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KEGOC-та мемлекеттік
наградалардың иегерлеріне
құрмет көрсетілді

15 желтоқсанда «KEGOC» АҚ-да Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына
арналған салтанатты жиналыс өтті. Іс-шара
барысында компания қызметкерлерін мемлекеттік
наградалармен және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
наградаларымен марапаттау өтті.
Өндірістік қызметтегі жоғары жетістіктері үшін компанияның 8 қызметкері
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларына ие болды, оның ішінде:
«Парасат» ордені - 1 қызметкер, «Құрмет» ордені - 2 қызметкер, 4 қызметкер «Ерен
еңбегі үшін» медалімен, ҚР Құрмет грамотасымен 1 адам марапатталды.
Бұдан басқа 25 қызметкерге «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» мерекелік медалі беріліп, 15 қызметкер «Самұрық-Қазына» АҚ-ның мерейтойлық төсбелгілермен марапатталып және 15 қызметкерге «Самұрық – Қазына» АҚ Құрмет грамотасы табысталды.
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«KEGOC» АҚ 2021 жылғы
бірінші жартыжылдық
қорытындылары бойынша
жай акцияларға дивидендтер
төледі

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешіміне сәйкес «KEGOC» АҚ
2021 жылғы бірінші жартыжылдықтағы қызмет
қорытындылары бойынша дивидендтер төледі.
Дивидендтер төлеуге 22 027 082 239,2 теңге немесе бір жай акцияға 84,72 теңге
жіберілді.
2021 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ
жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 8 қарашадағы жай-күй бойынша тіркелді.
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АО «KEGOC» - в авангарде
развития электроэнергетики
Казахстана

30-летие Независимости Республики Казахстан
особый праздник. За прошедшие годы наша страна
стала полноправным членом мирового сообщества
и превратилась в государство с динамично
развивающейся экономикой. И в достижения
современного Казахстана особый вклад внесли
энергетики, в том числе работники АО «KEGOC»,
которые в эти же дни, 19 декабря, отметили свои
профессиональный праздник – День энергетика.
Становление электроэнергетической отрасли
Как известно, распад бывшего СССР привел к разрыву межхозяйственных связей между, некогда, союзными республиками, потере единого рынка сбыта товаров.
Произошел спад производства, многие предприятия были не только остановлены,
но и ликвидированы. И, как следствие этого, было снижено производство и по-
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требление электроэнергии. В Единой Электроэнергетической Системе Республики
Казахстан (ЕЭС РК) электрические нагрузки к 1999 году снизились до 8445 МВт,
что практически вдвое меньше показателей 1990 года, когда потребление мощности
нагрузок составляло 15642 МВт. Потребление электрической энергии также упало
более чем в 2 раза, с 104,7 млрд. кВтч (1990 г.) до 50,7 млрд. кВтч (1999 г.).
Положение дел усугубляли неплатежи, как со стороны производственных предприятий, так и значительной массы рядовых потребителей. Предприятия и организации ЕЭС РК лишись средств, необходимых для проведения ремонтно-профилактических работ оборудования и выплаты заработной платы работникам.
Подобная ситуация требовала проведения кардинальных преобразовании, начало которым было положено в декабре 1995 года Указом Президента Республики
Казахстан, имеющим силу Закона, «Об электроэнергетике». На его базе в мае 1996
года было принято постановление Правительства Республики Казахстан «О Программе приватизации и реструктуризации электроэнергетики». Тогда же, в рамках
реконструкции отрасли, в 1997 году на основе Национальной компании «Казахстанэнерго» было создано АО «KEGOC».
В результате, Казахстан первым на постсоветском пространстве приступил к реформированию электроэнергетики. И время показало правильность решений, принимаемых руководством страны. Был ликвидирован дефицит энергобаланса страны, энергоснабжение стало надежным, сформировалась платежная дисциплина. И
самое главное, отрасль стала по настоящему привлекательной для потенциальных
инвесторов, в том числе зарубежных.

Модернизация Национальной электросети
В настоящее время АО «KEGOC» является национальной компанией, выполняющей функции Системного оператора ЕЭС РК страны и играющей стратегическую
роль в экономике Республики Казахстан. Компания владеет и управляет активами
Национальной электрической сети (НЭС), на ее балансе находятся линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 26,4 тысячи километров и 81 электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов более 38,7 ГВА, образующие НЭС.
На момент создания, перед АО «KEGOC» была поставлена задача – разработать
модель конкурентного рынка электроэнергии и мощности. Это было необходимо
потому что в 90-х годах возможности производства электроэнергии значительно
превышали ее спрос.
С данной задачей компания справилась, в максимально возможные короткие
сроки была предложена концепция конкурентного оптового рынка электроэнергии
и мощности (ОРЭМ). В последующем, ОРЭМ был развит путем дополнения рядом
важных положений об организации балансирующего рынка электрической энергии
и др. Это позволило обеспечить устойчивость электроэнергетической отрасли, формировать и поддерживать в ЕЭС РК текущие балансы производства и потребления
электроэнергии, в целом организовать надежное снабжение электроэнергией всех
секторов экономики Республики Казахстан.
Стоит отметить, что электрические сети и подстанции 500 и 220 кВ, которые
были переданы в АО «KEGOC» на момент ее создания, были построены в 70–80-х
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годах прошлого века. И перед коллективом компании встала задача по модернизации действующих и строительству новых активов.
Для решения этой задачи коллективом была разработана и в 2000 году начата
реализация проекта «Модернизация НЭС Казахстана. I этап». Стояла задача провести модернизацию основного оборудования и коммутационной аппаратуры подстанций, комплексов релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных
терминалов, диспетчерских пунктов и систем оптико-волоконной связи, а также
комплексов системной противоаварийной автоматики.

В результате до 2005 года на 43 из 74 имеющихся на тот
период подстанциях 220-500 кВ были установлены более 5,2
тысячи единиц высоковольтного оборудования напряжением
110-220-500кВ. Это высоковольтные элегазовые выключатели,
разъединители и опорные изоляторы, трансформаторы
напряжения, трансформаторы тока, ограничители
перенапряжения.
Также была проведена существенная модернизация диспетчерского контроля,
которая предусматривала установку системы управления электрической сетью - системы автоматического контроля и сбора информации (SCADA/EMS).
Важной составляющей проекта было создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети, это обеспечило диспетчерскую и технологическую связь,
передачу данных телеметрии, телесигналов, команд в оперативно-информационной системе в режиме реального времени, а также еще целый ряд функций необходимых для управления информационными потоками.
Кроме того, в период с 2003 по 2005 годы было поставлено и установлено 62 автоматических телефонных станций, 87 систем гарантированного электропитания,
63 наземных станций сети спутниковой связи, 124 радиорелейных систем связи.
Также было поставлено 125 каналов высокочастотной связи.
Все работы в рамках проекта были завершены в 2010 году.
В целом проведённая модернизация позволила повысить техническую и экологическую безопасность высоковольтного оборудования, снизить эксплуатационные расходы и сократить количество технологических нарушений на оборудовании
подстанций более чем в 3 раза.
Еще одной важной задачей, стоящей перед коллективом, была необходимость
подготовки всей электроэнергетической инфраструктуры к возрастающим потребностям экономики.
Хотелось бы напомнить, что 30 лет назад основные северные генерирующие
мощности были связаны с энергодефицитным югом Казахстана одной линией электропередачи с максимальной пропускной способностью порядка 630 МВт. Этого было недостаточно чтобы обеспечить потребности южного региона страны. В
связи с этим, KEGOC в период 2004-2009 гг. реализовал проект «Строительство
второй линии 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана». В результате, пропускная
способность транзита электроэнергии Север-Юг выросла более чем вдвое и соста-
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вила 1350 МВт. Реализация в 2014 году проекта «Строительство ПС 500кВ Алма с
присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ» позволила
передавать в южные регионы до 1450 МВт электроэнергии.
Еще одним реализованным, в рамках увеличения перетоков мощности с севера
на юг, и наиболее крупным в истории KEGOC проектом стало «Строительство ВЛ
500 кВ транзита Север-Восток-Юг», завершенное в 2018 году.

Таким образом, пропускная способность между севером,
востоком и югом Казахстана, увеличилась теперь уже с 1450
МВт до 2100 МВт.
Кроме вышеупомянутых компания реализовала еще ряд важных проектов, в
числе которых «Модернизация НЭС Казахстана. II этап», «Строительство межрегиональной ВЛ 500 кВ Житикара – Ульке» с независимым присоединением Актюбинского энергоузла к ЕЭС РК, «Реконструкция ВЛ 220 кВ «ЦГПП-Осакаровка»,
«Выдача мощности Мойнакской ГЭС», «Усиление связи Павлодарского энергоузла
с ЕЭС Казахстана» и другие.
Существенный вклад в повышение эффективности производственных процессов АО «KEGOC» внесла и Программа трансформации бизнеса, к которой коллектив приступил 6 лет назад по инициативе АО «Самрук-Қазына». В рамках Программы был реализован и продолжается реализация ряда проектов по улучшению
операционной деятельности компании, сформированных в целях повышения эффективности деятельности компании.
В числе завершенных - автоматизация базовых бизнес-процессов в рамках проекта «Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия
АО «KEGOC»», Биллинговая система взаиморасчетов с потребителями, также внедрены закупочные категорийные стратегии, информационная система безопасности корпоративной и технологической сетей. На стадии реализации стратегия развития информационно-телекоммуникационного комплекса.
Кроме того, для повышения уровня управляемости компанией начато внедрение
Системы процессного управления, которая запустит цикл непрерывного совершенствования бизнес-процессов.

