




БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРДЫҢ ЖОЛДАУЫ

2019 жыл NCOC үшін есте қаларлық жыл болды. Компаниямыздың алдында күрделі міндеттер тұрды, 
бірақ біз оларды бірлескен күш-жігеріміздің арқасында орындай алдық. Жыл маңызды әрі күрделі мін-
дет – құрлық және теңіз кешендерінің нысандарында алғаш рет ауқымды күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуден басталды. Әлемдік стандарттар деңгейінде орындалған дайындық жұмыстарынан кейін күрделі 
жөндеу қауіпсіз және тиімді түрде, әрі белгіленген мерзімнен бұрын орындалды. 

Қауіпсіздік әрдайым компаниямыздың негізгі құндылығы болып табылады. Дәл осылай біз Мақсатты нөл-
дік көрсеткішке жету бағытындағы жұмысымызды жалғастырып, бүкіл жыл бойына компанияда техно-
логиялық қауіпсіздік саласында І және ІІ деңгейлі оқиғалар мүлде тіркелген жоқ. Осындай нәтижелердің 
арқасында Қашаған жобасы технологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша әлемдегі ең үздік жобалар-
дың бірі болды. Сонымен бірге біз қоршаған ортаны қорғау саласында да жоғары көрсеткіштерге жетуге 
талпынудамыз. Осыған орай біз қондырғымызды жаңарттық, бұл тұщы су алу көлемін біршама азайтуға 
мүмкіндік берді. Сондай-ақ мұнай өндіру көлемінің 7% ұлғайғанына қарамастан, біз алауда газ жағу 
көлемін алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 9%-ға азайттық. Біз осындай нәтижелерімізді мақтан 
ете аламыз.

Мұнай өндіруге қатысты айтар болсақ, D аралындағы ұңғымаларды қайта жабдықтау жобасы мен  
EPC-4 аралындағы жоғарғы құрылымдар жобасының ойдағыдай аяқталуы мұнай өндіру деңгейін едәуір 
арттыруға ықпал етті. Бүгінгі таңда біз экспорт көлемінің Қазақстан Республикасы мен NCOC акционерлері 
алдындағы міндеттемелерімізде қарастырылған көлемдерден асып түскенін қуана хабарлаймыз. 

Компаниямыз даму жолында және ұзақ мерзімді жоспарлар белгілеуде, сондықтан біз озық әрекет ете 
отырып, өз тәжірибемізбен бөлісудеміз. Осы мақсатта біз жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасын 
жүзеге асыруды жалғастырып жатырмыз. Былтырғы жылы NCOC жалпы шығындарының 50 %-нан асатын 
қаржыны жергілікті кәсіпорындардың әлеуетін арттыруға инвестициялады. Атырау және Маңғыстау об-
лыстарында жүзеге асырылған бірқатар әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар көптеген адамдарға 
пайдалы болды. Бұның ең көрнекі үлгілерінің бірі шалғай елді мекендерді газдандыру жобасы, бұл жоба 
өңірдің тұрғындарына көмектесіп қана қоймай, елдегі ұзақ мерзімді стратегиялық проблеманы шешуге 
қосылған үлес болды. Біз жергілікті халықтың тұрмыс деңгейін көтеруде көшбасшы бола отырып, жер-
гілікті мектептерге, денсаулық сақтау мекемелеріне, спорт және мәдени ұйымдарға, сонымен қатар түрлі 
қоғамдық іс-шаралардың жүргізілуіне қолдау көрсетуді жалғастырдық. Осы инвестициялардың барлығы 
ұлттық экономиканың өркендеуіне және адамдардың тұрмыс деңгейін көтеруге тұрақты түрде үлес қосуға 
ықпал етуде.

NCOC компаниясының осы еңбегінің үкімет деңгейінде танылғаны – біз үшін үлкен мәртебе. Компания-
мыздың энергия үнемдеу және «Жасыл кеңсе» бастамасы үшін ие болған марапаты әр қызметкеріміздің 
NCOC компаниясының табысты әрі тұрақты дамуына қосқан үлесін айғақтайды. Сондай-ақ NCOC компа-
ниясы Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры мұнай-газ компанияларының экологиялық жауапкершілік са-
ласындағы ашықтығы бойынша әзірлеген Еуропалық рейтингіде екінші орын алды. Бір-ақ жылдың ішінде 
NCOC 4-орыннан 2-орынға көтерілді. Бұл қызмет жүргізу кезіндегі ашықтық қағидаттарын ұстануымызды 
және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауымызды тиісті түрде бағалау белгісі болып табылады. Біз 
2019 жылғы табыстарымыздың негізінде келешекте одан да жоғары нәтижелерге қол жеткіземіз деп үміт-
теніп отырмыз. 

Тұрақты дамудың маңыздылығы мақалда жақсы сипатталған: «Жер бізге ата-бабаларымыздан мұра 
ретінде берілген жоқ... Біз оны балаларымыздан қарызға алдық». NCOC тұрақты дамуды ендігәрі таңдау-
ға болатын іс емес, бірден-бір мүмкін болатын нұсқа деп есептейді. Сондықтан біз қызметіміздің өнім 
өндіруден бастап, жобаларға дейінгі барлық аспектілерінде, экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
салаларда әлемдік деңгейдегі көрсеткіштерге жетуге ұмтыламыз. Бұл біздің Қазақстан, бүкіл әлем және 
бір-біріміз алдындағы борышымыз.

Құрметпен, 
Ричард Хоув, 
NCOC басқарушы директоры



ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

2019-й был примечательным годом для NCOC. Перед нашей компанией стояли нелегкие задачи, но 
общими усилиями мы смогли их выполнить. Год начался с важной и сложной задачи – первого круп-
ного капитального ремонта объектов наземного и морского комплексов. После подготовки, выпол-
ненной на уровне мировых стандартов, капитальный ремонт был проведен безопасно, эффективно и 
с опережением графика. 

Безопасность всегда была и остается основной ценностью нашей компании. В этом духе мы про-
должили работу по достижению Нулевого целевого показателя, и в течение всего года в компании 
не было зарегистрировано ни одного происшествия уровня-1 и 2 в области технологической без-
опасности. Благодаря таким результатам проект освоения Кашагана стал одним из лучших в мире по 
показателям технологической безопасности. Мы также стремимся к высоким показателям в области 
охраны окружающей среды. В связи с этим выполнена модернизация нашей установки, что позво-
лило значительно снизить забор пресной воды. Кроме того, мы сократили объемы сжигания газа на 
факеле примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на увеличение добычи нефти 
на 7%. Такими результатами мы можем гордиться!

Что касается добычи, успешное завершение проекта переоборудования скважин на Острове D и 
проекта верхних строений на острове EPC-4 позволило значительно увеличить объемы добычи. 
Сегодня мы рады сообщить, что объемы экспорта превысили объемы, предусмотренные в наших 
обязательствах перед Республикой Казахстан и акционерами NCOC. 

Наша компания развивается и строит долгосрочные планы, поэтому мы действуем на опережение и 
передаем свой опыт другим. С этой целью мы продолжаем реализацию нашей программы по разви-
тию местного содержания. В прошлом году более 50% от общих затрат NCOC было инвестировано в 
повышение потенциала местных предприятий. Реализация ряда проектов инфраструктуры и соци-
ального назначения в Атырауской и Мангистауской областях принесла пользу многим людям. Одним 
из самых ярких примеров является проект газификации удаленных населенных пунктов, который не 
только помог жителям региона, но и стал вкладом в решение долгосрочной стратегической про-
блемы в стране. Будучи лидером в повышении уровня жизни местного населения, мы продолжили 
оказывать поддержку местным школам, учреждениям здравоохранения, спортивным и культурным 
организациям, а также в проведении различных общественных мероприятий. Все эти инвестиции 
способствуют устойчивому вкладу в национальную экономику и повышению уровня жизни людей.

Признание деятельности NCOC на государственном уровне является для нас большой честью. На-
града за энергосбережение и «Зеленый офис», которую получила наша компания, отражает вклад 
каждого работника в успешное и устойчивое развитие NCOC. Кроме того, компания NCOC заняла 
второе место в Евразийском рейтинге открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической 
ответственности, подготовленном Всемирным фондом дикой природы. Всего за год NCOC переме-
стился с 4-го на 2-е место. Это важное признание нашей приверженности принципам прозрачности 
при ведении деятельности и ответственного отношения к окружающей среде. Мы надеемся достичь 
еще более высоких результатов в будущем на основе успехов 2019 года. 

Важность устойчивого развития лучше всего описана в пословице «Мы не наследуем землю от 
наших предков... Мы берем ее взаймы у наших детей». NCOC считает, что устойчивое развитие уже 
не является делом выбора – это единственный возможный вариант. Поэтому мы стремимся достичь 
показателей мирового класса во всех аспектах деятельности, от производства до проектов в эколо-
гической и социально-экономической сферах. Это наш долг перед Казахстаном, мировым сообще-
ством и друг перед другом.

С уважением, 
Ричард Хоув 
Управляющий директор компании NCOC



MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

2019 was an impressive year for NCOC. The year was full of tremendous new challenges but our company rose 
to meet those opportunities. We started the year with an important and challenging task: the first-ever major 
turnaround of onshore and offshore facilities. After world-class preparation, we delivered the turnaround safely, 
effectively, and ahead of schedule. 

Safety is and will always remain our fundamental value. In that spirit, we continued our Goal Zero journey and 
achieved zero Tier 1 or Tier 2 process safety incidents for the entire year. This result positions the Kashagan 
asset among the best process safety performance assets in the world. We also want to be good stewards of 
our environment. So we performed some upgrades to our plant which allowed us to substantially reduce fresh 
water intake. We also reduced flaring by about 9% compared to the previous year, even with oil production 
increasing by 7%. These are results that we can be proud of.

In terms of production, successful completion of the D-Island well conversion project and EPC-4 topside project 
allowed a substantial increase to production levels. Today, we are pleased to have exported volumes above and 
beyond those that we committed to the Republic of Kazakhstan and NCOC shareholders. 

As a growing company with a long future, we take a proactive approach and seek to ‘pay it forward’. 
Therefore we have continued our local content development programme, investing more than 50% of NCOC’s 
total expenditures last year into improving the capabilities of national enterprises. A number of social and 
infrastructure projects completed in Atyrau and Mangystau Oblasts have benefitted many people. One of 
the brightest examples is the Remote Village Gasification project, which not only helped the region but also 
contributed to a longstanding strategic issue in the country. As community leaders, we continued to provide 
support to local schools, healthcare, sports and culture organisations, and other community events. All these 
investments will make a lasting impact in the national economy and lives of people.

It was a great honour to see that NCOC efforts are recognized at the government level. The Energy Saving and 
Green Office award that we received reflects each employee’s contribution towards making NCOC a successful 
and sustainable company. In addition, NCOC ranked second in the Eurasian Environmental Transparency Rating 
of Oil & Gas Companies organized by the World Wildlife Fund. In only one year, NCOC rose from 4th to 2nd 
position, an important recognition of our commitment to lead our business transparently and environmentally 
responsibly. We look forward to achieving even stronger outcomes in the future by building on the successes of 
2019. 

The importance of sustainable development is best described in proverb "We do not inherit the land from our 
ancestors… we borrow it from our children". In NCOC, we believe that sustainable development is no longer a 
matter of choice; it is the only viable option. Therefore we strive for world-class performance in all areas of our 
business, from production to projects to environmental to social and economic areas. This is what we owe to 
Kazakhstan, our world, and each other. 

Sincerely,  
Richard Howe 
Managing Director, NCOC



МАЗМҰНЫ
1  СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  10

1.1. Жобаның сипаттамасы  10
1.2. 2019 жылы орындалған жұмыстар  12
1.3. Экспорттау нұсқалары  13
1.4. NCOC компаниясының басқару жүйелері  14

2  NCOC ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ  18

3  ЕСЕПТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ  24

3.1. Тұрақты даму мақсаттары  25

4  ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА  30

4.1. Денсаулық пен еңбек қорғау  30
4.2. Технологиялық қауіпсіздік және активтердің тұтастығы  32
4.3. Тұщы су  33
4.4. Парниктік газдардың эмиссиялары  34

5  ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ  40

5.1. Саясаттар мен бағдарламалар  40
5.2. Каспий өңіріндегі экожүйенің биоәртүрлілігі  42
5.3. Су қоймаларына төгінділер  46
5.4. Парник газдарға жатпайтын атмосфералық шығарындылар  47
5.5. Мұнайдың қоршаған ортаға төгілуі   50
5.6. Қалдықтар  53
5.7. Құрлықтағы және теңіздегі зерттеулер  54
5.8. Пайдаланудан шығару және қалпына келтіру шаралары  55

6  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК  58

6.1. Энергия  58
6.2. Газды алауда жағу  60

7  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА  64

8  ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА  68

8.1. Жергілікті қамтуды дамыту көрсеткіштері  68
8.2. Жергілікті қамту: NCOC компаниясының саясаты және бағдарламалары  68
8.3. Жергілікті өндірістік қуаттарды ұлғайту  70
8.4. Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар  72
8.5. Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы  80
8.6. Жергілікті халықпен қарым-қатынас  80
8.7. Қызметкерлердің тұрып жатқан өңірлеріндегі қоғамдық өмірге қатысуы  83
8.8. Кәсіптік-техникалық оқыту және біліммен бөлісу  85



8.9. Шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру  85
8.10. NCOC компаниясының еңбек ресурстары; еңбек құқықтары  86
8.11. Адам құқықтарының сақталуына кешенді аудит жүргізу  88
8.12. Іскерлік әдеп  89
8.13. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу  90
8.14. Жалпымемлекеттік қызметке қатысу  91

9  ЕСЕПТІЛІК ПРОЦЕСІ  92

9.1. Қағидаттар  92
9.2. Мәнділік  92
9.3. Деректер хаттамалары   92
9.4. Сәйкестікті қамтамасыз ету   93
9.5. IPIECA 2015 есептілік кестесі  93

 CОДЕРЖАНИЕ
1  СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРО-КАСПИЙСКОМ ПРОЕКТЕ  98

1.1. Описание проекта  98
1.2. Работы, выполненные в 2019 году  101
1.3. Варианты экспорта  102
1.4. Системы руководства и управления NCOC  102

2  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ NCOC  106

3  СТРУКТУРА ОТЧЕТА  112

3.1. Цели устойчивого развития  113

4  СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА  118

4.1. Охрана здоровья и труда  118
4.2. Технологическая безопасность и целостность активов  120
4.3. Пресная вода  121
4.4. Эмиссии парниковых газов  122

5  РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  128

5.1. Политики и программы  128
5.2. Биоразнообразие экосистемы каспийского региона  130
5.3. Сбросы в водоемы  134
5.4. Выбросы в атмосферу, не относящиеся к парниковым газам  134
5.5. Разливы нефти в окружающую среду  138
5.6. Отходы  141
5.7. Наземные и морские исследования  142
5.8. Вывод из эксплуатации и восстановительные меры  143



6  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  146

6.1. Энергия  146
6.2. Сжигание газа на факеле  148

7  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  152

8  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯСФЕРА  156

8.1. Показатели развития местного содержания  156
8.2. Местное содержание: политика и программы NCOC  156
8.3. Наращивание местных производственных мощностей  158
8.4. Проекты инфраструктуры и социального назначения  160
8.5. Программа спонсорства и благотворительности  163
8.6. Взаимодействие с местным населением  168
8.7. Участие сотрудников в общественной жизни регионов проживания  172
8.8. Профессионально-техническое обучение и передача знаний  173
8.9. Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами  174
8.10. Трудовые ресурсы NCOC; трудовые права  174
8.11. Комплексный аудит соблюдения прав человека  177
8.12. Деловая этика  178
8.13. Предотвращение коррупции  179
8.14. Участие в общегосударственной деятельности  179

9  ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ  180

9.1. Принципы  180
9.2. Значимость  180
9.3. Протоколы данных  180
9.4. Обеспечение соответствия  181
9.5. Таблица отчетности IPIECA 2015  183

TABLE OF CONTENTS
1  ABOUT THE NORTH CASPIAN PROJECT  186

1.1. Project description  186
1.2. 2019 activities  188
1.3. Export options  188
1.4. NCOC governance and management systems  190

2  NCOC PERFORMANCE DATA  194

3  REPORT STRUCTURE  200

3.1. Sustainable development goals  201



4  SOCIO-ENVIRONMENT  206

4.1. Health and safety  206
4.2. Process safety and asset integrity  208
4.3. Fresh water  209
4.4. Greenhouse gas emissions  210

5  ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP  216

5.1. Policies and programmes  216
5.2. Biodiversity of the Caspian ecosystem  218
5.3. Discharges to water  221
5.4. Non-GHG air emissions  222
5.5. Oil spills to the environment  226
5.6. Waste  229
5.7. Onshore and offshore surveys  230
5.8. Decommissioning and remediation  231

6  ECO-EFFICIENCY  234

6.1. Energy  234
6.2. Flaring  236

7  ECONOMIC BENEFITS TO KAZAKHSTAN  240

8  SOCIO-ECONOMIC  244

8.1. Local content performance  244
8.2. Local content: NCOC policy and programmes  244
8.3. Growing local industry capability  245
8.4. Social infrastructure projects  248
8.5. Sponsorship and donations programme  251
8.6. Engagement with the local community  256
8.7. Employee engagement in the community  260
8.8. Job skills training and knowledge transfer  262
8.9. Nationalization  263
8.10. NCOC workforce; labor rights  263
8.11. Human rights due diligence  264
8.12. Business ethics  265
8.13. Preventing corruption  266
8.14. Engagement in public policy  267

9  REPORTING PROCESS  268

9.1. Principles  268
9.2. Materiality  268
9.3. Data protocols  268
9.4. Assurance  268
9.5. IPIECA 2015 reporting table 269



Ал сіз білесіз бе? 

СОЛТҮСТІК 
КАСПИЙ 

БОЙЫНША ӨНІМ 
БӨЛІСУ ТУРАЛЫ 

КЕЛІСІМГЕ 
1997 жылғы 18 қарашада Вашингтон 
қаласында жеті трансұлттық компания 
– «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш 
Петролеум», «Мобил», «Шелл», 
«Статойл», «Тоталь» және Қазақстан 
Республикасы қол қойды, бұл ретте ҚР 
мүдделерін «Қазақстанкаспийшельф» 
компаниясы білдірді. Осы маңызды шараға 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев және АҚШ Вице-
президенті Альберт Гор қатысты.





 | ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП | 201910

СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1. ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Солтүстік Каспий жобасы – Қазақстандағы теңіз мұнай-газ кен орындарын игеру бойынша алғашқы 
ауқымды жоба. Оның құрамына үш кен орны кіреді: Қашаған, Қайраң және Ақтоты. 

Қашаған алып кен орны соңғы елу жыл ішінде ашылған ең ірі мұнай кен орындарының бірі болып 
табылады, оның өндірілетін қорлары шамамен 9-13 миллиард баррель (1-2 миллиард тонна) мұнайды 
құрайды. Қашаған кен орнының коллекторы Атырау қаласынан 80 км қашықтықта, қайраңдағы тереңдігі 
3-4 метр суда және теңіз түбінен 4 км-ден астам (4 200 метр) тереңдікте жатыр.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ЖОБАСЫНЫҢ І КЕЗЕҢІНДЕ ТЕҢІЗДЕГІ КҮРДЕЛІ КЛИМАТТЫҚ 
ЖАҒДАЙЛАРДА  ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК, ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА САЛАЛАРЫНДА 
КӨПТЕГЕН ҚИЫНДЫҚТАР ТОҒЫСТЫ. СОЛ СЕБЕПТІ БҰЛ ЖОБА БҮКІЛ ӘЛЕМ ТАРИХЫНДАҒЫ ЕҢ 
ІРІ ЖӘНЕ АНАҒҰРЛЫМ КҮРДЕЛІ ЖОБАЛАРДЫҢ БІРІ БОЛДЫ.

СКӨБК МЕРДІГЕРЛЕР АЛАҢЫ
Атырау

Қашаған Қайраң

Ақтоты

Мердігерлік блоктар
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Күкіртті газды кері айдау  
Қашаған кен орнында қазіргі уақытта өндіріліп жатқан флюид көмірсутегілер қоспасынан: метан, этан, 
көмірқышқыл газ және көмірсутегі сияқты жеңіл газ тәрізді компоненттерден және анағұрлым ауыр мұнай 
компоненттерінен тұрады. Қашаған кен орнының коллекторы жоғары қысыммен (700 бардан астам) және 
күкіртсутегінің (H2S) жоғары концентрациясымен ерекшеленеді, яғни өндіріліп жатқан газ күкіртті газ 
болып табылады.

Күкіртті газ күкіртсутегіні (H2S) жою үшін тазартылады. Осы процестің нәтижесінде қарапайым күкірт 
түзіледі. Біз өндіріп жатқан мұнай көлемі біз өңдей алатын күкіртті газдың көлемімен шектеліп отыр. 

Қашаған кен орнының артықшылығы – жоғары қысымдағы күкіртті газды қойнауқатқа кері айдау іс 
жүзінде кен орнының мұнай бергіштігін арттыруға жол ашады. Осылайша, күкіртті газды қойнауқатқа 
кері айдау экологиялық жағынан да, өндірістік жағынан алғанда да Қашаған кен орнының мұнай беру 
коэффициентін арттыруға және сонымен бірге күкірт өндірісін азайтуға мүмкіндік беретін оңтайлы шешім 

Бұрғылау 
аралы

КАСПИЙ ТЕҢІЗІ
Атырау

Отын газының құбыр желісі
Тазартылмаған мұнай құбыр желісі
Тазартылмаған газ құбыр желісі

ТӨК аралы

Өнім
өндіру

ұңғымалары

Болашақ

Тауарлық газ құбыр желісі
Тауарлық мұнай құбыр желісі

Жайық өзені

Бұрғылау 
аралы

Бұрғылау 
аралы

Бұрғылау 
аралы

NCOC компаниясының Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі 
туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда 
жарияланған және олар мыналарды қамтиды:

• Қашаған кен орнын игеру жобасының негізгі кезеңдерінің тарихы
• Жобаны жүзеге асыру кезіндегі қиындықтардың нақты сипаттамасы

Анағұрлым нақты 
ақпарат

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН  
ИГЕРУ ЖОБАСЫ
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болып отыр. Жеңіл газ тәрізді компоненттер D аралында анағұрлым ауыр мұнайлы фракциялардан 
бөлінеді. Өндірілген газ көлемінің шамамен жартысын жоғары қысыммен коллекторға, яғни өзі бұрын 
өндірілген қойнауқатқа кері айдауға болады. Газдың қалған бөлігі «Болашақ» атты мұнай мен газды 
кешенді дайындау қондырғысына жіберіліп, онда «күкіртті» газ құрамындағы күкіртсутегіден тазартылуда. 
Дайындалған немесе «күкіртсіздендірілген» газ құрлық және теңіз нысандары үшін ішінара электр 
энергиясын өндіруге пайдалануда және ішінара тауарлық газ ретінде сатуға жіберілуде. 

Келешек жобалар  
Қашағанды игерудің І кезеңі – Солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісу туралы келісім шеңберіндегі 
лицензиялық алаңда алғашқы игеру жобасы. Оның шығындары шамамен 55 млрд АҚШ долларын құрады. 
Коммерциялық өндіру 2016 жылы басталды. 

NCOC компаниясы Атырау қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай шамамен 125 км және NCOC D аралының 
технологиялық өндіріс кешенінен шығысқа қарай 48 км қашықтықтағы суы тайыз алаңда орналасқан Ақтоты 
және Қайраң кен орындарын игерудің бірнеше сценарийін зерделеді. Осы екі кен орны күкіртті компоненттер 
мөлшерінің жоғары болуымен, ұңғыма түбі қысымының жоғарылығымен және коллекторлардың 3-4,5 
км аралығындағы тереңдікте болуымен көршілес Қашаған кен орнына ұқсас. Осы кен орындарының 
алаңдарындағы су Қашаған кен орнының алаңындағы судан тайыз: су тереңдігі 0-2 метр аралығында. 

Ағымдағы мұнай бағаларын және шығындарды есепке алғанда аталған кен орындарын жеке-жеке 
игеру соларға ұқсас, мұнайының құрамында күкірт мөлшері жоғары басқа кен орындарын игеру 
сияқты күрделі мәселе болмақ. Ақтоты және Қайраң кен орындарын синергиялық игеру Қашаған 
кен орнын кейінгі кезеңдерде игеруді оңтайландыра алады. Алайда Қашаған кен орнындағы 
коллектордың күйін жақсылап түсіну және алынған деректерді игеру жоспарларын оңтайландыру 
үшін пайдалануға қосымша уақыт қажет. 2018 жылы ҚР Үкіметі NCOC компаниясына игеру 
нұсқаларын қосымша зерделеу мақсатында жұмыстарды 2022 жылдың аяғына дейін бес жылға 
ұзартуға рұқсат берді.

NCOC Солтүстік Каспий жобасы шеңберіндегі келешек кеңею мүмкіндіктерін белсенді зерделеуде. Бұған 
құрлықтағы мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысының қуаттарын кеңейту, жаңа теңіз аралдары 
және жаңа ұңғымаларды бұрғылау жұмыстары енуі мүмкін. 

1.2. 2019 ЖЫЛЫ ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР 

Қашағанда 2016 жылы мұнай өндіру басталған кезден бастап 2019 жылдың аяғына дейінгі кезеңде 
NCOC компаниясы 36,6 млн тонна тұрақтандырылған мұнай өндірді. Өндірістік сенімділіктің жалпы 
көрсеткіштері жоғары деңгейде және әлі де күткенімізден асып тұр, бұл NCOC компаниясына алауда газ 
жағу көлемін барынша азайтуға мүмкіндік беріп отыр.

2019 жылы NCOC компаниясы Қашаған кен орнының теңіздегі және құрлықтағы нысандарында алғаш 
рет күрделі жөндеу жұмыстарын қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүргізіп, оларды белгіленген 
мерзімнен 10 күн бұрын аяқтады.

NCOC күрделі жөндеу барысында теңіз кешенінде газды қойнауқатқа айдау жүйесін түрлендірді. Газды 
қойнауқатқа айдау көлемін ұлғайту нәтижесінде мұнай өндірісі тәулігіне шамамен 30 мың баррельге 
өсіп, нақты деңгейі орташа алғанда тәулігіне 370 000 баррельді құрайды.

Күрделі жөндеу жұмыстарын табысты аяқтау және газ айдау үшін теңіз нысандарының 
конфигурацияларын өзгерту арқасында мұнай өндірудің жалпы көлемі 14.13 миллион тоннаны құрады, 
бұл былтырғы көрсеткіштен 7% жоғары.

2019 жылы экспортқа шығарылған күкірт көлемі 1,5 миллион тоннаға  жетті, бұл өткен жылға қарағанда 
14% жоғары. 
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Қазақстан Каспий тасымалдау жүйесі (жоспарлануда)
Баку - Тбилиси - Джейхан

Атырау - Самара

Каспий құбыр консорциумы

Алашаңқай (салынуда)

Самара

ТҮРКМЕНСТАН

ӨЗБЕКСТАН

КЫРГЫЗСТАН
ҚЫТАЙ

МОҢҒОЛИЯ
ҚАЗАҚСТАН

РОССИЯ

УКРАИНА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН
ТҮРКИЯ

АРМЕНИЯ

ИРАН

ИРАКСИРИЯ

Джейхан

Тбилиси

Новороссийск

Баку

Құрық

Атырау

Ескене

Кеңқияқ

Құмкөл

Атасу

Алашаңқай

ШИКІ МҰНАЙДЫ ЭКСПОРТТАУ БАҒЫТТАРЫ

Жақын келешектегі жоспарлар 
Алдағы ықтимал кезеңдер Қашаған кен орнында қолданылып жатқан шикі газ айдау компрессорларын 
жаңартуды, теңіз және құрлық нысандарының өндірістік қуаттарын арттыруды, қосымша бұрғылау 
жұмыстарын және нысандар арасында қосымша құбыр желілерін тартуды қамтиды. Егер осы жетілдіру 
жөніндегі шаралар Қазақстан Үкіметімен және инвесторларымызбен келісілетін болса, олар өнім өндіру 
деңгейін тәулігіне 450 мың баррельге дейін немесе одан әлдеқайда жоғары деңгейге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік бермек.

