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Компания туралы
Компания туралы мәлімет
Ресми толық атауы:
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
Орналасқан мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.
Мемлекеттік тіркеу күні және тіркеу нөмірі
«Қазақтелеком» ұлттық акционерлік компаниясы
«Қазақтелеком» ұлттық акционерлік компаниясын құру туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 1994 жылғы 17 маусымдағы
№ 666 қаулысына сәйкес республиканың барлық
аумағында байланыс қызметтерінің кең көлемін
көрсететін, құрылып отырған ұлттық ауқымдағы
акционерлік қоғамның жарғы қорына мемлекеттік
кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдар мен
ұйымдардың мүлкін беру жолымен құрылды.
1996 жылғы наурызда көлемі 12,1 млрд. теңгені
құраған жарғы қоры шамасына акциялардың
бастапқы эмиссиясы тіркелді.
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар
туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына
сәйкес «Қазақтелеком» акционерлік қоғамын
(«Қазақтелеком» АҚ) қайта тіркеу жүргізілді.

Жалпы ақпарат
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы (бұдан әрі –
Қоғам, Компания) – кең көлемде инфокоммуникация
қызметтерін көрсететін Қазақстанның ірі байланыс
операторы.
Компания Қазақстан Республикасы Байланыс
және ақпарат министрлігінің Байланыс және
ақпараттандыру комитеті 2011 жылғы 6 мамырда
берген № 11000766 Бас лицензия негізінде іс-қимыл
жасайды. Қоғам құрылтай құжаттарына сәйкес
(«Қазақтелеком» АҚ Жарғысы, 18.01.13 АКТЖ
бекіткен) Қазақстан Республикасының байланыс
операторы ретінде жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісін және жекеменшік телекоммуникация жүйелерін құру, монтаждау, пайдалану және
техникалық күтім жасау үшін өз қызметін атқарады,
жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі
операторы, соның ішінде, өзге мемлекеттердің байланыс әкімшіліктерімен, компаниялармен, пайдаланушылармен, халықаралық ұйымдармен Халықаралық
электр байланысы Одағы тәртіптемесі және Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес өзара есеп
айырысулар жүргізу құқығымен қалааралық және
халықаралық байланыс операторы функцияларын
атқарады.
«Қазақтелеком» АҚ – орталықтан басқарылатын заңды
тұлға, өзінің құрамында 23 филиалы, сондай-ақ Ресей
Федерациясында және Қытай Халық Республикасында
өкілдіктері бар.
Компанияның орталық офисі Қазақстанның астанасы
– Астана қаласында орналасқан. Қоғамның еліміздің
әрбір облысында өңірлік бөлімшелері бар және
оның барлық аумағы бойынша байланыс қызметтерін
көрсетуді қамтамасыз етеді.

2012 жыл нәтижелері бойынша
Компания 4,047 млн. аса бекітілген
байланыс абоненттеріне қызмет
көрсетеді.
«Қазақтелеком» АҚ интернетке қатынау
қызметтерін пайдаланушыларының
саны 2012 жылдың аяғына қарай
3,2 млн. адамнан асты. Оның ішінде
интернетке кеңжолақты қатынауды
пайдаланушылар саны 3 млн. адамды
құрады.
Компанияның телекоммуникация
желісіне Қазақстан Республикасының
120 астам байланыс операторының
желісі қосылған. Сондай-ақ
«Қазақтелеком» АҚ алыс және таяу
шетелдегі 40 астам операторлармен
ынтымақтасып, өзара іс-қимыл
жасайды.
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Компания құрылымы
«Казахтелеком» АҚ ұйымдық құрылымы
Акционерлердің жалпы жиналысы
Директорлар кеңесі
Басқарма
Орталық аПпарат
Филиалдар
«Астанателеком» ҚТО

«Алыспен байланыс» бірлестігі

«Алматытелеком» ҚТО

Телекоммуникация және инфрақұрылым
объектілері құрылысы дирекциясы

КорпоратиВтік сату дирекциясы
Ақпараттық жүйелер дирекциясы
«Телеком-Жинақтау» дирекциясы

«Инфокоммуникациялық технологиялар
академиясы» дирекциясы
Телекоммуникация желілерін
басқару бас орталығы

облыстық телекоммуникация дирекциялары
Ақмола облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Қарағанды облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Алматы облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Қостанай облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Ақтөбе облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Қызылорда облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Атырау облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Маңғыстау облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Шығыс Қазақстан облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Павлодар облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Батыс Қазақстан облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Солтүстік Қазақстан облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Жамбыл облыстық
телекоммуникация дирекциясы

Оңтүстік Қазақстан облыстық
телекоммуникация дирекциясы

«Қазақтелеком» АҚ Ресей Федерациясындағы өкілдігі (Мәскеу қ.)
«Қазақтелеком» АҚ Қытай Халық Республикасындағы өкілдігі
Еншілес және тәуелді ұйымдар
«Алтел» АҚ, «Нұрсат» АҚ, «Востоктелеком» ЖШС, «КТ Cloud Lab» ЖШС,
«Radio Tell» ЖШС, «Сигнум» ЖШҚ, «Online kg» ЖШҚ
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Жарғы капиталы және бағалы қағаздар

Қ

оғамның жарғылық капиталы 12 136 529 мың
теңгені құрайды және 10 922 876 жай акциядан және 1 213 653 артықшылықты акциядан
тұрады. Әрбір акцияның атаулы құны – 1 000 теңге.
«Қазақтелеком» АҚ артықшылықты акцияларының
үлесі эмитет акциялардың жалпы санының 10%
құрайды.
«Қазақтелеком» АҚ жай және артықшылықты акциялары 1997 жылғы 16 қазаннан бастап «А» санатында «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (бұдан әрі
– биржа) ресми тізіміне кіргізілген, 2008 жылғы 1
қыркүйектен бастап биржаның ресми тізімінің бірінші
санатына көшірілді. 2009 жылғы 30 қазаннан бастап
«Қазақтелеком» АҚ облигациялары «Рейтингілік
бағамы бар қарыздық бағалы қағаздар» санаты бойынша биржаның ресми тізіміне кіргізілген.
ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы № 117
қаулысына сәйкес «Самұрық» мемлекеттік активтерді
басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ
құрылуына байланысты «Қазақтелеком» АҚ
акцияларының мемлекеттік пакеті аталған холдингке мемлекеттік үлесті тиімді басқару үшін берілген
болатын.
«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы
13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысымен
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі

10 922 876 Жай акциялар
1 213 653 Артықшылықты акциялар

«Қазақтелеком» АҚ жарияланған
жарғылық капиталы, мың теңге
қазақстандық холдингі» және «Қазына» тұрақты даму
қоры» акционерлік қоғамдарын біріктіру жолымен
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан
әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ, Қор) құрылды. Бүгінгі
таңда Қор Қоғамның ең ірі акционері болып табылады.

Акционерлердің құрылымы
2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
«Самұрық-Қазына» АҚ жай акциялардың жалпы
санының 51% тиесілі болды. Акциялардың 16,87%
BODAM B.V. компаниясына, 9,61% акция Deran Services
B.V. компаниясына тиесілі, акциялардың 11,10% BNY
Mellon атаулы ұсталымында. 11,42% – басқа да дауыс
беруші акционерлердің үлесі.

Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің
құрылымы, 31.12.2012 ж.

51%
16,87%
11,10%
9,61%
11,42%
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«Самұрық-Қазына» АҚ
BODAM B.V.
BNY Mellon (атаулы ұстаушы)
Deran Services B.V.
Үлесі 5% кем өзге
акционерлер

Компанияның миссиясы, пайымы, стратегиялық міндеттері

Т

елекоммуникация және байланыс секторы
қазақстандық экономиканың өспелі әрі жүйелі
сегменті болып табылады. Инфокоммуникациялық
технологияларды кеңінен енгізу еңбек өнімділігін
арттырудың және отандық кәсіпорындардың қарқынды
дамуы мен оларды әлемдік экономикаға біріктіру үшін
жағдайлар жасаудың міндетті шарты болып саналады.
«Қазақтелеком» АҚ қызметі базалық
қызметтер қолжетімділігін және ұлттық
экономиканы әртараптандыру және жаңғыртуды
инфокоммуникациялық жағынан демеуді қамтамасыз
ететін тиімді әрі сапалы телекоммуникация жүйесін
құруға бағытталған.

«Қазақтелеком» АҚ компаниялары
тобының миссиясы (Топ):

Өзгере, таңдандыра және үміт
еткеннен де асып түсіп, әрбір
адамның қайталанбас әрі
әдеттегі өмірінің бөлшегі болу!
Миссияның түйінді ұғымдары:

өзгере

технологиялар мен нарықтың,
сұраныс пен бәсекелестік
жағдайдың өзгеруіне уақытында
әрі оңтайлы әрекет жасауға
бағытталған компанияның
құрылымы мен үдерістері;

таңдандыра

бірегей клиенттік тәжірибеге қол
жеткізу;

үміт еткеннен
де асып түсіп

инновациядағы қажеттілікті
қалыптастыру және қағаттандыру,
инновацияда көшбасшы болу;

барлық сегменттер, саралап
әрбір адамның жағдай жасау;

қайталанбас

инновациядағы көшбасшылық,
баға, география және қызметтер
кешені есебінен нарықтағы бірегей
ұсынысты қамтамасыз ету арқылы
бәсекелесу;

әдеттегі

қолайлылық, қолжетімділік,
тұрақтылық;

өмір бөлшегі

қатынасу ортасын құру, ақпарат
алу және онымен алмасу, білімді
басқару, көңіл көтеру және
әлеуметтілік;

болу

Топтың стратегиясына сәйкес
Топ трансформациясының негізін
қалау.
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«Қазақтелеком» АҚ компаниялары тобының пайымы
«Қазақтелеком» АҚ компанияларының тобы – өз
акционерлері үшін Қазақстан нарығында және шетелде мынадай жолдар арқылы құн түзетін инфокоммуникация нарығындағы ірі өңірлік ықпалдастырылған
оператор:
• Қазақстанның инфокоммуникация нарығының барлық
басты сегменттерінде жетекші ұстанымдарды нығайту
мен қалыптастыру;
• өнімдер жиынтығын кеңейту;
• бизнес географиясын кеңейту және табан тіреген
елдердің телекоммуникация нарығында жетекші
ұстанымдарға қол жеткізу;
• іркіліссіз өсу мен көшбасшылықтың кепілі ретінде
инфокоммуникация және бизнес-үдерістер саласында
жаңа әлемдік технологияларды енгізу;

• Компанияның клиенттік топтарының байланыс қызметтеріне деген барлық қажетсінуін
қанағаттандыратын толық инфокоммуникациялық
шешімді ұсынудың арқасында ҚР телекоммуникация
нарығында көшбасшылық ұстанымдарға қол жеткізу
және сақтап қалу;
• өзінің еншілес компаниялары үшін Топ құратын қосымша
құнды пайдалану, әсіресе, қызмет тиімділігін көтеру мен
корпоративтік басқаруды жетілдіру саласында;
• өзгере, таңдандыра және үміт еткеннен де асып түсіп,
әрбір адамның қайталанбас әрі әдеттегі өмірінің
бөлшегі болу.

Стратегиялық мақсаттар мен даму бағыттары
Топ стратегиясының
негізгі мақсаты Топ құнын ұзақ
мерзімді арттыру
болып табылады.

Қ

Р инфокоммуникациялық нарықтарының
синергиясы әлеуетін іске асыруда өзара
келісілген және дәйектелген осы нарықтарда
жетекші орынды алу және нығайтуды дамытудың
стратегиялық бағыттары мен жетекші орынды
қалыптастыру Топтың негізгі мақсатына қол жеткізуге
айтарлықтай үлес қосады.
1) тіркелген байланыс нарығында даму;
2) ұтқыр байланыс нарығында нығаю;
3) көтерме телекоммуникация нарығында нығаю;
4) контент және қосымшалар ұсыну нарығында
көшбасшылықты иелену;
5) корпоративтік инфокоммуникациялық қызметтер
нарығында даму.

8

«Қазақтелеком» АҚ
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Қоғам Басқармасы
төрағасының үндеуі
Құрметті оқырман!

С

іздер қолдарыңызға ұстап отырған «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
екінші есебі. Қызметтің бұл бағытында жұмыс істейтін біздің компания қызметкерлері үшін 2012 жыл жемісті
жыл болды. Солардың бастыларына тоқталып өтейін. Үдерістік әдіс негізінде әзірленген жаңа кадрлық
саясат, «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 2012-2020 жылдарға арналған
стратегиясы бекітілді. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ жанындағы Әлеуметтік әріптестік орталығымен бірлесе
отырып,қызметкерлерді медиация және келіссөздер бойынша дайындау жұмысы басталды, туындайтын жеке еңбек
дауларын қарау мақсатында Орталық аппараттың Келісім комиссиясы құрылды. Елбасының елдің инновациялық
экономикасын құру бойынша тапсырмасын орындау мақсатында еңбек ресурстарын жоспарлау және дуалды оқыту
жүйесін дамыту саласында үлкен жұмыс жүргізілді. Біз алғашқылардың бірі болып «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
компаниялары тобында дуалды оқыту жүйесін енгізу бойынша пилоттық жоба аясында Әлеуметтік әріптестік
туралы үшжақты шартқа қол қойдық. «Адами ресурстарды басқару» VII халықаралық конференциясы аясында
«Қазақтелеком» АҚ өзінің корпоративтік университетін – «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы»
дирекциясын таныстырды.

Ж

астардың «Қазақтелеком» АҚ стратегиялық және бірегей активі, оның болашағының негізі болып
табылатынын түсіне отырып, Қоғам жыл бойы Компанияның жастар саясатын қалыптастыру мақсатты
жұмыстарын жүргізді. Аз жұмыс жүргізілген жоқ, атап айтқанда: «Жастелеком» жастар ұйымы құрылды,
«Қазақтелеком» АҚ жастар кеңесі сайланды, бірқатар түбегейлі шешімдер қабылданды. Алғашқы жастар форумы
барлық филиалдар мен Орталық аппараттың өндірістік жетістіктерімен қатар, белсенді өмірлік ұстанымы және
көшбасшылық қасиеттерімен ерекшелене білген жастар өкілдерінің басын қосты. Жастар кеңесінің мейлінше
перспективалы мүшелері басты лауазымдарға сайлау үшін кадрлық резерв дайындауға «ТОП-50» бағдарламасына
кіргізілді.

Жас қызметкерлер біздің my.telecom.kz корпоративішілік порталымыздың белсенді келермендері болып табылатын
атап көрсетуге болады. Бүгінгі таңда онда 13 мыңнан астам қызметкер тіркелген. 2012 жылы my.telecom.kz
порталында инновациялық ойлау мен қызметкерлерді жұмылдыру деңгейін көтеру құралдарының бірі – Білім
орталығы құрылды. Бұл топ-менеджмент, еңбек ардагерлері, ТМД елдерінің телекоммуникация саласындағы
жетекші сарапшыларының бірлескен еңбегінің жемісі. Білім орталығы корпоративтік ақпаратқа, корпоративтік
қосымшаларға және оқыту мен даму бойынша өзге де ақпарат көздеріне қатынаудың бірыңғай ықпалдастырылған
алаңы, әрі білімді басқару мен бірыңғай ақпараттық білім ортасын құрудың белсенді құралы болып табылады.

К

омпаниямыздың болашағының зор екеніне сенімім мол, өйткені біз өз клиенттерімізге ғана емес, әрбір
қызметкерімізге қамқорлық білдіріп отырмыз. Бұл «Қазақтелеком» АҚ ұйымшыл ұжымын ерекшелеп тұратын
қасиеттердің бірі. Біз жеке өсу мақсатында ғана емес, Компаниямыздың толықтай дамуы үшін жаңа білімге
ұмтыламыз!
2013 жыл «Қазақтелеком» АҚ қызметінде конструктивті кезеңнің тағы бірі болып есте қаларына күмәнім жоқ!

«Қазақтелеком» АҚ Басқармасының төрағасы

Қ. Есекеев
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2012 жылы Компания бизнесін дамыту
2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ еліміздің
инфокоммуникациялық инфрақұрылымын одан
әрі дамытуға бағытталған бірқатар маңызды
инфрақұрылымдық және инновациялық жобаларды
іске асырды. Өткен жыл Қазақстан Республикасының
жетекші инфокоммуникациялық операторы ретінде
«Қазақтелеком» АҚ ұстанымдарын бекіте түскен
айтарлықтай жетістіктерімен және көрсеткіштерімен
есте қалды.
ылдың ең басты оқиғаларының бірі – Павлодар қаласында ТМД-дағы ірі деректер өңдеу
орталығын іске қосу болды. Біздің компаниямыз «Индустриализация картасы» жобаларының
таныстырылымдары бойынша жалпы ұлттық телекөпір
аясында TIER III класының сенімділік деңгейіне сай
инновациялық жобасын ұсынды. «Қазақтелеком» АҚ
аталған жобаны дата орталықтар салудағы әлемдік
көшбасшы Hewlett-Packard компаниясымен бірлесіп
әзірледі. Сонымен қатар, 2012 жылы Астана және
Алматы қалаларында коммерциялық пайдалануға
берілді. Бүгінгі таңда «Қазақтелеком» АҚ дата
орталықтарының желісі бүкіл республиканы қамтып,
олардың саны 14 объектіні құрайды.
2012 жылғы 31 қарашадағы деректер бойынша
«Қазақтелеком» АҚ дата орталықтарында орнатылған
жабдықтың жалпы көлемі 1755 Units құрады.
Компанияның дата орталықтарында виртуалды
хостинг, VPS, Colocation, Dedicated, сынды дәстүрлі
қызметтермен қатар, мынадай инновациялық сервистер ұсынылады: бейнеконференцбайланыс жүйесі,
Microsoft Hosted Exchange және Microsoft Hosted
SharePoint. «Қазақтелеком» АҚ дата орталықтарының
клиенттері 8 мыңнан аса заңды және жеке тұлағалар
болып табылады.
Стратегиялық маңызды ұтқыр байланыс нарығында
тұрақтау үшін 2012 жылы LTE (Long Term Evolution)
технологиясы негізінде 4 буын желісін енгізу
ірі стратегиялық жобасын іске асыру басталды.
2012 жылдың осы бағыттағы маңызды оқиғасына
Астана және Алматы қалаларында LTE желісінің
коммерциялық пайдалануға енгізілуі жатады.
Қазақстанда төртінші буын желісінің пайда болуы
мобильді желілерде деректерді жоғары жылдамдықта
беру мүмкіндігі есебінен интерактивті сервистерді
дамыту және экономиканың барлық салаларында жаңа
технологияларды енгізу үшін серпіліс болады.
2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ TeliaSonera A.B
еуропалық телекоммуникациялық холдингімен
жасалған мәміле аясында «GSM Қазақстан
«Қазақтелеком» ААҚ» ЖШС-ға 49% қатысу үлесін
сатты.

Ж
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«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының бірыңғай
жүйелік интеграторы ретінде «Қазақтелеком» АҚ
Қор компаниялар тобы үшін біртұтас порталды
электронды сатып алудың ақпараттық жүйесін енгізді.
SAP-жүйелер енгізіліп, оларға демеу жүргізіледі
және «Самұрық-Қазына» АҚ ЕТҰ-да корпоративтік
ақпараттық жүйеге техникалық қолдау көрсетіледі.

2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ
«Megaline» тауар белгісімен
интернет желісіне кеңжолақты
қатынау қызметіне
миллионыншы қосылуды
жүзеге асырды. Алғаш рет
«Қазақтелеком» АҚ жаңа
қызметі туралы 2005 жылдың
мамырында белгілі болды.

Компания 2012 жылы FTTH (Fiber to the Home)
талшықты-оптикалық әмбебап қатынау желісінің
құрылысы бойынша ірі стратегиялық жобаны іске
асыруды жалғастырды. Бұл желіні Қазақстанның
барлық облыс орталықтарында, Астана және Алматы
қалаларында дамытып, көп пәтерлі сектор үйлерінің
36 % қамтуға мүмкіндік берді.

Қазақстан Республикасының
ауылдық елді мекендерінде
WLL CDMA желісін салу
арқылы желі 627 базалық
стансаға дейін кеңейтілді.
Сонымен қатар, 2012 жылы ҚР
ауылдық аймақтарында EVDO
технологиясын пайдаланумен
желіні жаңғырту есебінен
интернетке қатынау мүмкіндігі
пайда болды.

«Қазақтелеком» АҚ 2012 жылы магистральдық желі
мүмкіндіктерін айтарлықтай арттырды:
жалпы ұзақтығы 1800 км. асатын «Қостанай – Есіл
– Арқалық – Ұлытау – Жезқазған – Жарық» және
«Есіл – Астана» магистральдық ТОБЖ құрылысы
аяқталды. Жаңа түйіспелер ұйымдастырылды:
«Жаңаөзен – Түркіменстан», «Абай – Өзбектелекоммен
түйіспе», «Перемотное – Озинки» РФ түйіспе. DWDM
магистральдық желісін жаңғырту нәтижесінде, оның
өткізу мүмкіндігі 45 лямбд-ға кеңейтіліп, сыртқы
түйіспелердің жалпы қуаты 176-дан 383 Гбит/с дейін,
ал транзиттік арналар көлемі 12,7 Гбит/с-тан
21,8 Гбит/с дейін арттырылды.
2011 жылдың осындай көрсеткіштерімен
салыстырғанда, транзит қызметтерін сату көлемі
2012 жылы 1,7 еседен көп. 2012 жылы интернеттің
сыртқы порттарына қосылу деңгейі кеңейтіліп,
2011 жылдың соңындағы қосылу деңгейі
көрсеткіштерінен 2,55 есе артты. Ал бұл өз кезегінде
«Қазақтелеком» АҚ-ға интернет желісіне қатынау
жылдамдығын арттыруға мүмкіндік берді.
Есепті кезеңде «Қазақтелеком» АҚ телекоммуникация желісіне 39 қосылу орнында 13 байланыс
операторының желісі жалғанды (соның ішінде
3 жаңа оператор). Бұған дейін қосылған байланыс
операторларының желілерін кеңейту үшін
2012 жылы Е1 54 порты қосымша бөлінді.

С

ондай-ақ, 2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ
2011 жылдың қорытындысы бойынша
Қазақстандық қор биржасының «Айқындылыққа
талпынысы үшін» дипломымен алтыншы рет
марапатталды. Листингілік компанияларды көтермелеу
қағидасына сәйкес KASE марапатына құнды қағаздар
нарығында іскери үрдістің ең үздік үлгілерін
көрсеткен және өз қызметі туралы барынша толық
ақпарат беретін компаниялар ие болады.
Сондай-ақ корпоративтік хатшылардың III
Қазақстандық форумы аясында «Қазақстанның
2011-2012 жылдардағы корпоративтік хатшысы»
атағына конкурс нәтижелері бойынша «Қазақтелеком»
АҚ корпоративтік хатшысы Әбдіхалықов Болат
«Самұрық-Қазына» компаниялары тобында әріптестері
арасында ең үздік болып танылды.
HR-менеджерлер қауымдастығы және «СамұрықҚазына» корпоративтік университеті өткізген жыл
сайынғы «Сенім-2012» конкурсында «Қазақтелеком»
АҚ «Үздік жұмыс беруші – ұлттық компания» және
«Үздік HR-жоба» екі престиж аталымда жеңімпаз
болып танылды. Оның қорытындылары «СамұрықҚазына» өткізген «Адами ресурстарды басқару:
III мыңжылдықтың HR-трендтері» халықаралық
конференцияда айтылды.