О текущей ситуации в ЕЭС РК
В компании подтверждают информацию о том, что в настоящее время в ЕЭС
Казахстана возникла напряженная обстановка с балансом электроэнергии и мощности. C начала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рост
потребления составил порядка 7%. По итогам года потребление электроэнергии
ожидается в объеме 115 млрд. кВтч, что на 7,2% или 7,7 млрд. кВтч выше показателя 2020 года.
Наряду с этим, продолжительность аварийных отключений генерации с начала
2021 года, в сравнении с аналогичным показателем 2020 года увеличилась на 26%.
К числу первоочередных мероприятий обеспечения надежного электроснабжения, в реализации которых активное участие принимает и АО «KEGOC», относятся обеспечение работы Жамбылской ГРЭС в полноблочном режиме, исключение
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неконтрактного потребления электроэнергии, увеличение системного резерва ЕЭС
РК в рамках функционирования рынка электрической мощности, организация планового импорта электроэнергии и другие мероприятия.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая прогнозируемый дальнейший рост потребления электроэнергии в стране, необходимым условием для
сбалансированной работы энергосистемы является развитие генерирующих мощностей. В рамках этой работы собственники электростанций должны реализовать
мероприятия по реконструкции и расширению существующих мощностей, в том
числе согласно заключенным с Министерством энергетики РК инвестиционным
соглашениям.
Важными составляющими этой работы является реализация утвержденного в
сентябре 2020 года заместителем Премьер-министра РК «Плана развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы», и в феврале 2021
года Министерством энергетики РК «Плана размещения генерирующих установок
с маневренным режимом генерации».
Вклад в развитие генерации может внести сектор возобновляемой энергетики
при условии создания соответствующих условий для безопасной интеграции нестабильной генерации ВИЭ (солнечных и ветровых электростанций) в энергосистему.
Таковыми условиями является создание в энергосистеме достаточного резерва маневренной генерации для компенсации нестабильности ВИЭ, а также оснащение
солнечных и ветровых электростанций накопителями энергии.

Ответственность перед соотечественниками
Коллектив АО «KEGOC» старается оправдать надежды соотечественников, среди которых пользуется высоким авторитетом. Это наиболее ярко проявилось еще в
2014 году, когда в рамках программы «Народное IPO» акции компании были размещены на казахстанской фондовой бирже. Тогда спрос на них превысил предложение на 27%, что стало свидетельством высокого доверия к компании.

И надо отметить, что до настоящего времени KEGOC
оправдывает ожидания инвесторов, совокупная доходность,
которую они получают от вложений, растет. Текущая
стоимость одной простой акции АО «KEGOC» составляет
порядка 1875 тенге. То есть, с момента размещения цена
акции выросла в 3,7 раза. Всего за период с 2014 года
выплачено дивидендов на сумму более 174,7 млрд тенге.
В декабре 2021 года Компания утвердила Стратегию развития АО «KEGOC» на
2022-2031 годы, основными направлениями деятельности которой являются предоставление качественных системных услуг, увеличение стоимости чистых активов с
учетом повышения своей ответственности по ESG. Для определения уровня интеграции ESG-показателей в деятельность, Компания начала разработку мероприятий для получения международного ESG-рейтинга.
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В целях внесения вклада в декарбонизацию экономики Казахстана по деятельности самой Компании определены следующие направления: внедрение передовых экологически безопасных технологий при развитии НЭС РК, разработка и
реализация проектов для повышения энергосбережения и энергоэффективности,
использование электроэнергии от ВИЭ на технологические цели.

Главный актив KEGOC – люди
Все достижения АО «KEGOC» - заслуга сплоченного коллектива. Все, без исключения, первые руководители компании, за всю историю компании, понимали,
что важнейшим фактором успеха является персонал. Он же ее главный актив. И
наши работники на протяжении многих лет демонстрируют высокий корпоративный дух.
В компании проводится эффективная кадровая политика, которая основана на
принципах справедливости, открытости, уважения, равных возможностей, преемственности, ориентации на лучший мировой опыт и HR-технологии, а также непрерывного диалога руководства и работников.

АО «KEGOC» одним из первых портфельных компаний
приступил к реализации проекта по развитию корпоративной
культуры. По результатам диагностики корпоративной
культуры определены ценности компании, которые были
сконцентрированы в аббревиатуре слова «СВЕТ» (на
государственном языке – «ШУАҚ»).
Ежегодно в Компании проводится конкурс «Лучший наставник» и один раз в
три года – конкурс трудовых династий.
Каждый работник имеет возможность реализовать профессиональный потенциал. При кадровых перемещениях на принципах меритократии на руководящие
должности в первую очередь выдвигаются наиболее перспективные кандидаты из
числа сотрудников компании.
Более того, АО «KEGOC» стала кузницей кадров для всей электроэнергетической отрасли.
Устроиться на работу в компанию считается очень престижным.
Подобное отношение к персоналу дает положительные результаты. В группе
компаний АО «Самрук-Қазына» у KEGOC наиболее высокие результаты по индексу социальной стабильности и вовлеченности. По результатам исследования уровня социальной стабильности среди производственного персонала АО «KEGOC» в
2020 году Индекс SRS составил – 91%, Индекс вовлеченности административно-управленческого персонала составил – 90%.
Источник: https://www.kazpravda.kz/fresh/view/ao-kegoc--v-avangarde-razvitiyaelektroenergetiki-kazahstana
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АО «Энергоинформ» и
цифровая трансформация
энергетики Казахстана