1.3. ЭКСПОРТТАУ НҰСҚАЛАРЫ

2017 Ж. ҚАРАША АЙЫНЫҢ ОРТАСЫНАН БАСТАП МҰНАЙДЫҢ ЭКСПОРТЫ КАСПИЙ ҚҰБЫР 
КОНСОРЦИУМЫНЫҢ ЖАҚЫНДА КЕҢЕЙТІЛГЕН АТЫРАУ – НОВОРОССИЙСК ҚҰБЫР ЖЕЛІСІМЕН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛУДА. БҰҒАН ДЕЙІН МҰНАЙДЫҢ БІРАЗ КӨЛЕМІ СОЛТҮСТІК БАҒЫТТАҒЫ АТЫРАУ – САМАРА 
ҚҰБЫР ЖЕЛІСІМЕН ДЕ (РЕСЕЙЛІК «ТРАНСНЕФТЬ» ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСЫЛЫП) ЭКСПОРТТАЛҒАН. СОНДАЙ-
АҚ ШЫҒЫС БАҒЫТЫНДАҒЫ БАСҚА БАҒЫТ – АТЫРАУ – АЛАШАҢҚАЙ ҚҰБЫР ЖЕЛІСІ БАР, ОЛ ҚАЗІРГІ 
УАҚЫТТА ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНЫҢ ӨНІМДЕРІН ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН ПАЙДАЛАНЫЛЫП ЖАТҚАН ЖОҚ.

Тауарлық газ арнайы құбыр желісімен Мақатқа тасымалданып, содан кейін «ҚазТрансГаз» компаниясының 
инфрақұрылымдық нысандарына беріледі. Күкіртті тасымалдау теміржол бойымен жүзеге асырылуда. 

Күкірттің басым бөлігі Санкт-Петербург маңындағы Усть-Луга портындағы Еуропалық күкірт терминалына 
жеткізіледі. Шамамен алты құрамның біреуі Қара теңіздегі Қапқаз портына жөнелтіледі. Қашаған кен 
орнының күкірті негізінен Солтүстік Африка тыңайтқыштар нарығына жеткізіледі; сонымен қатар күкірттің 
біраз көлемі Түркияға, Бразилияға және АҚШ-қа сатылады, ал бір бөлігі тіпті Оңтүстік Африкаға және 
Қытайға жөнелтіледі. Қашаған кен орнында өндірілген күкірт қазіргі уақытта өсіп жатқан көлемінің 
арқасында халықаралық күкірт нарығында маңызды орынға ие болып отыр.

Әрбір акционер өнімдегі өз үлесін тасымалдау және өткізу үшін өзі жауапкершілік атқарады.
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АКЦИОНЕРЛЕР

1.4. NCOC КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ 

Солтүстік Каспий жобасы 1997 жылы Қазақстан Республикасы мен ірі мұнай-газ компанияларының 
халықаралық Консорциумы арасында жасалған Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім 
шеңберінде жүзеге асырылуда. 

Қазіргі уақытта, дәл жиырма жылдан кейін, осы консорциумның құрамына әлемдегі ең ірі және 
анағұрлым тәжірибелі жеті энергетикалық компания кіреді. Олар: «ҚазМұнайГаз», «Эни», «ЭксонМобил», 
«Шелл», «Тоталь», CNPC және «Инпекс» компаниялары. Акционерлердің әрқайсысы өнімдегі өзінің 
үлесін тасымалдау мен өткізу үшін, есеп беру және сол өнімді СКӨБК-ге сай Үкіметпен бөлісу үшін дербес 
жауапкершілік атқарады.

Жобаның басқарылуын акционерлер атынан әрекет ететін Оператор жүзеге асырады. 2015 жылға дейін 
Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде Оператор кен орнын игеру мен өнім өндіру бойынша белгілі 
жұмыстарды төрт агент-компанияға жүктеген операциялық үлгі қолданылып келген болатын. 2014 
жылдың аяғында акционерлер бірыңғай Оператор – «North Caspian Operating Company N.V.» (NCOC) 
компаниясын тағайындау арқылы басқаруды одан әрі біріктіру және нығайту туралы келісімге келді1. 
NCOC компаниясының жоғарғы басшысы – басқарушы директор. 

1 Осы жолда және одан әрі осы құжаттың мәтіні бойынша «NCOC» аббревиатурасы тек «North Caspian Operating Company N.V.» 
компаниясын ғана білдіреді. «Оператор» термині құжаттың мәтініне қарай NCOC компаниясына немесе СКӨБК бойынша бұрынғы 
басқа кез келген Операторға қатысты қолданылуы мүмкін.
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Компанияның жүйелері мен процестерінің анағұрлым қатаң халықаралық стандарттарға сәйкес болуын 
қамтамасыз ету үшін NCOC компаниясы келесі стандарттар бойынша сертификаттаудан өтті:
• ISO 9001:2015 «Сапаны басқару жүйелері»;
• ISO 14001:2015 «Экологиялық менеджмент жүйелері»;
• OHSAS 45001:2018 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджментінің жүйелері».

Осы сертификаттарға сәйкестікті бағалайтын тәуелсіз сараптама NCOC компаниясынан стандарттарға 
сәйкестікті тұрақты түрде растауды ғана емес, сонымен қатар басқару жүйелерін үнемі жақсартып 
отыруды талап етеді.



АРАЛДАРДЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ 

КЕЗІНДЕ 13 МЛН 
ТОННА ТАС 

ЖЫНЫСТАРЫ 
ПАЙДАЛАНЫЛДЫ, 
200 мың текше метрден астам бетон 
құйылды, аралдардағы жабдықтардың 
салмағы 107 000 тоннаға тең, бұл 
Дубай қаласында салынған әлемдегі ең 
биік Бурдж Халифа атты ғимараттың 
болат арматураларының салмағынан екі 
есе көп.

Ал сіз білесіз бе? 
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NCOC ҚЫЗМЕТІНІҢ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

2016 2017 2018 2019

ӨНДІРІС
Мұнай өндіру көлемі (ұңғымалар сағасында, млн тонна) 0,96 8,29 13,22 14,13
Газ өндіру көлемі  
(ұңғымалар сағасында, млрд текше метр) 0,59 4,80 7,70 8,45

• Соның ішінде кері айдалатын көлем  
(млрд стандартты текше метр) 0 0,32 2,24 3,15

Өндірілген күкіртті экспорттау көлемі (мың тонна) 0 109 1 056 1 207
• Блоктарда сақталып жатқан күкірттің жыл аяғындағы 

көлемі (мың тонна) 120 1 121 1 409 1 527

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
Өндірістік жарақаттар мен аурулар

• Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейі (ТЖЖД), млн 
адам-сағатқа шаққанда 0,81 0,60 0,44 0,88

NCOC қызметкерлері 0,86 0,76 0,66 0,47

Мердігерлер 0,80 0,55 0,36 1,01
• Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары (ЕУҚO) млн 

адам-сағатқа шаққанда 0,29 0,32 0,09 0,11

NCOC қызметкерлері 0,57 0,30 0,17 0

Мердігерлер 0,22 0,33 0,06 0,14

• Адам өлімі болған оқиғалар 0 0 0 0
• Адам өлімі болған жазатайым оқиғалар, млн адам-

сағатқа шаққанда 0 0 0 0

• Адам өлімі болған оқиғалар деңгейі, млн адам-сағатқа 
шаққанда 0 0 0 0

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 1-деңгейлі оқиғалар 
саны (API RP 754 құжатына сай)2 0 3 0 0

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 2-деңгейлі оқиғалар 
саны (API RP 754 құжатына сай2) 1 11 2 0

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Парникті газдардың эмиссиялары

• Тікелей шығарындылар (1-көлем), CO2 баламасындағы 
мың тонна3 1 395 2 974 3 333 3 068

2  API RP 754 – Америка мұнай институтының тәжірибелік ұсыныстары, олар мұнай-химия және мұнай өңдеу салаларының 
технологиялық қауіпсіздік көрсеткіштерін төрт деңгейге бөледі. 1-ші және 2-ші деңгейлер есепті жариялауға жол береді.  
(www.api.org қараңыз.)

3  ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2010 жылғы 5 қарашадағы № 280-э(ө) бұйрығымен бекітілген Парниктік газдардың 
шығарындыларын есептеу жөніндегі жекелеген әдістемелерге сай CO2 баламаларын есептеу үшін пайдаланылатын ғаламдық жылыну 
потенциалының коэффициенттері 100 жылға болжау шегі бойынша CH4 үшін 21 және N2O үшін 310 құрайды. Шығарындыларды 
есептеу бекітілген әдістемелер мен ҚР Экологиялық кодексінде белгіленген талаптар және қолданылатын нормативтік құжаттар 
негізінде, сонымен қатар Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 2006 жылы шығарған Парниктік газдарды 
ұлттық деңгейде түгендеу жөніндегі басшылыққа алынатын нұсқауларға сай нысан деңгейінде жүзеге асырылады.
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2016 2017 2018 2019

Көмірқышқыл газ (CO2 ), мың тонна 1 384 2 852 3 158 2 885

Метан (CH4), CO2 баламасындағы мың тонна 6,2 115 167 175

Азот оксиді (N2O), CO2 баламасындағы мың тонна 4,7 6,7 8 7,9
• Жанама шығарындылар (2-көлем, импортталатын 

энергия), CO2 баламасындағы мың тонна4 10,3 10,2 10 8

• Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы, 
өндірілетін мұнай көлемі үшін мұнай эквивалентінің 1000 
тоннасына шаққандағы CO2 эквивалентіндегі мың тонна,5

Қ/Ж 237 180 159

Отын-энергетика ресурстарын тұтыну 

• Жалпы тұтыну, млн гигаджоуль (ГДж)6 14,0 29,8 42,25 37,63
• Үлесті энергия тұтыну, өндірілетін мұнай көлемі үшін 

мұнай баламасындағы тоннаға шаққандағы ГДж5 Қ/Ж 2,36 2,05 1,94

• NCOC компаниясы экспорттайтын (импорттайтын) 
электр энергиясының жалпы көлемі, млн ГДж (0,11) (0,12) (0,11) (0,11)

Көмірсутегілерді алауда жағу, млн стандартты8 
текше метр 129 104 63 57,7

Тұщы су

• Су алудың жалпы көлемі, мың текше метр 1 014 1 148 964 1 064
• Теңіз суынан өндірілетін тұщы судың жалпы көлемі, 

мың текше метр 112 21 36 39

• Су алудың жалпы көлемі, мың текше метр 1 126 1 169 1 000 940
• Тұщы су тұтыну қарқындылығы, өндірілетін мұнай 

көлемі үшін мұнай баламасындағы 1 000 тоннаға 
шаққандағы тұтынылған судың тоннасы6

Қ/Ж 93 52 55

Беткі суға бақылаудағы төгінді

• Көмірсутегі шикізаты, метрикалық тонна 0 0 0 0

Атмосфераға тарайтын шығарындылар
• Ұшпа органикалық қосылыстардың (ҰОҚ) 

шығарындылары, тонна 637 9218 943 1 113

4 Есептер электр энергиясын жанама тұтыну негізінде сұраныс тарапындағы шығарындылар коэффициентін қолдана отырып жасалады. 
Аталған коэффициент ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Қазақ экология және климат ғылыми-зерттеу институты (2012 ж.) 
шығарған «Электрэнергетикалық жүйелерге арналған шығарындылар коэффициентін есептеу әдістемесі» құжатына сай, KazEnergy веб-
сайтынан табуға болатын Еуропалық қайта құру және даму банкінің осы құжатқа жалғанған әдістемесі (Lahmeyer International, 2012 
ж.) негізінде 2017 ж. Қазақстан электр жүйесі үшін (біріктірілген қорлар коэффициенті) 0,998 т CO2-бал./МВт-сағ шамасына тең, аталған 
сайтта парниктік газдар бойынша стандарттар жарияланған.

5 Қарқындылық мәндері үшін қалыптандыру коэффициенті 2018 жылы мұнай баламасының 18,55 млн тоннасын (мұнай бал. тоннасы) 
құрайды. Бұл коэффициент Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастығының «Мұнай-
газ компанияларының тұрақты даму саласындағы ерікті есептілігі жөніндегі нұсқауының» 3-басылымында (2015 ж.), 37-бетте берілген 
экологиялық деректер үшін ұсынылған қалыптандыру коэффициенттеріне сай ұңғыма сағасында өндірілетін шикі мұнай, құрғақ 
газ және газ конденсатын өндірудің (соның ішінде алауда жағылатын және отын ретінде пайдаланылатын газды қосқанда, бірақ 
қойнауқатқа айдалатын газды санамағанда) жалпы көлемі негізінде мұнай бал. тонналарымен есептеледі. Шикі мұнайдың тоннамен 
есептелетін физикалық көлемдері мұнай тоннасына шаққанда 1,018 мұнай бал. тоннасы коэффициентіне көбейту арқылы мұнай бал. 
тоннасына айналдырылады. Ілеспе газдың физикалық көлемдері 0,932 мұнай бал. тоннасы/мың ст. текше м. коэффициентіне көбейту 
арқылы мұнай бал. тоннасына айналдырылады. Қайта есептеу коэффициенттері Қазақстан Республикасы 

 Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 11 тамыздағы № 160 бұйрығымен бекітілген «Отын-
энергетикалық теңгерімді қалыптастыру және энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу 
бойынша әдістеменің» 2-қосымшасында көрсетілген. 

6 1 мегаватт-сағ (МВт-сағ) = 3,6 гигаджоуль (ГДж)
7 20 °С мен 1 атм. шамасындағы стандартты текше метр. Газды алауда жағу көлемдері туралы есептілік нысаны Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы № 1104 қаулысымен бекітілген.
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9  10 Тек NCOC N.V. компаниясының қызметкерлері Басқарушы лауазымдар СКӨБК бойынша 1-інші және 2-нші санаттарға сәйкес келеді, 
инженерлер-техниктер лауазымдары СКӨБК бойынша 3-інші және 4-інші санаттарға сәйкес келеді және көмекші лауазымдар СКӨБК 
бойынша 5-санатқа сәйкес келеді. 

10  Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы Қазақстан Республикасының 2010 жылғы «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» заңында белгіленген Жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесінде берілген. («Жер қойнауы және 
жер қойнауын пайдалану туралы» заңдағы NCOC компаниясы пайдаланатын жергілікті қамту анықтамасына сілтемені қараңыз».)

2016 2017 2018 2019

• Күкірт диоксидінің (SO2) шығарындылары, тонна 56 408 41 717 27 949 22 760

• Азот оксидтерінің (NOx) шығарындылары, тонна 1 430 2 874 2 550 3 711

Қоршаған ортаға төгілімдер 

• Қоршаған ортаға көлемі 1 баррельден көп мұнай 
төгілімдерінің саны 0 0 0 0

• Төгілген көмірсутегі шикізатының (мұнайдың) көлемі, 
тонна 0 0 0 0

Қалдықтар

• Кәдеге жаратылатын қалдықтардың жалпы көлемі, 
тонна 23 205 26 353 10 976 13 726

Соның ішінде жергілікті нормаларға сай қауіпті деп 
жіктелген қалдықтар, тонна 12 090 17 310 5 731 9 092

 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА
NCOC компаниясындағы шетелдік мамандарды 
қазақстандық кадрлармен алмастыру9 

• Басшы лауазымдардағы жергілікті персоналдың 
пайыздық үлесі 69 75 80 82

• Инженерлік-техникалық лауазымдардағы жергілікті 
персоналдың пайыздық үлесі 96 97 95 95

• Жұмысшы және қосалқы лауазымдардағы жергілікті 
персоналдың пайыздық үлесі 100 100 100 100

NCOC персоналының құрылымы, әйелдердің 
пайыздық үлесі 33 32 32 29,18

NCOC компаниясының қаржылық қолдауымен 
оқып жатқан Қазақстан азаматтарының жиынтық 
саны, мың адам

15 16 16 18

NCOC компаниясының Қазақстан азаматтары 
болып табылатын қызметкерлерін кәсіби 
оқытудың қарқынды курстарының жиынтық құны, 
млн АҚШ доллары

255 260 263 289

Жергілікті жабдықтаушыларға тауарлар, жұмыстар 
және қызметтер үшін төленген жиынтық 
төлемдер10, млрд АҚШ доллары

13,3 13,7 14,1 14,8

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мен 
қайырымдылыққа қосылған жиынтық жалпы 
үлес, Атырау және Маңғыстау облыстарында, млн 
АҚШ доллары

526,5 571,4 640 718,1
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2010 ЖЫЛЫ 
ҚАШАҒАН КЕН 

ОРНЫН ИГЕРУДІҢ  
I КЕЗЕҢІ 

шеңберіндегі құрылыс жұмыстарының 
шарықтау кезеңінде мердігер 
ұйымдардың персоналын қосқанда  
42 000-нан астам адам жұмылдырылды, 
бұның арқасында компаниямыз 
мемлекеттегі ең ірі жұмыс берушілердің 
бірі болып танылды. NCOC компаниясы 
бүгінгі таңда да Атырау және Маңғыстау 
облыстарындағы ірі жұмыс беруші 
болып қалуда.

Ал сіз білесіз бе? 
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NCOC компаниясы қызметі сипатталған есеп төмендегі суретте көрсетілгендей тұрақты дамудың 
алты негізгі аспектісін қамтиды. Осылайша тарауларға бөлу біздің түсінігіміз бойынша тұрақты даму 
тұжырымдамасының экономикалық, әлеуметтік және экологиялық мәселелерді біріктіретінін айғақтайды. 
Әрбір аспект бойынша сипаттама беріліп, оларда мақсаттарға жету барысының көрнекі бейнеленуі 

ТҰРАҚТЫ  
ДАМУ

• Жұмыс орындарын ашу
• Біліктілікті арттыру
• Жергілікті деңгейдегі 

экономикалық әсер
• Әлеуметтік 

инвестициялар
• Іскерлік әдеп
• Сыбайлас  

жемқорлық
• Насихат  

және белгілі  
топтардың  
мүддесі үшін  
ықпал ету  
(лобби)

ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТИІМДІЛІК

ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА

• Энергия тұтыну
• Баламалы 

энергия көздері
• Газды алауда 

жағу

• Сан алуандылық  
және әрекеттестік

• Адам құқықтары
• Халықпен қарым-

қатынас
• Еңбек стандарттары
• Еңбек даулары мен 

шағымдары
• Мәдени мұра

• Мұнай төгілімдері
• Қалдықтар
• Атмосфераға тарайтын 

шығарындылар
• Биоәртүрлілік  

және экожүйелердің 
қызметтері

• Су қоймаларына  
төгінділер

ТАБИҒИ 
РЕСУРСТАРДЫ 
ОҢТАЙЛЫ 
ПАЙДАЛАНУ

ӘЛЕУМЕТТІК 
ПРОГРЕСС

• Еңбек қорғау және денсаулық сақтау
• Климаттың өзгеруі
• Жергілікті қоршаған ортаға әсер
• Тұщы су
• Технологиялық қауіпсіздік және активтердің тұтастығы

ТАБЫСТАРДЫҢ 
АШЫҚТЫҒЫ
• Экономикалық өсу

ЕСЕПТІҢ  
ҚҰРЫЛЫМЫ
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ретінде нақты мысалдардың түсіндірмелері мен мезгіл-мезгіл жүргізілген талдау нәтижелері көрсетілген. 
Қарастырылатын мәселелердің құрамы Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
халықаралық қауымдастығының нұсқауында (2015 ж. 3-басылым) берілген «Есептілікке қатысты жалпы 
талаптар негізінде және өзіміз орындаған мәселелердің маңыздылығын талдау нәтижелері негізінде 
анықталады. (Анағұрлым толығырақ мәліметтерді «Есеп беру процесі» тарауынан қараңыз.)

3.1. ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ

2015 жылғы 25 қыркүйекте Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы 2030 жылға дейінгі кезеңге тұрақты 
даму саласындағы күн тәртібін қабылдады, соның ішінде жекелеген өзекті экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық міндеттерді шешуге бағытталған 17 тұрақты даму мақсаты (ТДМ) белгіленді. БҰҰ мүшелері 
болып табылатын мемлекеттер осы ТДМ-ды өздерінің даму жоспарларын әзірлеу үшін пайдаланады және 
NCOC сияқты компаниялар да осы мақсаттарға жетуге өз үлестерін қосады деп болжанып отыр. Осы есепте 
біз өзіміздің пікірімізше Қазақстандағы ТДМ-ға жетуге ықпал ететін жолдар туралы баяндаймыз. Жекелеген 
тараулар төменде көрсетілген шартты белгілерге сай тиісті логотиппен белгіленген. 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАР 
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АКЦИОНЕРЛЕР

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК 
ОРГАНДАРЫ

ҚР ҮКІМЕТІ 
ЖӘНЕ ПАРЛАМЕНТ

ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ 
ЖӘНЕ «PSA» ЖШС 
ӨКІЛЕТТІ ОРГАНЫ

ЖЕРГІЛІКТІ 
ЖҰРТШЫЛЫҚ ПЕН ҮЕҰ ПЕРСОНАЛ

БАҚ

ӨНЕРКӘСІПТІК 
ҚАУЫМДАСТЫҚТАР 
ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕР

МЕРДІГЕРЛЕР/ЫҚТИМАЛ 
ЖАБДЫҚТАУШЫЛАР

ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫНДАҒЫ 
СЕРІКТЕСТЕР

ҚАДАҒАЛАУШЫ ОРГАНДАР

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ

ҚР ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ ПАРЛАМЕНТ
• жұмыс мәселелері бойынша күнделікті ақпарат 

алмасу;
• Компанияның нысандарына бару;
• шетелдік инвесторлар кеңесінің отырыстары;
• жұмыс тобының отырыстары.

АКЦИОНЕРЛЕР 
(ҚМГ, Эни, ЭксонМобил, Шелл, Тоталь,  
ҚҰМК, Инпекс)
• Акционерлер Комитеті;
• Акционерлердің консультациялық комитеті;
• Персоналды басқару және дамыту комитеті;
• Аудит және қызметті бағалау комитеті 
• Сатып алулар жөніндегі бірлескен комитет 

жиналыстары.

ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ ЖӘНЕ «PSA» ЖШС 
ӨКІЛЕТТІ ОРГАНЫ
• Басқарушы комитет жиналыстары;
• Қоршаған ортаны, денсаулықты және еңбекті 

қорғау жөніндегі кіші комитет жиналыстары;
• Жергілікті қамту жөніндегі кіші комитет 

жиналыстары;
• Жұртшылықпен байланыс жөніндегі кіші 

комитет жиналыстары;
• Жылдық жұмыс бағдарламасы және Бюджет 

мәселелері жөніндегі жиналыстар;
• жұмыс мәселелері бойынша күнделікті ақпарат 

алмасу.

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫ
• жұмыс мәселелері бойынша күнделікті ақпарат 

алмасу;
• форумдар, конференциялар;
• бұқаралық шаралар мен мерекелер;
• Жұртшылықпен байланыс жөніндегі кіші 

комитет жиналыстары;
• Жергілікті қамту жөніндегі кіші комитет 

жиналыстары;
• Қоршаған ортаны, денсаулықты және еңбекті 

қорғау жөніндегі кіші комитет.

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ
• қызметкерлердің ПБД еңбек қатынастары 

бөліміне әлеуметтік және еңбек мәселелері 
бойынша шағым беру механизмі;

• ұжымдық шартты талқылау;
• жұмыс нәтижелері бойынша тоқсан, ай 

сайынғы жиналыстар.

ПЕРСОНАЛ
• жоғары басшылықпен және қызметкерлермен 

өзара әрекеттесу жиналыстары;
• кадрлар әлеуетін және көшбасшылық 

қасиеттерді дамыту;
• NCOC қызметкерлері мен мердігерлеріне 

арналған ДЕҚҚОҚ саласы бойынша жыл 
сайынғы марапаттау рәсімі;

• жетістіктерді тану;
• қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы 

жиналыстар;

NCOC-ДЫҢ МҮДДЕЛІ  
ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІ
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• жаңа қызметкерлер мен тікелей 
менеджерлерге арналған алғашқы дайындық;

• кәсіби мерекелерді тойлау;
• ішкі ақпараттандыру құралдары.

ЖЕРГІЛІКТІ ЖҰРТШЫЛЫҚ ПЕН ҮЕҰ 
(жоба нысандарына жақын жердегі халық, 
үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық пікір 
қалыптастырушылар, қоғамдық қорлар)
• консультациялық кеңестер, жиналыстар;
• қоғамдық тыңдаулар, дөңгелек үстелдері;
• Демеушілік және қайырымдылық (ДжҚ) 

бағдарламасын жүзеге асыру;
• ӘИЖ/ДжҚ бағдарламасы шеңберінде қабылдау-

тапсыру және халықпен жұмыс шаралары;
• жұртшылықпен байланыс.

МЕРДІГЕРЛЕР/ЫҚТИМАЛ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАР
• жабдықтаушылардың кәсіби жарамдылығын 

бағалау;
• форумдар, конференциялар, семинарлар;
• халықаралық сертификаттау;
• жұмыс жиналыстары, танысу сапарлары.

ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫНДАҒЫ СЕРІКТЕСТЕР
(мұнай-газ компаниялары)
• конференциялар, форумдар, сапарлар;
• ҚР мемлекеттік органдарымен бірлескен 

жиналыстар және жұмыс топтары құрамында 
өзара әрекеттесу.

БАҚ
(республикалық, өңірлік, жергілікті)
• хат-хабар алмасу, қысқаша мәліметтер /

мәлімдемелер/баспасөз мәлімдемелері, 
жиналыстар, бұқаралық шаралар мен VIP 
сапарлар арқылы жүйелі өзара әрекеттесу;

• веб-сайт, басылымдар, сұхбаттасу, түрлі 
БАҚ-тағы видео, корпоративтік видео, 
корпоративтік журналдар арқылы ақпарат 
алмасу;

• БАҚ өкілдеріне арналған Компанияның 
нысандарына сапарлар.

ҚАДАҒАЛАУШЫ ОРГАНДАР
• жұмыс мәселелері бойынша күнделікті ақпарат 

алмасу;
• ҚР мемлекеттік органдарынан рұқсаттар/

бекітулер алу;
• тексерулер, аудиттер, жұмыс барысы туралы 

есептер мен жиналыстар;
• апаттарды жою бойынша кешенді оқу-

жаттығулар;
• сот талқылаулары.

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУЫМДАСТЫҚТАР  
ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕР 
(бизнес-қауымдастықтар, сауда палатасы)
• конференциялар, форумдар, сапарлар;
• ҚР мемлекеттік органдарымен бірлескен 

жиналыстар және жұмыс топтары құрамында 
өзара әрекеттесу.

АКЦИОНЕРЛЕР

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК 
ОРГАНДАРЫ

ҚР ҮКІМЕТІ 
ЖӘНЕ ПАРЛАМЕНТ

ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ 
ЖӘНЕ «PSA» ЖШС 
ӨКІЛЕТТІ ОРГАНЫ

ЖЕРГІЛІКТІ 
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60 000 тонна металл құралымдары 
қолданылды. Бұл Эйфель мұнарасының 
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ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА

4.1. ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ NCOC КОМПАНИЯСЫ ҮШІН НЕГІЗГІ ҚҰНДЫЛЫҚ БОЛЫП 
ТАБЫЛАДЫ.

2019 жылы біз Мақсатты нөлдік көрсеткішке жету жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес адамдарға зиян 
келтірмеу және өнімнің төгілуіне жол бермеу бағытындағы жұмысымызды жалғастырдық. Біз 2019 
жылдың аяғындағы есептік деректерге сай NCOC компаниясында технологиялық қауіпсіздікке байланысты 
І және ІІ деңгейлі оқиғалардың тіркелмегенін мақтан етеміз.

2015 2016 2017 2018 2019

ТІРКЕЛЕТІН ОҚИҒАЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ 24 31 15 10 24

ЕҢБЕККЕ УАҚЫТША ҚАБІЛЕТСІЗДІК ОҚИҒАЛАРЫ 9 11 8 2 3

Денсаулық пен еңбек қорғау мәселелеріне баса назар аудару компания табысының кепілі болмақ. Бұл 
ретте біз әр қызметкердің өзіне қатысты әділ қарым-қатынасқа және өз әлеуетін барынша пайдалану 
мүмкіндіктеріне сүйене алатын қолайлы жұмыс жағдайларын жасауға бағытталған жұмысты тұрақты түрде 
жүргізудеміз. Біз өз қызметкерлеріміз бен мердігерлерімізден еңбек қорғау жөніндегі Алтын ережелерді 
сақтауды, қауіпсіз болмайтын жағдайларда араласуды және жұмыстарды тоқтатуды күтеміз.

