құрметке
негізделген. Компания өз позициясын клиенттері мен серіктестерінің алдында
қашанда адал және ашық түрде білдіреді. Компания өз қызметінде этикалық
және адал іскерлік қарым-қатынас принциптерін басшылыққа алады.

Дәстүрлер және инновациялар
Қазатомөнеркәсіп жинақталған мол тәжірибеден пайда тауып қана қоймай,
әрқашан жаңа инновациялық тұжырымдамаларды сіңіруге ұмтылады. Бұл
барынша тиімді нәтижеге жетуге кепілдік береді. Компания уран, сирек және
сирек жер металдарын өндіру мен өңдеуде, жаңартылатын энергия көздерін
алуға тиісті өндірістерде, әлеуметтік объектілер салуда, т.б. ең жаңа
технологияларды қолданады.
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ҚАТЫСУ ГЕОГРАФИЯСЫ

2-сурет. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ынтымақтастық географиясы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыс істейтін нарықтар
Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ төрт ірі
уран сатып алушысы:
China Guandong Nuclear Power
Corporation (Қытай); China Nuclear
Energy Industry Corporation (Қытай);
Electricite de France (Франция); Nukem
(АҚШ).
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран
өнімінің 100%-ы экспортталады.
Компанияның келісімшарттары
бойынша экспорт көлемі (бірлесіп
бақыланатын кәсіпорындар
келісімшарттарын есептегенде) 2014
жылы 23,7 мың тонна уран
концентратын құрады.

АҚШ

Жапония

ҚХР

Корея

Франция

Үндістан

Германия
Канада
3-сурет Елдер бойынша уран жеткізілімі, 2014 жыл
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ҚАТЫСУ НАРЫҒЫНА ШОЛУ
Табиғи уран нарығы
Уран өндіру нарығын шамамен уранның 80%-ын өндіретін бірнеше ірі ойыншылар құрайды:
Қазақстан, Канада, Австралия, Африка құрлығы елдері. Жетекші өнім берушілер бұрынғысынша
Қазатомөнеркәсіп, Cameco, AREVA, Росатом болып қалуда – бұл компаниялар әлемдік атом
энергетикасына қажеттіліктің 64 %-дан астамын қамтамасыз етеді.
Бұл ретте, уран өндірудің толық интеграцияланған тізбегін нарыққа үш атом алыбы – AREVA,
Росатом, CNNC ұсынады. Қазатомөнеркәсіп, Cameco, Paladin, Navoi сияқты, уран өндіруге
мамандануда.

2014 жылы Ux Consulting пен TradeTech табиғи уранның орташа споттық бағасының апталық
көрсеткіші 33,42 $/фунтUO,
ұзақ мерзімдік бағасы 46,45 $/фунтUO
құрады. Апталық баға
3 8
3 8
белгіленімінің ең аз мәні мамыр және маусым айында 28 $/фунтUO-ке
дейін
түсіп, ал апталық баға
3 8
белгіленімінің ең көп мәні споттық бағаның апталық көрсеткіші өскен кезде байқалды, ол қарашада
44 $/фунтUO-ке
дейін көтерілді.
3 8
UO
споттық
3 8
бағасының
апталық
көрсеткіштері

2014 жылдың басы

2014 жылдың аяғы

Өзгеріс

UxC

34,65 $/фунтU3 O8

35,50 $/фунтU3 O8

+2,5%

TradeTech

34,50 $/фунтU3 O8

36,00 $/фунтU3 O8

+4,3%
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UO
3 8 ұзақ
мерзімдік
бағасының
апталық
көрсеткіштері

2014 жылдың басы

2014 жылдың аяғы

Өзгеріс

UxC

50,00 $/фунтU3 O8

49,00 $/фунтU3 O8

2%

TradeTech

50,00 $/фунтU3 O8

50,00 $/фунтU3 O8

0%

Уранның бұдан былайғы бағасы Жапониядағы АЭС жұмысын жандандыру қарқынына және
әлемде АЭС энергия блоктарын салу жоспарларына байланысты болмақ.
WNA деректері бойынша 2014 жылы сұраныс 65,9 мың тU құрады, 2015 жылдың болжамдарына
сәйкес сұраныс 66,8 мың тU болады.
Таяу болашақта уран концентратына деген сұраныс Қытайда, Ресейде, Үндістанда, Оңтүстік
Кореяда реакторларды тездетіп салу есебінен біртіндеп артады.

Тантал мен бериллий нарығы
Тантал нарығы тапшылықтан ұсыныстардың көптігіне қарай жедел өсіп келе жатқанын
көрсетеді.
Сарапшылардың пікірінше, мұндай тұрақсыздық түпкі тұтыну салаларының (электроника,
авиақұрылыс) циклділігіне, шикізат нарығының тапшылығы мен алыпсатарлығына, өткізу
арналарының жабықтығына байланысты.
Әлемде тантал өндіретін кәсіпорындар саны 2013 жылмен салыстырғандағыдан өзгерген жоқ –
әлемдік нарықта танталдың толық циклін өндіретін небары бес-ақ кәсіпорын бар:
1.Ningxia Non-ferrous Metals Smelter (Қытайдағы зауыт)
2.DuoLuoShan (Қытай)
3.«ҮМЗ» АҚ (Қазақстан)
4.H.C.Starck (Германиядағы, АҚШ, Таиланд және Жапониядағы зауыттар)
5.GAM Technology (АҚШ пен Жапониядағы зауыттар)
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2014 жыл барысында бойында танталит бағасы айтарлықтай тұрақты болды: 70-80 $/фунт Ta2O5.
Осы үрдісті ескергенде, металл танталдың бағасы шамамен 400 $/кг Ta болды.
Жоғары дәрежеде мамандандырылған бериллий нарығы жоғары концентрацисымен және
жабықтығымен сипатталады. Нарықта оны өндірушілер саны аз және осы бір стратегиялық
материалды тұтынушы қорғаныс өнеркәсібі болып табылады. Бериллидің бірегей қасиеттері
аэроғарыш, авиация, атом, металлургия өнеркәсібінде қолданылады.
Бериллий бағасы ашық көздерде жоқ, биржаларда металл бағасы қойылмайды. 2014 жылы
бериллидің әлемдік нарығында сұраныс пен баға ауытқуы байқалған жоқ. Бұл салада күрт өсу де
тіркелген жоқ. 2014 жылы негізгі нарық өнімдерін бөлу саласында қандай да бір түбегейлі өзгерістер
болған емес. Бериллидің әлемдік нарығында бұрынғысынша кеннен қорытпаға дейінгі толық циклді
жүзеге асыратын негізгі үш өндіруші – Materion Corp. (АҚШ), «ҮМЗ» АҚ (Қазақстан) және SKS (Қытай)
келе жатыр.

Сирек жер металдар (СЖМ) нарығы
СЖМ әлемдік қоры 136 млн. т СЖМ оксидтерінің (TREO) бағасына бағаланады. СЖМ өндру мен оны
сату көлемі жағынан нарықтың 90% бақылайтын Қытай алда келеді. Қытайда СЖМ әлемдегі барлық
қорының шамамен 48% шоғырланған.
Сирек жер металдарын пайдалану, тұрақты магниттерді (тұтынудың 20%), металл қорытпаларды
(тұтынудың 20%), катализаторларды (тұтынудың 19%), жылтыратушы ұнтақтарды (тұтынудың 13%)
және басқаларды қоса алғанда, өндірістің кең ауқымын қамтиды.
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Сирек жер металдарының ғаламдық нарығы шұғыл дамып келеді. Соңғы 50 жылда оның көлемі 25
еседен аса өсті. 2014 жылы СЖМ өндірісі шамамен 120 мың тоннаны құрады.
СЖМ нарығының жартысына дерлігі құны жағынан жалпы көлемнің 15% ғана құрайтын СЖМ ауыр
тобына тиесілі.
Қазір сирек жер металдарын өндіру саласында Қытай көш бастап келеді дегенмен, басқа елдер де
нарыққа қатысуда. Атап айтқанда, Mountain Pass компаниясы Molycorp (АҚШ) жобасы мен Mt
Weld компаниясы Lynas (Австралия/Малайзия) жобасы.
2014 ж. СЖМ бағалары 2013 ж. деңгейінен тұрақты түрде төмендей келіп, баға құбылуының
төменгі дәрежесімен ерекшеленді. Бұл нарықтағы қолайсыз нарық конъюнктурасының әсерінен,
алыпсатарлық кезеңнің аяқталуына, жалпы сұраныстың төмендеуіне және СЖМ жеңіл тобына
ұсыныстың артуына байланысты болды.
Саланың ең проблемалық мәселесі қазір СЖМ ауыр тобына ағымдағы және болжамды
тапшылыққа қатысты туындап отыр, ол олардың табиғи ресурстарының аздығына және шектеулі
таралуына (80%-ы Қытайда шоғырланған) байланысты.

Фотовольтаика нарығы
Күн энергетикасы жаңартылатын энергия көздерінің арасында көшбасшы болып қала бермек.
2014 жылы фотоэлектрлік күн батареяларының әлемдік нарығында басты тұтынушылар болып
Азия-Тынық мұхит өңірі елдері танылды. Олардың еншісіне әлемде орнатылған қуаттардың 46%
тиесілі. Қытай, Жапония, Индия және Австралия – бұл өнімнің әлемдегі ең белсенді
тұтынушылары, осы елдер.
Әлемнің жетекші елдерінің энергия балансындағы ЖЭК үлесі 2014 жылдың қорытындысы
бойынша, тұрақты өсу үдерісімен 10%-дан 20%-ға дейін құрайды. Есептік кезеңде күн
энергиясының жалпы әлемдік қуаты 150 ГВт. асты.
Инвестициялардың жалпы жиыны 16% өсті және 310 млрд. АҚШ долл. жетті.
2020 ж. қарай Германия, Франция, Испания, Италия және Ұлыбритания 75 ГВт. артық күн
энергиясы қуаттарын орнатуды жоспарлап отыр.
Еуропада жасыл тарифтерді азайту және күн энергетикасының басты нарығына қатысушыларға
арналған субсидияларды одан әрі азайту туралы кауесеттер тарату салдарынан фотоэлектрлік
күн батареяларының бағасы біртіндеп төмендеп келеді. ЕО елдерінің парниктік газдар
шығарындыларын азайтатын КИОТО біржақты қосылуы Еуропаны бұл нарыққа қатысушылар
үшін неғұрлым тартымды өңірге айналдырды. ХЭҚ 2050 жылға қарай фотовольтаика бағасының
65 пайызға төмендейтінін болжап отыр.
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Күн энергетикасы нарығының әлеуеті мұндай жүйені орнату мен оған қызмет көрсету құнының
жоғарылығына байланысты шегеріліп тұр. Саланың өсімін шектеп отырған басқа факторлардың
арасында – күн энергетикасына қол жетімділіктегі үзілістер, фотоэлектр жүйелеріне салынған
инвестицияның өзін-өзі өтеу дәрежесінің төмендігі, сондай-ақ жаңартылатын көздерден энергия
алатын арзандау технологияларға, мысалы жел- және биоэнергетикаға қолжетімділік бар.

Жалпы, әртүрлі сценарийлерге көз жүгіртсек, 2020 жылға қарай әлемде 350-600 ГВт «күн» қуаттары
орнатылып, олар 100-400 миллиард кВт*сағ электр энергиясын, ал 2030 жылға қарай – 1080 – 1800
ГВт қуат өндіретін болады. Олар 200-1400 млрд. кВт*сағ электр энергиясын өндіреді.

Сонымен, әлемдік ауқымда алғанда «күн» энергетикасының үлесі 2020 жылға қарай 4-7%, ал
Еуропада 12 % құрайтын болады.
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Әлемдік уран нарығындағы көшбасшылық жайғасымдарды сақтау

МАҚСАТТАРР

Әлемдік уран нарығындағы көшбасшылық жайғасымдарды
сақтау
Уранды аяғына дейін барлау
Сонымен бірге технологиялық процестерді жетілдірудің есебінен
шығындарды оңтайландыру, өзіндік құнын азайту

2015 ж.
АРНАЛҒАН ЖОСПАР

2014 ж.
БАСТЫ ОҚИҒАЛАР

Уранды өткізу географиясын кеңейту

Әлемдік уран нарығындағы көшбасшылық жүйе сақталған –
24,2 %-дан астам
Категориясы С1+С2 уран қорының өсімі 115 мың тонна уранды
құрады (Қазақстан бойынша)
Шығындарды қысқарту және оңтайландыру бойынша ісшаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру

Уран қорын 30 мың тоннага арттыру
Өзіндік құнды азайту мақсатында уранды пероксидтік
тұндыруды енгізу
Индиямен ұзақ мерзімдік ынтымақтастық, 2020 жылға дейінгі
келісімшарт жасасу.
ҚХР аумағы арқылы уран өнімінің транзиті туралы шарт жасасу
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АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БОЛЖАМДАР
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР
Реакторға дейінгі циклге және АЭС құрылысына
әртараптандырылған трансұлттық компания құру

2014 ж.
БАСТЫ ОҚИҒАЛАР

МАҚСАТТАР

ЯОЦ-ның 8 циклының 6-ның қатысушысына айналу

2015 ж.
АРНАЛҒАН ЖОСПАР
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ЯОЦ шетелдік активтеріне: уран өндіру, конверсиялау, байыту,
ядролық отын мен оның компоненттерін өндіру жұмыстарына
және атом станцияларының құрылысына қатысу
Уран өндіру кешенінде ілгері технологиялық шешімдерді зерттеу
және ендіру

«ҮМЗ» АҚ шығарған отын таблеткаларын ҚХР-ға жеткізу
жөніндегі қолданыстағы келісімшартқа толықтыру жасалды.
10 тонна отын таблеткасы жөнелтілді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен CGNPC арасында
Ядролық энергетика саласындағы өзара пайдалы
ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету туралы келісімге
қол қойылды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен «Росатом» МК арасында
ҚР аумағында атом электр станциясын салудағы

«УБО» ЖАҚ 5,0 млн ЕРР көлеміндегі байытылған уран
өнімін өткізу
ҚХР-ға отын таблеткаларын жеткізу
«ҮМЗ» АҚ базасында қытай компаниясы CGNPC
қатысуымен қытай АЭС-тері үшін жылу бөлгіш
құрастырмалар өндірісі бойынша БК құру
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АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БОЛЖАМДАР
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР
Қызметін салалас жоғары технологиялық
бағыттарға әртараптандыру

МАҚСАТТАР

Компанияның инновациялары мен ғылыми-технологиялық әлеуетін
дамыту
Сирек және сирек-жер металдарының негізінде ғылымды қажетсінетін
жоғары технологиялық өндірістерді дамыту
Жаңартылатын және баламалы энергетика саласындағы
инновациялық жобаларды іске асыру

2014 ж.
БАСТЫ ОҚИҒАЛАР

РФ түпкілікті тұтынушының атына Степногорск қ. «SARECO» БК»
ЖШС зауытында шығарылған ұжымдық СЖМ концентратының
алғашқы партиясы жөнелтілді.
AREVA компаниясымен 2014 жылы фотоэлектр модульдерін
жеткізуге 3 жыл мерзімге арналған off-take-келісімшартқа қол
қойылды.
Сапасы жақсы кремний алу үшін металлургиялық кремниді

2015 ж.
АРНАЛҒАН ЖОСПАР

газшлакпен тазарту технологиясы енгізілді (UMG).
«SARECO» БК» ЖШС зауытының сирек-жер өнімдерін өндіру
қуаттылықтарын арттыру, заттай жеткізімдерді жалғастыру
«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС зауытын (Өскемен қ.) соңғы
қабылдау сынақтары және зауытты іске қосу
"Kazakhstan Solar Silicon" ЖШС (Өскемен қ.) зауытының соңғы
сыналуы және іске қосылуы.
Маңғыстау облысында жел электрстанциясының бірінші кезегін салу
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Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру

2014 ж.
БАСТЫ ОҚИҒАЛАР

МАҚСАТТАР

Халықаралық корпоративтік басқару ұстанымдарына сай келетін

2015 ж.
АРНАЛҒАН ЖОСПАР
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тиімді ұйымдық құрылым құру
Бірыңғай ақпараттық жүйе мен басқармалық есептілік жүйесін
(БЕЖ) құру
Тәуекелдерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру

Бейіндік емес активтерді қайта құрылымдау жоспарына
сәйкес 7 объектінің 7-ін тарату немесе қайта ұйымдастыру
туралы шешім қабылданды, 47 объектінің 46-сы жергілікті
органдарға берілді, 16 объектінің 16-сы сатылды.
Трансформация бағдарламасы басталды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа қосу жолымен «Таукен
компаниясы» ЖШС қайта ұйымдастыру аяқталды.

Қаржылық және материалдық ресурстарды есепке алу
мен бақылаудың автоматтандырылған
орталықтандырылған жүйесін құру
Тәуелсіз консультанттың корпоративтік басқаруға бағалау
жүргізуі
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ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР
Әлемде атом өнеркәсібін дамытудың баяулағанына қарамастан, Компания 2014 жылы
бекітілген уран өндіру жоспарын орындады, сондай-ақ сирек жер өнімдері, баламалы және
жаңартылатын энергетика саласындағы жобаларды іске асыруды жалғастырды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ табиғи
уранның әлемдік нарығындағы барлық
ЕТҰ-ға қатысу үлесі бойынша

æ.

æ.

æ.

æ.

Компания әлемдік уран өндіру көлемінің
24,2% қамтамасыз етіп, табиғи уранның
әлемдік нарығындағы көшбасшылық орнын
сақтады

«УБО» ЖАҚ байытылған уран өнімін
өндіру көлемі, мың ЕРР

æ.

æ.

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

æ.

æ.

æ.

æ.

2014 жылы 2013 жылмен салыстырғанда
уран өндіру көлемі 8,4% артты. 2014
жылғы айтарлықтай өсім «Қызылқұм»
ЖШС мен «Бетпақ-Дала» БК» ЖШС-дан
жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарды уақытша
« Қ а з а т о м ө не р к ә с і п » Ұ А К » А Қ - қ а
берумен байланысты болды. 2015 жылы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бойынша
өндіру көлемі көрсеткіштерінің төмендеуі
жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарды «Оңтүстік таукенхимия компаниясы» БК» ЖШС мен
«Хорасан-U» БК» ЖШС-ға берумен
байланысты болды.

æ.

«УБО» ЖАҚ таңбасымен
(«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –
акциялардың 50%, «ТВЭЛ» АҚ
акциялардың – 50%) өнім жөнелту 2013
жылғы қарашада басталды. 2014 жылы
жөнелтім өндірістік жоспардың 100,2%
құрады.
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Тантал өнімін өндіру көлемі,
тонна Та

æ.

æ.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Ниобий өнімін өндіру көлемі,
тонн Nb

æ.

æ.

æ.

æ.

æ.

æ.

2014 жылы 2013 жылға қарағанда
тантал өнімін өндіру көлемінің 24%
төмендеуі тантал нарығындағы
сұраныстың азаюына байланысты
болды.

Ниобий өнімін өндіру көлемі, 2013
жылғы көрсеткішпен
салыстырғанда, 42% өсті.

Бериллий өнімін өндіру көлемі,
тонна

Электр энергиясын өндіру көлемі,
млн. КВт*сағ

æ.

æ.

æ.

æ.

Бериллий өнімін өндіру көлемінің
төмендеуі бериллий нарығындағы
сұраныстың азаюына байланысты
болды.

æ.

æ.

æ.

Электр энергиясы өнімінің 12%
артуы күкірт қышқылы зауытының
пайдаланымға беріліп, баламалы
энергия көздері саласындағы
бірқатар жобалардың іске
қосылуына және Маңғыстау
облысы кәсіпорындарының
сұранысы артуына байланысты
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æ.

Жылу энергиясын өндіру көлемі, мың Гкал

æ.

æ.

æ.

«Astana Solar» ЖШС 2014 жылы
фотоэлектр модульдерін өндіру көлемі,
дана.

æ.

2014 жылыæ.2013 жылмен салыстырғанда
жылу энергиясын шығару 16% артты.

æ.

æ.

æ.

æ.

«Astana Solar» ЖШС өндірісі 2013 жылы
басталды. 2014 жылы зауыт 51 069 панель
шығарды, бұл 12,7 МВт энергияға тең.

ӨЗГЕ КӨРСЕТКІШТЕР
Жарақаттану жиілігінің коэффициенті

æ.

æ.

Атмосфераға парниктік газдар
шығарылымы, мың тонна CO2 –
эквиваленті

æ.

Алдын алу шараларының арқасында 2013
жылғы көрсеткішпен салыстырғанда
жарақаттану жиілігінің коэффициенті 48%
төмендеді.

æ.

æ.

æ.

2014 жылы 2013 жылға қарағанда тантал
өнімін өндіру көлемінің 24% төмендеуі
тантал нарығындағы сұраныстың азаюына
байланысты болды.
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Демеушілік және қайырымдылық
қызметі, млн. теңге

æ.

æ.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Қатысушы өңірлерді дамытуға
арналған инвестициялар, млн.
теңге

æ.

æ.

Компания өзінің демеушілік және
қайырымдылық қызметін іске
асыруды «Самұрық-Қазына» АҚ
Демеушілік және қайырымдылық
қызмет көрсету саясатына сәйкес
жүзеге асырады.

æ.

æ.

Өңірлерде 87-ден аса әлеуметтік
жобаларды жүзеге асыруға
байланысты қатысушы өңірлерді
дамытуға арналған инвестициялар
6% өсті.
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АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ
БЕЙІНДІК ҚЫЗМЕТ ҚҰРАМЫ
Атом өнеркәсібі

Сирек және сирек жер
металдары металлургиясы

Болашақта ядролық отын
өндірісінің барлық
технологиялық тізбегіне қатысу

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
Уранды конверсиялау және байыту,
ядролық отын өндірісі

Уранды барлау және өндіру
«Семизбай-U» ЖШС (51%)

«Каратау" ЖШС (50%)

«УМЗ» АҚ (100%)

«МЦОУ» ААҚ (10%)

«СП «Заречное» АҚ (49,9794%)

«СП «Бетпак Дала» ЖШС (30%)

«ЦОУ» ЖАҚ (50%)

«СП УКР ТВС» ЖАҚ (33,33%)

«СП «Акбастау» АҚ (50%)

«СП «Инкай» ЖШС (40%)

"Аппак" ЖШС (65%)

«СП КАТКО» ЖШС (49%)

«Ру-6» ЖШС (100%)

«Байкен-U" ЖШС (5%)

«Степное-Ру» ЖШС (100%)

«Кызылкум" ЖШС (30%)

«ТГХП» ЖШС (100%)

«СП «Хорасан-U (Хорасан-У)» ЖШС -33,98%

"ДП "Орталык" ЖШС (100%)

«ЮГХК»-30% ЖШС

«iFASTAR» АҚ (49%)

Баламалы энергетика
«Экоэнергомаш" ЖШС (100%)

“Kazakhstan Solar Siliсon" ЖШС (100%)

«Astana Solar" ЖШС (100%)
“МК "Kaz Silicon" ЖШС (100%)

Энергетика
"МАЭК - Казатомпром" ЖШС–
100%

·Сирек және сирек жер
металдары металлургиясы

АЭС конструкциялау және салу

"КТ Редкометальная
компания" ЖШС (51%)

«SARECO" ЖШС (51%)

«Уранэнерго» ЖШС– 40,98%

"TNEH-US" АҚ (10%)

"TNEH-UК" АҚ (10%)

«КРКАС" АҚ (50%)

«Кызылту" ЖШС (76%)

Әлеуметтік сала

Қосымша
«Корган – Казатомром» ЖШС –
(100%)

"Казатомпром-Демеу" ЖШС (90%)

«Реммонтажсервис» ЖШС-100%,
«СЦ «КАМ» ЖШС-99,948%,

)

«Байланыс-НАК» ЖШС-(100%)

Ғылым, білім беру, технологиялар

«СКЗ-U» ЖШС-49%,
«Волковгеология" АҚ (90%)
«СКЗ-Казатомпром» ЖШС-9,89%
«Каустик» АҚ – 40%

"КАС" АҚҰ (50%)

«Казпероксид» ЖШС-50%,
«Геотехносервис» ЖШС-100%,
«Казатомпром-Сорбент» ЖШС -51%
«Торгово-транспортная
компания» ЖШС-93,02%,
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"КЯУ" ЖШС (100%)

"ИВТ" ЖШС (100%)
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2014 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес кәсіпорындарының тобына кіретін
ұйымдардың саны өзгерді:
«ТКК» ЖШС Компанияға қосылуына байланысты үлестер «Степное РУ» ЖШС, «РУ-6» ЖШС,
«Таукентское горно-химическое предприятие» ЖШС, «Уранэнерго» ЖШС, «Реммонтажсервис»
ЖШС, «СКЗ-U» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп» күкірт қышқылы зауыты» ЖШС, «Сервисный центр
«Контроль, аналитика, метрология» ЖШС, «Геотехносервис» ЖШС, «Торгово-транспортная
компания» ЖШС, «Казпероксид» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС, «ҚазатомөнеркәсіпСорбент» ЖШС-ға көшті.

Солтүстік Хорасан (участок 1), Ақдала, Оңтүстік Ыңғай (участок 4), кен орындарында жер қойнауын
пайдалану мәселелерінің реттелуіне байланысты "Оңтүстік тау-кен химия комбинаты" БК"
ЖШС мен "Хорасан-U" БК" ЖШС құрылды.
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Басқару
Компанияның корпоративтік басқару жүйесі қызметінің ашықтығын арттыруға, Жалғыз
акционермен және инвесторлармен сенімді және тиімді қарым-қатынастарды орнатуға
және сақтауға бағытталған және келесі принциптерге негізделген:
Жалғыз акционердің құқығы мен мүддесін қорғау;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Директорлар кеңесі мен Басқарманың Компанияны
тиімді басқаруы;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің ашықтығы мен объективтілігі;
Заңдылық пен этика;
Тиімді дивидендтік саясат;
Тиімді кадр саясаты;
Қоршаған ортаны қорғау;
Еңбек жағдайларының қауіпсіздігі;
Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу;
Жауапкершілік.

Қазатомөнеркәсіп корпоративтік басқару органдарының жүйесі:
Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
Басқару органы – Директорлар кеңесі;
Атқарушы орган – Басқарма;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржышаруашылық қызметін бақылайтын, ішкі бақылау саласында баға беретін, тәуекелдерді
басқаратын және кеңес беретін орган – Ішкі аудит қызметі.
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«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Жалғыз акционер

Ішкі аудит жөніндегі
комитет

Директорлар кеңесі

Кадрлар және
сыйақылар жөніндегі
комитет

Ішкі аудит қызметі

Басқарма Хатшысы

Басқарма

Тәуекелдерді
басқару
комитеті

Корпоративтік хатшы

Инвестициялық
комитет

Кредиттік
комитет

Ғылымитехникалық
кеңес

Жалғыз акционер
«Самұрық-Қазына» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Жалғыз акционері болып табылады
және өзінің қызметін Компанияның Жарғысымен ескерілген құзырлыққа сәйкес жүзеге асырады.
«Самұрық-Қазына» АҚ қабылдайтын басты шешімдердің арасында:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық есебі мен жылдық есебін бекіту;
Дивидендтер мөлшерін бекіту;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысы мен оған енгізілген өзгерістерді бекіту.
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Директорлар кеңесі
Компанияның Директорлар кеңесі өзінің қызметін Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексі мен
Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген принциптерге сәйкес жүзеге асырады. Бұл
құжаттарда Директорлар кеңесінің рөлі туралы, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары,
міндеттері мен жауапкершілігі туралы ақпарат берілген.
Директорлар кеңесі қызметінің басты бағыттары:
Компанияның даму стратегиясы мен даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оларды
алдағы уақытта іске асыру;
Компанияның акцияларын орналастыру мен сату туралы шешім қабылдау, сондайақ өзге компаниялардың акцияларын сатып алу;
Облигациялар мен туынды құнды қағаздар шығару шарттарын белгілеу;
Ірі мәмілелерді және мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
Компания қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;
Өзге еншілес компанияларды құруға қатысу туралы шешім қабылдау.

Директорлар кеңесінің қызметі ұтымдылық пен тиімділік принциптеріне негізделе отырып, жыл
сайын жасалатын жұмыс жоспарына және мәжіліс өткізу кестесіне сәйкес жылына алты реттен
сиретпей жүзеге арырылады. Директорлар кеңесі қажет болса жұмыс жоспарына енгізілмеген
мәселелерді де қарай алады.