Председатель Правления
АО «Энергоинформ» Куаныш Бектемиров

Осознавая глобальные тенденции и вызовы,
стоящие перед экономикой Казахстана, Глава
государства придает приоритетное значение
стратегии «цифровой» трансформации экономики.
Это не дань моде, отвлекающей ресурсы от решения более «приземленных»
задач модернизации активов и поэтапного наверстывания отставания в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а понимание ограниченности
традиционных подходов и времени существования «окна» возможностей, после
«закрытия» которых, разрыв между успевшими и не успевшими странами будет
быстро нарастать.
Стремительное развитие инфо-коммуникационных технологий привело к происходящей на наших глазах четвертой промышленной революции, сопоставимой
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по своим экономическим и социальным последствиям с появлением технологий на
основе пара и электричества.
Эта революция основана на цифровой трансформации производственно-сбытовых цепочек на базе технологий, которые позволяют формироваться экосистемам
интеллектуальных, автономных и децентрализованных предприятий, интегрированных продуктов и услуг.
К этим технологиям относятся достижения в области интернета вещей, больших данных и аналитики данных, робототехники, автономных систем, сенсоров и
систем автоматики, а также методов производства, таких как 3D-печать.
При этом цифровая трансформация неизбежно приводит к изменениям в бизнес-моделях, организации и культуре.
В своем послании народу Казахстана Главы государства Касым-Жомарт Токаев назвал глубинную цифровизацию одним из главных факторов конкурентоспособности в современном мире. Ключевыми задачами в рамках нее он обозначил
трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов Индустрии
4.0., взращивание и развитие отечественного IT-сектора, доведение экспорта услуг
и товаров цифровой отрасли к 2025 году до 500 млн долларов минимум.
Президент поручил реализовать информационно-телекоммуникационный потенциал страны и превратить Казахстан в цифровой хаб на значительной части евразийского региона.
Применительно к энергетической отрасли цифровая трансформация, наряду с
возобновляемыми источниками и технологиями хранения энергии, рассматривает-
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ся - как ответ на беспрецедентные вызовы, связанные с ростом потребления энергии, при одновременном снижении углеродных выбросов в окружающую среду.
Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев в своем
докладе на Международной конференции «Пути достижения целей Парижского
соглашения и углеродной нейтральности Казахстана» отметил, что при разработке прогнозного баланса критически важно не допустить деиндустриализации экономики. Энергопотребление в Казахстане к 2060 году может вырасти в 2-3 раза
и основой для удовлетворения спроса должны стать возобновляемые источники с
активным развитием смарт-грид технологий и систем аккумулирования и хранения
энергии.
Смарт грид (Интеллектуальная сеть) - это приложение концепции цифровой
трансформации цепочки поставок в энергетике, физически - это электроэнергетическая система, инкорпорирующая коммуникационную сеть, которая обеспечивает
интеллектуальную интеграцию всех подключенных сторон: генерирующих, передающих, распределительных компаний, клиентов и других участников рынка.
В интеллектуальной сети энергия может генерироваться и использоваться в любом месте сети (в том числе на стороне пользователя), а производители энергии
и пользователи гораздо более вариативны и имеют возможность реагирования на
изменяющиеся условия. Все транзакции и кооперация участников экосистемы интеллектуальной энергетической системы осуществляется в рамках сервисов единой
цифровой платформы.
Полноценная реализация концепции Смарт грид обеспечивает:
• лучшее прогнозирование и балансирование спроса и предложения электроэнергии на в различных участках сети;
• постоянный мониторинга за состоянием сети и основных активов;
• динамическую перенастройку сети;
• оптимизацию рабочей силы и материалов;
• взаимодействие с клиентами и активное управление спросом
• сокращение потерь электроэнергии в сети
• оптимизацию использования существующей инфраструктуры, перетоков
мощности и удовлетворения пикового спроса
• аккумулирование децентрализованных объемов возобновляемой энергии в
сети и повышение энергоэффективности.
Правительства ведущих стран инвестировали миллиарды долларов в реализацию концепции Смарт грид в последнее десятилетие. Состав и масштабы финансируемых программ варьируются от исследований и грантов до полноценного развертывания сетей в рамках пилотных и региональных проектов.
Усилиями международных и национальных институтов энергетического сектора развиваются, дорожные карты, референсные архитектуры и стандарты Смарт
грид.
Проект модернизации традиционной сети в интеллектуальную предполагает
беспрецедентные комплексность и состав работ, включая конвергенцию информационных и операционных (физических) технологий по всей цепочке производства,
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передачи, распределения и потребления энергии для обеспечения цифрового уровня взаимодействия и кооперации участников рынка.
Цифровая платформа Смарт грид должна обеспечить двум и более сторонам:
• автоматизацию (алгоритмизацию) обмена упорядоченными связанными
массивами данных;
• автоматизацию инициирования, проведения, фиксирования и закрытия сделок (контрактации);
• полностью или частично автоматизированное исполнение условий сделок
(автоматизацию производства и поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг);
• принятие оптимальных управленческих решений на основе анализа больших
данных («фабрики данных»);
• обеспечение взаимосвязи всех информационных цифровых потоков, в том
числе на базе облачных технологий;
• обработку данных (приложения) для оперативно-технологического управления сети, балансирования спроса и предложения, реализации гибких рыночных
механизмов энергосбережения.
Первым шагом формирования интеллектуальной сети РК стала реализация в
рамках исполнения Программы «Цифровой Казахстан» проекта «Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС» АО «KEGOC» как составных элементов архитектуры Смарт
грид.
Проект состоит из двух компонентов: «Централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА)» и «Система автоматического регулирования частоты
и мощности (АРЧМ)».
АО «Энергоинформ» был определен в качестве генерального подрядчика обоих
проектов - как организация, обладающая необходимыми компетенциями и персоналом в области информационно-телекоммуникационных технологий в сфере энергетики.
На сегодня все работы в рамках проектов ЦСПА и АРЧМ для АО «KEGOC»
выполнены в полном объеме. В настоящее время АО «Энергоинформ» завершает
реализацию проектов внедрения АРЧМ в АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»
и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».
Уникальность АО «Энергоинформ», объединяющего в себе полный стек компетенций в области операционных, коммуникационных и ИТ технологий, делает его
естественным проводником смарт грид технологий в Казахстане.
В то же время мы ясно видим, что для полноценной цифровой трансформации
Единой электроэнергетической системы РК на базе смарт-грид технологий необходима специальная государственная программа, обеспечивающая:
• финансирование системных отраслевых решений, архитектуры, технологий, правил регулирования и стандартов,
• вовлечение, организацию и координацию взаимодействия широкого
круга экспертов, участников рынка и государственных органов и вендоров.
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АО «Энергоинформ» готов внести свой уникальный вклад в разработку и реализацию такой программы.
При этом с самого начала необходимо максимально расширять и развивать экосистему цифровой трансформации энергетики так же, как и других секторов экономики и сферы госуправления и госуслуг.
Эта экосистема должна включать всех заинтересованных исследователей, отечественных и зарубежных разработчиков и ИТ компании, провайдеров и экспертов
эксплуатируемых и новых технологий управления генерацией и распределением
электроэнергии, экономистов и экспертов в сфере институционального развития
отраслевых рынков, специалистов по управлению проектами и изменениями и т.д.
Лучшая практика цифровой трансформации показывает необходимость использования открытых архитектур, стандартов данных и протоколов передачи данных,
обеспечивающих взаимозаменяемость и интероперабельность устройств и технологий, исключающих монополию отдельных вендоров для развития систем.
Цифровая экономика требует гибких форм прозрачного и открытого многостороннего взаимодействия на всех этапах жизненного цикла (от проектирования до
утилизации и замены) цифровых сервисов, решений и платформ поставщиков продуктов и сервисов, потребителей и провайдеров решений в экосистеме.
Многие существующие жесткие ограничения не соответствуют вызовам цифровой трансформации. Например, ИТ подразделения и дочерние организации
компаний квазигосударственного сектора, обеспечивающие поддержку функционирования государственной инфраструктуры, подпадают под запрет выполнения
отдельных задач, требующих многолетнего накопления специфических компетенций, не говоря о задачах развития в рамках материнской экосистемы. Другой пример, отсутствие достаточной гибкости процедур государственных закупок для привлечения фрилансеров.
Эти и другие барьеры необходимо устранять для решения поставленных Президентом страны задач цифровой трансформации экономики, взращивания и становления конкурентоспособного ИТ сектора.
Источник: https://liter.kz/ao-energoinform-i-tsifrovaya-transformatsiya-energetikikazahstana/
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Тренд на управление BIGDATA
17 ноября т.г. прошел «Круглый стол по данным»
АО «Самрук-Қазына» с участием портфельных
компаний. Спикерами мероприятия выступили
Ерлан Дурмагамбетов, Управляющий директор
по стратегии, устойчивому развитию и цифровой
трансформации (АО «Самрук-Қазына»), Ирина
Мусина, Руководитель практики устойчивого
развития в России и Казахстане (Accenture), Аскар
Жакенов, Региональный менеджер (Gartner),
Лейла Курманова, Руководитель проектной группы
«Жас Оркен и «Цифровое лето» (Корпоративный
университет «Самрук-Қазына»), Константин
Аушев, Партнер технологической практики в
Центральной Азии (KPMG), Тимур Мерембаев,
Главный менеджер по анализу данных (АО
«Самрук-Қазына»), Мирас Аусат, Менеджер отдела
корпоративной архитектуры и цифровизации (АО
«НАК «Казатомпром») и Бейбут Хасенов, Директор
департамента управления архитектурой данных и
ИБ (АО «Самрук-Қазына»).
Управление и анализ больших данных является одним из приоритетных направлений цифровой трансформации Фонда «Самрук-Қазына» и его портфельных компаний.
Для развития данного направления в АО «Самрук-Қазына» принят Корпоративный стандарт по управлению и аналитике данных. Целью развития управления
данными является переход от традиционной аналитики, когда решения принимаются по запросу на основе текущих показателей к предиктивной аналитике, при
которой, решения синтезируются на машинном и процессном уровнях по текущим
данным с учетом будущих моделей и конфигураций данных. Как отмечает Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации
АО «Самрук-Қазына» Ерлан Дурмагамбетов Фондом уже разработана референсная модель, созданы офисы по управлению данными в портфельных компаниях и
на сегодняшний день проводится работа по использованию анализа накопленных
данных с целью выявления проблемных направлений развития и повышения эффективности бизнеса. «С точки зрения Программы трансформации данные должны
быть структурированы. Мы, как Фонд и группа компаний являемся локомотивом
экономики Казахстана, и должны показывать пример. В этой связи сделан важный
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шаг - разработали корпоративный стандарт по управлению и аналитике данных», отметил Ерлан Дурмагамбетов.
Особый акцент в области управления данными делается на переход отечественной экономики на низкоуглеродную модель промышленности. По данным
Accenture активный учет ESG рейтингов среди стейкхолдеров становится массовой
тенденцией и зачастую является основным фактором для принятия решений среди
инвесторов. Для социально отвественных предприятий также есть плюсы в виде
лояльности потребителей и работников.
В практике ESG-рейтингов есть и свои ньюансы, связанные в основном с отсутствием единой методики оценки, нехваткой и низким качеством ESG-данных.
Кроме этого, участники круглого стола отметили одну из самых важных проблем в
данной сфере - нехватка квалифицированных специалистов. В этой связи, наряду с
формированием нормативной и инфрастурной платформ для развития управления
данными в компаниях, входящих в структуру фонда, ставятся задачи по привлечению опытных кадров, а также по взращиванию молодого поколения специалистов
внутри корпоративного сектора. «Сейчас же молодежь рождает новые профессии,
к ним несомненно относится data scientist. Хотелось бы наблюдать за увеличением
числа IT-специалистов, а также созданием целой элиты IT», - подчеркнул Ерлан
Дурмагамбетов.
В группе компаний фонда уже есть успешные проекты с использованием аналитики данных. Среди них Казатомпром с проектом по мониторингу развития ситуации с COVID-19 в корпоративном центре и ДЗО с использованием анализа, визуализации данных, а также формирования отчетности с помощью RPA-технологий.
С 2020 года активная работа по поиску практических кейсов для использования аналитики данных ведется и в KEGOC. Исследования в области прогнозирования технологического расхода электроэнергии с использованием погодных данных
показали возможность значительного улучшения точности прогнозов и, как следствие, сокращения затрат компании на покупку компенсирующих объемов электроэнергии при вводе Балансирующего рынка электроэнергии в РК. Также проведенный анализ информации о воздействии ВИЭ на режимы работы энергосистемы РК
показал, что можно также повысить точность прогнозирования выработки электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях, с целью использования этих
данных при составлении суточного графика для максимального снижения отклонений в рамках устойчивого развития и повышения надежности ЕЭС РК.

16

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC AQPARAT

НОВОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

#4 (34) ДЕКАБРЬ 2021

В KEGOC начнется внедрение
Корпоративного хранилища
данных и системы бизнесаналитики

На заседании Архитектурного комитета рассмотрен
и одобрен вопрос о реализации проекта
«Внедрение Корпоративного хранилища данных и
системы бизнес-аналитики (DWH и BI)».
По сути это платформа, которая интегрируется с разными корпоративными
цифровыми системами компании, автоматически аккумулирует из них данные для
управления показателями деятельности (планирование, расчет и формирование отчетности, дашбордов). Кроме того, точный мониторинг и анализ ключевых и процессных показателей деятельности позволит также более эффективно управлять
инвестиционной деятельностью компании путем распределения ограниченных ресурсов между подразделениями и контроля над их использованием.
Для внедрения такой системы KEGOC располагает всеми факторами: на сегодняшний день утверждены и согласованы со всеми участниками бизнес-процессов
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Правила управления показателями, Реестр ППД, определены владельцы процессов,
разработаны паспорта и методики расчетов ППД.

Текущая модель
В компании разработаны КПД на уровне СЕО и СЕО-1, которые детализируется
на уровень СЕО-2 и декомпозируются на следующие уровни управления. При этом,
карты целей работников формируются в соответствии с функциональными обязанностями, не учитывая процессные показатели деятельности и стратегические цели
компании. Вместе с тем, с вводом ППД большой объем их расчетов предстоит ввести вручную, что отнимет много ресурсов. Инвестиционная программа компании
также формируется и управляется вручную.