Барлық адам-сағ
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NCOC компаниясының денсаулық пен еңбек қорғау жөніндегі 
бағдарламалары туралы анағұрлым толық ақпарат www.ncoc.kz 
веб-сайтымызда жарияланған, олардың ішінде мыналар бар:

• Денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы қызметтің жалпы саясаты

• Еңбек қауіпсіздігі саласындағы көшбасшылық бағдарламасы 
• Алтын ережелер
• Алғышарттарды талдау
• SAFE-R есептілігі
• GRuVIS ережелерінің көрнекі қолданылуын бақылау жүйесі
• Жұмыс орнында нұсқама беру
• Персоналдың денсаулығын сақтау

Анағұрлым нақты 
ақпарат

Жарақаттанудың алдын алу басым міндетіміз болып табылады, сондықтан да біз барлық оқиғаларға және 
ықтималдығы жоғары апат алдындағы жағдайларға олардан тиісті сабақ алу үшін тергеу жүргіземіз. Біз 
жалпы мұнай-газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік саласындағы көрсеткіштерді жақсартуға ұмтыла отырып, 
басқа жобаларда орын алған оқиғаларға да талдау жүргізіп, тәжірибе алудамыз.

2019 жылы NCOC компаниясында 24 оқиға тіркелді, олардың 3-і еңбекке уақытша қабілетсіздікке себеп 
болды. Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғаларының жиілігі (ЕУҚОЖ) 2018 жылғы 0.09 көрсеткішінен 
2019 жылғы 0.11 көрсеткішіне дейін аздап қана өсті. Бұл көрсеткіш Мұнай-газ өндіруші компаниялардың 
халықаралық қауымдастығының (IOGP) 2018 жылғы есебіне сай сала бойынша 0,26 құрайтын ЕУҚОЖ 
орташа мәнімен салыстырғанда әлдеқайда жақсы.

Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейінің (ТЖЖД) көрсеткіші 2018 жылғы 0,44 шамасынан 2019 жылғы 
0.88 шамасына дейін өсті. Оқиғалардың шамамен үштен бірі 2019 жылы жүргізілген күрделі жөндеу 
кезеңінде орын алды. Бұрынғы жылдарда үздіксіз және елеулі күш жұмсалғанына қарамастан 2019 жылы 
ТЖЖД-ның өсуі байқалып отырғанмен, бұл көрсеткіш IOGP-ның 2018 жылғы есебіне сай сала бойынша 
0,99 құрайтын орташа мәнінен төмен.

Ромб ішіндегі сары түсті 
сандар іс жүзінде ауыр 
немесе ауыр болуы ықтимал 
оқиғалар санын; өлім 
жағдайларын немесе адам 
өмірін өзгертетін жарақат 
алу жағдайларын – ауыр 
зардаптар ықтималдығы 
жоғары оқиғаларды  
көрсетеді
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Жұмыс істелген адам-сағат саны 2018 жылғы 22,5 миллионнан 2019 жылғы 27,2 миллионға дейін өсті. Бұл 
ретте осы көрсеткіштің өсуі күрделі жөндеу есебінен болды..

4.2.  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІҢ ТҰТАСТЫҒЫ

Технологиялық қауіпсіздік үнемі өнімнің төгілуіне жол бермеуге ұмтылуымызға негізделген және 
қоршаған ортаға зиян келтірмеу немесе қандай да бір оқиғаға жол бермеу үшін мұнай және газ сияқты 
қауіпті заттектер бар құбыр желілерінің, қазандардың және ыдыстардың бүтіндігін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Технологиялық қауіпсіздік құрылыстарымызды сенімді етіп жобалаудан басталады. Содан 
кейін біз осындай құрылыстарымызды ең жоғары деңгейлі жауапкершілікпен күтіп ұстау, бақылау және 
пайдалану мәселелеріне басты назар аударамыз.

Технологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясындағы жауапкершілік оқиғалардың алдын алу үшін талап 
етілетін бақылау шараларын белгілеу, қорғану құралдарын анықтау және күтіп ұстау мақсатында салалас 
департаменттердің айқын үйлестірілген іс-әрекеттерін меңзейді.

NCOC компаниясында біз ерекше назар аударуды қажет ететін салаларға көңіл бөле отырып, нәтижеліліктің 
негізгі көрсеткіштеріне бақылау жүргізудеміз. NCOC компаниясында 2019 жылы жақсы беталыс байқалып 
отырған негізгі көрсеткіштердің бірі – компанияның жүйеден өнім шығатын, ағатын және тарайтын 
оқиғаларды анықтауға көңіл бөлуі. Негізгі мақсат – өнімнің төгілуін бастапқы кезеңде, яғни әлі шамалы 
болған кезде анықтап, қандай да бір оқиғаға немесе экологиялық зардапқа жол бермеу үшін түзету 
шараларын қолдану.

2019 жылы NCOC компаниясында технологиялық қауіпсіздік және қызметкерлердің мінез-
құлық нормалары мәселелері бойынша өзара әрекеттесуді жақсарту шаралары қабылданды. 
Біз технологиялық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттарын енгізе отырып, қызметкерлеріміз бен 
мердігерлеріміздің қатерлер және қорғану шаралары туралы хабардарлығын арттырдық. Барлық 
нысандарымызда біз сабақ алу бойынша рефлексиялық тәсіл қолданамыз, қызметкерлеріміз бен 
мердігерлерімізді күнделікті сұхбаттасу барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі мәселелерді және 
қатерлерді талқылауға ынталандырамыз. Бұл әр қызметкердің қалайша ең жоғары деңгейлі мінез-
құлық стандарттарын көрсете отырып, өндірістік операцияларымыздың орындалуы барысындағы 
жоспарланбаған шығарындылардың алдын алуға септігін тигізе алатынын жақсы түсінуімізге 
көмектеседі.
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Біз барлық өндірістік қатерлерді, сондай-ақ әр түрлі өндірістік аймақтағы қатерлердің жинақталып 
келгенде қалайша NCOC үшін жалпы қатердің артуына ықпал ететіндігін түсіну мақсатында үздіксіз жұмыс 
істеп  жатырмыз. Осы қатерлерді жиынтық басқару деп аталатын жаңа тәсілдеме нысандарымызда 
әлдеқайда қарапайым және қауіпсіз жұмыс тәсілдерін қолдануға арналған жалпы қатерлерді басқарудың 
негізі болады. 

Біз өндірістік қауіпсіздік саласындағы оқиғаларды өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес көп деңгейлі 
жүйені пайдалана отырып бағалаймыз және олар туралы есеп ұсынамыз, бұл ретте 1-деңгейлі оқиғалар 
анағұрлым елеулі болып табылады. Технологиялық қауіпсіздік мәселелеріне баса назар аудару NCOC 
компаниясына осы салада табысқа жетуге мүмкіндік берді және осы жыл Компания үшін ерекше болды, 
өйткені біз жылды 1-деңгейлі немесе 2-деңгейлі ешбір оқиғасыз аяқтадық.

4.3. ТҰЩЫ СУ 

NCOC КОМПАНИЯСЫ ТҰЩЫ СУ ҚОРЫН БАРЫНША САҚТАУҒА ТЫРЫСАДЫ.

Су ресурстары үшін қауіп-қатер 
NCOC компаниясының құрлық кешеніндегі өндірістік операциялары Су ресурстары институтының құбыр 
суға арналған Су қатерлері атласында (2014 ж.) мұнай операцияларын жүргізу кезіндегі орташа деңгейден 
жоғары деңгейге дейінгі алаң деп көрсетілген аумақта жүзеге асырылуда. 

МГКДҚ нысандары беткі тұщы су қорлары өте шектеулі өңірде орналасқан. Жерасты суы минералдану 
деңгейінің жоғары болуымен ерекшеленеді және сумен жабдықтау көзі ретінде пайдалануға келмейді.

Жеке тұщы су ресурстарының болмауына байланысты сумен жабдықтау Астрахань өңірінде 
алынып, Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауы бойымен «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС 
пайдалануындағы «Астрахань-Маңғыстау» магистральдық су құбыры арқылы тасымалданатын Еділ 
өзенінің суын пайдаланып жүзеге асырылады. Келісімшарт шеңберінде жыл бойына «Астрахань 
– Маңғыстау» құбыр желісінен NCOC нысандарына МГКДҚ өндірістік қажеттіліктері мен вахталық 
кенттердің тұрмыстық қажеттіліктеріне су беріліп отыр. Құрлық және теңіз кешендеріндегі қызметкерлерді 
ауыз сумен қамту үшін шөлмекке құйылған су пайдаланылады. Атырау оқу орталығы мен Атырау 
қаласында орналасқан кеңселерге қалалық су құбыры желісінен су беріледі. 

Көрсеткіштер 
NCOC компаниясының өндірістік операциялары барысындағы 2019 жылғы су алу көлемі 1 064 мың м³ 
құрады. Олардың ішінде тұшытылған су көлемі 2019 жылы 39 мың м³ құрады. Тұшыту қондырғысынан 
шыққан 88 мың м3 көлеміндегі қайтпа су арнайы суды пайдалану рұқсатының келісіміне сай теңізге төгіледі. 
NCOC компаниясының құрлықтағы нысандары үшін тұтынылған тұщы су көлемі 940 мың м³ құрайды. 
Былтырғы жылмен салыстырғанда тұщы су тұтыну көлемінің аздап ұлғайғаны байқалып отыр. Бұл жоспарлы 
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты. Тиісінше 2019 жылы тұтынылған тұщы судың өндірілген 
өнім бірлігіне шаққандағы көлемі мұнай баламасының мың тоннасына шаққанда 55 тонна су құрады.
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Теңіз нысандарында да тұщы су қажет: 2019 жылы теңіз кешенінің тұшыту қондырғыларында шамамен 39 м³ 
су өндірілді. Бұл көлем басқа жағдайларда құрлық кешенінен берілетін тұщы су көлемін алмастырды. 

Саясаттар, жоспарлар және бағдарламалар  
Біз тұщы сумен жабдықтаудағы өз үлесімізді тиімді және тұрақты пайдалануды осы өңірдегі басқа су 
пайдаланушылар алдындағы жауапкершілігіміз деп есептейміз. Пайдаланылып болған су тазартылғаннан 
кейін санитарлық қорғау аймағы шектеріндегі гидрооқшаулағыш төсемдері бар булану тоғандарына 
төгіледі және топырақ пен ыза суға енбейді. Ол буланады және жергілікті сужинағыш бассейнге 
қайтпайды. Кері ағын болмаған кезде осы сужинағыш бассейндегі басқа су пайдаланушылардың үлесін 
көбейтудің жалғыз тәсілі – өзіміз алып жатқан тұщы судың көлемін азайту. Осы мақсатқа жетудің ең 
жақсы тәсілі – суды көп мәрте қайта пайдалану (қайта айналым). 

2019 жылы NCOC компаниясы 82 м³ астам суды тазартып, оны теңіз кешеніндегі жасыл желектерді суару, 
шаң басу және тұрмыстық қажеттіліктер үшін қайта пайдаланды. Технологиялық процесте қолданылатын 
су көлемін қайта пайдалану арқылы анағұрлым жақсы нәтижеге жетуге болады, яғни 2019 жылы қайта 
пайдаланылған су көлемі 315 370 м³ құрады. Былтырғы жыл бойынша есептілікке сай қалдық газды 
тазарту қондырғысынан шыққан суды айналымда пайдалану нәтижесінде компания «Болашақ» МГКДҚ 
қажеттіліктері үшін Астрахань – Маңғыстау құбыр желісінен алынатын судың жалпы көлемін екі есеге 
азайтты. 2019 жылы NCOC компаниясы сарқынды суды қосымша тазарту жөніндегі жоспарларды 
орындауды жалғастырды. Құрылыс жұмыстарының аяқталуы 2022 жылға жоспарланып отырған жаңа 
нысандар пайдалануға берілгеннен кейін олар су алуды қосымша 70% дейін азайтуға және булану 
тоғандарына төгілетін судың сапасын арттыруға мүмкіндік беретін болады.

4.4. ПАРНИКТІК ГАЗДАРДЫҢ ЭМИССИЯЛАРЫ

NCOC КОМПАНИЯСЫ ТАРАПТАР КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ XXI СЕССИЯСЫНДА ҚАБЫЛДАНҒАН 
ПАРИЖ КЕЛІСІМІ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘЛІМДЕНГЕН 
МАҚСАТТАРЫНА ЖЕТУІ ҮШІН ҚОҒАМ МЕН БИЗНЕСТІҢ БІРІГУ ҚАҒИДАТЫН ҚОЛДАЙДЫ 
ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ШЕКТЕУЛЕР МЕН ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ПАРНИКТІК 
ГАЗ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫН ЕҢ ТӨМЕН ДЕҢГЕЙГЕ ДЕЙІН АЗАЙТУҒА ТЫРЫСУДА. БІЗ ОСЫ 
МАҚСАТҚА ЖЕТУДІҢ АНАҒҰРЛЫМ ТИІМДІ ТӘСІЛІ ЖОҒАРЫ ӨНДІРІСТІК СЕНІМДІЛІКТІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ҮНЕМІ АРТТЫРУ БОЛЫП 
ТАБЫЛАТЫНЫНА СЕНІМДІМІЗ.

2018 жылы ҚР Үкіметі парниктік газдар шығарындыларының квоталарын сатуды жандандырды. NCOC 
компаниясы 2018-2020 жж. бекітілген Ұлттық жоспарға сәйкес 13,6 млн тонна көмірқышқыл газдың (CO2) 
шығарындысына квота алды және NCOC компаниясы 2019 жылы рұқсат етілген квотаның шамамен 40% 
пайдаланды.

NCOC компаниясының өндірістік операциялары нәтижесіндегі парниктік газдардың тікелей 
шығарындыларының жалпы көлемі 2019 жылы CO2 баламасындағы 3 068 мың тоннасын, соның ішінде 
көмірқышқыл газдың (CO2) 2 885 мың тоннасын, метанның (CH4) CO2 баламасындағы 175 мың тоннасын 
және азот шала тотығының (N2O) CO2 баламасындағы 7,9 мың тоннасын құрады. Осы жалпы көлемге 
жылжымалы және тұрақты көздердің шығарындылары кіреді. 

2017 жылдан бері шығарындылардың абсолюттік шамаларында өзгерістер жоқ деуге болады, бұл ретте 
шығарындылар қарқындылығының азайғаны байқалып отыр. Атап айтқанда, жалпы үлесті шығарындылар 
2017 жылмен салыстырғанда 1,5 есеге азайды. 

2019 жылы құрлық кешенінің өндірістік алаңдарында 25 клапан мен бекіту-реттеу арматурасына 
бүтіндікке қатысты сынақ жүргізіліп, олардың 10-ы жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде жөнделді. Осы 
іс-шараның нәтижесінде алауда газ жағудан шығатын парниктік газдар эмиссиясының жол берілмеген 
көлемі CO2 баламасында 1,6 тыс. тонна құрады. 
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КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ
Күрделі жөндеу екі-үш жылда бір рет өндірісті қысқа уақыт кезеңіне  
толық тоқтатуды білдіреді.

2019 жылы NCOC Қашаған кен орнының нысандарында өзінің алғашқы күрделі жөндеуін 
табысты аяқтады. Табысқа жету кепілі қауіпсіздік, жоғары сапа, қысқа мерзімдер және 
барынша аз шығындар сияқты факторлар болды.

NCOC компаниясының өндірісі толық тоқтатылған 35 күн ішінде техникалық қызмет көрсету 
жұмыстары және қауіпсіздік мәселелері бойынша инспекциялар жүргізілді, сонымен 
қатар келешекте өндірістік қауіпсіздікті және бәсекелестікке қабілеттілікті арттыруға 
бағытталған бірқатар жобалар орындалды. Бұл жобалар Мұнай мен газды кешенді дайындау 
қондырғысындағы ребойлерлер бойынша жобаны, теңіз кешеніндегі ұңғымаларды қайта 
жабдықтау жобасын, сонымен қатар басқа да шағын, сондай-ақ өте маңызды көптеген 
жобаларды қамтиды. Сонымен бірге күрделі жөндеу барысында теңіз кешеніндегі қойнауқатқа 
газ айдау жүйесі түрлендірілді. Бұл NCOC компаниясына газ айдау көлемін ұлғайтуға және 
мұнай өндіру көлемін тәулігіне 370 мың баррельге дейін арттыруға мүмкіндік берді.

Компанияның теңіздегі және құрлықтағы нысандарының ауқымын ескеретін болсақ, 
операциялардың және осындай операцияларға тартылған персоналдың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету оңай болған жоқ. 

Өндірісті тоқтатуға байланысты жұмыстардың шарықтау кезінде шамамен 6 000 адам еңбек 
етті, олардың басым бөлігі ҚР азаматтары болды.

Күрделі жөндеу жөніндегі жобаға 42 мердігер компания қатысты, олардың 32-сі жергілікті 
компаниялар. Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің (ТЖҚ) үлесі 
(ТРУ) 57,7%-ға жетті. Күрделі жөндеу жұмыстары аясында жергілікті қамту бойынша қол 
жеткізілген көрсеткіштерге «Қазқұрылыс ПСН» АҚ, «ERSAI Caspian Contractor» ЖШС, «КТР 
ЭтосЭнергетика» ЖШС, «НефтеСтройСервис» ЖШС және басқа да компаниялар сүбелі 
үлестерін қосты.

НАҚТЫ МЫСАЛДЫ ТАЛДАУ 
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Күрделі жөндеу жұмыстары кезінде NCOC компаниясы Қазақстанда алғаш рет өздігінен 
ұшатын жаңа аппаратты (ӨҰА немесе дрон) пайдаланды. Elios ӨҰА МГКДҚ құрамындағы 
мұнай-газ нысандарындағы екі термиялық тотықтырғының мұржаларындағы отқа төзімді 
қаптамаларды тексеру үшін қолданылды. Құрылыс мінбесатылары тұрғызылатын немесе 
өнеркәсіптік альпинистер тартылатын дәстүрлі тәсілдерді қолданудың орнына біз ӨҰА 
пайдалануды таңдадық және мұржаның бүкіл алаңын ұшына дейін ажыратылымдығы 
жоғары фото және бейнесуретке түсірдік. Дронды пайдаланғанымыз ДЕҚҚОҚ саласындағы 
қатерлерді төмендетуге және шығындарды азайтуға көмектесті.

Күрделі жөндеу жұмыстары аясында NCOC денсаулық сақтау департаменті шұғыл 
медициналық көмек көрсетуге даярлықты қамтамасыз ету үшін Атырау облыстық 
ауруханасымен, күрделі жөндеу жұмыстарына қатысушы медициналық қызмет көрсететін 
қосалқы мердігерлермен және Атырау қалалық жедел жәрдем стансасымен бірлесіп 
көп адам жарақаттанатын оқиға кезінде медициналық көмек көрсету бойынша ауқымды 
жаттығулар өткізді. Жаттығулардың мақсаты NCOC денсаулық сақтау департаменті, 
Атырау облыстық ауруханасы, күрделі жөндеу жұмыстарына қатысушы медициналық 
қызмет көрсететін қосалқы мердігерлер және Атырау қалалық жедел жәрдем стансасы 
арасындағы байланысты және жұмыстардың үйлестірілуін тексеру болды. Сонымен бірге 
жаттығулар барысында Атырау облыстық ауруханасының бір мезгілде жеткізілетін көптеген 
жарақаттанушы адамдарды сұрыптау және оларға көмек көрсету мүмкіндіктері мұқият 
бағаланды.

РЕТ ТҰЙЫҚ КЕҢІСТІККЕ КІРУ 160

МЛН АДАМ-САҒАТ 1,3

АСТАМ МЕРДІГЕР КОМПАНИЯ 40+

МЕРДІГЕР КОМПАНИЯЛАРДЫҢ АСТАМ ҚЫЗМЕТКЕРІ ОҚУДАН ӨТТІ 6 900+

ТЕҢІЗ ЖОБАСЫ 54

ҚҰРЛЫҚ ЖОБАСЫ 117
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NCOC компаниясының өндірістік нысандары электр энергиясымен, жылумен және бумен жабдықтауға 
қатысты автономды жұмыс істейді, бұл компанияның тікелей шығарындылары үлесін елеулі шамада 
ұлғайтады (1-көлем). «Энергетикалық қызмет» санатындағы эмиссиялар көздерінің үлесі әлдеқайда көп 
және компанияның жалпы шығарындыларының 70%-дан астамын құрайды. Жанама шығарындылар 
(2-көлем) Баутин базасы және Атырау оқу орталығы сияқты қосалқы нысандар үшін электр энергиясын 
сатып алу салдарынан болады. NCOC өндірістік операциялары салдарынан болған парниктік газдардың 
жанама шығарындыларының жалпы көлемі 2019 жылы CO2 баламасындағы 8 003 тоннаны құрады. Бұл 
шығарындылар тек көмірқышқыл газдан ғана тұрады. 

Парниктік газ эмиссияларының қалыптандырылған қарқындылығы (өндірілетін өнім бірлігіне 
шаққандағы парниктік газ эмиссиялары) 2019 жылы өндірілген мұнай баламасындағы 1 000 тоннаға 
шаққанда CO2 баламасының 159 тоннасын құрады. Басқа жобалармен салыстыру әдіснамалық және 
аялық айырмашылықтарға байланысты күрделі міндет болып табылады. Алайда әдетте ілеспе газ 
құрамында көміртегі диоксидінің жоғары мөлшерінің болуымен де ерекшеленетін Солтүстік Каспий 
жобасы сияқты теңізде жүзеге асырылатын күкіртті мұнай өндіру жобаларында парниктік газдың үлесті 
шығарындыларының көлемі болжам бойынша электр қуатын әлдеқайда аз тұтынатын құрлықтағы мұнай 
өндіру жобаларымен немесе қалыпты режимде құрамында күкірт мөлшері аз мұнай өндіру жобаларымен 
салыстырғанда әлдеқайда жоғары болады. Ең жақсы нұсқа – мүдделі тараптардың түрлі жылдардағы 
NCOC компаниясының өз көрсеткіштерін салыстыру үшін қарқындылық шамаларын пайдалануы.

Басқа жанама шығарындыларды бағалауға қатысты бірқатар түрлі тәсілдемелер бар (3-көлем). NCOC 
компаниясы мүдделі тараптарға компанияның өндірістік циклы барысында түзілген шығарындыларды 
оларға қолайлы әдістемені қолдана отырып бағалауға мүмкіндік беру үшін мұнай мен газ өндіру 
көлемдері бойынша ақпарат ұсынатын болады. 



2013 жылы Қазақстанға алғаш рет сапар шегіп, оның 
ат басын тіреген алғашқы нысаны «Болашақ» мұнай 
мен газды кешенді дайындау қондырғысы болды.

ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 

ДЭВИД КЭМЕРОН

Ал сіз білесіз бе? 





 | ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП | 201940

5.1. САЯСАТТАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР

Саясаттар 
NCOC компаниясы Солтүстік Каспийдің теңдессіз және сезімтал қоршаған ортасының қорғалуын 
қамтамасыз ете отырып, әлемдік деңгейдегі жобаны инженерлік-техникалық және өндірістік 
шешімдерге сәйкес жүзеге асыруға ұмтылуда. Біз өндірістік операцияларды жауапкершілікпен, Қазақстан 
Республикасының заңнамасын және халықаралық ережелердің, стандарттардың және озық тәжірибенің 
талаптарын бұлжытпай сақтай отырып жүргізудеміз. NCOC компаниясының келісімшарттармен жұмысты 
басқару саласындағы саясатына сай барлық мердігер ұйымдар NCOC компаниясымен жасалған 
келісімшарттарының денсаулыққа, еңбек қауіпсіздігіне және қоршаған ортаға әсер ету деңгейіне сәйкес 
бізбен бірге орындайтын жұмыстарының барлық салаларында денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы саясаттарымызды сақтауға міндетті.

Компания қызметінің маңызды тәсілдемелерінің бірі – қатерлерді басқару. Тұжырымдамалық деңгейде 
бұл тәсілдемеге кез келген қызметке байланысты қатерлер мен болуы ықтимал зардаптарды анықтау 
және зерделеу; сол қатерлерді барынша азайту немесе олардың әсерін қолайлы деңгейге дейін төмендету 
шараларын қолдану; және үнемі қатерлерді қайта тексеру және оларды бақылау шараларын жетілдіру кіреді.

Бағдарламалар 
Экологиялық талаптардың сақталуын және қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз етудің маңызды 
бағдарламаларына қоршаған ортаға әсерді бағалау, аялық зерттеулер және мониторинг жүргізу, сонымен 
қатар экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу жатады.

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ  
ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

NCOC Қазақстанның өнеркәсіптік 
кәсіпорындары арасында өткен республикалық 
конкурста «Жасыл кеңсе» жүлдесіне ие болды. 

Конкурстың негізгі критерийлері: 
• энергия үнемдеу және энерготиімділік; 
• су үнемдеу; 
• жаңартылатын энергия көздерін дамыту;
• қалдықтармен жұмысты тиісті түрде 

басқару;
• қоршаған ортаға әсерді азайтуға 

бағытталған экологиялық науқан. 

Осы жүлде энерготиімділік, су үнемдеу, 
жаңартылатын энергия көздерін дамыту, 
қалдықтармен жұмысты тиісті түрде басқару 
саласындағы елеулі жетістіктердің және 
көшбасшы болуымыздың баршаға танылуы 
болды. Ол NCOC компаниясының тұрақты 
даму қағидаттарынан тайынбауының дәлелі 
болды.

NCOC КОМПАНИЯСЫ  
«ЖАСЫЛ КЕҢСЕ»  
КОНКУРСЫНДА ЖҮЛДЕ АЛДЫ
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Қолжетімділік 
NCOC компаниясы экологиялық мониторинг бойынша қорытындылар туралы ақпаратты түрлі нысанда 
береді: бастапқы тәуелсіз техникалық сараптамасы бар ғылыми жарияланымдар, есептер, қоғамдық 
тыңдау, ҚОӘБ, қоғамдық және салалық форумдардағы презентациялар, NCOC компаниясының веб-сайты, 
БАҚ-тағы мақалалар және компанияның кітапшалары. 

NCOC компаниясы Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім талаптарына сай экологиялық 
мониторингінің жинақталған деректерін қоршаған ортаны қорғау үшін жауапты мемлекеттік органдарға 
тікелей ұсынады. Ол органдар халықты тиісті түрде ақпараттандыруды қамтамасыз етеді. Мысалы, 
«Қазгидромет» РМК (ҚР Энергетика министрлігі) экологиялық мониторинг департаменті қоршаған 
ортаның күйі туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жыл сайынғы есептерді жариялайды, олар 
қосымшалар түрінде NCOC компаниясының Атырау облысында орналасқан ауа сапасын бақылау 
стансаларынан алынып, талданған деректерді қамтиды. 

Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарлары 
NCOC компаниясы қоршаған ортаны қорғау мақсатында қабылдап жатқан шаралар жыл сайын 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылаушы органдармен бекітілетін Табиғат қорғау іс-
шараларының жоспарында реттеледі. Жыл сайынғы Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарында 
жобалардың келесі түрлері қарастырылған: экологиялық зерттеулер және атмосфераның, судың, 
топырақтың және биоәртүрліліктің мониторингісі; қатты және сұйық қалдықтармен жұмыс істеу; мұнай 
төгілімдеріне ден қою; көгалдандыру; қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ағарту қызметі. 
Табиғат қорғау іс-шаралары жоспарының орындалуы туралы есептер тоқсан сайын мемлекеттік 
органдарға беріледі. 

NCOC ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРІМЕН БӨЛІСУДЕ
NCOC компаниясы түрлі өңірлік және халықаралық конференцияларға белсенді қатыса отырып, индустриялық 
дамуға үлес қосуда. 

24-25 қыркүйекте NCOC компаниясы Мұнайшы инженерлер қоғамының (SPE) Каспий өңіріндегі денсаулық, еңбек, 
қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкершілік мәселелері бойынша симпозиумының 
өткізілуіне демеушілік қолдау көрсетті. NCOC компаниясы барлау, өндіру, өңдеу және өткізу саласындағы 
жергілікті және халықаралық сарапшылармен қатар ДЕҚОҚ саласындағы көрсеткіштерді арттыру 
мақсатындағы озық тәжірибелерімен, прогрессивтік тәсілдемелерімен және инновациялық қолданбаларымен 
бөлісті.

NCOC компаниясындағы табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану 
туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда 
жарияланған, олардың ішінде мыналар бар:

• Денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы қызметтің жалпы саясаты

• Қоршаған ортаға әсерді бағалау
• Аялық зерттеулер және мониторинг
• Экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу
• Каспий теңізіне «нөлдік төгінді» саясаты
• Жұмыстың штаттық режимінде алауда газ жақпау саясаты

«Қазгидромет» РМК мерзімді бюллетендері, соның ішінде 
«Болашақ» МГКДҚ ауа сапасын бақылау стансаларының деректері 
www.kazhydromet.kz веб-сайтында жарияланады. 