Х

алықаралық трафик өткізу тарифтерін төмендету,
сондай-ақ клиенттерге кешенді және жеке әдіс
қолдану арқылы 2012 жылы байланыс операторлары желілерінен халықаралық трафик транзиті
1,5 есеге арттырылды.
Бәсекелестіктің артуына және бөгде байланыс
операторларының өз ТОБЖ салуына қарамастан,
байланыс операторлары мен ведомстволық жалға
алушыларға жалға берілетін тасымалдау желісінің
жалпы өткізу мүмкіндігі 2012 жылы 21,2 Гбит/с-қа
дейін 3 есеге көбейтілді.
ISP-провайдерлерге ұсынылатын интернет
арналарының жалпы өткізу мүмкіндігі бір жылдың
ішінде 2 есеге арттырылып, қазіргі таңда
26,6 Гбит/с құрайды.
Алдыңғы жылы «Қазақтелеком» АҚ Parallels
компаниясының Ресей, Орта және Шығыс Еуропа,
Африка аумағындағы үздік серіктесі деп танылды.
Parallels серіктестерін үшінші жыл сайынғы марапаттау рәсімі АҚШ, Флорида штаты, Орландо қаласында
2012 жылғы 14-16 ақпанда болған Parallels саммиті
барысында өтті.
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Корпоративтік
әлеуметтік
жауапкершілікті
түсіну
«Бизнестің мәні мынадай үш түрлі ұғымға саяды: Адам, Өнім
және Пайда. Бұлардың ішінде алдыңғы кезекте тұрғаны – Адам.
Егер сенімді командаңыз болмаса, онда қалған факторлардан
бірнәрсе жасау қиын».
Ли Якокка,
бірнеше автобиографиялық
бестселлерлердің авторы,
Кезінде – Ford компаниясының
президенті және Chrysler
корпорациясының басқарма
төрағасы қызметтерін
атқарған
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«Қазақтелеком» АҚ

Корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік қағидаттары
«Қазақтелеком» АҚ бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігін компанияның мүдделі тараптар
алдындағы (соның ішінде қоршаған ортаға, қоғамға
және экономикаға әсерін басқару саласында)
міндеттемелерінің жиынтығы ретінде түсінеді:
• ерікті қабылданған (ҚР заңнамалық талаптарынан
тыс белгіленген);
• жария түрде және мүдделі тараптармен іс-қимылда
іске асырылатын;
• табысты және тұрақты дамуды қамтамасыз етуге,
сондай-ақ Қоғамның корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік саласындағы стратегиясының
нақтылығына бағытталған.

Қ

оғамды әлеуметтік жауапты бизнес үшін
ғаламдық қозғалысына қосу, оны іскери
іс-тәжірибеге енгізу және бәсекелестікті
нығайта түсу үшін 2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ
2012-2020 жылдарға арналған корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
стратегиясын бекітті, сондай-ақ 2011 жылға
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
алғашқы есебін жарыққа шығарды. Қоғам есебін
дайындау барысында Есептілік жөніндегі ғаламдық
бастама тұрақты даму саласындағы есептілік
жөніндегі нұсқама ұсынымдары сақталды.
2012-2020 жылдарға арналған корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілік саласындағы стратегияны
іске асыру барысында Қоғам мынадай қағидаттарды
басшылыққа алады:
• Қоғамның сыртқы және ішкі әрекеті саласындағы
мақсаттар мен көрсеткіштерді белгілеу;

Әлеуметтік, экономикалық және
экологиялық аспектілер,
Қоғамның тұрақты дамуына
үлес
2012 жылы Қазақтелеком» АҚ Есептілік жөніндегі
ғаламдық бастама тұрақты даму саласындағы есептілік
жөніндегі нұсқама ұсынымдарына (бұдан әрі – GRI
нұсқамасы) сәйкес 2012-2020 жылдарға арналған
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
есебін дайындады. Ұсынылған есеп Қоғамның
2011 жылға тиісті қызметін сипаттайды және мүдделі
тараптардың кең шоғырына арналған. Компания Есебін
дайындау барысында Компания GRI нұсқамасы «С»
қолдану деңгейін негізге алды және есепті жыл сайын
беріп тұруға ниетті.
Қоғам кез келген бизнес-шешімдерді мынадай үш
табыс өлшемдерін ескере отырып, қабылдағанда оның
бизнесті жүргізуі тұрақты даму дегенді білдіреді:
1. экономикалық;
2. экологиялық (қоршаған ортаны қорғау);
3. әлеуметтік.
«Қазақтелеком» АҚ 2012-2020 жылдарға арналған
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
стратегиясымен телекоммуникациялық қосымшаны
және Қоғам қызметіне мейлінге қолданымды және
салаға келетіндерін қоса алғанда GRI нұсқамасында
көзделген 77 көрсеткіш бекітілді.
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бойынша
ақпаратты ашу үш негізгі кезеңге болжанып отыр:
1. 2011 жыл нәтижелері бойынша – 23 көрсеткіш;
2. 2012 жыл нәтижелері бойынша – 65 көрсеткіш;
3. 2013 нәтижелері бойынша – 77 көрсеткіш.

• сыртқы және ішкі әрекет етулерді басқару жөнінде
міндеттемелер мен жоспарларды өзіне алу, соның
ішінде оларды орындау нәтижелерін Қоғамның жыл
сайынғы әлеуеметтік есептерінде сипаттау;
• мүдделі тараптармен корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік мәселелері бойынша басқару
тиімділігін арттыру үшін диалогтар жүргізу.
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Есептілік қағидаттарын қолдану
Есеп мазмұнын анықтау қағидаттары
Маңыздылығы

Есепке Қоғамның экономикаға, қоршаған орта мен қоғамға әсерін көрсететін
немесе мүдделі тараптардың (стейкхолдерлер) бағасы мен шешіміне ықпал ете
алатын барлық маңызды ақпарат кіргізілген

Мүдделі тараптарды
қамту

«Қазақтелеком» АҚ Есепте барлық мүдделі тараптардың (стейкхолдерлер)
қызығушылығын тудыратын ақпаратты ашуға күш салды

Тұрақты даму контексі

Есеп Компанияның барлық қатысу өңірлерін қоса алғанда оның қызметі туралы
ақпаратты ашады

Толықтығы

Есеп Қоғамның барлық филиалдарының қызметі туралы және экономикаға,
қоршаған орта мен қоғамға айтарлықтай сыртқы және ішкі әсерлердің барлығы
бойынша ақпараттан тұрады
Есеп сапасын қамтамасыз ету қағидаттары
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Теңгерімдігі

Есепте Қоғам қызметі туралы оң ақпарат қана емес, сонымен қатар проблемалық
мәселелер және оларды шешу жолдары да көрініс тапты

Салыстырмалығы

Есеп GRI нұсқамасы (3.0 версиясы) ұсынымдары негізінде дайындалды,
бұл мүдделі тараптарға Қоғам қызметі нәтижелерін басқа компаниялармен
салыстыруға мүмкіндік береді, келесі есептерді ұсыну барысында Компания
ақпаратты динамикамен ұсынуға күш салатын болады

Дәлдігі

Есепті дайындау барысында ҚХЕЖ бойынша аудиттелген қаржылық есептер
пайдаланылды

Өз мерзімінде ұсынылуы

Есепті дайындау ұсынылып отырғанынан бастап жоспарлы сипатқа ие болады, 2012
және одан кейінгі жылдарға арналған есеп есеп беруден кейінгі жылдың екіншіүшінші тоқсандарында жарияланатын болады

Айқындылығы

«Қазақтелеком» АҚ Есеп мүдделі тараптардың (стейкхолдерлер) кең тобына
түсінікті болуына ұмтылады

Сенімділігі

Есепті дайындау барысында акционерлерге және мемлекеттік органдарға
ұсынылатын ақпаратты толықтай ашу үшін қойылған міндеттер аясында компания
қызметінің түрлі бағыттары бойынша есептер және мәліметтер пайдаланылды

«Қазақтелеком» АҚ

Мүдделі тараптармен
(стейкхолдерлермен)
өзара іс-қимыл
Біздің компаниямызда қабылданған нормаларға сәйкес түрлі мүдделі
тараптарды, соның ішінде мемлекетті, қызметкерлерді және
азаматтық қоғамды ортақ талқылауға шақырамыз.
Мұндай тараптармен тиімді диалог тудыру және оны қолдап отыру
Қоғамның ұзақ мерзімді табысының кепілі болып табылады.

17

Акционерлермен өзара іс-қимыл
«Қазақтелеком» АҚ
корпоративтік басқару жүйесі
инвесторлар және акционерлер
қоғамдастығымен айнымас және
сенімді қарым-қатынас жасау,
сондай-ақ оны сақтап қалуға
бағытталған. Бұл Компанияның
инвестициялық тартымдылығын
әрі қарай арттыруға өз ықпалын
тигізеді.

К

орпоративтік басқару әділдік пен шындыққа және
жауапкершілік пен айқындылыққа, сондай-ақ
кәсібилік пен біліктілікке негізделген. Қоғам өз
қызметі барысында «Қазақтелеком» АҚ Корпоративтік
басқару кодексінде көзделген негізгі қағидаттарды
басшылыққа алады:
• акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау
қағидаттары;
• Директорлар кеңесі мен Басқарманың Қоғамды
тиімді басқару қағидаттары;
• Қоғамның дербес қызметі қағидаттары;
• Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу
айқындылығы мен нақтылығы қағидаттары;
• заңдылық пен әдеп қағидаттары;
• тиімді дивидендтік саясат қағидаттары;
• тиімді кадрлық саясат қағидаттары;
• қоршаған ортаны қорғау қағидаттары;
• корпоративтік дау-жанжалдар мен мүдделер
қайшылықтарын реттеу қағидаттары;
• жауапкершілік қағидаттары.

«Қазақтелеком» АҚ
дивидендтік саясаты
акционерлердің әл-ауқатын
көтеруге, сондай-ақ
Қоғамның инвестициялық
тартымдылығын арттыруға
бағытталған.
Инвестициялық саясат негізі
– Акционерлердің құқықтарын
құрметтеу және қатаң сақтау.
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«Қазақтелеком» АҚ

Кредиторлар және инвесторлармен өзара іс-қимыл
«Қазақтелеком» АҚ инвестициялық бағдарламаны
қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының
екінші деңгейлі банктерінен, сондай-ақ шетелдік/
халықаралық қаржы институттарынан заемдық
қаражат тартады. «Қазақтелеком» АҚ кредиттік
келісімдер шарттарымен және облигациялар шығару
проспектісімен белгіленген барлық талаптарды орындайды.

«Қазақтелеком»
АҚ
қаржы
нарығына шығуы, атап айтсақ
акциялары мен депозитарлық
қолхаттарын көпшілікке ашуы,
капиталдың ішкі және сыртқы
нарықтарында борышкерлік ресурстарды тартуы қазақстандық
және шетелдік инвестициялық
қауымдастықтардың Қоғамның
қызметіне деген қызығушылығын
арттыруға ықпал етеді.

Қоғам қызметіне
талдау жасайтын және
инвестициялық қауымдастық
үшін шолулар шығаратын
инвестициялық банктер саны
ұлғайды, соның ішінде –
«Визор Капитал» АҚ, «Халық
Финанс» АҚ, «Асыл Инвест» АҚ,
«Сентрас Секьюритиз» АҚ,
«Prime Financial Solutions» АҚ,
«BCC Invest» АҚ, «ИФГ
Континент» АҚ, Renaissance
Capital, «АТОН» ЖШҚ.

Қоғамның
қызметін
айқындылықпен
барынша
қамтамасыз ету мақсатында ақпаратты жариялау
деңгейіне қойылатын үдемелі талаптар инвесторлармен
өзара сенімді қарым-қатынас орнату қажеттілігін тудырады және Қоғамның инвесторлармен өзара іс-қимыл
жасау (IR) саласындағы бизнес-үдерістерін тұрақты
дамумен қамтамасыз етеді.
2012 жылы инвесторлармен өзара іс-қимыл аясында
Қоғам:
1. Инвесторлар және талдаушылармен кездесулер ұйымдастырылды, соның ішінде – іскери БАҚ
өкілдерімен және талдаушылармен Қоғамның экстра-дивидендтер төлеуі туралы жаңалыққа нарықтың
реакциясы, 2012 жылдың 9 айы нәтижелері бойынша инвесторлар мен талдаушылармен вебкаст/
конференцқоңырауға қатысты кездесу. Қоғамның
корпоративтік порталында инвесторлар үшін таныстырылымдар дайындалып, орналастырылды;
2. Корпоративтік порталдың «Инвесторларға және
акционерлерге» бөлімі жетілдірілді («Инвестор
күнтізбесі», «Талдаушылар», «Инвесторға арналған
таныстырылым» кіші бөлімдері қосылып, үнемі
жаңартылып тұрады).
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Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл

М

емлекет телекоммуникация саласын нормативті
реттеуді
белгілейді,
экономикалық
климат қалыптастырады және оның дамуы үшін
стратегиялық мақсаттар қояды.
Біз мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл маңызын
түсінеміз және атқарушы және заң шығарушы
билік
тармақтарымен
байланысты
қолдаймыз,
ведомствоаралық жұмыс топтары жұмысына, саланы дамытуға қатысты мемлекеттік бағдарламаларға,
сондай-ақ республикалық маңызы бар іс-шараларға
қатысамыз.

Компания дамудың үдерістің
барлық қатысушыларының,
соның ішінде байланыс
операторлары, мемлекет,
клиенттер және жалпы
алғанда қоғамның мүддесіне
жауап беруін ескере
отырып, телекоммуникация
саласының дамуына басым
үлес қосып отыр. Ұлттық
ауқымдағы жобаларды іске
асыра отырып, біз еліміздің
телекоммуникациялық
инфрақұрылымын жаңғыртуға
және Қазақстанның бірыңғай
ақпараттық кеңістігінің
қалыптасуына ықпал етеміз.
«Қазақтелеком»
АҚ
мынадай
мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруға қатысады:
• Елбасының 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриалды-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарлама;
• Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы
7 ақпандағы № 101 қаулысымен бекітілген 2013-2017
жылдарға арналған «Ақпараттық Қазақстан - 2020»
мемлекеттік бағдарламасы.
Компанияның әлеуметтік бағыты жалпыұлттық сипатқа
ие. Жуырдағы перспективада CDMAEV-DO технологиясы бойынша құрылған желі ауылдық жерлерде интернет желісіне қатынау қызметтерін қосу үдерісін
жылдамдатуға, сондай-ақ шағын және орта бизнес
субъектілері мен білім ошақтарын интернет желісіне
қатынау қызметтерімен қамтамасыз ету есебінен
әлеуметтік-экономикалық жағдайдың жақсаруына
мүмкіндік береді, бұл Қазақстан Республикасын үдемелі
индустриалды-инновациялық дамыту жөніндегі 20102014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама
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және Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі
стратегиялық жоспары мақсатты көрсеткіштерін
орындауға оң ықпалын тигізеді.
Екінші жылы Қазақстан Республикасын үдемелі
индустриалды-инновациялық
дамыту
жөнідегі
мемлекеттік бағдарламаға кірген FTTH (Fiber-to-theHome) әмбебап талшықты-оптикалық қатынау желісі
құрылысы серпінді жобасы белсенді түрде іске асырылуда. Жобаны іске асыру Қоғам ұсынатын КЖҚ
жылдамдығы жоғары қызметтеріне және телекоммуникация сервистерін кееңйтуге деген өсіп отырған
сұранысты қанағаттандыруға бағытталған.
2012 жылғы 26 наурызда ҚР БҒМ және «Қазақтелеком»
АҚ арасында ҚР білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы және жалпы
білім беретін мектептерді интернет желісіне КЖҚ
қамтамасыз ету жобасы аясында «e-learning» электронды оқыту жүйесі» жобасын іске асыру мақсатында білім
ұйымдарының телекоммуникациялық инфрақұрылымын
дамыту бойынша ынтымақтастыққа қатысты өзара
түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.

М

ейлінше дамыған және гүлденген 30 елдің
қатарына кіру мақсатын алдына қойып отырған ел
үшін бастысы қазақстандықтардың өмір сүру сапасы мен деңгейін түбегейлі өзгерту болып табылады.
Бұл үшін елдің ЖІӨ және халықаралық рейтингтеріне
айтарлықтай үлес қосатын инфокоммуникациялық
құрамдастың болуы маңызды, бұл ретте «Қазақтелеком»
АҚ жүйеқұраушы компания ретінде елдің бәсекеге
қабілетінің артуына өз үлесін қосуда.

Клиенттермен өзара іс-қимыл

Т

елекоммуникациялық
қызметтердің
қолжетімділік
деңгейін көтеру мақсатында «Қазақтелеком» АҚ бағалары
қолайлы және үнемі төмендетіліп отыратын сапалы
қызметтер шоғырын ұсынады. Есеп кезеңінде тарифтік саясат
бойынша іс-шаралар Компанияның әлеуметтік жауапкершілік
саласындағы позициялары ескеріле отырып іске асырылды.

2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап:
1. Жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне
кіріс, шығыс және транзиттік трафиктің барлық түрлерін
өткізу барысында байланыс операторлары арасында өзара
есеп айырысуда тарифтеу бірліктері төмендетілді:
• жергілікті, аймақішілік, қалааралық телефон трафигі,
ұялы байланыс операторлары және IP-телефония операторлары телефон трафигі: 10 сек.-тан 1 сек. дейін;
• халықаралық телефон трафигі: 30 сек.-тан 10 сек. дейін.
2. Кеңжолақты қатынау қызметтері қолжетімділігін арттыру
бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізілді:
• «Megaline» қызметін ұсыну барысында портқа қосылу үшін
біржолғы төлем 6% төмендетілді;
• ай сайынғы төлем «Megaline Hit/Light/Box» және «iD Net
Hit/Light» тарифтік жоспарлары бойынша 10%, «Megaline/
iD Net Drive» –12,5% төмендетілді;
• ай сайынғы төлем көлемін өзгертпей, сыртқы ресурстарға
256 Кбит/с-тан 512 Кбит/с дейін «Megaline 2000/4000»
тарифтік жоспарлары бойынша жылдымдық ұлғайтылды;
• «Megaline Start тарифтік жоспары бойынша трафик шегі
ұлғайтылды, сондай-ақ трафик шегіне жеткеннен кейін
сыртқы ресурстарға қатынау жылдамдығы ұлғайтылды.
2012 жылғы 1 наурыздан бастап:
1. Ай сайынғы төлем көлемін өзгертпей 2 есе «Megaline/
iD Net Turbo/Turbo Plus/Turbo Light/Drive» тарифтік жоспарлары бойынша ай сайынғы төлем есебіне сыртқы
ресурстарға трафик көлемі ұлғайтылды; «Турбо-режим» сервисін ұсынғаны үшін төлем 85% төмендетілді;
«Megaline/iD Net Drive» тарифтік жоспарлары бойынша
ай сайынғы төлем 200 теңгеге арзандатылды.
2. Е1 портын пайдаланғаны үшін төлем төмендетілді
(әрбір порт үшін): «соңғы мильді» ұйымдастырумен

–767 000 теңгеден 63 970 теңгеге дейін, «соңғы мильді»
ұйымдастырмай –728 650 теңгеден 51 219,23 теңгеге
дейін, ҚСС-сыз.
2012 жылғы 1 сәуірден:
Арнаның өткізу мүмкіндігін төмендете отырып «Megaline/
iD Net» қызметі аясында бір тарифтік жопардан басқасына
көшудің біржолғы төлемі төмендетілді.
2012 жылғы 1 тамыздан:
1. Ай сайынғы төлем көлемін өзгертпей «iD Net Hit/Light»
тарифтік жоспарларының сипаттамалары өзгертілді:
• ай сайынғы төлем есебіне сыртқы ресурстарға трафик
шегі бойынша шектеулер алынып тасталды;
• қатынау жылдамдығы сыртқы ресурстарға 10 есе (2 Мбит/с
–тан 20 Мбит/с дейін), ішкі ресурстарға 5 есе (10 Мбит/с –
тан 50 Мбит/с дейін) ұлғайтылды.
2. Ай сайынғы төлем көлемін өзгертпей «iD Net Turbo/
Turbo Light» тарифтік жоспарларының сипаттамалары
өзгертілді:
• ай сайынғы төлем есебінен сыртқы ресурстарға трафик
шегі бойынша шектеулер алынып тасталды;
• қатынау жылдамдығы сыртқы ресурстарға 3,75 есе, ішкі
ресурстарға 3,3 есе (30 Мбит/с-тан 100 Мбит/с дейін)
ұлғайтылды.
2012 жылғы 1 қазаннан бастап:
Трафик өткізу қызметтерінің 2 аймақтық тарифтеуіне көшу
жүзеге асырылды: аймақшілік және қалааралық телефон
қосылыстары.
2012 жылғы 1 желтоқсаннан:
1. Кеңжолақты қатынау қызметтерінің қолжетімдігі бойынша
бірқатар шаралар жүргізілді: «iD Net» оптикалық байланыс желіжолы бойынша интернет желісіне кеңжолақты
қатынау қызметтерін қосу үшін біржолғы төлем 6%
төмендетілді.
2. «Заңды тұлғалар» пайдаланушылар санаты үшін барлық
қатынау технологиялары бойынша портқа қосу үшін үшін
біржолғы төлем 10% төмендетілді.
3. «Заңды тұлғалар» пайдаланушылар санаты үшін ай
сайынғы төлем көлемін өзгертпей «Unlimited» тарифтік
жоспарлары бойынша интернет желісіне сыртқы
ресурстарға қатынау жылдамдығы екі есе ұлғайтылды.
4. Абоненттік терминал нөмірін бере отырып, телефон
желісіне қосу үшін төлем 5% төмендетілді (19 756,8
теңгеден, ҚҚС-мен, 18 769 теңгеге дейін, ҚҚС-сыз).
5. «Қазақтелеком» АҚ жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының телекоммуникация
желілерін қосу қызметтеріне біржолғы төлемнің 5%
төмендетілгенін ескере отырып, 284 128,85 теңгеден
269 922,41 теңгеге дейін, ҚҚС-сыз төмендетілді.
Интернет желісіне кеңжолақты қатынау қызметтерінің
қолжетімділігін арттыру аясында Қоғам халықтың түрлі санаттарына қолжетімді болатын, жаңа қызметтер түрлері бойынша
тарифтік жоспарлар ағымдағы сипаттамаларын жақсартатын
жаңа тарифтік жоспарларды үнемі әзірлеп отырады.
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Жеткізушілермен өзара іс-қимыл
«Қазақтелеком» АҚ жеткізушілермен өзара іс-қимылы
«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқарт
қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беруші
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп
пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ меншік немесе сенімді
басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде тиесілі
ұйымдардың тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып
алу қағидасымен (бұдан әрі – Сатып алу қағидасы)
тәртіптемеленген.
Аталмыш Қағидаларға сәйкес «Қазақтелеком» АҚ
тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу мынадай
қағидаттарға негізделеді:
• сатып алу үдерісінң ашықтығы мен айқындылығы;
• сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы әрі
тиімді жұмсау;
• сапалы тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу;
• барлық әлеуетті жеткізушілерге мүгедектер
ұйымдарын, отандық тауар өндірушілерді және
отандық кәсіпкерлерді қолдау жағдайында сатып алу
үдерісіне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;
• Холдинг сатып алатын тауарлар, жұмыстар,
қызметтерде жергілікті қамту үлесін арттыру;
• әлеуетті жеткізушілер арасында адал бәсекелестік;
• Холдингке кіретін ұйымдар арасында холдингішілік
кооперацияларды дамыту мақсатында сатып алуға
ықпал ету;
• қабылданатын шешімдерге бақылау және
жауапкершілік;
• сатып алу үдерісіне делдалдардың араласуын
мейлінше төмендету;
• инвестициялық стратегиялық жобаларды тиімді іске
асыру.
Бұл қағидаттар сондай-ақ жеткізушілермен, соның
ішінде отандық өндірушілермен өзара қарым-қатынасты
айқындайды. Қоғамның жергілікті қамту бойынша қызметі Директорлар кеңесі 2012.10.02 бекіткен
«Қазақтелеком» АҚ компаниялары тобын 2020 жылға
дейін ұзақ мерзімді даму стратегиясы» аясында жүзеге
асырылады, онда Қоғам алдында сатып алуда жергілікті
қамтуды былайша арттыру қарқынын қамтамасыз ету
міндеті қойылған:
• 2012 жылы – 56,7%;
• 2013 жылы – 57,8%;
• 2014 жылы – 58,9%;
• 2015 жылы – 60,0%, (с.і. тауарлар бойынша – 30%,
жұмыстар және қызметтер бойынша – 90%);
• 2020 жылы – 70,0%, (с.і. тауарлар бойынша – 40%,
жұмыстар және қызметтер бойынша – 90%).
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Қоғамда тұрақты негізде Сатып
алу мәселелері бойынша
есептілік жасау және ұсыну
тәртібі туралы нұсқамаға
сәйкес шарттар жасай
отырып жүзеге асырылатын
жергілікті қамту көрсеткіштері
мониторингі жүргізіледі.
«Қазақтелеком» АҚ сатып алуда
жергілікті қамту динамикасы