Директорлар кеңесінің құрамы
Директорлар кеңесінің құрамына алты директор, соның ішінде екі тәуелсіз директор кіреді.
Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік нормаларына сәйкестік критерийлерінің
сипаттамасы Компанияның Интернет-сайтында берілген Жарғыда және Директорлар кеңесі
туралы ережеде келтірілген.
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2014 жылы жұмыс істеген Директорлар кеңесінің құрамы:
Школьник Владимир Сергеевич,
Директорлар кеңесінің төрағасы
(Жалғыз акционердің өкілі)
1949 жылы туған
1973 жылы Мәскеу инженерлік-физикалық
институт «Физика-энергетикалық қондырғылар»
мамандығы бойынша тәмамдады.
1973 - 1992 жж. – Маңғыстау атом комбинатында
BН-350 реакторының инженер-физигі, Директордың
ғылым, ядролық қауіпсіздік және реакторлық өндіріс
жөніндегі орынбасары.
1992 - 1994 жж. – ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің Бас директоры.
1994 - 1999 жж. – Ғылым және жаңа технологиялар министрі, Ғылым
министрі – ҚР Ғылым академиясының Президенті.
1999 - 2006 жж. – ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрі.
2006 - 2007 жж. – ҚР Индустрия және сауда министрі.
2007 - 2008 жж. – ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары.
2008 - 2009 жж. – ҚР Индустрия және сауда министрі.
2009 жылғы мамырда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының
төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.
2014 жылғы тамыздан ҚР Энергетика министрі.
2014 жылғы желтоқсаннан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы.

«Парасат» орденімен (1998 жыл), «Астана» естелік медалімен (1998 жыл),
«Тыңға 50 жыл» (2004 жыл), «Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев» (2005 жыл), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20
жылдығы» (2011 жыл), «Маңғыстау облысына 40 жыл» және «Ақтау қаласына 50
жыл» мерекелік медальдарымен, «Отан» орденімен (2013 жыл) марапатталған.
Жүзден аса ғылыми еңбектің авторы, ғылым саласындағы сыйлықтардың
лауреаты, физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық
жаратылыстану академиясының академигі.
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Спицын Анатолий Тихонович,
тәуелсіз директор
1939 жылы туған. Ресей Федерациясының
азаматы.
1962 жылы Одесса теңіз флоты инженерлері
институтын инженер-құрылысшы мамандығы
бойынша бітірген.
1972 жылы КОКП ОК жанындағы Қоғамдық ғылым
академиясының аспирантурасын аяқтаған.
1978 жылы Солтүстік Қазақстан облыстық атқару
комитеті төрағасының орынбасары, 1980 жылы
бірінші орынбасары, 1981 жылы Қазақстан компартиясы Торғай обкомының
хатшысы.
1994 жылы Мемлекетаралық кеден одағы мен ЕурАЗЭҚ төрағасының
кеңесшісі болды.
1996-1998 ж. – РФ Үкіметі сарапшысы, 1999 жылы РФ Федералдық
Жиналыс Мемлекеттік Думасы Экономика комитетінің консультанты.
2004 жылы РФ Әкімшілігінің тапсыруымен «РФ экономикалық өсуін
қамтамасыз ететін Мемлекеттік бюджет комиссиясы және ресурстарды
жұмылдыру» ВТК басшылық етті.
2013 жылғы 13 желтоқсаннан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің тәуелсіз төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің Кадр және сыйақы беру комитетінің төрағасы.
2011 жылғы қазаннан – тәуелсіз директор, «КЕГОК» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.
2012 жылғы мамырдан – тәуелсіз директор, «Самұрық-Энерго» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі.
А.Спицын Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Ресей
жаратылыстану академиясының толық мүшесі, 170 астам ғылыми
жарияланымдардың, 12 дербес және 14 ұжымдық монографияның авторы.
3 Еңбек Қызыл ту ордені (1976, 1981, 1986 жж.), ҚР «Достық» ордені (2014 ж.),
«Профессионал России» ордені, РХҒА «Рыцарь науки и искусства» ордені,
В.В.Леонтьев атындағы «За достижения в экономике» құрметті медалі, 7
мемлекеттік және 12 қоғамдық медальмен марапатталған.
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Арсланова Зарина Фуатовна
Тәуелсіз директор
«PKF Астана» ЖШС Басқарушы серіктесі.
Қазақстан Республикасының азаматшасы. 1960 жылы туған.
1983 жылы С.М. Киров ат. Қазақ мемлекеттік
университетін «Экономист» мамандығы бойынша
тәмамдады, экономика ғылымдарының кандидаты.
1992 жылдан бастап – Халықаралық бизнес
университетінің (UIB) негізін құрушы және ректоры, 2002
жылдан бастап – «IBSConsulting» Президенті, 2005 жылдан
бастап – Қазақ-Британ техникалық университетінің (ҚБТУ)
оқу ісі жөніндегі проректоры, 2007 жылдан бастап – «AXISCorporation» ЖШС Президенті,
2009 жылдан бастап – «PKF Астана» ЖШС Басқарушы серіктесі.
2012 жылғы 8 мамырдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директоры болып табылады.
Мемлекеттік және жеке меншік компанияларға корпоративтік қаржы, халықаралық қаржылық
есеп-қисап, басқару есептемесі, жобаларды басқару, стратегиялық менеджмент,
инвестициялық жобаларға талдау, баланстандырылған көрсеткіштер жүйесін (БКЖ) енгізу,
бюджеттендіру, корпоративтік басқару, ЕRP жүйелері бойынша кеңес беруде едәуір
тәжірибесі бар.

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіхалықұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі (Жалғыз акционердің өкілі),
Қазақстан Республикасының азаматы, 1961 жылы туылған
1984 жылы Н.Э. Бауман ат. Мәскеу жоғары техникалық
училищесін «Инженер-механик» мамандығы бойынша үздік
бітірді.
1984 жылдан бастап – Алматы қ. С.М.Киров ат. Машина
жасау зауытының шебері, цех бастығының орынбасары.
1989 - 1997 жж. жекеменшік коммерциялық ұйымпдардың
жетекшісі болды.
1997 жылы ҚР Экономика және сауда министрлігі
Өнеркәсіп департаменті директорының орынбасары болды.
1999 жылдан бастап – ҚР Мемлекеттік кіріс министрлігі Алкоголь өнімдерінің өндірісі мен
айналымын мемлекеттік бақылау комитетінің төрағасы.
2001 жылдан бастап – ҚР Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау вице-министрі.
2003 жылдан бастап – «Ұлттық инновациялық қоры» АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары.
2004 жылдан бастап – «Астанаэнергосервис» АҚ Басқарма Төрағасы.
2006 - 2008 жж. – коммерциялық құрылымдардағы басшы лауазымдар.
2008 жылдан бастап – ҚР Оңтүстік-Қазақстан облысы әкімінің орынбасары.
2009 жылғы наурыздан бастап – ҚР Қоршаған ортаны қорғау вице-министрі.
2012 жылғы қаңтардан бастап «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының төрағасы.
2012 жылғы 8 мамырдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі.
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Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі (Жалғыз акционердің өкілі)
Қазақстан Республикасының азаматы. 1970 жылы туылды.
1993 жылы Әл-Фараби ат. Қазақ мемлекеттік университетін «Физик»
мамандығы бойынша тәмамдады, 2004 жылы Қазақ ұлттық
академиясын «Инженер-электрик» мамандығы бойынша бітірді.
1993 - 1999 жж. Алматы қ. «Атамекен» қаржы-инвестициялық
корпорациясында, Алматы облысының Текелі қ. «Алтын-Бидай» АҚ,
сондай-ақ Талдықорған қ. «Восток-Сервис» ЖШС-да жұмыс істеді.
Қалалық коммуналдық шаруашылық және энергетика
секторларындағы басқару жұмысында үлкен тәжірибеге ие.
1999 жылдан бастап әр жылдары «Талдыкоргантепло-коммунэнерго» МКӨБ,
«Талдыкоргантеплосервис» МҚКК, «Астанаэнергосервис» АҚ, «Оңтүстік-Қазақстан облысының
Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, «Казгидромет» РМК және
«Астанаэнергоконтракт» ЖШС-да басшы лауазымдарын атқарды.
2012 жылғы 31 қаңтардан бері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
2012 жылғы 31 қаңтардан бастап «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы
директоры.
Қалалық коммуналдық шаруашылық және энергетика саласындағы басшылық жұмыстардан көп
тәжірибесі бар.

Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма
төрағасы.
Қазақстан Республикасының азаматы. Өмір сүрген жылдары
– 1970-2015.
1997 жылы «Экономика және менеджмент» мамандығы
бойынша Алматы Технология институтын бітірген, біліктілігі
«инженер-экономист». 2003 жылы Гарвард университетінің
Кеннеди атындағы Мемлекеттік басқару мектебін бітірді,
біліктілігі мемлекеттік басқару магистрі.
1991-1997 жылдары – «Акцепт» фирмасы» ЖШС президенті.
1997-1998 жылдары – «ҚазТрансОйл» ұлттық мұнай тасымалдау компаниясы» ЖАҚ
президенті.
1998-1999 жылдары – «ҚазақОйл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» ЖАҚ президенті.
1999-2001 жылдары – Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда вицеминистрі.
2001 жылы Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар вицеминистрі болды.
2003-2007 жылдары «"Қазинвестбанк"» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.
2004-2012 жылдары – «Lancaster Group Kazakhstan» Директорлар кеңесінің төрағасы.
2012-2013 жылдары – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрі.
2013-2014 жылдары Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары
министрі болды.
2014 жылғы тамыздан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы.
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларына және өнім берушілер мен
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.
Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

2014 жылғы 2 желтоқсанда Владимир Сергеевич Школьник Директорлар кеңесінің төрағасы
дәрежесінде Ердебай Дәуренұлы Иманжанұлын ауыстырды.
2014 жылғы 7 тамызда Нұрлан Жамбылұлы Қаппаров Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде
Директорлар кеңесінің құрамына енгізілді.
2014 жылғы 21 ақпанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директоры Тілекқабыл
Сәбитұлы Рамазановтың өкілеттілігі тоқтатылды.

Директорлар кеңесінің қызметі
2014 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің 11 көзбе-көз және 2 сырттай
отырысы өткізілді, онда 143 мәселе қаралды. Компанияның 47 ішкі және жоспарлы
құжаты бекітіліп, 67 мүдделі мәміле жасасу бойынша шешім қабылданды. 2014
жылы Компанияның Директорлар кеңесі корпоративтік басқаруды, кадр саясатын,
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мен аудит жүйесін жетілдіруге бағытталған
маңызды шешімдер қабылдады.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру және Директорлар кеңесінің
мүшелеріне сыйақылар берудің баламалы жүйесін орнату мақсатында
Қазатомөнеркәсіпте Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің
және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметіне баға беру ережесі
қолданылады.
Компания Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 29 тамыздағы №7/13 шешіміне
сәйкес, Қоғам Директорлар қызметін бағалау жөніндегі қызметті сатып алуды
жүргізу қажет. 2014 жылғы 3 шілдедегі конкурс қорытындысының хаттамасына
сәйкес, «Olympex Advisers» ЖШС және «Топкомпетенс» АҚБ компаниялары
консорциумы (бұдан әрі - Консорциум) тендер жеңімпазы болып танылды.
Консорциум Компанияның ішкі құжаттарымен айқындалған әдістемеге, сондай-ақ
корпоративтік басқару саласындағы әлемдік тәжірибеге сәйкес Директорлар
кеңесінің қызметіне бағалау жүргізді.
Консорциум мүшелері мынадай жұмыстар жүргізді: Директорлар кеңесінің, Ішкі
аудит қызметінің, Корпоративтік хатшы қызметінің әрбір мүшесімен әңгімелесу
арқылы диагностика, алынған нәтижелерді талдау және есеп және ұсынымдар
пакетін дайындау. Талдау жүргізу және ұсынымдар пакетін дайындау барысында
Консорциум салыстырмалы бенчмаркинг пайдаланды.
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Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар беру
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес, Қоғамның
Жалғыз акционерінің шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы
және олардың өз функцияларын орындауымен байланысты шығындардың өтемақысы
төленеді. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың көлемі Қоғамның Жалғыз акционерінің
шешімімен белгіленеді.
Қоғамда белгіленген тәртіпке сәйкес, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқарғаны
үшін сыйақы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне ғана мынадай мөлшерде
төленеді:
Жылдық тиянақты сыйақы;
Комитеттің әрбір көзбе-көз отырысының жұмысына қатысқаны үшін қосымша
сыйақы;
Компанияның Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің
отырыстарына барып қатысқанына байланысты шығыстардың орнын толтыру.
Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын тәуелсіз директорлардың
тиянақты сыйақысының көлемі жылына 3 400 000 теңгені, ал қосымша сыйақының
мөлшері – Директорлар кеңесі комитетінің әрбір көзбе-көз отырысына қатысқаны үшін
200 000 теңгені құрайды.
Қазақстан Республикасының резиденттері емес тәуелсіз директорларының, атап
айтқанда Директорлар кеңесінің мүшесі А.Т.Спицынның (Ресей Федерациясының
азаматы) тиянақты сыйақы мөлшері 40 000 (қырық мың) АҚШ долларын, ал
Комитеттің әрбір көзбе-көз отырысының жұмысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы
мөлшері 1 400 (бір мың төрт жүз) АҚШ долларын құрайды (Мөлшер «СамұрықҚазына» АҚ Басқармасының 13.12.2013 ж. №67/13 шешіміне сәйкес белгіленген).
Тәуелсіз директор өткізілген көзбе-көз және сырттай отырыстардың жартысынан
кеміне науқастану, демалыста және іс-сапарда болуына байланысты қатыспаған
жағдайлардан өзге жағдайларда, оларға тиянақты сыйақы төленбейді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз директорларының сыйақы сомасы 2014 жылы
22 609 мың теңге (салықтар мен басқа міндетті аударымдарды шегергенге дейін)
құрады.
Директорлар кеңесінің мүшелері қандай да бір жеңілдіктерді не болмаса өзге
сыйақыларды алмайды. Қазатомөнеркәсіпте Директорлар кеңесінің мүшелеріне
төленетін сыйақылардың шекті шамалары жоқ, сондай-ақ Компания акциялары
түріндегі сыйақы ескерілмеген.

Тәуелсіз директорларды тарту
Компания «Самұрық-Қазына» АҚ тәуелсіз директорларын іріктеу ережелеріне сүйенеді,
ол ережеде тәуелсіз директорлардың лауазымына байқау өткізу негізінде
кандидаттарды іздеу мен іріктеу рәсімі, сондай-ақ Кадрлар және сыйақы жөніндегі
комитеттің кандидаттарды алдын-ала біліктілік бағалау ережелері белгіленген.
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Компанияның тәуелсіз директорларына кандидаттарды іріктеу кезінде олардың
міндеттерін орындау үшін және Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру
үшін қажетті мінсіз іскерлік беделі, тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі мен
жетістіктері болуы тиіс.
Директордың лауазымына өтелмеген не болмаса заңмен белгіленген тәртіппен күші
жойылмаған соттылығы бар; жоғары білімі жоқ не болмаса бұрында белгіленген
тәртіппен банкрот деп танылған өзге заңды тұлғаның еркінен тыс таратылуы,
акцияларын еркінен тыс сатып алу не оның қызметін тұқырту туралы шешім
қабылданған күнге дейін бір жылдан аспайтын мерзім бойы өзге заңды тұлғаның
Директорлар кеңесінің Төрағасы, Басқарма Төрағасы, басшының орынбасары не бас
бухгалтері болған тұлға сайлана алмайды. Мұндай талап шешім қабылданған күннен
кейінгі бес жыл бойы қолданылады.
Бұл жағдайда Компанияның тәуелсіз директорының кандидатурасы келесі талаптарға
сай болуға тиісті:

Компанияның қызметкері және/немесе үлестес тұлғасы болып табылмайды және
оның Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі үш жыл ішінде болмаған
(Компанияның тәуелсіз директорының лауазымында болғанын есептемегенде);
Компания қызметкерімен жақын туыстығы (ата-ана, аға-іні, әпке-сіңлі-қарындас,
баласы, қызы) жоқ, некеде, ілік-шатыс (жұбайының аға-інісі, әпке-сіңлі-қарындасы,
баласы не қызы ) емес және оның Директорлар кеңесіне сайлануына дейінгі үш
жыл ішінде ондай болмаған;
Компанияның не Компанияның үлестес тұлғалары - ұйымдардың лауазымды
тұлғаларына бағыныштылық байланыста болмайтын және оның Директорлар
кеңесіне сайлануына дейінгі үш жыл ішінде сондай тұлғалармен бағыныштылықты
байланыста болмаған;
Аудитордың, ірі клиенттің не Компания жабдықтаушысының не Компаниядан (және
оның үлестес тұлғаларынан) елеулі қаржы алып отырған коммерциялық емес
ұйымның үлестес тұлғасы болып табылмайды, сондай-ақ Компанияның үлестес
тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;
Компания мен оның үлестес тұлғаларына кез келген түрдегі, сонымен бірге кеңес
беру бойынша ақылы қызмет көрсетпейді;
мемлекеттік қызметші емес;
Компанияның аудиторы емес, және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш
жыл бойы ондай болған емес.
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Директорлар кеңесінің комитеттері
Компанияны басқарудың жекелеген мәселелерін қызу талқылауға және мұқият талдауға
арналған алаңды құру мақсатында Директорлар кеңесінің жанында екі комитет жұмыс
істейді, олар – Ішкі аудит комитеті және Кадрлар мен сыйақы комитеті.
Комиттеттердің қызметі олар туралы ережелермен реттеледі.
Комитет отырыстары тек қана көзбе-көз өткізіледі. 2014 жылы Ішкі аудит комитеті 15
көзбе-көз отырыс өткізіп, оларда қаржылық және басқа есептерді, жұмыс жоспарларын,
басты көрсеткіштер мен даму бағдарламаларын, т.б. қоса алғанда, Қоғам қызметінің
маңызды мәселелері қаралды.
Кадр және сыйақы комитеті 10 көзбе-көз отырыс өткізді.
Қазатомөнеркәсіп Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттердің қызметтері мен
жұмыс бағыттарының сипаттамаларын Компанияның 2013 жылғы Жылдық есебінен
«Басқару» деген тараудан танысуға болады, 72-74-беттер
(http://www.kazatomprom.kz/#!/reports).

БАСҚАРМА
Басқарма «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ алқалық атқарушы органы болып табылады,
өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын,
Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы туралы қағиданы және Қоғамның басқа да
ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындау,
олардың міндеттері мен жауаптылығы
Басқармаға оның жұмысын ұйымдастыратын, оның мүшелерінің арасындағы
міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауаптылықты бөлетін, отырыстарды
басқаратын, алқалық органның шешімдеріне қол қоятын, Жарғыда және Қоғам
Басқармасы туралы қағидада көзделген өзге де мәселелерді шешетін төраға басшылық
жасайды.
Басқарма Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне бағынады, олардың алдында
өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жауапты.
Қазатомөнеркәсіп пен Басқарма мүшелерінің арасында еңбек шарттары (егер Басқарма
мүшесі Компания қызметкері болса, еңбек шартына қосымша келісімдер) жасалған,
оларда Компания төрағасы мен Басқарма мүшелерін материалдық көтермелеу
Компания қызметінің басты көрсеткіштері бойынша мақсатқа жетуге байланыстылығы
көзделген.
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Басқарма мүшелерінің функцияларына бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік
жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз ету, сондай-ақ Компанияның қызметін оңтайландыру
шараларын қабылдау жатады. Басқарма мүшелері, Компанияның құрылымдық
бөлімшелерінің басшылары сияқты, Компания мен Жалғыз акционердің алдында
Басқарманың қабылдаған шешімдерін уақытында және сапалы орындауы үшін, сондай-ақ
Компанияның заңнамамен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу нәтижесінде
арқалаған шығындары үшін жауапты болады.

Басқарма мүшелері
Қаппаров Нұрлан Жамбылұлы
Басқарма төрағасы
Қазақстан Республикасының азаматы.
Өмір сүрген жылдары – 1970-2015.
1997 жылы «Экономика және менеджмент» мамандығы
бойынша Алматы Технология институтын бітірген, біліктілігі
«инженер-экономист». 2003 жылы Гарвард университетінің
Кеннеди атындағы Мемлекеттік басқару мектебін бітірді,
біліктілігі мемлекеттік басқару магистрі.
1991-1997 жылдары – «Акцепт» фирмасы» ЖШС
президенті.
1997-1998 жылдары – «ҚазТрансОйл» ұлттық мұнай тасымалдау компаниясы» ЖАҚ
президенті.
1998-1999 жылдары – «ҚазақОйл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» ЖАҚ президенті.
1999-2001 жылдары – Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда вицеминистрі.
2001 жылы Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі
болды.
2003-2007 жылдары «Қазинвестбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.
2004-2012 жылдары – «Lancaster Group Kazakhstan» Директорлар кеңесінің төрағасы.
2012-2013 жылдары – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрі.
2013-2014 жылдары Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары
министрі болды.
2014 жылғы тамыздан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы.
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Яшин Сергей Алексеевич
Басқарма төрағасының орынбасары
Қазақстан Республикасының азаматы. 1965 жылы
туған.
1988 жылы Томск политехникалық институтын
«Сирек және ыдыраған элементтер технологиясы»
мамандығы бойынша бітірді.
1988-2004 жж. – «Үлбі металлургия зауыты»
АҚ-та: цехтың аппаратшысы, технолог, Атқарушы
директордың орынбасары, бас технолог, Уран
өңдеу бөлімінің директоры және Бас директордың
бірінші орынбасары лауазымдарын атқарды.
2004 жылдан бері – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы
төрағасының орынбасары.

Арифханов Айдар Әбдіразақұлы
Басқарма төрағасының орынбасары.
Қазақстан Республикасының азаматы. 1974 жылы
туған.
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.
1996-2004 жж. – ҚР Қаржы министрлігі
департаментінің бақылаушы-ревизоры, бас
маманы, бөлім бастығы, басқарма бастығы, департамент директорының
орынбасары.
2004-2006 жж. – ҚР Қаржы вице-министрі.
2006 жылы – ҚР Премьер-министрі Кеңсесі басшысының орынбасары.
2006-2007 жж. – ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі.
2009 жылы – ҚР Премьер-министрінің кеңесшісі.
2009-2010 жж. – Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының
орынбасары.
2010-2011 жж. – «Қазақтелеком» АҚ басқарушы директоры.
2011 жылғы мамырдан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы
төрағасының орынбасары.
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Қасабеков Асқар Серікбайұлы
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
Қазақстан Республикасының азаматы. 1962 жылы туған.
1988 жылы Қазақ мемлекеттік университетін, 2005
жылы Халықаралық еңбек академиясын бітірді.
1989-1991 жылдары – "Комбикорм" ВНПО ВНИИКП
Қазақ филиалының Еңбек процестері механизациясы
зертханасының кіші ғылыми қызметкері.
1991-1992 жж. – «Құрылыс» ПСФ инженер-экономисі,
бас бухгалтері.
1992-1993 жж. –"Альянс ЛТД" ООО директорының орынбасары.
1993-1994 жж. – Қазақ мемлекеттік университетінің Маркетинг және коммерция
бөлімінің оқытудың барлық түрлері бойынша мамандар даярлау бөлімінің бастығы,
Маркетинг және коммерция басқармасының бастығы.
1994-1997 жж. – "Астана-Холдинг" қазақ холдинг компаниясының коммерция
бөлімінің менеджері, Инвестициялық жобалар бөлімінің бастығы, «Астана-Холдинг»
Қазақ холдинг компаниясының вице-президенті.
1997-1998 жж. – "Оңтүстік Қазақстан электр желілерін бөлу компаниясы" АҚ
президенті.
1999-2002 жж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» ЖАҚ вице – президенті, Басқарма
төрағасы.
2002-2004 жж. – Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары.
2004-2011 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ вице- президенті.
2014 жылдан - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріс жөніндегі басқарушы директоры,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі.
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Қосынов Алмас Олжабайұлы
Басқарушы директор –
Әкімшілік аппаратының басшысы
Қазақстан Республикасының азаматы. 1949 жылы туған.
1973 жылы Д.И.Менделеев ат. Мәскеу химиятехнологиялық институтын, 1977 жылы аспирантурасын
бітірді.
1977-1992 жж. – «Союз» ғылыми-өндірістік
бірлестігінің (Ғылыми-зерттеу химия-технологиялық
институты, Дзержинск қ.) аға инженері, зертхана
бастығының орынбасары, зертхана
бастығы.
1992-1994 жж. – ҚР Президенті Аппараты мен Министрлер кабинетінің Ғылымитехникалық прогресс бөлімінің аға референті, бөлім меңгерушісі.
1994-1996 жж. – Министрлер кабинеті Іс басқармасы Ғылыми-техникалық
прогресс бөлімі секторының меңгерушісі, ҚР Премьер-Министрі бірінші
орынбасарының кеңесшісі.
1996-1999 жж. – Ғылым министрлігі – ҚР Ғылым академиясы - министрдің
орынбасары.
1999-2001 жж. – ҚР Энергетика, индустрия және сауда, ғылым және жоғары білім
министрлігінің Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету және халықаралық
ынтымақтастық департаментінің директоры.
2001-2006 жж. – ҚР Энергетика және минералдық ресурстар, көлік және
коммуникациялар, білім және ғылым министрлігінің Аэроғарыш комитетінің
төрағасы.
2006-2007 жж. – «Казкосмос» ұлттық компаниясы» АҚ вице-президенті –
Басқарма мүшесі.
2007-2008 жж. – «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ
Басқармасының төрағасы - Президенті.
2007-2009 жж. – ҚР Индустрия және сауда вице-министрі.
2009 жылғы қыркүйектен – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Әкімшілік аппаратының
басшысы.
2011 жылғы маусымнан – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі
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Полторацкий Сергей Иванович
Даму жөніндегі басқарушы директор
Қазақстан Республикасының азаматы, 1953 жылы дүниеге
келген.
1979 жылы «Гидрогеология және инженерлік геология»
мамандығы бойынша Қазақстан политехникалық институтын
бітірген.
1979 жылдан 1988 жылға дейін – ҚазСРО Ғылым
академиясының Гидрогеология және гидрофизика институтында инженер, ғылыми қызметкер,
ғылыми хатшы лауазымында жұмыс істеген.
1988 жылдан 1990 жылға дейін – ҚазСРО Ғылым академиясы президиумының жер туралы
ғылым бөлімінің ғылыми хатшысы.
1990 жылдан 1995 жылға дейін – ҚР ҰҒА-ның Сейсмология институты зертханасының
меңгерушісі.
1995 жылдан 1997 жылға дейін - ҚР Үкіметінде: бас референт, ҚР Үкімет Аппараты және
Премьер-Министрі кеңсесі секторының меңгерушісі, ҚР Премьер-Министрі Бірінші
орынбасарының кеңесшісі болып жұмыс істеген.
2001 жылдан («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-та жетекші гидрогеолог, бас маман, Бірлескен
кәсіпорындар департаментінің директоры, Корпоративтік басқару департаментінің директоры
ретінде жұмыс істеген.
2011 жылдан – ЯОЦ-дағы жобалар департаментінің директоры.
2013 жылғы желтоқсаннан – Даму жөніндегі басқарушы директор.
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2014 жылы Басқарманың отырыстарын өткізу
Қоғам Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 26 шілдедегі №8/10 шешімімен
бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқармасы туралы ережеге сәйкес,
Басқарманың шішімдері мына тәсілдер арқылы қабылдануы мүмкін:
Көзбе-көз дауыс беру арқылы (көзбе-көз отырыс);
Сырттай дауыс беру арқылы (сырттай отырыс);
Аралас дауыс беру арқылы.
2014 жылы, Қоғамның өндірістік және қаржылық экономикалық қызметін қамту
және корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мақсатында, Басқармамен 188
мәселе қаралып, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесіне қарауға
және бекітуге шығарылды.
Есеп беру кезеңде Басқарманың 5 көзбе-көз отырысы өткізілді және
Басқармамен сырттай дауыс беру арқылы 875 шешім қабылданды. Жалпы есеп
беру кезеңде 1935 мәселе бойынша шешім қабылданды.

Басқарма жанындағы Комитеттер
Басқарма жанында Ғылыми-техникалық кеңес және 3 комитет жұмыс істейді:
Тәуекелдерді басқару комитеті, Инвестициялық және Кредит комитеті.
Қомитеттер туралы шолу ақпарат Қазатомөнеркәсіп сайтында берілген (2013
жылғы жылдық есеп, «Басқару» тарауы, 78-79-беттер,
http://www.kazatomprom.kz/#!/reports).
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КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА
Корпоративтік дауларды және мүдделер дауларын
реттеу
Компанияда Директорлар кеңесімен бекітілген, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Корпоративтік дауларын және мүдделері дауларын реттеу жөніндегі ереже
қолданылады, ол корпоративтік даулардың, мүдделер даулардың туындау себептерін,
оларды болдырмау процедураларын, сондай-ақ Компания органдарының қызметін
дауларды реттеу жөніндегі іс-шаралар шеңберінде айқындайды.