Анағұрлым нақты 
ақпарат
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Экологиялық қолдау тобы 
Компанияның әрбір өндірістік нысанында (құрлық кешені, теңіз кешені, Баутин теңіз операцияларын 
қолдау базасы) өндірісті экологиялық қолдау тобының мамандары жұмыс істейді. Олардың басты 
міндеті – қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің сақталуы мақсатында 
өндірістік бөлімдермен өзара әрекеттесу. Бұл топ тікелей өндірістік алаңдарда нұсқама беру барысында 
және жабдықтардың техникалық күйі мен орындалатын операциялардың қоршаған ортаны қорғау және 
табиғатты оңтайлы пайдалану талаптарына сәйкестігі тексерілетін күнделікті (жоспарлы, ұйғарымдардың 
нәтижелері бойынша, жоспардан тыс) инспекциялар кезінде NCOC қызметкерлерімен және мердігер 
ұйымдармен тығыз қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді.

Сонымен бірге топтың міндеттеріне экологиялық штаттан тыс жағдайларға шұғыл ден қою, қоршаған 
ортаға эмиссияларға рұқсат алуда техникалық қолдау көрсету, өндірістік қалдықтармен және сарқынды 
сумен жұмысты басқару, мониторингілік жұмыстарды жүргізу кезінде қолдау көрсету, деректер беру және 
бастапқы экологиялық есептерді әзірлеу кіреді.

5.2. КАСПИЙ ӨҢІРІНДЕГІ ЭКОЖҮЙЕНІҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

Каспий теңізі – сирек кездесетін, осы су қоймасында ғана мекендейтін және эндемик түрлердің үлесі 
жоғары экологиялық жүйе. Солтүстік Каспий көптеген қорғауға алынған жыл құстары түрлерінің қоныс 
аудару жолындағы Еуразиядағы ең маңызды орындардың бірі және ұя салу түлеу орны болып табылады. 
Солтүстік Каспийдің географиялық орналасуы, табиғи-климаттық және гидрогеологиялық жағдайлары 
оған елеулі биоәртүрлілік орталығы статусын беріп отыр.

Осы өңірдегі бірегей биоәртүрлілікті қорғау және сақтау тұрақты дамудың ең басты мақсаты болып 
табылады.

Саясат, жоспарлар және бағдарламалар 
Солтүстік Каспий мен Жайық өзені атырабының ерекше экологиялық сезімтал болуына, Жайық-Каспий 
биоәртүрлілігінің бірегей болуына байланысты Солтүстік Каспий жобасын жүзеге асыруды бастауға 
рұқсат 1993 жылы «Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгіндегі мемлекеттiк қорықтық аймақта шаруашылық 
және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiнде арнайы экологиялық талаптарды» орындау шарттары 
бойынша берілді. Осы экологиялық реттеуші құжат жетекші қазақстандық ғалымдар мен халықаралық 
сарапшылар тобымен әзірленген және Қазақстан Республикасының Yкiметiмен келісілген. Осы құжаттың 
талаптарына сәйкес шаруашылық операциялар жүргізуге маусымдық шектеулер, биоресурстарды 
қорғау жөніндегі арнайы іс-шаралар жүргізу бойынша, экологиялық мониторинг жүргізу, көмірсутегілер 
төгілген кездегі іс-шаралар мен кепілдіктер бойынша, экологиялық сараптама жүргізу бойынша және 
басқа да талаптар енгізілді. Кейіннен басқа да бірқатар құқықтық экологиялық құжаттар әзірленді және 
қабылданды, NCOC оларды Жайық-Каспий өңірінің биоәртүрлілігін сақтау және Солтүстік Каспийдің 
қоршаған ортасын сақтау мақсатында өзінің теңіздегі мұнай операцияларын жүргізу кезінде қатаң 
сақтайды. 

КӨГАЛДАНДЫРУ 
«Қорғауға арналған орман белдеуі» – Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасымен мақұлданған және «Болашақ» зауытының айналасында атмосфералық 
шығарындыларды сіңіруге арналған буферлік аймақ ретінде ағаштар мен бұтасын өсімдіктер отырғызуды 
көздейтін жоба.

2017 – 2019 жылдар аралығындағы кезеңде 9000 ағаш отырғызылды. Тамыр жүйесі жабылған көшеттер 
жергілікті орман тәлімбақтарынан жеткізілді: кәдімгі шаған, сібір қарағаны, ірі жапырақты шегіршін және 
каспий талы. Бой көтеріп кету деңгейі қазіргі уақытта 70% жетті. 

Сонымен қатар 2019 жыл ішінде ұзындығы 4300 метр пластик құбырлары алмастырылды және бүкіл жобалық 
аумақты қоршау жұмысы аяқталды, оның ұзындығы 9366 бойлық метр құрады.
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2019 жылы Биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі шаралар жоспарын (БСШЖ) кезекті жаңарту жұмыстары 
басталды, оның негізгі мақсаты Компанияның өндірістік қызметінің биоәртүрлілікке тигізуі ықтимал әсерін 
барынша азайтуға бағытталған. (Анағұрлым нақты ақпарат NCOC компаниясының www.ncoc.kz сайтында 
жарияланған «Экологиялық зерттеулер мен бастамалар» атты кітапшасында берілген)

Каспий итбалығы 
NCOC компаниясы 2005 жылдан бастап алдыңғы жылдардағыдай 2019 жылы қазақстандық сарапшылардың 
қатысуымен және ғылыми-зерттеу институттарының бақылауында итбалықтарға қысқы мониторинг 
жүргізді. Мониторинг Баутин кентіндегі теңіз операцияларын қолдау базасы мен Қашаған кен орны 
арасында жүк тасымалдайтын «Маңғыстау-3», «Маңғыстау-4» және «Тұлпар» мұзжарғыш кемелерінде 

NCOC компаниясының биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі қызметі 
туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда 
жарияланған, олардың ішінде мыналар бар:

• Каспий теңізінің итбалықтарына қатысты зерттеулер
• Итбалықтарды қорғау шаралары
• Каспий итбалықтарын зерттеу жөніндегі жарияланымдар
• Орнитологиялық зерттеулер 
• Солтүстік Каспийдегі биоәртүрлілік қорықтарының қысқаша 

сипаттамасы 
• Киіктерге ен салу 
• Қорғауға алынған табиғи қорықтар 

Анағұрлым нақты 
ақпарат
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итбалықтарды қадағалаушы сарапшылардың тікелей қатысуымен жүргізілді. Мониторингілік жұмыстар 2019 
жылы 1 - 28 ақпан аралығындағы кезеңде жүргізілді. Түрлі кезеңдерде мұзжарғыш кемелердің бортында 
NCOC компаниясының түрлі департаменттерінің қызметкерлерінен бес ерікті болды; олар итбалықтарды 
қадағалаушылар қызметін атқарып, сарапшыларға зерттеу жұмыстарын жүргізуге көмектесті. 

Кемелердің бортындағы қадағалаушылар ғылыми деректерді жинаумен қатар жобаны жүзеге асыру 
басында теңіздегі сүтқоректілер жөніндегі сарапшылармен әзірленген әсерді төмендету жөніндегі 
ұсыныстарға сай кемелердің капитандарына итбалықтармен соқтығысудың алдын алуға көмектеседі. Бұл 
шараларға қосымша итбалықтар шоғырланған аралдарды анықтау үшін тікұшақтармен барлау жұмыстары 
жүргізіледі. Тікұшақтармен барлау жұмыстарының нәтижелері тікелей мұзжарғыш кемелердің бортына 
жолданып, кеме капитандары мен итбалықтарды қадағалаушылар анағұрлым қауіпсіз маршрутты 
анықтайды. Соңғы жылдары NCOC пайдаланып жатқан барлық мұзжарғыш кемелердің борттарында 
инфрақызыл тепловизорлар орнатылған. Осы камералар итбалықтарды күндіз де, түнде де, қарлы 
дауылда және тұман басқанда кемеден бірнеше жүз метр қашықтықтан қадағалауға мүмкіндік береді, бұл 
итбалықтарды алдын ала айналып өтуге мүмкіндік береді.

КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫН КЕШЕНДІ ЗЕРТТЕУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
2019 жылы NCOC компаниясының бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының 
юрисдикциясы шектерінде Каспий итбалығын кешенді зерттеу бағдарламасы әзірленді. Бағдарламаның 
мақсаты – Каспий теңізінің биологиялық әртүрлілігін сақтау жөніндегі жұмыстар аясында каспий 
итбалығының қоршаған ортасын және негізгі мекендеу орындарын қорғау.

Бағдарлама Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны ескере отырып әзірленген және ол 5 
жылға (2019 – 2023 жылдарға) есептелген. 

Бұл бағдарлама түрлі елдердің каспий итбалығын зерттеуші зоологтары назар аударып отырған негізгі 
бағыттар мен басты міндеттерді ескерген:
I. Каспий итбалығының таралуы және мекендеу ортасының құрылымы, популяциясының саны.
II. Каспий итбалығы популяциясының амандығы.
III. Каспий итбалығы мекендейтін орындардың күйі (мекендеу ортасының сапасын бағалау).

Бағдарлама түрлі елдердің ғалымдары каспий итбалығына жүргізіп жатқан зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін салыстыруға, сонымен қатар түрді сақтауға арналған негізгі ғылыми-қолданбалы іс-шараларды 
анықтауға мүмкіндік береді. Бағдарлама бойынша каспий итбалығына жүргізілетін барлық зерттеулер тек 
жануарға және жалпы популяцияға зиян келтірмейтін бейинвазиялық әдістерді ғана қолданып жүргізілетін 
болады.

Мемлекетаралық зерттеулерді жүргізуге Қазақстан мен Ресейдің «Қазақстан Қолданбалы Экология 
Агенттігі» ЖШС, Қазақстан балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы, Микробиология және 
вирусология ғылыми-зерттеу орталығы, Ресей ғылымдар академиясының А.Н. Северцов атындағы Экология 
және эволюция проблемалары институты, Бүкілресейлік балық шаруашылығы және мұхиттану ғылыми-
зерттеу институты (ВНИРО) сияқты жетекші ғылыми-зерттеу ұйымдары қатысуда.

Бағдарламаны жүзеге асыру барысында итбалықтарға әуеден санақ жүргізу, популяцияның 
амандығын (биохимиялық, физиологиялық, генетикалық, серологиялық көрсеткіштерді бағалау) 
және итбалықтардың миграциясын (жерсеріктік ендермен таңбалау) зерттеу жұмыстары 
жоспарланған.

Атап айтсақ, 2019 жылғы сәуірде Солтүстік Каспийдің қазақстандық бөлігіндегі құмды қайраңдарда 
орналасқан итбалықтардың түлеу жатақтарды мультиспектрлі әуе түсірілім байқаудан өткізілді. Әуе 
санағының негізін теңіз сүтқоректілерінің жатақтарын мультиспектрлі суретке түсіру, яғни каспий 
итбалығының күшіктеу жатақтарын әуеден инфрақызыл және көрінетін диапазондарда суретке түсіру әдісі 
құрады.

Қараша айында Солтүстік Каспий теңіз арнасы (Прорва) ауданында 9 каспий итбалығы ауланып, оларға 
жерсеріктік хабарлағыш құрылғылар орнатылды және морфометриялық зерттеулер жүргізілді. Каспий 
итбалығының демографиялық құрылымын (түрлі жастағы еркектері мен ұрғашыларының арақатынасын) 
зерделеу жұмысы итбалықтар жатқан орындардан генетикалық материал сынамаларын және басқа да 
сынамаларды алумен қатар жүргізілді. Биологиялық материал сынамаларын алу жұмысы каспий итбалығының 
қазіргі ахуалын бағалау үшін жүргізілді.
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Ихтиофауна 
Жобаның теңіз алаңдарында көктемде, жазда және күзде балықтарды зерттеу жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізіледі. Балықтардың индикаторлық «отырықшы» түрлерінің (бұзаубас балық) тіндерінің үлгілері 
ішінара көмірсутегілер мен ауыр металдардың бар-жоғына қатысты талданады. 

Бекіре тұқымдас балықтар Каспий теңізіндегі ең құнды балық түрлері болып табылады. Қазіргі уақытта 
балықтардың осы түрлеріне жойылу қаупі төніп тұр. 2014 жылы Каспий маңы мемлекеттері бекіре 
тұқымдас балықтардың популяциясын қалпына келтіру үшін оларды кәсіпшілік мақсатында аулауға тыйым 
салу туралы уағдаластыққа қол жеткізді. 

2019 жылы NCOC компаниясы балық қорларына келтірілген зиянды өтеу жөніндегі табиғат қорғау іс-
шаралары бағдарламасын жалғастыра отырып, бекіре тұқымдас балықтардың популяциясын қолдау 
мақсатында осы бағалы реликт балықтардың тағы бір 50 мың шабағын суға жіберді. Компания кейінгі 

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ДЕҢГЕЙІ 
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігі гидрологиялық режимінің өзгергіштігімен ерекшеленеді. Теңіздің осы 
бөлігіндегі су тереңдігі орташа алғанда 3 метрден сәл ғана асады, сондықтан теңіз деңгейінің аздап қана 
өзгеруі елеулі зардаптарға соқтыра алады.

NCOC компаниясының теңіз нысандарында аралдарды жабдықтау жүйелерін қамтамасыз етуге және 
апаттық жағдайда персоналды эвакуациялауға арналған кемелер пайдаланылады. Су деңгейі шамадан тыс 
төмендеген кезде теңіз кемелерінің навигациясы қиындайды және жұмыстарды жалғастыру қауіпсіз болмайды. 
Осыған байланысты Каспий теңізі деңгейінің өзгеру себептерін зерделеу қажеттілігі ұлғая түсуде.

NCOC компаниясының мұздану және гидрометеорологиялық жағдайлар жөніндегі бөлімінің мамандары жеке 
гидрометеостансаларда аспаптық өлшеу жұмыстары арқылы Каспий теңізінің деңгейіне үздіксіз мониторинг 
жүргізуде. Сонымен бірге Каспий теңізінің деңгейінің ауытқушылығын үлгілеу және болжау бойынша бірқатар 
ғылыми жұмыстар мен зерттеулер жүргізілуде.

Солтүс-шығыс Каспий. Деректерді талдау нәтижелері Каспий деңгейінің біршама тез өзгеріп жатқанын 
айғақтайды. Соңғы 14 жыл ішінде теңіз деңгейінің біршама төмендегені анықталып отыр. Атап айтсақ, 2005 
жылы Каспий теңізінің орташа деңгейі -26,95 мБЖ (Балтық биіктігі жүйесі бойынша) құрады және 2019 жылы 
ол -28,20 мБЖ белгісіне жетті, бұл 2018 жылғы деңгейден 14 см төмен. Бұл ең алдымен Еділ өзенінен көктемгі 
су тасуы кезінде құйылатын су көлемінің аздығымен (норма бойынша 120 текше км. орнына 70 текше км), 
сонымен қатар Каспий теңізі бетіндегі булану көрсеткішінің жоғары болуымен және жыл бойына тікелей 
теңіз бетіне түсетін жауын-шашын мөлшерінің аз болуымен байланысты. 

Шығыс Қашаған. Қашаған кен орны төңірегіндегі теңіз деңгейінің бүкіл Солтүс-шығыс Каспийдің орташа 
деңгейінен біраз ерекшеленетінін атап өткен жөн. Бұл өңірдегі судың тайыздығымен және желқума құбылысын 
тудыратын шығыс желінің басым болуымен байланысты.
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жылдары да Жайық-Каспий бассейніне бекіре балықтарының шабақтарын жіберуді жалғастыруды 
жоспарлап отыр. 

2019 жылғы құстарды зерттеу жұмыстары 
Жыл сайын құстардың 280-нен астам түрлері Еуразия мен Сібірден Африкаға және Үндістанға қоныс 
аударып, жол бойынша Солтүстік Каспийдің сулы-батпақты алқаптарының қамыс қопаларында тасалану 
және тынығу үшін біраз уақыт тоқтайды. 

Оператор құстарды жыл сайынғы және тұрақты маусымдық зерттеу жұмыстарын 2000 жылдан бері 
жүргізіп келеді: құстардың маусымдық қоныс аудару кезеңдерінде (көктем және күз) жыл сайынғы екі 
зерттеу жұмысы, құстардың көбею кезеңінде жағалау аймағындағы ұяларының таралуын зерттеу, су мен 
су маңы құстарының қыстауларын бақылау, құрлықтағы және теңіздегі өндірістік нысандар орналасқан 
өңірлерде және жазғы мезгілде ұя салу кезеңінде бақылау жұмыстары орындалады.

Орнитологиялық зерттеулер батысында Еділ атырабынан бастап, шығысында Жем атырабына дейінгі, 
солтүстігінде Атыраудан бастап, оңтүстігінде Ақтауға дейінгі ауқымды өңірді қамтиды.

Зерттеушілер топтарының құрамына NCOC компаниясының экологтары және Қазақстанның 
жетекші ғалымдары мен орнитолог мамандары, сонымен қатар Атырау облысы бойынша экология 
департаментінің және Облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының 
инспекторлары кіреді.

2019 жылы құстардың таралуы мен саны жалпы алғанда түрлерінің маусымдық және мінез-құлықтық 
ерекшеліктеріне сәйкес болды: атап айтқанда, көктемде 141 мың құс анықталса (10 жылдық интервалдағы 
орташа мәні – 153 мың құс), күзде 378 мың құс анықталды (11 жылдық интервалдағы орташа мәні – 357 
мың құс). Сонымен бірге солтүстік жағалауда құстар үшін қолайлы аумақтардың азайып келе жатқаны 
байқалуда, бұл теңіз деңгейінің үнемі төмендеуімен және тұрақты түрде қамыс қопаларының өртенуімен 
байланысты, осының салдарынан Еділ және Жайық өзендерінің атыраптарында құстар саны азаюда және 
Итбалық аралдары төңірегінде құстар саны елеулі түрде көбеюде.

5.3. СУ ҚОЙМАЛАРЫНА ТӨГІНДІЛЕР

NCOC компаниясы табиғи беткі су қоймаларына, соның ішінде Каспий теңізіне қалдықтар тастамау мен 
тазартылған сарқынды су төкпеуден тұратын нөлдік төгінділер саясатын ұстанады.

NCOC компаниясы гидрооқшаулағыш төсемі бар булану тоғандарын тазартылған өндірістік суды 
қолданудың анағұрлым қауіпсіз әдісі ретінде пайдаланады (булану тоғандары бойынша нақты мысалдың 
талдамасын қараңыз). Өндірістік процестер барысында түзілген тазартылған сарқынды су, сонымен 
қатар тазартылған шаруашылық-тұрмыстық сарқынды су торлы сүзгілерден өткізіліп, су буланатын булану 
тоғандарына/тоған-жинақтауыштарға төгіледі.

Тазартылған шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік сарқынды сумен бірге булану тоғандарына 
төгілетін көмірсутегілердің жалпы көлемі 2019 жылы 1,6 тонна құрады. Былтырғы жылмен 
салыстырғанда булану тоғандарына төгілген көмірсутегілер көлемінің біршама азаюы сұйық 
өндірістік қалдықтарды жою алаңының (СӨҚЖА-9) бөлек секциясына өндірістік ағындыларды төгудің 
тоқтатылғанымен байланысты.

2019 жылы NCOC Қазақстан Республикасының табиғат қорғау саласындағы талаптарына сай булану 
тоғандарына тазартылған су төгуге қажетті барлық рұқсаттарды алды.

Тұщы су туралы тарауда көрсетілгендей, 2020 жылы NCOC «Болашақ» МГКДҚ-да сарқынды су тазартудың 
қосымша қондырғысының құрылысын бастауды жоспарлап отыр, бұл техникалық және өндірістік 
процестердің нәтижесінде түзілген судықайта пайдалану қуаттарын арттыруға мүмкіндік береді.
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5.4.  ПАРНИК ГАЗДАРҒА ЖАТПАЙТЫН АТМОСФЕРАЛЫҚ ШЫҒАРЫНДЫЛАР

NCOC компаниясының құрлық және теңіз нысандарындағы атмосфералық ауаға әсер ететін ластаушы 
заттектердің негізгі көздері – алау қондырғылары, газ турбиналы қондырғылар, жылыту және су ысыту 
қазандықтары және дизельді генераторлар. 

Алау қондырғысы мұнай мен газ өндіретін барлық нысандардың құрамына кіреді және қондырғы үшін 
«сақтандырғыш клапан» қызметін атқарады. Аздаған тұтандыру оттығы жағуға дайындықты қамтамасыз 
ету үшін үнемі жанып тұрады. Алау қондырғысының биіктігі жану өнімдерінің атмосферада барынша 
сейілуін қамтамасыз етуге есептелген. Құрлық және теңіз кешендерінің нысандарына электр энергиясы 
Қашаған кен орнында өндірілетін ілеспе газбен жұмыс істейтін газ турбиналы қондырғылардан беріледі. 
Турбиналар азот оксидінің шығарындыларын азайтуға есептелген арнайы жанарғылармен жабдықталған. 
Қазандықтар бу өндіруді, су қыздыруды және ғимараттарды жылытуды қамтамасыз етеді. Қазандықтар 
отын газымен жұмыс істейді; сонымен қатар дизель жанармайын да пайдалануға болады. Дизель 
генераторлары тек резервтік энергиямен жабдықтау үшін ғана пайдаланылады. 

2019 жылы NCOC компаниясының барлық операциялары салдарынан атмосфераға шыққан парниктік 
газдарға жатпайтын шығарындыларының жалпы көлемі: 
• ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ) – 1 113 тонна;
• күкірт оксидтері (SOx) -22 760 тонна; және
• азот оксидтері (NOx) – 3 711 тонна (парниктік газдың атмосфералық шығарындыларында ескерілетін 

N2O қоспағанда).

Көмірсутегі шикізатын өндіру көлемінің ұлғаюы есебінен ҰОҚ мен NOx шығарындыларының көлемдері 
2018 жылдағымен салыстырғанда артты. SOx шығарындылары күрделі жөндеу жұмыстары кезінде алауда 
газ жағу көлемінің азаюына байланысты төмендеді.

Ауа сапасын бақылау NCOC-дің жалпы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. Ол бірнеше компоненттерден тұрады, соның ішінде: 

Алау асты бақылау жұмысы
Мезгіл-мезгіл ауа сынамаларын алуға және метеорологиялық жағдайларды зерделеуге арналған 
аспаптармен жабдықталған арнайы көлік құралдарымен алау асты бақылау жұмыстары жүргізіледі. 
Жылжымалы (алауасты) бекет түтін (газ) алауы әсер ететін аймақты анықтау мақсатында аталған 
өнеркәсіптік шығарындылар көзінен сынамалар алуға арналған. Сынамалар алынатын орын 
қоспалардың күтілетін ең көп концентрацияларын ескере отырып таңдалады. Нүктелердің орындары 
8 румб бойынша жел бағытына қарай өзгереді. Алау асты бекеттер шығарынды көзінен белгіленген 
қашықтықта орналасқан нүктелерден тұрады, сондықтан алау асты бақылау нүктелері СҚА ішінде, 
«Болашақ» МГКДҚ жоғары және төмен қысымды алауларынан 4 және 6 км қашықтықта орналасқан 
және жел бағытына қарай өзгереді. Бақылау жұмыстары сол шығарынды көзінің шығарындыларына 
тән ерекше зиянды заттектер бойынша орындалады. Жоғарыда көрсетілген қашықтықтарда ластаушы 
заттектердің концентрацияларын ық жағынан өлшеу жұмысы апта сайын жүргізіледі. Атмосфералық 
ауа сынамаларын алумен бір мезгілде келесі метеорологиялық параметрлер анықталады: жел бағыты 
мен жылдамдығы, ауа температурасы және атмосфералық қысым, ауа-райы жағдайы және төсеніш 
беттің күйі. 

Шығарынды көздеріндегі мониторинг
Шекті рауалы шығарындылар (ШРК) нормативтерінің жобасында (ПДВ) кәсіпорын мен технологиялық 
тұрақты жабдықтардың атмосфераның ластану көзі ретіндегі сипаттамасы және жұмыстар жүргізілетін 
ауданның табиғи-климаттық жағдайларының қысқаша сипаттамасы берілген. Шығарындылардың 
әрбір көзі үшін шекті рауалы шығарынды (ШРШ) нормативтері есептеледі, NCOC компаниясы оларды 
сақтауға міндетті. Шығарынды көздері жанындағы нақты шығарындыларды өлшеу жұмыстары 
аспаптық әдіспен жүргізіледі. Атмосфераны ластайтын әрбір көзде (АЛК) – мұржадағы газ жолында 
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Ескертпе: осы кестеде тек H2S бойынша деректер ғана көрсетілген. NCOC ауа сапасын бақылау стансалары осы көрсеткішпен 
қатар CO, SO2, NO және NO2 деңгейлерін тіркейді. Алауда күкіртті газ жағудың ықтимал өнімдері SOx және NOx екенін атап 
өткен жөн. Күкіртсутегі (H2S) тек жүйелерден шығып кеткен жағдайда ғана болуы ықтимал.

H2S КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ ШЕКТІ РАУАЛЫ 
ШАМАДАН АСҚАН ОҚИҒАЛАР 
20 МИН. ОРТАШАЛАНДЫРЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР

Түсінік (кесте бойынша): Осы кестенің X осінде Атырау қаласының аумағындағы белгілі бір 
нүктеден шамаланған аластау тәртібі бойынша орналасқан NCOC компаниясының ауа сапасын 
бақылайтын жиырма стансасы белгіленген. 

Түсті тік бағандар әр стансада шекті рауалы концентрациядан асатын H2S концентрациялары (ұзақтығы  
20 минуттан кем) тіркелген оқиғалар санын көрсетеді. (Шартты белгілердегі түсті кодтауды қараңыз).

№№ 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 стансалары Атырау қаласы аумағында 
орналасқан.

105 және 106 стансалары Доссор мен Мақат кенттерінде орналасқан.

101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 стансалары СҚА периметрі бойынша, «Самал» 
вахталық кентінде, жақын маңдағы Ескене, Таскескен, Қарабатан стансаларында және Батыс Ескене 
кентінде орналасқан. «Болашақ» МГКДҚ әсері дәл осы стансаларда тіркелуі мүмкін.
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шығарынды көздерінде кезеңдік бақылау жүргізу үшін арнайы жабдықталған алаңшалары бар 
сынамалар алу порттары орнатылған. Газ жолына орнатылған газ сынамасын алатын зонд және Пито 
түтігі көмегімен өлшеу параметрлері, атап айтқанда азот оксидінің, күкірт оксидінің, көміртегі оксидінің 
мөлшері, газ-ауа қоспасының жылдамдығы мен температурасы, газ жолындағы сейілу сияқты 
аэродинамикалық көрсеткіштер және олардан бөлек атмосфералық қысым шамасы аспап жадына 
енгізіледі.

Ауа сапасын бақылау стансалары
NCOC компаниясының қаржылық және техникалық қолдауымен Атырау қаласында және Атырау 
облысында ауа сапасын үздіксіз бақылайтын 20 станса орнатылды, олар тәулік бойы метеорологиялық 
деректер жинап, атмосфералық ауадағы ластаушы заттектердің мөлшерлерін өлшейді. Төрт станса 
«Болашақ» МГКДҚ 7 км құрайтын санитарлық қорғау аймағының периметрі бойынша орналасқан; оларға 
қосымша МГКДҚ-ға жақын маңдағы және одан шалғай орналасқан елді мекендерде, соның ішінде Доссор 
мен Мақат кенттерінде жеті станса бар; тоғыз станса Атырау қаласында орнатылды.

Стансалардан ақпаратты орталықтандырып жинау үшін деректерді қашықтан беруді ұйымдастыру жобасы 
жүзеге асырылды, бұл әрбір ауа сапасын бақылау стансасынан өлшеу деректерін NCOC кеңсесінде 
орналасқан орталық компьютерге тәулік бойы жіберуге мүмкіндік береді, деректер сол жерде талданады 
және сақталады. Компанияның стансаларынан келіп түсетін деректер «Қазгидромет» РМК Атырау облысы 
бойынша филиалының және «Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне де бір мезгілде қолжетімді болады және олар ауа 
сапасының күйін нақты уақыт режимінде қадағалай алады.

Күкіртсутегі
Күкіртсутегі (H2S) атмосфераға тарайтын шығарындылар құрамындағы парниктік газға қатысы жоқ тағы 
бір қосылыс болып табылады. Ол – жанғыш және уыттылығы жоғары, өткір жағымсыз исі бар заттек. 
Күкіртсутегі оттегі болмағанда күкіртті органикалық заттектер ыдырайтын кез келген жерде түзілуі мүмкін, 
сондықтан табиғатта ол батпақ газдары және жанартаулардың шығарындылары құрамында (кейде өте 
көп көлемде) болады. Сондай-ақ бұл заттек күкіртті шикі мұнай дайындау және тасымалдау барысында 
түзіледі. 