2012

58,3%
56,7%

2011

55,6%
55,6%

факт
жоспар

2012 жылға тауарлар, жұмыстар және қызметтер
сатып алудың бекітілген жоспарына «Қазақтелеком»
АҚ Қазақстан нарығына барлық озық технологияларды ұсыну және қолданыстағы телекоммуникация
желілерін жаңғыртуға бағытталған инвестициялық
саясатының барлық стратегиялық бағыттарын
қамтиды.
леуетті жеткізушілерді сатып алу жоспарланып отырған тауралар, жұмыстар және
қызметтер туралы ақпаратпен қамту мақсатында
«Қазақтелеком» АҚ корпоративтік порталында тұрақты
түрде алдағы кезеңге сатып алу жоспарлары, сондайақ тендерлер және олардың нәтижелері туралы хабарлама орналастырылады.
Қоғам ынтымақтастық туралы меморандумдар жасау
бойынша, отандық тауар өндірушілердің өнімдерін
жеткізуге ұзақ мерзімді шарттар жасау бойынша
жұмыс жүргізіп отыр.
Меморандумдар және ұзақ мерзімді шарттар жасау
сақсаты Қазақстанда өндірілген тауарларды сатып
алу бөлігінде отандық тауар өндірушілермен өзара
қарым-қатынасты дамыту болып табылады. Меморандумдар және ұзақ мерзімді шарттар жасау отандық
өндірушілерге/жеткізушілерге Қоғам-байланыс
операторының қажеттіліктері үшін қажетті импорт алмастыратын жаңа тауарлар, жұмыстар және
қызметтерді игеруде қолдау көрсетуді білдіреді.
Өндіруші өз тарапынан «Қазақтелеком» АҚ қоятын
техникалық талаптарға сәйкес келетін сапалы тауарларды ұсынады және жеткізіп береді.
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кемді тариф белгілеу және абалама операторлар
абонеттеріне қызметтер қолжетімділігін арттыру
жағдайларын жасау аясында 2012 жылы байланыс операторларына қызметтерге тарифтерді азайту
жұмыстары жүргізілді:
1. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап «Байланыс
операторлары үшін трафикті ескерусіз (unlimited)»
тарифтік жоспары бойынша 1 Мбит/с құны орта есеппен 33% төмендетілді, өткізу мүмкіндігіне қатаң түрде
теліп қоюды алып тастауға мүмкіндік берген тариф
кестесіне өзгерістер енгізілді;
2. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап «Байланыс
операторлары үшін трафикті ескере отырып»
тарифтік жоспары бойынша 1 Гбайт үшін төлем 35%
дейін төмендетілді;
3. 2012 жылғы 1 мамырдан бастап IP-телефония
(интернет-телефония) операторлары үшін трафик
өткізу қызметтеріне тарифтер 76% төмендетілді;
4. 2012 жылғы 1 шілдеден бастап байланыс
операторлары желілерінен халықаралық трафик
өткізу тарифтері төмендетілді;
5. 1 қазаннан бастап жергілікті телефон байланысы
операторлары үшін аймақішілік және қалааралық
телефон трафигін өткізу қызметтерін орта есеппен алғандағы тарифті 10% төмендете отырып, 2
аймақтық тарифтеуге көшу жүзеге асырылды;
6. 2012 жылғы 1 қарашадан бастап жергілікті деңгейде
тіркелген телефон байданнысы операторлары
желілерін қосу қызметтеріне біржолғы төлем 5%
төмендетілді; байланыс операторлары үшін интернет
желісіне қатынау құны 2012 жылы орта есеппен 34,7%
төмендетілді;
7. 2012 жылғы 1 желтоқсаннан бастап интернет
желісіне кеңжолақты қатынау үшін біржолғы төлем
10% төмендетілді;
8. 2012 жылғы 1 желтоқсаннан бастап «Байланыс
операторлары үшін трафикті есептемей» ТЖ бойынша
1 Мбит/с шекті құны орта есеппен 11% төмендетілді.

Қызметкерлермен өзара іс-қимыл
HR-менеджмент
Қызметкерлермен өзара іс-қимыл үдерістік әдіс негізінде
әзірленген және Қоғамның Директорлар кеңесі есепті жылы
шешімімен бекіткен Қоғамның Кадр саясаты негізінде
құрылады.
Өткен жылы Қоғамда адами ресурстарды және
қызметкерлердің зияткерлік әлеуетін нығайту және
дамытуға бағытталған ірі жобаларды енгізу жұмысы
жалғастырылды. Қызметкерлерді дамыту және уәждемелеу,
Компанияның кадр әлеуетін арттыру «Қазақтелеком» АҚ
стратегиялық дамуының негізгі бағыттарының қатарында.
«Кадр резерві» жобасын іске асыру аясында Қоғам
басшылары және филиалдарының бас директорларының
қатысуымен калибровкалық сессиялар өткізілді. Оның
нәтижелері бойынша мыналар жасалды және бекітілді:
1. 2012 жылдың бірыңғай кадр пулы;
2. «Топ-50» қызметкерлер тізімі;
3. «Топ-50» бағдарламасы бойынша 2012–2013 жж.
Қызметкерлерді оқыту жоспары;
4. «Қазақтелеком» АҚ Бірыңғай кадр пулына кіргізілген
кандидаттарды жамытудың дербес жоспарлары.
Қоғам кадр және әлеуметті сяасат және қызметткерлерді
қолдау тетіктерінің негізгі бағыттарын ашатын әлеуметтіеңбек қатынастарын реттеу қызметіне үлкен көңіл бөледі.
Әлеуеметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі ісшараларды жүйелі іске асыру және «Самұрық-Қазына» АҚ
тапсырмалары аясында өткен жылдың қыркүйегінде Қоағм
филиалдары қызметкерлерін басқару бөлімдері басшыларымен семинар-мәжіліс өткізілді. Қоғам қызметкерлерін
«Самұрық-Қазына» АҚ «Әлеуметтік әріптестік орталығы»
КФ бірлесіп тиісті жоба аясында медиация және
келіссөздер бойынша дайындау жұмыстары жүргізілуде.
Жеке еңбек дауларын қарау мақсатында, әлеуметтік-еңбек
қатынастарын реттеу аясында Қоғам бұйрығымен Қоғамның
Орталық аппаратының Кеілісі комиссиясы құрылды.
Компания қазақстандық телекоммуникация нарығындағы
көшбасшы орнын нығайту мақсатында алдына кадр
әлеуетінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету бойынша ұзақ
мерзімді мақсат қойып отыр. Компания қызметкерлерінің
өзінің жалпы білім және кәсіби деңгейін жоғарылатуға
ұмтылысын қолдай отырып, оларға төленетін оқу демалыстарын береді.
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Компания білім үздіксіздігі қағидатын ұстана
отырып, жыл сайын телекоммуникация және ақпараттық
технологиялардың бейінді жоғары оқу орындарында
жоғары білім алу (бакалавриат) үшін білім беру квотасын
бөліп келеді. Мұндай мүмкіндік бірыңғай ұлттық тестілеудің
нәтижелерін қоса алғанда, іріктеудің барлық сатыларынан
сәтті өткен Қоғам қызметкерлері мен олардың балаларына айрықша тәртіппен ұсынылады. Бұл әлеуметттік жоба
жоғары білімді және Қоғамның мүддесі үшін қызмет ететін
білгір мамандар даярлауға мүмкіндік береді.
Осылайша, 1997 жылы ауыл тұрғындарының ішінен мамандар әзірлеу туралы шешім қабылданды, ал 2004 жылдан
бастап ҚР және ТМД бейінді жоғары оқу орындарында
бакалаврларды оқыту қолға алынды. Оқыту Қоғамның өз
қаражаты есебінен филиалдарға белгіленген квота
бойынша жүргізіледі. Аталған жоба жоғары білімді
мамандар мүлдем жетіспейтін, әсіріесе ауылдық елді
мекендерге орайластырылған.
Қоғамның квотасы бойынша оқитын студенттер міндетті
түрде жұмыспен қамтылады, сонымен қатар үздік және
жақсы оқығандығы үшін шәкіртақы төленеді. Дәл осы білім
беру квотасының арқасында кадр жетіспеушілігі қатты
байқалған кезеңде Қоғам мәселелерді оңтайлы шеше білді.
«Қазақтелеком» АҚ квотасы бойынша оқитын студенттердің
саны 2011-2012 жылдары 253 адамды құрады, соның
ішінде 121 адам немесе 47,8% шағын қалалар мен ауылдық
мекендердің тұрғындары болып табылады, ал 2000-2012
жылдар аралығында 1301 адамды құрады.
Қоғамның филиалдарын жоғарғы оқу орындарынан кейінгі
кәсіби білім беру бағдарламаларын меңгерген мамандармен
қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ кадрлар дайындауға
бөлінген қаражатты орынды пайдалану үшін, 2011 жылы
«Қазақтелеком» АҚ корпоративті Магистрлік бағдарламасы
бірінші рет іске қосылды. Бұл бағдарлама бойынша оқитын
студенттердің контингентін Қоғам қызметкерлері құрайды,
бұл ретте сабаққа үлгерім көрсеткіштері (GPA) жоғары
студенттерге басымдылық беріледі. Бейінді пәндерді
ИКТАД – корпоративтік оқыту орталығы оқытушылары
оқиды, Қоғам қызметкерлері магистерлік диссертацияларға
басшылық жасайды. 2012 жылы екінші іріктеу болып өтті,
12 магистрантқа квота бөлінді. Ағымдағы жылғы ақпанла
магистрлердің алғашқы легі қанат қақпақ.
оғары білім беру бағдарларламаларымен (ұзақ
мерзімді оқу) қатар, компания қайта даярлау және біліктілікті арттыру (қысқа мерзімді
оқу) бағдарламалары бойынша корпоративтік оқыту
саласындағы көшбасшылардың бірі болып табылады. Қысқа
мерзімді оқу оқытудың бірыңғай жоспарына сәйкес мынадай түрлерде іске асырылады:
1. Алматы қ. «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясының базасында оқыту;
2. Қызметкерлерді дамытудың өңірлік орталықтарында
(ҚДӨО);
3. үздіксіз жалғасатын өндірістік оқу (ҮЖӨО);
4. жабдықты жеткізуші фирмаларда және ҚР мен таяу
шетелдердегі бөгде оқу орталықтарында оқыту;
5. қызметкерлерді коммерциялық/техникалық
жетекшілігімен оқыту;
6. қашықтан оқыту (ҚО).
Жоғарыда аталған оқу түрлерінің ішінде қашықтан
оқытудың орны бөлек. Себебі қашықтан оқыту бары-
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«Қазақтелеком» АҚ

сында уақыт, көлік және басқа да шығындарын талап
етпейді. Сондай-ақ өндірістен қол үзбей-ақ біліктілік
деңгейін көтеріп, сертификат алуға болады. Қоғамда ҚО
2003 жылдан бері IBM Learning Space бағдарламалық
жасақтама негізінде іскее асырылып келеді. Бүгінгі таңда
ИКТАД-та қашықтан оқыту жүйесінде бес бағыт (өндірістіктехникалық және сату технологиясы, қаржы-экономикалық,
жалпы менеджмент, тілдерді оқыту) бойынша 56 курс
енгізілген. ҚО жүйесінде барлығы 8 000 тыңдаушы
тіркелген.
Білімді басқару жүйесіндегі тағы бір маңызды бағыттардың
бірі корпоративтік вебинарлар (электронды семинарлар,
тренингтер, таныстырылымдар) дайындау болып табылады.
Аталмыш оқу курсының инновациялығын тану ретінде 2012
жылы компания топ-менеджерлерінің, жетекші сарапшылар
мен ИКТАД оқытушыларының алғашқы вебинары жазылды.
Вебинарлар my.telecom.kz корпоративішілік порталындағы
Білім орталығында порталдың барлық пайдаланушылары
үшін қатынау ұсыныла отырып, орналастырылды.
ИКТАД және қызметкерлерді дамытудың өңірлік орталықтар
базасында 2012 жылы күндізгі бөлімде 4 265 тыңдаушы
және қашықтан оқыту бойынша 1 394 тыңдаушы білім
алды. Филиалдардағы курстарда (ФБАК) 5571, ҚР басқа да
оқу орталықтарында, таяу және алыс шетелдерде 2 838
тыңдаушы білім алды. Сонымен қатар 12 086 тыңдаушыны
коммерциялық және техникалық менторлар, мемлекеттік тіл
мамандары оқытты.
оғам есепті жылы еңбек ресурстарын жоспарлау және
дуалды оқыту жүйесін дамыту бойынша үлкен жұмыс
жүргізді. Компания өкілдері еңбек ресурстарын
және дуалды оқыту жүйесін жоспарлау жүйесі бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ құрылған арнайы жұмыс тобы
құрамына кіреді.
Қоғамның Жұмыс тобы есепті жылы 13 кәсіби жұмыс стандартын әзірледі, олар Қоағм ішінде келісуде өтуде.
Компания төрт көшбасшы компания қатарында Қордың
компаниялары тобында жұмысшы кадрларды дуалды
оқыту жүйесін енгізу бойынша қанатқақты жоба аясында
әлеуметтік серіктестік туралы үш жақты шартқа қол қойды.
Компанияның HR-менеджерлер қауымдастығы және
«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті өткізген
жыл сайынғы «Сенім-2012» конкурсында «Үздік жұмыс
беруші – ұлттық компания» және «Үздік HR-жоба» екі
престиж аталымда жеңімпаз болып танылуы оның HRменеджмент саласында жүргізген жұмысының жемісі
болып табылады. Оның қорытындылары «Самұрық-Қазына»
өткізген «Адами ресурстарды басқару: III мыңжылдықтың
HR-трендтері» халықаралық конференцияда айтылды.
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Кері байланыс құралдары
Корпоративтік
мәдениетті
дамыту,
Қоғамда
коммуникациялық және HR-міндеттерді тиімді шешу аясында Компания my.telecom.kz корпоративішілік порталын
(интернет-сайт) танымал ету жұмысын белсенді жүргізуде.
Есепті кезеңде портал пайдаланушылар саны 14 мың
қызметкерді құрады, алғашқы дәстүрлер қалыптаса бастады. Айталық, есепті жылы порталда дәстүрге айналып
отырған конкурстар өткізілді:
1. Қоғам филиалдары арасындағы «Колесо обозрения».
Есепті жылдағы конкурс атауы – «Колесо обозрения: команда – біз, және біз қуаттымыз!» Ұраны: «Бір ерікпен
ортақ арманға!» Жеңімпаздар (1-ші орын, екі екінші, екі

үшінші орын) Жаңа жыл мерекесіне арналған Орталық
аппараттың корпоративтік іс-шарасына қатысты. «Колесо обозрения» конкурсы аясында ғана Қоғам филиалдары 43 конкурс өткізді.
2. «Казактелеком аруы» сұлулық конкурсы кең таралымға
ие болды. Екі тур онлайн-тәртіпте порталда өткізілсе,
үшінші тур «көзбе-көз», Наурыз мейрамына арналған
Орталық аппараттың корпоративтік іс-шарасына
қатысушыларды шақыра отырып өткізілді.

жандарға беріледі. Есепті кезеңде 67 қызметкер (ұлттық
және кәсіби мерекелер құрметіне) салалық наградаға ие
болды.
Компанияның өзіндік корпоративтік «Оскары» - «Виват»
бірегей мүсіншесі бар. Бұл сыйлық көпшілікке алғаш рет
2004 жылы Компанияның құрылғанына 10 жыл толуына
орай таныстырылды. Аталған марапатқа «Жылдың үздік
қызметкері» және «Жылдың үздік филиалы» атақтары кіреді
және бұл марапатқа тек үздік шыққандарға ғана ие болады.
Сонымен қатар, Компания қызметкерлерді Қоғамның Құрмет
грамоталарымен көтермелейді. 2012 жылы корпоративтік
марапаттар жалпы саны 272 қызметкерге ұсынылды.
Жастар саясаты

3. «Мистер Телеком» конкурсы да ерекше қызықты болып
өтті. Жеңімпаздар (бірінші, екінші, үшінші орындар)
Жаңа жыл мерекесіне арналған Орталық аппараттың
корпоративтік іс-шарасына шақырылды.
4. «Қазақтелеком – барша ғалам менімен бірге!»
балалардың сурет конкурсы финалы порталда өткізіліп,
Қоғамның барлық қызмткерлерінің балалар жұмысын
бағалауға қатысуына және конкурс жеңімпаздарын
объективті түрде анықтауға мүмкіндік берді.

«Қазақтелеком» АҚ, жастар «Қазақтелеком» АҚ
стратегиялық және бірегей активі, оның болашағы болып
табылатынын тани отырып, Компанияның Жастар саясатын
қалыптастыру, әзірлеу және дамыту мақсаткерлік жұмысын
жүргізеді.
Есепті жылы Алматы қ. маңызды іс-шара – «Қазақтелеком»
АҚ бірінші жастар форумы барлық филиалдар және
Қоғамның Орталық аппаратының өндірістік жетістіктерімен
қатар, белсенді өмірлік ұстанымымен, көшбасшылық
қасиеттерімен және Компанияға адалдығымен ерекшеленген жастар өкілдерінің қатысуымен өткізілді.
Форум нәтижесі бойынша «Қазақтелеком» АҚ жастар
ұйымы – «Жастелеком» құрылды, Қазақтелеком» АҚ
жастар кеңесі сайланды, Қоғамның жастар саясатын
қалыптастыру және дамыту бойынша бірқатар концептуалды шешімдер қабылданды.
ормуда қабылданған міндеттерді орындау үшін
«Қазақтелеком» АҚ Басқармасының 19.11.2012
№ 9/229 шешімімен «Қазақтелеком» АҚ Жастар
саясаты бекітілді. Қоғам Басқармасының 13.12.2012
№ 457 бұйрығымен «Жастелеком» жастар ұйымы қызметін
реттейтін құжаттар бекітілді, олар: «Жастелеком» жастар
ұйымы туралы қағидасы, Жастар кеңесі және
«Жастелеком» өңірлік топ туралы қағида, ЖҰ 2012 жылға
жұмыс жоспары.
Қоғам ұжымдарында Жастар кеңесінің құрылуы және
бірқатар жас көшбасшыларды «ТОП-50» бағдарламасына
басты лауазымдарды атқаруға кадрлық резерв дайындау
үшін кіргізу үлкен сілкініс тудырды.

Ф
Порталда кері байланыс диагностикасы құралдары (форум,
дауыс беру, түсініктеме қалдыру және т.б.) белсенді жұмыс
істейді. Есепті кезеңде порталда Қоғам филиалдарының
барлық бас директорларымен онлайн-қатынас өткізілді.
Корпоративтік портал Қоғамның көшбасшылық және
басқарушылық қасиеттерімен ерекшелене білген белсенді,
жаңашыл, дарынды қызметкерлерін анықтауға көмектесті.
Дәл осы Қоғам қызметкерлері «Қазақтелеком» АҚ алғашқы
жастар форумына қатысушылардың негізі болды.
Қызметкерлерді уәждемелеу мақсатында Компания
қызметінде үздік көрсеткіштерге қол жеткізіп, инфоммуникация саласын және Компанияны дамытуға қомақты жеке
үлесін қосқан үздік қызметкерлерді марапаттайды және
көтермелейді.
Айталық, 2012 жылы Компанияның 6 қызметкері мемлекеттік
наградалармен, соның ішінде 2 «Құрмет» орденімен марапатталды.
«Құрметті байланысшы» салалық құрметті атағы ҚР Көлік
және коммуникация министрінің бұйрығымен байланыс саласында кемінде 15 жыл жұмыс істеп, телекоммуникация
саласын дамытуға және жетілдіруге нақты жеке үлес қосқан

Жастар саясатын тиімді үйлестіру және іске
асыру, Қоғамның жас қызметкерлерінің шығармашылық
белсенділігін арттыру мақсатында Компанияда
Стратегиялық басқару жөніндегі бас директор төрағалық
ететін Жастар ісі кеңесі құрылды. Оның құрамына
Компания топ-менеджерлері және құрылымдық
бөлімшелер басшылары кіреді.
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Кәсіби одақтармен өзара іс-қимыл
Ұжымдық шартқа сәйкес
Қоғам қызметкерлерін және
зейнеткерлерін әлеуметтік
қорғау «Қазақтелеком» АҚ
әлеуметтік саясаты мен
байырғы дәстүрінің ажырамас
бөлігіне айналған.
Қоғам өз қызметкерлерінің мүдделерін қорғайтын екі
кәсіподақпен өзара іс-қимыл жасайды:
1. «Қазақстан байланыс қызметкерлерінің кәсіподағы»
республикалық қоғамдық бірлестігі;
2. «Ақпараттандыру және байланыс қызметкерлері
кәсіподақтарының ассоциациясы» заңды тұлғалар
бірлестігі.
Қоғам мен аталған кәсіподақтардың арасында үш жақты
Салалық келісім және Ұжымдық шарт жасалады.
«Қазақтелеком» АҚ Ұжымдық шартқа сәйкес
қызметкердің жұмыс істеу сипатына (тұрақты немесе уақытша) қарамай, мыннадай әлеуметтік қолдау
түрлерін көрсетеді:
1. некені тіркеуде материалдық көмек;
2. бала туылғанда/асырап алғанда материалдық
көмек;
3. жыл сайынғы еңбек демалысын беру барысында
денсаулығын жақсарту үшін материалдық көмек;
4. нормативті құқықтық актілерден тыс белгіленген
шекте уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша
әлеуметтік пособиялар төлеу;
5. бала бір жарым жасқа толғанша оны күту бойынша
қосымша демалысты төлеу;
6. қызметкерлерді мерейтой күндеріне бағалы
сыйлықтармен көтермелеу;
7. бірінші рет зейнетке шыққанда біржолғы төлем;
8. қызметкерге 1 және 2 топтағы мүгедектік
белгіленгенде біржолғы жәрдемақы;
9. қызметкер немесе оның жақын туысы қаза болғанда
оны жерлеуді ұйымдастыру үшін материалдық
көмек.
Қоғамның
корпоративішілік
әлеуметтік
жауапкершілігінің
негізгі
бағыттарының
бірі
қызметкерлердің тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын
Қоғам қызметкерлеріне мақсатты зайымдар беру саласында «Қазақтелеком» АҚ әлеуметтік саясатын дамыту
арқылы жақсарту болып табылады. Тұрғын үй саясатын
іске асыру жұмысы тұрақты негізде жоспарлы түрде
жүргізіледі және Қоғамның Әлеуметтік комиссиясы
отырыстары шешімдерімен жүзеге асырылады.
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«Қазақтелеком» АҚ

Б

үгінгі таңда Қоғам шамамен 8 800 зейнеткерге әлеметтік қолдау көрсетеді. Жыл сайын
олардың атына қайырымдылық көмек жіберіліп,
байланысшылардың кәсіби мерекесі мен Қарттар
күніне арнап кездесу ұйымдастырылады. Жеңіс күніне
орай Компанияда есепте тұрған Ұлы Отан соғысының
ардагерлері мен тылда еңбек еткен ардагерлерді
көтермелеу үшін жыл сайын қаражат бөлінеді. Сондайақ Қоғамда есепте тұрған байланыс саласының
зейнеткерлері мен ардагерлерін мерейтой күндерімен
құттықтау іс-шаралары өткізіледі.