Корпоративтік этика
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ іске адал қарау, жемқорлықпен күресімен қоса, мүдделі
тараптармен өзара іс-қимыл және сенімгерлік корпоратив ішіндегі өзара қатынасты құру
кездегі қажетті фактор екенін мойындайды. Сонымен, Компания функциялайтын
әлеуметтік және экономикалық орта транзакциялардың сенімділігі мен адалдығын
арттыру, жемқорлықтың алдын алу және мүдделі тараптармен шешімдерді қабылдау
үшін дұрыс ақпаратты ұсыну арқылы жақсарады.

Компания корпоративтік этиканың жоғары стандарттарына жүгінеді және міндеттенеді:

Пара алуды, бопсалаушылықты, формальдылықты және басқа да жемқорлық
практикасын оңайтыландаруға сыйақыны беруді болдырмауға қолдау көрсететін
саясаттар мен практиканы қолдану және жақсартуға;
Заңсыз жолымен алынған табыстарды заңдастыруға қарсы әрекет етуге;
Заңнаманың талаптарына, Жарғыға, халықаралық шарттардың ережелеріне
сәйкестігін қамтамасыз етуге және олардың бұзылғаны үшін санкцияларды
белгілеуге;
Персоналдың атқаратын әрекетінің заңнаманың талаптарына сәйкес келу
маңыздылығына қатысты хабардар болуын арттыруға, қызметкерлердің.
Компанияның саясатын, қағидалары мен процедураларын бұзу жағдайлары туралы
хабарлауларын марапаттауға;
Компания қызметкерлеріне еңбек ақыны төлеу деңгейі орындалатын жұмысы мен
біліктілік деңгейіне сәйкес екендігін көрсетуге;
Мемлекеттік бюджетке салықты және өзге төлемдерді төлеумен қоса, шарттар
бойынша міндеттемелерді уақытылы орындауға;
Сатып алу саясатын жүзеге асыру және шарттарды жасасу кезінде адал
бәсекелестік қағидаларын сақтауға және этикалық тепе-тендік талаптарын
қолдануға;
Қабылданатын шешімдердің ашықтығын, жария етілуін және объективтігін
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Компанияның жемқорлық фактілерін алдын алу мен болдырмауға бағытталған әрекеттері бір
қатар құжаттармен реттелген, оның бастысы – 2011 жылы қабылданған, Алаяқтықтың болуы
мүмкін немесе әйгілі фактілері, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі бақылау процедураларын
және өзге де нормативтік құжаттары бұзылуы туралы құпиялылық хабарлау саясаты.
Аталған саясат Компания кәсіпорындарының барлық қызметкерлеріне құқық бұзушылық
фактілері туралы жасырын хабарлауды мүмкін ететін шаралар кешенін білдіреді. Хабарлау
мен ақпаратты берудің негізгі каналдары ретінде Компанияда «сенім телефоны» мен
электрондық адрес бар.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 21 мамырдағы №5/13
шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы тұру жөніндегі
саясаты бекітілген, ол Компания қызметінің негізгі бағыттарын және лауазымды тұлғалар мен
қызметкерлердің жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы тұру бойынша жалпы тәртіп ережелерін
айқындайды.
Еңбек даулары мен келіспеушіліктер туындаған кезде мәселелер Еңбек заңнамасына сәйкес
шешіледі. Сондай-ақ еңбек дауын медиативті шешу әдісі қолданылады, ол арқылы туындаған
дауларды реттеуге болады.
Осы мақсатта 2014 жылы өндірістік кәсіпорынның 91 қызметкері арнайы оқудан өтті, оның
ішінде:

медиатор – 52 адам;
келіссөз жүргізушілер – 39 адам.

Омбудсмен институты
Компанияда омбудсмен институтын құру Корпоративтік этика кодексімен көзделген (бұдан әрі –
Кодекс). Директорлар кеңесімен бекітілетін Корпоративтік хатшы 2011 жылдан Компанияның
омбудсмені болып табылады.

Кодексқа сәйкес омбудсменнің негізгі функцияларына кіреді:
Кодекс ережелерін сақталмағаны туралы мәлімет жинау;
Кодекс ережелері жөнінде лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерге кеңес беру;
Кодекс ережелерін бұзу бойынша дауларды шешуді бастау және оларды қалпына
келтіруге қатысу.

Корпоративтік этика кодексі ережелерін сақтамау мәселелері жөніндегі өтініштер туралы
мәліметтер кіретін, Корпоративтік этика кодексі талаптарын сақтау туралы есепті Директорлар
кеңесінің қарауына ұсыну омбудсмен міндеттерінің бірі болып табылады.
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2014 жылы қызметкерлердің құқық бұзушылық себептері бойынша өтініштері түскен жоқ.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
Қазатомөнеркәсіпте тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметті ұйымдастыру үшін жауапты
құрылымдық бөлімше құрылған.Тәуекелдерді басқару жөніндегі негізгі мәселелерді Компания
Басқармасы жанындағы Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет қарайды, мақұлдайды немесе
келісімін береді. Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыруға
жауапты бөлек құрылымдық бөлімшелер құрылды, немесе риск-менеджерлер тағайындалды.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік
жүйесінің құрылымы
Жалғыз акционер

Корпоративтік
хатшы

Директорлар
кеңесі

Ішкі аудит
жөніндегі комитет

Ішкі аудит қызметі

Тәуекелдері басқару
жөніндегі комитет

Басқарма

Риск-офицер

Тәуекелдерді
басқару
жөніндегі
қызметті
ұйымдастыру
үшін жауапты
құрылымдық
бөлімше

Құрылымдық
бөлімше
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Құрылымдық
бөлімше

Құрылымдық
бөлімше

Негізгі органдар функциялары туралы ақпарат Компанияның интернет-сайтында Тәуекелдерді
басқару саясатында ұсынылған: http://www.kazatomprom.kz/#!/risk-management.
2014 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ-тың еншілес және тәуелді ұйымдарының ТБЖ тиімділігін
бағалау әдісі негізінде Қоғамның Ішкі аудит қызметі жүргізген Қоғамның тәуекелдерді басқару
жүйесі тиімділігін бағалау 72,35% құрады.

Негізгі тәуекелдер және оларды оңтайландыру бойынша шаралар
Компанияның барлық сәйкестірілген тәуекелдері COSO ERM әдістемесіне сәйкес төрт негізгі
категорияға бөлінген: стратегиялық, қаржылық, операциялық және құқықтық.
Компанияда жыл сайынғы негізінде кәсіпорындардың регистрлері мен тәуекелдер картасы
бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың тәуекелдер картасы ықпал ету және ықтималдық
аймақтарына бөлінген.

Әрбір аймақ бойынша тәуекелдер саны көрсетілген карта

Ықпал ету
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Компания кәсіпорындары тобының регистры мен тәуекелдер картасына сәйкес 2014 жылға 21
тәуекел айқындалды, оның 7-қиын тәуекелдер (қызыл аймақ). Қазатомөнеркәсіп тәуекелдердің
іске асырылуын болдырмауға және тәуекелдердің іске асырылуынан болған залалды
төмендетуге бағытталған іс-шараларды ойдағыдай жүргізуде:

Тәуекелдер атауы

Тәуекелдерді төмендетуге
бағытталған іс-шаралар

«KAZ-PV қазақстандық кремний
негізінде фотоэлектр модульдері
өндірісін құру» жобасы бойынша
өндірістік бағдарламаның
орындалмауы

1. Жоба бойынша өндірістік
бағдарламаның орындалуын бақылау.

Уран өткізу бағасының Қоғамның
кәсіпорындар тобын дамыту жоспарында
2014 жылға қарастырылған бағадан
төмен болуы

1. Табиғи уранды өткізу бағасын есептеу
үшін Қоғам кәсіпорындары тобын дамыту
жоспарында қолданылатын споттық баға
индикаторына арналған «бастапқы»
мәнді айқындау тәсілін табу (табиғи уран
бағаларының болжамды көрсеткіштері
негізінде).

2. Өнім тұтынушылардың баламалы
нарығын іздестіру жұмыстарын жүргізу,
келіссөздер жүргізу.

2. Құрамында уран бар өнімді қосымша
құнмен сату (табиғи уранға қатысты)
мөлшеріндегі табиғи уранның үлесін
төмендетуге бағытталған қызметті
әртараптандыру.
3. Уран бағасының болжамды
көрсеткіштерінің жинақталымын
дайындау.
4. Жеке дайджестер нысанында уран
нарығының жай-күйін мониторигтеу
(апталық негізде).
5. Әріптестермен келісімшарттарда
бағаның төменгі шегін енгізу мүмкіндігі
туралы келіссөздер жүргізу.
6. Болашақта жасалатын
келісімшарттарда бағаның төмен шегін
енгізу туралы мүмкіндіктерді қарау.
7. Жеткізілімдер мен мөлшері бойынша
қатаң міндеттемелерді ескере
отырып,табиғи уранды сатуға арналған
ұзақ мерзімдік келісімшарттар жасасу.
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Тәуекелдер атауы

Тәуекелдерді төмендетуге
бағытталған іс-шаралар

Уран өткізу жоспарының орындалмауы

1. Уран өніміне сұраныстың төмендеуіне
және қазіргі сатып алушылардың табиғи
уранды сатып алудан бас тартуларына
байланысты, әлеуетті табиғи уран сатып
алушылардың ағымдағы жыл ішіндегі
босаған көлемге мониторингі.
2. Өнімді өткізуге арналған ұзақмерзімдік,
қысқамерзімдік, ортамерзімдік
келісімшарттар жасасу.
3. Ағымдағы жылы сату мүмкіндігін
бағалау үшін актуальді ақпаратты
пайдалана отырып, уран нарығының
конъюктурасы мен қажеттілігін зерттеу.
4. Табиғи уран концентраты экспортына
арналған рұқсат құжаттарын уақытылы
рәсімдеу.

Өндірістік жарақат

1.Өндіріс қауіпсіздігі деңгейін арттыру
және кадрлардың өз қауіпсізідігіне және
әріптестер қауіпсіздігіне жауапкершілікті
арттыру.
2. Еңбекті қорғау және өнеркәсіп
қауіпсіздігі саласында профилактикалық
іс-шаралар жүргізу және ең озық
заманауи шешімдер мен тәжірибені
ұдайы іздестіру.
3. Еңбекті қорғау және өнеркәсіп
қауіпсіздігі саласындағы өндірістік
қызметтің жекелеген аспектілерін
реттейтін құжаттар әзірлеу және енгізу.
4. Қауіпті өндірістік объектілерді
аттестаттау.
5. Авариялық жағдайда ТЖ және
азаматтық қорғаныс органдарымен жедел
байланыса алатын арнаулы диспетчерлік
қызметтер құру.
6. Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау
бойынша нұсқаулық талаптарын сақтауға
бақылауды күшейту.
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Стратегиялық тәуекелдер
2014 жылы негізгі стратегиялық тәуекел – Компанияда 2014 жылға жоспарланған таза табысты
алу тәуекелі сәйкестендірілді, оған уранды өткізу бағасының төмендеуі, уранды өткізу
жоспарының орындалмауы, өнімнің өзіндік құны, уран өндіру көлемі және т.б. сияқты факторлар
ықпал етеді. Аталған факторлар, өз кезегінде, бөлек операциялық тәуекелдер ретінде
қарастырылады.

Уран бағасының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ даму жоспарында
2014 жылға жоспарланған бағадан төмендеу тәуекелі
Компанияның пайдалылығы әлемдегі уран нарығындағы бағаға және Компанияға тәуелді емес әр
түрлі факторларға тәуелді, атап айтқанда:
ядролық энергияға сұраныс және АЭС құрылысының қарқыны;
АЭС қажеттілігі үшін U3O8 сатуға арналған форвардтық келісімшарттар жасасу;
уранды өндіруші және тұтынушы елдердегі саяси және экономикалық жағдайлар;
әлемнің кез келген нүктесіндегі атом электр станцияларындағы апат;
жаңартылатын энергия көздеріне (күн және жел энергиясына, гидроэнергетикаға)

арналған

бағалар, сондай-ақ мұнайға, табиғи газға және көмірге және т.б. арналған бағалар.
Қазатомөнеркәсіп өзіне есеп бере отырып, уран бағасын төмендету тәуекелін іске асыруға ықпал
ете алмайды, Компания аталған тәуекелдерді қабылдайды және тәуекелдер тіркеліміне енгізеді.
2014 жылы аталған тәуекел іске асырылып, табиғи уранның әлемдік нарығында сұраныстың
тоқырауына және бағаның төмендеу трендіне соқтырды.
Компанияның тәуекелдерді басқару шеңберіндегі күш-жігері уран бағасының төмендеу
тәуекелдерінің іске асырылу зардаптарын барынша азайтуға бағытталды.

Уран өткізу жоспарының орындалмау тәуекелі
Уранды өткізуге Компанияда өнімге сұраныстың төмендеуі, жоспарланған уран өндіру көлемінің
орындалмалуы, ақырғы тұтынушылар алдында уран жеткізілімі бойынша міндеттердің
орындалмауы, Коғам алдында ақырғы тұтынушы тарапынан уран сатып алу жөніндегі
міндеттемелердің үзіліп қалуы және т.б. сияқты факторлар тікелей ықпал етеді.
2014 жылы Қазатомөнеркәсіп аталған тәуекелдерді болдырмау шеңберінде бірқатар алдын алу
іс-шараларын жүргізді.
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Қаржылық тәуекелдер
Компанияның негізгі қаржы тәуекелдеріне өтімділік тәуекелі мен валюталық тәуекелдері кіреді.

Өтімділік тәуекелі
Компанияның өтімділікті басқару бойынша әдісі, мүмкін болғанынша, қарапайым да, күрделі
жағдайларда да өз міндеттерін, қабылданбайтын залалдардың туындауына жеткізбей және өз
беделін тәуекелге ұрындырмай, өтеу үшін жететін өтімділік қаражаттың үнемі бар болуын
қамтамасыз етуде тұжырымдалған.
Компания, бірінші талап бойынша қол жетімді ақшалай қаражаттың бар болуын қамтамасыз
етеді, соның шеңберінде тартылатын жаңартылатын кредит желілері арқылы қажет болған
жағдайда қысқа мерзімдік зайымдар алып, күтілетін шығыстарды жабуға жеткілікті болуға тиісті.

Валюталық тәуекел
Валюталық тәуекел Компаниямен, Компанияның функционалды валютасынан айырмашылығы
бар валютада көрсетілген зайымдарды сату, сатып алу мен тарту бойынша операциялар жүзеге
асырылған кезде туындауы мүмкін. Зайымдар негізінде Компанияның істеп тұрған бөлімшелерінің
ақшалай қаражатының генерирлеуші ағымдары валютасына сәйкес келетін валютамен
көрсетіледі. Сонымен, көп жағдайда өндірілген құралдарын пайдаланбай экономикалық
хеджирлеу нәтижесіне қол жеткізіледі. Компания, рұқсат етілген шегінде тәуекелге күштелінген,
өзге де ақшалай активтерге және шетелдік валютамен көрсетілген міндеттерге қатысты неттопозициясын төлем валютасын есепке алып, болашақ шығыстарды жоспарлау арқылы ұстап
қалуға тырысады.

Операциялық тәуекелдер
Инвестициялық қызмет жоспарының орындалмау тәуекелі
Уран өндіруші компаниялар үшін табиғи уран нарығындағы қолайсыз конъюнктура 2014 жылы
Компанияның біраз мөлшерде табыстан қағылуына әкеп

алмауына соқтырды, оның өзі

инвестициялық бағдарламаның орындалуына және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
инвестициялық қызмет жоспарының орындалмау» тәуекелін іске асыруға әсер етті.
Компания Даму жоспарына әсер ететін осы тәуекелді барынша азайту бойынша іс-шараларды
жүзеге асырды. Контрагенттермен жедел жұмыс жүргізіліп, кейбір инвестициялық жобалар 2015
жылға қалдырылды.
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Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелерін тиімді басқару жүйесін құру және қолдау
шеңберінде Компания озық халықаралық тәжірибелерге сәйкес келуге тырысады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласындағы OHSAS 18001 халықаралық менеджмент стандарты бойынша сертификатталған.

Экологиялық тәуекелдер
Компания уранды жер астын ұңғылап шаймалау әдісімен өндіреді. Аталған әдістің, уран
кеніштерін дәстүрлі шахталық немесе ашық (карьерлік) әдістермен игеруменді салыстырғанда,
қоршаған ортаға деген теріс әсері әлдеқайда аз. Өйткені шаңдану көздерін толық жойып, ауаға
радиоактивті заттардың таралуын көптеген мәрте азайтады. Алайда радиациялық қауіпсіздік пен
қоршаған ортаны қорғау бойынша талаптар сақталмаған кезде оқыс жағдайлардың туындауы
мүмкін, бұл қоршаған ортаның нормативтен тыс ластануына, мемлекеттік органдардың айыппұл
санкцияларын салуына соқтыруы және Компания беделіне теріс ықпалын тигізуі мүмкін. Аталған
тәуекелді бақылау мақсатында Компанияда, қоршаған ортаға деген жағымсыз ықпалды азайтуға
бағытталған бірқатар саясат пен рәсімдер әзірленіп, қолданылады.

Құқықтық тәуекелдер
Заңнаманың сақталмауынан құқықтық залалдардың туындау тәуекелі
Қазатомөнеркәсіп өз қызметін Қазақстанның және бір қатар шетелдік мемлекеттер аумағында
жүзеге асыратындықтан, Компания әртүрлі елдер мен аумақтардың заңдары мен ережелері
әрекетінің билігіне түседі. Компания жүзеге асырып жатқан ядролық отын циклының барлық
кезеңдері, уранды өндіру мен қайта өндеумен және Компанияның өнімін оның тапсырыс
берушілерімен қолдануымен қоса, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және қауіпсіздік
техникасы бойынша халықаралық және ұлттық заңнамалардың талаптарына жатады.
Компания заңнамадағы өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және
басқа да мәселелер аясындағы өзгерістерге орай жедел әрекет етуге және заманауи
практикаларға сәйкес келуге тырысады. Осы мақсаттарда заңнамаға өзгерістердің енгізілгеніне
үнемі мониторингті жүргізіп, заңнамамен белгіленген талаптардың сақталуына бақылауды жүзеге
асырады. Тұрақты негізінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарының қызметкерлерін
өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы заңнамасының нормалары аясындағы құжаттарды тиісті жүргізу және білімді
жетілдіру бойынша оқытып, нұсқау беруді жүргізеді.
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Ішкі бақылау жүйесі
Қазатомөнеркәсіптегі ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру, Қоғамның процестік тәуекелдеріне орай
тез әрекет етуге, негізгі және қосалқы процестер мен күнделікті операцияларға бақылауды жүзеге
асыруға қабілетті басқару жүйесін Қоғаммен құрылуын көздейді.
Қаржылық және басқарушы есептілікті қалыптастырумен, заңнама мен ішкі нормативтік құжаттары
талаптарының сақталуымен, сондай-ақ операциялық қызметі шеңберіндегі процестердің
нәтижелігін арттырумен қоса, Компаниядағы ішкі бақылау қызметтің негізгі үш саласы бойынша
тәуекелдердің алдын алуға бағытталған.

Қоғамдағы ішкі бақылау 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 тапсыру;
мониторинг.

«Самұрық-Қазына» АҚ әдістемесі негізінде Ішкі бақылау қызметімен жүргізілген, 2014 жылғы
Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау 85,80% құрады, 2013 жылмен салыстырғанда
СВК тиімділігінің өсімі 7,21% құрады.
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САПАНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Өндірістік қызметтің тиімділігін, бәсекелестігі мен экспорттық әлуетін арттыру үшін, сондай-ақ
өнім мен қызмет сапасын жақсарту үшін, Қазатомөнеркәсіп ЕТҰ-ның 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 лабораторияларымен орындалады. Шығарылған өнімнің сапасын басқару әр бір
кәсіпорынның өндірісін нормативтік және техникалық қамтамасыз етумен негізделеді.
Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында ISO 900, 14001 және OHSAS 18001 халықаралық
стандарттарға сәйкес сапа менеджментінің жүйелері енгізілген.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-та Корпоративтік стандарттау жүйесі қолданылады. Қазіргі кезде
40 корпоративтік стандарт әзірленіп, бекітілген, оларға Компанияның кіші жүйесі мен стандарттар
кешені кіреді.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Қазатомөнеркәсіптің бизнес-моделі негізінде Компанияның ұзақмерзімдік
стратегиясы жатыр, ол оның нарықтағы жағдайын нығайтуға, ойдағыдай
бәсекелестікке, операциялық тиімділікті арттыруға және, қорытындысы ретінде,
қолданыстағы бизнестің құнын арттыруға бағытталған.
Құнын құру тізбесі, негізінде, уран өндіру мен қайта өндеумен байланысты
процестер базасында қалыптасады.
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НЕГІЗГІ ӘРІПТЕСТЕР

РЕСУРСТАР
Персонал
Шикізат базасы
ҒЗТКЖ және инновациялар
Дамыған меншік инфрақұрылым
Патенттер мен лицензиялар
Акционерлік капитал және сыртқы

энергетика

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
КЛЮЧЕВЫЕ
ЦЕННОСТИ
НЕГІЗГІ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ҚҰНДЫЛЫҚТАР

прочие
услуги

природный
уран

РМиРЗМ

ГЕОЛОГОРАЗВЕТКА

Äëÿ
Для ðåãèîíîâ
регионов ïðèñóòñòâèÿ
присутствия è
и ñîòðóäíèêîâ
сотрудников
Болу аумақтары
мен қызметкерлер
Безопасное
производство
и çàùèòà
защита үшін
Áåçîïàñíîå
ïðîèçâîäñòâî
è
-Қауіпсіз өндіріс
және қоршаған ортаны қорғау
окружающей
среды
îêðóæàþùåé
ñðåäû
-Әлеуметтік îòâåòñòâåííîñòü
жауапкершілік
Социальная
ответственность
Ñîöèàëüíàÿ
Клиенттер
үшін
Для
клиентов
Äëÿ
êëèåíòîâ
-Өнімніңкачество
жоғары сапасы
Высокое
продукции
Âûñîêîå
êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè
-Сенімді жеткізулер
Надежные
поставки
Íàäåæíûå
ïîñòàâêè

ЯТЦ

Мемлекет
үшін
Для
государства
Äëÿ
ãîñóäàðñòâà
-Тиімді өндірісïðîèçâîäñòâî
Эффективное
производство
Ýôôåêòèâíîå
-Жоғарыäîõîäíîñòü
табыстылық
Высокая
доходность
Âûñîêàÿ
-Жоғарыðåïóòàöèÿ
бедел
Высокая
репутация
Âûñîêàÿ

ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР

ӨТКІЗУ НАРЫҚТАРЫ

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.

АҚШ
ҚХР
Франция
Германия
Жапония
Корея
Үндістан
Канада

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ШЫҒЫСТАР
ҚҰРЫЛЫМЫ
Себестоимость
Өзіндік
құны

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

ТАБЫСТАР ҚҰРЫЛЫМЫ
258
616
258
616млн.
млн.тенге
теңге

Жалпы,
және
Общие,әкімшілік
административные
и

транспортные расходы

көліктік шығыстар

24 345 млн. тенге

24 345 млн. теңге

Финансовые
затраты
Қаржылық
шығыстар

99843
843млн.
млн. тенге
теңге

Подоходный
Табыс
салығыналог

4 4440
440млн.
млн.тенге
теңге

Өзге
операциялық
шығыстар
Прочие
операционные
расходы

714млн.
млн.тенге
теңге
5 5714

Өзге
операциялық
емес шығыстар
Прочие
не операционные
расходы

3 476млн.
млн.тенге
теңге
3 476

Доходы от реализации
745 млн. теңге
продукции
322322
745
млн. тенге
в
том
числе
по
урановой
соның ішінде уран өнімі бойынша 222 958 млн. теңге
продукции
222 958 млн. тенге
Өнімді өткізгеннен түскен табыс,

Финансовый доход

Қаржылық табыс

5 554
млн. тенге
5 554 млн. теңге

Доход от деятельности совместно
контролируемых и ассоциируемых
ЕТҰ
қызетінен түскен табыс
9 213
млн.тенге
теңге
предприятий
9 213
млн.
Прочие не операционные
Өзге
операциялық емес табыстар 2 472
2 472
млн.тенге
теңге
доходы
млн.
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Жеткілікті өндірістік ресурстарға, шикізат және кадрлар әлуетіне ие бола
отырып, Қазатомөнеркәсіп Компанияның құнын елеулі арттыруға жеткізе
алатын, барынша тиімді басқару жүйесін құруға тырысуда.
Компанияда 2014 жылдың аяғында жария етілген Трансформация
бағдарламасы, мына мақсаттарды шешу үшін тартылған:

1.Істеп тұрған бизнестің операциялық тиімділігін арттыруға.
Осы мақсаттарда, операциялық заттармен, күрделі құрылыспен, айналмалы
капитал мен баға саясатымен қоса, негізгі операциялық аспекттер бойынша
салыстырмалы талдау жүргізіліп жатыр.
2.Бар өсім мүмкіндіктерін зерттеу
Қазатомөнеркәсіп бар аспекттер бойынша құнын құру тізбесі шеңберінде
жоғары шектеріне кіру үшін жұмыс істеуде, сатуды өсіруге және өзінің бар болу
аумақтарын кеңейтуге бағытталған, сондай-ақ жаңа өндірістерді дамыту
мүмкіндігін зерттеп жатыр (бизнесті нарық конъюктурасын ескере
әртараптандыру).

3.Істеп тұрған бизнесті тиімді қаржыландыру мен басқару
Меншік және зайымдық капиталдың құрылымын әр қайсысынын артықшылығы
мен кемшіліктерін ескере отырып оңтайландыру мүмкіндігі қарастырылып
жатыр. Қаржыландыруды тарту мүмкіндіктері, сондай-ақ Компанияның ІРО-ға
шығу дайындығы мен стратегиясы бағаланады.
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4. Активтер қоржынының оңтайлы құрылымын құру
Қолда бар активтеріндегі иелік үлесін арттыру, жаңа бірлескен кәсіпорындарды
құру, жаңа активтерді сатып алу.
Компанияның құнын құруға уран өндіру аясындағы барынша бүгінгі таңда болуы
мүмкін қызметтер мен жұмыстар спектрі кіреді: кен орындарын геологиялық
барлаудан пайдаланған өндіру телімдерін қалпына келтіруге дейін.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

АҒЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТ

Шикізат базасының жағдайы

4 сурет. Қазақстан Республикасының уран провинциялары

Шу-Сарысу провинциясы – 60,1 %
Солтүстік Қазақстан провинциясы – 17,3 %
Сырдария провинциясы – 15,2%

Іле провинциясы – 4,7 %
Каспий маңайы провинциясы – 1,8 %
Балқаш маңайы провинциясы – 0,8%

Қазақстан Республикасындағы уран кен орындарының ауқымы Қазатомөнеркәсіптің негізгі
бәсекелестік артықшылығын қалыптастырады.
Қазақстанда жер астын ұңғылап шаймалау
әдісімен (бұдан әрі - ЖҰШ) пайдалануға жарамды әлемдегі барланған уран қорының 67 % бар.
Сонымен, Компания әлемдегі ірі барланған және болжамды уран қоры кіретін, бірегей шикізат
қорына ие болып отыр.
Қазақстанда баланстық уран қорымен қоса 55 барланған кен орындарының 15-і әзірленіп жатыр,
калған 40 кен орны резервте тұр.
Жаңа уран кен орындарын іздеуге бағытталған, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге
деген Қазатомөнеркәсіп тарабынан жыл сайынғы инвестициялар 1,2 млрд теңге шамасында
құрайды.
Жер қойнауын пайдаланушылармен жүргізілген геологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде
уран қорының өсімі 2014 жылы 115 мың тонна уран құрады (болжамды ресурстарды қорға
ауыстыру есебінен).
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АҒЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТ

01.01.2015 жылға барланған уран қорының көлемі, тонна
Барланған уран
қорының көлемі

Қорлар (С1+С2)

Барлығы

Қазақстан
Оның ішінде к
елісімшартталғандары
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Ресурстар (Р1+Р2)

1 464 091

928 508

535 583

892 800

720 468

172 332

439 301

369 863

69 438

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ КӘСІПОРЫНДАРЫ ИГЕРІП
ЖАТҚАН КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖОБАЛЫҚ ҚУАТЫ,
жылына тонна уран
970 Заречное
1530 Северный Харасан, уч.Харасан-2+ЮВФ
1500 Северный Харасан, уч.Харасан-1
1231 Буденовское, уч.№3-4
1000 Буденовское, уч.№1
2031 Буденовское, уч.№2
1000 Мынкудук, уч.Западный
2000 Инкай, уч.№4
1000 Акдала
Моинкум,
4000 уч.№1-3
2000 Инкай, уч.№1-3
750 Ирколь
500 Семизбай
Мынкудук,
2000 уч.Центральный
1000 Мынкудук, уч.Центральный
500 Моинкум, уч.№3 (Центральный), северная часть
400 Моинкум, уч.№1 (Южный), южная часть
550 Канжуган, (включая уч.Кайнарский)
1000 Мынкудук, уч.Восточный
300 Уванас
1000

2000

80

3000

4000
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Уран өндірісі

2014 жыл қорытындысы бойынша, ҚР уран өндіру ауқымы 22 829 тонна құрады.
Қазақстан Республикасы әлемдік уран өндірісіндегі көш басшылықты сақтап
қалды, сөйтіп дүние жүзінде өндірілген уранның 40,5 % үлесін алды. Uranium
Market Outlook Q1 - Ux Consulting деректеріне сәйкес, 2014 жылы әлемде 56 327
тонна уран өндірілді.