NCOC компаниясының ұңғыма ернеулеріне, лезде буланатын газ компрессорларына және басқа да 
жабдықтарға өте жақын жерде жұмыс істейтін мамандары арнайы оқу курсынан өтіп, жеке детекторларды 
пайдаланады. H2S қауіпті концентрацияларда әсер етуі мүмкін жағдайда олар респираторлар мен тыныс 
алу аппараттарын пайдаланады. Аталған орындардан алыстаған сайын қауіп-қатер деңгейі төмендеп, 
күкіртсутегінің жоғары деңгейдегі концентрацияларының болу ықтималдығы да азаяды. 

NCOC компаниясы «Болашақ» МГКДҚ тұрғындар үшін қауіпті емес деп сенімді түрде айта алады. 
Қауіпсіздіктің негізгі кепілі – «Болашақ» МГКДҚ айналасындағы 7-километрлік санитарлық 
қорғау аймағы (немесе СҚА), ол жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын атмосфералық 
шығарындылардың олардың денсаулығына ұзақ мерзім әсер етуінен қорғауға және тіпті штаттан 
тыс оқиғалар орын алған жағдайда жоғары деңгейлі сенімділік қорын құруға жеткілікті құрал болып 
табылады. Осындай сенімділік ыждағатты жобалауға, көпжылдық зерттеу және компьютерлік 
үлгілеу нәтижелеріне, мемлекеттік сараптаманың қорытындыларына және мемлекеттік органдардың 
келісулеріне, және сондай-ақ осы үлгілердің дұрыстығын растаған алдыңғы пайдалану тәжірибесіне 
негізделген. 2019 жылы үздіксіз мониторинг жүргізу нәтижелері алдыңғы жылдардағыдай H2S 
мөлшерінің қысқа мерзімді жоғары деңгейлері (1 мен 20 минут аралығында) іс жүзінде «Болашақ» 
МГКДҚ-ға қарағанда Атырау қаласында орын алуы әлдеқайда ықтимал екенін айғақтайды. 2019 жылы 
«Болашақ» МГКДҚ төңірегінде күкіртсутегімен жоғары ластану (ЖЛ) немесе экстремалды жоғары 
ластану (ЭЖЛ) жағдайлары тіркелген жоқ, бұл «Қазгидромет» РМК жүргізетін үздіксіз мониторинг 
деректерімен расталған. (NCOC ауа сапасын бақылайтын барлық жиырма стансасының жиынтық 
деректері жарияланған «Қазақстан Республикасының 2019 ж. қоршаған орта жай-күйі туралы 
ақпараттық бюллетень» атты есепті (www.kazhydromet.kz) қараңыз). 
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5.5.  МҰНАЙДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТӨГІЛУІ 

Көрсеткіштер 
NCOC өндірістік операциялары нәтижесінде 2019 жылы қоршаған ортаға көмірсутегілердің 1 баррельден 
астам көлеміндегі төгілім көрсеткіші 0 шамасында болды (жалпы көлемі: мұнай баламасының 0 барреліне тең). 

Тәсілдеме
NCOC КОМПАНИЯСЫ ҮШІН БІРІНШІ БАСЫМДЫҚ – МҰНАЙ ТӨГІЛІМДЕРІНІҢ АЛДЫН 
АЛУ. АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ҚАНШАЛЫҚТЫ СЕНІМДІ 
БОЛҒАНЫМЫЗҒА ҚАРАМАСТАН, NCOC КОМПАНИЯСЫ ОНДАЙ ОҚИҒАЛАР ОРЫН АЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА ОЛАРДЫ ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ЖОЮҒА ҮНЕМІ ДАЙЫН.

2019 ж. қабылданған шаралар 
• Алдын алу. Мұнай төгілімдерінен қорғанудың анағұрлым тиімді құралы төгілу қатерлерін анықтау 

арқылы, сонымен қатар сол қатерлердің әсерін төмендету үшін үнемі қауіпсіздіктің ең жоғары 
стандарттарын қолдана отырып, бастапқы кезден олардың алдын алу болып табылады. 

• Технологиялар. Біз мұнай төгілімдерін жоюға ықпал ететін инновациялық технологияларды 
енгізудеміз және жаңа, әлдеқайда тиімді әдістерді зерделеу жұмыстарына белсенді атсалысып 
жатырмыз.

• Жою амалдарын үйрету. NCOC компаниясында мұнай төгілімдерін жою жөніндегі арнайы 
топ құрылды, ол оқудан өткен 100-ге жуық маманнан тұрады және Солтүстік Каспийдегі күрделі 
жағдайларда пайдалануға есептелген жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл жабдықтар Баутин мен 
Дамбадағы теңіз операцияларын қолдау базаларында сақталуда. NCOC компаниясында тұрақты түрде 
оқу-жаттығу сабақтарын өткізуді көздейтін Мұнай төгілімдерін жоюдың кешенді жоспары әзірленген. 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР БЕРУ 
NCOC компаниясы мұнай төгілімдерін жою қуаттарын қолдау үшін инновациялық тәсілдемелер мен 
технологияларды пайдалануда.

Географиялық ақпарат жүйесі (ГАЖ) негізіндегі сезімталдық карталары сияқты компьютерлік үлгілер мен 
құралдар ден қою жоспарларын әзірлеуге көмектеседі және Консорциумның ден қою жөніндегі іс-шараларын 
жоспарлау жүйелерінің негізгі бөлігі болып табылады. Компьютерлік үлгілер қоршаған ортадағы мұнай 
төгілімінің траекториясын болжай отырып, МТЖ басқару бөлімшесіне даярлықты қамтамасыз етуге және 
зардаптарды жоюға көмектеседі. 

Сезімталдық карталары экологиялық мониторингінің көпжылдық деректерін ескере отырып, экологиялық 
сезімтал аудандарды анықтайды; бұл маңызды мекен ортасын сақтауға ықпал ететін басымдықтарды 
белгілеуге және қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. 

Мониторинг жүргізу, картаға түсіру және мұнай төгілімдерін анықтау, сонымен қатар ашық суда және мұз 
тұрған кезде мұнай үлдірінің қалыңдығын анықтау үшін әуе кемесінде шағын GPS-GIS аспаптарын пайдалана 
отырып қашықтан бақылау, қашықтан зондылау әдістері және мұнай төгілімдерін анықтау жүйесі (МТАЖ) 
сияқты көптеген инновациялық технологиялар қолданылады. 

Қашаған кен орнындағы D аралынан «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысына 
дейін тартылған теңіз құбыр желілері үнемі МТАЖ-бен бақылануда. МТАЖ – технологиялық 
параметрлер (яғни, ағын жылдамдығы, температура, қысым) енгізілетін және үнемі жаңартылып 
тұратын бағдарламалық жүйе. МТАЖ бағдарламасы сол құбыр желісіне арналған сұйықтық ағынының 
үлгісімен бірге жұмыс істейді. Өнімнің ықтимал ағуы есептік және өлшенген мәндер арасындағы 
айырмашылық белгілі бір диапазоннан асып кеткен жағдайда анықталады және тіркеледі. Дабыл 
сигналдары өндірістік процестерге мониторинг жүргізіліп жатқан орталық операторлық бекеттегі 
экрандарда көрінеді. Құбыр желілері қысымның ауытқуларын анықтай алатын қысым датчиктерімен 
жабдықталған.

МТАЖ жүйесі барлық маңызды компоненттер резервтік болып табылатындай етіп құрылған. Бір 
компоненттің істен шығуы мониторингінің, деректердің берілуінің толық тоқтатылуына немесе 
операторлардың интерфейстерінің ажыратылуына соқтырмайды.
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Мұнай төгілімдерін жою жөніндегі анағұрлым нақты ақпарат  
www.ncoc.kz веб-сайтымызда жарияланған, олардың ішінде 
мыналар бар:

• NCOC компаниясының мұнай төгілімдерін жоюға дайындықты 
қамтамасыз етуге қолданатын тәсілдемесінің сипаттамасы

• NCOC компаниясының Мұнай төгілімдерін жоюға дайындықты 
қамтамасыз ету жөніндегі өңірлік бастамадағы жетекші рөлі 

• Мұнай төгілімдерін жоюға арналған жабдықтар
• Мұнай төгілімдерін жоюға үйрету
• Экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу
• NCOC компаниясының мұнай төгілімдерін жою туралы кітапшасы, 2010 ж.

Анағұрлым нақты 
ақпарат

2019 жылы Баутин базасында және Атырауда NCOC қызметкерлерін ХТҰ халықаралық 1-деңгейлі және 
3-деңгейлі стандарттарына сай оқыту курстары өткізілді. Оқыту курсын 3-деңгейлі мұнай төгілімі орын алған 
жағдайда қосымша көмек көрсететін «Ойл Спил Респонс Лимитед» (OSRL) компаниясы жүргізді. 

NCOC компаниясы Қазақстанда экологиялық артықшылықтарды кешенді талдау (ЭАКТ) жобасын жүзеге асыру 
аясында Мұнай төгілімдерін жоюға дайындықты қамтамасыз ету жөніндегі өңірлік бастамамен және «Шелл» 
компаниясымен бірге Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен 
Энергетика министрлігінің қолдауымен «Мұнай төгілімдерін жою әдістерін экологиялық артықшылықтарды 
кешенді талдау (ЭАКТ) негізінде таңдау туралы шешімдер қабылдау және оларды іс жүзінде қолдану» атты 
семинар ұйымдастырды. Семинардың мақсаттары төмендегідей:
• мұнай жинауға арналған химиялық заттектерді сынау нәтижелері туралы ақпараттандыру;
•  мұнай жинауға арналған химиялық заттектер мен диспергаторлар туралы деректерге түсінік беру;
•  ЭАКТ/ТӘТШБ (төгілімдердің әсерін төмендету шараларын бағалау) тез ден қою үшін маңыздылығы туралы 

ақпараттандыру;
• ЭАКТ/ТӘТШБ нәтижелерін практикада қолдану.
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ЭАКТ қолдану қорытындылары бойынша алынған негізгі тұжырым – мұнайды әлі теңізде болып, қоршаған 
ортаны қорғау және төгілім зардаптарын жою жөніндегі кез келген шараларды қолданудың тиімділігі аз 
болатын суы тайыз алаңдарға, қамыс қопаларына және сезімтал жағалық сызықтарға жеткенге дейін жинауды 
қамтамасыз ету өте маңызды. Бұл тұжырым бүкіл әлем бойынша мұнай төгілімдерін жою барысында алынған 
тәжірибеге сәйкес келеді. Мұнай төгілген жағдайда шешімдер қабылдауға уақыт шығындамау мақсатында су 
бетіндегі мұнайды төгілім көзіне барынша жақын жерден жинау үшін төгілімді жою топтарының, мемлекеттік 
органдардың және халықтың күштерін біріктіру керек.

Процестерді басқарудың сапасын үнемі жақсарту шеңберінде компания 2019 жылы мұнаймен ластанған 
жануарларды анықтаған кезде ден қою жоспарын жаңартып, оны толықтырды. Жаңартылған жоспар 
компанияда қабылданып, қолданылып жатқан мұнай төгілімдеріне ден қою тәсімімен біріктірілді, бұл 
ретте мұнаймен ластанған жануарлармен жүргізілетін операцияларға қатысты халықаралық тәжірибе мен 
заңнамалық талаптар ескерілді.

Жоспарда мұнаймен ластанған жануарларды анықтаған кезде қолданылатын шаралар сипатталған, 
атап айтқанда: жануарларды іздеу және ұстау, жануарларды оңалту процесі алдында тұрақтандыру, 
жануарларды Дамбадағы арнайы жабдықталған оңалту бекетінде оңалту (бекет қосымша 500 құс пен 100 
итбалықты оңалтуға есептелген жабдықтармен жабдықталады) және жануарларды мұнаймен ластанбаған 
мекендеу ортасына жіберу. 

Қазіргі уақытта СКДЭБ базасында (Дамба) жануарларды тұрақтандыру жөніндегі түздік лагерьлерді және 
оңалту бекетін жарақтандыру үшін жабдықтар сатып алынуда. Жоспарда жануарларды теңізде (шөгуі 
тайыз теңіз баржаларында) тұрақтандыру және Баутин базасында жануарларды оңалту бекетін құру 
мүмкіндіктері қарастырылуда. 

Жануарларды құтқару жұмыстарының ауқымды болуына байланысты жергілікті тұрғындар қатарынан 
еріктілерді тарту және оқыту жоспарлануда, олар үшін қауіпсіздік техникасы мен жануарларды құтқару 
жөніндегі арнайы курстар өткізілетін болады.
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5.6. ҚАЛДЫҚТАР

Компанияда 2019 жылы түзілген қалдықтардың жалпы көлемі 13 726 тонна құрады, олардың ішінде 
янтарь түсті деңгейлі қалдықтар 9 092 тонна және жасыл түсті деңгейлі қалдықтар 4 634 тонна 
құрады.

NCOC компаниясының теңіз және құрлық нысандарында жоспарлы күрделі жөндеу жұмыстарының 
жүргізілуіне байланысты 2019 жылы түзілген қалдықтар көлемі 2018 жылғымен салыстырғанда ұлғайды.

Саясаттар мен бағдарламалар 
NCOC компаниясының қалдықтарды басқару жөніндегі жүйесінің мақсаты – Компанияның өндірістік 
операцияларын тиісті түрде жоспарлау арқылы қалдықтарды түзілу көзінде немесе технологиялық 
процесс барысында азайту немесе түзілуіне мүлде жол бермеу. 

Қалдықтармен жұмыс қалдықтардың түзілу кезінен бастап ақтық кәдеге жаратылғанына дейін 
жүргізіледі. Қалдықтарды сұрыптау технологиялық циклдың маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. 
Қалдықтардың қауіпті және қауіпті емес түрлерін араластыруға тыйым салынғандықтан, олар бөлек 
контейнерлерге және герметикалы ыдыстарға жиналады. 

Тамақ қалдықтары мен медициналық қалдықтар қауіпті қалдық түрлеріне жатады. Санитарлық талаптарды 
сақтау және олардың қауіпті қасиеттерін азайту үшін теңіз нысандарында (жүзбелі тұрғынжайларда) 
«TeamTec» маркалы екі камералы инсинераторлар орнатылған. Қалдықтардың көлемін азайту үшін қағаз 
бен картон қалдықтарын престеуге арналған компактор қолданылады. 

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес компанияның 
барлық нысандарында пайдаланылып болған техникалық майды түрлері бойынша, сондай-ақ 
аккумуляторларды, құрамында сынап бар қалдықтарды және автокөлік шиналарын бөлек жинау жүйесі 
енгізілген. 

Компанияның нысандарында түзілген қалдықтардың барлығы кейінгі өңдеу және кәдеге жарату үшін 
мамандандырылған компанияға тапсырылады.

Персоналдың қалдықтарды басқару жөніндегі экологиялық заңнамадағы өзгерістер туралы 
хабардарлығын жақсарту үшін теңізде жұмыс істейтін мердігерлерге арналған форум аясында таныстыру 
мақсатындағы сессиялар өткізіліп, бұл теңіз нысандарында қалдықтарды түзілетін орындарында 
сұрыптап жинауды біршама жақсартты. Барлық кеңселердегі теледидар экрандарынан, сонымен қатар 
компанияның ақпараттық жүйесі арқылы бейнеслайдтар көрсетілді.

Компания экологиялық заңнаманың қалдықтарды жайғастыру полигондарының тарату қорларын 
қалыптастыру жөніндегі талаптарын орындады. Қорлар полигондар жабылғаннан кейін жерлерді 
рекультивациялау және қоршаған ортаға әсерді бақылау жөніндегі іс-шараларды орындауға қажет 
қаражат жинау үшін құрылған.
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Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде қалдықтарды басқару
Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың жаңа түрлерінің түзілуіне байланысты 
қолданыстағы Қауіпті қалдықтар паспорттары жаңартылып, «Қазақстан Республикасының Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қоршаған ортаны қорғау бірыңғай ақпараттық жүйесіне» 
жүктелді.

Күрделі жөндеу жұмыстары кезінде түзілген сұйық және қатты қалдықтардағы (шлам мен өнеркәсіптік 
сарқынды су) табиғи радионуклидтердің үлесті және тиімді белсенділігі өлшенді. Алынған нәтижелер 
компанияның өнеркәсіптік қалдықтарындағы радионуклидтердің мөлшері ҚР Гигиеналық 
нормативтерімен және Санитарлық ережелерімен белгіленген рауалы деңгейлерден аспайтынын растады. 

Компания өзінің қалдықтарды басқару стратегиясында халықаралық, сондай-ақ ұлттық стандарттардың 
талаптарына сәйкес болуға ұмтылуда. 

5.7. ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ЖӘНЕ ТЕҢІЗДЕГІ ЗЕРТТЕУЛЕР

NCOC компаниясы теңізде деректер жинау және теңіз суы мен түптік шөгінділердің химиялық құрамын 
талдау, сонымен қатар балықтар популяциясын, бентос пен планктонды зерделеу мақсатында кешенді 
экологиялық мониторинг бағдарламасын жүзеге асыруда. 

Теңіздегі әсер ету мониторингісі Қашаған, Ақтоты, Қайраң кен орындарының бүкіл лицензияланған 
аумағын, магистральдық құбыр желісінің солтүстік теңіз бөлігін және Түпқараған шығанағын қамтиды. 
2019 жылы мониторингілік стансалардың жалпы саны 239 құрады, соның ішінде аялық стансалар ретінде 
пайдаланылатын, ұзақ мерзімді қадағалау жүргізілетін 9 станса бар. Осы стансалардың барлығында 
теңіз суының, түптік шөгінділердің химиялық және физикалық параметрлеріне, планктондық (зоо– және 
фитопланктон) және зообентостық ағзаларға, су өсімдіктеріне, ихтиофаунаға және атмосфералық ауа 
сапасына қадағалау жүргізіледі.

Қазіргі уақытта өндірістік экологиялық бақылау аясында жыл сайын барлық климаттық маусымдар 
бойынша (қысқы кезеңде мұз басқан аумақтарды қоспағанда) теңіздегі зерттеу жұмыстары және Атырау 
мен Маңғыстау облыстарының аумағындағы Компанияның нысандары айналасында құрлықтағы 
зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы зерттеу жұмыстарының көлеміне Каспий өңірінің флорасы 
мен фаунасы популяцияларының сапасы туралы анағұрлым анық мағлұмат алу мақсатында флора мен 
фаунаны, топырақтың, түптік шөгінділердің және атмосфералық ауаның сапасын зерттеу жұмыстары 
кіреді. Экологиялық зерттеулер бойынша анағұрлым толық ақпарат NCOC компаниясының «Экологиялық 
зерттеулер мен бастамалар» атты кітапшасында берілген.

Мониторингілік ұңғымалар желісін жаңарту және Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы 
жерасты суын бақылау жүйесін оңтайландыру
2019 – 2020 жылдары компания Атырау және Маңғыстау облыстарындағы құрлық нысандарының 
аумағындағы бақылау жүйесін оңтайландыруды және мониторингілік ұңғымалар желісін ауқымды 
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жаңарту жұмысын жүргізуді, соның ішінде қолданыстағы ұңғымаларды жөндеуді және жоюды, сонымен 
қатар жаңа ұңғымаларды бұрғылауды жоспарлап отыр. 

Жұмыстардың мақсаты – жерасты суын тиімді бақылауды, Компанияның нысандарында ластану 
жағдайлары анықталған кезде шұғыл ден қоюды және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
органдардың талаптарын орындауды қамтамасыз ету.

NCOC компаниясының Атырау облысындағы өндірістік нысандарының төңірегінде жерасты суы 
таралуының гидродинамикалық жағдайларының математикалық (компьютерлік) үлгісін құру.

NCOC компаниясының Атырау облысындағы өндірістік нысандарының төңірегінде жерасты суының 
гидродинамикалық жағдайларын зерделеу үшін 2019 жылы түздік жұмыстар жүргізіліп, ал 2020 жылға 
кешенді жұмыстарды жүргізу нәтижелерін жерасты суының жоғарғы сулы беткейлерінің таралуын 
математикалық (компьютерлік) үлгілеу негізінде камералды өңдеу жоспарланды.

Математикалық үлгіні әзірлеудің негізгі мақсаты – жерасты суының орналасуының гидродинамикалық 
жағдайлары және жоғарғы сулы беткейлерде болып жатқан гидрохимиялық процестер туралы шынайы, 
өзекті ақпарат алу.

Жер асты суының орналасуының гидродинамикалық жағдайларының есептелген математикалық 
(компьютерлік) үлгісін келешекте Компанияның өндірістік нысандары төңірегіндегі жерасты суын одан 
әрі бақылау және зерделеу, сонымен қатар қадағалау жүргізілетін гидрогеологиялық ұңғымалар желісін 
оңтайландыру / кеңейту үшін пайдалануға болады.

5.8. ПАЙДАЛАНУДАН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ШАРАЛАРЫ

Пайдаланудан шығару Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісімнің баптарымен, сонымен 
бірге нақты жоспарлау және уақтылы қаржыландыру арқылы реттеледі. Пайдаланудан шығаруды 
және қалпына келтіру шараларын жоспарлау және орындау басқа кез келген инженерлік-техникалық 
жобадағыдай тәсілмен жүзеге асырылады. Нақты нысан үшін қолайлы нұсқаны анықтау мақсатында әрбір 
бағдарлама үшін қоршаған ортаға әсерді бағалау жұмысын жүргізу қажет.

NCOC КОМПАНИЯСЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ АСА 
ЖОҒАРЫ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП АТАНДЫ
NCOC компаниясы 2019 жылғы экологиялық жауапкершілік тұрғысынан ашық компаниялар рейтингісінде 
Қазақстанда әрекет ететін 14 ірі мұнай-газ компаниялары арасында 2-орын иеленді. Дүниежүзілік жабайы 
табиғат қорымен (WWF), КРЕОН тобымен (Ресейдің жетекші консультациялық және инвестициялық тобы), 
БҰҰ-ның қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы (UNEP) аясында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қолдауымен ұйымдастырылып отырған осы зерттеуге NCOC екінші жыл қатысып отыр. 

Бағдарламаның мақсаты – Қазақстанда көмірсутек ресурстарын оңтайлы пайдалануға, қоршаған ортаны 
қорғауға, сонымен қатар әлеуметтік жауапты түрде қызмет жүргізуге ықпал ету.

Бұл біздің экологиялық тұрғыдан ашықтығымызды көрсетеді және мүдделі тараптармен, соның ішінде 
қоғаммен, жергілікті жұртшылықпен және бақылаушы органдармен орнатылған қарым-қатынасты одан 
әрі дамытуға септігін тигізеді. Сонымен қатар, бұл – басты мақсаты экологиялық аспектілерді тиімді 
басқару арқылы өз қызметіміздің қоршаған ортаға тигізетін әсерін мейлінше азайту болып табылатын 
компаниямыздың экологиялық менеджмент жүйесінің нәтижелілігінің дәлелі болып табылады. 



Мистер Обама арнайы тапсырыс бойынша Американың 
Питтсбург қаласындағы Ұлттық робототехника орталығында 
«Shell Global Solutions» компаниясымен ынтымақтастықта 
жобаланған Sensabot деп аталатын қашықтан басқарылатын 
роботқа өз қолын қойды. Осылайша сол кездегі президент 
Барак Обама ғылыми-техникалық прогреске ұмтылған 
ғалымдар мен мұнайшыларға өзінің таңданысын және 
құрметін білдірді. Ал кейін сол роботтың келесі жағына 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ұлыбритания 
Премьер-Министрі Дэвид Камерон қол қойды.

АҚШ-ТЫҢ БҰРЫНҒЫ 
ПРЕЗИДЕНТІ 

БАРАК ОБАМАНЫҢ 
ҚОЛТАҢБАСЫН 

«ҚАШАҒАН» АҚПАРАТ 
ОРТАЛЫҒЫНДА КӨРУГЕ 

БОЛАДЫ. 

Ал сіз білесіз бе? 
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6.1. ЭНЕРГИЯ

NCOC өндірістік нысандары электр энергиясымен, жылумен және бумен жабдықтауға қатысты автономды 
жұмыс істейді. Жанама шығарындылар Баутин базасы және Атырау оқу орталығы сияқты қосалқы 
нысандар үшін электр энергиясын сатып алу салдарынан болады. NCOC өндірістік операциялары 
барысында 2019 жылы тұтынылған энергияның жалпы көлемі 37,63 млн гигаджоуль (ГДж) құрады. Осы 
көлемнің ішіндегі 0,11 млн ГДж импортталды (сатып алынды). 2019 жылы энергияны пайдаланудың 
қалыптандырылған қарқындылығы (өндірілген өнім бірлігіне шаққандағы энергияның пайдаланылуы) 
мұнай баламасындағы өнімнің тоннасына шаққанда 1,94 ГДж құрады, бұл көрсеткіштерді 2018 жылғымен 
салыстырғанда 5%-ға жақсартуға мүмкіндік берді.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  
ТИІМДІЛІК 

NCOC КОМПАНИЯСЫ ЭНЕРГИЯ  
ҮНЕМДЕУ МАРАПАТЫНА ИЕ БОЛДЫ 
NCOC компаниясы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласын дамытуға қосқан сүбелі үлесі 
үшін, сонымен қатар халық арасында энергия үнемдеуді насихаттағаны үшін марапатқа ие болды. 

29 қарашада Нұр-Сұлтан қаласында өткен ІІ Халықаралық энергия үнемдеу форумы барысында Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Аманияз Ержанов NCOC басқарушы директорының орынбасары 
Ермек Марабаевқа ведомстволық марапатты табыс етті.

2019 жылы NCOC компаниясы өзінің барлық нысандарында міндетті энергоаудит жүргізу жұмыстарын 
аяқтады. Энергоаудит нәтижелері бойынша іс-шаралар анықталып, олар алға қарай жүзеге асыру үшін 
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жоспарына енгізілді.
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2019 жылдың аяғында NCOC компаниясы энергия тиімділігін арттыруға анағұрлым жүйелі және жан-
жақты тәсілдеме қолдануды қамтамасыз ету және компанияның барлық деңгейлерінде энергия үнемдеу 
мәдениетін қалыптастыру мақсатында энергоменеджмент жүйесін енгізу бойынша дайындық жұмыстарына 
кірісті. Энергия үнемдеу бойынша енгізілген іс-шараларды орындау нәтижелері бойынша Баутин базасында 
2019 жылы тұтынылған энергия көлемі 2018 жылдағымен салыстырғанда 17%-ға азайды.

БАУТИН БАЗАСЫНДАҒЫ КҮН ЭНЕРГИЯСЫН  
ПАЙДАЛАНУ ЖОБАСЫ 
2019 жылы энергоаудит шеңберінде анықталған іс-шаралардың бірі – жаңғыртылатын энергияны 
пайдалану жобасы жүзеге асырылды. Баутин теңіз операцияларын қолдау базасының асханасындағы су 
жылытуға арналған вакуумды күн коллекторы орнатылды. NCOC компаниясы Компанияның нысандарында 
жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану және оларды біріктіру мүмкіндігін одан әрі зерделеу және талдау 
жұмыстарын жалғастыру туралы шешім қабылдады.
•  2019 жылы күн коллекторы өндірген жылу энергиясының мөлшері – 15,999 кВт/ч 
• Үнемделген қаражат – жылына 308 620 теңге;
• Парниктік газдар шығарындыларының азаюы – жылына 10 тонна CO2 .
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6.2. ГАЗДЫ АЛАУДА ЖАҒУ

NCOC КОМПАНИЯСЫ «ЖҰМЫСТЫҢ ШТАТТЫҚ РЕЖИМІНДЕ АЛАУДА ГАЗ ЖАҚПАУ» 
САЯСАТЫН ҰСТАНАДЫ.

Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасы бастапқыда жұмыстың штаттық режимінде газдың 
алауда жағылуына, яғни табиғи газдың артық көлемін «штаттық» жағуға жол бермейтіндей етіп 
әзірленген болатын, өйткені кез келген мұнай-газ жобасында мұнай өндіру барысында газды кәдеге 
жаратудың экономикалық тұрғыда пайдалы басқа тәсілі жоқ. Іс жүзінде Қашаған кен орнын игерудің 
І кезеңінде өндіріліп жатқан газ қойнауқатқа кері айдалады, отын ретінде пайдаланылады немесе 
сатуға жіберіледі. Дей тұрғанмен, өндірістік операцияларды орындау барысында уақытша техникалық 
себептер байланысты (мысалы, қосу-реттеу жұмыстары, газдың аздаған мөлшерінің ысырма арқылы 
алау коллекторларына шығуы немесе пайдалану жұмысындағы істен шығулар кезіндегі біржолғы 
алауға шығарылуы) өңдеу мүмкін емес газды жоюдың анағұрлым қауіпсіз және тиімді тәсілі ретінде 
оны алауда жағу қажет болады. Осындай жағдайларда алауда жағылатын газ көлемі есептеліп, есепке 
енгізілуде. NCOC компаниясы үнемі құрлық және теңіз нысандарын басқару әдістерін жетілдіре 
отырып, газды алауларда технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу көлемін азайту үшін жұмыстануда. 
Жоба іске қосылған кезден бастап жыл сайын алауларда жағылатын газ көлемдері азайтылуда және 
оңтайландырылуда.