«Қазақтелеком» АҚ
қызметкерлерінің денсаулығын
қорғау және салауатты өмір
салтын сақтауын қолдау
мақсатында қызметкерлерді
және олардың отбасы
мүшелерін ерікті медициналық
сақтандыруды қамтамсыз
етеді (бүгінгі таңда Орталық
аппараттың қызметкерлері
және филиалдардың бірқатар
қызметкерлері толықтай
қамтылған). Қоғам өзінің
барлық қызметкерлерін
сақтандыруға ұмтылуда: бұл
үшін Ұжымдық шартқа тиісті
толықтырулар енгізілді,
сондай-ақ ақша қаражатын
іздестіру жұмысы жүргізілуде).

БАҚ өзара іс-қимыл

Мәдени-көпшілік, спорт, сауықтыру және басқа да
шараларды өткізу мақсатында, Компания кәсіподақ
ұйымдарына ай сайын қаражат аударып отырады.
Қоғамның
қызметкерлеріне
санаторий-курорттық
емделуге жолдама сатып алу үшін, Компания
орталықтандырылған тәртіппен кәсіподақтарға қаражат
бөледі. Сонымен қатар қызметкерлердің балалары үшін
жыл сайын жазғы мезгілде сауықтыру лагерлеріне жолдама алу қарастырылған.
омпания өз қызметкерлерін салауатты өмір салтымен қамтамасыз ету мақсатында оларға ЕСК
жаттығулары, шынығу залдары, спорт секциялары арқылы сауықтыру мүмкіндіктерін ұсынады. Қоғам
қызметкерлері арасында қысқы және жазғы спорт
түрлері бойынша жоспарлы спартакиада жүргізіліп,
түрлі тақырыптық спорт жарыстары ұйымдастырылады.

К

Қоғам тұрақты негізде қызметкерлер өкілдерімен
өзара іс-қимыл жасайды, қаржылық мүмкіндік болғанда
Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік жеңілдіктер пакетін
жаңартып отырады.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіндегі және
«Міндетті әлеуемттік сақтандыру туралы» Қазақстан
Республикасы Заңындағы өзгерістер байланысты Қоғам
қызметкерлер өкілдерімен Ұжымдық шартқа жұмыс
беруші есебінен жүктілік және босану бойынша демалысын ішінара төлеу бойынша тиісті толықтырулар енгізуге
келіссөздер жүргізуде, ол босануға дейінгі және босанудан кейінгі, сондай-ақ бала күтімімен демалыстаға
әйелдердің материалдық жағдайын айтарлықтай
жақсартуға мүмкіндік береді.

Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл
«Қазақтелеком» АҚ PR-қызметінің негізгі бағыттарының бірі
болып табылады. Мұндай өзара іс-қимылдың негізгі мақсаты
– мақсатты топтармен коммуникация. БАҚ-пен өзара іс-қимыл
жалпы байланыс қағидаттарына негізделген және мынадай
міндеттерді шешуге бағытталған:
1. Сыртқы қоғамдық қатынастар және коммуникациялар құру
және қолдау (әріптестермен, инвесторлармен қатынастар
орнату және қолдау; билік институттарымен жұмыс).
2. Компания репутациясын қолдау және қорғау.
3. Хабардарлықтың өсуіне қарай қызметке деген сұраныстың
артуы.
«Қазақтелеком» АҚ имиджін нығайту және жақсарту,
Компанияның оң беделін қалыптастыру мақсатында тұрақты
негізде мынадай іс-шаралар жүргізіліп тұрады:
1. тоқсан сайынғы медиа-жоспарларды әзірлеу;
2. бекітілген медиа-жоспарға сәйкес, сондай-ақ қажеттілік
туындағанда, медиа-жоспардан тыс ақпараттық жариялауды ұйымдастыру жағдайында қажетті PR-іс-шаралар
жүргізу;
3. www.telecom.kz корпоративтік веб-порталын жаңарту
бойынша жұмыстар жүргізу.
«Қазақтелеком» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, Компания қызметіне мүдделі тұлғаларға, инвесторларға және т.б.
ашуға жалпы талаптар мен басты қағидаттарды белгілейтін
негізгі құжаттардың бірі Компанияның ақпараттық саясаты
болып табылады.
«Қазақтелеком» АҚ Ақпараттық саясаты Корпоративтік
басқару кодексінде белгіленген ақпаратты жариялау
айқындылығы мен әділдігі қағидаттарына негізделген.
Ақпараттық саясат Қазақстан халқының, сондай-ақ шетелдің
Компания қызметі туралы хабардарлығын арттыруға
бағытталған. Бұл Компания имиджін нығайтуға және
инвесторлар мен қоғам тарапынан сенімнің артуына ықпал
етеді.
«Қазақтелеком» АҚ Компания туралы ақпараттың өз
уақытында ашылуын және оның нақты болуын, сондай-ақ
қаржылық жағдайын, экономикалық көрсеткіштерді, қызмет
нәтижелігін, меншік пен басқару құрылымын қамтамасыз
етеді. Қандай да бір ақпаратты ашу және (немесе) жариялау
кезінде ҚР коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын
құпиялар туралы заңнамасының ережелері, сонымен қатар
Қоғам ішкі құжаттарының талаптары ескеріледі.
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2012 жылғы
корпоративтік
әлеуметтік
жауапкершілік
көрсеткіштері
«Қазақтелеком» АҚ-ның 2012-2020 жылдарға арналған корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілік саласындағы стратегиясы Қоғам қызметінде
барынша ерекше және жарамды телекоммуникациялық қосымшаларды ескере
отырып, GRI басшылары қарастырған 77 көрсеткішті бекітті.
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік көрсеткіштері бойынша
ақпараттарды ашу негізгі үш кезеңге: 2011, 2012 және 2013 жылдардың
қорытындысы бойынша жобаланып отыр. Осы есепте 65 көрсеткіш бойынша
ақпарат берілді, оның 31-і негізінен GRI басшыларының
сәйкестігі болып табылады.
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Экономикалық көрсеткіштер
ЕС1 көрсеткіші
Кірісті, операциялық шығындарды, қызметкерлерге
төлемді, қайырымдылық/демеушілік көмекті және
тағы басқа қауымдастық инвестициясын, бөлінбеген
пайда, капитал мен мемлекеттік жеткізушіге төлемді
қоса алғанда, құрылған және бөлінген тікелей
экономикалық құн
«Қазақтелеком» АҚ ҚР ірі телекоммуникациялық
оператор болғандықтан, ҚР инфокоммуникациялық
әлеуметтік маңызды саланың жағдайына едәуір
әсер етеді және қоғамның алдында корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) атқарады.
2012 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақтелеком»
АҚ Компания тобы бойынша қызметтерді іске асырудан
түскен кірістер 175 669 млн. теңгені құрады. Таза
пайда – 222 130 млн. теңге (оған «GSM Казахстан»
ЖШС-да қатысу үлесін сатудан түскен кіріс қосылады).

«GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» ЖШС қатысу
үлесін сатудан түскен кірісті есепке алмағандағы таза
пайда 2011 жылға 20 133 млн. теңге, немесе 117%
болды.
Әлеуметтік және мемлекеттік маңызды міндеттерді
орындау «Қазақтелеком» АҚ-ның ҚР мемлекеттік
органдарымен тиімді ынтымақтастықта болуға
ықпалын тигізеді, оның нәтижесінде Компанияның
басты рынокта жетекші позициясын құруға және
нығайтуға үлес қосуды қамтамасыз етеді.
Мемлекет Қоғамға әлеуметтік-маңызды аудандарға
байланыс қызметін көрсету, айылдық елді мекендерді
телефондандыру және мектептерді интернеттендіру
бойынша әлеуметтік міндеттемелер жүктелді. Сондайақ тұтынушылар пайдаланатын интернет-трафик пен
контенттің өзіндік құнын төмендетуге назар
аударылады. Қазақстандық контент пен
қосымшалардың өндірістік көлемінің ұлғаюы
есебінен отандық өндірушілерге көмек көрсетілді.

«Қазақтелеком» АҚ Компания тобы бойынша
жасалған және бөлінген экономикалық құн

мың теңге
2012 жыл

Жасалған тікелей экономикалық құн
Кірістер, о.і.

384 153 203

Қызмет көрсетуден түскен кірістер

170 360 333

Ауылдық байланыс қызметін ұсынудан келген шығынның орнын толтыру бойынша субсидия

5 308 628

Қаржыландырудан түскен кірістер

3 729 107

Негізгі емес қызметтен түскен кірістер

2 758 807

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда

201 996 328

Бөлінген экономикалық құн

353 854 410

Амортизациядан басқа операциялық шығындар, қызметкерлердің жалақысы және басқа да төлемдер
мен жеңілдіктер, пайыз бойынша төлем, мемлекетке салық және басқа жинауларды төлеу

63 614 928

Қызметкерлердің жалақысы және басқа да төлемдер мен жеңілдіктер

52 529 355

Пайыз төлеміне шығындар

5 757 963

Демеушілік және қайырымдылық көмек бойынша шығындар

156 288

Салық және жинаулар есептеулері мен пайдаға салық бойынша шығындар
Акционерлердің дивиденттерін төлеу

ЕС3 көрсеткіші
Қоғам зейнеткерлері үшін белгіленген жеңілдіктерге
байланысты ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету
Компания әлеуметтік салық төлейді, сондайақ қолданыстағы заңға сәйкес қызметкерлердің
жалақысының 10% мөлшерінде зейнетақы жинақтау
қорына зейнетақы аударуды жүргізеді.
«Қазақтелеком»
АҚ
зейнеткерлікке
шығатын
қызметкерлерді, сондай-ақ компанияның бұрынғы
қызметкерлері, зейнеткерлерді қолдауға ерекше көңіл
аударады.
Ұжымдық шартқа сәйкес:
1) Қызметкер бірінші рет зейнеткерлікке шығу кезінде

6 763 380
225 032 496

Компания біржолғы жәрдемақы төлейді;
2) Компания Қоғамда есепте тұрған зейнеткерлерге жылына екі рет (байланысшылардың кәсіби мерекесі мен
Қарттар күніне) қайырымдылық көмек көрсетеді;
3) Кәсіподақ ұйымының ұсынуымен Компанияда
есепте тұрған байланыс саласының ардагерлері
– зейнеткерлерді мерейтойларымен құттықтауды
ұйымдастырады;
4) Компания қызметкер зейнеткерлікке уақытынан бұрын
(егер қызметкердің Қоғамдағы үздіксіз жұмыс өтілі 10
жылдан аз болмаса) шығуға біржолғы жәрдемақы төлей
отырып (жасы бойынша зейнеткерлікке шығу мерзімінен
3 жыл бұрын заңдық актілерде қарастырылған мерзімнен
ерте емес) мүмкіндікті қамтамасыз етеді.
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ЕС4 көрсеткіші
Мемлекеттік органдардан алынған
маңызды қаржылық көмек
Меншігінде 51% мөлшеріндегі Компания акциясының
топтамасы бар Қазақстан Республикасының Үкіметі
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арқылы
Компанияны бақылауды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы № 451
«Әмбебап телекоммуникация қызметтерінің тізілімі
мен Әмбебап телекоммуникация қызметінің құнын
субсидиралау қағидасын бекіту туралы» қаулысына
сәйкес, 2004 жылдың 4-тоқсанынан бастап Қоғам
әлеуметтік-маңызды аудандарда байланыс қызметін

ЕС5 көрсеткіші
Жалақының стандартты бастапқы деңгейі мен ұйым
қызметінің маңызды аудандарында белгіленген ең
төменгі жалақының арақатынас диапазоны
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормаларына сәйкес еңбек төлемін ұйымдастырудың келесі
талаптары белгіленді:
• айлық жалақының ең төменгі мөлшері (бұдан әрі
– АЖТМ) – бұл дұрыс жағдайда және бекітілген
жұмыс уақытында, айына олардың еңбек нормасын (еңбектік міндеттерді) орындаған кездегі
қарапайым білікті емес (аса қиын емес) қызметкерге
кепілдендірілген ақшалай төленетін мөлшер;
• тиісті қаржылық жылдың республикалық бюджеті
туралы Қазақстан Республикасының заңымен жыл
сайын белгіленетін АЖТМ өмір сүру миниумынан төмен болмауы тиіс және оған қосымша және
үстемеақы, өтемақы мен әлеуметтік төлем, сыйақы
және басқа да ынталандыру төлемдері кірмейді және
жұмыс істеген уақытына тепе-теңдікте төленеді;
• нақты бір белгіленген мерзімде толықтай жұмыс
істеген және еңбек нормасын (еңбектік міндеттерін)
орындаған қызметкердің айлық жалақысының
мөлшері, Қазақстан Республикасының заңымен

ЕС6 көрсеткіші

Отандық тауарөндірушілерден сатып алуға практикалық
көшу саясаты және осындай сатып алулардың ұйымның
қызметті қамту аймақтарындағы үлесі
2010-2014 жылдарға ҚР Жылдамдатылған
индустрияльды-инновациялық дамуы бойынша
мемлекеттік бағдарламамен анықталған ҚР
экономикасын жаңғырту және диверсификациялау
бойынша стратегиялық бағытты жүзеге асыру үшін
Қоғам жергілікті қамтуды дамытуға көмектеседі.
Қоғам сатып алуда жергілікті қамтуды есептеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20
қыркүйегіндегі № 964 Қаулысымен бекітілген тауарлар,
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көрсету кезінде операторларға келген шығынның
орнын толтыруға арналған субсидия алды.
Субсидияда көрсетілген шарт пен шартты міндеттерге
қатысты, сондай-ақ Қоғамның алдына қойылған ауылдық
елді мекендерді телефондандыру және мектептерді
интернеттендіру бойынша барлық міндеттер толықтай
орындалды.
2012 жыл
Әлеуметтік-маңызды аудандарда
байланыс қызметін көрсету
кезінде операторларға келген
шығынның орнын толтыруға
арналған субсидия мөлшері,
мың теңге

5 308 628

2011 жыл

5 574 617

белгіленген АЖТМ-нан төмен болмауы тиіс (2012
жылдың 1 қаңтарынан бастап АЖТМ 17 439 теңгені
құрады).

1-дәреженің тарифтік ставкасы,
теңге
Республикалық бюджет туралы
Қазақстан Республикасының заңымен
жыл сайын белгіленетін АЖТМ
1-дәрежелі тарифтік ставка мен АЖТМ
арақатынасы

2012 ж.

2011 ж.

18 000

16 700

17 439

15 999

1,03 : 1,0 1,04 : 1,0

жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде жергілікті
қамту ұйымдарымен Бірыңғай есептеу әдістемесіне
сәйкес есептеледі.
«Қазақтелеком» АҚ-ның 2011-2015 жылдарға арналған
Даму жоспары 2011-2015 жылдарға арналған тауар,
жұмыс және қызметті сатып алуда жергілікті мазмұнның
үлес көрсеткіші бекітілген.
атып алудағы жергілікті қамтудың үлесі есеп беру
мерзімінде 58,3% құрады, 2011 жылы ол 55,6%
құраған болатын.
«Қазақтелеком» АҚ сатып алуды «Қордың Директорлар кеңесі бекіткен (2012 жылғы 26 мамырдағы № 80
хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»

С

акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу
үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе
сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына»
АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу
қағидасына сәйкес жүзеге асырады.
Сатып алу ережесінің 17 тармағына сәйкес, егер
отандық тауарлар рыногы мониторингінің негізінде
анықталған, Тапсырыс берушінің талабына сәйкес
келетін, рынокта отандық тауарлар бар болған
жағдайда Тапсырыс беруші бірінші кезекте сатып алатын тауарларды отандық тауарөндірушілердің арасынан
сатып алуды жүзеге асырады.
Отандық тауарөндірушілерді қолдау мақсатында
Сатып алу ережесінде бағаны шартты төмендету
қарастырылған. Өткізілетін сатып алудың керек-жарағы
болып табылатын, әлеуетті жеткізушінің тауарында
жергілікті тауар бар болса, тауардың шығарылғаны
сертификатының түснұсқасы немесе нотариальды
куәландырылған көшірмесі (KZ СТ нысаны) немесе
сертификат берген мемлекеттік уәкілетті органдардың
куәландырған көшірмесімен анықталатын, жергілікті
керек-жарақтың әрбір 1 пайызы үшін 0,15 пайыз бағаны
шартты төмендету жобаланады.
Қоғам 2015 жылға дейін Қоғам сатып алатын тауарлар,
жұмыстар және қызметтердің жергілікті қамту үлесін
ұлғайту жөнінде бағдарлама әзірледі.
Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алуды
ұйымдастыру кезінде Мүгедектер ұйымы тізілімінде
тұрған мүгедектер ұйымына, сондай-ақ «СамұрықҚазына» АҚ-да жасалатын «Адал жеткізушілер»
тізіліміне кірген, адал ниетті жеткізушілерге
басымдылық беріледі.

ЕС7 көрсеткіші
Ұйым қызметінің маңызды аймақтарында жергілікті
тұрғындарды жалдау іс-жосығы және жергілікті
тұрғындардан жалға алынған жоғары басшылардың
үлесі
ызметкерлерді жалдау іс-жосығы таңдау
кезеңінен тұрады «кандидатты іздеу және таңдау,
кәсіби және психологиялық тестілеу өткізу,
қызметкерді және бөлімше басшыларымен басқару
және дамыту бойынша бөлімшелерде әңгімелесу
өткізу) және Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексінің нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Сонымен қатар барлық кандидаттар тең жағдайда
еркін еңбек ету бойынша конституциялық құқығын
жүзеге асырады, сондай-ақ Қоғамда белгіленген
жұмысқа қабылдау іс-жосығынан өтеді.
Қазақстан Республикасының азаматтары және
резиденттері болып табылатын Компанияның жоғары
басшыларының (атқарушы орган) үлесі 100% құрады.

Қ

Қазақстан Республикасының азаматтары және
резиденттері ұсынылған фидиалдың жоғары
басшыларының үлесі де 100% құрады. Көрсетілген
лауазымдар (95%) тиісті облыстық аймақтарда тұратын
басшылардың ішінен жинақталған болатын.

ЕС9 көрсеткіші
Әсер ету аумағын қоса алғанда, маңызды тікелей емес
экономикалық әсерді түсіну және сипаттау
омпания ауылдық байланысты, білім жүйесін
дамыту, «цифрлы теңсіздікті» жою, сондай-ақ
телекоммуникация қызметтеріне қолжетімділікті
көтеру арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын
жақсарту әлеуметтік маңызды міндеттерді іске асыруға
белсенді қатысады.
Олай болса, 2013 жылдың 1 қаңтарына Қоғам
республиканың орта білім беретін 7 407 мектебінің
7 393 мектебін (99,8%) телефондандырды, оның 5 784
мектебі (99,77%) ауылдық елді мекенде орналасқан.
Интернет желісіне басқа провайдерлерді ескермегенде, орта білім беретін 7 183 мектеп (97%) қосылды,
оның ішінде АЕМ мектептердің жалпы санынан (басқа
провайдерлерді ескермегенде) ауылдық елді мекеннен
қосылғаны – 5 617 (96,9%) мектеп.

К

ІО8 көрсеткіші
Жеке тұрған станса, басқа ұйымдармен бөлісетін
станса және қолданыстағы объектілердегі стансалар
саны және пайыздық арақатынасы
аны 705 бірлікті құрайтын, барлық матч-антенна
құрылымдары (МАҚ) жеке тұрған стансалар болып
саналады.
Басқа ұйымдармен бөлісетін МАҚ саны 620 бірлікті
немесе 88 %-ды құрайды.
Қоғамның қолданыстағы объектілеріндегі МАҚ саны
631 бірлікті немесе 89,5 %-ды құрайды. Қоғамның
74 МАҚ жабдығы пайдаланудан шығарылды және
МАҚ бөгде операторларға жалға берілді.

С
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Экологиялық көрсеткіштер
ЕN3 көрсеткіші
Бастапқы көздерді көрсете отырып, энергияны тікелей
пайдалану
«Қазақтелеком» АҚ өзі тұтыну үшін орнына келмейтін
тікелей энергия көздерін пайдаланады, атап айтқанда:
жанармай, дизельді отын, көмір, табиғи газ. Қоғамда
тікелей энергия көздерін өндіру және сату жоқ. Қоғам
қалпына келетін тікелей энергия көздерін пайдаланбайды.
2012 жылы орнына келмейтін энергия көздерін
қолдану 701 969 ГДж, оның ішінде бастапқы энергия
көздері бойынша:
1) жанармай – 290 883 ГДж;
2) дизельді отын – 248 968 ГДж;
3) көмір – 106 493 ГДж;
4) табиғи газ – 55 625 ГДж.

Орнына келмейтін тікелей
энергия көздерін қолдану, ГДж

2012

2011

701 969

825 100

ЕN4 көрсеткіші
Бастапқы көздерді көрсете отырып, энергияны жанама
пайдалану
«Қазақтелеком» АҚ қатысы бойынша сыртқы көздерден
сатып алынған және қолданылған аралық энергия электр энергиясы болып табылады. Қоғамның
2012 жылы жалпы пайдаланған аралық энергия
бірлігінде жанама қалпына келмейтін көздер энергиясы
555 372 ГДж. құрады.

ЕN5 көрсеткіші
Энергия пайдалануды төмендету және
энерготиімділігін арттыру бойынша іс-шаралардың
нәтижесінде үнемделген энергия
оғам тұрақты түрде меншікті өндірісінде энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шараларды
жүзеге асырып отырады, бұл белгілі бір көлемде
энергияны үнемдеуден көрінеді. 2012 жылы өткізілген
ісшаралар нәтижесінде Қоғам 555 ГДж энергия
үнемдеді.

Қ

ЕN6 көрсеткіші
Энерготиімді немесе негізгі қалпына келетін энергия өнімі мен қызметін пайдалануды ұсыну бойынша
бастамалар және осы бастамалардың нәтижесінде
энергия пайдалануды төмендету
Желіні жаңғырту аясында жабдықтарды ауыстыру жүргізіледі, нәтижесінде энергия пайдалану
қысқарады. Олай болса, мысалы, аналогты магистральды беру жүйесін пайдаланудан шығару
және байланыс желіжолын оптикалық талшыққа
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«Қазақтелеком» АҚ

ауыстыру регенерациялық учаскелерде электрмен
қоректендіруді ұйымдастыруға үнемдеуге мүмкіндік
береді.
Деректерді өңдеу орталықтарын салу кезінде
техникалық шешімдерді таңдау критерийінің бірі
оның энерготиімділігі болып табылады. 2012 жылы
Қоғам энерготиімділігі = 1,4 көрсеткішімен Павлодар
қаласында Деректерді өңдеу орталығын іске қосты.