Что даст автоматизация?
Система соберет, сформирует расчеты показателей деятельности и обеспечит
интеграцию с различными системами (источниками данных). Полная картина по
всем показателям деятельности компании с привязкой к верхнеуровневым целям
повысит прозрачность результатов бизнес-процессов. А взаимосвязи между КПД,
ППД и Картами целей сотрудников с фокусом на результаты процессов позволят
эффективнее достигать поставленных целей. Вся аналитика в системе отображается в удобные и понятные дашборды.
Проект планируется реализовать до конца 2022 года и до его начала владельцам
процессов необходимо провести дополнительное тестирование курируемых показателей на предмет полноты и интеграции с целями и задачами согласно стратегии
развития компании. По итогам тестирования ДПУЦТ внесет необходимые корректировки в Реестр показателей.
Архитектурный комитет АО «KEGOC» рассматривает вопросы по интеграции Бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры, по ресурсному обеспечению автоматизации бизнес-процессов, оценивает целесообразность реализации предлагаемых
изменений в бизнес-процессы, данные, информационные технологии, инфраструктуру принимает решения в части архитектуры Компании и предоставляет рекомендации по ним.
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Автоматизировано
освещение ОРУ
на 79 подстанциях KEGOC
АО «KEGOC» завершило реализацию мероприятия Программы трансформации бизнеса «Автоматизация освещения ОРУ
подстанций». В рамках мероприятия были выполнены работы
на 79 подстанциях с автоматизацией освещения ОРУ (открытое распределительное устройство) подстанций с применением
датчиков движения.
По предварительным расчетам мероприятия по энергосбережению могут
приносить экономию в размере около 18
млн.тг. ежегодно, начиная с 2022 года.
Как отмечает руководитель мероприятия, директор департамента эксплуатации Бауыржан Арыстанов, от внедрения
энергосберегающих технологий есть
несколько плюсов. «Как и любое энергосберегающее мероприятие, наша инициатива наряду с экономией, влечет за
собой снижение влияния на экологию.
Кроме того, сумма вложений является
небольшой и окупится уже за первый
год использования новой схемы освещения».
Ежедневно в темное время суток
(ночью) согласно техническому регламенту на всех подстанциях дежурный
совершает обход и осмотр оборудования
ОРУ в целях контроля исправности работы. Данная процедура в зависимости
от состава и количества оборудования
электрической подстанции занимает по
времени от получаса до 2 часов. Оборудование для удобства осмотра освещается мощными прожекторами и светильниками, которые ранее включались
с наступлением темноты и работали до
рассвета, в среднем это длилось около
8 часов ежедневно. После установки

датчиков движения освещение на ОРУ
включается автоматически во время осмотра.
К слову, в KEGOC системы энергосбережения внедряются с 2016 года. В
офисах и производственных помещениях в региональных филиалах компании
осветительные приборы оснащены современными энергосберегающими лампочками и датчиками движения.
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Проект KEGOC получил второе
место на Национальном
конкурсе по проектному
управлению

KEGOC принял участие во втором Национальном конкурсе
«Qazaqstan Project Management Awards-2021» с проектом «Автоматизация управления режимами Единой электроэнергетической системы Казахстана» реализуемый по трем компонентам «Внедрение централизованной системы противоаварийной
автоматики» (ЦСПА), «Внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности» (АРЧМ) и «Внедрение системы мониторинга и управления на основе синхрофазорных
технологий (WAMS/WACS)». Сформированные Департаментом
процессного управления и цифровой трансформации совместно с проектной командой подробный отчет об основных параметрах и результатах проекта, презентация и видеовизитка
о проекте были высоко оценены жюри и асессорами конкурса.
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Конкурс по управлению проектами проводится среди государственного и квазигосударственного секторов, неправительственных организаций, субъектов малого и среднего бизнеса и высших учебных заведений, объединяя профессионалов,
практиков, менеджеров и представителей государственных организаций, компаний,
ведущих ученых, преподавателей, профессоров и студентов, представителей различных секторов и профессий, НПО и СМИ.
В текущем году для участия в конкурсе было представлено 300 заявок, среди
которых в номинации «Лучший проект года 2021» в квазигосударственном секторе второе место присуждено проекту АО «KEGOC». Результаты отбора проектов
были озвучены в рамках Форума «QazPMA-2021», на котором также прошли мастер-классы от ведущих экспертов в области проектного управления и профессиональных бизнес-тренеров. На панельной сессии участники также обсудили современные вызовы и лучшие практики развития проектного менеджмента.
Кроме того, экспертным сообществом приняты предложения Руководителя Блока управления изменениями ДПУЦТ Айгуль Байтуровой о необходимости работы
с человеческой стороной изменений, а именно применения модели ADKAR по методологии PROSCI, для большего вовлечения заинтересованных лиц, в т.ч. спонсоров для улучшения результатов проектов. По итогам обсуждений предложения и
рекомендации участников внесены в проект резолюции для улучшения процессов
внедрения проектного подхода при реализации Национальных проектов страны.

21

НОВОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
#4 (34) ДЕКАБРЬ 2021

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

В 2021 году в KEGOC
завершены ряд крупных
проектов Программы
трансформации

В KEGOC прошла встреча по подведению
итогов реализации Программы трансформации
бизнеса за 2021 год с участием Председателя
Правления Молдабаева К.Т., Спонсоров проектов
и мероприятий из числа том-менеджмента
компании, руководителей проектов и членов
проектных команд, кураторов центрального офиса
трансформации фонда АО «Самрук-Қазына», с
онлайн включением по ВКС руководства, персонала
и агентов изменений Программы трансформации
бизнеса в филиалах «МЭС».
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В 2021 году в портфеле Программы трансформации реализовывались 4 проектов и 10 мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
компании. Из них успешно реализованы проект, вошедший в государственную
программу «Цифровой Казахстан» «Автоматизация управления режимами Единой электроэнергетической системы Казахстана», состоящий из трех компонентов:
«Внедрение централизованной системы противоаварийной автоматики» (ЦСПА),
«Внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности» (АРЧМ)
и «Внедрение системы мониторинга и управления на основе синхрофазорных технологий (WAMS/WACS)», а также проект в рамках построения Киберщита фонда
АО «Самрук-Қазына» - «Обеспечение кибербезопасности».
По оперативным данным чистые выгоды от реализации проектов Программы за
2021 год составили 1 213 млн. тенге.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕТЕЙ
Система ЦСПА представляет собой программно-аппаратный комплекс, который, в отличие от существующих систем противоаварийной автоматики, обеспечивает на порядок более высокую живучесть энергосистемы за счет применения
совершенно новых технологий отслеживания режима энергосистемы, принятия решения о задействовании противоаварийного управления.
АРЧМ обеспечивает поддержание баланса в автоматическом режиме, без участия персонала, в частности, выявление отклонений фактического режима работы от заданного по данным телеметрии и передачу управляющих воздействий для
электростанций на изменение генерации. На сегодняшний день к системе подключены Бухтарминская ГЭС, Экибастузская ГРЭС-1, Мойнакская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС, ведется подключение Шульбинской ГЭС.
С внедрением этих систем повысилась эффективность использования мощности маневренных электростанций, снижены объемы воздействий противоаварийной автоматики на отключение потребителей и генерации, повысилась надежность
при наложении аварийных отключений, а отечественные электростанции, подключенные к АРЧМ могут получать дополнительные доходы.
В рамках проекта «Внедрение системы мониторинга и управления на основе
синхрофазорных технологий (WAMS/WACS)» в 2020 году внедрена система WAMS,
оборудование которой установлено в филиале «НДЦ СО» и на 14 ПС 500 кВ транзита «Север-Юг» и охвачено 39 направлений. Синхронизированные измерения, полученные с географически удаленных точек по всему протяжению энергосистемы,
позволяют получать более достоверную информацию о текущем режиме работы
электрической сети, а также позволяют диспетчерскому персоналу принимать решения, основывающиеся на более полной информации о состоянии системы.
В 2021 году в части внедрения системы WAСS в филиале «НДЦ СО» установлено оборудование, а также проведена модернизация АНМ на ПС 500 кВ «ЮКГРЭС»
филиала «Алматинские МЭС».
Система позволяет выявлять нарушения в энергосистеме по критической скорости изменения угла передачи, оценивать предаварийный режим, контролировать
текущий переток активной мощности в контролируемых сечениях, формировать
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команды управляющих воздействий на автоматику наброса мощности. Внедрение
данных двух элементов умных сетей, позволило АО «KEGOC» увеличить пропускную способность транзита ВЛ 500 кВ «Север-Юг» и «Север-Восток-Юг» на 200
МВт.