Қазатомпром
басқалар

Рессей

басқалар

Қазақстан

Қазатом өнеркәсіптің өндіру көлемі, еншілес және тәуелді ұйымдардағы қатысу
үлестерін ескергенде, 2014 жылы 8,4%-ға өсіп, 2013 жылғы 12,6 мың тоннаның
орнына 13,6 мың тонна уранды құрады. Компания әлемдік уран өндірісінің 24,2%
қамтамасыз етіп, табиғи уранның әлемдік нарығындағы көшбасшылық
жайғасымын сақтап қалды.

УРАН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ, тонна

æ.

Қазатопром

æ.

æ.

Қазақстан
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Бүгінгі күні Қазатом өнеркәсіп құрамына 16 уран өндіруші кәсіпорын кіреді,
олардың төртеуі қайта өңдеу қызметін атқарады. Оларға қарасты 22 кен орны
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақмола облыстарында орналасқан.
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Компанияда уран өндіру көрсеткіштерінің өсуі бекітілген өндірістік бағдарламаға және тау-кен
жұмыстарының жоспарына, сондай-ақ «Қызылқұм» ЖШС-тен және «Бетпақ дала» БК» ЖШС-тен
жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа
уақытша тапсыруға сәйкес жүргізілді. 2015 жылы жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тан «Оңтүстік таукен-химия компаниясы» БК»
ЖШС-ке және ««Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» ЖШС-ке тапсыруға байланысты уран өндіру көлемі
төмендейтін болады. 2015 жылы уран өндіру жоспары 12,8 мың тоннаны құрайды.

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 деңгейі 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 Интернетсайтындағы «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 карьерлік) жер бетіне шығармай,
технологиялық құбырлар жүйесі арқылы жер бетіне жеткізеді.

82

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Халықаралық атом энергиясы агенттігі (ХАЭА) аталған технологияны кен орындарын
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 Қазатомөнеркәсіп кеніштері – бұл өндіруші саладағы hi-tech. Кеніштердің техникалық
қамту барлық қауіпсізідік пен сапа стандарттарына сай келеді. Өндірісте орталықтандырылған
басқару жүйесі қолданылады, ол тек қана пайдалану шығындарын азайтып қоймай, қауіпсіз
еңбек қызметін де қамтиды, кеніштің барлық жұмыс процесі үздіксіз бақылауда.

ЯДРОЛЫҚ ОТЫН ЦИКЛЫ
Ядролық-отын циклы (бұдан әрі – ЯОЦ) – уран кенін қайта өндейтін, уран конверсиясы, ядролық
реакторлардың функциялауын одан әрі пайдаланған отын қоймасына жылжытып қамтамасыз ету
үшін отынды байытып және дайындап шығаратын зауыттары, пайдаланған отынды қайта өндейтін
зауыттар арқылы және олармен байланысты аралық қоймалар мен радиобелсенді қалдықтарды
көмуге арналған қоймалар арқылы уран кеніштерінен ядролық материалдың жылжуымен өзара
байланысты кәсіпорындар жүйесінде жүзеге асырылатын іс-шаралар кешені. Қызметті
әртараптандыру стратегиясын іске асыру мақсатында, Компания пайдаланған отынды қайта
өндеуден басқа, ядролық отын циклының барлық буындарын іс жүзінде қамтуға ұмтылады.
Қазақстан аумағында ең ауқымды уран өнімін шығару «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-та (бұдан
әрі – «ҮМЗ» АҚ) жүргізіледі, ол мыналарды қамтиды:

Конверсиялық кәсіпорындарда тікелей фторлауға жарамды табиғи уран оксидтері;
Ядролық тазалық керамикалық сұрыпты уран диоксидінің төмен байытылған ұнтақтары;
АЭС реакторларына арналған уран диоксидінің отын таблеткалары;
Байытылмаған және байытылған уранды, ядролық отынды фабрикациялау бойынша
өндірістің және уран саласындағы ғылыми-зерттеу кәсіпорындарының, соның ішінде
жанғыш нейтрондар жұтқыштары және қуыстар құрайтын қосымдары бар скраптар мен
технологиялық емес айналымдарды қайта өндеу жөніндегі қызметтер.
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2014 жылы «ҮМЗ» АҚ-та уран диоксиді ұнтағына дейін қайта өнделген алыс-беріс уран шикізатының
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(скраптар мен күл) көлемі 49,97 тоннаны құрады.

2015 жылға арналған жоспарда 42,2 тонна

скраптар мен күл бар. Өз шикізатынан уран диоксиді ұнтағын шығару 20 тонна уран құрады, 2015
жылға арналған жоспар 28 тонна уран құрайды.
Отын таблеткаларын шығару 10,3 тонна уран құрады, 2015 жылға арналған жоспар 24 тонна
уранды құрайды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық-отын циклында:

УРАН
ӨНДІРУ

СӘУЛЕНЕНГЕН
ЯДРОЛЫҚ ОТЫНДЫ
ҚАЙТА ӨНДЕУ

РБҚ
САҚТАУ

УРАН
ИЗОТОПТАРЫНЫҢ
БӨЛІНУІ (байыту)

КОНВЕРСИЯ
(ӨТУІ
UO
в UF)
3 8
6

УРАН ОКСИДІ ҰНТАҒЫ
МЕН ОТЫН
ТАБЛЕТКАЛАРЫН
ШЫҒАРУ

РЕАКТОРСАЛУ

Қазатомөнеркәсіп қатысатын ЯОЦ сатылары.

ОТЫН
ЖИЫНТЫҚТАРЫН
ШЫҒАРУ (ЖБҚ)*

Құрылуы жоспарланбаған өндірістер.

Сатылы-интеграцияланған компания құру жөніндегі стратегиялық бағдарламаны іске асыру нәтижесінде
Қазатомөнеркәсіп кіретін ЯОЦ сатылары.

2014 жылы Компания қытай АЭС қажеттілігі үшін жылубөлуші құрастырмаларды шығаратын
бірлескен кәсіпорынды ҚР аумағында құру жұмыстарын бастады.
Қазатомөнеркәсіп пен
CGNPC Ядролық энергетика саласындағы өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту және
тереңдету туралы келісімге қол қойды.
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Қазатомөнеркәсіп, ұлттық оператор ретінде, Компанияның техникалық әлеуетін арттыруға және
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытын ұстанған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, 2012 жылы САМЕСО канадалық компаниясымен уағдаластықтар
туралы қол қойылған

меморандумға сәйкес, конверсия зауытын аффинаждық қайта бөлу

жобасы бойынша жұмыстарын жалғастыруда.
Жобаны басқару құрылымы бекітіліп, жобаның алдын ала ТЭН мен ҚЭМ дайындау жұмыстары
жүргізілді. Қазіргі кезде тараптар алдын ала экономикалық көрсеткіштерін, оларды жақсарту
нұсқаларын пысықтап жатыр.

2015 жылдың аяғына таман тараптар инвестициялар туралы

шешімді қабылдап, зауыт құрылысы шарттарын келісуді жоспарлап отыр.

Байыту
ЯОЦ-тың жоғарылау бөлінісіне қатысу арқылы Компанияның бизнесін әртараптандыру
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 («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – акциялардың 50%, «ТВЭЛ» АҚ – акциялардың 50%).
2014 жылы «УБО» ЖАҚ маркасымен дайын өнімді жөнелту жоспарланған көлемінде жүзеге
асырылды.
«Басқару және стратегия: ағымдағы жайдай мен болжаулар» атты бөлімінде «УБО» ЖАҚ
өндірісінің көрсеткіштері 2013 жылдан бергі динамикада көрсетілген.

Реконверсия
Реконверсия байытылған уран гексафторидін (UF6) уран диоксидіне (UO2) қайта конверсиялау
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-тағы технологиялық қуаттарымен жүзеге асырылуды. Қайта
конверсиялау кезінде алынған уран диоксидінің ұнтағы отын таблеткаларын шығару кезінде
қолданылады.

Жылу бөлгіш құрастырмалар
Қазақстанда отын таблеткалары «ҮМЗ» АҚ-та шығарылады, бұл зауыт жоғары технологиялық
автоматталған ғылыми-өндірістік кешені бар АЭС үшін отын таблеткалары компоненттерін
шығаратын әлемдегі ірі зауыттарының бірі болып табылады.
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2011 жылдан ҚХР-на «ҮМЗ» АҚ шығарған отын таблеткаларын жөнелту жүзеге асырылуда. 2014-
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2016жж Отын таблеткаларын жеткізуге арналған келісімшарттың №3 Толықтыруы 2014 жылғы 31
наурызда жасасылған, оған сәйкес 2014 жылғы 07 тамызда ҚХР-на 10 тонна отын таблеткалары
жеткізілді.

Жылу бөлгіш құрастырмалар
2014 жылғы желтоқсанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен Қытай Бас Ядролық-энергетикалық
корпорациясы (CGNPC)

арасында Ядролық энергетика саласындағы өзара тиімді

ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету туралы келісімге қол қойылды (бұдан әрі -Келісім).

Келісім шеңберінде «ҮМЗ» АҚ базасында қытай АЭС қажеттілігі үшін жылубөлуші
құрастырмаларды (ЖБҚ) шығаратын бірлескен кәсіпорынды құру жоспарлануда. 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.

Тараптар жобаның тездетіп іске асырылуына және 2018 жылы

ЖБҚ зауыты өнімін шығаруды

бастауға барынша күшін салуға келісті.

Атом станциялары
2014 жылғы 20 мамырда Астана қаласында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және «Росатом» МК
арасында Қазақстан Республикасы аумағында атом электр станциясын салудағы ынтымақтастық
бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Тараптар Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметі арасында келісім жасауға қолдау
көрсететіні құжатта көзделген болатын. Бұл келісім тараптардың жобасы, құқықтары мен
міндеттерінің іске асырылуы үшін жалпы жағдайларды көздейді.

2014 жылғы 30 қыркүйекте мемлекет басшыларының қатысуымен Қазақстан мен Ресейдің
аймақаралық ынтымақтастығының XI форумы алаңында, Атырау қаласында ҚР Үкіметі мен РФ
Үкіметі арасында Қазақстан Республикасы аумағында атом электр станциясын құрып, пайдалануға
қосудағы ынтымақтастық туралы келісімнің жобасына қол қойылды.
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Қазіргі кезде ҚР Үкіметі және, атом энергиясы боынша уәкілетті органы ретінде, ҚР Энергетика
министрлігі

АЭС салу орнын анықтау және, АЭС-ын жобалау, құру және пайдалануға қосу

сатылуы күтілетін атом технологиялардың әлемдегі нарығын талдайтын процедуралар
аяқталуда.
АЭС салу жөніндегі ақырғы шешім ҚР Үкіметімен АЭС құрылысының техникалық-экономикалық
негіздеменің қорытындысы негізінде қабылданатын болады, бұл , Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес,

экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық сараптамадан және

қоғамдық тындаулардан өтеуге тиіс. Техникалық-экономикалық негіздеменің әзірлеуін бастау
2015 жылға жоспарланып отыр.

СИРЕК ЖӘНЕ СИРЕК ЖЕР МЕТАЛДАРЫ
Сирек және сирекжер металдарын ( бұдан әрі – СМ және СЖМ) өндіру және олардың негізінде
өнімді шығару да «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың бастапқы бағыты болып табылады. 2014
жылы Компания аталған бағыт бойынша Даму стратегиясын, сондай-ақ шетелдік әріптестермен
белсенді ынтымақтастықты іске асыруды жалғастырды.

Жапониямен бірлескен жоба SARECO
2010 жылы құрылған «SARECO» БК» ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – 51% және Sumitomo
Corporation – 49%) 2014 жыл ішінде сирекжер өнімінің жоғарытехнологиялық өндірісін құру
бойынша зауытты пайдалануға қосу жұмыстарын жалғастырды.
Степногорск қаласындағы SARECO зауыты әр түрлі типтегі шикізатты термикалық және
гидрометаллургиялық қайта өндеудің бірегей кешені болып табылады. SARECO зауыты,
өндірістік қуатын 2016 жылы TREO (СЖМ оксидтерінің сомасы) 3 мың тоннаға дейін және 20182019 жылдарға қарай жылына TREO 5-6 мың тоннаға дейін арттырып, жылына TREO 1,5 мың
тоннаны шығаруға есептелген. Шығарылатын өнімнің елеулі бөлігін «ауыр топтың» СЖМ
құрайтын болады.
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Жоба шеңберінде 2014 жыл ішінде жабдықтар мен технологиялық процестің кешендік сынауы
аяқталды; СЖМ ұжымдық концентратының талап етілетін сапа деңгейі қамтамасыз етілген;
персоналды оқыту жүргізілді және талдау зертханасының жұмысы қалпына келтірілді; жұмысты
реттеу-қосу жұмыстары мен өнімді тестілеу аяқталды. 2014 жылдың маусымында РФ-дағы
ақырғы тұтынушы адресіне зауыттың дайын өнімінің алғышқы тиеп-жіберілуі өтті. Өндірістік
процесті жетілдіру жұмыстары жалғасып жатыр.

Жапонияның нарығы

SARECO негізгі мақсатқа сай нарығы болып табылады.

Кәсіпорын

бастапқы өнімді - СЖМ ұжымдық концентратын шығаратын жобамен ғана шектеліп қалмайды.
2017 жылға қарай өндірісті ұзақмерзімдік шикізат көзімен қамтамасыз еткен жағдайда Қазақстан
аумағында бөлуші өндіріс, ал бірнеше жылдан кейін – СЖМ негізінде магниттер өндірісі
құрылатын болады.
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Тантал және ниобий өндірісі

нарығына шығу үшін «ҮМЗ» АҚ дамыған түйіршектер нысаны бар жоғары сыйымды конденсаторлық
ұнтақтарды және жарқыншақты түйіршектер нысаны бар агломерирленген ұнтақтарды, сондай-ақ
конденсаторларды сыртқа шығару үшін 0,15-0,3 мм диаметрдегі тантал сімтемірін шығаратын
технологияны әзірлеп, жобаларды іске асырды.
Ағымдағы жағдай бойынша «ҮМЗ» АҚ кондесаторларды шығарытындардың барлығымен байланыс
орнатты.
2014 жылы «ҮМЗ» АҚ-тың ашық даусыз қайта өндеуші ретіндегі мәртебесін растайтын

EICC

сертификаты ұзартылды. Сондай-ақ «ҮМЗ» АҚ Vishay компаниясының сапа жүйесінің аудитін өткен.
Ниобий және тантал өнімін шығару көрсеткіштері «Стратегия және басқару: ағымдағы жағдайы және
болжау» атты бөлігінде динамикада 2012 жылдан көрсетілген.

Бериллий өнімі
«ҮМЗ» АҚ бериллий өндірісінің рудалық шикізаттан таза металға дейінгі толық металлургиялық
циклы бар және әлемде қуаты бойынша американың Materion Corp-ынан кейінгі екінші болып
табылады.

2014 жыл ішінде «ҮМЗ» АҚ-пен үш Қытай ғылыми-зерттеу мекемелерімен бериллийдің
конструкциялық сорттарынан жасалған бұйымдарды жеткізу мәселесіне арналған техникалық
талаптарды келісу жөніндегі жұмыстар ойдағыдай жүргізілді.
Бериллий өнімін шығару көрсеткіштері «Стратегия және басқару: ағымдағы жағдайы және
болжау» атты бөлігінде динамикада 2012 жылдан бастап көрсетілген.
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ЭНЕРГЕТИКА
Маңғыстау облысындағы «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС электр- және жылу энергиясының негізгі
өндірушісі болып табылады. Кәсіпорында энергия- және су шығаратын бірегей кешен бар, оның
Қазақстанда және ТМД елдерінде сыңары жоқ. Тұшыланған суды пайдалану «МАЭКҚазатомөнеркәсіп» ЖШС электр- және жылу энергиясын шығару технологиясын бірегей етеді.
Кәсіпорын кешеніне жылу электр станциялары және көп корпустық дистиллятты тұшытатын
қондырғылары кіреді.
Есеп беру кезеңде «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС –те 12000 м3/тәулігіне дистилятты шығаратын
ГТПИ-3 тұшыту қондырғысына сынақ түрінде қосу жүзеге асырылды.
Бекітілген Іс-шаралар жоспарына сәйкес, қондырғылардың режімін тапсырылған параметрлерге
келтіру бойынша іске қосу-реттеу жұмыстар жалғасуда, 2015 жылы «24 000 м3/тәулігіне өнімділігі
бар ГТПИ-2,3 тұшыландыру қондырғысын салу» атты жобаны мемлекеттік комиссияға ұсыну үішн
қажетті құжаттардың рәсімдеуі жүргізіліп жатыр.
2014 жылы «СКЗ-U» ЖШС күкірт қышқылын шығаратын зауытынан электр энергияны өткізу
басталды. Күкірт қышқылын шығару технологиясы заманауи, тиімді және сонымен қоса электр
энергияны шығаруды мүмкін етеді.
Жылу және электр энергиясын шығару көрсеткіштері «Стратегия және басқару: ағымдағы жағдайы
және болжау» атты бөлігінде динамикада 2012 жылдан көрсетілген.

Жаңартылатын энергия көздері
Қазіргі кезде Қазатомөнеркәсіп жаңартылатын энергия бойынша бір қатар жоғары технологиялық
инновациялық жобаларды іске асырып жатыр.
«KAZ PV қазақстандық кремний негізінде фото электр модульдер өндірісін құру» жобасы
Аталған жобаның іске асырылуы шеңберінде үш кәсіпорын қызметін жүзеге асырып жатыр:

1. «KazSilicon» ХК» ЖШС (Алматы облысы, Үштөбе қ.)
Кәсіпорын Алматы облысы Сарыкөл кен орнында кварц өндірумен (кварц қоры 1 700 000
тонна) айналысады және кварцты металлургиялық кремнийге дейін қайта өндеуді (қуаты
жылына 5 000 тонна металлургиялық кремний) жүзеге асырады.
2014 жылы «KazSilicon» ХК» ЖШС Clean Power Innovation компаниясының өкілдерімен бірге
жақсартылған сападағы кремнийді (UMG) алу үшін металлургиялық кремнийді тазалау
технологиясын енгізуді аяқтау бойынша жұмыстар жүргізді.
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2. «Astana Solar» ЖШС (Астана қ.)
Кәсіпорын өз зауытында фотоэлектр модульдерін шығарады Зауыттың қуаты: жылына

Қазіргі кезде AREVA-мен (Франция) 2014 жылдан фотоэлектр модульдерін жеткізуге
арналған 3 жылдық off-take-келісімшарттарға қол қойылды (келесі 3 жылға ұзартумен
қоса). Сондай-ақ «QatarSolarEnergy»-мен ынтымақтастық туралы меморандум
жасалды.
2014 жылғы 1 тоқсанда зауыттың өнімі Халықаралық электр техникалық
комиссиясының стандарттары талаптарына сәйкестігі туралы сертификаты алынды:
МЭК 61215-2005, МЭК 61730-1, МЭК 61730-2, сондай-ақ тауар республика аумағында
шығарылғанын растайтын CT KZ сертификаты алынды. Сонымен қоса, 2014 жылғы
қантарда Серіктестікпен, ИСО 9001-2009, СТ РК ИСО 14001-2006, СТ РК OHSAS
18001-2008 СТ ҚР талаптарына сәйкес, сапа, экология менеджменті, кәсіби қауіпсіздік
менеджменті мен денсаулық менеджментінің біріктірілген жүйесінің сертификаты
алынды.
Қазіргі кезде күн модульдері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеніштерінде орнатылып
жатыр.
3. «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС (Өскемен қ.)
Зауыт қазақстандық кремнийден және ұяшықтардан күн энергиясын электр
энергиясына аударатын фотоэлектр пластиналарын (кәсіпорынның жылдық қуаты: сұр
пластина (wafer) – 77 МВт у.м. немесе 18 500 мың дана; ұяшық (ФЭП) – 65 МВт у.м.
немесе 16 765,6 мың дана) шығаруға бағыт ұстанған.
2014 жылы «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС-те құрылыс-монтаж жұмыстар жүргізіп,
іске қосу-реттеу жұмыстарына старт берілді. Француз компанияларымен (SEMCO және
ECM) жасалған келісімшарттарға сәйкес технологиялық жабдықтарды алдын ала
қабылдау сынақтары 2014 жылы жүргізілді, олардың барысында жарамды және
«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС талаптарына сәйкес келеді деп мойындалған 481 978
дана көлемінде (1,901422 МВт) өнім шығарылды. Соңғы қабылдау сынақтары мен
зауытты пайдалануға қосу 2015 жылдың үшінші тоқсанына жоспарланды.
IRYSOLAR француз компаниясымен дайын өнімді (пластиналар платиналар мен
ұяшықтарды) сатып алуға арналған off-take-келісімшартқа қол қойылды.
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50 МВт, бұл 223 мың фотоэлектр модульдері. Оның өндірісі 2012 жылы басталды.
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«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында жел энергетикалық станциясын салу және
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пайдалануға қосу» ( «Форт-Шевченко» жел станциясы) жобасы.

Аталған жобаны «Сирек металл Компаниясы КТ» бірлескен кәсіпорны іске асырады
(«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ - 51%,

«Tosiba» корпорациясы - 49%). UNISON (Оңтүстік Корея)

компания шығаратын 2МВт номиналдық қуатымен жел энергетикалық қондырғыларды орнатып,
болашақта 42 МВТ-ға дейін кеңейтіп, 20 МВт қуатымен жел электр станциясын салу көздеп отыр.

Есепті кезеңде бірлескен кәсіпорын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірледі.
«Форт-Шевченко» атты жел станциясының бірінші кезегін салу 2015 жылдың екінші тоқсанына
жоспарланып отыр. 30 МВт қуатымен «Форт-Шевченко» атты жел станциясының екінші кезегін іске
қосу 2016 жылға жоспарланған.

Бұдан басқа, қазіргі кезде Қазатомөнеркәсіп «Тошиба» Корпорациясымен бірлесіп «Сары-арқа»
ӘЭА аумағында (Қарағанды қ.) қуаты үлкен (1,5÷5 МВт) жел қондырғыларының отандық өндірісін
Қазақстан аумағында ұйымдастыру жөніндегі мәселені пысықтауда.
«Жел роторлық турбиналар (БЖРТ) және олардың негізінде кешендік энергетикалық жүйелер
өндірісін құру» жобасы.

«Экоэнергомаш»

ЖШС қызметі Қазақстан Республикасында Болтовтың жел роторлық

турбиналарының және олардың негізінде 2, 5, 8 және 16 кВт қуатымен кешенді энергетикалық
жүйелерінің лицензиялық өндірісін құруға бағытталған.
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Қосалқы кешен

араласатын кәсіпорындарды біріктіреді. Бұл ретте қосалқы және қызмет көрсетуші кешеннің
кәсіпорындары негізгі қызметтің маңызды буыны болып табылады.
Әрбір кәсіпорын жақсы заманауи байланыс жүйесін, тиянақты жұмыс істейтін көлік
шаруашылығын, реагенттер мен электр жабдықтауды тоқтаусыз жеткізуді қажетсінеді. Атом
саласы стратегиялық сипаты бар болғандықтан, ақпараттық қауіпсіздікке және өндірістік
нысандарды жеке қорғау жүйесіне деген жолдары да барлық мемлекеттік және халықаралық
стандарттарға сай келуге тиіс.
Мысалы, Қазатомөнеркәсіп құрылымында келесі қосалқы кәсіпорындар белгіленген:

«Каустик» АҚ химиялық өнеркәсіп кәсіпорны
«Волковгеология» АҚ геологиялық барлау кәсіпорны
«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС – тасымалдау қызметтерін көрсететін компания
«СКЗ-U» ЖШС күкірт қышқылы зауыты
«Байланыс-НАК» ЖШС байланыс кәсіпорны
«Қорған-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС мамандандырылған күзет бөлімшесі
«Уранэнерго» ЖШС энергетикалық компаниясы
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ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ

« Қ а з а т о м ө не р к ә с і п » Ұ А К » А Қ қ ы з м е т і не ы қ п а л е т к ен
макроэкономикалық тенденциялар
2014 жыл ішінде споттық баға құбылмалы болды. Бұл екейінгі 3-4 жылда болған елеулі құбылыс.
2014 жылдың басында споттық баға индикаторы 34,50$/фунтU3O8 деңгейінде болған, содан кейін
бұл көрсеткіш ұдайы төмендеп тұрды. Баға 30,00$/фунтU3O8 белгіден төмен түседі деп ешкім
күтпеген. Баға өз төмен шегіне жетті деп жыл басында талдаушылар айтқан болатын, алайда
ағымдағы жылғы сәуірде баға 35,00$/фунтU3O8 төмен түсіп, ал мамырда 30,00$/фунтU3O8
деңгейді баса өтті. 2014 жылғы 23 маусымда жаңа тарихи ең төмен 28,00$/фунтU3O8 деңгейіне
жетті. Бұл 2005 жылғы мамырдан бастап ьеркітілген ең төмен деңгейі. ІІ-ші тоқсанда споттық баға
үнемі жоғары көтеріліп тұрды. Тамызда

U3O8 табиғи уранға арналған споттық баға бір айда 15%-

ға жуық 32,00/$фунтU3O8 деңгейіне дейін өсті, қыркүйектің аяғына қарай өсуді жалғастырып,
36,50/$фунтU3O8 деңгейіне жетті. Бұл 2013 жылдан бастап беркітілген ең жоғары деңгей.
Бағаның қарқынды өсуі энергетикалық компаниялар сұранысының артуынан туындаған жоқ, , сол
кезеңде кезеңдегі нарықтағы ахуал мен мен қатарлерден пайда болған белгісіздікке байланысты
өрбіді, бағаның өсуіне фундаменталды алғышарттар болған емес. Қыркүйекте баға күрт
көтерілгеннен кейін, қазанда споттық баға тұрақтап қалған еді, сатып алу сұранысының күшейюін
және кұлдырауын көрсететін болмашы емес вариациялар байқалды. Қазанның аяғында сатып алу
белсенділігі өсіп, бағалар жоғары көтерілді. Қарашада

споттық нарықтағы уран бағасы

күрт

жоғарылап, қарашаның ортасына қарай апта сайынғы споттық баға индикаторлары
44,00$/фунтU3O8 деңгейге жетті. Осындай апта сайынғы индикаторлардың деңгейін TradeTech
2012 жылғы қыркүйектен, ал UxC 2013 жылғы қантардан бекіткен емес. Қарашада баға
көтерілгеннен кейін оның төмендеуі байқалды, сөйтіп жыл соңында споттық баға 35,00-36,00$/фунт
U3O8 деңгейінде болды. 2014 жылы бағаның төмендеу себептері, 2013 жылғыдай Жапониядағы
реакторлардың бос тұруы, екінші көздерден түскен түсімдердің көбеюі болды. Бірақ баға
төмендеуінің басты себебі - қоймадағы қорлардың көбеюінен тұтынушылар тарапынан сұраныстың
төмендеуі.
Уранның орташа споттық бағасы (Ux U3O8 Price) 2014 жылы 33,42$/фунт U3O8 құрады. Уранның
бұдан кейінгі бағасы Жапония АЭС-тері жұмысының жандануына және әлемде АЭС энергия
блоктарын салу жоспарларына байланысты болмақ.
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Сатып алулар және ішкі жобалар

2014 жылы Компания 6,370 миллион теңге сомасына «Заречное» БК» АҚ-тың
жарғылық капиталына қосымша салымды жасады, оның нәтижесінде
Компанияның қатысу үлесі 49.92%-ға дейін артты.
Сондай-ақ 730 миллион теңге сомасына (2013: 2.509 миллион теңге)
«Уранэнерго» ЖШС-тің жарғылық капиталына қосымша салым жасады.
2014 жылы Компания екі біріккен кәсіпорынды құрады: «Оңтүстік таукен химия
компаниясы» БК» ЖШС 30%-дық қатысу үлесі бар және жарғылық капиталға 19
миллион теңге сомасына салым жасады; «Хорасан-U (Хорасан-У)» БК» ЖШС
33,98 %-дық қатысу үлесі бар және жарғылық капиталға 18 миллион теңге
сомасына салым жасады.
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2014 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазатомөнеркәсіптің бір қатар
кәсіпорындарын бәсекелес ортаға тапсыру туралы қаулыны қабылдады, оған
сәйкес Компания 2014 жылы «Қазгеомаш» ЖШС-тегі қатысу үлесін іске асырды.
2014 жылғы сәуірде Қазатомөнеркәсіп, (МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-тің
еншілес кәсіпорны болып табылатын «Ақтаугазсервис» АҚ-тың 100% акциялар
пакетін де іске асырды.
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Қызметтің негізгі көрсеткіштері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2013-2014 жылдар динамикасындағы негізгі
шоғырландырылған қаржы көрсеткіштері
Көрсеткіш

2014 г.