ЕN9 көрсеткіші
Ұйымның су тоғанына барынша әсер ететін су көздері
Компанияның бөлімшелерін сумен жабдықтау
үшін негізінен сумен жабдықтайтын ұйымдардың
желісіндегі су пайдаланылады.
Су тоғандары екі түрлі– Қазақстан Республикасының
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің қорғауындағы
жер асты сулары (ұңғымалар) және жер үсті сулары
(өзендер, көлдер, теңіздер) шығу көздерінен шығады.
Рамсар тізіміне (Рамсар конвенциясы Қазақстанда
2007 жылдың 2 мамырында күшіне енді) кіретін бұлақ
көздері халықаралық мәнді сулы-батпақты пайдалы
жер деп жарияланды және ол Қазақстанның келесі
аймақтарында орналасқан:
1. Қостанай облысы (Торғай өзенінің сағасы, Наурузм
көлдер жүйесі);
2. Маңғыстау және Атырау облыстары (Каспий
теңізінің жағалаулары, Орал өзенінің атыраулары);
3. Алматы облысы (Іле өзенінің атыраулары мен
Балқаш көлінің оңтүстік бөлігі);
4. Қызылорда облысы (Сырдария өзенінің атырауы).
Қоғам бөлімшелері орналасқан кейбір аудандарда тоған сулары сумен жабдықтайтын ұйымдардың
желісін пайдаланбастан Сырдария өзенінен насоспен
тартылады.
Жалпы 2012 жылы Компания бөлімшелерінің су
тоғандары жылына 457 417 м3 құрады, бұл барлық су
объектілерінің оташа жылдық көлемінің 5% құрайды,
ол су көлдеріне маңызды әсерін тигізбейді.

ЕN10 көрсеткіші
Бірнеше қайтара және қайталап пайдаланылатын
судың үлесі және жалпы көлемі
Компанияның құрылымдық бөлімшелері суды қайталап
пайдалануды іске асырмайды.
елекоммуникация қызметтерін ұсыну бойынша
өндірістік үдерісте су ресурстары пайдаланылмайды. Компания суды тек санитарлықтұрмыстық және шаруашылық қажеттілікке жұмсайды.
Пайдаланылған суларды есепке алуға орнатылған
құралдар техникалық дұрыс жұмыс жағдайында
болады.
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ЕN11 көрсеткіші

ЕN14 көрсеткіші

Биосаналуан жоғары құндылығымен немесе осындай
аймақтарға жалғас қорғалатын табиғат аймақтарында
орналасқан және меншік иесіндегі, жалға алынған,
ұйымның басқаруындағы орналасқан олардың шекарасынан тыс жер мен жер алаңы
ехникалық ғимараттар, контейнерлер мен
антенна-мачт құрылғылары орналасқан Қоғам
пайдаланып отырған жалпы көлемі 10 га жер
телімі, сондай-ақ жерасты желіжолы құрылғылары
алатын жер телімдері қорғалатын табиғат аймағына
жатады:
1. Ақмола, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарының
мемлекеттік табиғат қорықтары;
2. Ақмола, Павлодар облыстары аймағындағы
мемлекеттік табиғат саяжайы;
3. Алматы облысы аймағындағы мемлекеттік табиғат
қорығы;
4. Шығыс Қазақстан облысы аймағындағы резерват.
Көрсетілген жер телімдерінің мүліктік құқығы ҚР
заңына сәйкес ресімделген. Бұл объектілер байланыс
қызметін көрсету үшін пайдаланылады.

Биосаналуанға әсерді басқару бойынша болашақтың
жоспары мен іске асырылатын әрекет стратегиясы
«Қазақтелеком» АҚ өзінің негізгі қызметін барынша
төмен қолайсыз экологиялық әсерінсіз қағидасымен
жоспарлы түрде жүзеге асырады. Телекоммуникация желісінде пайдаланылатын барлық жабдықтар
уәкілетті органдардан сертификациялаудан өтеді және
қоршаған ортаға зиянды әсерінің жоқтығын растайтын
қауіпсіздік сертификаты бар.
Байланыс желіжолы мен объектілерінің құрылысы
кезінде жұмыс жобалары мемлекеттік экологиялық
сараптама келісімін алу үшін Табиғат ресурстар мен
табиғи пайдалануды реттеу басқармасына беріледі.
Табиғи ортаға қандай да бір әсер ету тек талшықты
– оптикалық байланыс желісінің (бұдан әрі – ТОБЖ)
құрылысы кезінде болуы мүмкін. Құрылыстың
қоршаған ортаға кері әсер етуін азайту үшін келесідей
іс-шаралар кешені орындалады:
1. кәбіл салушы кәбіл салу (құбыр) кезінде барынша
шаңның бөліну мүмкіндігін болдырмау;
2. шаңның бөліну деңгейін төмендететін және
топырақтың сақталуын қамтамасыз ететін ГНБ әдісі
және тесу әдісімен көлік жолы мен теміржол, жар,
өзендер мен арналар арқылы кәбіл төсеу (құбыр
салу);
3. су объектісінің құрылыс алаңынан қатты заттарды
жууды барынша азайту үшін бұзылған үстіңгі жағын
бекіту;
4. жарықтарды болдырмау үшін су объектісінің
бұзылған жағалауындағы топырақты тығыздау және
таптау, жағалауда бекіту жұмыстарын жүргізу;
5. күзгі-қысқы мерзімдерде ерекше қорғалатын
аймақтардағы аудандарда және Қызыл кітапқа
енгізілген өсімдіктер бар жерде құрылыс мерзімін
және құрылыс жұмыстарын жүргізу мерзімін
қысқарту;
6. тарихи құнды қазбалар анықталған кезде облыс
әкімшілігінің жанындағы тарихи ескерткіштер мен
мәдениет бөліміне хабарласу;
7. көтеріңкі және жоғары техногенді қауіпті
учаскелердегі жұмысты тиісті органдар өкілдерінің
қатысуымен жүргізу;
8. шағын өзендер мен арықтар арқылы кәбіл салушылар кәбіл (құбыр) салғанда, су жиналатын орындарды лайламайды.
«Қазақтелеком» АҚ қоршаған ортаға қолайсыз әсер
етуді барынша азайту үшін жоғарыда көрсетілген
іс-шараларды өзінің жоспарлы түрде іске асыратынын
растайды.
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ЕN12 көрсеткіші
Биосаналуан жоғары құндылығымен аймақтарда
және биосаналуан қорғалатын табиғат аймақтарында,
олардың шекарасынан тыс маңызды әсер ететін
қызмет, өнім мен қызмет көрсету сипаттамасы
2012 жылы «Көлсай көлі» (Алматы облысы, Райымбек
және Талғар аудандары) мемлекеттік ұлттық табиғат
саяжайы КПП аймағында «ДАМА» жерсерігі стансасын
орнату жүргізілді.
Сонымен қатар, бұл аудандарда биосаналуанға
маңызды әсер ету болған жоқ.

ЕN13 көрсеткіші
Қорғалатын түрлердің мекендеген жерлерін сақтау
және қалпына келтіру
елекоммуникация объектілерінің құрылысы
кезінде экология мен қоршаған ортаға әсерін
азайту және жою үшін шұрайлы жер қыртысын
қалпына келтіру мен өңдеу жүргізіледі.
Кәбіл салынатын жерлерде кәбіл салушылардың
құнарлы жерді қалпына келтіруі қарастырылмайды.
Кәбіл салушылар п/э құбырларын салу кезінде терең
ор қазбайды, топырақ жылжытылады және кәбіл
салғышқа бекітілген арнайы пышақпен тығыздалады
және пайда болған тесік жерге кәбіл сымы орналастырылады. Мұндай жағдайда жер қыртысының құрылымы
бұзылмайды және ол өзінің бастапқы шаруашылық
құндылығын жоғалтпайды.

Т
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ЕN15 көрсеткіші
Түрлердің өмір сүруіне қауіп деңгейі бойынша бөле
отырып, ұйымның қызметіне қатысты аймақтарда
орналасқан орындарда мекендейтін қорғалатын
түрлердің ұлттық тізімі мен ТҚХС қызыл тізіміне
енгізілген түрлердің саны
Қоғамның инфрақұрылым объектілері 13 ерекше
қорғалатын орынды, 80 түрлі ерекше қорғалатын

флора объектілері аймағында және ТҚХС қызыл
кітабына және қорғалатын түрлердің Ұлттық тізіміне
енгізілген 136 түрлі фаунаны қамтиды.
Кәсіпорынның қызметі қорғалатын флора мен фауна
объектілеріне маңызды қауіп тудырмайды.
Аймақтар бойынша бөлінген түрлердің саны
осы Есептің 1 қосымшасында көрсетілген (EN15
көрсеткіші).

ЕN30 көрсеткіші
Тип бойынша бөлінген қоршаған ортаны қорғауға жалпы шығын мен инвестиция
омпания табиғатты қорғау қызметіне, қолайлы қоршаған ортаны сақтауға және ресурстарды сақтауға
үлкен мән береді. Желіжолы құрылғыларының құрылысы кезінде қоршаған ортаға әсер ететін экологиялық
зияндылықты жою Қоғам жобаларының құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Осы мақсатта Қоғам
қоршаған ортаны қорғау және оны қалпына келтіру мәселесі бойынша зерттеу жұмыстары мен әзірлемелерге жыл
сайын 150 млн. теңге бөледі.
Жобаларды жүзеге асыру үдерісі бойынша жеткізілетін телекоммуникция жабдықтарының типін таңдау
кезде жеткізушілерден экологиялық менеджмент саласында жабдықтардың мемлекеттік және халықаралық
стандарттағы сипаттамаға сәйкес келуі талап етіледі.
2012 жылы инфақұрылым құрылысына байланысты қоршаған ортаны қорғауға жалпы шығын мен инвестиция
170 049,82 мың теңгені құрайды, оның ішінде келесі санаттар бойынша:

К

мың теңге
Экологиялық зияндылықты жоюға бағытталған
шығындар

Магистральдық желі объектілері бойынша топырақ
құнарлылығын қалпына келтіру шығындары (кәбіл
салуды пайдалануға болмайтын жерлерде)

24 096,01

Қоршаған ортаға әсер етуін болдырмауға
байланысты шығындар

Магистральдық желі объектілері бойынша ОВОС
және экологиялық сараптама әзірлеу шығындары

13 075,69

Жергілікті желі объектілері бойынша ОВОС және
экологиялық сараптама әзірлеу шығындары

115 911,12

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлеу
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16 967,00

Әлеуметтік көрсеткіштер
LA1 көрсеткіші
Жұмыс істеу типі, жалдау туралы шарт пен аймақ
бойынша бөлінген жұмыс күшінің жалпы саны
2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ компания тобы
қызметкерлерінің нақты саны 29,2 мың адамды
құрайды (2011 жылы – 29,5 мың адам).
Басты санаттар бойынша қызметкерлерді бөлу
келесідей мәнде сипатталады: басшылардың үлесі 8,8%, мамандар – 43,2%, жұмысшылар – 47,9%.

LA2 көрсеткіші
Жасына, жынысына және аймақ бойынша топқа
бөлінген қызметкерлердің жалпы саны мен
кадрлардың тұрақтамауы
2012 жылы кадрлардың тұрақтамауы 8,6%, бұл 2011
жылмен салыстырғанда (7,8%) 0,8 пайызға жоғары
болып отыр.
Еркектер мен әйелдердің арақатынасы 61% және 39%
пайызды құрайды.
Жас санаты бойынша қызметкерлердің құрамы
келесідей:
• 24 жасқа дейін – 11,2%;
• 25-тен 29 жасқа дейін – 15,3%;
• 30-дан 45 жасқа дейін – 37,7%;
• 46 және одан жоғары жастағылар – 35,8%.

жәрдемақы төлеу;
5. бір жарым жасқа жеткенге дейінгі бала күтімі бойынша қосымша демалысқа жәрдемақы төлеу;
6. мерейтой күндеріне қызметкерлерді бағалы
сыйлықтармен марапаттау;
7. алғашқы зейнетақыға шығу кезінде біржолғы
жәрдемақы беру;
8. егер баласы 1 немесе 2 топтың мүгедегі болса,
біржолғы жәрдемақы беру;
9. қызметкердің жақын туыстары қайтыс болуына
байланысты жерлеуді ұйымдастыру үшін материалдық
көмек көрсету.
Сондай-ақ Қоғам, ҚР Еңбек кодексінің 80 бабы
талаптарына сай, толық емес жұмыс уақытымен жұмыс
істейтін қызметкерлерге толық жұмыс күнінің ұзақтығы
бойынша жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін
еңбек демалысы талабында жыл сайынғы ақылы еңбек
демалысын береді.
мың теңге
2012 жыл 2011 жыл
Қызметкерлерге төлемақы
(әлеуметтік қолдау)

4 295 393 4 024 860

LA4 көрсеткіші
Ұжымдық шартпен қамтылған қызметкерлердің үлесі
Ұжымдық шарттың ережесі Компанияның барлық
қызметкерлеріне жарамды. Ұжымдық шартпен
қамтылған қызметкерлердің жалпы үлесі Қоғам
қызметкерлерінің жалпы санының 100 пайызын
құрайды.

LA5 көрсеткіші
Ұйымның қызметіндегі елеулі өзгерістер, сондайақ оның Ұжымдық шартта анықталу фактісі туралы
ескертудің ең төменгі мерзімі

LA3 көрсеткіші
Негізгі қызметі бойынша бөлінген, уақытша
немесе толық емес белгілі уақытпен жұмыс істейтін
қызметкерлерге ұсынылмайтын, өзінің жұмысын
толық жұмыс күні жағдайында жүзеге асыратын
қызметкерлерге төлемақы
«Қазақтелеком» АҚ қызметкердің жұмысының мәніне
қатыссыз Ұжымдық шартқа сәйкес (тұрақты
немесе уақытша, толық немесе жартылай жұмыс күні)
әлеуметтік қолдаудың келесі түрлерін көрсетеді:
1. некеге тіркелген кезде материалдық көмек көрсету;
2. баланың тууы/жаңа туылған ұлды/қызды асырап
алуға байланысты материалдық көмек көрсету;
3. жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде
сауықтандыру үшін материалдық көмек көрсету;
4. уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік

Ұйым қызметіндегі елеулі өзгеріс туралы ескерту
мерзімі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне
сәйкес 30 күнтізбелік күнді қамтиды.
Қызметкердің мүддесінде жұмыс берушінің құқығына
сәйкес ескертудің жалпы мерзімі, Қоғамның Ұжымдық
шартына сәйкес ескертудің барынша ұзақ мерзімі
45 күнтізбелік күн санымен анықталды.
Сондай-ақ Қоғамның Ұжымдық шартында жұмыс
орындарының қысқаруына немесе жұмыс жағдайының
нашарлауына әкеп соқтыратын Қоғам филиалының
жойылуына, өндірістің толық немесе ішінара
тоқтауына байланысты қызметкерлердің құқығы
мен мүддесін сақтау мақсатында, одан әрі олармен келіссөздер жүргізу мүмкіндігі үшін екі айдан
кем емес уақытта кәсіподақты жазбаша ескертумен
қамтамасыз ету міндеті қарастырылды.
2012 жылдың қорытындысы бойынша көрсетілген
ескерту мерзімін Компанияның сақтамауы мәселесі
бойынша бірде-бір өтініш түскен жоқ.
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LA6 көрсеткіші
Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік бойынша бағдарламаға қатысты ұсыныстарды қалыптастыру
мен мониторингке қатысушы қызметкерлер мен
басшылардың өкілдерін қатыстыра отырып, денсаулық
және қауіпсіздік жөнінде ресми бірлескен комитеттерде ұсынылған барлық қызметкерлердің үлесі
Қоғамда салауатты өмір салтын сақтауды насихаттау
мақсатында Денсаулық комитеті құрылды және жұмыс
істейді.
Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласында
жағдайды бақылауды қамтамасыз ету үшін Компанияда
кәсіподақ ұйымы сайлаған еңбекті қорғау жөніндегі
қоғамдық инспектор жұмыс істейді.

LA7 көрсеткіші
Өндірістік жарақат алу деңгейі, кәсіби аурулар деңгейі,
жұмыс орнында болмау коэффициенті, сондай-ақ
аймақтарға бөлінген, жұмыспен байланысты мерт
болғандардың жалпы саны
2012 жылы бес өндірістік бақытсыздық жағдайы
тіркелді, олардың екеуі үшінші тұлғаның кесірінен
болған, үш жағдайда адам өлімі болды (Қарағанды
ОТД, Жамбыл ОТД, Оңтүстік Қазақстан ОТД).
2012 жылы өндірістік жарақаттың коэффициенті 100
адамға 0,2 пайызды құрады, оның ішінде Оңтүстік
Қазақстан ОТД - 0,07%, Қарағанды ОТД – 0,06%, Жамбыл ОТД – 0,1%, Шығыс Қазақстан ОТД - 0,04%, Ақтөбе
ОТД - 0,1% құрады.
2012 жылы соңы адам қазасына әкелген үш жағдай
тіркелген:
1. Қарағанды ОТД - бөгде тұлғаның кінәсінен ЖКО;
2. Жамбыл ОТД - электр тоғына түсу;
3. Оңтүстік Қазақстан ОТД - тіректің құлауы.
арлық орын алған оқиғалар бойынша Мемлекеттік
инспектордың басшылығымен мемлекеттік комиссия тексеру жүргізді. Кінәлі тұлғалар жазаға
тартылды: Оңтүстік Қазақстан ОТД АТТ директоры
және ҚТ инженері жұмыстан босатылды, Жамбыл ОТД
АТТ директорына сөгіс берілді, Қарағанды ОТД оқиға
бойынша іс сотқа жіберілді.
Денсаулықты қорғау мен қауіпсіз еңбек жағдайы
– Компанияның корпоративтік әлеуметтік
бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Қоғамда
тұрақты түрде әдістемелік нұсқаулықпен, еңбекті
қорғау, техника қауіпсіздігі жағдайына талдау және
бақылауды қамтамасыз ететін еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғауды басқару жүйесі жұмыс істейді.

Б
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Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына, сондай-ақ басқа да нормативтік-құқықтық
актілерге сәйкес іс-шаралар өткізіледі, оның ішінде:
1. еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты
басшылар мен мамандарды оқыту;
2. жұмыс орнына аттестация өткізу;
3. қызметкерлердің медициналық тексеруден өтуі;
4. қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен
және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.
Еңбекті қорғау және өндірістік-тұрмыстық жағдай
бойынша тексеру өткізілді. Жеңімпаздар Құрмет грамотасымен және ақшалай сыйақымен марапатталды.

LA8 көрсеткіші
Қолданыстағы білім беру, оқу бағдарламалары, кеңес
беру, ауыр науқастануына қатысты қызметкерге, оның
отбасы мүшелеріне және тұрғындардың өкілдеріне
көмектесу үшін қауіптің алдын алу және бақылау
«Қазақтелеком» АҚ өз қызметінде қызметкерлердің
өміріне барынша жақын және олардың өз
денсаулығына қарым-қатынасына жақын нормаларды басшылыққа алады. Қоғам қызметкерлердің және
олардың отбасының денсаулығын демеу жөніндегі,
сондай-ақ жұмыс орындарының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.
оғам филиалы – «Ақпараттық жүйелер академиясы» дирекциясының (бұдан әрі – ИКТАД)
қашықтан оқыту жүйесінде салауатты өмір
салтына арналған ақпараттық бөлім жұмыс істейді.
Осы бөлімнің аясында «Жастелеком» жастар ұйымы
ауыр науқастардың алдын алу мәселесі бойынша
Интернеттегі танымал материалдарға сілтеме беріліп
отыратын форум бар.
«Қазақтелеком» АҚ-да еңбек қауіпсіздігі жағдайын
жақсарту мақсатында, жұмыс орындарына кезеңкезеңмен аттестация өткізіледі.
2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ филиалдарының
бірі – «Алматытелеком» ҚТО-да қолданыстағы
басқару жүйесін тексеру бойынша іс-шаралар кешені
сынақ түрінде жүзеге асырылды, онда өндірістегі
денсаулық және қауіпсіздік менеджмент жүйесі
стандартының OHSAS 18001:2007 (ҚР СТ 180012008) талаптарына сәйкес талдау жүргізілді.
Бұдан басқа, қызметкерлердің еңбегін қорғау мен
өмірінің қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлердің
осы стандарттың мазмұны бойынша оқулар
ұйымдастырылды.

Қ

LA9 көрсеткіші

LA11 көрсеткіші

Кәсіби одақтармен ресми келісімде денсаулық және
еңбек қауіпсіздігін көрсету
Қоғам қызметкерлерінің еңбекті қорғау және еңбек
қауіпсіздігі жағдайы Салалық келісім мен Қоғамның
Ұжымдық шартында қарастырылды.
Жыл сайын Компания қаражаты есебінен қызметкерлерді
және олардың отбасын әлеуметтік қорғау мақсатында
ерікті медициналық сақтандыру қызметі көрсетіледі.
Айрықша жағдайда Қоғам Басқармасының шешімі
бойынша егер қызметкердің немесе оның отбасының
берген өтінішінің негізінде Қоғамның медициналық
сақтандыру бағдарламасымен белгіленген лимиттен
медициналық емдеу/ота жасау шығындары, «екі
айдан асқан уақытша еңбекке жарамсыздығы мерзімінде
белгіленуі мүмкін ауру түрлерінің тізбесіне» сәйкес
қызметкердің медициналық емдеуіне/ота жасалуына
төлемақы жүргізіледі.
ыл сайын қызметкерлердің шипажайда/
курорттарда емделуіне жолдамалар сатып алу,
спорттық-сауықтыру іс-шараларына қатысу,
алғашқы қажет медикаменттер жиынтығы бар аптекалармен қамтамасыз ету (филиалдардың цехтары, учаскелері
мен әкімшілікке) үшін қаражат бөлінеді.
Қоғамда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау
саласында қызметкерлердің өкілдерінің қатысуымен
еңбек талаптарының жағдайы бойынша өндірістік
объектілерге мерзімдік аттестациялар, қайта
құрылғаннан, жаңғыртудан, еңбек жөніндегі уәкілетті
органдар бекіткен ережеге сәйкес жаңа техника немесе технологияны орнатқаннан соң міндетті аттестация
өткізіледі. Еңбекті қорғау, өндірістік тазалық, өртке
қарсы қауіпсіздік бойынша қызметкерлерге нұсқаулық
жүргізу қамтамасыз етіледі. Қызметкерлер өз уақытында
тегін арнайы киіммен, аяқ киіммен және басқа да жеке
қорғаныс құралдарымен, сондай-ақ емдеу-алдын алу
профилактикалық тамағымен немесе басқа да тең
келетін азық-түлікпен қамтамасыз етіледі.