КИБЕРЩИТ
Проект «Обеспечение кибербезопасности» стал логическим продолжением
успешно реализованного в 2019 г. проекта «Внедрение целевой модеди ИБ». В
рамках работ были внедрены две системы кибербезопасности (Chekpoint Claroty и
CISCO Firepower) для защиты производственных технологических систем и сетей,
подключены услуги Оперативного центра Информационной безопасности (ОЦИБ),
актуализированы внутренние нормативные документы по Информационной безопасности.
Мероприятия, решения и услуги позволили создать в комплексе так называемый
Киберщит Компании, что позволит обеспечить защиту от внутренних и внешних
киберугроз, снижение киберрисков и достижение Компании стратегических целей
Для улучшения операционной деятельности и оптимизации производственных
затрат в отчетном периоде реализованы 6 мероприятий:
- «Роботизация бизнес-процессов (RPA)
- «Сокращение ИТ затрат»
- «Исследовательские работы по использованию анализа данных в производственных процессах»
- «Автоматизация бизнес-процессов в области HSE»
- «Совершенствование проектного и портфельного управления»
- «Автоматизация освещения ОРУ подстанций».
Вместе с тем, в Программе продолжается реализация проектов «Развитие Волоконно-оптических линий связи для передачи данных», «Внедрение Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия», а также мероприятий «Внедрение системы процессного управления (СПУ) и Автоматизация
системы управления показателями детальности АО «KEGOC», «Формирование эффективного кадрового потенциала», «Управление межгосударственными
перетоками мощности» и «Снижение объемов технологического расхода электроэнергии от утвержденных данных в Бизнес-плане».
Следует отметить, что в связи с принятием новой Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» сформирован новый Портфель проектов программы трансформации,
который находится на обсуждении с заинтересованными сторонами.
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Мемлекеттік тілді білу –
азаматтық парыз
Еліміздегі басты мереке – Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерейтойы қарсаңында
KEGOC АҚ ұжымында мемлекеттік тіл мен ұлттық
салт-дәстүрді дәріптейтін бірқатар іс-шарадан
тұратын арнайы жоспар бекітілген болатын. Мақала
барысында осы жоспар аясында және өзге де
атқарылып жатқан игі шаралар жайында кеңірек
тоқталатын боламыз.
Мемлекеттік тілді өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында
қызмет ету және өз үлесін қосу әрбір қазақстандықтың алдында тұрған парыз. Туған
тілдің өрісін даурықпа сөздермен емес, тиянақты құрылған жоспардың аясында
атқарылатын байыпты іс-шаралармен кеңейтуге де болады. Осы орайда Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы халыққа арнаған Жолдауында: «Қазақ
тілі, шын мәнінде, білім мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналуда. Жалпы, мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл – заңды құбылыс,
өмірдің басты үрдісі. Болашағын Отанымызбен байланыстыратын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге ден қоюға тиіс» деген жолдарында үлкен мән жатыр.
Бұл қағидатты «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы
KEGOC АҚ да берік ұстанады. Компанияда мемлекеттік тілді дамыту және оның
қолданылу аясын кеңейту бағытында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Яғни
KEGOC АҚ іс-шаралар жоспарына сәйкес мемлекеттік тілді енгізу жұмыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылып келеді: мемлекеттік тілді оқыту жүйесін ұйымдастыру және қазақ тілін меңгеруге жағдай жасау, мемлекеттік тілде іс
жүргізуді жетілдіру, әдістемелік көмек көрсету, мемлекеттік тілді насихаттау және
танымалдылығын арттыру.
КEGOC компаниясында 2014 жылдан бастап қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша Атқарушы дирекциясы мен өңірлік филиалдары қызметкерлері үшін сертификаттық тестілеу өткізіліп тұрады. Атқарушы дирекциясының қызметкерлері аталған жүйе бойынша тілдік емтиханнан өтті. Бұл тілдік
емтиханның мақсаты – қызметкерлердің мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтауға
және соның нәтижесіне қарай қызметкерлерге оқыту-үйрету іс-шараларын қажетті
деңгейде ұйымдастыру. Осы жұмыстардың нақты көрінісі ретінде 2017-2019 жылдары қызметкерлерге қазақ тілінен арнайы оқыту курстары өткізілді. Нәтижесінде,
қызметкерлердің тілді игеру деңгейлері анықталып, оларға арнайы сертификаттар
табысталды.
Сондай-ақ компания іс қағаздарын жүргізуді мемлекеттік тілге кезең-ке-зеңімен
көшіру мақсатында қызметкерлерді оқыту курстары, аударма жө-нінде кеңестер
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беру, іс қағаздарын жүргізетін қызметкерлерге арнайы се-минарлар өткізу, іс қағаздарын жүргізудің қазақша үлгілері жасалған әдістемелік құрал әзірлеу сынды жұмыстар жүйелі жүргізіліп келеді. Ком-панияда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын
кеңейту және аударма сапасын арттыру үшін жаңартылған әдістемелік құрал басып
шығарылды. Әдістеменің электронды нұсқасы барлық қызметкерлерге таратылып,
ком-панияның корпоративтік порталына орналастырылды. Сонымен қатар компанияның ресми сайтында орналастырылатын ақпараттар қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде беріледі. Компанияның негізгі қызметі, алдағы жоспары және жетістіктері туралы БАҚ-та жарық көретін мақала-ақпараттар да мемлекеттік және ресми
тілдерде жарияланып тұрады.
Осы бағыттағы тиімді жұмыстардың бірі ретінде айтар болсақ, компанияның
корпоративтік порталында «Мемлекеттік тіл» арнайы папкасы ашылған, ондағы
«Мәдениет», «Іс жүргізу», «Қазақ тілін оқимыз» деген тақырыптық бөлімдерінде
қазақтың тілі мен мәдениетіне, ұлттық салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына қатысты материалдар, қызмет барысында жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, қызметтік жазбалар мен құжаттардың үлгілері орналастырылған. Мәселен, «Іс жүргізу» бөлімінде қызмет барысында жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінің
сөздігі, құрылымдық бөлімшелер мен лауазымдардың атауы, қызметтік жазбалар
мен құжаттардың шаблондық үлгілері жинақталған. Бұл өз кезегінде компания
қызметкерлері үшін өте тиімді әрі ыңғайлы. Яғни жұмыс барысында қолжетімді
ақпараттарды кез келген уақытта қолдана алады. Әрбір құрылымдық бөлімшенің
іс қағаздарын жүргізушілері үшін құжаттардың Қазақстан Республикасының «Тіл
туралы» заңына сәйкес әзірленіп, ресімделуін қадағалау және қызметкерлерге әдістемелік көмек көрсету мақсатында қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу курстары
тоқсан сайын өткізіліп тұрады.
Сонымен бірге әр екі жыл сайын «Энергоинформ» АҚ қарасты Қатаркөл кентіндегі оқыту орталығында Атқарушы дирекциясы мен өңірлік филиалдардың мемлекеттік тілді енгізу мен дамытуға жауапты мамандарының біліктілігін арттыру
мақсатында «Ресми-іскери стильдегі аударма мәтіні», «Компанияның орталық
аппараты мен филиалдарында қолданылатын энергетикалық, қаржылық, заң терминдерін біріздендіру» тақырыптарында өзара тәжірибе алмасу семинары тұрақты
түрде өткізіліп тұрады.
Компания тарапынан мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған тіл мамандарының біліктілігін арттыру курстары мен семинарларына,
мемлекеттік тіл конкурстарына және т.б. іс-шараларға қатысу үшін тиісті қаражат
бөлініп отырады. KEGOC компаниясы мемлекеттік тіл бағдарламасын іске асыру
бойынша Тіл саясаты комитетімен, «Самұрық-Қазына» АҚ-мен тығыз байланыста жұмыс істейді. Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың
бағдарламасын орындау шеңберінде компанияның Атқарушы дирекция-сының
құрылымдық бөлімшелері, филиалдары бойынша мемлекеттік тілде әзірленетін
құжаттардың үлесі туралы есептер әзірленіп, тиісті органға тоқсандық, жылдық
есептер жіберіліп отырады.
Бұдан бөлек, KEGOC АҚ қызметкерлері мемлекеттік тілдің қолданылуын насихаттауға бағытталған бұқаралық іс-шараларға да белсенді түрде қатысып отырады.
Мәселен, 2016 жылы Мәдениет және спорт минис-трлігінің қолдауымен ұлттық
компаниялар арасында «Үштілді меңгеру – табысты өмірге қадам» тақырыбында
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«Қазмедиа» орталығында диспут-ойын өткізілді. Ойын нәтижесінде «Үздік спикер» және «Үздік дәйексөз» номинациялары бойынша біздің компанияның қызметкерлері үздік деп танылып, арнайы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ,
дәстүрлі түрде өтіп тұратын қазақстандық ұлттық диктантқа компанияның 11 қызметкері қатысып, жақсы нәтижелері үшін Алғыс хат табысталды. Ал 2017 жылы
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы арасында өткен «Ең бірінші бақытым –
тілім менің» байқауында KEGOC АҚ құрамасы жүлделі 1-ші орынды иеленді.
KEGOC АҚ 2018 жылы мемлекеттік тілге қолдау көрсету және корпоративтік
рухты жігерлендіру мақсатында Атқарушы дирекциясы, өңірлік филиалдары және
«Энергоинформ» АҚ еншілес ұйымында қызмет істейтін өзге ұлт өкілдерінен
құрылған 11 команда арасында «Тіл – татулық тірегі» тақырыбында конкурс өткізді. Өте қызықты әрі тартысты өткен конкурстың нәтижесінен мемлекеттік тілге
деген құрмет пен қызығушылықтың артып келе жатқанын байқауға болады.
Өздеріңізге мәлім, биыл мемлекетіміз Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтуде. Осы орайда «KEGOC» АҚ да үн қосып отыр. Компания басшылы-ғы мен «Энерготехкәсіподақ» қауымдастығының қолдауымен Атқарушы дирекциясы мен өңірлік
филиалдары қызметкерлері арасында «Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері туралы ең
үздік бейнеролик» тақырыбында онлайн-конкурс ұйымдастырған болатын. Онлайн
форматта өткен шараға 7 команда қатысып, шығармашылық ізденіске толы туындылар түсірді. Бұл бейнероликтерді әділ бағалау мақсатында компаниядан тыс, тіл
жанашырларынан құралған тәуелсіз қазылар алқасы тартылды. Байқау-дың нәтижесінде үздік деп танылған 3 роликке жүлделі орындар беріліп, қалған 5 команда
ынталандыру сыйлықтарын өзара бөлісті. Ал жүлделі үш ролик, ана тіліміз бен
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ұлттық құндылықтарымызды қоғамда насихаттау мақсатында компанияның ақпараттық ресурстарына, әлеуметтік желілеріндегі парақшаларына орналастырылды.
Қазақтың тілін, ұлттық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын халық арасында,
отбасында, соның ішінде ұжымда дәріптеу жақсы үрдіс.
Ұлттық болмысымыздың басты тірегі – ана тіліміздің құнарын, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан рухани құндылықтарға толы салт-дәстүрлерімізді келешек ұрпаққа жеткізу әрқайсымызға ата-бабамыз аманат еткен қасиетті де аса жауапты міндет деп айтсақ қателеспейтініміз анық. Ал мұндай игілікті іске ұжым болып
жұмылса, бұл үлкен көрсеткіштің белгісі. «Ырыс алды – ынтымақ» деген қағиданы басты ұстанымына айналдырған компания ұжымы алдағы уақытта да осындай
игілікті іс-шараларға белсенді қатысып, корпоративтік жігерін арттыра бермек.
Жаңабай БЕКСАРЫ,
KEGOC АҚ Аппарат басшысы
Дерек көзі: https://egemen.kz/article/297274-memlekettik-tildi-bilu-%E2%80%93azamattyq-paryz
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Келер ұрпаққа берері мол
берекелі іс-шара