NCOC компаниясының өндірістік операциялары барысында алауда жағылған көмірсутегі газының көлемі 
2019 жылы рұқсат етілген көлемдердің 37% құрады, атап айтқанда 57,7 млн м3 (стандартты текше метр) 
болды. Алауда газ жағу көлемі 2019 жылы өнім өндіру көлемі 7% ұлғайғанына қарамастан, алдыңғы 
жылмен салыстырғанда шамамен 9%-ға төмендеді. Пайдалану сенімділігі күткенімізден жоғары болды 
және қосу-реттеу жұмыстары барысындағы жақсартылған технологиялық тұрақтылық бізге алауда газ 
жағу көлемін өндірілген газдың жалпы көлемінің 1% төмен деңгейде ұстауға мүмкіндік берді. 

2018-2019 ЖЖ. АЛАУЛАРДА ГАЗ ЖАҒУ 
ДИНАМИКАСЫ
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ӨЗДІГІНЕН ҰШАТЫН АППАРАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
Өздігінен ұшатын аппараттар (дрондар) күрделі өндірістік операцияларды орындау барысында пайдаланған 
кезде көптеген артықшылықтар береді, соның ішінде жұмыс ортасының қауіпсіздігін арттыруға, анағұрлым 
дәл деректер алуға және шығындарды азайтуға ықпал етеді. Олар инфрақұрылым нысандарына жақындауға 
қабілетті, бұл деректерді тиімді түрде жинауға мүмкіндік береді. Ал алынған цифрлық деректер негізінде 
әлдеқайда сенімді шешімдер қабылдауға болады. 

2017 жылы өздігінен ұшатын аппаратты (ӨҰА) сынамалы пайдалану нәтижесінде оның тікұшақ, жерүсті 
көлігі және персоналдың жаяу аралап тексеруі сияқты түрлі қадағалау құралдарын тиімді түрде алмастыра 
алатыны белгілі болды. Қазіргі уақытта NCOC өндірістік логистика тобы дрондарды түрлі жұмыстарды 
орындау кезінде пайдалануда:
• алау мұржаларын қарау барысында өздігінен ұшатын аппараттың көмегімен жасалған жоғары сапалы 

суреттердің арқасында зақымдар анықталды;
• күрделі жөндеу жұмыстары кезінде ӨҰА көмегімен сақтау қазандары, бойлерлер, қыздырғылар, пештер, 

түтін мұржалары және құбыр желілері сияқты қауіпті тұйық кеңістіктерге персонал кірмей-ақ инспекция 
жасауға мүмкіндік берді;

• ӨҰА материалдарды жылжыту және қойма нысандарының кеңістігін оңтайландыруды жоспарлау 
жұмыстарына қашықтан мониторинг жүргізу үшін пайдаланылады;

• ӨҰА-ның IP камерасынан берілетін тікелей трансляция NCOC нысандарына «виртуалды сапар» жасауға 
мүмкіндік береді, бұл ДЕҚҚОҚ бойынша міндетті оқудан өтуге қатысты уақыт пен шығындарды 
үнемдеуге ықпал етеді;

• мұнайдың төгілуіне ден қою тобы Дамба базасындағы жаттығулар барысында барлық ден қою 
жұмыстарын тікелей орындаған кемелердегі мамандарға қолдау көрсету және олардың іс-әрекеттерін 
үйлестіру үшін ӨҰА пайдаланды;

• ӨҰА орнитофаунаны жерүсті зерттеу жұмыстары кезінде пайдаланылады. Сынамалы пайдаланудың 
мақсаты құстардың түрлерін анықтауға және олардың санын автоматты түрде санауға арналған 
бағдарламалық қолданбаның пайдаланылуын тексеру болды.



СҰҢҚАР –  
АЛҒАШҚЫ БҰРҒЫЛАУ 

ҚОНДЫРҒЫСЫ  
«Паркер Дриллинг» компаниясының 
меншігіндегі «Сұңқар» бұрғылау қондырғысы 
арктикалық жағдайларда бұрғылауға арналған 
және ол – Каспий теңізінің қолайсыз қоршаған 
ортасында Қазақстан Республикасының қатаң 
экологиялық талаптарына сәйкес бұрғылау 
жұмыстарын жүргізе алатын әлемдегі ең үлкен 
баржа үлгісіндегі бұрғылау қондырғысы.

Ал сіз білесіз бе? 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА

ЖОҒАРЫ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚАШАҒАН 
ЖОБАСЫНЫҢ НЫСАНДАРЫНА САПАРЛАРЫ 
2019 жылғы 3 маусымда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Атырауға жұмыс сапары 
аясында NCOC компаниясының «Болашақ» МГКДҚ нысанында болды. 

NCOC басқарушы директоры Президентпен Жоба бойынша алдағы жұмыстар мен орындалып жатқан жұмыстар 
туралы жаңартылған деректермен бөлісті. NCOC қызметкерлері Президентті МГКДҚ технологиялық 
процестерімен таныстырып, қондырғыда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау бойынша 
қабылданып жатқан шараларға баса назар аударды. 

Президент Компанияның және оның қызметкерлерінің жетістіктерін жоғары бағалап, оларға табыс тіледі. 

17 шілдеде Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Асқар Мамин «Болашақ» мұнай мен газды кешенді 
дайындау қондырғысына іс-сапармен  келіп, тікелей зауыттың орталық операторлық бекетінен өндірістік 
операцияларды инспекциялады. Премьер-министр орындалып жатқан жұмыстар мен Солтүстік Каспий жобасы 
аясында жергілікті қамтуды дамытуға бағытталған шараларды жоғары бағалады.

27 қыркүйекте NCOC нысандарына Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының (ОПЕК) бас хатшысы Мохаммед Сануси 
Баркиндо ат басын тіреді. Қазіргі уақытта NCOC компаниясы Мохаммед Сануси Баркиндо болған Қазақстандағы 
бірден-бір мұнай-газ компаниясы болып отыр. ОПЕК бас хатшысы бірегей Қашаған жобасына және оған қатысты 
жобалау, қоршаған ортаны қорғау және логистика саласындағы міндеттерге, сонымен қатар осы күрделі 
міндеттерді орындау тәсілдеріне ерекше қызығушылық танытты.
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Қашаған кен орнын игерудің І кезеңінің пайдалану мерзімі ондаған жылдарды құрайды. Осы 
жобаның акционерлері Қазақстан Республикасына салықтар мен өнім өндіру көлеміндегі үлес түрінде 
миллиардтаған долларға тең тікелей табыс береді деп күтілуде. 

Қазақстан Республикасындағы тікелей шетелдік инвестициялар тартылған ең ірі жоба болып табылатын 
Солтүстік Каспий жобасы Қазақстан азаматтары үшін жұмыс орындарын ашу және жергілікті 
компанияларға мүмкіндіктер жасау арқасында экономиканың дамуына елеулі ықпал етуде. 

ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАРЛАР, ЖҰМЫСТАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ТӨЛЕМДЕР 2019 ЖЫЛЫ  
730 МЛН АҚШ ДОЛЛАРЫН, ЯҒНИ ЖАЛПЫ ШЫҒЫНДАРДЫҢ 52,4% ҚҰРАДЫ. 

2004 жылдан бастап жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге төленген төлемдердің жалпы 
сомасы 14,8 млрд АҚШ долларынан асты. 

Маңғыстау мен Атырау облыстары сонымен бірге NCOC қаржыландыратын әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырудан да тікелей пайда алады. Қашаған кен орнын игеру 
жобасының І кезеңі жүзеге асырыла бастағаннан бері аталған жобалардың жалпы құны 700 млн АҚШ 
долларынан асты. 

Осы және басқа да экономикалық және әлеуметтік пайдалар келесі тарауда анағұрлым толығырақ 
сипатталады. 



АПАТТЫҚ 
ҚҰТҚАРУШЫ 

МҰЗЖАРҒЫШ 
КЕМЕ (АҚМК) –

өз қатарындағы әлемдегі алғашқы 
функционалды апаттық құтқарушы 
кеме. Бұл кеме қоршаған ортадан толық 
оқшауланған, өртенген мұнай төгілімі 
арқылы жүзіп өтуге қабілетті, кенет орын 
алған жарылыстан туындайтын жоғары 
қысым әсеріне шыдай алады және беті мұз 
болған суы тайыз жерлермен қауіпсіз түрде 
жүзіп өтуге қабілетті. 

Әлемдегі теңіз операцияларына арналған 
ең үлкен апаттық-құтқару кеменің су 
ығыстыруы 455 тонна, ұзындығы 45 метр 
және есептік ені 8 метрді құрайды.

Ал сіз білесіз бе? 
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8.1. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

NCOC КОМПАНИЯСЫ ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
БАРЫНША ПАЙДАЛАНУДЫ КӨЗДЕЙТІН ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА 
ҰМТЫЛУДА, БҰЛ РЕТТЕ ЖЕРГІЛІКТІ КАДРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРЫП, ЖЕРГІЛІКТІ 
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН КЕҢЕЙТЕДІ.

2019 жылы Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 730 млн 
АҚШ доллары жұмсалды, бұл шығындардың жалпы көлемінің 52,4% құрайды. Бұл NCOC үшін пайызбен алғанда 
жаңа рекорд болып табылады. 2004 жылдан бастап осы жыл соңына дейінгі кезеңде жергілікті тауарларға, 
жұмыстарға және қызметтерге жұмсалған қаражаттың жиынтық сомасы 14,8 млрд АҚШ долларынан асты.  
Осы және басқа да деректер NCOC компаниясының жергілікті қамтуды пайдалануға ынталылығын айғақтайды. 

8.2. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ: NCOC КОМПАНИЯСЫНЫҢ САЯСАТЫ  
ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

NCOC компаниясының жергілікті қамту саласындағы саясаты Солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісу 
туралы келісімнің (СКӨБК) баптарымен және қолданылатын заңнамамен реттеледі, сонымен қатар NCOC 
миссиясына, стратегиялық мақсатына, құндылықтарына, мақсаттары мен міндеттеріне негізделген.

СКӨБК ережелеріне сай NCOC тауарлары мен қызметтері сапа, қауіпсіздік және бағалар тұрғысынан 
алғанда шетелдік жабдықтаушылардың ұқсас материалдарымен және қызметтерімен бәсекелесуге 
қабілетті жергілікті тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерге артықшылық береді. Осылайша, 
жергілікті қамтуды дамыту Компанияның ең маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ  
САЛА

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ БОЙЫНША ТӨЛЕМДЕР, 2004-2019 ЖЖ. КЕЗЕҢ, % 
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2019 жылы NCOC компаниясы қазақстандық қоғамның экономикалық өсуін қамтамасыз ету 
мақсатында 2017 жылы басталған Жергілікті қамтуды дамытудың бесжылдық бағдарламасының аралық 
қорытындысына бағалау жүргізді. Жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы Мұнай Операцияларын 
өзара тиімді шарттар бойынша жүзеге асыру үшін жергілікті халыққа қолдау көрсетуге, жергілікті 
жабдықтаушылардың тиімді дамытуға және оларға өндірістік қуаттарын арттыруға көмек көрсетуге 
бағытталған. 

Қосымша мақсаттар қазақстандық компаниялардың қатысуы, сонымен қатар NCOC компаниясының жаңа 
жобалары мен бұрғылау бағдарламасы саласында белгіленген.

NCOC КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ ТӘСІЛДЕМЕСІ ҮШ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТЫ КӨЗДЕЙДІ: ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫ ҰЛҒАЙТУ; КӘСІПТІК-
ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІММЕН БӨЛІСУ; ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 
ЖАҚСАРТУ.

ОБЛЫСТЫҚ ӘКІМШІЛІКТЕРМЕН КӨШПЕЛІ КЕЗДЕСУЛЕР 
ӨТКІЗУ БАҒДАРЛАМАСЫ
NCOC компаниясы жергілікті қамтуды дамыту саласында NCOC мен облыстық әкімдіктер 
арасындағы ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру үшін 2018 жылы басталған көшпелі 
кездесулер өткізу бағдарламасын жүзеге асыруды ойдағыдай жалғастырды. 2019 жылы 
NCOC жергілікті персоналдың дағдыларын жетілдіруге және жергілікті компаниялардың 
қуаттарын арттыруға бағытталған жергілікті қамтуды дамыту мәселелері бойынша төрт 
Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 

• 18 қаңтарда NCOC Атырау облысының әкімдігімен жергілікті қамтуды дамыту мәселелері 
бойынша Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды. Сонымен қатар NCOC компаниясы 
«Жігермұнайсервис» ЖШС-іне 2019 жылғы күрделі жөндеу жұмыстары үшін қойнауқатты жарғанда 
қолданылатын 120-150 ыдыс сатып алуға тапсырыс берді, сонымен қатар «АтырауМұнайМаш» ЖШС-іне 
жоғары қысымды азотқа арналған ыдыс сатып алуға тапсырыс берді.

• 25 маусымда NCOC компаниясы Шымкент қаласының әкімдігімен жергілікті қамтуды дамыту мәселелері 
бойынша Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды. Шымкент қаласының әкімдігімен 
көшпелі кездесу аясында өткізілген Меморандумға қол қою рәсіміне «PSA» ЖШС және NCOC өндірістік 
операциялар директоратының, келісімшарттар жасау және сатып алу бөлімінің өкілдері қатысты.

• 26 маусымда NCOC компаниясы Түркістан облысының әкімдігімен көшпелі кездесу аясында жергілікті 
қамтуды дамыту мәселелері бойынша Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды. 

• 6 желтоқсанда NCOC компаниясы Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен көшпелі кездесу аясында 
жергілікті қамтуды дамыту мәселелері бойынша Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды.

2019 ЖЫЛҒЫ НАРЫҚТЫ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
• Цемент өндіру: 12 компания анықталды. 
• Сапаны қамтамасыз ету / сапаны бақылау: 41 компания анықталды. 
• Қойма қызметтерін ұсыну: 26 компания анықталды.
• Шетелдік және жергілікті персоналды ұсыну: 33 компания анықталды.
• Мұнай төгілімдеріне және мұз жағдайына мониторинг жүргізу үшін жерсеріктік суретке түсіру қызметін 

ұсыну: 9 компания анықталды.
• Қойма қызметтерін ұсыну: 26 компания анықталды.
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8.3. ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫ ҰЛҒАЙТУ

NCOC компаниясы үшін жергілікті жабдықтаушыларды дамыту басымдықты міндет болып табылады. Оның 
мақсаты – жергілікті компаниялардың жоба бойынша әлеуетті жабдықтаушылар ретінде біліктілік деңгейін 
бағалаудан өтуі, ал анағұрлым ұзақ келешекте ішкі және халықаралық нарықтардағы өзге тендерлерге қатысуға 
қабілетті болуы үшін оларға техникалық және басқарушылық мүмкіндіктерін жақсартуға қолдау көрсету.

2006 жылдан бастап шамамен 1 400 жергілікті компания NCOC ұйымдастырған семинарлар мен форумдарға 
қатысты. Олар жоба бойынша жалпы таныстыру семинарлары мен тиісті келісімшарттық талаптардан бастап 
тендерлік ұсыныстарды әзірлеу және біліктілікті алдын ала бағалау процестері бойынша өткізілетін әлдеқайда 
мамандандырылған семинарларға дейінгі түрлі тақырыптар бойынша өткізілді. 

2006 жыл мен 2019 жыл аралығындағы кезеңде Оператор 200-ден астам жергілікті компанияға басқару, 
тауарлар мен қызметтерді сертификаттау саласындағы халықаралық стандарттар бойынша сертификаттар 
алуға көмектесті, осылайша NCOC компаниясының келісімшарттары үшін олардың бәсекеге жарамдылығы 

5 САНАТ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ КЕМШІЛІКТЕРГЕ 
ТАЛДАУ ЖҮРГІЗІЛДІ:
1) цемент өндірісі;
2) теңіздегі суасты жұмыстар;
3) сапаны қамтамасыз ету / сапаны бақылау;
4) машинажасау (механикалық жабдықтар);
5) машинажасау (электртехникалық жабдықтар).

Тауарлар мен қызметтердің түрлі санаттары үшін нарықты талдау және техникалық кемшіліктерді талдау 
қорытындылары бойынша бүкіл Қазақстан бойынша (Шымкент, Өскемен, Семей, Шетпе, Ақтау, Қарағанды, 
Атырау, Ақтөбе, Павлодар және Алматы) 56 басым компанияның алаңдарымен танысу ұйымдастырылды.

NCOС ЖЕРГІЛІКТІ 
КОМПАНИЯЛАРҒА 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СЕРТИФИКАТТАУ 
КЕЗІНДЕ КӨМЕК 
КӨРСЕТЕДІ 
2019 жылы жергілікті екі компания NCOC 
компаниясының қазақстандық өндірушілерді 
қолдауға бағытталған жергілікті қамтуды 
дамыту бағдарламасы аясында Америка мұнай 
институтының (АМИ) стандартын енгізу 
жөніндегі екіжылдық жобаны ойдағыдай аяқтады. 

NCOC басқарушы директорының орынбасары 
Ермек Марабаев АМИ-дің осы беделді 
сертификаттарын қазақстандық компаниялар 
– «ҚазАрматура зауыты» ЖШС-іне және «Karls 
Krona LC AB» ЖШС-іне табыс етті.



71

ОТАНДЫҚ КОМПАНИЯ  
ОРЫНДАҒАН БАТЫЛ ЖӘНЕ ӨРШІЛ ЖОБА

ЕРС-4 жоғарғы құрылымдарының модульдерін жасау NCOC компаниясының кезекті батыл 
және өршіл жобасы болды, оны 2019 жылы жергілікті компания жүзеге асырды. Салмағы 1 
500 тоннаға тең модуль – KCOI және MSS арасындағы консорциум жасаған ең ірі құралым. 
Бұл Ақтаудағы «Темір Ат» өндірістік базасында орындалған осыншама аумақты алғашқы 
жоба. Өндірістік қауіпсіздік, жобалау, табиғат қорғау талаптарына сәйкес болу және 
логистика саласындағы қиындықтарды ескерсек, бұл жоба анағұрлым күрделі және теңдесі 
жоқ жобалардың бірі болды. 

Жұмыстардың негізгі көлеміне модульдерді әзірлеу, жобалау және материалдар сатып алу, 
жасау және салу, механикалық орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын аяқтау, іске қосу-
реттеу жұмыстарының ұлғайтылған көлемі, кейінгі тасымалдау үшін баржаға тиеу жұмыстары 
кірді. 

Модульдерді жобалау және салу кезінде инновациялық технологиялар есепке алынды. ЕРС-4 
аралында орнатылған пайдалану манифольдінің жоғарғы құрылымы модулі мұнай өндіруші 
алты ұңғыманы қосуға арналған. Мұнай өндіру 4 қарашада басталды және қазіргі уақытта 
204 008 тонна мұнай өндірілді. 

НАҚТЫ МЫСАЛДЫ ТАЛДАУ
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МАШИНАЖАСАУ САЛАСЫН ДАМЫТУ БАСТАМАСЫ
2019 жылы NCOC компаниясы ҚР машинажасау саласын дамытудың жол картасы аясында машинажасаушы 
компаниялармен жұмыс істеуге кірісті. NCOC компаниясы ҚР Энергетика министрлігі жетекшілік ететін 
мемлекеттік органдардың өкілдері басқаратын Жұмыс тобына қатысты.
NCOC компаниясы отандық өндірушілердің әлеуетін дамыту және олардың Солтүстік Каспийдегі келешек 
операцияларға қатысу мүмкіндіктерін кеңейту үшін бірқатар іс-шараларды ұйымдастырды:
• NCOC компаниясы сатып ала алатын тауарлар өндіру бойынша 2 семинар өткізілді;
•  20 машинажасаушы компанияның техникалық мүмкіндіктерін және NCOC компаниясының жобаларына 

қатысу әлеуетін анықтау мақсатында компанияның өкілдері олардың нысандарымен танысты;
• Жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы аясында бірқатар кәсіптік-техникалық оқыту курстары, 

бүтіндікті бұзбай бақылау бойынша оқыту және сертификаттау, сонымен қатар Америка инженер-
механиктер қоғамының (ASME) және Америка мұнай институтының (API) халықаралық стандарттарына 
сәйкестік бойынша сертификаттау жөніндегі оқу курстары ұйымдастырылды.

8.4. ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАР

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шеңберінде NCOC компаниясы жыл сайын әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылуына бюджет бөледі. 2019 жылы осы бюджет 76.8 млн АҚШ 

елеулі түрде артты. Оператор сонымен бірге жергілікті компанияларға Америка инженер-механиктер 
қоғамының (АИМҚ) және Америка мұнай институтының (АМИ) талаптарына сәйкес өз өнімдері мен 
қызметтерін халықаралық сертификаттау кезінде оларға қажетті қолдау мен қаржылық көмек көрсетті. 

2006 мен 2019 жылдар аралығындағы кезеңде NCOC компаниясы жергілікті компаниялардың Солтүстік 
Каспий жобасы шеңберінде тендер жарияланған тауарлар мен қызметтер бойынша техникалық шарттардың 
және халықаралық нормалар мен стандарттардың қатаң талаптарын орындау мүмкіндіктерін бағалау үшін 
олардың өндірістік алаңдарында 350-ден астам техникалық біліктілік аудиті мен тексеру өткізді. 

2006 мен 2019 жылдар аралығындағы кезеңде Оператор жергілікті компаниялардың 3 800-ден астам 
қызметкері үшін тұйық кеңістікте жұмыс жүргізу, дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезіндегі өнеркәсіптік 
қауіпсіздік ережелері, электрондық жүйелер мен оларды құрастыру, биікте жұмыс жүргізу, жылжымалы 
кранды пайдалану және т.б. сияқты ең қажет мамандықтар бойынша мамандандырылған кәсіптік-
техникалық оқыту курстарын ұйымдастырды. 

2019 жылы NCOC компаниясы 126 оқу курсын ұйымдастырып, сол курстарда мыңнан астам қазақстандық 
техникалық мамандар оқудан өтті. Осындай оқу курстары NCOC компаниясының жергілікті қамтуды дамыту 
жөніндегі департаменті іріктеген жергілікті компанияларға өздерінің кәсіби базаларын жетілдіруге және 
халықаралық стандарттардың, ережелердің және қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын салалық қатаң 
нормалардың талаптарын орындауға мүмкіндік береді. 
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2019 ЖЫЛЫ АЯҚТАЛҒАН ӘЛЕУМЕТТІК  
ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАР

долларын құрады. Мектептер, балабақшалар, ауруханалар, спорт нысандарын салу, сонымен қатар жолдар, 
электр беру желілері мен су құбырлары сияқты инженерлік қамсыздандыру жүйелері мен жергілікті 
халыққа пайда тигізетін басқа да инфрақұрылымдық нысандарды салуға арналған қаражат Солтүстік Каспий 
жобасы шеңберіндегі негізгі қызмет жүргізіліп жатқан Атырау және Маңғыстау облыстары арасында тең 
бөлінеді. 

1998 жыл мен 2019 жж. аралығындағы кезеңде 214 әлеуметтік және инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды. 
Осылайша, әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалған жалпы инвестициялар 697,6 млн АҚШ 
долларын құрады. 

Әдетте әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды облыстық әкімдіктер ұсынады. ӨБК мен 
Оператордың тұрақты даму стратегиясының талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін ұсыныстарды 

АТЫРАУ  
ОБЛЫСЫ

МАҢҒЫСТАУ 
ОБЛЫСЫ

Құрманғазы ауданының Азғыр ауылы төңірегіндегі елді 
мекендерді газдандыру үшін магистралды газ құбырын 
және ауыларалық жоғары қысымды газ құбырларын тарту

+ –

Атырау облысы Құрманғазы ауданының Азғыр 
ауылы төңірегіндегі елді мекендерді газдандыру үшін 
ауыларалық газ құбырларын тарту 

+ –

Атырау қаласындағы Исатай мен Махамбет алаңын қайта құру + –

Құрманғазы ауданының Кадырка ауылындағы үш қабатты 
60 пәтерлік тұрғын үй құрылысы + –

Атырау қаласының Еркінқала ауылындағы 200 орындық 
ауылдық клуб құрылысы + –

Атырау қаласының Ақжар ауылындағы 200 орындық 
ауылдық клуб құрылысы + –

Бейнеу ауданының Бейнеу ауылындағы 160 орындық 
спорттық-сауықтыру кешенінің құрылысы – +

Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылы, Маңғыстау-5 
ауылындағы 160 орындық спорттық-сауықтыру кешенінің 
құрылысы

– +

Ақтау қаласындағы жағалау құрылысы және оны 
абаттандыру. Жартас жолын абаттандыру. – +

Ақтау қаласындағы Жеңіс алаңын жөндеу және 
абаттандыру – +

Ақтау қаласындағы 14 және 15 ықшам аудандарының 
бойындағы жағалауды абаттандыру. – +

Сенек ауылындағы спорт кешенінің құрылысы – +

19А ықшам ауданындағы мәдениет орталығының 
құрылысы (I кезең – музей және парк) – +

«Алатау» мейрамханасынан бастап Резиденцияға дейінгі 
№ 22 автожол салу – +
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АҚТАУДАҒЫ БІРЕГЕЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА

2019 жылғы тамызда NCOC компаниясы Ақтауда «Жартас жолы» атты бірегей әлеуметтік жобаны аяқтады. 
Жоба үш элементтен тұрды. Біріншісі – 4-ықшам ауданнан 1-ықшам ауданға дейінгі жаяужол. Екіншісі – Жеңіс 
паркін абаттандыру, және үшіншісі – 14 және 15 ықшам аудандарының бойындағы жағалауды абаттандыру. 
Ұзындығы 1,5 км әдемі жартас жолында 24 көру алаңы және тынығу орындары, соның ішінде үлкен үңгір мен 
үш модульді пирс бар. Шомбал жартастар бойындағы жаяу жүретін аймақ өңірдің жеміргіш келетін ортасы 
үшін әдейі әзірленген ағаш-полимерлі композиттік материалдан жасалған. Жартас жолы табиғи түрде Каспий 
теңізінің жартасты жағалауының ландшафтымен үйлесіп тұр. Жартас жолын салу идеясын Маңғыстау 
облысының әкімдігі ұсынған болатын. Бюджеті шамамен 4 млрд теңге құраған және 136 жұмысшы тартылған 
жобаны жергілікті «Нұрсат» ЖШС компаниясы жүзеге асырды. Осы бірегей жоба NCOC компаниясының басқа 
әлеуметтік жобаларының ішінде ерекше орын алды. Жартас жолы Ақтаудың архитектуралық көрікті орнына 
айналды және алдағы уақытта қалада туризмді одан әрі дамыту ісіне қомақты үлесін қосатын болады.  

NCOC АҚТАУ ҚАЛАСЫНДА ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
МӘДЕНИ ОРТАЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН АЯҚТАДЫ
NCOC компаниясы 
өзінің әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалары 
шеңберінде Әбіш Кекілбаев 
атындағы мәдени орталық 
салу және жазушыға ескерткіш 
орнату жөніндегі ауқымды 
жобаны аяқтады. Кешен 
үш бөлек ғимараттан – 
кітапханадан, өлкетану 
музейінен және әкімшілік 
корпустан тұрады. Жобаның 
авторларының айтуынша, 
мәдени орталық екі мыңға дейінгі 
қонақтарды қабылдай алады.
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NCOC компаниясы мен ӨБК бойынша Өкілетті Орган талдайды; содан кейін сол ұсыныстар негізінде 
облыстық әкімдіктермен тығыз қарым-қатынаста жобалар әзірленеді. Жобалар бекітілгеннен кейін 
NCOC компаниясы барлық кезеңдер үшін, атап айтқанда жобалау және инженерлік әзірленім, 
келісімшарт беруге арналған тендер, жобаны жүзеге асыру және тапсыру-қабылдау үшін жауапкершілік 
атқарады. 