Қызметкерлердің жұмысбастылық қабілетін қолдауға
арналған өмір сүру кезеңіндегі дағдылар мен білімін
дамыту бағдарламасы, сондай-ақ мансапта болуы аяқталған
кезде оларға қолдау көрсету
«Қазақтелеком» АҚ қазақстандық телекоммуникация
нарығында көшбасшылық жағдайын нығайту мақсатында
алдына кадрлық әлеуеттің жоғары зияткерлік және кәсіби
деңгейін қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімді мақсат
қояды және үздіксіз білім беру қағидасын басшылыққа
алады.
Жоғары білім беруге әзірленген бағдарламамен қатар,
Қоғамда кадрларды қайта дайындау және біліктілігін
көтеру бағдарламасына сәйкес (қысқа мерзімдік оқу
курстары) корпоративтік оқу пайдаланылады, оны енгізуде
Компания алдыңғы қатардағы көшбасшылардың бірі болып
табылады. Қысқа мерзімдік оқу Біліктілікті көтерудің
бірыңғай жоспарына сәйкес келесі формада жүзеге асырылады:
1. Алматы қ. ИКТАД базасында оқу;
2. аймақтық қызметкерлерді дамыту орталықтарында
(АҚДО) оқу;
3. коммерциялық/техникалық менторлармен оқу;
4. қашықтан оқу (ҚО);
5. вебинарлар.
Аталып өткен оқу формаларының арасында қашықтан
оқытудың маңызы ерекше өзекті екенін айтып өткен жөн,
онда уақытты және көлік қаражаты мен басқа да шығындар
жұмсалмастан оқуға, біліктілігін көтеруге және өндірістен
қол үзбестен оқып, сертификат алуға мүмкіндік береді.
Қоғамда қашықтан оқыту 2003 жылдан бастап IBM Learning
Space бағдарламалық жасақтама базасында жұмыс істеп
келеді.
Барынша танымал ҚО курстарының қатарынан «ҚР салық
заңдылығы», «Телекоммуникация желісінің қызметтері»,
«Байланыс қызметін сатуды ұйымдастыру қағидалары, сату
саясаты, клиентпен жұмыс істеу», БІТТЛ АЕЖ, «Абоненттік
бөлім» модулі», «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» (бастауыш,
жалғастырушы және жетілдіруші деңгей), «Телефон бойынша кәсіби сұхбат» оқу курстарын атап өтуге болады.
Сондай-ақ білім беруді басқару жүйесіндегі маңызды
бағыттардың бірі корпоративтік вебинарлар (электронды
семинарлар, тренингтер, таныстырылымдар) дайындау
болып табылады. Вебинар оқудың бір түрі ретінде барынша танымал болып келе жатыр. Осы оқу курсының
жаңашылдығын ескере отырып, 2012 жылы компанияның
топ-менеджерлерімен, жетекші сараптаушылармен,
сондай-ақ ИКТАД оқытушыларымен алғашқы семинар
жазып алынды. Вебинарлар ішкі корпоративтік my.telecom.
kz порталының Білім орталығына орналастырылды,
оған порталдың барлық пайдаланушыларына қатынауға
мүмкіндік берілді.
ИКТАД құрылымында Алматы қ. орналасқан біліктілігін
көтеру факультеті және 4 аймақтық қызметкерлерді дамыту
орталығы (АҚДО) жұмыс істейді, оның базасындағы оқу
филиалдардың қажеттілігіне сәйкес алыс аймақтардағы
қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеруге мүмкіндік беруді

Ж

LA10 көрсеткіші
Қызметкерлерді санатына бөліп, бір қызметкерге
бір жылдық оқу сағатының орташа саны
Бір қызметкерге бір жылдық оқу сағатының орташа
саны 9,6 сағатты құрайды, оның ішінде әкімшілік
қызметкерлер – 1,66, өндірістік қызметкерлер – 10,4
сағатты құрайды.
Бұл көрсеткіштің есебінде ИКТАД-та өткізілген
оқу, сондай-ақ аймақтық және облыстық Қоғам
қызметкерлерінің біліктілігін дамыту орталықтарының
базасындағы оқу ескерілді.
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ұлғайтады және қызметкерлердің біліктілігін көтеруге
қаржылық шығынды азайтады. ИКТАД-тың барынша
танымал оқу курстарының арасында «GPON технологиясы
бойынша желі құру», «NGN хаттамасын тереңірек оқыпүйренудің интерактивті курсы», «Басқару есебі-1»,
«Кеңжолақты желі бойынша IР TV-хабарын ұйымдастыру»,
«Телекоммуникациядағы ІР-технологиясы», «CDMA жылжымалы байланыс жүйесін салу технологиясының теориялық
негізі», «Телекоммуникация саласындағы жаңа қызмет
түрлерін сату технологиясы мен ұйымдастыру негізі»,
«Ішкі брендинг», «Іскери келіссөздер жүргізу және таймменеджмент» оқу курстарын атап өтуге болады.

Қызметкерлердің өздерінің жалпы білімін және кәсіби
деңгейін көтеруге деген ынтасын қолдау мақсатында, Компания оларға ақы төленетін оқу демалыстарын береді.
Қоғам үздіксіз білім беру қағидасын ұстана отырып, жыл
сайын кәсіби жоғары оқу орындарында жоғары білім
(бакалавриат) алуға білім алу квота бөліп отырады. Мұндай
мүмкіндік Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысын қоса
алғанда, барлық таңдау кезеңдерінен табысты өткен
Қоғам қызметкерлері мен қызметкерлердің балаларына
артықшылық тәртібінде беріледі. Бұл әлеуметтік жоба, ол
Қоғамға сауатты және берілген жас мамандарды құрауға
мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, 1997 жылы ауыл тұрғындарының арасынан
ауылда жұмыс істеу үшін мамандар, ал 2004 жылдан бастап
ҚР және ТМД елдеріндегі кәсіби жоғары оқу орындарында
бакалаврлар дайындау туралы шешім қабылданды. Оқу
жоғары білімді мамандардың барынша төмен пайызымен
қамтылған, әсіресе ауылдық аймақтардағы филиалдарда
квота белгілеу бойынша Қоғамның өз қаражаты есебінен
жүзеге асырылып отыр.
2013 жылдан бастап, Қоғам үздік білім беру
бағдарламасымен және үздік практикалық дайындығымен
ерекшеленген жетекші оқу орындарымен тығыз
ынтымақтастықта «қос диплом» жүйесін енгізуді жоспарлауда. Осы оқу орындарының сертификаттары барлық
әлемде қабылданған, олар ағылшын тілінен білімі терең
студенттердің жеткен жетістіктерін көрсетеді және оларға
кез келген елде қажет болатын маман ретінде мүмкіндік
беріледі.
Қоғам квотасы бойынша оқыған студенттерге жұмысқа
орналасуға кепілдік беріледі, оқу кезеңінде стапендия төленеді (үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болған
жағдайда). Осы білім беру квотасы «кадрлардың
жетіспеушілігі» қиын жағдайда Қоғамға кадрмен
қамтамасыз ету мәселесін шешуге мүмкіндік берді.
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«Қазақтелеком» АҚ

Қоғам филиалдарын жоғары оқу орнынан алған білімінен
кейінгі кәсіби оқу бағдарламасын меңгерген мамандармен
қамтамасыз ету аясында, сондай-ақ кадрларды дайындауға
ақшалай қаражатты мақсатты пайдалану үшін 2011 жылы
алғаш рет «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік магистрлық
бағдарламасы іске қосылды. Осы бағдарлама бойынша
оқитындар контингентін Қоғам қызметкерлері құрайды,
сонымен қатар басымдылық Қоғам квотасымен және
үлгерімі (GPA) бойынша жоғары көрсеткішке қол жеткізген
студенттерге беріледі. Кәсіби пәнді корпоративтік оқу
орталығы – ИКТАД оқытушылары оқиды, магистрлық
диссертация басшылығын Қоғам қызметкерлері жүзеге
асырады. 2012 жылы 2-ші топқа жүргізілді, барлығы
12 магистрантқа квота бөлінді. Ағымдағы жылдың
ақпанында магистрлердің алғашқы түлектері бітіреді деп
күтілуде.
Бұдан басқа Қоғамда басқа да қосымша және үздіксіз білім
беру формалары жұмыс істейді, олар:
• компьютер сауаттылығын оқыту;
• қазақ және ағылшын тілдері курстары;
• жалпы дамыту курстары.
Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қорғау аясында олар
зейнеткерлікке шығу кезінде Ұжымдық шартқа сәйкес
жұмыс өтілі ескеріле отырып біржолғы жәрдемақы
төленеді.

LA12 көрсеткіші
Нәтижесін үнемі бағалау және мансабын көтеру
жүргізілетін қызметкерлердің үлесі
Қоғамда қызметкердің жұмысының тьиімділігін/
нәтижесін бағалау жүйесі енгізілді, соның негізінде
оны дамыту жоспары құрастырылады. Бұл жүйе
Ақмола ОТД пилоттық аймағында сынақтан өтті,
нәтижесі оны Қоғамның барлық көлемінде тарату
қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
берді. Қазіргі уақытта Компанияның барлық
қызметкерлерін қамти отырып бағалау жүйесін енгізу
үшін бағдарламалық жасақтама әзірлеу жүзеге асырылуда. Бұдан басқа қызметкердің мансабын көтеру
және негізгі қызметкерлерді дамыту қарастырылатын,
кадр рерзервін дайындау және тиімділігін жоспарлау
жөніндегі жұмыс жүзеге асырылып отыр.

LA13 көрсеткіші
Өкілдері азын көрсете отырып, жынысы мен жасына қарай, сондай-ақ әртүрлі басқа көрсеткіштерге
бөлінген басшылық органдар мен ұйым
қызметкерлерінің құрамы
2012 жылдың есеп деректері бойынша Қоғам
қызметкерлерінің жалпы санының 61,4% еркектерді,
38,6% әйелдер құрайды.

Жастарына қарай санаты бойынша
қызметкерлер құрамы келесі үлгіде
берілді:

11,2%

15,3%

37,7%

35,8%

24 жасқа
дейін

25-29 жас

30-45 жас

46 және
одан көп

Қызметкерлердің ұлттық құрамы:
қазақтар 62%
орыстар 27%
немістер 1%
татарлар 2%
украиндар 3%
басқалар 5%
Қоғамның Директорлар кеңесінің 9 мүшесі бар, оның
ішінде еркектердің үлесі - 78%, әйелдер - 22%. Директорлар кеңесі мүшелерінің жас мөлшерлері бойынша 30 бен 50 жасты 78%, 50 жастан асқаны 22%-ды
құрайды.
Қоғам Басқармасына 7 адам кіреді, еркектердің үлесі
– 100%, 30 бен 50 аралығындағы жас санаты 85%,
50-ден асқаны 15%-ды құрайды.

LA14 көрсеткіші
Қызметкерлер санаты бойынша бөлінген еркектер мен
әйелдердің базалық жалақысына қатысты
ҚР Еңбек кодексінің ережелеріне сәйкес еңбек
құқығын жүзеге асыру кезінде гендерлік
айырмашылығы бойынша қандай да бір кемсітуге жол
берілмейді. Еркектер мен әйелдер тең мүмкіндікке ие
және еңбек ету бостандығы бар.

«Қазақтелеком» АҚ қызметкерлер санының
құрылымындағы еркектердің үлесі 63,1%-ды құрайды.
2012 жылға еркектер мен әйелдердің орташа айлық
жалақысының қатынасы 0,91-ді құрады (2011 жылғы
дерек бойынша – 0,98). Лауазымдық жалақының
мөлшері қызметкердің біліктілігі, орындайтын
жұмысының қиындығы, көлемі, сапасы және жағдайы
ескеріле отырып еңбек міндеттерін орындауына
қатысты болады.

IO3 көрсеткіші
Мачт, базалық станса, кәбіл салу және басқа да
сыртқа орнатылатын телекоммуникация жабдықтарын
техникалық қамтамасыз ететін және жұмыс
істеуін қамтамасыз ететін орнатуларға тартылған
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі мен денсаулығын
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылатын
практика
Компанияда жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі
мен денсаулығын қорғауды (антенна-матчтық
құрылғылардың электр механигі) қамтамасыз ету
мақсатында келесідей іс-шаралар атқарылады:
1. АҚС-та техникалық жұмыстарды орындайтын
қызметкерлерді жыл сайын қайта аттестациядан
өткізу;
2. жалпы медтексеру;
3. қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ)
қамтамасыз ету.
Қауіптілігі жоғары жұмыстардың тізіліміне сәйкес
осындай жұмысты атқаратын барлық қызметкерлер екі
адамнан топқа бөлінуі тиіс (монтерлер, электр механиктер, кәбілші-дәнекерлеушілер).
Бұдан басқа, Қоғамда келесідей ұйымдастыру ісшаралары өткізіледі:
1. жұмыс орнында нұсқама беру;
2. электр тоғының зақымдауынан қорғау үшін АҚСда жұмыс істеу кезінде мачты (СОМ) сигналды
жарықтандыруын өшіру;
3. қауіпті аймақты белгілеу;
4. бақылау.

HR1 көрсеткіші
Адам құқығын қамтамасыз ету туралы ережеге
қосылған немесе адам құқығы көзқарасында
бағалаудан өткен қолданыстағы инвестициялық
келісімдердің пайызы мен жалпы саны
Қоғамның маңызды инвестициялық шарттары,
стратегиялық инвестициялық жобаларды жүзеге
асыру мақсатында жасалған тауарлар, жұмыстар
мен қызметтерді сатып алу шарттары болып табылады. 2012 жылы осындай тауарлар, жұмыстар мен
қызметтер сатып алуға 4 шарт жасалды.
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Қоғамда тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүргізу, сенімсіз әлеуетті жеткізушімен
(жеткізуші) тапсырыс берушінің қарым-қатынасын
қарастыратын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «СамұрықҚазына» ұлттық әл-аухат қоры» акционерлік қоғамы
мен меншіктілік немесе сенімгерлікпен басқару
құқығындағы тікелей немесе жанама «СамұрықҚазына» АҚ жататын, дауыс беру (қатысу үлесі)
акциясы елу және одан да көп ұйымдардың тауарлар,
жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережелерімен
тәртіптеледі. Қор бекіткен Сенімсіз әлеуетті
жеткізушілер (жеткізуші) тізілімін жасау, жүргізу және
бекіту ережесіне сәйкес тізілім жасалды (бұдан әрі
– тізілім) және жүргізілуде, Қоғам тізілімге қосылған
жеткізушімен (орындаушы) тауарлар, жұмыстар мен
қызметтерді сатып алуға шарт жасауды жүзеге асыру
кезінде басшылыққа алынады.
Бұдан басқа, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді
сатып алу шартының мәтінінде адам құқығына қатысты
нормаларды сақтау бойынша жеткізуші мен тапсырыс
берушінің міндеттемелері көрсетіледі.
Есеп беру кезеңі үшін адам (қызметкердің) құқығын
бұзу мәселесі бойынша даулар мен тәуекелдер
жөніндегі мәселелер Қоғамда және оның
жеткізушілерінде болған емес.

HR2 көрсеткіші
Адам құқығы көзқарасында бағалаудан өткен
маңызды жеткізушілер мен мердігерлердің үлесі және
қабылданған әрекет
Қоғамның маңызды жеткізушілердің жиынтығы сатып
алуды ұйымдастырудың үлкен бөлігін қамтитын
өнімдер мен қызметтің нақты бір түрін қамтитын
негізгі жеткізушілер болып табылады.
2012 жылы Қоғам 8 ауқымды жеткізушімен тауарлар,
жұмыстар және қызметтер сатып алуға шарттар жасады.
Есеп беру мерзімінде адам (қызметкердің)
құқығын бұзу бойынша даулар Қоғамда және оның
жеткізушілерінде болған емес.

HR3 көрсеткіші
Қызметкерлерді оқыту үлесін қоса алғанда, ұйымның
қызметі үшін маңызды, адам құқығы аспектілерімен
байланысты, саясат пен іс-жосыққа қызметкерлерді
оқытудың (сағатқа) жалпы өзін-өзі өтеу ұзақтығы
Адам құқығы аспектілеріне байланысты әдістемелер
мен саясатқа қызметкерлерді оқытудың барлық
жиынтық ұзақтығы 6 416 сағатты құрады, оның ішінде
ИКТАД – 1 480 сағат (160 қызметкер), филиалдардағы
курстар – 2 248 сағат (114 қызметкер), бөгде оқу
орталықтарында – 2 368 сағат (56 қызметкер), Орталық
аппаратта – 320 сағат (11 қызметкер) болды.
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«Қазақтелеком» АҚ

Қоғамның корпоративтік орталығы–
«Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясында есеп беру жылында құқықтық
тақырыпта күндізгі және сырттай оқу курстары
өткізілді.

HR4 көрсеткіші
Кемсітушілік жағдайының жалпы саны және
қабылданған әрекет
Қоғамдағы еңбек қызметі Конституцияға, Еңбек
кодексіне, басқа да нормативтік-құқықтық актілерге,
Ұжымдық шарт пен ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге
асырылады. Қоғамда еңбектік қарым-қатынасты
іске асыратын барлығынан бұрын келесі қағидалар
басшылыққа алынады:
1. еңбек саласында адам мен азаматтың құқығын
шектеуді болдырмау;
2. кемсітушілікті, еңбек етуге мәжбүрлеу мен балалар
еңбегінің өте төмен формасына (бала еңбегі тек өте
нашар формада ғана емес, жалпы қабалданбайды)
тыйым салу;
3. қызметкерлердің құқығы мен мүмкіндігін
теңестіру.
«Қазақтелеком» АҚ ҚР заңдарының талаптарын ұстана
отырып, өз жұмысында кемсітушілік жағдайларына
жол бермейді. Компанияның іскери этикалық кодексі
жұмыс орнында кез келген кемсітушілік пен қысым
жасау формасын болдырмау бойынша Қоғамның
міндеттемелерін қарастырады.
2012 жылы кемсітушілік жағдайы бойынша ресми
өтініш тіркелген жоқ.
Қоғам бұдан әрі де өз жұмысында еңбек саласында
адам мен азаматтардың құқығын сақтауға ұмтылатын
болады.

HR5 көрсеткіші
Қоғамдастық еркіндігін пайдалану және ұжымдық
келіссөздер жүргізу құқығы аясындағы жұмыс, осы
құқықтарды қолдау үшін жасалған әрекеттер мен
маңызды қауіптерге ұшырауы мүмкін
«Қазақтелеком» АҚ қызметкерлері кәсіподақ ұйымын
таңдаудағы өз құқықтары мен бостандықтарын
іске асырудағы тең мүмкіндіктерімен екі кәсіподақ
қоғамын таңдады:
1. Республикалық «Қазақстан байланыс
қызметкерлерінің кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі;
2. «Ақпараттандыру және байланыс қызметкерлері
кәсіподағының қауымдастығы» заңды тұлға
бірлестігі.
Бұл кәсіподақтармен 2013.12.31 күніне дейін
қолданылу мерзімімен үштараптық Салалық келісім
мен Ұжымдық шарт жасалды, ол бұдан әрі де жаңа
мерзімге қайта жасалатын болады.

HR6 көрсеткіші
Бала еңбегін пайдалану жағдайларының едәуір қауіпі
бар жердегі жұмыс және бала еңбегін түбірімен жою
жөніндегі іс-шараларға қатысу үшін қабылданған
әрекет
Компанияда тек кәмелеттік жасқа деткен тұлғалармен
ғана еңбек шартын жасауға рұқсат беріледі.
2012 жылы бала еңбегін пайдалану жағдайлары
тіркелген жоқ.

HR7 көрсеткіші
Мәжбүрлеген немесе міндетті еңбекті пайдалану
жағдайындағы едәуір қауіп бар жердегі жұмыс,
мәжбүрлеген немесе міндетті еңбекті түбірімен жою
жөніндегі іс-шараларға қатысу үшін қабылданған
әрекет
Қоғамда еңбек қатынасы Қазақстан
Республикасындағы еңбек заңдылықтарының
талаптарына сәйкес қатаң түрде реттеліп отырады.
Қоғам Ұжымдық және Еңбек шарттарының,
Лауазымдық нұсқаулықтардың, Еңбек тәртібі
ережелерінің талаптарына сәйкес атқарып отырған
лауазымына сай жұмысты (еңбек қызметін)
орындайды.
2012 жылы Компания қызметінде қандай да бір
маңызды тәуекелге алып келген, мәжбүрлі немес
міндетті еңбек жағдайлары тіркелген жоқ.

Компания қызметінде ұлттық теңестіру қағидасы
лауазымға қабылдау және тағайындау, марапаттауға
кандидатуралар ұсыну, қызметкерлерді ауыстыру
тәрізді мәселелерді шешуде айрықша басымдылықтың
бірі болып табылады.
2012 жылы тұрғылықты және саны аз халықтардың
құқығына тиетін ресми жағдайлар тіркелген жоқ.

IO1 көрсеткіші
Елдерге/аймақтарға бөлінген телекоммуникациялық
желі инфрақұрылымына күрделі салым
2012 жылы күрделі салым 54 млрд теңгені, еншілес
компанияларды есептегенде 63 млрд теңгеден аса
қаражатты құрады.

Инвестициялық бағдарлама

2012 жылы,
млн. теңге

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ

54 498

1. Телекоммуникация желісі

48 132

Оның ішінде аймақтар бойынша:
Ақмола

602

Ақтөбе

605

Алматы

656

Шығыс Қазақстан

726

Жамбыл

241

Батыс Қазақстан

212

Қарағанды

661

Қызылорда

338

Қостанай

553

Маңғыстау

54

Павлодар

425

Солтүстік Қазақстан

524

Оңтүстік Қазақстан

446

HR9 көрсеткіші

«Алматытелеком» ҚТО

330

Тұрғылықты және саны аз халықтардың құқығына
тиетін бұзушылық жағдайларының жалпы саны және
қабылданған әрекеттер
«Қазақтелеком» АҚ көпұлтты компания болып табылады, әртүрлі ұлттар мен халықтардың өкілдерінің арасында тең құқықтық қағиданың сақталуын қамтамасыз
етеді. Компанияда қазақтар (62%), орыстар (27%),
украиндар (3%), татарлар (2%), немістер (1%), басқа
ұлттардың өкілдері (5%) еңбек етеді.

2. Ақпараттық технология

4 924

3. Әкімшілік-шаруашылық КС

1 442

HR8 көрсеткіші
Қызметін жүзеге асырумен байланысты адам құқығы
аспектілеріне қатысты саясат пен әдістеме оқуларынан
өткен еңбек қауіпсіздігі қызметі қызметкерлерінің
үлесі
2012 жылы қауіпсіздік қызметін қызметкерлерін адам
құқығы аспектілеріне қатысты іс-жосықпен және
саясатпен байланысты тақыцрыптар бойынша оқыту
жүргізілген жоқ.

«НҰРСАТ» АҚ

239

«АЛТЕЛ» АҚ

4 928

«ВОСТОКТЕЛЕКОМ» ЖШС

2 971

Басқа ЕТК
«Қазақтелеком» АҚ компания тобы

634
63 270
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IO2 көрсеткіші
Әмбебап қызметтерін ұсыну туралы міндеттемелерге
сәйкес Компания үшін зиянды болып табылатын,
кірісі төмен нақты бір жағрафиялық аймақтар мен
тұтынушылар тобы қызметтерді ұсыну кезінде
провайдерлер үшін қызметтің өзіндік құны
Бөліп есепке алу деректері бойынша ауылдық
жерлердегі (абоненттік қатынау) жергілікті телефон
байланысы қызметін ұсыну шығындары 2012 жылы
айына 1 желіжолына 1 741,37 теңгені құрады.
Ауылдық жерлерде телефонды қосу қызметі мерзімдік
төлем жүйесіне ауыстырылмаған негізгі бір телефон
аппараты үшін ай сайынғы абоненттік төлемақы айына
ҚҚС-сыз 596,59 теңгені құрады.

SO1 көрсеткіші
Қоғамдастықта қызметтің әсер етуін, қызметтің
басталуынан бастап, оның жүзеге асырылуын,
аяқталуын бағалайтын, кез келген бағдарлама
мен практикалық әдістемемен қамту саласы мен
нәтижелілік, сипаттама
«Қазақтелеком» АҚ өз қызметінің барысында
денсаулыққа және Қоғам қауіпсіздігіне, еріксіз көшіп
келушілерге зиянды әсерін тигізетін, сондай-ақ
жергілікті мәдениетке кері әсер етуге байланысты
бағдарламасы жоқ және ондай іс-шаралар өткізбейді.