Биылғы жылы Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Осы орайда
«KEGOC» АҚ басшылығы мен «Энерготехкәсіподақ»
ҚБ төрағасы В.М.Стребковтың қолдауымен еліміз
үшін тарихи мәні зор бұл мерейтой ұжым арасында
ерекше атап өтілді.
Компанияда короновирустық инфекцияның таралуын болдырмау, карантиндік
шектеулер талаптарын сақтау мақсатында атаулы іс-шараға бастамашылық еткен
Процестік басқару және цифрлы трансформациялау департаменті мен Құжаттамалық қамтамасыз ету және мемлекеттік құрылымдармен өзара іс-қимыл департаментінің мемлекеттік тілді ендіру және аударма бөлімі бірлесе отырып, Атқарушы дирекция мен филиалдардың қызметкерлері арасында «Қазақтың ұлттық
салт-дәстүрлері туралы ең жақсы бейнеролик» тақырыбында онлайн-конкурс ұйымдастырды.
Атқарушы дирекция мен ЖО ҰДО филиалының бірлескен командасы, Ақмола ЖЭТ, Алматы ЖЭТ, Ақтөбе ЖЭТ, Батыс ЖЭТ, Сарыбай ЖЭТ, Орталық ЖЭТ,
Шығыс ЖЭТ филиалдарының командалары конкурсқа белсенді атсалысты. Әрбір
команда өздері түсірген бейнеролик арқылы қазақтың салт-дәстүрлеріне зор құрмет
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білдіре отырып, патриоттық көзқарастарын айқын көрсете білді. Тамыры тереңде жатқан еліміздің егемендігіне 30 жыл толуы мен Қазақстан Республикасындағы
Тілдер мерекесіне орай түсірілген бұл бейнерорликтерді әділ бағалау мақсатында
сырттан тәуелсіз қазылар алқасы тартылды.
Қазақстандағы қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын Қазтест жүйесінің авторы Айдос Тұрсынбайұлы Абдыхалық, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы Аппаратының бас сарапшысы, филология ғылымдарының кандидаты Төрениязова Асылжан Жалғасқызы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Журналистика және
политология факультетінің аға оқытушысы, журналист, телепродюсер, PhD Алма
Сайлауқызы қатысқан қазылар алқасы әрбір бейнероликті жоғары бағалай отырып,
өздерінің орынды сын-пікірлерін де айта кетті. Әртүрлі ұйымдарда қызмет атқаратын қазылар алқасы мүшелері пікірлерінің бір жерден шығуы бейнероликтерге әділ
баға берілгенінің дәлелі болмақ.
Міне, барлығымыз да көптен күткен конкурс нәтижелері де анықталды. Сонымен, қазылар алқасының мүшелері бірауыздан үшінші жүлделі орынды Наурыз
мейрамындағы «Көрісу» мерекесін «Тұсау кесу» дәстүрімен шеберлікпен ұластыра
алған Ақмола ЖЭТ филиалы командасына берді.
Келесі кезекте «Қыз ұзату» дәстүрін оқиға желісімен әдемі өрнектеген Сарыбай
ЖЭТ командасы жүлделі екінші орынды иеленді.
Конкурста басқа командалардан көп ұпаймен алға озған Атқарушы дирекция
мен ЖО ҰДО филиалы қызметкерлерінен құралған «Есіл жастары» командасы
бірінші жүлделі орынды қанжығасына байлады.
Әрине, конкурс нәтижесі осы үш орынмен ғана шектеліп қалған жоқ, сонымен
қатар қалған бес команда арасында номинациялар былайша бөлінді. «Өнер тарландары» номинациясын ұйымшылдығымен, бейнероликтегі қойылым мағынасының
тереңдігімен Алматы ЖЭТ филиалының «Апорт» командасы иеленді. «Қыз ұзату»
дәстүрінің көркемдігімен ерекшеленген Ақтөбе ЖЭТ филиалының командасына
«Жүрегі өнермен өрілген топ» номинациясы белгіленді. «Әдемілік пен әдептілік
үлгісі» номинациясына қойылымда қазаққа тән әдептілік үлгісін шебер көрсете білген Батыс ЖЭТ командасы ие болды. Дұрыс амандаса білу аса жоғары мәдениеттің
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белгісі екенін есепке ала келе, «Сәлем – сөздің анасы» номинациясы Орталық ЖЭТ
филиалының командасына табыс етілді. «Талап – талмас қанат» номинациясымен
Шығыс ЖЭТ филиалы командасы атап өтілді.
Әрбір бейнероликті қарай келе, жекелеген қызметкерлердің де өнерлерін ескерусіз қалдырмадық. Домбыра шертіп, ән салып, ерекше өнер көрсеткені үшін Алматы ЖЭТ командасының қызметкері Сұлтанғазы Дәуренге «Сегіз қырлы, бір сырлы» номинациясы табыс етілді. Әсем дауысымен жүректерді жаулаған Айгерім
Мұрзағалиева «Күміс көмей әнші» атанса, «Орталық ЖЭТ» филиалының инженері
Алмат Қордабаев «Дарабоз дарын» номнациясын иеленді.
Қазақ тілін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын халық арасында, отбасында, соның ішінде ұжымда дәріптеу баршамыздың міндетіміз деп білемін. Ата-бабамыз бізге мұра
етіп қалдырған аманатын, адами құндылықтарды шашауын шығармай, болашақ
жастарымызға жеткізу біздің әрқайсымыздың парызымыз болып саналады. «Ырыс
алды – ынтымақ» демекші, алдағы уақытта да осындай іс-шараларға белсене қатысу Компанияның корпоративтік құндылықтарға сай келетін ұйымшыл ұжымға
айналуына себеп болары сөзсіз.
Мұқан Жайнар
Құжаттамалық қамтамасыз ету және мемлекеттік құрылымдармен
өзара іс-қимыл департаменті мемлекеттік тілді ендіру және аударма ісі
бөлімінің менеджері
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KEGOC: қызметкерлер
бұқаралық спортта белсенді

Жалпы, салауатты өмір салтын ұстану – сәнді әрі
жағымды тенденцияға айналғанын күнделікті
әлеуметтік желілерден, ақпараттық ресурстардан
байқап жүрміз. Соның ішінде корпоративтік
ұжымдардың бұқаралық спортпен шұғылдануы
қуантарлық үрдіс. Осы тұрғыдан келгенде, «KEGOC»
АҚ қызметкерлері де салауатты өмірге басымдық
беретінін және олардың спорттағы жетістіктері
жайында ауыз толтырып айтуға болады.
Мәселен, компания ішінде қалыптасқан дәстүрлі спорттық үрдіс бар, ол жыл
сайын «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясы мен өңірлік филиалдары қызметкерлері арасында өтетін спорттық спартакиада. Компания қызметкерлері өзара сайысқа түсетін спартакиада аясында мини-футбол, волейбол, үстел теннисі, армрестлинг, тоғызқұмалақ және шахмат сынды бұқаралық спорттың 6 түрінен жарысады.
Мұндай спорттық шаралар өте тартысты және қызықты өтеді. Сайыстардан сүрінбей өткен жеңімпаздар «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес және тәуелді компаниялар арасында өткізетін кең ауқымдағы спорттық жарыстарға жолдама алады.
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Әрине, бұл өз кезегінде қызметкерлерді әрі ынталандыру, әрі салауатты өмір салтын ұстануға әкелетін кешенді шаралар болып табылады. Әрі ұжым қызметкерлерінің бір-бірімен танысуға, өзара коммуникация және тәжірибе алмасуына жақсы
мүмкіндік. Өкінішке қарай, қазіргі пандемиялық ахуалға байланысты санитарлық
талаптарды сақтау мақсатында спорттық спартакиадаларды өткізу уақытша тоқтатылғаны белгілі.
«KEGOC» АҚ қызметкерлері арасында өтетін спартакиаданың тарихына көз
жүгіртетін болсақ, сонау 2004 жылдан бастау алады. Яғни, әуесқой спортшылар
арасындағы алғашқы жолдастық кездесу «Орталық жүйеаралық электр тораптары»
филиалының ұйымдастыруымен Қарағанды қаласында өткен болатын. Алғаш рет
өткен жарыста спорттың бір ғана түрінен, дәлірек айтқанда волейболдан 4 команда өзара сайысқан болатын. Уақыт өте келе, компания деңгейіндегі маңызды сипатқа ие болған спорттық шараға қатысатын қызметкерлердің қатары да артты, сайысқа түсетін спорт түрлері де көбейе бастады. Әлбетте, спортакиаданың аясында
еліміздің әр өңірінде жұмыс істейтін қызметкерлердің бірі-бірімен танысуына, еркін коммуникация орнатуына жағдай туды. Ал бұл өз кезегінде қызметкерлер арасындағы корпоративтік рухты жігерлендіруге және ұжым ішіндегі ауызбіршілікті
нығайтуға септеседі.
Спартакиада әр жыл сайын Қазақстанның әр өңірінде, яғни Компанияның филиалдары орналасқан аймақтарда өткізіліп келді. Бір айта кетерлігі, қай өңірде өтсе
де, спорттық шараны қызықтап келетін жанкүйерлердің қатары да аз болмайды.
Жанкүйерлер қауымы әсіресе өте жоғары деңгейде өтетін қызметкерлеріміздің волейболдағы тартыстарын тамашалайды. Сондай-ақ, компания қызметкерлерінің
арасында армрестлинг, тоғызқұмалақ сынды ойын сайыстарына қызығушылық артып келеді. Бұл бұқаралық спортқа деген қызығушылығы бар қызмеркерлер санының артып келе жатқандығының дәлелі.
«KEGOC» АҚ-ның әуесқой спортшыларының білек сыбанып, бағын сынайтын
тағы бір тамаша алаң бар. Ол – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобы
арасында өткізетін спорттық спартакиада. Бұл жарысқа жиырма жуық ұлттық компаниялар мен мекемелерден іріктелген спортшылар сайысқа түсетін орта. Осындай
тартысты бәсекелерде кегоктықтар бірнеше жылдар бойы алғашқы төрттіктің қатарынан түспей келеді.
Мәселен, «KEGOC» АҚ құрамасы 2013 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
компаниялары тобы арасында өткен І спартакиаданың қорытындысы бойынша 19
команданың ішінен жалпыкомандалық ІІІ орынды иеленсе, кезекті 2015 жылғы
спартакиадада да кегоктықтар жақсы нәтижелер көрсеткен болатын. Дәлірек айтқанда, мини-футболдан 5-ші, волейболдан 1-ші, шахматтан – 5-ші, үстел тениисінен әйелдер арасында – 3-ші, ерлер арасында – 7-ші, армрестлингтен – 5-ші орындарды иеленіп, жалпы ұпай санымен IV орынға ие болды. Ал 2016 жылы өткен
сайыста KEGOC өкілдері волейбол (1 орын), мини-футбол (4 орын), армрестлинг
(5 орын), шахмат (3 орын), үстел теннисінен (2 орын) өте жоғары нәтижелерімен
өнер көрсетіп, жалпы ұпай санымен ІІ орынға ие болды. Тағы бір ерекше жайт,
2019 жылы өткен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобы арасында өткізетін спартакиадасында KEGOC компаниясы қатысушылар саны бойынша алдыңға
қатарға шықты, яғни компания атынан 184 қызметкер қатысқан болатын. Бұл жай
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ғана сандық көрсеткіштер ғана емес, ұжым қызметкерлерінің бұқаралық спортқа
едәуір жақын екендігін және айтарлықтай тәжірибе жинақтағандығының дәлелі.