2013 г.

EBITDA
Өнімді өткізуден және
қызмет көрсетуден
түскен табыс
Өткізудің өзіндік құны

Операциялық пайда

Жылдағы пайда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
иелеріне жататын
жиынтық табыс
Ақшалай қаражаттар және
олардың жыл аяғындағы
эквиваленті

Кредиттер
мен зайымдар
CAPEX*
Жария етілген
дивидендтер
Уран өнімін сату
*күрделі салымдар, қаржылық инвестициялар, бағалау және барлау
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Табиғи уранның тотығы-шала тотығы бағасының елеулі құбылмалылығында байқалған
макроэкономикалық беталысы, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейде АҚШ долларына орай
қатысты ұлттық валютаның құнсыздануы 2014 жылғы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің

Табиғи уран нарығындағы әлімдік бағаның түсуіне қарамастан, Компанияның 2014 жылғы
ақшалай түсімі өткізу көлемінің өсуі және АҚШ долларының теңгеге қатысты өзгеруіне
байланысты артты. арқасында артты.
.
Компанияның 2014 жылғы қорытындысы бойынша пайдасы 15 248 мың теңгені құрады, бұл 2013
жылдағыдан 58%-ға аз. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және бірлескен кәсіпорындардың АҚШ
долларымен ірілендірілген міндеттемелерге

жататын (зайымдар мен кредиттер) бағамдық

айырмашылықтан болған залалдарды мойындау аталған көрсеткішке негізгі теріс ықпал етті.
«Самұрық-Қазына» АҚ-тың еншілес ұйымдарға қатысты Дивидендтік саясатына сәйкес,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың дивидендтері 2014 жылы 5 385 млн. теңгені құрады.

Өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден түскен табыс
Қазатомөнеркәсіп негізгі алты сегмент қиығында қызметін жүзеге асыруда:

Уран өнімі

уранды өндіру, қайта өндеу және уран өнімін сатумен
көрсетілген;

Бериллий өнімі

бериллий өндірісімен және бериллийден жасалған
бұйымдарды сатумен, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен және
әзірлеулермен көрсетілген;

Тантал өнімі

тантал өндірісімен және танталдан жасалған бұйымдарды
сатумен, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен және әзірлеулермен
көрсетілген;

Энергия ресурстары

электр энергиясы, жылу энергиясы және су өндірісімен және
сатумен көрсетілген;

Баламалы энергетика

Баламалы энергетика үшін жабдықтар өндірісімен және
сатумен көрсетілген;

Өзге операциялар

Өзге өнім өндірісімен және сатумен көрсетілген;

97

АҒЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТ

қорытындысына елеулі ықпал көрсетті.
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2014 жылғы табыстың сегмент бойынша қимасы, млн теңге

Уран өнімі
Берилий өнімі
Тантал өнімі
Энергоресурстар
Баламалы энергия
көздеріне қондырғылар
Басқалары

Қазатомөнеркәсіптің 2014 жылғы 12 айдағы өнім өткізуден түскен шоғырландырылған пайда 322
745 млн. теңгені құрады, бұл 2013 жылғы көрсеткіштен 12%-ға артық (2013: 288 283 млн. теңге).
Сату құрылымы төменде көрсетілген:

Млн.
теңгемен

Уран өнімі

Бериллий өнімі

Тантал өнімі
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Энергия
ресурстары

Баламалы
энергетика үшін
жабдықтар

Өзгесі
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Клиенттердің географиялық орналасуы бойынша 2013 және 2014 жылдардағы сатылым
құрылымы, млн. теңге

2014 ж.

Елдер

Қазақстан
Қытай
Америка Құрама Штаттары
Жапония
Франция
Үндістан
Германия
Канада
Оңтүстік Корея
Ресей
Австрия
Швейцария
Басқалар
Жиыны
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2014 жылы сату құрылымы 2013 жылмен салыстырғанда өзгермеген. Табыстың негізгі бөлігін
Компания уран өнімін сатудан алады, ол жалпы табыстың 69%-ын немесе 223 124 млн.теңгені
құрайды. Энергия ресурстарын сатудан түскен табыс 14% (45 719 млн.теңге) құрайды,тантал және
бериллий өнімін сатудан түскен пайда тиісінше 4% (11 843 млн.теңгені) және 3% (8 531 млн.теңгені)
құрайды, тиісінше баламалы энергетикадан түскен пайда 1% (4 417 млн.теңге) құрайды. Өзге
табыстар негізінде ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі қызметтер бойынша, көлік қызметінен және
өзге қызметтерден түскен табыстан тұрады.
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2014 жылғы географиялық қатысу бойынша сату құрылымы, 2013 жылғымен салыстырғанда,
өзгерді («Қатысу географиясы» бөлімінде толығырақ).

Өткізілген өнімнің өзіндік құны, млн. теңге
Әкімшілік шығыстарды құраушы

2014 ж.

2013 ж.

Шикізат пен материал
Қайта өндеу және өзге қызметтер
Персонал еңбегіне ақы төлеу
Тозу және амортизация
Табыс салығынан басқа салықтар
Тасымалдау бойынша шығыстар
Коммуналдық қызметтер
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу
Жалға алу
Зерттеулер мен әзірлеулер
Өзгесі

Жалпы ортақ және әкімшілік шығыстар

Қазатомөнеркәсіп 2014 жылғы өнім өткізудің өзіндік құны 258 616 млн. теңгені құрады, бұл 2013
жылғы көрсеткіштен 12%-ға немесе 28 712 млн. теңгеге жоғары. Өткізілген өнімнің өзіндік құны өткізу
көлемінің ұлғаюына сәйкес өсті. 2013 және 2014 жылдары шығыстарды оңтайландыру және
қысқарту бойынша іс-шаралар іске асырылған болатын, бұл

Компания қызметінің нәтижесіне

табиғи уран нарығындағы төмен бағалардың теріс ықпалын жалпы төмендетуді мүмкін етті.
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Әкімшілік шығыстар, млн. теңге
2014 ж.

2013 ж.

Персонал еңбегіне ақы төлеу
ККонсультацияылық, аудиторлық және ақпараттық
қызметтер
Жалға алу
Тозу және амортизация
Табыс салығынан басқа салықтар
Зерттеулерге арналған шығыстар (ҒЗТКЖ)
Іс-сапарлық шығыстар
Шикізат пен материал
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу
Оқытуға арналған шығыстар
Байланыс қызметтері
Коммуналдық қызметтер
Күдікті қарыздар бойынша резервтер
Банктік қызметтер

Жалпы ортақ және әкімшілік шығыстар

2014 жылғы әкімшілік шығыстар 2013 жылғы көрсеткіштен 32%-ға немесе 9 417 млн. теңгеге
төмен. Негізгі себептер – бұрында төленген айыппұлдарды қайтару, 2015 жылға арналған ҒЗТКЖ
бойынша шығыстарды актілеуді ауыстыру, сондай-ақ күдікті қарыздар бойынша резервтерді
қысқарту.
Өзге шығыстар бойынша төмендеу 2014 жылғы шығыстарды оңтайландырумен, сондай-ақ 2015
жылға арналған шығыстарды актілеуді ауыстырумен негізделген.
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Әкімшілік шығыстарды құраушы
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Өткізу бойынша шығыстар, млн. теңге
Өткізу шығыстарын құраушы

2014 ж.

2013 ж.

Тиеп, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар
Персоналдың еңбегіне ақы төлеу
Комиссиялық сыйақы төлемі
Жалға алу
Шикізат пен материал
Өзгесі

Жиыны

2014 жылғы дайын өнімді тасымалдау мен өткізу бойынша шығыстар 2013 жылғы көрсеткіштен
13%-ға немесе 501 млн. теңгеге жоғары, бұл негізінде тасымалдауға арналған шығыстарды
арттыру есебінен болды. Бұл табиғи көрсеткіштегі тотығы-шала тотығын жеткізуді арттыруға
байланысты.

Қаржы кірістері мен шығыстары, млн. теңге

Атауы

2014 ж.

2013 ж.

Бағамдық айырмашылығы бойынша таза табыс
Қаржы табыстары
Қаржы шығыстары
Қаржы табыстары 21%-ға немесе 951 млн. теңгеге өсті, 2 214 млн. теңге сомасындағы қаржы
активтерін қайта бағалаудан түскен табыстың елеулі ықпалы болды. 2014 жылғы пайыздық
табыстар 2 474 млн. теңгені құрады (2013: 2 031 млн. теңге).
2014 жылғы қаржы шығыстар 2013 жылғы көрсеткіштерге қарағанда 19%-ға немесе 1 596 млн.
теңгеге артты. Кредиттер мен зайымдар бойынша пайыздық шығыстардың елеулі ықпалы
болды, олар 7 570 млн. теңгені құрады (2013: 6 732 млн. теңге).
2014 жылы бағамдық айырмашылық бойынша таза табыс 18 300 млн. теңгені құрады (2013: 1
954 млн. теңге), ол 2014 жылғы ақпандағы теңгенің құнсыздануына байланысты шетелдік
валютамен көрсетілген міндеттемелер жөніндегі теріс бағамдық айырмашылықты мойындау
есебінен қалыптасты.

102

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Үлестік қатысудан түскен табыс, млн. теңге

Ассоциирленген кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес

Жиыны

Үлестік қатысудан түскен табыстар 39%-ға немесе 14 438 млн. теңгеге төмендеді. «Уран байты
орталығы» ЖАҚ бірлескен кәсіпорынның залалдарын мойындау негізгі ықпалын тигізді, олар
рубль бағамы құлдырауына бола негізінде валюталық міндеттемелер (кредиттер) бойынша
болған теріс бағамдық айырмашылыққа бола қалыптасқан.
Айқындалған ақпарат http://www.kazatomprom.kz/#!/financial-statements Компанияның
корпоративтік сайтында орналастырылған тексерілген қаржы есептілігінде көрсетілген.

Қаржылық тұрақтылық пен өтімділік көрсеткіштері
2014 жылғы табиғи уран

бағасының құлдырауы жалғасуына қарамастан, уран өнімін өткізу

көлемін арттыру, шығыстарды оңтайландыру мен қысқарту, жалпы Компанияның қызметіне,
соның ішінде табыстылық көрсеткішіне де дұрыс ықпалын тигізді

Қаржылық тұрақтылық
2014 жылғы қорытындысы бойынша

EBITDA көрсеткіші 2013 жылғымен салыстырғанда елеулі

өзгерген жоқ ( 6%-ға немесе 4 257 млн.теңгеге төмендеу) және 64 939 млн. теңгені құрады. Әлем
нарығындағы табиғи уранның тотығы-шала тотығына деген бағаның жалғасып жатқан
тұрақсыздығы және Қазақстан мен Ресейдегі ұлттық валютаның құнсыздануы аталған
көрсеткішке ықпалын көрсетті.
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EBITDA, млн. тенге

2013 ж.
2014 ж.

Қаржылық міндеттемелер, млрд. теңге

Çàéìäàð
Áàëàíñòàí òûñ
ì³íäåòòåìåëåð

æ.

æ.

Экспортер бола тұрып, Қазатомөнеркәсіп зайымдарды шетелдік валютамен алады.
2014 жылдың соңында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың қаржылық міндеттемелері
теңгені (992 млн. АҚШ доллары) құрады, 2013 жылдың соңында қарыз

181 млрд

159 млрд.теңгені (1 034

млн. АҚШ доллары) құрады, оның 91 млрд.теңгесі (500 млн. АҚШ доллары) еурооблигациялар,
оларды өтеу мерзімі 2015 жылдың мамырында аяқталады.
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2014 жылдың аяғында тәуелді ұйымдар үшін берілген баланстан тыс міндеттемелердің
(кепілдердің) сомасы 43,9 млрд теңгені (241 млн. АҚШ доллары) құрады, соның ішінде: 15,4
млрд теңге (84 млн. АҚШ доллары) – «Қызылқұм» ЖШС, 16 млрд теңге (87,6 млн. АҚШ
доллары) – «Байкен-U» ЖШС, 12,5 млрд.теңге (68,5 млн. АҚШ доллары) – «СКЗ-U» ЖШС.
2014 жылы жаңа және толықтыру кепілдік келісімдер жасасылған жоқ.
500 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі еурооблигацияларды 2015 жылғы мамырда өтелуіне
байланысты, 2015 жылғы қантарда 4,5 жылғы мерзімімен 450 млн. АҚШ доллары сомасына
халықаралық банктермен (BTMU, Mizuho Corporate Bank,Citibank, Deutsche Bank, SMBC)
несиелік шартқа қол қойылды. Аталған шарт бойынша іс жүзіндегі іріктеу 2015 жылғы мамырда
жүзеге асырылатын болады.

Қаржылық міндеттемелер / Капитал, млрд. теңге

Қаржылық
міндеттемелер / Капитал

æ.

æ.

Компания жеткілікті дәрежеде меншік капиталымен қамтылған. Қаржылық міндеттемелердің
2014 жылғы капиталға деген ара салмағы 0,44 (2013: 0,39) құрады. 1-ден аспайтын ара салмақ
кредиторлармен және, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, «СамұрықҚазына» АҚ қарызын және қаржылық тұрақтылығын басқару саясатымен Компания үшін
айқындалған нормативы болып табылады.
Коэффициенттің өзгеруі Компанияның, міндеттемелерге (несиелер мен баланстан тыс
кепілдіктерге) қатысты деноминацияның, сондай-ақ бірлескен және ассоциирленген
кәсіпорындардың 2014 жылы Қазақстан мен Ресейдегі ұлттық валютаның құнсыздануына бола
АҚШ долларымен өсуіне байланысты.
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АҚШ доллары бойынша берешек 2014 жылғы қорытындысы бойынша 2013 жылмен
салыстырғанда 4%-ға ( 42 млн. АҚШ долларына) төмендеді. Сонымен қатар, ұлттық
валютадағы эквиваленттегі берешек 12%-ға ( 16 млрд.теңгеге), негізінде жыл басындағы
теңгенің құнсыздануына бола артты.
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Қаржылық міндеттемелер / EBITDA

Қаржылық
міндеттемелер / EBITDA

æ.

æ.

2014 жылы қаржылық міндеттемелердің EBITDAға қатысты ара салмақ көрсеткіш 2,77 құрады.
3,5-тен аспайтын ара салмақ кредиторлармен және, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» АҚ қарызын және қаржылық тұрақтылығын басқару
саясатымен Компания үшін айқындалған нормативы болып табылады.
Өсуі EBITDA көрсеткішінің төмендеуіне және қаржылық міндеттемелердің жоғарыда баяндалған
себептер бойынша артуына байланысты.
2014 жылғы қорытындысы бойынша қаржылық тұрақтылықтың барлық көрсеткіштері
сақталынады және рұқсат етілген шегінде болып тұр.
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерді қабылдауға лайық деңгейде сақтау мақсатында,
Қазатомөнеркәсіп қарызға алу саясаты сыртқы несиелер деңгейін төмендетуге бағытталған.
Сондай-ақ, операциялық және инвестициялық шығындарды төмендету және оңтайландыру
бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр.

Қаржылық тұрақтылықты

сақтап қалу мақсатында

сырттан жаңа қарызға алуды тарту бойынша шешімдер қаржы конвенанттарының қатан
бақылауында қабылданады.
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Өтімділік

қаражат Қазатомөнеркәсіп негізгі өтімділік көзі болып табылады.
2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шоттар мен қысқа мерзімдік депозиттердегі
(мерзімі 12 айға дейінгі) ақшалай қаражаттың сомасы 33,1 млрд теңгені құрады, оның 3,7 млрд
теңгесі екінші деңгейдегі банктерде қысқа мерзімдік депозиттерде жайғастырылған.

Өтімділік көрсеткіштері, млрд теңге

Шоттағы қаржы
сомасы
Қысқамерзімді
депозиттер

æ.

æ.

2014 жылғы өтімділік деңгейінің өсуі 2014 жылғы екінші жартыжылдығында уран бағасының
көтерілуімен, шығыстарды оңтайландырылуымен және қысқаруымен негізделген.
Өтімділіктің ақшалай пайданың әркелкі түсуіне байланысты қысқамерзімдік тапшылығы кезінде
жаңғыртылатын несие желілер шеңберінде қысқамерзімдік зайымдар тартылады (мерзімі 12
айға дейін). 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша Қазатомөнеркәсіп $200 млн АҚШ
доллары сомасына кепілдіксіз жаңғыртылатын корпоративтік несие желілерін қолданады (қол
жетімді өтімділік көздері).
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Ақшалай қаражаттың ағындары
Ақшалай ағымдар және олардың эквиваленттері 2014 жылдың соңында 29 432 млн. теңгені
құрады, бұл 2013 жылға (17 152 млн. теңге) қарағанда 12 279 млн. теңгеге немесе 72%-ға
артық .
КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ АТАУЛАРЫ

2014

2013

Операциялық қызметтен түскен ақшалай
қаражаттың ағымы
Инвестициялық қызметтен түскен
ақшалай қаражаттың ағымы
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай
қаражаттың ағымы
Ақшалай қаражаттың және оның
эквиваленттерінің таза көбеюі (азаюы)

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың ағымы
2014 жылғы операциялық қызметтің қорытындысы 46 474 млн. теңге мөлшерінде қалыптасты,
және 2013 жылмен салыстырғанда 26%-ға өсті (9 637 млн. теңге). Шығыстарды оңтайландыруға,
сондай-ақ салық төлемдерін 56,7%-ға (6 223 млн.теңге) төмендетуге байланысты жеткізушілер
және мердігерлерге төлем шығыстарын 11,6%-ға (32 525 млн. теңгеге) төмендету өзгерістің
негізгі себептері болып табылады.

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың ағымы
2014 жылғы инвестициялық қызметтің қорытындысы (21 984) млн. теңге мөлшерінде, 2013 жылы
(36 174) млн. теңге мөлшерінде қалыптасты (39%-ға өзгеріс).
Нәтиженің өзгеруі үлестік қатысу әдісімен есептелетін кәсіпорындардан түскен табыстың
төмендеуіне бола (өнімді өткізу кестесінің өзгеруіне байланысты «Катко» БК» ЖШС бойынша
негізінен таза табысты төмендетуге бола), ассоциирленген және бірлескен кәсіпорындардан түскен
дивидендттердің төмендеуімен, сондай-ақ инвестициялық қызмет бойынша шығыстарды
оңтайландырумен байланысты.

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың ағымы
2014 жылғы қаржылай қызметтің нәтижесі (13 315) млн. теңге мөлшерінде, 2013 жылы (22 026)
млн. теңге мөлшерінде қалыптасты. Нәтижесіндегі өзгеріс негізінен тартылатын және өтелетін
зайымдар көлеміне, сондай-ақ акционерге төленген дивидендтер көлемінің төмендеуіне
байланысты.
Есеп беру кезеңінде 80 749 млн. теңге сомасына зайымдар тартылып, 88 715 млн. теңге
сомасына өтелген болатын. Қысқа мерзімдік зайымдар жаңғыртылған корпоративтік несиелік
желілер шеңберінде тартылады, ағымдағы қажеттілікке тәуелді болады.
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Инвестициялық қызмет

Инвестициялық жоба бойынша жалпы шығыстар сомасы 14 028 млн. теңгені құрады.
Инвестицияларды негізгі ауыстырулар:

«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС бойынша зауытты іске қосу мерзімін жылжытумен,
сондай-ақ негізгі және қосымша жабдықтардың жеткізілімдерін кейінірек мерзімге
жылжытумен байланысты;
ҚР ОҚО-дағы Мыңқұдық кен орнындағы Орталық телімін кеңейту»
жұмыстың бөлігін 2015 жылға ауыстырумен байланысты;

жоба бойынша

«ТТК» ЖШС бойынша жұмыстарды актілеу мерзімдерін жылжыту себептері бойынша
инерттік материал мен битумның тапшылығы туындағанына байланысты
қалыптасқан.
Өндірістік және әкімшілік қызметіне қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі
қаражаттарды жұмыс қалпында ұстап тұруға арналған Қазатомөнеркәсіптің жалпы
инвестициялар сомасы есеп беру кезеңінде 28 235 млн. теңгені құрады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2014 жылғы инвестициялары мынаған жұмсалды:

1) Мыңқұдық кен орнының шығыс және батыс флангін игеруге;
2) KAZ PV жобасын аяқтау үшін «AstanaSolar» ЖШС және «KazakhstanSolarSilicon» ЖШС
жарғылық капиталына 832 млн. теңге сомасына толтыруға;
3) бағалау-барлау жұмыстарын орындауға;
4) ОС-ны жаңартуға және модернизациялауға.
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бағытталған.

Батыс Мыңқұдық кен орнындағы Осенний теліміндегі пайдаланған бұрғылау қожы

полигоны Мемлекеттік комиссиясының 06.10.2014 жылғы актісімен пайдалануға қосылды.

«ҮМЗ» АҚ-та негізгі жобалар ОС жаңартумен және жабдықтарды модернизациялаумен, сондай-ақ
мына мақсаттарға қол жеткізу үшін бөлмелерді қайта құрумен байланысты:

уран диоксиді ұнтағын алудың модернизацияланған технологиялық тізбесін құру, оның
сапасы физикалық-керамикалық және керамикалық сипаттамалары бойынша істеп
тұрған және әлеуетті тапсырыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын болса;
«ҮМЗ» АҚ-та «құрғақ» технология бойынша таблеткалар өндірісін ұйымдастыру
мүмкіндігі, осы таблеткаларды болашақта ТВЭЛ мен ТВС жабдықтау үшін қолдану үшін;
азот қышқылының қолданылатын қоймасының жабдықтарын өнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптарына сай келтіру;
азот қышқылын сақтайтын сиымдылықтарды гермитизациясын жою кезде болуы мүмкін
апаттың зардаптарын азайту;
фзот қышқылының қолданылатын қоймасының жабдықтарына қызмет көрсететін
аппаратчиктің еңбек жағдайларын жақсарту;
AFA 3G таблеткаларын шығарудың технологиялық процесін модернизациялау бойынша
іс-шаралар жоспарын орындау және «ҮМЗ» АҚ-тың ӨУ-да таблеткаларды
сертификациялау барысында туындаған проблемаларды жою;
еңбек жағдайын жақсарту;
«ҮМЗ» АҚ-тың объект ішіндегі және өткізу режимін қамтамасыз ету;
Режимдік объектілер күзетін және ядролық материал мен ядролық қондырғылардың (РД)
физикалық қорғауын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік нормативтік құжаттарының
талаптарын орындау үшін күзету периметрі ғимараттарына қайта құруды жүргізу; ҚР
ЭМДМ-нің Атом энергетикасы комитеті комиссиясының тексеру актілерінде көрсетілген
талаптарды орындау.
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«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-те есеп беру кезеңіндегі инвестициялар суммасы 4 879 млн.
теңгені құрады. Негізгі инвестициялар «Строительство опреснительных установок ГТПИ-2,3»
жабдықтарды үлдірлі буланудың прогрессивті технологиясын қолданып ауыстыруға
бағытталған.
«Волковгеология» АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы моральді тұрғыдан ескірген және
физикалық тұрғыдан тозған жабдықтарды модернизациялауға және жаңасына, өнімді және
прогрессивтілеуіне ауыстыруға бағытталған. 2014 жылы іс жүзінде игеру 1 055 млн. теңгені
құрады.
«SAREСO» ЖШС бойынша инвестицияларды іс жүзінде игеру 577 млн. теңгені құрады.
«SARECO» БК» ЖШС даму жоспарын қалыптастыру сәтінде 2014 жылғы маусым-шілдеде
тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірісті құру жөніндегі жоба шеңберінде барлық құрылыс-монтаждау
жұмыстарын және барлық жабдықтарды жеткізуді жүргізу жоспарланған болатын.

Алайда

мемлекеттік органдарда құрылыс құжаттары ұзақ келісуіне байланысты, 2014 жылы құрылысмонтаждау жұмыстары және жабдықтарды жеткізу аяқталған жоқ. Осыған байланысты жоба
бойынша игерілмеген күрделі салымдар 2015 жылға ауыстырылды.
«Қызылту» ЖШС бойынша инвестициялардың жалпы сомасы, жоспар 1753 млн. теңге болғанда.
400 млн. теңге құрады. Жоспардың орындалмауы қаржыландырудың жоқтығынан болды.
KAZ PV қазақстан кремниі негізінде фотоэлектр модульдері өндірісін құру» стратегиялық
инвестициялық жобасын дамытуға мынадай инвестициялар жұмсалды:
«Астана-Солар» ЖШС-да инвестициялардың жалпы сомасы 1 873 млн. теңге құрады.
«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС бойынша 14 411 млн. теңге сомасына «Қазақстан Республикасы,
Өскемен қаласында фотоэлектр модульдерін шығаратын зауытты қайта құру» атты жобаның
іске асырылуы жоспарланған болатын.

Компания іс жүзінде 949 млн. теңгені игерді. Сомаға

негізгі ауытқу ««Технологиялық жабдықтар» бабы бойынша өтті және зауытты іске қосу
мерзімдерінің өзгеруіне байланысты – негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтар бойынша
француз консорциумы жағынан монтаждау-құрылыс жұмыстары мен сынақтарын, сондай-ақ
жабдықтарды инженерлік желілерге және коммуникацияларға қосу жөніндегі шығыс деректерін
ауыстыру, соның салдарынан жобалық-конструкторлық және сметалық құжаттамаға
өзгерістерді енгізу қажеттілігі туындады
«KazSilicon» МК ЖШС бойынша жоспарланған 412 млн. теңгеден 113 млн. теңгесі ғана игерілген,
бұл газ тазалауын енгізу кестесіндегі өзгерістермен және өндірісті қосуды ауыстырумен
түсіндіріледі.
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«Жоғары технологиялар институты» ЖШС, «Қорган-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС, «БайланысҰАК» ЖШС, «Орталық» ЖШС, «ТКХК» ЖШС, «КБ-6», ЖШС, «СтКБ» ЖШС, «ТТК» ЖШС,
«ГТС» ЖШС, «РМС» ЖШС, «КАМ БО» ЖШС, «Құтқарушы» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп-Демеу»
ЖШС инвестициялық бағдарламасы моральдық тұрғыдан ескірген және физикалық тұрғыдан
тозған жабдықтарды модернизациялауға және жаңасына, өнімді және прогрессивтісіне
ауыстыруға бағытталған.
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ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР

табылады.
Компания құрылымында «Жоғары технологиялар институты» ЖШС және ғылыми-қолданбалы
бөлімшелер – ҒЗЗО, ғылыми-зерттеу, талдау және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар
қызметінің негізгі түрлері болып табылатын зауыт зертханалары құрылды.
2014 жылы ҒЗТКЖ-ға арналған шығындар 3 109 млн. теңгені құрайды.
2015 жылы ҒЗТКЖ бойынша шығындар жоспары 3 145 млн. теңгені құрайды.

ҒЗТКЖ-ға жұмсалған шығындар көлемі, млн теңге

Ж.

Ж.

Ж.

Компанияда мына бағдарламалар әзірленіп, іске асырылуда:

«2011-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында шикізат базасын және сирек
және сирекжер металдардың жоғарытехнологиялық өндірісін құру және дамыту»,
«2014-2014 жылдарға арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» ғылыми-техникалық және
инновациялық дамыту бағдарламасы».
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Өзінің ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуетін үнемі бекіту есебі арқылы жаһандық
бәсекелестікке қабілеттігін сақтау Қазатомөнеркәсіптің стратегиялық басымдығы болып
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ҒЗТКЖ қорытындыларын жоспарлау және қабылдау мәселелері ғылыми-техникалық және
мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңестердің отырыстарында қаралады. Зерттеулер мен
ғылыми-техникалық әзірлеулер Қазатомөнеркәсіпте негізінде өзінің меншік қаражаты есебінен
жүзеге асырылады.
Мақсаттарды кешендік шешу үшін Еуропалық Одақтың және Ресейдің үлгісі бойынша ҒЗТКЖ жаңа
жоспарлау мен іске асыру түрлері қолданылады, оның шеңберінде ғылыми-зерттеу және
тәжірибелік-конструкторлық жобалардың нақты мақсаты бар – мына бағыттардағы жаңа
технологиялық платформаларын құру (ЖТП):

«Уранды өндіру және қайта өндеу технологиясы» (геология, геотехнология, уран мен
ілеспе металдардың химиялық технологиясы және т.б.);
««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ресурстары және кәсіпорындары үшін ресурсты үнемдеу»
(химия, су технологиялар және т.б.);
««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жоғары технологиялық өнімі және бизнестерін
әртараптандыру»
(конверсия, ЖБҚ, ядролық реакторлар, АЭС, ядролық
технологиялардың қауіпсіздігі, ядролық материалды есепке алу, жаңғыртылған энергия
көздері, сирек метал өнімі және т.б.);
««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың зияткерлік капиталы және ақпараттық технологиясы
(ядролық-технологиялық білімді сақтау және генерирлеу, патенттеу, зияткерлік меншік, IT
және т.б.).