SO2 көрсеткіші
Жемқорлықпен байланысты, қаіп-қатерге қатысты
талданған бизнес-бірліктердің үлесі және жалпы саны
Қоғамда қызметкерлер арасында күнделікті жұмыс
барысында, адалдық пен сараңданбау, заң
алдында әділ, жауапты және теңдец болу қағидасымен
сусындаған атмосфера құру, сондай-ақ жемқорлықтан
кері итеретін жалпы корпоративтік мәдениетті
қалыптастыруға жәрдемдесіп, Қоғамның имиджін
нығайту мақсатында, басшылар құрамына нақты
тапсырмалар берілген, оның ішінде алдын алу
сипатына сәйкес жемқорлықтың пайда болуымен
күресуге бағытталған өкімдік құжат шығарылған
болатын. Мемлекеттік сатып алудың айқын жүйесі
енгізілуіне орай, тәуекелдерді талдау әдісінің бірі жыл
сайынғы қаржы-шаруашылықт жұмыстарына тексеру
жүргізу мен Компанияның құрылымдық бірліктерінің
қаржылық тәртібіне тексеріс жүргізу болып табылады.
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«Қазақтелеком» АҚ

2012 жылы Қоғамның 16 құрылымдық бөлімшелері
– филиалдарына тексеру жүргізілді. Тексерістің
қорытындысы бойынша жемқорлық сипаттағы
жағдайлар анықталған жоқ.

SO3 көрсеткіші
Жемқорлыққа қарсы және ұйымдастыру іс-жосығы
оқуынан өткен қызметкерлердің үлесі
2012 жылы коррупцияға қарсы және ұйымдастыру
іс-жосығына байланысты тақырыптар бойынша
қызметкерлерге оқу өткізілген жоқ.

SO4 көрсеткіші
Жемқорлық жағдайына қабылданған іс-әрекет
Жемқорлық заманауи Қазақстан туындап отырған
проблемалардың бірі болып табылады және саяси
тұрақтылық пен қоғам қауіпсіздігіне маңызды қауіп
тудырады, оның демократиялық институттары мен
құндылықтары мемлекеттің ұлттық экономикасының
тұрақты дамуына және құқықтық тәртіптің нығаюына
зиян келтіреді, осыған байланысты еліміздің
Президенті жемқорлықпен күрес Қазақстан
Республикасының ішкі саясатының басымды бөлігінің
бірі деп жариялады.
«Қазақтелеком» АҚ әрқашан өз қызметін заңды,
адал, айқын адал бәсекелес ұстанымында жүзеге
асырады, үнемі жемқорлық жағдайына қарсы
күреседі. Қоғамның лауазымды тұлғаларының
қызметі заңды және жауапкершілікке негізделген.
Қоғам жемқорлыққа қарсы күрес саласында ҚР
заңдарын және бизнесті адал жүргізудің жалпылама
қабылданған стандарттарын сақтайды, соның әсерінен
абоненттерге қызмет көрсету сапасының деңгейі
жылдам қарқынмен дамып келеді.
2012 жылы Қоғам қызметкерлеріне қатысты
жемқорлықпен айналысқан деректер бойынша сотта
қарау жағдайлары болған жоқ.

SO5 көрсеткіші
Мемлекеттік саясатқа қатысты ұстанымы, мемлекеттік
саясат және лоббирования қалыптастыруға қатысу
«Қазақтелеком» АҚ жүйе құрушы
телекоммуникациялық оператор ретінде мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимылдың маңыздылығын
түсінеді, орындаушы және заңдық билік тарауларымен
қарым-қатынасты қолдайды, ведомоствоаралық
жұмыс тобының жұмысына қатысады, саланы дамытуға
қатысты мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға,
сондай-ақ республикалық мәндегі іс-шараларға
қатысады.
Компания телекоммуникация саласын дамытуға
қарқынды үлес қосады. Бұл дамытудың барлық
үдеріске қатысушыларының мүддесіне, оның ішінде
байланыс операторларының, мемлекеттің, клиенттің
және жалпы қоғамның мүддесіне жауап беруі тиіс.
Ұлттық көлемдегі жобаны жүзеге асыра отырып, Қоғам
еліміздің телекоммуникациялық инфрақұрылымын
жаңғыртуға және Қазақстанның бірыңғай ақпараттық
кеңістігін құруға ықпалын тигізеді.
«Қазақтелеком» АҚ келесідей мемлекеттік
бағдарламаларды:
Президенттің 2010 жылдың 19 наурызындағы
№ 958 Жарлығымен бекітілген 2010-2014 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасының жеделдетілген
индустриальды-инновациялық даму жөніндегі
мемлекеттік бағдарламасын (ЖИИДМБ);
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы
7 ақпаны күнгі №101 Қаулысымен бекітілген,
2013-2017 жылдарға арналған «Ақпараттық Қазақстан
– 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға
қатысады.
Компанияның жұмысы әлеуметтік-бағдарлау болып
табылады және жалпыұлттық мәнге ие. Жақын
болашақта CDMAEV-DO технологиясы бойынша желі
салу ауылдық елді мекендерде Интернет желісіне
қосу үдерісін жылдамдатуға, оның ішінде шағын
және орта бизнес пен білім мекемелері субъектілерін
Интернет желісіне қатынау қызметтерімен қамтамасыз
ету есебінен әлеуметтік-экономикалық жағдайда
жақсартуға мүмкіндік береді.
ЖИИДМБ-ға кірген FTTH (Fiber-to-the-Home) жобасын
іске асыру, жоғары жылдамдықты КЖҚ қызметтеріне
сұранысты қанағаттандыруға және Қоғам ұсынатын
телекоммуникациялық сервистерді кеңейтуге
бағытталды.
«Қазақтелеком» АҚ 2011-2020 жылдарға арналған ҚР
білімін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында
«e-learning» электронды оқу жүйесі» жобасын және
жалпы білім беретін мектептерді КЖҚ Интернет
желісімен қамтамасыз ету жөніндегі жобаны іске
асыруға қатысады.

Мемлекет үшін өз жұмысының маңыздылығы мен
көлемін сезіне отырып, Қоғам қызметінің барлық
аспектілерінде заңдылықтың сақталуы қатаң
бақыланып отырады. Қоғам өз құзыреттілігінің
аясында телекоммуникация саласын реттеуге оңтайлы
механизм таңдау барысында мемлекетке сараптау
қолдауын көрсетеді және байланыс қызметін көрсету
үдерісінде барлық қатысушылардың назарында тұрған
проблемаларды операторлардың назарына жеткізуге
тырысады.
2012 жылдың ішінде «Қазақтелеком» АҚ талқылауға
қатысқан, байланыс саласын дамытудағы барынша
өзекті мәселелер:
Тарифтік саясат тұжырымдамасы;
Табиғи монополия саласынан басқа қалааралық,
халықаралық телефон трафигін қосу және өткізу
жөніндегі қызмет;
Табиғи монополия субъектісі қызметтерінің тізімін
қысқарту;
Кәбіл құбырлары бойынша тарифті есептеу
әдіснамасын бекіту;
Жергілікті телефон байланысының әмбебап
қызметтерін ұсынудан келген шығынды субсидалау;
Жергілікті телефон байланысы қызметтеріне
тарифтерді қайта теңестіру;
Байланыс операторлары үшін секундпен тарифтеуді
енгізу мерзімін ауыстыру.

SO6 көрсеткіші
Саяси партияларға, саясаткерлерге және онымен
байланысты ұйымдарға, елдерге бөле отырып
қаржылық және берілген қайырымдылықтың жалпы
ақшалай көрінісі
Демеушілік қызметінің негізгі ұстанымдары мен
басты бағыттары Директорлар кеңесінің 10.06.2011
жылғы № 6 шешімімен бекітілген «Қазақтелеком»
АҚ демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек
көрсету саясатының осы ұстанымдарына (Саясат)
сәйкес қалыптастырылды Осы саясаттың қағидаларына
сәйкес «Қазақтелеком» АҚ жыл сайын Қоғамның
шоғырландырылған таза түсімінің 1 пайызын
демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуге
бөледі.
Компания спорттық, мәдени, білім беру іс-шараларын,
денсаулықты сақтау саласын, қоршаған ортаны қорғау
іс-шараларын дамыту мен қолдауға үлкен көңіл бөледі.
«Самұрық – Қазына» АҚ демеушілік пен
қайырымдылық көмек көрсету қарастырылған Қоғам
қаражатын пайдалануға маратория жариялауына
байланысты 2012 жылы Қоғам ақшалай көріністе
демеушілік пен қайырымдылық көмегін көрсеткен жоқ.
Сонымен қатар 2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ
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Директорлар кеңесі қабылдаған жеке шешімнің
негізінде Қоғам «Қазақстан дағдарыс орталықтары
одағы» заңды тұлға бірлестігіне қайтарымсыз негізде
«150» қысқартылған трафик өткізу бойынша қызмет
көрсету түріне шынайы формада қайырымдылық
көмегін көрсетті.
Саяси партиялар мен онымен байланысты ұйымдарға
2012 жылы көмек көрсетілген жоқ.

SO7 көрсеткіші
Бәсекелестікке қарсы әрекеттермен, монополистик
практиканы болдырмау бойынша практикалық
әдістемеге және олардың нәтижесіне байланысты
ұйымға қатысты құқықтық әрекет жағдайларының
жалпы саны
2012 жылы бәсекелестіктік әрекетпен байланысты
ұйымға қатысты 1 құқықтық әрекет жағдайы тіркелді.
Қоғамға қатысты «Астана қ. бойынша монополияға
қарсы инспекция» ММ ҚР ӘҚКо 147 бабы 1 б. негізінде
әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама жасалған
болатын («Ишим» ТК бойынша бәсекеге қарсы келісім
жасау). 2012 жылдың 30 қарашасында Астана қ.
мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты іс
бойынша өндірісті тоқтату туралы ұйғарым шығарды.
Осылайша, жалпы соңғы жылдардың ішінде
«Қазақтелеком» АҚ бірде-бір рет монополияға қарсы
заңды бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған
жоқ. Бұл бәсекелестікке қарсы әрекетті болдырмау
мәселесіне жауапты қарайтыны туралы дәлел бола
алады. Өз қызметін жүзеге асыру үдерісінде Қоғам
ҚР заңнамасын бұзуды болдырмау жөнінде барлық
қажетті әрекетті қолданады, осыған байланысты
бәсекелестік саласында заңға сәйкес алдын ала
қарастыру және жалпы бәсекелестікке қарсы әрекет
етуге тырысудың болмауы Қоғамда монополистік практиканы болдырмауға мүмкіндік береді.

SO8 көрсеткіші
Заңдылықты және нормативтік талаптарды
сақтамағаны үшін ақшалай көріністегі елеулі айыппұл
және қаржылық емес санкцияның жалпы саны
Есеп беру мерзімінде, 2011 жыл тәрізді ҚР заңдылығын
және нормативтік талаптарды сақтамағаны үшін есеп
беру мерзімінде маңызды айыппұлдар болған жоқ.
2012 жылы ҚР заңдары мен нормативтік талаптарын
сақтамағаны үшін анықталған бұзушылықтарды жою
туралы салынған қаржылық емес санкциялардың саны
42 болды.
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PR2 көрсеткіші
Өнім мен қызметтің денсаулық пен қауіпсіздікке әсер
етуіне қатысты әсер ету түрлеріне қарай бөлінген,
нормативтік талаптар мен еркін кодекстердің сәйкес
келмеу жағдайларының жалпы саны
Компания ай сайын келіп түскен өтініштерге талдауды жүзеге асырып отырады. «Өтініш жасау» № 16
есеп беру нысанында Қоғам филиалдары көрсететін
телекоммуникация қызметін пайдаланушылардың
шағымы бойынша ақпарат ай сайын талданып отырады. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті іс-шаралар
қабылданады.
Абоненттерге қолайлы болу үшін жалпылама
қолжетімді www.megaline.kz сайтында «кері байланыс»
нысаны жасалды, шұғыл желіжолы бойынша мүдделі
тұлғаларға қатысты дөрекі немесе заңсыз әрекеттер
туралы өтініштер түсіп отырады. www.megaline.kz сайтында Қоғам филиалдары басшыларының жеке мәселе
бойынша азаматтарды қабылдау кестесі орналастырылды. Абоненттердің өтініштері бойынша қызметтік
тексерістер жүргізіледі және өтініш берушілерге
белгіленген мерзімде қабылданған шаралар туралы
жауап беріледі.
Есеп беру мерзімінде өнім мен қызметтің нормативтік
талаптар мен еркін кодекске әсер ету түрлеріне
бөлінген бірде бір сәйкес келмеу жағдайлары, сондайақ адамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер ету
жағдайлары анықталған жоқ.

PR6 көрсеткіші
Жарнама, өнімді жылжыту, демеушілік және
қайырымдылық көмекті қоса алғанда, маркетинг
коммуникация саласында заңға, стандарттарға және
еркін кодекске сәйкессіздігін қамтамасыз ету бойынша
бағдарламалар
Компания рынокқа жаңа өнімдерді шығару жөніндегі
маркетинг стратегиясын әзірлейді. Маркетингтік
стратегия әзірлемесі өз кезегінде ҚР заңдық талаптарына, сондай-ақ стандарттар мен телекоммуникация
саласының талаптарына сәйкес Қоғамда құқықтық
сараптамадан өтетін жаңа қызмет түрлері бойынша
бекітілген өнім-каталогтарына, дизайн-құжаттарға
сәйкес жүзеге асырылады.

PR8 көрсеткіші

PА5 көрсеткіші

Тұтынушылардың жеке өмірінің дербес құқықтығына
тиіспеушілікті бұзу және тұтынушылар туралы
деректерді жоғалтуға қатысты негізделген
шағымдардың жалпы саны
2012 жылы Компанияға тұтынушылардың жеке
өмірінің дербес құқықтығына тиіспеушілікті бұзу және
тұтынушылар туралы деректерді жоғалтуға қатысты
өтініштер түскен жоқ.

Тұрғындарға ұсынылатын және кірісі төмен
немесе кірісі жоқ тұрғындар пайдаланатын
телекоммуникациялық өнім мен қызметтер саны мен
типтері, олардың сипаттамасы. Көрнекі мысалдарымен
баға құрауға қатысты қабылданатын әдістеме
«Қазақтелеком» АҚ қызметтері тұтынушылардың
барлық санаттарына тең жағдайда байланыс
қызметін ұсыну туралы заңдық белгіленген
талаптар тұрғындардың өмір сүру деңгейі
бойынша жүктелмейді. Дегенмен Қоғам қызметтері
рыноктағы әртүрлі позицияға қатысты әртүрлі
тарифтік жоспарлар бойынша ұсынылады. Мысалы,
ADSL технологиясы бойынша «Megaline» сауда
маркасындағы «Интернетке қатынау» қызметі, тек
ірі қалаларда ғана емес, қаржылық мүмкіндіктері
шектелген елді мекенде едәуір төмен айлық және
біржолғы төлем коэффициентімен ауылдық жерлерде
де ұсынылады. Сондай-ақ, «ID TV» қызметі ауылдық
елді мекен үшін арнайы тарифтік жоспар бойынша
беріледі.

PR9 көрсеткіші
Өнім мен қызметті ұсыну мен пайдалануға қатысты
заңдар мен нормативтік талаптарды сақтамағаны үшін
салынған ақшалай көріністегі едәуір айыппұлдар
2012 жылы Өнім мен қызметті ұсыну мен пайдалануға
қатысты ҚР заңдары мен нормативтік талаптарын
сақтамағаны үшін маңызды айыппұл болған жоқ.

PА4 көрсеткіші
Ұйымның өз жұмысын жүзеге асыратын жағрафиялық
орындарда телекоммуникациялық өнімдер мен
қызметтердің қолжетімділік деңгейі. Клинттер
саны/нарықтық үлесі, қызметпен қамтылған елді
мекендердің пайызы, қызметтермен қамтылған
аймақтың пайызы
«Қазақтелеком» АҚ ҚР барлық аймақтық рыногында,
ірі облыс орталықтарында, шағын қалаларда және
ауыл тұрғындарына, кәсіпорындарға, байланыс
операторларына телекоммуникация қызметтерін
ұсынады.
Компания бірнеше жылдар бойы танымалдылығы
бойынша көшбасшы болып табылады: ересек қала
тұрғындарының арасында Компания брендін тану
6 жылдың ішінде 90 пайыздан асты және 2012 жылы
98,1 пайызды құрады.
Абоненттердің қызмет сегменттері бойынша
«Қазақтелеком» АҚ үлесі дәстүрлі телефонияда –
93 пайызды, КЖҚ – 85 пайызды, «Ақылы ТВ» 10 пайызды, ұялы байланыс – 5 пайызды құрайды.
Телефон қызметтері бойынша ену деңгейі 100 үй
иесіне – 74,7 телефон желіжолы. Үй иелерін
интернеттендіру деңгейі 48 пайызға жетті. Интернетті
пайдалануды жеделдету деңгейі 2012 жылы да едәуір
өсті және 100 үй иесіне 26,6 порттан, жалпы еліміз
бойынша 100 қалалық үй иелеріне 43,7 портқа дейін
өсті. Интернетті пайдаланатын отбасы мүшелерінің
орташа саны 3 адамды құрады. «Ақылы ТВ» қызметіне
қосылғандар саны жалпы еліміз бойынша 100 үй
иесіне 30,9 қосылуды, қалалық үй иелері бойынша
49,7 қосылуды құрады.

PА6 көрсеткіші
Төтенше жағдайларда телекоммуникация өнімі мен
қызметтерін ұсыну және техникалық қолдау көрсету
және аварияның әсерін жеңілдету мақсатындағы
бағдарламалар
2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ объектілерінде
табиғат және техногенді сипаттағы 9 төтенше жағдай
тіркелді. Телекоммуникациялық өнім мен қызметтерді
техникалық қолдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ
аварияның әсерін жою мақсатында, Қоғам
76 442 867 теңге мөлшерінде ақшалай қаражат бөлді.

PА7 көрсеткіші
Телекоммуникациялық өнімдер мен қызметтерге
қатынау және пайдалануға қатысты адам құқығын
қорғау мәселесін басқару үшін пайдаланылатын саясат
пен практика
Адам құқығы еліміздің негізгі заңы –
Конституциямызда және сонымен бірге
қолданыстағы сәйкес заңдық актілерде тіркелген.
Телекоммуникация саласына қатысты байланыс
қызметін тұтынушылардың құқығы қарастырылған
ондай актілер «Байланыс туралы», «Бәсекелестік
туралы», «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы»
заңдар болып табылады. Оларды жүзеге асыру кезінде
тұтынушы мен байланыс операторларының арасындағы
құқықтық қарым-қатынасты реттемелейтін, заңдық
актілер қолданылады.
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Байланыс қызметін тұтынушылардың:
• қызметті еркін таңдауына;
• байланыс қызметтеріне шарттарды еркін жасауға;
• тиісті сапада байланыс қызметтерін алуға;
• осындай қызметтер туралы және оларды
орындаушылар туралы және т.б. ақпараттар алуға
құқылары бар.
Тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру
мақсатында, «Қазақтелеком» АҚ байланыс
операторы ретінде нормативтік құқықтық актілерде
қарастырылған біраз міндеттерді атқарады.
Тұрғындардың едәуір бөлігіне қызмет көрсететін
Қоғам байданыс қызметін ұсыну тәртіптерін реттейтін
өзінің ішкі құжаттарында, тұтынушылардың байланыс
қызметіне қатынау және оларды сапалы деңгейде
алу құқығына ерекше назар бөледі. Тұтынушыларға
барынша сапалы қызмет көрсету деңгейіне
бағытталған, тәртіп, нұсқаулық, стандарттар және
басқа да реттемелеуші құжаттар жаңа қызметтерді
енгізу мен технологияны дамыту шамасы бойынша
жылдан жылға жетілдіріліп келеді.

PА8 көрсеткіші
Электр қозғағыш күшпен байланысты мәселелер
туралы тұрғындарды хабарландыру мақсатында
пайдаланылатын саясат пен практика
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылдың
15 қарашасындағы № 1341 Қаулысымен бекітілген,
«Радиотехникалық объектілерге санитарлықэпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне
(Санитарлық ереже) сәйкес, тұрғын үй салынған
аймаққа жататын электр магнитті алаң деңгейі (ЭМА)
Санитарлық ереженің талаптарына сәйкес радиоэлектронды құралдарды (РЭҚ) пайдалануға рұқсат етіледі.
«Қазақтелеком» АҚ-ның 31.12.2009 жылғы № 470
бұйрыққа сәйкес, санитарлық-эпидемиологиялық
қорытындысы және РЭҚ пайдалану рұқсатынсыз РЭҚ
пайдалануға енгізуге жіберілмейді.
Осылайша, құралдарымен Қоғам қызметтері
ұсынылатын телекоммуникациялық объектілері
тұрғындардың санитарлық – эпидемиологиялық
қолайлылығы саласындағы Қазақстан Республикасы
заңдарының талаптарына сәйкес келеді.
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PА10 көрсеткіші
Тарифтердің айқындылығы мен өнім мен қызметтің
құнын қамтамасыз ететін бастамалар
Компания ұсынатын байланыс қызметтерінің
барлық тарифтері www.telecom.kz ресми сайтында
жарияланады және кез келген тұтынушыларға
қолжетімді. Клиенттер үшін телекоммуникация
қызметтеріне есептеулер бойынша анықтама парағын
немесе Компания ұсынатын тарифтер мен қызметтер
бойынша басқа да ақпараттар алуға болатын
мүмкіндіктер бар.
Клиенттердің тілегі бойынша төлемге есепшоттары
мен олардың анықтама парақтарын электронды
пошта арқылы жіберу жүзеге асырылады, Жеке
кабинетке қатынау мүмкіндігі берілген, онда абонент
соңғы жылғы есептеулер бойынша ақпаратты
қарауға мүмкіндігі бар. Бұдан басқа, абонент
өзін қызықтыратын барлық ақпаратты ақпарат
дүңгіршектерінен ала алады.
Осылайша, Компания айқын тарифтік саясат
жүргізеді, онда кез келген пайдаланушы Компания
өзінің тұтынушыларына/абоненттеріне ұсынатын
телекоммуникация қызметтерінің барлық тарифтеріне
қатынай алады.

PА11 көрсеткіші
Мақсаты осы өнімді пайдалануда жауапты, тиімді,
экономикалық және қауіпсіз экологиялық көзқараспен
ықпал ететін өнімді қолдану әдісі мен барлық
қасиеттері туралы клиенттерді ақпараттандыру болып
табылатын бастамалар
«Қазақтелеком» АҚ қызметі телекоммуникациялық
қызметті дамыту, жеке және заңды тұлғаларды телефондандыру мен интернеттендіру деңгейін көтеруге
бағытталған.
Қоғам Компания қызметтерін қолдануда барлық
қабілеті мен қасиеттері туралы ақпараттандырып
отырады, бұл осы қызметтерді жауапты, тиімді, үнемді
және қауіпсіз пайдалануғаи ықпал етеді.