Ұжымда марафон жанкүйерлері де басым
Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында жиі өткізілетін жаппай жүгіру марафондары қазіргі кезде Қазақстанның өзге қалаларында да трендке айналып келеді. Қала
тұрғындары жаппай қатысатын жүгіру шараларының сүйсінер тұсы тағы бар. Қатысушылардан түскен қатысу жарнасаның белгілі мөлшері қарайымдылық қорларға
аударылады. Спортпен шұғылдана отырып, игілікті істерге қатысу, өз үлесінді қосу
құптарлық үрдіс. Осындай бұқаралық марафондарға қызығушылық танытып жүрген KEGOC компаниясы қызметкерлерінің қатары жыл сайын артып келеді. Алғаш
рет 2016 жылғы Астана марафонына қатысқан әріптестеріміз бүгінде жаппай жүгіру шараларына белсенді қатысуды жағымды дәстүрге айналдырған. Соңғы 6
жылдың көлемінде жүйрік әріптестеріміздің арасында жүгіру техникаларын үнемі
дамытып, жаттығу дайындықтарын жақсартудың нәтижесінде жартылай марафон
(21,1 шақырым) және толық марафон (42,2 шақырым) қашықтықтарын бағындырушылардың қатары артқан.
Қазіргі таңда марафоншы әріптестерімізді біріктіретін орта – KEGOC RUNNING
CLUB клубы қалыптасқан. Аталмыш клубта «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясы
және өңірлік филиалдары, еншілес компаниялар «Энергоинформ» АҚ және «ЖЭК
жөніндегі ҚЕАО» ЖШС-дан жиналған барлығы 30-дан астам қызметкер бар. 2016
жылдан бергі аралықта кегоктықтар бас-аяғы 20-ға жуық марафонға қатысып,
жылдамдыққа жүгіру көрсеткіштерін жыл сайын жаңартып келеді. Яғни, компаниямыздың қызметкерлері дәстүрлі түрде өтіп жүрген Аstana marathon, Almaty
marathon, BI marathon, Astana Winter Marathon секілді бұқаралық шаралардың белсенді әрі тұрақты қатысушылары. Ерекше қызықты өткен марафондардың бірі –
қыстың ауа температурасы -25 градусқа дейін түсетін қақаған аязды күнінде өткен
II Astana Winter Marathon-да кегоктықтар асқан ерік-жігер танытып, белгіленген
қашықтықтарды (10 және 21,1 шақырым) мүдірмей жүгіріп өткенін атап өткен жөн.
Қатысушылардың барлығы естелік медальдармен марапатталды.
Сонымен қатар, қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келген BI марафонда да
«KEGOC» АҚ корпоративтік командасы бір кісідей қатысып, әсіресе ораза тұтқан
әріптестеріміз межелеген қашықтықтарын еш қиындықсыз жүгіріп келді. Бұл
жолы корпоративтік команданың құрамында «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы,
«Энергоинформ» АҚ, «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС және Ақмола ЖЭТ филиалынан жиналған 20-ға жуық жүйріктер болды.
Компания басшылығы бұқаралық спортқа жақын қызметкерлердің артып келе
жатқандығын ескеріп, 2019 жылы Елорданың триатлон паркінде компания тарихындағы алғашқы жүгіру KEGOC RUN марафонын өткізген болатын. Спорттық
іс-шара жыл сайын 28 сәуірде аталып өтетін халықаралық мереке – Дүниежүзілік
еңбекті қорғау күніне орайластырылды. Марафонға қатысуға тілек білдірген компанияның барлық қызметкерлері өз мүмкіндіктерін 35-ке дейін және 35-тен жоғары
жас категорияларында сынап, жылдамдыққа жүгіріп келді. Жеңімпаздар жүлделі
орындарға ие болып, арнайы марапатталды.
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Әуесқой спортшыларымыздың жеңістері
Сонымен қатар, әуесқой спортшыларымыздың арасында өтетін шахмат, мини-футбол сынды жарыстардағы жеңістеріне тоқталып өтуге болады. Мәселен,
ЖЭК-ті қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС Дамыту және
жоспарлау департаментінің бас маманы Тимур Мажиков, «KEGOC» АҚ ҚС қызмет
көрсету жөніндегі электр монтері Баянбек Бақтыбаев және «Энергоинформ» АҚ
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және азаматтық қорғаныс департаментінің бас маманы
Данияр Бердоңғаров сынды қызметкерлерден құралған «KEGOC» АҚ шахматшылар командасы биыл Орталық-Азия бойынша өткен KPMG шахмат ойындарының
онлайн-чемпионатында көшбасшылар бестігіне енді. Яғни «KEGOC» АҚ командасы жалпы командалық есепте 4-ші орынға ие болды. Турнирге Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан 46 команда қатысқан. Чемпионат Қазақстан шахмат
федерациясының қолдауымен lichess.org ойын алаңында (онлайн форматты) өткен
болатын.
- Жыл сайын шахмат турнирі үлкен танымалдылыққа ие болып келеді. Биыл
турнирге Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдеріне жинақталған 40-тан
астам команда қатысты. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бұл турнирге 2016 жылдан бері қатысып келемін және жыл сайын шахматшылардың деңгейі артып келе
жатқанын атап өту қажет. Мен шахматты 5 жастан бастап ойнаймын. Өз атымнан
KPMG турнирінің ұйымдастырушыларына, шахмат турниріне қолдау білдірген Қазақстан шахмат федерациясына және жақсы ойын көрсетіп, жеңіске ұмтылған өз
командама алғыс білдіргім келеді, - дейді Данияр Бердоңғаров.
Сондай-ақ, «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясында да, өңірлік филиалдарында да мини-футболдан құрылған командалар бар. Командалардың басым бөлігі
аймақтық және республикалық жарыстарда жақсы көрсеткіштер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болып жүр. Соның бір дәлелі, 2021 жылғы 5 қарашада шара
Нұр-Сұлтан қалалық Полиция департаментінің Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл
басқармасы және Жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен өткен
мини-футбол турнирінде «KEGOC» АҚ командасы қатысып, қола жүлдені жеңіп
алды. Мерекелік турнирге елорданың KEGOC, ҚТЖ, BAZIS-A, Қазатомпром сияқты ұйымдарынан келген командалар қатысты.
Жалпы компания қызметкерлерінің жұмыстан тыс уақытта белсенді түрде бұқаралық спортқа ден қоюы және түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып жүлделі орындарды жеңіп алуы қуантарлық жайт. Осы тұрғыдан келгенде Мемлекет басшысы
тапсырған бұқаралық спортпен шұғылданушы халықтың санын жыл сайын арттыру жөніндегі тапсырмасы осындай қадамдармен жүзеге асатыны анық. Себебі, дені
сау ұрпақ – ертеңгі елдің жалғасы, жарқын болашақтың кепілі.
Спортпен шұғылданайық!
Ақмарал Баязитова,
«KEGOC» АҚ Коммуникациялар қызметінің бас маманы
Дерек көзі: https://aikyn.kz/176862/kegoc-kyzmetkerler-bukaralyk-sportta-belsendi/

35

KEGOC АЛҒА

KEGOC AQPARAT

#4 (34) ДЕКАБРЬ 2021

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Жарыс жеңімпаздары
мараптталды
Ұжым ішінде салауатты өмір салтын ұстану, кеңінен насихаттау және корпоративтік рух-жігерді қалыптастыру – «KEGOC»
АҚ-ның әлеуметтік басым бағыттарының бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай,
KEGOC қызметкерлерге мәдени-әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында «Батыс жүйеаралық электр тораптары» филиалына қарасты «Теңіз аймақтық электр тораптарының» Бейнеу ауданындағы Бейнеу-220 кВ қосалқы станциясында үстел теннисінен
жарыс ұйымдастырды.
Станция қызметкерлері арасында ұйымдастырылған үстел теннисі өте тартысты өтті. Бұл сайысқа 12 қызметкер қатысты. Жарыс нәтижесі бойынша жүлделі I
орынға Жабдықты жөндеу жөніндегі электр слесары Э.К. Алмағамбетов, жүлделі
II орынға кезекші электр монтері Е.А Жұманов, жүлделі III орынға Жабдықты жөндеу жөніндегі электр слесары К.С. Иржанов ие болды.
Ойын барысында «Шебер ойыншы» номинациясымен асқан шеберлік көрсеткен үшін РҚА 2 катергориялы инженері О.А. Санауов, «Белсенді ойыншы» номи-
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нациясымен белсенді өнер көрсеткені үшін Жабдықты жөндеу жөніндегі электр
слесары С.Ж. Кунисов марапатталды. Теңіз аймақтық электр тораптарының бас
инженері Н.Д. Жақатаев және Бейнеу-220 кВ ҚС Басшысы А.Ұ. Қарасақов жарыс
жеңімпаздарын жеңістерімен құттықтап, марапат медальдары мен жүлделерін табыстады. Қатысушылардың барлығына ынталандыру сыйлықтары тапсырылды.
Осы тектес ізгі спорттық шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады.
«Теңіз» аймақтық электр тораптарының бас инженері
Нұрлыбек Жақатаев
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Тәуелсіздік құрдастары
Сабыржан Саменов,
«KEGOC» АҚ Батыс ЖЭТ филиалының Курделі құрылыс қызметінің 1 санатты инженері:
- Тәуелсіздік құрдасы болу мен үшін үлкен құрмет және зор жауапкершілік. Себебі,
мемлекетіміздің елеулі жетістіктерге қол жеткізіп, әлеуметтік-экономикалық дамуына
әрбір азамат жауапты және өзінің үлесін қосуы қажет. KEGOC компаниясы елімізді
сенімді электр энергетикасымен қамтамасыз ету мақсатында ірі ауқымды жобаларды
жүзеге асырып келеді, осы жобаларға менің де қатысуыма мүмкіндік туғанына қуанамын және мақтан тұтамын. Жұмыстан тыс уақытта спортпен шұғылданамын. Бұл
үшін компанияда барлық жағдай жасалған және түрлі деңгейдегі корпоративтік жарыстарға қатысуға мүмкіндіктер бар. «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары арасында өткен кезекті спартакиадада тоғызқұмалақ сайысынан жүлделі 1 орынды жеңіп алғаным
осы сөзіме дәлел болады. Әр азамат өз саласының кәсіби маманы болған жағдайда,
еліміздің барлық саласы дамиды деп ойлаймын.