NCOC КОМПАНИЯСЫ 2019 
ЖЫЛЫ ҮЗДІК КОМПАНИЯ 
ДЕП ТАНЫЛДЫ 
NCOC Ақтау қаласында өткен «Жомарт жүрек» 
меценаттар форумында 2019 жылдың үздік 
компаниясы ретінде «Жомарт жүрек» сыйлығына 
ие болды. Марапаттау салтанаты 2019 жылғы 
14 қарашада Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ғимаратында Маңғыстау облысы әкімінің 
қатысуымен өтті. Осы сыйлық NCOC компаниясы 
Маңғыстау облысында 2019 жылы демеушілік және 
қайырымдылық бағдарламасы аясында жүзеге асырған 
әлеуметтік жобалары үшін берілді. 

NCOC КОМПАНИЯСЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ 10 ЕЛДІ 
МЕКЕНДІ ГАЗДАНДЫРДЫ 
NCOC компаниясы Құрманғазы ауданының Азғыр аймағындағы 
10 елді мекенді газдандыру жөніндегі екі ірі жобаны аяқтады.

Бұл жобалар 365 км-ден астам магистралдық және 
ауыларалық жоғары қысымды газ құбырларын және 57 км 
ішкі орта және төмен қысымды газ құбырларын қамтиды. 
Сонымен қатар жоба шеңберінде «Көгілдір жалын-3000» 
автоматты газ тарату стансасы салынды. Бұған қоса NCOC 
компаниясы халықты газбен жабдықтауды қамтамасыз 
ететін 28 газ қысымын редукциялау құрылғысын салды. 

Қазіргі уақытта бұрын табиғи газды пайдалануға мүмкіндіктері 
болмаған шалғай елді мекендердегі 1239 үй көгілдір отынмен 
қамтамасыз етілген. Жаңа желі қолданыстағы «Мақат – 
Солтүстік Кавказ» магистралдық газ құбырынан қоректенеді.

1998 жылдан бері Консорциум Атырау және Маңғыстау 
облыстарында жалпы ұзындығы 1130 км құрайтын газ 
құбырлары тартылған 31 газдандыру жобасын жүзеге асырды.
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН ИНВЕСТИЦИЯЛАУ
STEM-зертхана  
NCOC компаниясы Атырау қаласындағы Байтұрсынов атындағы №23 жалпы білім беру 
мектебінде STEM-зертхана ашты.

STEM-бағыт (Science, Technology, Engineering, Math) мектеп оқушыларына теориялық білімді 
практикалық тәжірибеге айналдыруға көмектесетін негізгі академиялық пәндерден тұрады. 
Бұл жобаның мақсаты – мектеп оқушыларының жаратылыстану және техника саласындағы 
пәндерге қызығушылықтарын арттыру, оларға ғылыми-техникалық білімді шынайы өмірде 
қолдануға, сонымен қатар сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға көмектесу. Білім беру 
бағдарламасы төрт бағытқа бөлінген: инженерлік іс, бағдарламалау, робототехника және 
3D-үлгілеу. Зертханада арнайы білдектер, робототехника, компьютерлер, конструкторлар 
және басқа да көптеген жабдықтар бар. Компания келешекте осындай дағдылар балаларға 
өз идеяларын әзірлеуге көмектесетініне және заманауи еңбек нарығының талаптарын 
ескере отырып, анағұрлым жоғары кәсіби деңгейге жетуге ынталандыратынына сенімді.

«Инженерлік іс» пәні бойынша балаларға инженерлер шынайы нысандардың құрылысы 
кезінде пайдаланатын қауіпсіз құрал-саймандар беріледі. Оқушылар міндетті түрде 
мұғалімнің бақылауында қолғаптар киіп және қорғаныш көзілдіріктерін тағып жұмыс 
істейтін болады.«Бағдарламалау» пәні аясында оқушылар үш тілдің: Scratch, C++ және 
Python негіздерін меңгереді. «Робототехника» пәні бойынша оқыту «Lego Robotics» және 
«Arduino» атты екі модуль бойынша өтеді. Оқушылар осы кезеңнен өткен бойда 3D-үлгілеуге 
көшіп, оларға «Аutodesk» және «SolidWorks» жаңа әлемін ашуға көмек көрсетіледі. Алдымен 
мектеп оқушылары бағдарламаларды зерделейді, содан кейін 3D-шешім симуляторында өз 
дағдыларын байқап көреді және содан кейін ғана өздері үлгілеген нәрсені басып шығарады. 

НАҚТЫ МЫСАЛДЫ ТАЛДАУ
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Зертхананы ұсынумен қатар мектептің екі мұғаліміне STEM-зертхананы пайдалану бойынша 
екі апталық оқу курсы ұйымдастырылды.

Инклюзивтік оқыту сыныбы 
NCOC компаниясы Атырау қаласының №24 орта мектебіне және Атырау қаласының №3 
гимназиясына екі инклюзивтік оқыту сыныбын тарту етті.

Сыныптар дамуы тежелген (психикалық-сөйлеу немесе ойлау қабілеті тежелген) балалардың 
арнайы қажеттіліктерін ескеріп жабдықталған, олар нейротиптік балаларға арналған орта 
мектепте оқып жүріп, өз ерекшеліктері ескерілген қосымша көмек ала алады. Ондай кластар 
балалардың әлеуметтік бейімделуіне ықпал етеді және барлық оқушыларға олардың ерекше 
қажеттіліктерін және жеке мүмкіндіктерін ескере отырып білім алуға тең қолжетімділікті 
қамтамасыз етеді. 

Сарапшылар балалар үшін Психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссияның 
ұсынымдарына сай жеке оқыту бағдарламасын әзірлеуде. Сонымен бірге жеке-жеке тестілеу 
қорытындылары бойынша әр баланың қажеттіліктері мен шектеулері назарға алынады. Әр 
сыныптағы балалар саны 8-ден 12-ге дейін. Инклюзивтік оқыту кезінде әр оқушыға қолдау 
көрсету үшін бір мұғалім тағайындалған. 

Компания төрт аймаққа (жалпы оқыту аймағы, жеке оқыту аймағы, психологиялық 
жеңілденуге арналған сенсорлық аймақ және мұғалімдерге арналған аймақ) бөлінген екі 
сынып үшін барлық қажетті заманауи жабдықтармен қамтамасыз етті.

Иппотерапия 
Иппотерапияны (атпен жүру арқылы ем алу) сарапшылармен денсаулығы әр түрлі бұзылған 
балаларды оңалту мен дамытудың бірегей әдісі деп танылды. Жылқымен серуендеу тірек-
қимыл аппараты бұзылған, ақыл-ой бұзылысы және психоэмоционалдық бұзылысы бар 
балаларға пайдалы әсерін тигізеді. NCOC компаниясы иппотерапияның балалар мен 
ересектерге оң ықпал ететіндіктен «Атырау – маленькая страна» қоғамдық қорының 
бастамасын қолдап, қордың 8 маманын Грузиядан келген халықаралық сарапшылардың 
оқытуы кезінде демеушілік көмек көрсетті. Оқыту курсын Халықаралық иппотерапия 
мектебінің президенті, Грузия иппотерапия федерациясының вице-президенті, Грузия 
Денсаулық сақтау министрлігінің оңалту саласындағы сарапшысы, медициналық ғылымдар 
докторы Хатуна Саганелидзе және Тбилиси қаласындағы «Видение» жаңа университеті 
жанындағы Медицина мектебінің жетекшісі, медициналық ғылымдар докторы Лана 
Бокучава жүргізді. 

Дәріс алушылар құрамына «Атырау – маленькая страна» қоғамдық қорының Атырау 
облысының 5 ауданы – Мақат, Жылыой, Құрманғазы, Махамбет аудандарының және Атырау 
қаласының өкілдері кірді. Үш апта ішінде олар иппотерапия көмегімен оңалтудың бірегей 
әдістерін зерделеді. Жобаның негізгі мақсаты Атырау облысында иппотерапияға (атпен 
жүру арқылы ем алу) ғылыми тәсілдеме енгізу мен оны дамытудан тұрады. Жобаның күтіліп 
отырған нәтижелері Атырауда иппотерапияның ғылыми-зерттеу орталығын, иппотерапия 
бойынша мамандарға арналған оқу орталығын немесе сапалы емге мұқтаж науқастарға 
арналған оңалту орталығын құруды қамтиды.

Логопедтердің біліктілігін арттыру  
2019 жылы NCOC компаниясы мамандардың біліктілігін арттырудың екі жобасын жүзеге 
асыру кезінде қолдау көрсетті. 

NCOC Атыраудың 6 маманы үшін бес айлық біліктілік арттыру курсын ұйымдастыруға 
көмек көрсетті. Логопедтердің біліктілігін арттыру курсын «Университеттік медициналық 
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орталық» корпоративтік қоры Нұр-Сұлтан қаласында өткізді. Логопедия және дефектология 
саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру курсын Балаларды оңалтудың ұлттық 
орталығы «Казанский (Приволжский) федеральный университет» федералдық мемлекеттік 
автономды жоғары кәсіби білім беру мекемесінің қатысуымен өткізді. Дәріс алған мамандар 
курсты тамамдағаннан кейін кезекті жоғары білім туралы мемлекеттік үлгідегі диплом алды. 

«8 айдан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған Монтессори жүйесі бойынша оқыту» 
біліктілік арттыру курсы.  
Осы курстың мақсаты мұғалімдердің біліктілігін арттырудан және олардың практикалық 
дағдыларын кеңейтуден, жаңа теориялық білім алудан және бала дамуының бастапқы 
сатысында Монтессори жүйесі бойынша материалдармен жұмыс істеу әдістерін зерделеуден 
тұрды. Курсқа бүкіл өңір бойынша ерекше балаламен тиімді және сапалы жұмыс істеуді 
қамтамасыз ету үшін Атырау облысының әр ауданынан келген мұғалімдер, логопедтер қатысты. 
Бір айлық оқу курсын Балаларды оңалтудың ұлттық орталығының Монтессори жүйесі бойынша 
жетекші сарапшылары, атап айтқанда әлеуметтік-педагогикалық оңалту департаментінің 
басшысы Гүлшат Сұлтанова, әдіснамалық және медициналық статистика департаментінің 
жетекші сарапшысы Тойжан Джаниева және Монтессори жүйесінің оқытушысы Сәндігүл 
Шарипова жүргізді. Курс соңында қатысушылардың барлығы 8 айдан 6 жасқа дейінгі балаларды 
оқытуға арналған Монтессори жүйесі бойынша біліктілік арттыру туралы сертификаттар алды. 

Мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс істейтін мамандарды дамыту өте маңызды, 
өйткені ондай балалардың дамуы көп жағдайда педагогтардың кәсіпқойлығына байланысты 
болады. 

Компания барлығы Атырау облысының 8 ауданынан келген 28 маманды оқытты.

Атырау облысында ағылшын тілін қашықтан үйретудің пилоттық жобасы 
2018 жылдың аяғында Британ кеңесімен серіктестікте басталған ағылшын тілін қашықтан 
оқытудың үшжылдық жобасын жүзеге асырудың алғашқы жылы табысты аяқталды. 
Жобаға 750 мектеп оқушысы мен студент, халықаралық біліктілігі бар 30 жергілікті 
мұғалім мен оқытушы қатысуда. Атыраудың жеті мектебінде, Мақаттағы бір мектепте және 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде онлайн режимінде оқытуға 
және бейнеконференциялар жүргізуге арналған арнайы жабдықтар орнатылды. 

Алғашқы жылдың нәтижелері бойынша үш мектеп мұғалімі Шотландия мен Ұлыбританияда 
өтетін тағылымдаманы жеңіп алып, олар сол елдерде ағылшын тілінде сөйлеушілермен тілдік 
тәжірибеден өтті.
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Білім беру Қайырымдылық

Денсаулық сақтау Мәдениет Спорт

МЕКТЕПТЕР ҮШІН  
ТАЗА АУА МЕН ТАЗА СУ

NCOC Атырау қаласының 27 мектебінде 
ауаны зарарсыздандыру құрылғыларын 
және ауыз су бұрқақтарын орнатуға 
демеушілік көмек көрсетті. Бұл бастама 
Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының 
«Салауатты мектеп» бағдарламасы 
шеңберінде жүзеге асырылды. Орнатылған 
жабдықтардың артықшылықтары 
төменде берілген.
•  Ауаны зарарсыздандыру құрылғылары 

балалар үшін мүлде қауіпсіз, өйткені 
химиялық реакциялардың барлығы 
құрылғы ішінде өтіп, атмосфераға зиянды 
заттектер шықпайды. Осылайша бұл 
құрылғыларды балалар отырған жайларда 
үнемі пайдалануға болады.

•  Ауыз су бұрқақтары механикалық, 
биолоигиялық және химиялық ластарды 
және хлор исін жою үшін үш сатылы су 
сүзгілеу жүйесімен жарақтандырылған. 
Жабдық сертификатталған. Ол гигиена 
талаптарына сай және пайдалануда 
ыңғайлы.
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8.5. ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

NCOC компаниясы өзінің демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы шеңберінде жергілікті халықтың 
қажеттіліктері мен сұраныстарына тікелей көңіл бөледі. Жыл сайын демеушілік және қайырымдылық 
мақсатындағы шараларға 1,5 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі бюджет бөлініп, ол Атырау және Маңғыстау 
облыстары арасында тең жұмсалады. Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы жергілікті халықты 
қолдаудың бес негізгі бағыты бойынша жүзеге асырылуда: денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет 
және қайырымдылық. 

NCOC компаниясының тұрақты даму бағытындағы стратегиялық мақсаттарына сәйкестікті қамтамасыз 
ету үшін жобалар жергілікті халықтың қатысуын көздеуі тиіс және жергілікті халық үшін тұрақты 
артықшылықтарды көрсетулері қажет. Бұл жобалар саяси немесе діни ұйымдарды қолдауға бағытталмауы 
тиіс, әділетсіз нарықтық бәсекеге жағдай туғызбауы керек, жергілікті қоғамдастықтардың және (немесе) 
табиғи экожүйелердің экологиялық тұрақтылығын бұзбауы қажет. Әдетте жобаларды жергілікті халық 
ұсынады, бұл ретте NCOC компаниясы да бастамашы бола алады. 

2019 жылы 53 жоба (Атырау облысында 31 жоба және Маңғыстау облысында 22 жоба) жүзеге асырылды. 
1998 жылдан бергі кезеңде инвестициялардың жалпы сомасы 20,5 млн АҚШ долларын құрады. Сонымен 
қатар 2006 жылдан бері Атырау және Маңғыстау облыстарындағы аз қамтылған отбасылардың балалары 
мен жетім балалар қатарынан 200 бала үшін жазғы демалыс ұйымдастыруға жыл сайын 300 мың АҚШ 
долларына дейін қаражат бөлініп келеді. 2019 жылы NCOC компаниясы осы балалардың Бурабайдағы 
«Балдәурен» орталығына сапары мен демалысын және мәдени-ағарту іс-шараларын қаржыландырды. 

NCOC компаниясы 2018 жылы Алматыдағы Қазақ-Британ техникалық университетімен (ҚБТУ) 
бірлесе отырып бастаған жазғы мектеп жобасын жалғастыруда. 2019 жылы Мақат және Түпқараған 
аудандарының аз қамтылған отбасылардан шыққан 100 баласы 21 күн бойы ағылшын тілін үйреніп, 
бағдарламалаудың негіздерін меңгерді. Дәрістер ҚБТУ мұнай және газ факультетінің зертханаларында, АТ, 
бизнес-мектептің және Теңіз академиясының дәрісханаларында өтті.

2019 жылы NCOC компаниясы дәстүрге айналған «Мектепке жол» науқаны аясында Атырау қаласы мен Атырау 
облысы Мақат ауданының аз қамтылған отбасыларының 200 баласына, сонымен қатар Ақтау қаласы мен 
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының аз қамтылған отбасыларының 200 баласына қолдау көрсетті. Мектеп 
табалдырығын аттайтын бүлдіршіндер барлық қажетті мектеп керек-жарағы мен кеңсе тауарларына толы 
рюкзактар алды. Осы науқан басталғаннан бері NCOC компаниясы 3000-ға жуық оқушыға көмек көрсетті.

8.6. ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

NCOC компаниясы Атырауды мақтанышпен өз үйі деп атайды. NCOC компаниясының шамамен 3 000 
қызметкері және Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасына тартылған мердігер ұйымдар мен 
жабдықтаушылардың бірнеше мың қызметкері Атырау мен Маңғыстау облыстарында тұрады. 

NCOC компаниясының бас кеңсесі Солтүстік Каспий жобасы шеңберіндегі кен орындарына жақын жерде, 
Қазақстанның Атырау қаласында орналасқан және өндірістік нысандары Атырау мен Маңғыстау облыстарында 
орналасқан. Біз жергілікті халық үшін ең қолайлы жұмыс беруші , сонымен қатар жергілікті қоғамдастықтың 
беделді мүшесі болуға ұмтылудамыз. Біз үшін өзіміз қызмет жүргізетін өңірлердің жергілікті халқы өте маңызды, 
өйткені біз оның бір бөлігіміз. Біз алаңдаушылық тудыратын және қызметімізге байланысты мәселелерге белсенді 
ден қоюға тырысудамыз және адамдардың құрметі мен сеніміне қызметіміздің нәтижелері, ақпарат ұсынудағы 
ашықтық және қызметімізге жергілікті халықтың қатысуын қамтамасыз ету арқылы ие бола алатынымызды 
мойындаймыз. Осы мақсатқа жетуде ерікті негізде тұрақты даму туралы есеп беру маңызды рөл атқарады.

NCOC компаниясы өзінің Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасын жүзеге асыру арқылы жергілікті 
халыққа қолдау көрсететін әлеуметтік жауапты компания ретінде беделге ие болып отыр. Төменде мысал 
ретінде біз 2019 жылы орындаған бірқатар бағдарламалар беріліп отыр:
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ОРТАҚ МАҚСАТТАР ҮШІН ЫНТЫМАҚТАСУ 
NCOC компаниясы Атырау облысындағы жергілікті халық, бизнес-қауымдастық және 
мемлекеттік органдар арасындағы дәнекер қызметін атқарушы «Жайық-Каспий Орхус 
орталығы» (ЖКОО) корпоративтік қорымен тығыз қарым-қатынаста. 

Орталық 2009 жылы ҚР Үкіметі, ұлттық ҮЕҰ Экологиялық форумы, ЕҚЫҰ және Атырау 
облысының әкімдігі арасында Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылғаннан кейін 
құрылды. 

ЖКОО-ның негізгі міндеттерінің бірі өзекті экологиялық мәселелерді талқылау үшін пікірлесу 
алаңын құру болды.

NCOC компаниясы ЖКОО құрылған сәттен бастап дерлік пікірлесу алаңын дамытуға 
ынталылығын білдірді. Компания жергілікті халықпен байланысты өзекті және уақтылы 
мәселе деп есептеді. Пікірлесу алаңын құру жаңа бастама болғандықтан, бұл алаңның қалай 
жұмыс істеуі керек екенін ешкім білген жоқ.

NCOC компаниясы жергілікті халықпен байланыс жасаудың түрлі құралдарын байқап көруде 
елеулі үлес қосты, бұл ЖКОО КҚ мамандарының тәжірибелерін кеңейтуге және кәсіби 
деңгейлерін арттыруға мүмкіндік берді. 

NCOC компаниясы ойдағыдай сынақтан өткізген жаңа енгізілімдердің бірі ҮЕҰ өкілдерімен 
қоғамдық тыңдауға дейін кеңесу мақсатында кездесу және жұртшылықпен кездесу болды. 
Осындай кеңесу мақсатындағы кездесулер барысында компанияның өкілдері қоғамдық 
тыңдау барысында алынған ұсынымдар мен ұсыныстардың орындалуы туралы есеп береді.

Сонымен бірге NCOC компаниясы ЖКОО-ның әлеуметтік кәсіпорын ретінде қалыптасуына оң 
ықпалын тигізді. Орталықтың әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға қосқан үлесі үшін «Экология 
саласындағы үздік әлеуметтік кәсіпорын» номинациясы бойынша «Ozgeris Ustasy» атты І 
ұлттық жүлдеге ие болуы өз кезегінде оның табысы және қоғам алдында танылуы болды.

НАҚТЫ МЫСАЛДЫ ТАЛДАУ 
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NCOC компаниясы Ақтау қаласына жақын жерде бір апталық Жазғы экологиялық мектеп 
ұйымдастыруға демеушілік көмек көрсетті. Оқушылар Каспий теңізін тұрақты дамыту идеяларын одан 
әрі енгізуге бағытталған теориялық сабақтар мен практикалық экологиялық зерттеулерге қатысады. 
Дәстүр бойынша Жазғы мектеп жыл сайын тамыз айында Каспий күнін мерекелеу кезеңінде жұмыс 
істейді. 

Біз жыл бойына тұрғындармен тұрақты түрде ақпарат алмасамыз және Солтүстік Каспий жобасы бойынша 
алаңдаушылық тудырып отырған мәселелерді талқылаймыз. 

15 наурызда және 26 сәуірде NCOC компаниясы Атырау және Маңғыстау облыстарында жүзеге асырылған 
әлеуметтік жобаларды ұсыну және Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік аясында жергілікті халықпен 
қарым-қатынас жасау тәжірибесімен бөлісу үшін Атырау және Маңғыстау облыстарының ҮЕҰ және 
мемлекеттік органдары өкілдерімен кездесулер өткізді.

24 мамырда NCOC компаниясы «Қазақстан мен Ресей ғалымдарымен ынтымақтастықта Каспий 
итбалығының популяциясын кешенді зерттеу жұмыстары» және «Атырау қаласы мен жақын маңдағы 
елді мекендердің атмосфералық ауа сапасын кешенді зерттеу жұмыстары» атты жобалармен таныстыру 
үшін ҮЕҰ, мемлекеттік органдар өкілдерімен және жергілікті халықпен экологиялық «дөңгелек үстел» 
ұйымдастырды. NCOC компаниясының экологтары осы жобалардың орындалу барысы және келешектегі 
кеңею жоспарлары туралы әңгімеледі. 

NCOC әйелдер қауымдастығы ресми және бейресми 
қарым-қатынас жасау және кәсіби дағдылармен алмасу, 
қауіпсіз жұмыс жағдайларын қолдау және ұжымдағы 
қарым-қатынастарды нығайту арқылы NCOC 
компаниясы қызметкерлерінің кәсіби дағдыларын дамыту 
мақсатында 2015 жылы құрылды. 

Әйелдер қауымдастығының құрамына NCOC 
қызметкерлері де, сондай-ақ мердігер компаниялардың 
қызметкерлері де кіре алады.NCOC әйелдер 
қауымдастығы:
• NCOC компаниясының барлық қызметкерлерінің жеке 

және кәсіби өсуіне ықпал ету;
• жұмыс істеп жүрген әйелдердің толыққанды өмір 

сүре отырып, кәсіби дамуға ұмтылуында олардың 
құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту; 

• жұмыс орнында және NCOC компаниясынан тыс 
жерлерде пікірлес әріптестерімен сұхбаттасу және 
қарым-қатынас жасау;

• Компания үшін де, сондай-ақ жергілікті халық үшін де 
маңызды болып табылатын тиімділікті жақсарту;

• NCOC компаниясының көп ұлтты ұжымында алынған 
білімді қолдану үшін жағдай жасайды.

2015 жылдан бастап NCOC әйелдер қауымдастығы 
тәлімгерлік бағдарламасы, жеке өсуге арналған 
кездесулер, отбасылық іс-шаралар, шақырылған 
қонақтармен кездесулер, қайырымдылық акциялары, 
сонымен қатар жергілікті компаниялармен 
бірге өткізілетін іс-шаралар сияқты бірқатар 
бағдарламалар мен іс-шаралардың жүзеге асырылуына 
ықпал етті.

Қауымдастық қызметімізді жақсарту жұмыстарын 
жүргізу арқылы және ұзақ мерзімді міндеттерді 
анықтауға көмектесе отырып, NCOC жоғары басшылығы 
ортасында беделге және қолдауға ие болды. 
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9 қазанда NCOC компаниясы республикалық және жергілікті БАҚ-тың, соның ішінде «Хабар», «24KZ», 
«Каспийские новости» арналарының, Атырау қаласының жаңалықтар арналарының және«Эсквайр», 
«Курсив», «Нефть и газ Казахстана», «Прикаспийская коммуна» сияқты басылымдардың 20 журналисі үшін 
таныстыру турын өткізді. Осы іс-шараның мақсаты журналистердің Солтүстік Каспий жобасы, Қашаған кен 
орны, жергілікті қамтуды дамыту, NCOC компаниясының рөлі және басқа да мәселелер туралы білімдерін 
кеңейтуден және осылайша NCOC коммуникациялық науқандарына қатыса алатын білікті журналистер 
тобының құрылуына ықпал етуден тұрды.

Осы Тұрақты даму туралы есеп жұртшылықпен қарым-қатынастың жаңа және тиімді алаңына айналды. 
2018 жылдың Есебін дайындау барысында біз 2019 жылдың басында Атырау мен Маңғыстау облыстарының 
экологиялық және қоғамдық үкіметтік емес ұйымдарының ұсыныс-пікірлерін алу үшін олардың ортақ 
пікірін білдіретін Тәуелсіз консультациялық кеңеспен кездестік. 2019 жылдың сәуір айында біз Атырауда 
және Ақтауда ұйымдастырылған және Жайық-Каспий Орхус орталығының директоры Ізтілеуова Шынардың 
төрағалығымен өткен үш арнайы кездесуде жұртшылықтың назарына 2018 жылдың Есебін ұсынып, 
сұрақтарға жауап бердік. 

NCOC компаниясында өзекті мәселелер бойынша мүдделі тараптарға хабарлау және жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарымен жұмыс істеу жөніндегі кең ауқымды бағдарлама әзірленген. Жергілікті кәсіпкерлерге 
Солтүстік Каспий жобасына қатысуға байланысты жаңа экономикалық мүмкіндіктерді іздеуге көмек 
көрсету үшін біз жоба бойынша жалпы таныстыру семинарларын өткізу мен салалық конференцияларға 
қатысудан бастап, жабдықтаушылардың тар шеңберлі аудиттері мен мамандандырылған оқыту курстарына 
дейінгі түрлі нысандарды пайдалана отырып ақпарат ұсынамыз («Жергілікті қамту» тарауындағы 
қосымша ақпаратты қараңыз). Кез келген тұрғын өзін алаңдататын мәселелермен бөлісе алады немесе 
құндылықтарымыз бен қағидаттарымызға сәйкес келмеуі мүмкін жайт туралы (соның ішінде құпия түрде) 
NCOC компаниясының іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманына хабарлай алады 
немесе осы мақсатта 2017 жылы қолданыла бастаған сәйкестік мәселелері бойынша тікелей байланысу 
желісін пайдалана алады («Іскерлік әдеп» тарауындағы қосымша ақпаратты қараңыз). 

8.7. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТҰРЫП ЖАТҚАН ӨҢІРЛЕРІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ 
ҚАТЫСУЫ

NCOC КОМПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӨЗДЕРІ ТҰРАТЫН ӨҢІРЛЕРДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ 
ӨМІРГЕ БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУЫН ҚОЛДАЙДЫ. 

2019 жылы NCOC қызметкерлері «TazaQazaqstan» және «Birge Jasyl Qazaqstan» атты республикалық 
экологиялық науқандарға белсенді қатысты:
• 3 тамызда NCOC қызметкерлері мен олардың отбасыларының мүшелері Атырау әкімдігі Атырау-

Махамбет-Астрахань айналма жолының төңірегінде белгілеген үш километрлік алаңды тазартты.  
3 сағат ішінде 2 жүк машинасына сыятын қалдықтар жиналды.

• 24 тамызда NCOC компаниясының еріктілері «KMG Systems & Services» компаниясының 
қызметкерлерімен бірге «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерватының, Облыстық аумақтық орман 
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шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының, Дамба поселкесі әкімдігінің қолдауымен 
Солтүстік Каспий мұнайдың төгілуіне ден қою экологиялық базасымен шектес аумақты 
қоқыстардан тазартты. Еріктілер 1 260 кг қалдық жинады.

• 12 қазанда NCOC компаниясының Нұр-Сұлтандағы, Ақтаудағы және Баутиндегі қызметкерлері кең 
ауқымды «Birge Jasyl Qazaqstan» атты науқанға қосылды. Барлығы 220 ағаш отырғызылды. 

• 26 мамырда NCOC компаниясы Атырау облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі 
инспекциясымен және Атырау әкімдігімен бірлесіп Жайық өзенінің жағалауын тазалау жөніндегі жыл 
сайынғы акцияны («Атырау – таза қала») ұйымдастырды. Акция нәтижесінде алаңда 25м3 қоқыс жиналды. 

• NCOC компаниясы мен оның қызметкерлері Наурыз және Жеңіс күні сияқты жергілікті халық үшін 
маңызды мерекелерге қатысты. 