Өзінің ғылыми әлеуетін пайдаланы отырып, Компания бірлескен әзірлеулер мен жаңа
технологияларды игері үшін француз, неміс, ресейлік, жапондық, британдық және басқа да
шетелдік ғалымдарды тартады.
Ғылыми-техникалық дамуды жүйелі ұйымдастыру мақсатында ҚР аса ірі ғылыми орталықтарымен
(Назарбаев университет, Гумилёв атындағы ЕҰУ, МШКО ҰО, ЖМБҒО және басқалар)
ынтымақтастық орнатылған.
Технологиялардың тиімді трансфертіне Компания құрамындағы бірлескен кәсіпорындар ықпал
етеді:

Германия-Қазақстан инжиниринг кәсіпорны КАС (құрылтайшылары «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ және САС неміс фирмасы);
Казахстан-Ұлыбритания кәсіпорны «Қазатомөнеркәсіп Сорбент» (құрылтайшылары
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және британиялық Purolite);
Казахстан-Бельгия кәсіпорны «Казпероксид» (құрылтайшылары «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ және бельгиялық Solvay);

114

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Компаниядағы ғылыми-зерттеу қызметі:

««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және
технологиялық әзірлеулер жоспарланың жоспарлау, қалыптастыру тәртібі» атты
нұсқаулықпен;
««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың ҒЗЖ кезеңдерінің/ аяқталған ғылыми-зерттеу
жұмыстарын (ҒЗЖ) қабылдау» атты нұсқаулықпен;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың ҒТҚ туралы ережемен;
«Зерттеулері» мен «әзірлеулері» есебін ұйымдастыру және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚқа құйылған инвестицияларды қайтару» атты нұсқаулықпен реттеледі.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың инновациялық қызметі Компанияның «Инновациялықтехнологиялық даму стратегиясы, «Инновациялық-технологиялық саясаты», «Инновациялық
қызмет. Жалпы ережелер» стандарттары сияқты ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Қазатомөнеркәсіптің даму стратегиясына тұрақты даму ұстанымдары енгізілген, олар энергиямен
қамтылу және әлеуметтік прогресті үдету сияқты аса маңызды халықаралық мәселелерді шешуге

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

бағытталған.
Компанияның тұрақты даму саласындағы іс-қимылдарында қолайлы еңбек жағдайларын жасау,
жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, қатысушы өңірлердің
әлеуметтік-экономикалық дамуын қолдау және тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту
шаралары қамтылған. Компания өзінің мүдделі тараптарының экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік әл-ауқат принциптерін қатаң ұстанады және оны келешекке инвестиция ретінде
қарастырады.

Тұрақты дамуды басқару құрылымы
Тұрақты даму ұстанымдарын енгізу Адам ресурстарын басқару департаментінің, Еңбек және
қоршаған ортаны қорғау басқармасының және Компанияның қатысушы өңірлерінің дамуына
жауапты «Қазатомөнеркәсіп-Дему» ЖШС-ның өзара іс-қимылы арқылы жүзеге асырылады.
Адам ресурстарын басқару департаментінің (бұдан әрі – АРБД) қызметі қызметкерлерді дамыту
және оқыту, өнімді және қолайлы жұмыс ортасын құру, қызметкерлерді қолдау және мотивациялау
мәселелерін қамтиды.Тұрақты даму принциптерінің сәтті енгізілуін қадағалау үшін, сондай-ақ
жақсартуға арналған потенциалды бағыттарды анықтау үшін АРБД жыл сайын Компания
қызметкерлеріне сауалдар қойып және сауалнама жүргізіп отырады.
Еңбек қорғау, өнеркәсіптік және радиациялық қауіпсіздік, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау
саласындағы қызметті басқаруды Еңбек және қоршаған орта басқармасы (бұдан әрі – ЕҚОҚБ)
жүзеге асырады, ол Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс істейтін еңбек
қорғау және қоршаған орта қызметтерінің жұмысын әдістемелік қолдау, бақылау және жалпы
үйлестіру шараларын жүзеге асырады. Сонымен қатар, ЕҚОҚБ Компания кәсіпорындарында
экологиялық мониторинг нәтижелері бойынша мәліметтерді жинақтап және талдайды және осы
жұмыстың нәтижелері бойынша есеп беруді әзірлейді, ол артынша Басқармаға ұсынылады.
«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС Қазатомөнеркәсіптің әлеуметтік нысандарды басқару және
әлеуметтік жобаларды іске асыру жөніндегі операторы болып табылады. Міндеттердің қатарына
өздерінің аумағында уран өндірісі бар өңірлердің әлеуметтік саласын дамыту кіреді.
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АДАМ КАПИТАЛЫ
Компанияның қызметкерлері Қазатомөнеркәсіптің басты активі, оның уранның әлемдік
нарығындағы көшбасшылық жайғасымға қол жеткізуінің негізі, сондай-ақ келешекте оның
тұрақты дамуының кепілі болып табылады.

АҚ кадр саясаты.
Компания қызметкерлердің мүдделері мен құқықтарын қатаң ұстанады, сондай-ақ кез келген
түрдегі кемсітушіліктің және еркінен тыс еңбектің алдын-алуға ықпал етіп отырады. Жұмыс
орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларын жақсартуға және кәсіби тұрғыдан және жеке басының өсуіне арнап тең мүмкіндіктер
тудыруға ерекше көңіл бөлінеді.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
2014 жылы Қазатомөнеркәсіп орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің
артуына, баламалы энергия көздері саласындағы өндірістің дамуына байланысты
қызметкерлерінің санын көбейтті. Осылайша, Компанияға жаңадан құрылған жұмыс орындарына
шамамен 300 қызметкер қабылданды.
Барлық еншілес және тәуелді кәсіпорындары бойынша қызметкерлердің тізімдік саны 2014 жылғы
31 желтоқсанға қатысты 27 706 адамды құрады. Компанияда қызметкерлерді жұмыспен толық
қамтылудың дәстүрлі моделі қалыптасты.
2014 жылы ғылым докторының ғылыми дәрежесі бар қызметкерлердің саны 14 адам, ал PhD
дәрежесімен 5 қызметкер болды. 69 қызметкердің, соңын ішінде корпоративтік орталықтың 16
қызметкерінің ғылым кандидаты дәрежесі бар.
Қызметкерлердің жылыстау көрсеткіші 14% құрады және алдыңғы есептік кезеңнің деңгейінде
қалды.
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Қызметкерлердің 2012 және 2014 жж.
аралығындағы жалпы саны,ад.

æ.

æ.

Штаттық қызметкерлер мен
бақыланатын қызметкерлердің
жалпы санда алынатын үлесі, ад.

Штаттық
қызметкерлер

Бақыланатын
қызметкерлер
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әйелдер санының арасалмағы

Еркектер

Әйелдер
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Компаниядан кеткен қызметкерлердің құрылымы, %

Еркектер

Еркектер
Әйелдер
Еркектер
Әйелдер

Қызмет ерекшелігіне байланысты өндірістік қызметкерлердің басым бөлігін ерлер құрайды –
76%. 2014 жылы басшы қызметкерлердің құрамындағы әйелдердің үлесі 13% құрады, бұл
2013 жылғы көрсеткіштен 2% төмен.

Қызметкерлердің гендерлік
сипаты бойынша құрылымы, %
қызметкерлер

Еркектер

Әйелдер

Қызметкерлердің гендерлік
сипаты бойынша құрылымы, %
Басқару органдары

Еркектер
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2014 жылдың мәліметтері бойынша қызметкерлердің жалпы санының 50%-ын 31 және 50 жас
аралығындағы қызметкерлер құрады. 30 жасқа дейінгі қызметкерлердің үлесі алдыңғы есептік
кезеңмен салыстырғанда болмашы ғана –1,6 % азайған.
Компания бұрынғысынша техникалық білімі бар дарынды жас мамандарды жұмысқа тартуға
мүдделі: 2014 жылы жұмысқа қабылданған түлектердің басым бөлігі инженерлік мамандықтар
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иелері.

Қызметкерлердің жас категориясы бойынша құрылымы, %

30 жасқа дейін

30 жастан 50 жасқа дейін

50 жастан астам

Қазатомөнеркәсіпте жеке еңбек немесе кәсіпкерлік қызметпен заңды түрде айналысады деп
есептелінетін қызметкерлер жоқ. Жұмыспен қамтылған адамдар санында маусымдық
өзгерістер жоқ.
Кадрлық ресурстардың маңызды көзі – жергілікті халық. Компанияда өңір тұрғындарының
арасынан кәсіби-білікті мамандардың қатысуы келесі түрде бөлінеді:

Өңірлер бойынша қызметкерлер

Алматы қ.
Астана қ.
ШКО
ОҚО
Алматы облысы
Ақмола облысы
Маңғыстау облысы
Қызылорда облысы
Жамбыл облысы
Павлодар облысы
КР-нан тысқары
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Өңірлер бойынша жалпы жұмыс күшінің санындағы ерлер мен әйелдердің
ара салмағы келесі кестеде көрсетілген:
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Компания қызметкерлерінің басым бөлігі Оңтүстік-Қазақстан (ОҚО), Шығыс-Қазақстан (ШҚО),
Маңғыстау және Қызылорда облыстарында еңбек етуде, себебі бұл өңірлерде уранды өндіру
мен қайта өңдеу жүзеге асырылуда.

Қызметкерлердің өңір (Қазақстан Республикалы)бойынша

Алматы қ.
Астана қ.
ШКО
ОҚО
Алматы облысы
Ақмола облысы
Маңғыстау облысы
Қызылорда облысы
Павлодар облысы
Жамбыл облысы
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Ұжымдық келісімшарт және кәсіподақтар
Қазатомөнеркәсіп кәсіподақ ұйымымен ұжымдық келісімшарт жасасады. Ұжымдық
келісімшарттың күші қызметкерлердің кәсіподақ мүшесі болып табылу-табылмауына
байланыссыз олардың барлығына тарайды. Қызметкерлердің құқықтарын қорғау шеңберінде
ұжымдық келісімшартта қызметкерлерді және олардың сайланған өкілдерін олардың еңбек
жағдайларына әсерін тигізуі мүмкін Компания қызметіндегі барлық ұйымдық өзгертулер туралы
алдын-ала хабардар етудің ең қысқа мерзімі туралы ережелер көрсетіледі. Оған қоса, ұжымдық
келісімшартта келесі аспектілерді реттейтін ережелер берілген:

жалақы төлеу нысаны және жүйесі;
инфляция өскен жағдайда жалақы мөлшерін өзгерту мәселелері;
қызметкерлер некеге тұрған, зейнет демалысына шыққан, баласы туған және отбасы
мүшелері қайтыс болған және т.б. жағдайларда оларға өтемақы төлеу;
қызметкерлердің жұмыс уақыты және демалыс уақыты;
қызметкерлерге ұсынылатын кепілдіктер және әлеуметтік қорғау.

Ұжымдық келісімшарттармен
қамтылған қызметкерлердің үлесі, %,ад.

Кәсіподақтармен ынтымақтастық
ашық диалогтар мен тұрақты
кездесулер өткізу арқылы жүзеге
асырылады. Әртүрлі
кәсіподақтармен өзара іс-қимыл
Қазақстан Республикасы Атом
энергиясы агенттігі,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен
Қазақстан Республикасы атом
саласы кәсіпорындары
қызметкерлері кәсіподақтарының
арасында 2012 жылы қол қойылған
2012–2014 жылдарға арналған

Ұжымдық шарттармен қамтылған
қызметкерлерді ңүлесі (94,6%)

слалық келісіммен реттеледі.

Ұжымдық шарттармен қамтылған
қызметкерлерді ңүлесі (5,3%)
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Уәждеме
Компания моральдық ынталандыру стратегиялық мақсаттарға жетуде қызметкерлерде
Компанияға қатысты қатыстылық, ықыластылық сезімдерін қалыптастыруға мүмкіндік туғызады,
сондай-ақ өз жұмысының тиімділігін арттыруда мүдделілікті арттырады дегенді негізге ала отырып,
қызметкерлерді материалдық емес ынталандыруға көп көңіл бөледі. Материалдық емес
енеді. Қазатомөнеркәсіп қызметкерлері әртүрлі деңгейдегі «Атом саласының еңбек сіңірген
қызметкері» атағына, сондай-ақ «Атом саласындағы халықаралық ынтымақтастығы үшін»
айырым белгілеріне және өзге марапаттарға көп рет ие болды.

Әлеуметтік саясат, төлемдер және жеңілдіктер
Компания қызметкерлеріне арналған әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер қызметкерлерге сыйақы
беру жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Олармен қамтамасыз ету жөніндегі
міндеттемелер Ұжымдық шартта бекітілген. Мұның сыртында, құжат қызметкерлерді әлеуметтік
қорғауды, сондай-ақ ардагерлер мен зейнеткерлерді қолдауды көздейді.
Қызметкерлерге көрсетілетін материалдық көмек олардың сауығуы мен емделуіне, бала туу
кезінде, зейнеткерлікке шығу кезінде берілетін төлемдерді, жасы 18-ге толмаған мүгедектер бар
отбасыларына және көп балалы отбасыларына, сондай-ақ қызметкерлердің мерейтойларына
байланысты төлемдер жүргізуге бағытталған.
Компанияның кейбір кәсіпорындары Қазақстан Республикасының заңнамасымен кепілдендірілген
нормалардан тыс мөлшерде жеңілдіктер ұсынады.
Барлық қызметкерлер жалақыдан төленетін 10% көлеміндегі міндетті жарналардың нәтижесінен
құрылған жеке зейнетақы жинақтауларының есебінен кепілдендірілген зейнетақылық қамтуға,
сондай-ақ зейнетақы төлемдерін алуға құқылы, алайда олардың мөлшері 2014 жылы айына 160
230 теңгеден аспауы тиіс. 2014 жылдан бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жұмыс беруші зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің табысынан 5%
БЖЗҚ-ға (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры) аударады. 2014 жылы МКЗЖ-ға (міндетті кәсіби
зейнетақы жарнасы) аударылған сома 1 888784,2 мың теңгені құрады.
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ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ
Компанияның тұрақты және серпінді дамуы оның қызметкерлерінің біліктілігі мен кәсіби шеберлігіне
тікелей байланысты. Қызметкерлерді оқыту, олардың кәсіби өсуі және біліктілігін көтеру

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Компанияның қызметкерлерді басқару саясатының аса маңызды бағыттары болып табылады.
Компания қызметкерлерін оқыту саясаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін оқыту
туралы» ережелер жинағына негізделген, мұнда қызметкерлердің кәсіби даму бағдарламаларын
іске асырудың мақсаты, принциптері, шарттары, механизмдері мен әдістері белгіленген.
Бағдарламаларда жаңа теориялық және практикалық білім алуға, оны жетілдіруге бағытталған
білім беру курстары, семинарлар, тренингілер, конференциялар, форумдар, дөңгелек үстелдер
және өзге де іс-шаралар қамтылған.
2014 жылы оқуға және біліктілікті арттыруға жұмсалған шығындар 1 124147,0 мың теңгені құрады.
2014 жылы оқудан өткен және біліктілігін арттырған қызметкерлердің саны 19 967 адамды құрады,
бір жылдағы қызметкерлерді даярлаудың жалпы сағат саны 823 352 құрады.

Оқыту мен біліктілікті көтеруге қатысы шығындар, мың теңге

Даярлау, қайта даярлау
(ЖОО, колледждер)

Біліктілігін арттыру
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2014 жылы оқыған қызметкерлердің саны, ад.

Жоғары басшылық
(бірінші басшы және
оның орынбасарлары)

Әкімшілік қызметкерлер
(жоғары және ортаңғы
басшыны санамағанда ӘБК)

Өндіріс қызметкерлері

Бір жылдағы қызметкерлерді даярлаудың орташа саны
Жоғары басшы
(басшы және
оның орынбасарлары)
Ортаңғы басшы
(бөлімшелердің
басшылары)
Әкімшілік қызметкерлер
(жоғары және ортаңғы
басшыларды санамағанда)

Өндіріс қызметкерлері
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Ортаңғы басшылық
(бөлімшелердің
басшылары)
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2014 жылы Компанияның 19 877 қызметкерлері біліктілік арттыру курстарында оқыды. Оның 11 110
(56%) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болып табылатын оқуды оқыды,
644 (3%) елдің қолданыстағы заңнамасына енгізілген өзгерістерге сәйкес бағдарламалар бойынша
оқытылды, өндіріс қызметтерінің 6 010 (30%) қызметкері инновациялық және өзге тақырыптар
бойынша біліктілігін арттырды.

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Компания қызметкерлерін кәсіби даярлау және қайта даярлау жөніндегі мамандандырылған
орталық – «Қазақстан ядролық университеті» ЖШС базасында - жыл сайын қызметкерлерге
арналған қысқы және жазғы мектептер ұйымдастырылады. Жазғы мектеп курстары мамандар мен
жас ғалымдардың (ғылыми дәрежеге ізденушілердің) біліктілігін арттыруға бағытталған. Қысқы
мектеп басшылар және желілік менеджерлер үшін өткізіледі.
Қазақстан ядролық университеті таукен кәсіпорындарының қызметкерлерін 12 салалас мамандық
бойынша оқытуды жүргізеді. Университетте оқу курстарының бағдарламалары және біліктілік
талаптарына сай келетін сынақтық тапсырмалар, сондай-ақ әр түрлі технологиялық процестерді
көрсету мен үлгілеуге арналған оқытушы компьютерлік бағдарламалар әзірленген.

Жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық
Қазатомөнеркәсіп дарынды жас мамандарды тартуға мүдделі. Осы мақсатта «Маңғыстау
энергетикалық колледжі», «Өскемен көп салалы технологиялық колледжі», «Геологиялық барлау
колледжі», «Шиелі индустриалды - аграрлық колледж» және «№ 24 колледж» (Таукент кенті) сияқты
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарды тарта отырып, дуальдық оқыту жүйесін
енгізу бойынша пилоттық жобалар іске асырылуда.
Дуальдық оқыту бағдарламасы шеңберінде 14 пилоттық мамандық белгіленген, ол бойынша 2014
жылы 124 адам оқытылды. Колледж оқушыларымен жұмыс жүргізуге кәсіпорындардың 68 тәлімгері
және оқу мекемелерінен өндірістік оқытудың 39 нұсқаушы/шебері тартылған. 2013–2014 оқу жылы
ішінде жұмыс берушінің мүддесі шеңберінде жұмыс беруші мен колледждің арасында 12 оқу
бағдарламасы келісілді және бекітілді.
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ЖАЛАҚЫ ЖҮЙЕСІ

Өндіріс қызметкерлерінің орташа жалақысы, теңге
Атауы

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Өндіріс қызметкерлерінің
орташа айлық жалақысы, теңге

Есептелген жалақының жалпы сомасы, млн теңге
Атауы

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Жалақы қоры, барлығы

Компания өз қызметкерлерін гендерлік белгі бойынша кемсітпейді және ерлер мен
әйелдерге жалақы төлеудің тең тұрғысын ұстанады. Қазатомөнеркәсіптің барлық
кәсіпорындары бойынша бастапқы деңгейдегі ең төменгі жалақысы мен Қазақстан
Республикасында белгіленген ең төмен жалақының аралық қатынасы Компанияның
пайдасына орташа 1,7 құрады.
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Компанияның жалақы жүйесі қызметкерлерді сапалы және нәтижелі еңбекке
ынталандыруға бағытталған. Мысалы, Компанияда жыл сайын өндіріс қызметкерлерінің
жалақысы өсіріліп отырады. Атап айтқанда, 2014 жылы осы категориядағы
қызметкерлердің жалақысы 2013 жылғымен салыстырғанда 15,1%-ға өсті және 172 826
теңгені құрады. Салыстыру үшін тұтастай Қазақстан Республикасы бойынша орташа
айлық жалақы 2014 жылы 120 630 теңгені құрады.
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Кызметкерлерді категориялары бойынша бөлгенде еркектер мен әйелдердің
базалық еңбекақыларының арақатынасы, мың теңге

Жоғары басшы (бірінші басшы
және оның орынбасарлары)

Ортаңғы басшы (бөлімшелер
басшылары)

Әкімшілік қызметкерлер

Әйельдердің
базалық мөлшерлемесі

Еркектердің базалық
мөлшерлемесі

Көрсеткіш

2014 ж. 2014 ж.

Қазақстан Республикасындағы ең
төменгі жалақы, теңге
Компания бойынша бастапқы деңгейдегі
қызметкердің орташа жалақысы, теңге

Біріздендірілген жалақы және сыйақы жүйесіне сәйкес әкімшілік қызметкерлерге бір айлық
жалақы көлемінде тоқсан сайынғы сыйақы төленіп отырады, өндіріс қызметкерлеріне сыйақы ай
сайын орташа есеппен айлық жалақының төрттен бір бөлігі көлемінде, ал басқарушы
қызметкерлерге – жылына бір рет төрт айлық жалақы көлемінде төленіп отырады.
Материалдық ынталандыру жүйесінің шеңберінде сонымен қатар қызметкерлерге инновациялық
идеялары үшін, маңызды тапсырмаларды үлгілі орындағаны үшін, ұзақмерзімді және мінсіз
жұмысы үшін және өзге де сіңірген еңбектері үшін сыйақы беру саясаты іске асырылып отырады.
Лауазымдарды қоса атқару кезінде қосымша төлемдер, жеке қосымша төлемдер және тәлімгерлік
үшін қосымша төлемдер жүргізіледі, оларды Компания мен кәсіпорындардың басшылары
белгілейді.
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ҚАТЫСУШЫ ӨҢІРЛЕРГЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ
2004 жылдан бері әлеуметтік сала мен уран өндірілетін өңірлерді дамыту мақсатында осы
«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» мамандандырылған әлеуметтік компаниясы жұмыс істейді. Ол –
Компания мен Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының арасындағы ынтымақтастық
туралы меморандумдардың шеңберінде жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік бағдарламаларды
іске асыратын ресми оператор.

дамытуға жұмсалған шығындар, млн.теңге

ж.

ж.

2014 жылғы жобалар өңірлердің әлеуметтік объектілерін ұстауға, салуға және жөндеуге,
инфрақұрылымдық нысандарының күйін жақсартуға, көгалдандыруға, балалар алаңшаларын
ағымдағы жөндеу мен сырлауға, қатқыл тұрмыстық қалдықтарды шығарып әкетуге және
айналаны тазартуға бағытталды.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕМЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТ
«Қазатаомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ қайырымдылық және демеушілік қызметі қоғамның әлеуметтік,
мәдени және гуманитарлық салаларын, ұстауға бағытталған.

ж.

ж.
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2013-2014 жылдары қатысушы өңірлерді
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Мәдениет, спорт және бос уақыт
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатының стратегиялық мақсаттарына сәйкес,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компания қызметкерлері мен жергілікті қауымдастықтарға арнап
мәдениетті, спортты дамытуға және бос уақытты ұйымдастыруға қолдау көрсетуді жүзеге

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

асырады.
2012-2014 жж. салауатты өмір салтына және спорттың
дамуына жұмсалған шығындар млн. теңге

æ.

æ.

æ.

Қазатомөнеркәсіп ең алдыңғы кезекте салауатты өмір салтын насихаттауға, патриотизмді
дамытуға, сондай-ақ Компания қызметкерлері балаларының шығармашылық әлеуетін дамытуға
көңіл бөледі.
2014 жылғы қызметтің негізгі бағыттары Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарының дәстүрлі
Спартакиадасын, КВН турнирлерін, суреттер сайысын, «Мама, папа, мен» жанұялық спорттық
эстафетаны және басқаларын қоса, әр түрлі мәдени спорттық іс шараларды ұйымдастыру болып
табылды. Компания қызметкерлерінің балаларына арналған республикалық жазғы лагерлерде
демалыс ұйымдастырылды.

Білім беру
Компания жергілікті және мемлекеттік деңгейде білім беру жүйесіне қолдау көрсетіп отырады.
Компания мектепке дейінгі мекемелерді, бастауыш және орта мектептер салуға және жөндеуге
көмек көрсетеді, жоғары оқу орындарының жобаларына қолдау жасайды, форумдарды,
конференциялар мен өзге ғылыми шараларды ұйымдастыруға қатысады.

Кәсіби бағдарлау жұмысы шеңберінде Компания дарынды оқушылар мен студенттерге айрықша
көңіл бөледі, олардың Қазақстанның жоғары оқу орындары мен шетелде білім алуын
қаржыландырады, олимпиадалар, ғылыми-практикалық конференциялар, зияткерлік
пікірталастар мен өзге бағдарламаларды жүргізеді.
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2012-2014жж. қатысушы өңірлерінде білім беруге жұмсалған
шығындар, млн. теңге

æ.

æ.

Қазіргі уақытта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары қаражатының есебінен Қазақстан
Республикасы мен Ресей Федерациясының 46 жоғары оқу орны мен 15 колледжінде салалас
мамандықтар мен кәсіптер бойынша 349 студент оқытылуда. Бұл түлектер оқу орындарын
аяқтағаннан кейін Қазақстанның атом өнеркәсібі кәсіпорындарына жұмысқа орналастырылады.
Бұдан басқа бейінді мамандықтарының студенттеріне стипендия төлеу, өмір сүруіне және
тамағына төлеу тәжірибесі бар. 2014 жылы әр түрлі жоғары оқу орындарында осындай
шарттармен 75 жас білім алды. Студенттерге қолдау көрсетуге 24,6 млн. тенге бөлінді.
Қазатомөнеркәсіптің бейіндік мамандықтары бойынша оқитын студенттер өндірістік тәжірибеден
өту үшін кәсіпорындарға жіберіледі. мысалы, 2014 жылы 583 студент Компания
кәсіпорындарында ақы төленетін өндірістік тәжірибеден өтті. Әрбір студентке кәсіпорындардың
тәжірибелі қызметкерлерінің арасынан тәлімгер бекітілді.

Денсаулық сақтау
Қазатомөнеркәсіп өзінің емдеу мекемелерін дамытуға қомақты қаражат жұмсайды.
Өз қызметкерлерінің денсаулығын сақтау, қатысушы өңірлердің тұрғындарына сапалы
медициналық қызмет көрсету мақсатында, Қазатомөнеркәсіп жүйесінде медициналықсанитарлық бөлімдер жұмыс істейді. Олар Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Таукент
және Қыземшек кенттерінде, Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кенттерінде
орналасқан, сондай-ақ Ақтау қаласында "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС емханасы бар.

2012-2014 жж. денсаулық сақтауға жұмсалған
шығындар, млн. теңге

æ.

æ.
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Медициналық-санитарлық бөлімдер осы заманғы жабдықпен жарақтандырылған, оларда
стационарлық, педиатриялық, диагностикалық, хирургиялық және перзентханалық негізгі
бөлімдер. Кейбіреулерінде физиотерапиялық, массаж және рентген-кабинеттер, УДЗ мен ЭКГ-ға
арналған жабдықтар бар. Компания медицина орталықтарының заманға сай жабдықталуы мен
жоғары білікті дәрігерлермен қамтылуын қадағалап отырады. 2014 жылы Компания денсаулық
сақтауға 855 млн теңге қаржы жұмсады.
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Іске асырылған әлеуметтік жобалар
Қазатомөнеркәсіп өзін әлеуметтік жауапты тұлға ретінде көрсетеді, сөйтіп әлеуметтік саланы
дамыту және әлеуметтік саланы іске асыру Компанияның басымдықтарының бірі болып
табылады.

Маусым айында Қызылорда облысының Жаңақорған кентінде «Байкен-U» ЖШС
салған жаңа бала-бақшаның салтанатты ашылуы болды. Бала-бақша 50 орынға
есептелінген. Құрылыс «Байкен-U» ЖШС-нің қаражаты есебіннен жүзеге асырылды.
Жобаның құны 147 800 мың теңгені құрайды.
Шілде айында Қызылорда облысының Шиелі кентінде ГРЭ-23-те «Волковгеология»
ЖШС-нің қаражаты есебінен салынған екі 4 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы
аяқталды. Жобаның құны 92 млн. теңгеден астам қаржы құрайды.
Өскемен қаласынан 25 шақырымдағы Таулы Үлбі өзенінде орналасқан А. Матросов
атындағы балалар сауықтыру лагерінде «ҮМЗ» АҚ қаражаты есебінен ашық
маусымдық бассейн салынды. Жобаның құны 35 405 мың теңгені құрайды.