Аяулым Есполова,
«KEGOC» АҚ Батыс
ЖЭТ филиалының 2
санатты іс жүргізуші
маманы
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- Иә, біз азаттықтың ақ таңымен таласа туған перзенттерміз және биыл біздің қатарластарымыз 30 жасқа келіп
жатыр. Мен Атырау қаласында тудым. Қазіргі заманға
сай «Ақпараттық жүйе» мамандығы бойынша білім алдым, алайда анамның ізімен энергетика саласында жұмыс
істейтін мекемеге жұмысқа тұрдым. Дәлірек айтқанда,
«Атырау Жарық» АҚ Қалалық аудандық электр желілері,
«Атырау Жарық» АҚ Өндірістік-техникалық қызметінде
жұмыс істедім. Қазіргі кезде «KEGOC» АҚ Батыс ЖЭТ
филиалында 2 санатты іс-жүргізушісі міндетін атқарып
келемін. Бұл жұмыстың жауапкершілігі зор. Өйткені жұмыс барысында жүргізілетін келіссөздерді және мекеменің бұйрық-өкімдерін уақытылы тіркеу, қызметкердің
іс-сапар жолдамаларының мезгілімен жолданылуы менің
міндеттеріме кіреді. Жұмыстан бос уақытымды отбасыммен өткіземін. Сүйікті жолдасым жанымда және үш баланың анасымын. Отбасымызбен шағын кәсіп ашып, ондаған адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Туған
жердің өркендеуіне үлес қосу азаматтық парызым деп
есептеймін.
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Мерей Қабиев,
«KEGOC» АҚ Батыс
ЖЭТ филиалының
220кВ «Индер»
ҚС 6 разрядты
электромонтері
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- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні – тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел
болған күні. Еліміздің Егемен Ел болған 30 жылдығы құтты болсын. Мен Тәуелсздіктің төл құрдасы Қабиев Мерей Қайратұлы
01.05.1991 жылы Атырау облысы, Индер ауданы, Елтай селосында дүниеге келдім.1998 жылы Мұқанғазы Сиранов атындағы
мектебінде 9 жыл тәлім алып, 2007жылы 9 сыныпты аяқтағаннан кейін Алматы мемлекеттік Энергетика және Технология
коллледжіне оқуға түсіп, 2011 жылы аяқтадым. 2011 жылдың 10
қазанынан бастап бүгінгі күнге дейін АҚ «KEGOC» мекемесінде
қызмет етіп келемін. 2012 жылдан бастап жұмысымммен қатар
өзімнің жеке кәсібімді аштым. Қазіргі уақытта 5 адамды жұмыспен қамтып отырмын, және де 2017 жылы «Ниет» еріктілер
тобын (группа волонтеров) құрдым. Қазіргі уақытта еріктілер
тобымызбен бірге әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, көп балалы және жалғыз басты аналарға өзіміздің көмектерімізді беріп
отырмыз. Былтырғы пандемия кезінде де атқарған қызметтеріміз
көп болды. Әрі қарайда осы Тәуелсіз мемлекетке, Тәуелсіз мемлекеттің құрдасы ретінде қызмет етіп, ары қарай мемлекетіміздің
дамуына өз үлесімді қосуға тырысамын.

- Мен энергетиктер отбасында дүниеге келдім. Атырау
Мұнай және газ университетінде «Электр энергетикасы»
мамандығы бойынша білім алдым. 2013 жылғы 20 маусымда «KEGOC» АҚ «Батыс ЖЭТ» филиалының Релелік
қорғау және электравтоматика қызметінің инженері лауазымына жұмысқа қабылдандым. Қазіргі уақытта Релелік
қорғау және электравтоматика қызметінің 1-ші санатты инженерімін. 2016 жылы «Энергетик күні» кәсіби мерекесіне
орай «KEGOC» АҚ «Батыс ЖЭТ» филиалының Алғыс хатына, ал 2020 жылы «KEGOC» АҚ «Батыс ЖЭТ» филиалының Құрмет грамотасына ие болдым. Өндірістік қызметтен
бөлек, филиалдың қоғамдық қызметіне де белсенді қатысамын. Командада жұмыс істей білу қабілетім бар, қажет
болған жағдайда өз әріптестеріме көмек көрсетуге әрқашан
дайынмын.

Қанат Омаров,
«KEGOC» АҚ
Батыс ЖЭТ
филиалының
Релелік қорғау және
электравтоматика
қызметінің 1
санатты инженері
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Абзал Тасқалиев,
«KEGOC» АҚ Батыс
ЖЭТ филиалының
«Атырау» 220кВ ҚС
шебері
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- Еліміз Тәуелсіздігін 1991 жылы алған кезінде Маңғыстау
Облысы, Жаңа өзен қала¬сын¬да дуниеге келдім. Мен Тәуелсіздік таңымен бірге тү-леген ұрпақпын. Әкем «Охрана» компаниясында басшы болып жұмыс жасайды, ал анам – дәрі¬гер.
Соңымнан ерген інім және қарындасым бар, қарапайым отбасынан шыққан соң, мен де кішкентай кезімде ата-анам сияқты
болуды армандап өстім. Бірақ, мектеп бітіргенде «электроэнергетика» мамандығын таңдадым. 2007 жылы Орал қаласына электрмен қамтамасыздандыру бөліміне оқуға түстім. 2011 жылы
АО «KEGOC» компаниясына жұмысқа тұрдым. ЭЖЖҚ ұжымында 8 жыл жұмыс жасадым, ол жерден мол тәжірбие жинадым.
2012 жылы шаңырақ көтеріп, үш баланың әкесі атандым. Осы
жұмыста жүріп, білімімді шыңдау мақсатында Жәңгірхан атындағы университетінің энергетика бөлімін тәмамададым. Компания есебінен Атырау каласындағы Нұрсая мөлтек ауданынан
баспаналы болдым. 2019 жылдан бастап Теңіз аумақтық электр
торабының кезекші электромонтері қызметін атқардым, 2021
жылы 220кВ «Атырау» ҚС шебері қызметіне орналастым. Осы
жылдар ішінде жаңғырту жобасы аясында қосалқы станциямызда заманға сай электр қондырғыларын ауыстыру жұмыстарына
қатысып, тәжірибе жинақтап келемін. Бұның барлығына ел ертеңінің жарқын болуы үшін қосып жатқан кішкентай да үлесіміз
деп ойлаймын. Бізге Тәуелсіздік ата-баба білегінің күшімен, найзасының ұшымен келді. Енді оны саналы ақылмен, сапалы білім
мен салауатты істермен сақтап қалу – біздің міндетіміз. Біз осы
жолда еңбек етуіміз қажет. Қазіргі таңда жас мемлекетіміз бірқатар көрсеткіштер бойынша көш ілгері келеді. Бұл халқымыздың
ауызбіршілікте, ынтымақта, туыстық қарым-қатынаста және
бейбітшілікте өмір сүріп отырғандығының айғағы. Тәуелсіздік
елімізге оңайлықпен келген жоқ, оны да естен шығармағанымыз жөн. Осындай еркін теңдесі жоқ, бостандықты алып берген
ата-бабамызға теңдессіз алғыс айтамыз!

Айна Бүркітова,
Сатып алу бөлімінің 1 санатты маманы:
- Еліміздің болашағы үшін жан аямай күрескен ата-бабамыздың сыйға тартқан азатты
күндерін бағалау, қастерлей білу әрбір қазақстандық азаматтың парызы. «Көздерінде от
ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін», - деп
Мағжан арысымыз жырлағандай, бүгінгі тәуелсіздіктің ақ таңы мәңгілік болу үшін тәуелсіздік тұстастары өз тарапынан еліміздің ынтымақ-бірлігінің бұзылмауын, жерге деген
сүйіспеншілігін сақтап қалулары тиіс. Ұлттық иммунитетіміз таусылмасын, азат күніміз
мәңгілік сөнбесін! Қазақ тіліміздің тұғыры биік боп, елдігіміз жандана берсін! Қазақ елі
жасай берсін! Қазақстан жасай берсін!
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«KEGOC» АҚ ұжымы
елордалық донорлық
қозғалысқа қосылды

«KEGOC» АҚ ұжымы Нұр-сұлтан қаласының
донорлық қозғалысына үн қосып, 2021 жылдың 2
қарашасын «Донор күні» деп жариялады.
Бұл күні «Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК арнайы
берілген бөлмеге қажетті жабдықтарын орналастырды. Орталықтың көшпелі бригадасы қан тапсыруға ниет білдірген барлық қызметкерлерге міндетті медициналық тексеру жүргізді.
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KEGOC командасы минифутболдан өткен турнирде
қола жүлдегері атанды

2021 жылғы 5 қарашада мини-футболдан өткен
турнирге «KEGOC» АҚ қатысып, қола жүлдені жеңіп
алды. Аталмыш спорттық шара Нұр-Сұлтан қалалық
Полиция департаментінің Есірткі қылмысына
қарсы іс-қимыл басқармасы және Жастар саясаты
мәселелері басқармасының қолдауымен НұрСұлтан қаласында өтті
«Сенің өмірің баға жетпес байлығың» деген ұранмен өткен шара Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Турнирге елорданың KEGOC, ҚТЖ, BAZIS-A, Қазатомпром сияқты ұйымдарынан келген командалар қатысты. Ойын нәтижесінде KEGOC ойыншылары жүлделі ІІІ орынға ие
болып, бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Әріптестерімізді жеңісімен құттықтаймыз!
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Актуальная литература

Психолог
Михаил
Лабковский
абсолютно уверен, что человек
может и имеет право
быть счастливым и делать только то, что
он хочет. Его книга о
том, как понять себя,
обрести гармонию и
научиться радоваться
жизни.

Введение в теорию
и практику создания
нейронных сетей. Она
предназначена для тех,
кто хочет узнать, что
такое нейронные сети,
где они применяются и
как самому создать такую сеть, не имея опыта работы в данной области.

Книга научит вас
использовать Python
для написания программ, способных в
считанные
секунды
сделать то, на что
раньше у вас уходили
часы ручного труда,
причем никакого опыта программирования
от вас не требуется.

читать>>>

читать>>>

читать>>>

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
Карпишев Орал,
karpishev@kegoc.kz, т. 690-415

Байтурова Айгуль,
baiturova@kegoc.kz, т. 690-122

Баязитова Акмарал,
bayazitova@kegoc.kz, т. 690-161

Жакеева Алмагуль,
zhakeyeva@kegoc.kz, т. 690-750

Мы всегда рады пожеланиям и предложениям
по улучшению контента корпоративной газеты!
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