1 қосымша
EN 15 көрсеткішіне: Түрлердің өмір сүруіне қауіп деңгейі бойынша бөле отырып, ұйымның қызметіне қатысты аймақтарда
орналасқан орындарда мекендейтін қорғалатын түрлердің ұлттық тізімі мен ТҚХС қызыл тізіміне енгізілген түрлердің саны

№

Қатысы бар аймақтың
орналасқан жері
(облыстың, АТТ атауы,
қорғалатын табиғат
аймағының аталуы)

ТҚХС қызыл тізіміне енгізілген түрлердің саны және
қорғалатын түрлердің ұлттық тізімі*
Қиын жағдайда
тұрғаны

Қауіпті жағдайда Әлсіздері
тұрғаны

Қауіпке жақын
жағдайда
тұрғаны

Қауіптілігі
барынша төмені

Алматы ОТД

1

Іле Алтай мемлекеттік
ұлттық табиғат
саябағы (Алматы
облысы, Қарасай,
Талғар және
Еңбекшіқазақ
аудандары)

7 түрі:
Фауна:құбы
тянь- шань аюы,
тас сусары,
қар барысы,
сабаншы, орта
азия өзен камшаты, түркістан
слеусіні мен үнді
жайрасы

Шарын мемлекеттік
ұлттық табиғат
саябағы (Алматы
облысы, Еңбекшіқазақ
, Райымбек және
Ұйғыр аудандары)

19 түрі:
Фауна:
қарақұйрық, тас
сусары, ұзын
тұра, сабаншы
және орта азия
өзен камшаты,
қара аист, үкі,
бүркіт, құмай,
қозықұмай,
жыланжегіш,
құзғын, балобан,
шахин, қабір
қазушы мен
аласа қыран, ала
батбат, данатин
бақасы, сібір
бақасы

«Алтын Емел»
мемлекеттік ұлттық
табиғат саябағы
(Алматы облысы,
Кербұлақ және
Панфилов аудандары)

14 түрі:
Флора: тас ағаш
немесе кавказ
каркасы, іле
сиырқарақаты,
іле Альберт
қызғалдағы.
Фауна: тас сусары, перевязка,
өзен камшаты,
сабаншы, құлан,
қарақұйрық,
бұхар елігі, орта
азиялық слеусін,
сібір таутекесі
арқарлар, құба
тянь-шань аюы

«Шарын шаған орман
саяжайы» табиғаттың
мемлекеттік
ескерткіші (Алматы
облысы, Ұйғыр
ауданы)

1 түр:
Флора: согдиан
шағаны

2

3

4
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№

Қатысы бар аймақтың
орналасқан жері
(облыстың, АТТ атауы,
қорғалатын табиғат
аймағының аталуы)

ТҚХС қызыл тізіміне енгізілген түрлердің саны және
қорғалатын түрлердің ұлттық тізімі*
Қиын жағдайда
тұрғаны

Қауіпті
жағдайда
тұрғаны

Әлсіздері

Қауіпке жақын
жағдайда
тұрғаны

Қауіптілігі
барынша төмені

Алматы ОДТ
Жоңғар Алатау
мемлекеттік ұлттық
табиғат саябағы
(Алматы облысы, Ақсу,
Алакөл және Сарқанд
аудандары)

13 түрі:
Флора: алма
Сиверса, ақ
сұр түсті шіл,
жоңғар горечавкасы.
Фауна: данатин
бақасы, қара
аист, бүркіт,
қозықұмай,
балобан, үкі,
құла тянь-шань
аюы, тас сусары, түркістан
сілеусіні, ақ
барс

«Көлсай көлі»
мемлекеттік ұлттық
табиғат саябағы
(Алматы облысы,
Райымбек және Талғар
аудандары)

11 түрі:
Флора: күнгей
бетегесі, алтын
жанаргүл, тяньшань жанаргүлі,
казак аршасы,
еңілікгүл.
Фауна: тау
арқары, тауешкі
(таутеке), тяньшань немесе
ақтұяқты аю,
қар барысы,
түркістан
сілеусіні, орта
азия камшаты

5

6

Шығыс Қазақстан ОТД

7

Күршім ауданы –
Марқакөл мемлекеттік
табиғат қорығы
8
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2 түрі:
Арқар
Қара аист

Бесқарағай,
Бородулихин, Жәрмен,
Үржар, Абай, Аягөз,
Тарбағатай аудандары
және Семей қаласының
жері – «Семей орманы»
мемлекеттік орман
табиғат резерваты
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5 түрі:
Күлгін бірқазан,
субүркіт,
ұзынқұйрық,
сапсан,
балобан,
ақ барс

5 түрі:
Сухонас,
жалбағай,
қызыл тамақты
қарашақаз,
айқайшы-аққу,
безгелдек,
алтай ұлары

8 түрі:
Қаражидек,
таумұрынды
шүйілгіш кептер,
ержегейлі
қыран, қабір
қазғыш,
бүркіт,
құмай,
үкі,
тас сусары

5 түрі:
Шаған аққу,
дала қыраны,
қозықұмай,
бұлдырық,
балықшы

5 түрі:
Ақ құйрықты
субүркіт,
сұр тырна,
сұлу тырна,
қара аист,
қара басты
күлегеш

№

Қатысы бар аймақтың
орналасқан жері
(облыстың, АТТ атауы,
қорғалатын табиғат
аймағының аталуы)

ТҚХС қызыл тізіміне енгізілген түрлердің саны және
қорғалатын түрлердің ұлттық тізімі*
Қиын жағдайда
тұрғаны

Қауіпті жағдайда Әлсіздері
тұрғаны

Қауіпке жақын
жағдайда
тұрғаны

Қауіптілігі
барынша төмені

Қостанай ОТД
Қостанай обл.,
Наурзум АТТ, Наурзум
мемлекеттік табиғат
қорығы

Флора – 13 түрлі, фауна – 40 түрлі:
Өсімдіктер: қырғыз аққайыңы,
Фишерев құс емдеуші, мугоджар
ақжапырағы, қатты жапырақты
ши борбай, өтіп кететін шаншу,
сарғыштау прострел, Биберштейн
қызғалдағы, екі гүлді қызғалдақ,
иілгіш қызғалдақ, шренка
қызғалдағы, қауырсынды бөтеге,
Қатты жапырақты бөтеге.
Суқоректілер: орман камшаты.
Құстар: күлгін бірқазан, бұйра
бірқазан, сары көкқұтан, кішкентай
ақ көкқұтан, каравайка, жалбағай,
қоқиқаз, кішкентай аққу, айқайшы
аққу, шырылдақ, қызылтамақты
қарашақаз, ақ көзді чернеть, қара
үйрек, ақбас үйрек, ұзын құйрықты
субүркіт, ақ құйрықты субүркіт,
қара күшіген, жыланжегіш, үлкен
подорлик, дала қыраны, бүркіт,
дала ителгісі, балықшы қыран,
дала күйкентайы, лашын, балобан,
шәукілдек, сұр тырна, ақтырна, сұлу
тырна, безгелдек, дуадақ, ақсұңқар,
тұмсығы жұқа кроншнеп, қара басты күлегеш, қара бүйірлі рябок,
бұлырық, үкі,
Өрмекшіге ұқсастар – 20 түрлі,
жәндіктер – 20 түрлі

9

Маңғыстау ОТД
Үстүрт мемлекеттік
табиғат қорығы
(Маңғыстау облысы,
Қарақиян ауданы)
10

Қызыл кітапқа енгізілгендері:
Құстар – 11 түрі: қоқиқаз, балобан, лашын, құзғын,
дала қыраны, бүркіт, үкі, джек, улы жылан, қара бүйірлі
рябок, каравайка.
Суқоректілер – 9 түрі: үстірт арқары, қарақұйрық, каракал, сабаншы, перевязка, бархан мысығы, балжегіш,
ақ бүйірлі стрелоух, қабылан.
Флора – 5 қызыл кітап түрі: жұмсақ жемісті критмолист, тіссіз бабажапырақ, бор ойран, қатты бүйірлі
сүттіген және шөре бұта

Павлодар ОТД

11

Баянауыл ауданы
Баянауыл а.
Жасыбай көлі демалыс
аймағы
Баянауыл мемлекеттік
ұлттық табиғат
саябағы

50 ескіден қалған көне дәуірге тән
өсімдіктер, баянауыл қарағайы және
қара қараағаш

«Алыспен байланыс» бірлестігі

12

ШҚО, «Семей орманы»
мемлекеттік орман
табиғат резерваты

12 түр:
қара аист, айқайшы аққу, балықшы,
бүркіт, ақ құйрықты ақиық, балобан,
сұлу тырна, лашын, жыланжегіш,
қызылтамақты қарашақаз, жалбағай,
арқар
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Көрсеткіштердің нұсқамасы
1. Экономикалық көрсеткіштер
ЕС1 - Кіріс, операциялық шығындар,
қызметкерлердің жалақысы, қайырымдылық/
демеушілік көмек және қоғамдастықтың басқа
инвестициясы бөлінбеген пайда, капитал
мен мемлекет жеткізушілеріне төлемді қоса
алғанда тікелей экономикалық құнды құру
және бөлу - 29
ЕС3 - Қоғам зейнеткерлеріне белгіленген
жеңілдіктерге байланысты ұйымның
міндеттемелерін қамтамасыз ету - 29
ЕС4 - Мемлекеттік органдардан алынған
маңызды қаржылық көмек - 30
ЕС5 - Ұйым қызметінің маңызды аймақтарында
стандартты жалақының бастапқы деңгейі мен
белгіленген жалақының ең төменгі деңгейінің
ара қатынас өрісі - 30
ЕС6 - Отандық тауар өндірушілерінен сатып
алу саясаты, практикалық әдістеме және ұйым
қызметінің маңызды аймақтарында осындай
сатып алулардың үлесі - 30
ЕС7 - Жергілікті жерден жалдау іс-жосығы
және ұйым қызметінің нақты аймақтарында
жалданған жоғары басшылардың үлесі - 31
ЕС9 - Әсер ету аймағын қоса алғанда маңызы
тікелей емес экономикалық әсерін сипаттау
және түсіну - 31
IO8 - Жеке тұрған станса, басқа ұйымдармен
бөлісетін станса және әрекет ету
объектісіндегі стансаның саны мен пайыздық
ара қатынасы - 31
2. Экологиялық көрсеткіштер
EN3 - Бастапқы деректерді көрсете отырып,
энергияны тікелей пайдалану - 32
EN4 - Бастапқы деректерді көрсете отырып,
энергияны жанама пайдалану - 32
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EN5 - Энергия пайдалануды азайту және
энергия тиімділігін көтеру жөніндегі ісшаралар нәтижесінде үнемделген энергия - 32
EN6 - Өнімдер мен қызметтің энергия
тиімділігін ұсыну мен қайта қалпына келтіріп
пайдалануға негізделген бастамалар және
осы бастамалардың нәтижесінде энергияға
қажеттілікті төмендету - 32
EN9 - Ұйымның су тоғандарына маңызды әсер
ететін су көздері - 32
EN10 - Көп рет және қайталап
пайдаланылатын судың үлесі мен жалпы
көлемі - 32
EN11 - Меншіктікте, жалға берілген, ұйымның
басқаруындағы және биосаналуан жоғары
құндылықтармен қорғалатын табиғат
аймағының шекарасынан тыс немесе осындай
аймақтармен жалғас орналасқан жер аумағы
мен орналасқан орны - 33
EN12 - Биосаналуан жоғары құндылықтармен
қорғалатын табиғат аймағының шекарасынан
тыс және қорғалатын табиғат аймақтарындағы
биосаналуан қызметтің, өнім мен қызметтің
маңызды әсерін сипаттау - 33
EN13 - Қорғалатын түрлердің мекендейтін
орындарының сақталуы мен қалпына
келтірілуі - 33
EN14 - Биосаналуан әсер етуді басқару
байынша стратегиялар, жүзеге асырылатын
әрекеттер және болашақ жоспарлар - 33
EN15 - Түрлердің өмір сүруіне қауіп деңгейі
бойынша бөле отырып, ұйымның қызметіне
қатысты аймақтарда орналасқан орындарда
мекендейтін қорғалатын түрлердің ұлттық
тізімі мен ТҚХС қызыл тізіміне енгізілген
түрлердің саны - 34
EN30 - Тип бойынша бөлінген, қоршаған
ортаны қорғауға жалпы шығындар мен
инвестиция - 34

3. Әлеуметтік көрсеткіштер
LA1 - Жұмысбастылық типі, жалдау туралы
шарт және аймақ бойынша бөлінген жұмыс
күштерінің жалпы саны - 35
LA2 - Жасына қарай, жынысы мен аймағы
бойынша бөлінген қызметкерлердің жалпы
саны мен кадрлардың тұрақсыздығы - 35
LA3 - Негізгі қызметі бойынша бөлінген,
уақытша немесе толық емес жұмысбастылық
жағдайында жұмыс істейтіндерге берілмейтін,
толық жұмысбастылық жағдайындағы өз
қызметін жүзеге асыратын қызметкерлерге
төлем - 35
LA4 - Ұжымдық шартпен қамтылған
қызметкерлер үлесі - 35
LA5 - Ұйымның қызметіндегі маңызды
өзгерістерге қатысты ескертулардің ең төменгі
мерзімі, сондай-ақ ол ұжымдық шартта
анықталған ба - 35
LA6 - Денсаулық және жұмыс орнындағы
қауіпсіздік жөніндегі бағдарламаға қатысты
мониторингке қатысқан және ұсыныстарды
қалыптастыратын басшылар өкілі мен
қызметкерлердің қатысуымен денсаулық
және қауіпсіздік жөніндегі ресми бірлескен
комитетке ұсынылған барлық қызметкерлердің
үлесі - 36
LA7 - Өндірістік жарақат алу деңгейі, кәсіби
аурулар деңгейі, жұмыс орнында болмау
коэффициенті, сондай-ақ аймақ бойынша
бөлінген, жұмыспен байланысты мерт болу
жағдайларының жалпы саны - 36
LA8 - Қолданыстағы білім беру, оқу
бағдарламалары, насихаттау, ауыр
науқастануға қатысты қызметкерлерге,
олардың отбасының мүшелеріне және
тұрғындардың өкілдеріне көмек көрсету үшін
қауіпті болдырмау және бақылау - 36
LA9 - Кәсіби одақтармен ресми келісімде
денсаулық және еңбек қауіпсіздігі
мәселелерін көтеру - 37

LA10 - Қызметкерлер санаты бойынша
бөлінген, бір қызметкердің бір жылғы оқу
сағатының саны - 37
LA11 - Қызметкерлердің жұмысбастылық
қабілетін қолдауға арналған, өмір сүру
кезеңінде дағдысы мен білімін
дамыту бағдарламалары, сондай-ақ мансабы
аяқталған кезде оларға қолдау көрсету - 37
LA12 - Нәтижелілігін үнемі бағалап
отыру және мансабын дамыту өткізілетін
қызметкерлердің үлесі - 38
LA13 - Азшылықтың өкілдері көрсетілген,
жынысы мен жасына қарай бөлінген
басқарушы органдар мен қызметкерлер
құрамы, сондай-ақ басқа да әртүрлі
көрсеткіштер - 39
LA14 - Қызметкерлер санаты бойынша
бөлінген еркектер мен әйелдердің базалық
жалақысының ара қатынасы - 39
IO3 - Мачт, базалық станса, кәбіл салу
және басқа да сыртқа орнатылатын
телекоммуникация жабдықтарын техникалық
қамтамасыз ететін және жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін орнатуларға тартылған
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі мен
денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
мақсатында пайдаланылатын практика - 39
HR1 - Адам құқығын қамтамасыз ету туралы
ережеге қосылған немесе адам құқығы
көзқарасында бағалаудан өткен қолданыстағы
инвестициялық келісімдердің пайызы мен
жалпы саны - 39
HR2 - Адам құқығы көзқарасында
бағалаудан өткен маңызды жеткізушілер
мен мердігерлердің үлесі және қабылданған
әрекет - 40
HR3 - Қызметкерлерді оқыту үлесін қоса
алғанда, ұйымның қызметі үшін маңызды, адам
құқығы аспектілерімен байланысты, саясат
пен іс-жосыққа қызметкерлерді оқытудың
(сағатқа) жалпы өзін-өзі өтеу ұзақтығы - 40
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HR4 - Кемсітушілік жағдайының жалпы саны
және қабылданған әрекет - 40
HR5 - Қоғамдастық еркіндігін пайдалану
және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы
аясындағы жұмыс, осы құқықтарды қолдау
үшін жасалған әрекеттер мен елеулі
қауіптерге ұшырау мүмкіндігі - 40
HR6 - Бала еңбегін пайдалану жағдайларының
едәуір қауіпі бар жердегі жұмыс және бала
еңбегін түбірімен жою жөніндегі іс-шараларға
қатысу үшін қабылданған әрекет - 41
HR7 - Мәжбүрлеген немесе міндетті еңбекті
пайдалану жағдайындағы едәуір қауіп бар
жердегі жұмыс, мәжбүрлеген немесе міндетті
еңбекті түбірімен жою жөніндегі іс-шараларға
қатысу үшін қабылданған әрекет - 41
HR8 - Қызметін жүзеге асырумен байланысты
адам құқығы аспектілеріне қатысты саясат
пен іс-жосық оқуларынан өткен еңбек
қауіпсіздігі қызметі қызметкерлерінің
үлесі - 41
HR9 - Тұрғылықты және саны аз халықтардың
құқығына тиетін бұзушылық жағдайларының
жалпы саны және қабылданған әрекеттер - 41
IO1 - Елдерге/аймақтарға бөлінген
телекоммуникациялық желі
инфрақұрылымына күрделі салым - 41
IO2 - Әмбебап қызметтерін ұсыну туралы
міндеттемелерге сәйкес Компания үшін
зиянды болып табылатын, кірісі төмен нақты
бір жағрафиялық аймақтар мен тұтынушылар
тобы қызметтерді ұсыну кезінде провайдерлер
үшін қызметтің өзіндік құны - 42
SO1 - Қоғамдастықта қызметтің әсер етуін,
қызметтің басталуынан бастап, оның жүзеге
асырылуын, аяқталуын бағалайтын, кез келген
бағдарлама мен практикалық әдістемемен
қамту саласы мен нәтижелілік, сипаттама - 42
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SO2 - Жемқорлықпен байланысты,
қаіп-қатерге қатысты талданған бизнесбірліктердің үлесі және жалпы саны - 42
SO3 - Жемқорлыққа қарсы және ұйымдастыру
іс-жосығы оқуынан өткен қызметкерлердің
үлесі - 42
SO4 - Жемқорлық жағдайына қабылданған
іс-әрекет - 42
SO5 - Мемлекеттік саясатқа қатысты
ұстанымы, мемлекеттік саясат және
лоббирования қалыптастыруға қатысу - 43
SO6 - Саяси партияларға, саясаткерлерге
және онымен байланысты ұйымдарға елдерге
бөле отырып қаржылық және берілген
қайырымдылықтың жалпы ақшалай
көрінісі - 43
SO7 - Бәсекелестікке қарсы әрекеттермен,
монополистик практиканы болдырмау
бойынша практикалық әдістемеге және
олардың нәтижесіне байланысты ұйымға
қатысты құқықтық әрекет жағдайларының
жалпы саны - 44
SO8 - Заңдылықты және нормативтік
талаптарды сақтамағаны үшін ақшалай
көріністегі елеулі айыппұл және қаржылық
емес санкцияның жалпы саны - 44
PR2 - Өнім мен қызметтің денсаулық пен
қауіпсіздікке әсер етуіне қатысты әсер
ету түрлеріне қарай бөлінген, нормативтік
талаптар мен еркін кодекстердің сәйкес
келмеу жағдайларының жалпы саны - 44
PR6 - Жарнама, өнімді жылжыту, демеушілік
және қайырымдылық көмекті қоса алғанда,
маркетинг коммуникация саласында
заңға, стандарттарға және еркін кодекске
сәйкессіздігін қамтамасыз ету бойынша
бағдарламалар - 44

PR8 - Тұтынушылардың жеке өмірінің дербес
құқықтығына тиіспеушілікті бұзу және
тұтынушылар туралы деректерді жоғалтуға
қатысты негізделген шағымдардың жалпы
саны - 45
PR9 - Өнім мен қызметті ұсыну мен
пайдалануға қатысты заңдар мен нормативтік
талаптарды сақтамағаны үшін салынған
ақшалай көріністегі едәуір айыппұлдар - 45
РА4 - Ұйымның өз жұмысын жүзеге
асыратын жағрафиялық орындарда
телекоммуникациялық өнімдер мен
қызметтердің қолжетімділік деңгейі. Клинттер
саны/нарықтық үлесі, қызметпен қамтылған
елді мекендердің пайызы, қызметтермен
қамтылған аймақтың пайызы - 45
РА5 - Тұрғындарға ұсынылатын және
кірісі төмен немесе кірісі жоқ тұрғындар
пайдаланатын телекоммуникациялық өнім
мен қызметтер саны мен типтері, олардың
сипаттамасы. Көрнекі мысалдарымен баға
құрауға қатысты қабылданатын әдістеме - 45

РА6 - Төтенше жағдайларда телекоммуникация
өнімі мен қызметтерін ұсыну және техникалық
қолдау көрсету және аварияның әсерін
жеңілдету мақсатындағы бағдарламалар - 45
РА7 - Телекоммуникациялық өнімдер мен
қызметтерге қатынау және пайдалануға
қатысты адам құқығын қорғау мәселесін
басқару үшін пайдаланылатын саясат пен
практика - 45
РА8 - Электр қозғағыш күшпен байланысты
мәселелер туралы тұрғындарды хабарландыру
мақсатында пайдаланылатын саясат пен
практика - 46
РА10 - Тарифтердің айқындылығы мен өнім
мен қызметтің құнын қамтамасыз ететін
бастамалар - 46
РА11 - Мақсаты осы өнімді пайдалануда
жауапты, тиімді, экономикалық және қауіпсіз
экологиялық көзқараспен ықпал ететін өнімді
қолдану әдісі мен барлық қасиеттері туралы
клиенттерді ақпараттандыру болып табылатын
бастамалар - 46
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Глоссарий
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл
(стейкхолдермен) –
үдерісі Қоғамға стейкхолдерлердің мүддесін,
күтілетіні мен сақтануын түсінуге, өз қызметіне
оларды қосуға және оларды толғандыратын проблемаларды ескере отырып, шешім қабылдау үдерісіне
көмектеседі.
Қызығушылық танытқан тараптармен сұхбат
(стейкхолдермен) –
еркіндік негізінде жүзеге асырылатын, Қоғам мен оның
стейкхолдерлерімен ұйымдастырылған интерактивті
өзара іс-қимыл, оның аясында Қоғамның мүддесі мен
уәждемесі және оның басты стейкхолдер нақтыланады,
басты стейкхолдерлерге ұнамды оқиғаларды дамытуға
әртүрлі сценарийлерді есепке алады және үйлестіреді,
болашақтың көрінісін келіседі.
Қызығушылық танытқан тараптар (стейкхолдер) –
Қоғамның қызметіне немесе Қоғамның қызметіне
тәуелділерге әсерін тигізе алатын жеке және заңды
тұлғалар тобы.
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) –
Қоғам дамуының ерекшелігі мен деңгейіне жауап
беретін, Қоғам міндеттемелерінің жиынтығы үнемі
қайта қарастырылатын, негізінде Қоғам қаражаты
есебінен орындалатын, басты мүдделі тараптардың
қатысуымен өз еркімен және келісе дайындалатын
және Қоғам дамуына, оның атағы мен абыройын
жақсартуға, корпоративтік тең болуына, сондай-ақ
мүдделі тараптармен конструктивті өзара іс-қимылын
кеңейтуіне көмектесетін, ішкі және сыртқы әлеуметтік
бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған.
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Тұрақты даму саласындағы нұсқама
(GRI нұсқамасы) –
бүкіл әлем бойынша индикаторлар көмегімен тұрақты
даму стандарттарына қол жеткізуді бағалауға
мүмкіндік беретін және қаржылық есептермен аналогия бойынша қорытындысы жарияланатын қаржылық
емес есеп беру стандарты.
Әлеуметтік немесе қаржылық емес есеп беру –
Қоғамның, аймақтың, елдің дамуына Қоғамның шынайы
қосқан үлесі туралы ақпаратты анықтау, бағалау,
бақылау және жариялау.
Тұрақты даму –
болашақ ұрпақты өз қажеттілігімен қанағаттандыру
мүмкіндігінен айырмастан, заманауи талаптарға сәйкес
дамыту.

Қызығушылық танытқан тараптарға
(стейкхолдерлерге) арналған анықтама ақпарат
Толық атауы: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
Пошта мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қаласы,
Сарыарқа ауданы, Абая даңғылы, 31
тел.: +7 (7172) 587 718
факс: +7 (7172) 587 724
E-mail: telecom@telecom.kz,
http://www.telecom.kz

Байланысу телефондары:
Қызметкерлерді басқару және дамыту департаменті
тел.: +7 (727) 258 74 73
тел.: +7 (727) 258 71 16
тел.: +7 (7172) 59 17 77
E-mail: csr@telecom.kz
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