Жұмыс істеп тұрған әлеуметтік объектілерді жөндеу мен қайта құруға 75 млн. теңгеден астам
қаржы жұмсалды. Атап айтқанда, Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасының
жағалауында орналасқан «Голубой залив» демалыс базасының ғимараттары мен құрылыстары
«ҮМЗ» АҚ қаражаты есебінен қайта жабдықталды. «ҮМЗ» АҚ Шығыс Қазақстан облысындағы
«Төрт қара» өзенінің жағалауында орналасқан «Сибина» және «Голубой залив» демалыс
базаларына ішінара жөндеу жүргізді. «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС Оңтүстік Қазақстан
облысы Созақ ауданының Таукент, Қыземшек кенттерінде және Қызылорда облысы Шиелі
ауданының Шиелі кентінде орналасқан әлеуметтік саланың объектілерін қайта қалпына
келтіруге жыл бойы қаржы жұмсады.
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Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының
әкімдіктерімен жасалған Меморандумдар шеңберінде іске
асырылған жобалар
Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары жергілікті билік органдарымен уағдаластықтарға сәйкес,
қатысушы өңірлерде қолда бар инфрақұрылымды қалпына келтіру мен жөндеу, жаңа әлеуметтік
объектілерді салуда үлкен жұмыстар атқарды. 2014 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының
Қыземшек және Тайқоңыр кенттерінде телекоммуникациялардың ішкі бөлу желілері жаңартылды,
оған жұмсалған шығын 82 млн. теңге құрады. Мұның сыртында есептік кезеңде Қыземшек
кентінде суландыру жүйесінің құрылысын аяқтауға 23,14 млн. теңге көлемінде ақшалай қаражат
жұмсалды. 2014 жылы Астана қаласында 240 орындық бала-бақшаның құрылысын жобалау
жұмыстары аяқталды, оны қаржыландыру мәселесі 2015 жылға ауыстырылды.
2014 жылы Қазатомөнеркәсіп Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігімен жасалған
Меморандумға сәйкес келісімшарттан тыс өзіне қосымша міндеттемелер алып, жергілікті
бюджетке 200 млн. теңге сомасында қаржы аударды.

Келісімшарттық міндеттемелерді орындау
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарын орындау мақсатында жер
қойнауын пайдаланушылар 2014 жылы 206109 және 206114 бюджеттік сыныптама кодына 606
026 мың теңге аударды.

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Экологиялық саясат
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарындарындағы өндірістік қызмет Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігінің Атом энергетикасы жөніндегі комитеті мен МАГАТЭ
мамандарының бақылауымен ядролық және радиациялық қауіпсіздіктің қажетті барлық
талаптарын сақтай отырып жүргізіледі.
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Қазатомөнеркәсіптің еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясатын
айқындайтын 10 принцип:

2. Барлық қолжетімді техникалық және әкімшілік тәсілдерімен техникалық,
экологиялық, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
3. Халықтың өндірістік қызметіне және қоршаған ортаға әсерін барынша азайту;
4. Компанияның ұзақ мерзімдік стратегиялары шеңберінде қауіпсіз және тұрақты
даму;
5. Қызметкерлердің денсаулығына ұқыпты қарау, персоналдың еңбек жағдайын және
өндіріс мәдениетін үздіксіз жақсарту;
6. Өндірістік апаттар мен қоршаған ортаның апаттық ластануының алдын-алу;
7. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қалпына келтіру;
8. Техникалық, экологиялық, ядролық және радиациялық қауіпсіздік нормаларын
ескере отырып қолданыстығы технологияларды тұрақты жетілдіру және жаңаларын
енгізу;
9.Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік уәкілетті органдармен және халықаралық
ұйымдармен тұрақты өзара іс-қимыл жасау;
10. Мүдделі тұлғалардың қоршаған ортаның, еңбек шарттарының, ядролық және
радиациялық қауіпсіздіктің жағдайлары туралы хабардар болуын қамтамасыз ету.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІ
2014 жылы кәсіпорындардың өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық және ядролық қауіпсіздігі
жөніндегі қызметі 2012 жылғы 20 ақпандағы № 1/12 саясатқа, Қазатомөнеркәсіпте қабылданған
декларацияланған ережелерге сәйкес жүргізілді.
Қазатомөнеркәсіптің еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметін
реттейтін құжаттар:
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1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Компанияның
қызметі жүзеге асырылатын елдердің ұлттық заңнамасына сәйкес болу;
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Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігінің талаптарын бұзғаны үшін жеке жауапкершілік
жүйесі туралы ереже;
Әртүрлі жұмыстарға тартылған мердігерлік ұйымдарға еңбекті және қоршаған ортаны

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

қорғау саласында қойылатын талаптар;
«Жерастын ұңғылай шаймалау әдісімен уран өндіретін кәсіпорындарды пайдалану
кезіндегі радиациялық қауіпсіздіктің сапасын қамтамасыз етудің үлгілік
бағдарламасы. Құрылымы мен мазмұнына қатысты талаптар» 12.2-2012 ҰАК СТ
корпоративтік стандарты;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жүйесінде автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру жүйесі» 12.3 - 2013 ҰАК СТ.

Жоғарыда аталғандардан басқа Компанияда «Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және
радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша жыл сайынғы конкурс туралы» қағида әзірленді және
бекітілді.
Кәсіпорындардың еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі бойынша 2014 жылдың ісшараларына жұмсаған жалпы шығындары 2013 жылдың деңгейінде қалды. Бұл еңбекті қорғау
және өнеркәсіп қауіпсіздігі бойынша 475 номенклатуралық іс-шараларды іске асыруға мүмкіндік
берді.

ЕҚ және ТҚ іс-шараларына қатысты шығындар

æ.

æ.
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Еңбекті қорғауға қатысты жалпы шығындар

ж.

ж.

ЕҚ және ТҚ-ін бұзғаны үшін жауапкершілікке
тартылған қызметкелердің саны

ж.

ж.
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2012-2014 жж. тіркелген ЕҚ және ӨҚ бұзушылықтарының саны

Есепті кезеңде 21 849, оның ішінде мемлекеттік қадағалау – 776, ведомствалық қадағалау – 631,
кәсіпорынның қадағалауы бойынша – 20 446 бұзушылықтарды айқындады және 21 501
бұзушылықтар жойылды. Жойылмаған бұзушылықтардың бәрі Компанияның нормативтік
құжаттарында белгіленген мерзімде аяқталатын болады.
2014 жылы ЕҚ және ӨҚ талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған қызметкерлердің
саны 1 035 адамды ( 2013 жылы -1 385 адам) құрады.
«Компанияда барлық жазатайым оқиғалардың есебі жүргізіледі, сондай-ақ олардың себептеріне
тексеру және талдау жүргізіледі, ал тексеру қорытындылары бойынша алдын алу іс-шаралары
әзірленеді. 2014 жылы Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында 10 жазатайым оқиға орын алды,
оның 3-і өлім жағдайында және 4-і ауыр зардаппен. Сондай-ақ өндірістен тыс 11 жазатайым оқиға
тіркелді.

Еңбек қорғау жүйесі көрсеткіштерінің серпіні
Еңбек қорғау жүйесінің көрсеткіштері

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Жарақат алу жиілігінің коэффициенті
(1000 жұмыс істеушіге шаққандағы
жарақат алу жағдайларының саны)
Жарақаттың ауырлық коэффициенті
(бір жарақатқа қатысты еңбекке жарамсыздық
күндерінің саны)
Компанияда өндірістердің қауіпсіздік деңгейін көтеру бойынша және кадрлардың өз қауіпсіздігі мен
әріптестерінің қауіпсіздігі үшін жауапкершілігін дамыту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізіліп
отырады, мұндай жұмыстарда жарақат алу мен апаттылық себептерін талдау, алдын-алу
шараларын жүргізу және еңбек қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы барынша ілгері
шешімдер мен тәжірибелерді үнемі іздеу шаралары қамтылған. Оған қоса, Компанияда мерзімді
түрде қызметкерлер мен басшыларды еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау саласы бойынша оқыту
жұмыстары жүргізіліп отырады.
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Ядролық қауіпсіздік
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөледі.
Ядролық-қауіпті материалдар «ҮМЗ» АҚ пен «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-те бар.

ядролық-қауіпті учаскелеріндегі қызметкерлерді оның туындауы туралы хабарлау үшін ДРГ-1МК
апаттық дозиметрлік сигнал берулердің базасында орындалған апаттық сигнал беру жүйесі
жұмыс істейді. Апаттық сигнал беру жүйесінің қосылу жағдайлары болған жоқ.
Екі кәсіпорындағы ядролық қауіпсіздік жағдайлары бұрынғы кезеңдерде қол жеткізілген тұрақты
деңгейде тұр.

Жұмыстар нормативтік құжаттар мен ядролық қауіпсіздік бойынша

нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі.
Радиациялық қауіпсіздік
2014 жылы «Еншілес, тәуелді және бірлесе бақыланатын ұйымдарда радиациялық қауіпсіздік
жағдайы туралы есептің мазмұнына қойылатын талаптар және оған түсіндірме жазба» нұсқауы
әзірленді, бекітілді және Компанияның барлық кәсіпорындарында қолданысқа енгізілді.
Компания радиациялық қауіпсіздік саласындағы барлық талаптарды қалтқысыз сақтайды, оған
қоса, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шеңберінде қызметкерлерді оқыту және міндетті
нұсқаулық беру шаралары ұдайы жүргізіліп отырады. Есептік кезең ішінде кәсіпорындардың
басшы қызметкерлерінің арасынан 13 адам Атом және энергетикалық қадағалау комитетінде
аттестатталған, лицензияланған ұйымдарда радиациялық қорғау және қауіпсіздік курстарында
кәсіпорындардың 241 қызметкері оқыды.
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Жыл ішінде радиациялық ахуалды жақсартуға жоспарланған барлық іс-шаралар толық
орындалды. Ескі жабдықтардың ауыстырылуына, жөндеу жұмыстарына, вентиляциялық
жүйелерді жаңғырту мен қалпына келтіруге негізгі көңіл бөлінді: 16 жаңа радиациялық
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бақылау аспабы сатып алынды.

«А» тобындағы қызметкерлердің тиімді сәуле
алу дозаларының үлестірілуі, %

5м3в
дейін
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Компаниядағы қызметкерлердің категория бойынша бөліп
көрсетілген 2014 жылы алған жылдық және ең жоғары
сәуле алу дозалары.
Кәсіпорынның атауы

А тобындағы
қыметкерлердің
саны

Жылдық тиімді доза алған
қызметкерлердің саны
5 дейін

5–20

Ең жоғары сәуле
алу дозасы, мЗв

>20

«МАЭК- Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
«Sareco» БК» ЖШС
Уран өндіруші ЕТҰ
Сервистік кәсіпорындар

Барлығы

«А» тобындағы қызметкерлер –иондаушы техногендік сәуле көздерімен жұмыс істейтін ададар.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Компания қоршаған ортаға тигізетін әсерін барынша азайтып және оларды басқарудың ең ілгері
технологияларын қолданып отыруға тырысады. Бақылау мен талдау ішкі еңбек қорғау мен
қоршаған ортаны қорғау қызметтерімен, сондай-ақ бөгде мамандандырылған ұйымдарды
тартумен жүзеге асырылады.
Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары өзінің қызметін «Өндірістік экологиялық бақылау
бағдарламасына» сәйкес жүзеге асырады.
ISO 14001 Экологиялық менеджменттің халықаралық стандарттары Компанияның 23 еншілес
және тәуелді кәсіпорындарында енгізілген, бұл қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін
жетілдіруге, өндірістік процестің барлық сатыларында экологиялық жауапкершілікті арттыруға
мүмкіндік берді.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК БАЗА
Компанияның қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметі Қазақстан Республикасының
экологиялық заңнамасымен және 2012 жылы Директорлар кеңесі бекіткен «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ еңбекті, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздік саласындағы
саясатымен реттеледі. Саясат Компанияның барлық кәсіпорындарына тарайды және әрбір бес
жылда қайта қарауға және жаңартуға жатады.
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«ҮМЗ» АҚ
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Өндірістік экологиялық бақылау
Экологиялық заңнама талаптарына сәйкес, Қазатомөнеркәсіптің еншілес және тәуелсіз ұйымдары
өндірістік экологиялық бақылауды (ӨЭБ) ұйымдастыру мен жүзеге асырумен, қоршаған ортаны
қорғау және табиғат пайдалану мәселелері жөніндегі құжаттарды әзірлеумен және есеп берумен
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байланысты процестерді пайдаланады.
2014 жылғы ӨЭБ-ның негізгі элементтеріне экологиялық талаптар мен нормалардың орындалуын
тексеру, сондай-ақ өндірістік нысандардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттайтын
параметрлерді жүйелі түрде өлшеу шаралары айналды. Компания кәсіпорындарының ӨЭБ
шеңберінде жүргізіп отырған өлшеулері түзетпелеу іс-қимылдарын уақытында жүзеге асырып
және белгіленген нормативтердің асырылуын анықтап және жоюға, газ тазарту қондырғылары мен
сарқын суларды тазарту жүйелерінің тиімділігін бақылап отыруға мүмкіндік береді.

Ресурстарды пайдалану және энергия тиімділігі
Өндірістік қызметі барысында Компания адам мен қоршаған орта үшін қауіпті бірқатар заттарды
қолданады. Компанияның барлық кәсіпорындарында төтенше жағдайлардың туындауына жол
бермеу, өндірістік процестердің жағымсыз әсерін азайту және өндірістік процестердің тиімділігін
арттыру үшін материалдарды қолданудың қатаң есебі жүргізіліп отырады.

Өндірістік процесте қолданылатын негізгі материалдар, тонна
Теңіз суы

1 083 228

Табиғи газ

2 083 892

Минералдандырылған су

6 376

Плавик қышқылы

4 735

Кесек күкірт

142 063

25% аммиак

4 998

100% аммиак суы

32 564

Аммиакты селитра

63 953
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Өндірістік процесте қолданылатын негізгі материалдар, тонна
1 806 800

Азот қышқылы

10 860

Кальцийлендірілген сода

7 159

100% каустикалық сода

11 285

60% сутек тотығы

8 405

Ионалмастырғыш шайыр

659

Көміраммоний тұзы

5 777

Ас тұзы

40 213

Компанияда энергия тиімділігін арттыру бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде, ол мынадай басты
бағыттарды қамтиды:
өндірістік процесті жаңғырту,
жабдықты қайта теңшеу,
қызметкерлердің мінез-құлқындағы өзгерістерді ынталандыру.

2014 жылы бастапқы энергия көздерін пайдалану, тонна
Көмір

2546,8

Табиғи газ

2 428 055

Отын (бензин, мазут, дизельді)

31732,6

Қазатомөнеркәсіптің барлық кәсіпорындарында энергия менеджменті жүйесі енгізілді, энергия
аудитін жүргізу бойынша жұмыстар аяқталуда, оның нәтижесі бойынша 2019 жылға дейін энергия
үнемдеу бойынша жоспарлар әзірленетін болады.

2014 жылы энергия тұтыну, барлығы
Жылу қуаты

14,16 ìëí.ÃÄæ

Электр қуаты

3,6 ìëí.ÃÄæ
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Қуат тұтыну мөлшерін азайту және энергияның тиімділігін арттыру
шараларының нәтижесінде үнемделген энергия
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Электр қуаты, жылу қуаты

0,04млн. ГДж

Жер ресурстары және биологиялық саналуандық
Уран өндіру операцияларын жүргізу және жер ресурстарын пайдалану Қазақстан
Республикасының заңнамасымен, жер, орман, экологиялық кодекстер арқылы, сондай-ақ «Жер
қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы» және «Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар
туралы» заңдар арқылы реттеледі.
Компанияның меншігіндегі, жалға алынған және басқаруындағы жерлердің жалпы ауданы
тұтастай алғанда 67 728,2 га құрайды.
Компанияның бірқатар кәсіпорындары ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда не болмаса сондай
аймақтардың маңында орналасқан. Мұндай кәсіпорындардың бірі «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС, оның аумағы Қаракүйе-Қаракөл мемлекеттік зоологиялық қорыққа кіретін Қаракөл көлін
қамтып жатыр. Қорғалатын аймақтың ауданы 37,7 км2 құрайды, ол теңіздік экожүйелерден
құрылған және өнеркәсіптік мақсатта қолданылады.
Биосаналуандыққа әсер етуді басқару мақсатында сарқын сулармен бірге Қаракөл көліне
төгілетін ластаушы заттар шығарындыларының ұйғарынды нормативтері әзірленіп, сондай-ақ
шығарындыларға экологиялық мониторинг жүргізіледі. Екі жылда бір рет көлдің жануарлар және
өсімдіктер әлемі ғылыми ұйымдарды қатыстырумен зерттеліп, сондай-ақ флора мен фаунаға
мониторинг жүргізу бойынша есеп беру әзірленеді.
Компания уран кенорындарын қалпына келтіру шығындарына баға беруді жүргізген. Болжап
келгенде, аталған шараларға қатысты шығындардың жалпы құны шамамен 21,5 млрд теңгені
құрайды. Бұл жағдайда Компанияның телімді жабуға, қалпына келтіру мен пайдаланудан
шығаруға қатысты баға берулері қолданыстағы заңнама талаптарына сай келетін жерлерді
қалпына келтіру стандарттарына негізделген.

Кенорындарды қалпына келтіруге арналған резервтердің жинақталу серпіні, млн.

9 221

12 681

13 573

æ.

æ.

æ.
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СУ РЕСУРСТАРЫ
Компанияның бірқатар еншілес кәсіпорындары сезімтал су нысандарына әсерін тигізумен суды
жинау мен жіберуді жүзеге асырады, ондай ең ірі нысандардың біріне Каспий теңізі жатады.
Қазатомөнеркәсіп кейбір өңірлерде жергілікті халықты және өнеркәсіпті сумен қамтамасыз етуді

Су пайдалану су ресурстарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган берген рұқсаттық құжаттамаға
сәйкес жүзеге асырылады. Кәсіпорындар мен ЕТҰ алынатын және айналымдағы суға нақты
бақылау жүргізіп отырады. Сарқын сулардың сапасын мамандандырылған аккредиттелген
зертханалар бақылайды.

Алынатын судың көздер бойынша бөліп көрсетілген
жалпы мөлшері, мың м3
Үстіңгі қабаттағы сулар, соның ішінде ұйықтар,
өзендер, көлдер мен мұхиттар

1 208 365

Жерасты сулары

14 593,3

Сумен қамтудың муниципалдық
және өзге жүйелері

1 311,2

Алынған судың жалпы мөлшері,мың. м3

1224269
1091169
2012æ.

1113043
2013æ.

2014æ.

Алынған судың көлемі 2013 жылмен салыстырғанда 10%-ға өсуі Компанияның өндіріс көлемінің
артуымен байланысты.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ су тұтынумен байланысты бірқатар ерекшеліктерге ие. Компания
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС өнімдерін шығару кезінде теңіз және артезиан суын
шаруашылық-ауыз су, дистиллят, жылу желісінің ыстық суы түрінде пайдаланады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріске арнап алынатын судың мөлшерін азайтуға тырысады.
Осыған байланысты бірқатар кәсіпорындарда тұйық су айналымдық циклдар қолданылады.
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Атмосфераға шығарындылар және климаттың өзгеруі
Тұрақты даму принциптеріне сүйене отырып, Қазатомөнеркәсіп ластаушы заттардың
атмосфераға шығарылу мөлшерін бақылау мен азайтуға ерекше көңіл бөлуде. Өндірістік қызмет
шеңберінде Компанияның барлық кәсіпорындары тиісті рұқсат-құжаттар алып отырады, сондай-

Амосфераға ластаушы заттардың шығарылу динамикасы

4181

3795
3636
3636

3795

4181

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2014 жылы атмосфераға ластаушы заттардың агрегаттық
күйі бойынша бөліп көрсетілген бөлінуі, тонна

Катты
Òâåðäûå
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ақ жыл сайын қадағалау органдарына статистикалық ақпарат беріліп отырады.
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Компанияда тоқсан сайын экологиялық мониторинг жүргізіледі, оның нәтижелері уәкілетті органға
ұсынылып отырады. 2014 жылы ластаушы зиянды заттар шығарылымдарын асыру жағдайлары
тіркелмеген, тек жекелеген ингредиенттер бойынша біржолғы асыруларға жол берілген.
Компания ұдайы бу газдарының шығарылымына баға беріп және оларды азайту бойынша
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бастамаларды іске асырып отырады. 2014 жылы бу газдарының тікелей шығарындыларының
көлемі CO2-баламасының 3 645 мың тоннасын құрады, бұл былтырғы жылдың мәнінен аздаған
мөлшерде ғана жоғары.
Озон бұзушы заттардың шығарындылары атмосфералық ауаға суыту жүйелерімен бөлінетін
заттар арқылы ұсынылған.

Қалдықтарды бақылау және кәдеге жарату
Компанияның өндірістік қызметі барысында әртүрлі қалдықтардың едәуір көлемі түзіледі,
олардың негізгілері:

қатқыл және сұйық радиоактивті қалдықтар,
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 кәсіпорындарында 2014 жылы түзілген қалдықтардың жалпы көлемі 777,195
мың тоннаны құрады.
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Типі бойынша бөлініп көрсетілген қалдықтардың
2014 жылғы жиналу серпіні , тонна

Коммунальдық
қалдықтары
Қатты радиоактивті
қалдықтары
Сұйық радиоактивті
қалдықтары

Қалдықтардың 2012–2014 жж. жиналу серпіні, мың тонна
Атындағы

2012 æ.

Өнеркәсіптік

867,7

Коммуналдық

2013 æ.

2014 æ.

558,4

558

3,5

2,9

3,4

Қатты радиоактивті

2,2

3,0

2,1

Сұйық радиоактивті

71,3

198,1

203,4

Барлығы

944,7

762,4

777,1

Компанияда қалдықтардың пайда болу көздері мен олардың сақтау мен көму орындарын есепке
алу және түгендеу, сондай-ақ қалдықтарды қайталап пайдалану, оларды бөгде ұйымдарға өткізу,
өңдеу және кәдеге жарату бойынша жоспарлы кешенді жұмыс жүргізіліп отырады.
Қазатомөнеркәсіптің негізгі өндірістік қызметі – қатқыл және сұйық радиоактивті қалдықтардың
түзілуін ескереді. АҚХА жіктемесіне сәйкес Компания кәсіпорындарында түзілген барлық
радиоактивті қалдықтар төмен белсенді қалдықтардың категориясына жатады.
Компания кәсіпорындарында Өндірістік қызметтен пайда болған өңделмеген қалдықтардың
көлемін азайтудың 2016 жылға дейінгі бағдарламасы іске асырылуда, ол радиоактивті
қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін барынша азайтуға бағытталған.
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2012–2014 жж. қалдықтарды кәдеге жарату мен көму, мың тонна
Атындағы

2012 æ.

Орналастырылғаны

928,9
5,7

787,8
0,9

755,5
2

0,6

0,2

0,3

Өңделгені

-

1,5

0,6

Көмілгені

11,0

22,4

21,8

Пайдаланылғаны(сатылғаны)
Залалсыздандырылғаны

2013 æ.

2014 æ.

Табиғатты қорғауға жұмсалатын шығындар
Компанияның 2014 жылғы қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына жұмсаған шығыны өткен
жылмен салыстырғанда 4 %-ға төмендеді.
Компания жағымсыз әсері үшін 234 млн теңге төлем төледі, ол былтырғы жылдың деңгейінен
едәуір төмен. Төлемдердің азаюы негізінен қоршаған ортаға жағымсыз әсердің азаюының, сондайақ сала кәсіпорындарындағы жекелеген өндірістердің тұрып қалуының есебінен орын алды.
Экологиялық бұзушылықтар үшін төленген айыппұлдық экологиялық санциялардың жалпы
сомасы 148,735 млн теңгені құрады.

2012–2014 жж. қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына
қатысты шығындардың серпіні, млн. теңге
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2012–2014 жж. қоршаған ортаны қорғау қызметінің негізгі бағыттарын
қаржыландыру, млн теңге

2013ж.

2014ж.

Өзге іс-шаралар

Қоршаған ортаға шығарындылар үшін төлем

Қолданыстағы шаң-газ ұстаушы және су
тазатқыш қондырғылардың тиімділігін арттыру

Технологиялық процестерді жетілдіру, соңын ішінде қоршаған
ортаға ұйымдастырылмаған эмиссияларды азайту

Айыппұлдық және экономикалық шаралар

Қоршаған ортаны қорғау салысында ғылыми
және жобалық жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес, Компания қоршаған ортаны
қорғауға арналған резерв құруды көздеуде, ол пайдалануы аяқталған кеніштерді пайдаланудан
шығару және қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде жұмсалатын болады. 2014
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кеніштерді қалпына келтіру шығындарының сомасы
8, 926 млн теңге құрады.
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МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

қалыптастыру қажетті шарт болып табылады. Стейкхолдерлер Компанияның қызметін жүзеге
асырудың нәтижесінде тура немесе жанама, жағымды немесе теріс әсеріне ұшырау немесе
ұшырау мүмкіндігінің деңгейі бойынша айқындалады және олар өндіріс процестеріне,
корпоративтік басқаруға немесе

бренд адалдығына қалай болғанда да әсер етуге ықтимал

қабілетті.
2011 жылы Қазатомөнеркәсіпте стейкхолдерлер картасы әзірленді. Мүдделі тараптармен тиімді
мақсатта өзара әрекетті ұйымдастыру мақсатында Қоғам топтары олар Компанияның қызметіне
тікелей не жанама әсер тигізуіне қарай, сондай-ақ Компанияның оларға тигізетін ықпалына қарай
«жақын» және «алыс» топқа бөлінді.

Қоғамдық экологиялық
және т.б. ұйымдар
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Кез-келген жобаны табысты іске асыру үшін мүдделі тараптармен сындарлы қатынастар жүйесін
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Қазатомөнеркәсіп мүдделі тараптармен өз қызметінің әр түрлі аспектілері бойынша әңгімелер
ұйымдастырады, атап айтқанда алаңдаушылық пен наразылықтар туралы ақпаратты 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.

Компанияның негізгі мүдделі тараптары – қызметкерлер және кәсіподақтар, Жалғыз акционер,
өнім берушілер және тұтынушылар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары, БАҚ және
жергілікті бірлестіктер.

Негізгі мүдделі
тараптар
Жалғыз
акционер (ЖА)

Мүдделі тараптарды
айқындау және
іріктеу принциптері
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі жүктеген
ЖА-дің
мақсаттарына
сай болу
ЖА-дің
стратегияларын і
ске асыруға қатысу

Мүдделі тараптармен
өзара іс-қимыл әдістері
мен арналары

Қауіптенудің
негізгі
тақырыптары

Жалғыз акционердің
шешімі

Бизнесті
трансформациялау

Компанияның ЖА
алдындағы есебі

Инвесторлық және
әлеуметтік
бағдарламаларды
іске асыру

ЖА өкілдерінің
Компанияның
Директорлар кеңесіне
қатысуы
Бірлескен жұмыс
топтары, келіссөздер,
конференциялар және
дөңгелек үстелдер
Есеп-қисапты ұдайы ұсыну

Компанияның даму
жоспарының
бекітілген
көрсеткіштерін
орындау
Корпоративтік
басқарудың
рейтингін арттыру

Компанияның интернетсайтында және
депозитарлық
есеп-қисап сайтында
ақпаратты ашу

Бизнес бойынша
инвесторлар/әріпт
естер

Инвестицияларды
тарту және
тиімділігі
Өнімдерді өткізу
нарықтарын
кеңейту мүмкіндігі

Жалпы жиналыстарды жүргізу
Басқару органдарына
(директорлар
кеңестері/байқаушы
кеңес тер) қатысу
Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
Депозитарлық есеп-қисап
сайтында ақпаратты ашу
Келіссөздерді, кездесулерді,
консультацияларды жүргізу
Ресми хат алысу
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Бизнесті
диверсификациялау
Технологияларды
трансферттеу
Қауіпсіздік
басымдылығы
Өндірістік,
инвестициялық
және әлеуметтік
бағдарламаларды
орындау

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Интернет желісін пайдалану дағдылары жоқ қатысушы өңірлердің топтары үшін (бірінші кезекте
шалғайдағы аудандардың жергілікті бірлестіктеріне қатысты) Қазатомөнеркәсіп
кәсіпорындарында ашық есіктер күні жүргізіледі және жеке басының мәселесі бойынша қабылдау
сағаттары бөлінген. Кездесулерді жүргізу кестесі жергілікті БАҚ-да жарияланады.

2014
Негізгі мүдделі
тараптар

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Қызметкерлер
және кәсіподақ
ұйымдары
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Мүдделі тараптарды Мүдделі
Мүдделітараптармен
тараптармен
айқындау және
өзара
өзараіс-қимыл
іс-қимыләдістері
әдістері
іріктеу принциптері
мен
мен арналары
арналары і

Қазақстан
Адами капиталды
дамыту
Республикасының
Үкіметі
жүктеген
Ынтымақтастық
ЖА-дің
негізінде
қатынастарды
мақсаттарына
қалыптастыру
сай
болу
Өндірістің
тиімділігі
ЖА-дің
стратегияларын
і
Жоғары
ске
асыруға
қатысу
кәсіби
нәтижелер

Жалғыз акционердің
электрондық
почта
шешімі
хабарламаларын
жіберу арқылы
тұрақты
хабарлау;
Компанияның
ЖА
алдындағы есебі
компанияның ішкі
порталында
ЖА өкілдерінің
ақпаратты
Компанияның
орналастыру;
Директорлар кеңесіне

қатысуы

корпоративтік
газетте ақпараттарды
Бірлескен жұмыс
жариялау;

топтары, келіссөздер,

конференциялар және
компания
дөңгелек үстелдер
басшылығының
қызметкерлермен
Есеп-қисапты
ұдайы
кездесуі; ұдайы ұсыну

Қауіптенудің
Қауіптенудің
негізгі
негізгі
тақырыптары
тақырыптары
Бизнесті
Тұрақтылық
трансформациялау
және әлеуметтік
кепілдіктер,
Инвесторлық және
Кәсіби
өсу
әлеуметтік

бағдарламаларды
іске асыру
Компанияның даму
жоспарының
бекітілген
көрсеткіштерін
орындау
Корпоративтік
басқарудың
рейтингін арттыру

телефон байланысы.

Мемлекеттік өкімет
және жергілікті
өзін-өзі басқару
органдары

Қоғамның
кәсіпорындарында ҚР
заңнамасын сақтау

Өнімдерді өткізу

Даму стратегияларын
жасау бойынша
Жұмыс топтары.
Жалпы
жиналыстарды жүргізу
Жер қойнауын
пайдалануға арналған
келісімшарттарды
және
Басқару
органдарына
т.б. қызмет түрлерін
(директорлар
жүзеге асыруға арналған
кеңестері/байқаушы
лицензияларды
алу
кеңес
тер) қатысу

кеңейту мүмкіндігі

Есеп-қисапты
ұдайы ұсыну
ұсыну

Стратегиялық және
өндірістік объектілердің
қауіпсіздігі

Депозитарлық
есеп-қисап
Күзетілетін стратегиялық
сайтында
ақпаратты
объектілердің
тізбесін ашу

Инвестицияларды

Салада
тарту экологиялық
және
қауіпсіздікті және
тиімділігі
тұрақты дамуды
қамтамасыз ету
Салада экологиялық
нарықтарын
заңнаманы
сақтау

Есеп-қисапты ұдайы

келісу, тізбеге өзгерістер
ядролық
материалдарды,
тауарлық-материалдық
құндылықтарды сақтау,
ядролық объектілерді
қорғау
Өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету,
АҚ бойынша
іс-шараларды
ұйымдастыру және
ТЖ жою органдары

енгізу
Келіссөздерді,
кездесулерді,
консультацияларды жүргізу
Азаматтық қорғаныстың

жоспарларын
келісу,
Ресми
хат алысу

ТЖ зардаптарын жою

Жасалған келісімдер
және жергілікті қамту
үлесі туралы есеп-қисап
Конференцияларды,
оқуларды, курстарды,
семинарларды
ұйымдастыру және
жүргізу.
Ынтымақтастық
туралы жасасқан
Меморандумдар
мен Келісімдер
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Дамудың
стратегиялық
мақсаттарына
Бизнесті
жету
және сәйкес
диверсификациялау
келу
Қауіпсіздік
Технологияларды
басымдылығы
трансферттеу
Табиғи
ресурстарды
Қауіпсіздік
тиімді
пайдалану
басымдылығы
және қоршаған
ортаны қалпына
Өндірістік,
келтіру бойынша
инвестициялық
стратегиялық
және әлеуметтік
міндеттер
мен
бағдарламаларды
мақсаттарды
орындау
орындау

2014
Негізгі мүдделі
тараптар
Жергілікті
қоғамдастықтар
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Мүдделі тараптарды Мүдделі
Мүдделітараптармен
тараптармен
өзара
айқындау және
өзараіс-қимыл
іс-қимыләдістері
әдістері
іріктеу принциптері
мен
мен арналары
арналары і

ЖА-дің
стратегияларын і
ске асыруға қатысу

Жалғызжәне
акционердің
Өңірлік
жергілікті
шешіміоргандарының,
өкімет
қатысушы өңір
тұрғындарымен,
қоғамдық
Компанияның ЖА
ұйымдар
өкілдерінің
алдындағы
есебі
қатысуымен тұрақты
кездесулер,
қоғамдық
ЖА өкілдерінің
тыңдаулар
Компанияның

Бизнесті
Қоршаған ортаның
трансформациялау
қауіпсіздігі және

Директорлар кеңесіне
электрондық және баспа
қатысуы

Компанияның даму
Қатысушы
жоспарының
өңірлердің дамуы
бекітілген
көрсеткіштерін
орындау

БАҚ-да ақпаратты ұдайы
орналастыру

Бірлескен жұмыс

топтары,
келіссөздер,
уран
өндіруші
конференциялар және
кәсіпорындардың
дөңгелекорналасқан
үстелдер
жанында
кенттердің халқы көп
Есеп-қисапты ұдайы ұсыну
орындарында
электрондық дозимертлер

теріс әсердің
жоқтығы.
Инвесторлық
және
әлеуметтік
Жергілікті халықты
бағдарламаларды
жұмыспен
іске
асыруқамтуды
қамтамасыз ету

Корпоративтік
басқарудың
рейтингін арттыру

әлеуметтік және
қайырымдылық
бағдарламалар

Халықаралық
салалық ұйымдар

Өнім берушілер
және тұтынушылар

Ядролық қаруды
таратпау, өндіріс
қауіпсіздігіне кепіл
беру

Сатып алуда
пайдаланылатын
ақшаларды
оңтайлы және
тиімді жұмсау
Тауарлардың,
жұмыстар мен
көрсетілетін
қызметтердің
сапасы және
қауіпсіздігі
Уақытылы жеткізіп
беру
Жеткізім желісінің
және құн құру
тізбегінің тиімділігі

Есеп-қисапты тұрақты
ұсыну
Бірлескен жұмыс топтар,
келіссөздер,
конференциялар
және дөңгелек үстелдер

Компанияның қызметі
туралы ақпарат,
Тапсырыс берушінің
веб-сайтында және
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ айқындаған
веб-сайтында сатып алу
жоспарын орналастыру;
Тапсырыс берушінің
веб-сайтында және
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ айқындаған
веб-сайтында
электрондық сатып
алуды (тендер немесе
құн ұсыныстарын
сұрату) туралы
хабарландыру
орналастыру;
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Қызметтің
ашықтығы,
айқындылығы,
қауіпсіздіктің
жоғары
стандарттарын
сақтау

Отандық тауар
өндірушілерді
қолдау – ұзақ
мерзімді
шарттарды
жасасу
Өнім берушінің
адалдығы
Келісімшарттық
міндеттемелерді
уақытылы
орындау

ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Қазақстан
Қатысушы
өңірлердің
Республикасының
тұрғындары
Үкіметі
жүктеген
ЖА-дің
мақсаттарына
сай болу

Қауіптенудің
Қауіптенудің
негізгі
негізгі
тақырыптары
тақырыптары

2014
Негізгі мүдделі
тараптар

Мүдделі тараптарды Мүдделі
Мүдделітараптармен
тараптармен
айқындау және
өзара
өзараіс-қимыл
іс-қимыләдістері
әдістері
іріктеу принциптері
мен
мен арналары
арналары і
Сатып алу процесінің
Қазақстан
жариялылығы
және
айқындығы
Республикасының
мүгедектерді,
Үкіметі жүктеген
отандық
ЖА-дің
тауар өндірушілерді,
отандық
мақсаттарына
кәсіпкерлерді
сай болуқолдау
кезінде барлық
әлеуетті өнім
берушілерге
ЖА-дің тең
мүмкіндіктерді
ұсыну
стратегияларын
і
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ске асыруға қатысу
тауарларда,
жұмыстарда және
көрсетілетін
қызметтерде
жергілікті
қамту үлесін арттыру

Әлеуетті
Жалғызөнім
акционердің
берушілердіңбағалық
шешімі
ұсыныстарды сұрату
тәсілімен
жүргізілетін
Компанияның
ЖА
тендерлерге
сатып
алдындағыжәне
есебі
алуларға қатысуға
өтінімдері;

ЖА өкілдерінің
Компанияның
Директорлар кеңесіне
қатысуы

Бірлескен жұмыс
топтары, келіссөздер,
конференциялар және
дөңгелек үстелдер

Қауіптенудің
Қауіптенудің
негізгі
негізгі
тақырыптары
тақырыптары
Бизнесті
трансформациялау
Инвесторлық және
әлеуметтік
бағдарламаларды
іске асыру
Компанияның даму
жоспарының
бекітілген
көрсеткіштерін
орындау
Корпоративтік
басқарудың
рейтингін арттыру

Есеп-қисапты ұдайы ұсыну

әлеуетті өнім
берушілердің
арасында адал
бәсекелестік

Кредиторлар

Қаржыландыру құнын
және қарызға
алуларды өтеу
қолайлығын ескере
тарту

БАҚ, ҮЕҰ

Жұртшылық алдындағы
сенімділік пен танымалдық
дәрежесі
Шапшандық, дұрыстық
және тең қол жетімділік
Кәсіпқойлық
Ашықтық және айқындық
принциптері

Қор биржаларының
сайтында және
Қоғамның сайтында
ақпаратты ашу

Баспасөз хабарламасы және
ақпараттық хабарламасы
Өндірістік объектілерге блогбаспа- эко-турлар
Баспасөз маслихаттары,
баспасөз-конференциялары,
ашық әңгімелесу, сұхбаттар,
кездесулер және т.б.
веб-сайттағы контентті уақытылы
жаңарту
көпшілік алдыңдағы есеп-қисап,
қоғамдық тыңдау
Әлеуметтік желілерге қатысу
Байланыс телефоны

Негізгі борышты
толық көлемде
уақытылы қайтару
және сыйақыларды
уақытылы төлеу

Ақпаратты дұрыс
ұсыну
Кәсіпқойлық
Брендке қатысты
ықыластылық
Беделді тиімді
басқару
Дағдарысты ахуалға
жедел ден қою

Компанияның тұрақты дамуы, бизнесті, адами ресурстарды басқару және жергілікті
қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл бойынша Есептегі басым тақырыптарды одан әрі ашу үшін
стейкхолдерлерден кері байланыс алу мақсатында, 2014 жылы мүдделі тараптармен нақты
нәтижелер әкелген бірқатар диалогтар және қоғамдық консультациялар өткізілді.
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№ 1 диалогтың нәтижесі
2014 жылғы желтоқсанда Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктерімен
2015-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму аясындағы ынтымақтастық
туралы меморандумдарға қол қойылды. Ынтымақтастықтың негізгі бағыттары – өңірлердегі
еңбек құқықтарын және кепілдіктерін қорғау және қоғам алдындағы әлеуметтік жауаптылықты
арттыру және дағдарыс құбылыстарын алдын-алу бойынша мемлекет қабылдаған шараларды
қолдау, сондай-ақ облыс аумақтарында қолайлы инвестициялық ахуалды қапмтамасыз ету.

№ 2 диалогтың нәтижесі
2015 жылғы 13-14 ақпанда «Операциялық қызметті трансформациялау» тақырыбы бойынша
семинар өтті. Компания акционерлерінің, ЕТҰ-ның өкілдері, Компания басшылығы және негізгі
қызметкерлер, кеңесшілер қатысты.
Семинар барысында мүдделі тараптармен Компания стратегияларын түзету мәселелері
талқыланды - қызметтің ағымдағы нәтижелері және құнды құру саласындағы мақсаттар,
ағымдағы менталитет пен мәдениет және «адамдар» блогындағы қажетті өзгерістер, активтер
портфелін қайта құрылымдау және корпоративтік басқарудағы өзгерістер.
Қызметтің ағымдағы нәтижелері «Негізгі көрсеткіштер», «Стратегия және басқару: ағымдағы
ахуал және болжамдар» бөлімінде көрсетілген.

№ 3 диалогтың нәтижелері
Ұзақ мерзімді шарттар жасасу
Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуда жергілікті қамтуды дамыту
мақсатында «2009-2015 жылдарға арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның еншілес
және тәуелді ұйымдары тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алған
кезде қазақстандық қамтудың үлесін арттыру бағдарламасы» әзірленді және бекітілді.
Қазіргі уақытта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің отандық тауар өндірушілерімен және өнім берушілерімен

жалпы

сомасы - 343 млрд. астам теңгеге ұзақ мерзімді шарттар жасасты. Оның ішінде отандық
тауарларды сатып алу 152,2 млрд. теңгені құрады.
2015 жылы ақпанда «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қолдау шаралары бойынша 2015 жылға
арналған іс-шаралар жоспарын» орындау аясында ҚР өңірлері бойынша өткізілген жұмыс
сапарының барысында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда
облыстарының, сондай-ақ Астана қаласының әкімдіктерімен жергілікті қамтуды дамыту мәселесі
бойынша ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды.
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әлеуметтік-экономикалық ахуалдарды тұрақтандыру, соның ішінде Компания қызметкерлерінің
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Диалогтардың барысында мүдделі тараптардан ұсыныстар түсті, олардың негізгілері
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осы Есепте көрсетілген.

Мүдделі тараптардың

Ұсыныстарды есепке

Өндірістің, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтердің көлемін қысқарту шартында
Компания қызметкерлерін қорғау бойынша
кешенді шаралар әзірлеу

2014 жылы өндіріс қызметкерлерінің
жалақысы 2013 жылмен салыстырғанда
15,1%-ға өсті.

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін
қызметтерді сатып алу кезінде
қазақстандық қамтудың пайыздық көлемін
арттыру бойынша кешенді шараларды
әзірлеу

Компанияда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
және оның еншілес және тәуелді ұйымдары
2009-2015жж. арналған сатып алынатын
тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін
қызметтерді сатып алған кезде
қазақстандық қамтудың үлесін арттыру
бағдарламасы» табысты іске асуда.

Компанияның әлеуметтік объектілерін
қаржыландырумен бірге тиісті облыстардың
коммуналдық меншігіне беру

2015 жылы тапсыруға жататын
о б ъ е к т і ле р д і ң т і з б е с і К о м п а н и я н ы ң
Директорлар кеңесіне бекітуге жіберілді.

ЖА (Самұрық-Қазына қоры) қабылдаған
жаңа кодекске (КБК) сәйкес корпоративтік
басқару принциптерін енгізу

2014 жылы Компания басқармасының
3 6 . 11 . 2 0 1 4 № 7 6 6 ш е ш і м і не с ә й к е с
Компания ЕТҰ-ның Басқару саясаты
бекітілді.
Компанияның жаңа КБК-сы бекітілгеннен
кейін оны Компанияның ЕТҰ-да енгізу
жоспарлануда.

Компанияның мақсатты портфелін өзгерту
бойынша консультанттардың ұсыныстарын
ескере отырып Компанияны қайта
құрылымдаудың жаңа жоспарын әзірлеу

2012-2015 жылдарға арналған Қайта
қ ұ р ы л ы м д а у ж ос п а р ы н а я қ т а у ж ә не
консультанттардың ұсыныстарын алғаннан
кейін жаңасын әзірлеу жоспарлануда.

Бизнесті трансформациялау жөніндегі
мақсатты ескере отырып Компанияның
жаңа ұйымдық құрылымын әзірлеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
к е ң е с і н і ң ш е ш і м і м ен ж а ң а ұ й ы м ды қ
құрылым бекітілді - 2015 жылғы 27
ақпандағы №3/15 хаттама
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ЕЛЕУЛІ ДЕП ТАНЫЛҒАН АСПЕКТІЛЕР МАТРИЦАСЫ
Әсері елеулі болып табылатын Аспектілерді айқындау үшін Компания өкілдері және сыртқы
стейкхолдердің арасында сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде, ең елеулі деген 19 аспект Есеп
беттерінде көрініс тапты. Сыртқы стейкхолдерлердің ойынша әрбір Аспектінің әсер ету деңгейі
сатылы өс, ал Компанияның ішкі бағалауы бойынша Аспектілердің маңыздылығы – көлденең өс
бойынша көрсетілді.

ҚОСЫМША

1-Биологиялық әртүрлілігі
2-Энергия
3-Су
4-Талаптарға сәйкестігі
5-Инновациялық қызмет
6-Жанама экономикалық әсерлер
7-Сатып алу тәжірибесі
8-Жұмыспен қамту
9-Әртараптандыру

10-Экономикалық нәтижелілік
11-Жалпы ақпарат
12-Инвестициялық бағдарлама
13-Дайындық және білім
14-Жұмыс орнындағы денсаулық және
қауіпсіздік
15-Нарыққа қатысуы
16-Шығарындылар
17-Атындылар және қалдықтар
18-Даму стратегиясы
19-Шикізат базасының дамуы
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GRI стандарттық элементтер кестесі
Көрсеткіш

Есепте көрсетілуі

Ашылу

Стратегия және талдау
G4 – 1
Лауазымы ең үлкен
басшының мәлімдемесі

Директорлар кеңесі
төрағасының сөзі, Басқарма
төрағасының сөзі

Толық ашылған

ҚОСЫМША

Ұйымның бейіні деңгейі
G4-3
Атауы

«Компания туралы»
бөлімде:Шолу

Толық ашылған

G4-4
Негізгі брендтер, өнімнің
түрлері, сондай-ақ
көрсетілетін қызметтер

«Компания туралы»
бөлімінде: Шолу

Толық ашылған

G4-5
Ұйымның штаб-пәтерінің
орналасуы

«Компания туралы»,
«Байланыс ақпараты»
бөлімінде

Толық ашылған

G4-6
Ұйым өзінің қызметін жүзеге
асыратын елдердің саны,
және ұйымда елеулі
құрылымдары бар немесе
есеппен қамтылған тұрақты
даму мәселесінің қөзқарасы
бойынша ерекше маңызды
елдердің атауы

«Компания туралы»
бөлімінде: шолу; «Стратегия
және басқару»: Қатысу
географиясы

G4-7
Меншіктің сипаты және
ұйымдық-құқықтық нысан

«Компания туралы»
бөлімінде: Шолу; «Стратегия
және басқару»: Басқару

Толық ашылған

«Стратегия және басқару»
бөлімінде: Қатысу
географиясы

Толық ашылған

«Негізгі көрсеткіштер»,
«Компания туралы»
бөлімдерінде: Шолу

Толық ашылған

G4-8
Ұйым жұмыс істейтін
нарықтар

G4-9
Ұйымның масштабы
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Толық ашылған

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Көрсеткіш

Есепте көрсетілуі

Ашылу

G4-10
Қызметкерлер

«Тұрақты даму» бөлімінде:
адами капитал

Толық ашылған

G4-11
Ұжымдық шарттармен
қамтылған қызметкерлердің
пайызы

«Тұрақты даму» бөлімінде:
адами капитал

Толық ашылған

«Стратегия және басқару»
бөлімінде: бизнес-модель

Толық ашылған

G4-13
Бөлімшелерге немесе олардың
орналасқан орындарына
қатысты өзгерістерді қоса
алғанда, кәсіпорындардың
ашылу, жабылу және
кеңейтілуімен бірге, ұйым
ауқымының, құрылымдарының
немесе меншігінің немесе оның
жеткізу тізбегінің барлық елеулі
өзгерістері

2014 жылғы негізгі уақиға,
«Даму стратегиясы»:
Активтердің құрылымы

Толық ашылған

G4-14
Сақтық принципі

«Тұрақты даму» бөлімінде:
Экология және еңбекті қорғау

Толық ашылған

G4-15
Ұйым қосылған немесе
қолдайтын сыртқы
экономикалық, экологиялық
және әлеуметтік хартиялар,
принциптер немесе өзге
бастамалар

«Компания туралы»
бөлімінде: Шолу

Толық ашылған

G4-16
Қауымдастықтардағы мүшелік

«Компания туралы»
бөлімінде: Шолу

Толық ашылған

Айқындалған елеулі
G4-17
G4-17
ЕЕсеп-қисабы
с е п - қ и с а б ы
ш
о ғ ы р л а н д ы рқаржылық
ылған
шоғырландырылған
есеп-қисапқа енген
барлық
қаржылық
есеп-қисапқа
заңды
ен
г ентұлғалар
барлық заңды
(болмағандарды көрсету)
тұлғалар
(болмағандарды көрсету)

«Есеп туралы» бөлімінде
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Толық ашылған

ҚОСЫМША

G4-12
Жеткізу тізбегі

2014
Көрсеткіш

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Есепте көрсетілуі

Ашылу

Айқындалған елеулі

ҚОСЫМША

G4-18
Есеп мазмұнын және
аспектілердің шекарасын
айқындау әдістемесі. Есеп
мазмұнын айқындау кезінде
есеп-қисапты дайындау
принциптері қалай
қолданылды

«Есеп туралы» бөлімінде
Толық ашылған

G4-19
Барлық елеулі аспектілердің
тізімі

«Есеп туралы» бөлімінде

G4-20
Ұйым ішіндегі аспектінің
шекарасы

«Елеулі деп танылған
аспектілердің матрицасы»
қосымшасында

Толық ашылған

G4-21
Ұйымнан тысқары аспектінің
шекарасы

Есепті кезең ішінде қайта
тұжырымдау қолданылмады

Толық ашылған

G4-22
Өткен есеппен салыстыру
бойынша қайта
тұжырымдаулар

«Елеулі деп танылған
аспектілердің матрицасы»
қосымшасында

Толық ашылған

«Есеп туралы» бөлімінде
бөлімінде: Шолу

Толық ашылған

G4-23
Өткен есепті кезеңмен
салыстырғанда
аспектілер
қамтуының және шекарасының
өзгеруі
лік

Толық ашылған

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл
G4-24
Мүдделі тараптар тобының
тізімі

«Тұрақты даму» бөлімінде:
Мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл
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Толық ашылған

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
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Көрсеткіш
G4-25
Өзара іс-қимыл үшін мүдделі
тараптарды айқындау және
іріктеу принциптері

G4-26
Өзара іс-қимылдің жиілігін қоса
мүдделі тараптармен өзара
әрекетке тәсіл

«Тұрақты даму» бөлімінде:
Мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл

Ашылу деңгейі

Толық ашылған

«Тұрақты даму» бөлімінде:
Мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл

Толық ашылған

«Тұрақты даму» бөлімінде:
Мүдделі тараптармен өзара
іс-қимыл

Толық ашылған

Есеп туралы жалпы мәлімет
«Есеп туралы» бөлімінде

Толық ашылған

G4-29
Өткен есепті жариялау күні

«Есеп туралы» бөлімінде

Толық ашылған

G4-30
Есеп-қисап циклы

«Есеп туралы» бөлімінде

G4-28
Есепті кезең

G4-31
Осы есепке қатысты сұрақтар
қоюға болатын байланысушы
тұлға

G4-32
GRI басшылығымен «сәйкес»
келетін есеп дайындау
нұсқасы, «Есеп туралы»
бөлімінде, GRI мазмұнын
көрсеткіш, сыртқы растау
туралы тұжырымға сілтеме

Толық ашылған

«Байланыс ақпараты»
бөлімінде

«Есеп туралы» , «GRI
мазмұнын көрсеткіш»
бөлімінде

163

Толық ашылған

Åñåï G4 òұðàқòû
äàìó ñàëàñûíäàғû
åñåï-қèñàï áîéûíøà
áàñøûëûқïåí
«ñәéêåñ» æàñàëäû
(Ìұíäàé æàғäàéäà
ðàñòàó ì³íäåòò³
áîëûï
òàáûëìàéäû).

ҚОСЫМША

G4-27
Мүдделі тараптар көтерген
негізгі тақырыптар мен
қауіптер

Есепте көрсетілуі

2014
Көрсеткіш
G4-33
Сыртқы растауды
қамтамасыз етуге қатысты
саясат пен тәжірибе

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Есепте көрсетілуі
«Есеп туралы» бөлімінде

Ашылу деңгейі
Есеп G4 тұрақты даму
саласындағы есеп-қисап
бойынша басшылықпен
«сәйкес» жасалды
(Мұндай жағдайда
растау міндетті болып
табылмайды).

ҚОСЫМША

Корпоративтік басқару
G4-34
Жоғары орган
комитеттерін қоса алғанда,
корпоративтік басқару
құрылымы

«Стратегия және басқару»
бөлімінде: басқару

Толық ашылған

Әдеп және адалдық
G4-56
Мінез-құлық кодекстері және
әдеп кодекстері сияқты
ұйымның құндылықтары,
принциптері, стандарттары
және мінез-құлық нормалары

«Стратегия және басқару»
бөлімінде: басқару
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Толық ашылған

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР
Термин

Анықтамасы
Күрделі шығындар, қаржы инвестициялары,
бағалау және барлау жұмыстары

CO2

Көмір қышқыл 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

GlobalReportingInitiative – Тұрақты даму саласындағы
есептілік бойынша ғаламдық бастама

IPO

Initial Public Offering – акцияларды бастапқы орналастыру

ISO

International Organization for Standardization –
Стандарттау жөніндегі 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

U3 O8

Уранның шала тотығы-тотығы

UF6

Уран гексафториді

UO2

Уран диоксиді

UO3

Уранның үш тотығы

АҚ

Акционерлік қоғам

АЭС

Атом электр станциясы

ШҚО

Шығыс Қазақстан облысы
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ҚОСЫМША

CAPEX

2014

ҚОСЫМША

Термин
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Анықтамасы

БЖРТ

Болотовтың жел роторлық турбиналары

ЖЭҚ

Жел энергетикасы қондырғылары

ЕТҰ

Еншілес және тәуелді ұйымдар

ЕҚОҚД

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті

ӨД

Кен өндіру кәсіпорны

АРБД

Адам ресурстарын басқару департаменті

ЖАҚ

Жабық акционерлік қоғам

УШТ

Уранның шала тотығы-тотығы

ҚазҰТУ

Қ.И. Сәтпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық
университеті

ҚазҰУ

Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті

ПЭК

Пайдалы әрекет коэффициенті

АЭХА

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

МАЭК

Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты

ҚР ИДМ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігі

МК

Металлургиялық комбинат

ҚР ЭМ

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

ҒТК

Ғылыми-техникалық кеңес

ЖШҚ

Жауапкершілігі шектеулі қоғам

ЕҚ және ӨҚ

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі

ЖҰШ

Жерасты ұңғылай шаймалау

ҚР

Қазақстан Республикасы

БК

Сирек және сирек-жер металдары

СМ және СЖМ

Бірлескен кәсіпорын
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2014
Термин
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Анықтамасы
Жылу бөлгіш құрамалар

ЖСҚ

Жылу сорғыш қондырғылар

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ҮМЗ

Үлбі металлургия зауыты

УБО

Уран байыту орталығы

ОҚО

Оңтүстік Қазақстаноблысы

ЯОЦ

Ядролық отын циклы
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ЖБҚ

2014

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Байланыс ақпараты
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
010000, Қазақстан Республикасы
Астана қ., Қонаев к-сі, 10-ғимарат
Тел: (7172) 55-13-98
Факс: (7172) 55-13-99
e-mail: nac@kazatomprom.kz

ҚОСЫМША

Веб-сайт: www.kazatomprom.kz

Компания өкілдіктері
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Мәскеу қаласындағы (РФ) өкілдігі
115054, Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Большой Строченовский орамы
тел.: (495) 627-55-12, 627-55-13
тел./факс: (495) 627-55-13
e-mail: kazatomprommoscow@gmail.com

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Пекин қаласындағы (ҚХР) өкілдігі
100022, ҚХР, Пекин қаласы, Чао Ян ауданы, Цзяньголу к-сі, 93,
«Ваньда» алаңы, А корпусы, № 1102 кеңсе
тел.: (8610) 58-20-83-28, 58-20-83-29
тел./факс: (8610) 58-20-83-28
e-mail: bashikbayev@kazatomprom.kz

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Бетесда қаласындағы (АҚШ) өкілдігі
7315 Wisconsin Avenue
Suite 700E
Bethesda, MD 20814
USA
tel.: (240) 800-4925
tel./fax: (240) 800-4926
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«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ
БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Осы Есепке қатысты барлық мәселелер, түсініктер және ұсыныстар бойынша, сондай-ақ қағаз
көшірмелерін алу туралы, сіз «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның келесі қызметкерлеріне өтініш
айтуыңызға болады:

Сергей Полторацкий,

Оксана Зайцева,

Басқарушы директор,
Біріктірілген жылдық есепті дайындау
жобасының басшысы.
010000, Қазақстан Республикасы
Астана қ., Қонаев к-сі,10-ғимарат
тел.: +7 (7172) 55-12-56
SPoltoracki@kazatomprom.kz

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
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