• 2019 жылы NCOC қызметкерлерінен құрылған еріктілер тобы Атырау мектептеріндегі бес мыңнан 
астам балаға өрт қауіпсіздігі туралы әңгімелеп, олардың өрт шыққан жағдайда әрекет ету, сонымен 
қатар оқиға орындарынан кету мен эвакуациялану туралы білім деңгейінің артуына ықпал етті.
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8.8. КӘСІПТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІММЕН БӨЛІСУ

Оператор шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру жөніндегі орта мерзімді 
және ұзақ мерзімді мақсаттарына жету құралы ретінде қазақстандық қызметкерлерді анықтау мен 
іріктеу және кейіннен оларды оқытып, NCOC компаниясында ұзақ мерзім еңбек етуге мүмкіндік 
беру үшін арнайы мақсатты бағдарлама әзірледі. 1998 жылдан бері Қазақстанның 18 000-нан астам 
азаматы NCOC қызметкерлері немесе NCOC көмек көрсетіп жатқан жергілікті компаниялардың 
қызметкерлері ретінде оқудан өтті. 

Жиырма жылдан астам кезең ішінде Оператор Солтүстік Каспий жобасын жүзеге асыру үшін 
жергілікті мүмкіндіктер жасау мақсатында шамамен 289 млн АҚШ долларына тең қаражатты 
қызметкерлердің біліктілігін арттыруға және кәсіби оқытуға жұмсады.

2019 жылы 116 студент NCOC компаниясында практикадан өтті. Бұл бағдарлама жергілікті 
студенттерге халықаралық мұнай-газ компаниясында шынайы жағдайларда жұмыс істеп, саладағы 
ең заманауи жабдықтарда жұмыс істеу тәжірибесін алуға мүмкіндік береді. 

2019 жылы NCOC компаниясының 13 қызметкері Халықаралық тағылымдама бағдарламасы 
бойынша іріктелді. Бағдарлама 2018 жылы NCOC қызметкерлеріне (және «ҚМГ» ұлттық 
мұнай-газ компаниясынан іс-сапарға жіберілген қызметкерлерге) кәсіби дағдыларын шыңдау 
және Компаниядағы болашақ лауазымдарға дайындалу мақсатында шет елдердегі акционер 
компанияларымызда екі жылға дейін жұмыс істеуге мүмкіндік беру мақсатында басталды.

NCOC компаниясының оқу гранттары бойынша бағдарламасы 
NCOC СКӨБК-ге сәйкес студенттер үшін гранттар беру бағдарламасын әзірледі. Оператор 
Қазақстанның 3 420 студентіне Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі оқу 
орнындарында білім алуға демеушілік қолдау көрсетті. Осы мақсаттағы демеушілік ақшалай алғанда 
8,3 млн АҚШ долларынан асты. 

Қазақстан азаматтарының (NCOC қызметкерлері емес) мұнай-газ саласымен байланысты 
мамандықтар бойынша академиялық оқуы, соның ішінде университеттерде, колледждерде немесе 
басқа да оқу орындарында оқуы үшін құрылған шәкіртақылық қорды NCOC қаржыландырып, 
KAZENERGY қауымдастығы басқарады. Қордың ақшалай қаражаты конкурстық негізде бөлінеді. 
NCOC компаниясы 42 оқу орнында оқитын 420 студентке 2019-2020 оқу жылына демеушілік қолдау 
көрсетті, олардың ішінде 133-ке жуық студент Атырау облысының тұрғындары болып табылады.

8.9.   ШЕТЕЛДІК МАМАНДАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КАДРЛАРМЕН АЛМАСТЫРУ

СКӨБК-нің XXVII бабында Мұнай Операцияларын орындауға тартылған қазақстандық персонал саны 
бойынша жалпы мақсатты көрсеткіштер белгіленген. 2019 жылы Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі 
жобасының шеңберінде осы мақсатты көрсеткіштер бойынша жұмыс қазірдің өзінде асыра орындалды: 
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• басшы лауазымдарының 82% жергілікті персоналдан тұрады;
• инженерлік-техникалық лауазымдардың, әкімшілік лауазымдардың және білікті мамандар атқаратын 

лауазымдардың 95% жергілікті персоналдан тұрады;
• жұмысшы және көмекші лауазымдардың 100% жергілікті персоналдан тұрады.

Жалпы алғанда, 2019 жылды ңаяғына қарай NCOC операциялық компаниясының 3 000-нан астам 
жұмыскерінің 91% Қазақстан азаматтары болып табылады. Солтүстік Каспий жобасына тартылған он 
мыңнан астам қызметкердің 95% Қазақстан азаматтары болып табылады. 

8.10.  NCOC КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ; ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТАРЫ

NCOC ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЛАУЛЫ ЖҰМЫС БЕРУШІ БОЛУҒА ҰМТЫЛУДА.

NCOC компаниясы Еңбек кодексінің еңбекке ақы төлеу және әлеуметтік пакет ұсыну жөніндегі 
құқықтық талаптарын біршама асыра орындауда, бұл қызметкерлерді тартуға, уәждеуге және ұстап 
қалуға, сонымен қатар олардың бизнес-мақсаттарымызға жетуімізге үлес қосуына ынталандыруға 
мүмкіндік береді. NCOC компаниясы жалақының, сонымен қатар әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер 
жинағының бәсекеге қабілеттілігін нарықтық зерттеулер жүргізу арқылы мұқият реттеп отыр. 

Көтермелеу қағидаттары «жұмыс нәтижелері бойынша ақы төлеу» тәсілдемесіне негізделген, бұл 
мақсаттарымызға, көзқарасымызға және құндылықтарымызға, сонымен қатар NCOC мәдениетіне 
толық сәйкес келеді. Қызметкердің жалақысына жыл сайын жалпы үстемеақы қосылуымен, 
Мұнайшы күні қарсаңында сыйақы төленуімен және еңбек демалысына шыққанда материалдық 
көмек көрсетілумен қатар, еңбек сіңіргені үшін жеке жалақысының көтерілуі мүмкін және ол жұмыс 
нәтижелері бойынша Компанияның жыл сайынғы сыйақысын ала алады. Компанияның шешімі 
бойынша үстемеақы және қосқан сүбелі үлесі үшін немесе Компанияның құндылықтарын ұстануы 
үшін арнайы ақшалай сыйлық төленуі елеулі ынталандыру шараларының бірі болып табылады. NCOC 
компаниясында тікелей жалдау бойынша жұмыс істейтін Қазақстан азаматтары басқа да көптеген 
өтемақы төлемдері мен жеңілдіктер алады, олардың ішінде ақы төленетін еңбек демалыстары мен 
ақысыз демалыс күндері, зейнетақы төлемдері, білім алуға қаржылық қолдау көрсету, медициналық 
сақтандыру мен өмірді сақтандыру, компанияның көлік құралдарымен тегін жүру, спортпен 
шұғылдануға қаржылай қолдау көрсету бағдарламасы, тұрғын үй алуды ипотекалық несиелеу, жақын 
туыстарынан айрылған кезде қаржылай көмек көрсету, балаларды оқыту, оқулықтар сатып алуға 
көмек бар. 

NCOC компаниясы жұмыс тілі ағылшын тілі болып табылатын, жұмыс істеу қызықтыратын және NCOC 
акционерлерінің компанияларында халықаралық тағылымдамадан өту мүмкіндіктері бар халықаралық 
ұжым болып табылады (кәсіптік-техникалық оқыту және біліммен бөлісу туралы 8.6-тарауды қараңыз).

2019 жылы NCOC компаниясы қазақстандық жоғары оқу орындарының 25 түлегін жұмысқа қабылдады, 
олардың оны Атырау қаласының университеттерін тамамдаған. 

Персоналдың тартылуы  
NCOC компаниясы өз жұмысына болашақ көшбасшыларды тартуға және әсіресе компанияның өндірістік 
қызметі жүргізіліп жатқан маңызды алаңдарда еңбек ететін біліктілігі жоғары мамандардың жұмыстан 
шығуына жол бермеуге тырысады. Бұл ретте жұмыс көрсеткіштерін жақсарту үшін NCOC компаниясы 
қызметкер мен басшылық арасында байланыс орнату арқылы қызметкерлердің тартылуының анағұрлым 
жоғары деңгейін қамтамасыз етуді маңызды міндет деп есептейді.

2019 жылы біз NCOC қызметкерлерінің тартылуын бағалау бойынша пікіртерім жүргізуді бастадық. 
Пікіртерім қызметкерлердің тартылуының ағымдағы деңгейін түсінуімізге және компанияның ұйымдық 
мүмкіндіктеріне бағалау жүргізуімізге көмектеседі. Бұндай пікіртерім NCOC қызметкерлерін тарту 
жөніндегі іс-әрекеттер жоспарын әзірлеуге негіз болып табылады, бұл жоспарда пікіртерімнің негізгі 
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нәтижелеріне сүйене отырып, қызметкерлердің тартылуын күшейту үшін алдағы 24 ай ішінде компания 
қолға алатын іс-шаралар көрініс табатын болады.

Келесі 8 негізгі бағыт бойынша екі жылда бір рет пікіртерім жүргізу жоспарлануда:
• Еңбекті ұйымдастыру және атқарушылық тәртіп
• Құрылым және жауапкершілік аясы
• Процестер және жүйелер
• Нұсқау
• Мінез-құлықты талдау
• Персонал мен дағдылар
• Өтемақы және төлемдер
• Тартылу дәрежесі

Мәдени ерекшеліктерді және жеке ерекшеліктерді құрметтеу 
NCOC еңбек қатынастарында кемсітушіліктерге жол бермейді. Қызметкерлерімізге арналған Іскерлік 
әдеп кодексімізде жұмысқа қабылдау туралы шешім тек тиісті біліктілікке, сіңірілген еңбекке, 
жетістіктерге және кәсіби факторларға ғана негізделетіні көрсетілген.

NCOC үшін кез келген түрде қысымшылық көрсету, тіл тигізу қорқыту немесе қастандық жасау әрекеттері 
немесе сондай мінез-құлық мүлдем жат болып табылады. Басшылар қызметкерлерін қысымшылық көрсету 
әрекеттерінен қорғау және жұмыс орнындағы қысымшылық көрсету жайттарынан мазасызданатын 
қызметкерлер ондай мәселелерді құпия түрде талқылай алатын ахуал тудыру үшін жауапкершілік атқарады. 
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NCOC компаниясы жұмыс орнында қызметкерлердің біріне бірі құрметпен қарауы негіз қалаушы 
қағидат болып табылатын, үнемі жетілу жалпы мақсат болып табылатын, ал жекелеген қызметкерлердің 
проблемалары дұрыс қабылданып, қызметкерлерге және олардың мансабына зиян келтірмей оңынан 
шешілетін ашықтық ахуалын қалыптастыруға мүдделі. 

Еңбек даулары мен шағымдар 
NCOC компаниясында еңбек даулары мен шағымдарды қарау жөніндегі нақты саясаттар мен 
процедуралар әзірленді, олар мердігерлер мен қосалқы мердігерлерге қатысты да бірдей дәрежеде 
қолданылады. Еңбек даулары мен шағымдарды қарау процедуралары қызметкерлердің проблемаларын 
басшылықтың қаперіне жеткізуге және шағымдарды наразылық еңбек жанжалына ұласпай тұрғанда 
ашық, тиісті түрде және дер кезінде қарау мен реттеуді қамтамасыз етуге арналған. Қызметкерлер 
өздерінің шағымдарын қысылмастан және жұмыстан шығаруы мүмкін деген қорқынышсыз еркін және 
ашық мәлімдей алады. NCOC компаниясы кез келген қызметкер берген кез келген жазбаша шағымды 
қабылдауға, тіркеуге және қарауға міндетті. Қызметкерлер өздерінің пікірлері бойынша олардың 
еңбек құқықтарын бұзатын шешімге шағым келтіруге құқылы. Егер еңбек дауы немесе шағым NCOC 
компаниясының ішінде реттелмесе, олар Қазақстан Республикасының тиісті ресми тұлғаларының 
қарауына ұсынылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай NCOC компаниясы да, 
оның мердігер ұйымдары да қызметкерлерді заңды еңбек акцияларына қатысуға немесе қатыспауға 
мәжбүрлей алмайды және қызметкердің жұмыс орны мен оған тиесілі жеңілдіктерді сақтауға тиіс.

NCOC компаниясында еңбекақының уақытында төленуін, мердігерлеріміз бен қосалқы мердігерлеріміз 
ұсынатын тұрғынжайлардың жағдайларын және асхана қызметінің күйін бақылауға арналған саясаттар 
мен процедуралар қарастырылған.

8.11. АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫНА КЕШЕНДІ АУДИТ ЖҮРГІЗУ

NCOC көптеген жылдар бойы өзінің ұйымдық құрылымы ішінде адам құқықтарына құрметпен қарауды 
қолдау жұмысын жүргізіп келеді. Біздің тәсілдемеміз бірнеше негізгі элементтен тұрады, соның ішінде: 
• қолданылатын заңнама мен нормативтік-құқықтық актілердің сақталуы;
• мүдделі тараптарымызбен тұрақты түрде талқылау және қарым-қатынас жасау; 
• өз қызметімізді жүзеге асырып жатқан өңірлердегі жергілікті халықтың жалпы әл-ауқатын жақсартуға 

тікелей немесе жанама үлес қосу;
• тиісті мәселелер қарастырылатын қызметіміздің Жалпы қағидаттарын, Іскерлік әдеп кодексін және 

Парақорлықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі басшылықты сақтау. 

Өз қызметкерлерімізге қатысты бұндай тәсілдеме заңнаманы сақтаудан, қызметкерлердің жеке 
деректерінің қорғалуын қамтамасыз етуден, мәдени ерекшеліктерге құрметпен қараудан және кадрлар 
саласындағы бағдарламаларымыз бен саясаттарымызды үнемі жетілдіруден тұрады («NCOC еңбек 
ресурстары» тарауын қараңыз). 

Жабдықтаушылар да өздерінің келісімшарттық міндеттемелеріне сәйкес бізбен бірге орындайтын 
жұмыстарының барлық салаларында қызметіміздің Жалпы қағидаттарын және Іскерлік әдеп кодексімізді 
сақтаулары тиіс. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
NCOC компаниясында өз қызметкерлерін, нысандарын, іскерлік ақпаратын және басқа да активтерін 
қорғау мақсатында тиісті бағдарламалар мен қауіпсіздік пен күзетті қамтамасыз ету шаралары әзірленген. 
NCOC компаниясының өндірістік алаңдарында қатерлерді бағалаудың тексеруден өткен, құрылымдалған 
әдіснамасы негізінде әзірленген қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламасы енгізілген. NCOC компаниясы 
өз қызметі жүргізілетін алаңдарда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты тиісті заңнама мен нормативтік-
құқықтық актілердің талаптарын сақтайды және жергілікті және республикалық құзырлы қорғау 
органдарын тарта отырып, инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне бірыңғай және 
үйлестірілген тәсілдеменің қолданылуына ықпал етеді. 
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NCOC компаниясының қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қатерлерді басқару қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік құрылымдардың қолдауымен және жеке меншік күзет 
кәсіпорындарымен жүзеге асырылады. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметтері NCOC компаниясына 
аумаққа рұқсатсыз ену оқиғаларының алдын алуға, соның ішінде жаппай тәртіпсіздікке, шерулерге 
немесе қоғамдық тәртіпті бұзу оқиғаларына қарсы тұру мәселелері бойынша жан-жақты көмек 
көрсетуде. 

NCOC қауіпсіздік қызметі Адам қауіпсіздігі және құқықтары жөніндегі ерікті қағидаттарға сәйкес жұмыс 
істейді және мердігер ұйымдардан да осы қағидаттарды сақтауды талап етеді. Осы қағидаттардың 
ережелері қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін көрсетушілермен жасалған келісімшарттардың ажырамас 
бөлігі болып табылады. 

2019 жылы NCOC компаниясы осы қағидаттарды енгізуді жалғастырды және өндірісте, сондай-ақ жалпы 
компания бойынша хабардарлық деңгейін арттыру бойынша курстар өткізді. 

NCOC қауіпсіздік қызметі қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мердігер үшін бірқатар оқу курстары 
мен семинарлар өткізді. Сонымен бірге біз мердігердің «Іскерлік әдеп стандарттарына және адам 
құқықтары жөніндегі қағидаттарға» толық сай болуын қамтамасыз ету үшін бақылау мақсатындағы 
тексерулерді тұрақты түрде жүзеге асырамыз. 

NCOC компаниясының кадрлар саласындағы саясаттары мен оқыту 
бағдарламалары туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz 
веб-сайтымызда жарияланған, олардың ішінде мыналар бар:

•  Қызметіміздің жалпы қағидаттары
•  Іскерлік әдеп кодексі
•  NCOC компаниясы ұсынатын оқу бағдарламаларының түрлері
•  KazEnergy қауымдастығының стипендиялары
•  ҚБТУ-дағы Drill-Sim 5000 бұрғылау тренажерін пайдаланып оқыту

Анағұрлым нақты 
ақпарат

8.12. ІСКЕРЛІК ӘДЕП

ҚЫЗМЕТІМІЗДІҢ БАРЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІНДЕ АДАЛДЫҚ, АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӘДІЛДІК НЕГІЗ 
ҚАЛАУШЫ ҚАҒИДАТТАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ БІЗ БҰНЫ СЕРІКТЕСТЕРІМІЗДЕН ДЕ ТАЛАП ЕТЕМІЗ.

Хабардарлық 
NCOC қызметінің жалпы қағидаттары қызметіміздің барлық салаларына қатысты қолданылады. Олар NCOC 
компаниясының әрбір қызметкерінің, соның ішінде тікелей еңбек шарты бойынша еңбек ететін қазақстандық 
персоналдың, уақытша қызметке тағайындалған қызметкерлердің және мердігерлер персоналының мінез-
құлқына қойылатын талаптардың сипаттамасын қамтиды. Оның үстіне NCOC компаниясының барлық 
қызметкерлерінен негізгі құндылықтарымызға сәйкес қызметіміздің жалпы қағидаттарын қолдануға қатысты 
нұсқаулар берілген Іскерлік әдеп кодексінің талаптарын сақтау талап етіледі. Онда заңнама талаптарын және 
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тапсырыс берушілермен, жергілікті халықпен және әріптестермен қарым-қатынас жасау ережелерін сақтау 
бойынша практикалық нұсқаулар берілген. Талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін персоналды хабардар 
ету бағдарламасы және мониторинг бағдарламасы әзірленген және енгізілген. 

Жабдықтаушылар 
Мердігерлер мен жабдықтаушылар өздерінің келісімшарттық міндеттемелеріне сәйкес бізбен бірге 
орындайтын жұмыстарының барлық салаларында қызметіміздің Жалпы қағидаттарын және Іскерлік 
әдеп кодексімізді сақтаулары қажет. Келісімшарттарға қол қою алдында NCOC компаниясымен бірлесіп 
жұмыс істеуге ниет білдірген барлық тараптардың тәуелсіз кешенді аудиті жүзеге асырылады. NCOC 
келісімшарттарында мердігерлер мен жабдықтаушыларға қатысты өз қызметтерін бизнес жүргізу 
қағидаттарына және іскерлік әдеп стандарттарына қатаң сәйкестікте жүзеге асыру туралы талап бар.

Содан кейін қатерлерге жүргізілетін бастапқы талдаудың нәтижелері бойынша кейбір компанияларға 
міндетті түрде оқудан өту туралы сұрату жолдануы мүмкін немесе олардың қызмет жүргізу 
тәжірибелерінің біз күткен болжамдарға сәйкес болуы мақсатында келісімшарттың ерекше талаптары 
белгіленуі мүмкін. 

Болжамды бұзушылықтар 
NCOC компаниясында ешбір адам персоналдан заң бұзатын немесе Бизнес жүргізудің негізгі 
қағидаттарына немесе Іскерлік әдеп кодексіне қайшы келетін іс-әрекеттерді орындауды талап ете 
алмайды. Егер қызметкер ондай әрекетке немесе нұсқауға тап болса, ол тергеу жүргізу және қажет 
болуы мүмкін шараларды қолдану үшін құпия түрде сол жағдай туралы супервайзеріне, NCOC 
компаниясындағы іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға немесе сәйкестік 
мәселелері бойынша тікелей байланысу желісі арқылы хабарлауға құқылы. Сәйкестік мәселелері 
бойынша тікелей байланыс желісі сыртқы компания қызмет көрсететін веб-сайттан (http://www.
ncoc.deloitte-hotline.com), электрондық пошта адресінен (ncoc.hotline@deloitte.kz) және телефон 
нөмірінен тұрады (8 800 080 15 65), осы байланыс құралдары арқылы кез келген адам соның ішінде 
аты-жөнін айтпай Іскерлік әдеп кодексінің бұзылу ықтималдығы туралы хабарлай алады.

NCOC компаниясының персоналы, жабдықтаушылары, мердігерлері немесе басқа да кез келген 
тараптар өздерінің алаңдаушылықтары немесе құндылықтарымыз бен қағидаттарымызға сәйкес 
келмеуі мүмкін жағдайлар туралы NCOC компаниясындағы іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік 
жөніндегі маманға хабарлай алады немесе осы мақсатта тікелей байланысу желісін пайдалана алады 
(соның ішінде құпия түрде). Бұндай хабарламалардың мазмұны құпия сақталады. Іскерлік әдеп және 
нормаларға сәйкестік жөніндегі маманы мәлімдемені қарайды және көрсетілген жайттар расталған 
жағдайда Компанияның басшылығы анықталған мән-жайларға сәйкес тиісті шаралар қабылдайды. NCOC 
компаниясы Қызметіміздің жалпы қағидаттарының, Іскерлік әдеп кодексінің немесе Парақорлықпен және 
жемқорлықпен күрес жөніндегі басшылықтың не болмаса қолданылатын заңнама талаптарының бұзылуы 
мүмкін оқиғалар туралы хабарлаған адамдарға қатысты қандай да бір шара қолдануға жол бермейді.

8.13. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ

NCOC КОМПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТІМІЗДІҢ НАҚТЫ ЖАЛПЫ ҚАҒИДАТТАРЫН БАСШЫЛЫҚҚА АЛАДЫ: 
КЕЗ КЕЛГЕН НЫСАНДА, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ ПАРА ҰСЫНУҒА, БОПСАЛАУҒА, ТӨЛЕУГЕ 
НЕМЕСЕ ҚАБЫЛДАУҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ.

Саясаттар  
NCOC компаниясының Парақорлықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі нұсқауында мемлекеттік 
лауазымды тұлғалармен кез келген қарым-қатынастың тікелей белгіленген іскерлік мақсаттармен 
және нормативтік талаптармен байланысты болуын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң 
сәйкестікте жүзеге асырылуын және қолданылатын кез келген халықаралық заңнамалық актілерге сай 
болуын қамтамасыз етуге арналған саясаттар мен процедуралар бар.  



91

NCOC компаниясы өз персоналынан өзінің жеке қызметі, сонымен қатар отбасылық қатынастары мен 
NCOC қызметіндегі рөлі арасындағы мүдделер қайшылығынан аулақ болуды талап етеді. 

NCOC компаниясы өзінің барлық мәмілелеріне белгіленген процедуралар мен келісімдерге сәйкес дәл 
және уақтылы бухгалтерлік есеп жүргізеді. 

Мердігерлер мен жабдықтаушылар өздерінің NCOC компаниясымен жасалған келісімшарттарының 
баптарына сай бізбен бірге орындайтын жұмыстарының барлық салаларында Қызметіміздің жалпы 
қағидаттарын сақтауға міндетті. 

Жоғарыда айтылғандай, талаптардың сақталмауына қатысты күмән немесе күдік туындаған жағдайда бұл 
туралы құпия түрде NCOC компаниясындағы іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға 
хабарлауға болады немесе осы мақсатта тікелей байланысу желісін пайдалануға болады. 

Расталған кез келген тәртіп бұзу жағдайының салдары ауыр болуы ықтимал, соның ішінде тиісті адамдар 
жұмыстан шығарылуы және тиісті келісімшарттар бұзылуы мүмкін.

8.14. ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУ

NCOC компаниясы өз қызметінің Жалпы қағидаттарында Қазақстанның денсаулық, еңбек, қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық базасын жетілдіруге әдепті және 
сындарлы тәсіл қолдану жолын ұстануға міндеттенеді. NCOC компаниясы Қазақстанның энергетикалық 
және мұнай-газ салаларында жұмыс істейтін компаниялардың KazEnergy коммерциялық емес 
қауымдастығының белсенді мүшесі болып табылады. NCOC компаниясы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы жанындағы Мұнай-газ өнеркәсібі комитетінің құрамына кіреді. Осы ұйымдардың шеңберінде 
біз саламызға әсер ететін жалпымемлекеттік қызметтің өзекті мәселелерін талқылауға жиі атсалысамыз. 
NCOC компаниясы Америка сауда палатасының Қазақстандағы мүшесі болып табылады және шетелдік 
инвестициялар үшін ахуалды жақсартуға бағытталған ақпараттық-ағартушылық қызметке қатысуда.

NCOC саяси мақсаттарға ешқандай қаржылай көмек көрсетпейді. 
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ЕСЕПТІЛІК  
ПРОЦЕСІ

9.1. ҚАҒИДАТТАР

NCOC компаниясы өз қызметінің Жалпы қағидаттарына және Солтүстік Каспий бойынша ӨБК-нің тиісті 
баптарына сай мүдделі тараптарына тұрақты даму туралы толық және ашық есеп ұсынады.

Осы есеп халықаралық озық тәжірибеге сәйкес әзірленген; негізге алынатын құжат – «Мұнай-
газ компанияларының тұрақты даму саласындағы ерікті есептілігі жөніндегі нұсқаудың» («2015 ж. 
Нұсқаудың») 3-басылымы (2015 ж.). Біз белгіленген көрсеткіштер мен процестерге қатаң түрде сәйкес 
болу арқылы 2015 ж. Нұсқауда көзделген қағидаттарға сай деректердің өзектілігін, ашықтығын, 
дәйектілігін/жүйелілігін, толықтығын және дәлдігін қамтамасыз етуге ниеттіміз.

Осы деректер NCOC компаниясының акционерлері мен Қазақстан Республикасы атынан әрекет ететін 
қадағалаушы және бақылаушы органдарға ұсынылатын Солтүстік Каспий жобасы шеңберіндегі табиғат 
қорғау және әлеуметтік-экономикалық қызмет туралы есептердің мазмұнына толығымен сәйкес келеді. 

9.2. МӘНДІЛІК

МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІ ӨКІЛДЕРІНІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ (IPIECA 2015) НҰСҚАУЫНА СӘЙКЕС МӘНДІЛІККЕ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗІЛДІ. 

Анықтама  
Есеп беруге арналған негізгі көрсеткіштер IPIECA 2015 нұсқауының «жалпы» талаптары ескерілген NCOC 
компаниясының 2015 ж. бойынша тұрақты даму туралы пилоттық есебінде берілген. Жоба бойынша 
елеулі болуы мүмкін мәселелерді анықтау кезінде мүдделі тараптармен қарым-қатынас, мәселелердің 
шешілуін бақылау және БАҚ-тан келіп түсетін сауалдар сияқты факторлар да ескерілді. 

Басымдықтарды белгілеу  
Төменде жиынтығында мәселелердің басымдықтарына және оларды есепке енгізуге ықпал ететін 
критерийлер берілген: мүдделі тараптардың белгілі бір мәселелерді көтеру жиілігі, дерекқорымызда бар 
жауаптар әзірлеуге арналған материалдар көлемі, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар 
және өзектілік қағидатын сақтау. Есеп құрылымы тұрақты дамудың әлеуметтік, экономикалық және 
экологиялық аспектілері арасындағы өзара байланыс үлгісі негізінде әзірленген, ол 2015 ж. Нұсқауда 
«Есептің құрылымы» тарауында сурет түрінде берілген. 

9.3. ДЕРЕКТЕР ХАТТАМАЛАРЫ 

Оператор он жылдан астам уақыт ішінде қоршаған ортаны қорғауға, еңбек қауіпсіздігіне, өндірістік 
және қаржылық операцияларға байланысты қызмет туралы деректер жинау және талдау үшін 
қолданылатын сенімді басқару жүйелері мен басқа да жүйелерді әзірледі және енгізді. Олар қадағалауды 
және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында Солтүстік Каспий жобасының 
акционерлеріне, сонымен қатар ӨБК бойынша Өкілетті Орган мен Қазақстан Республикасының түрлі 
деңгейлердегі мемлекеттік органдарына берілетін есептерге енгізіледі. Бұл есепте аталған тараптарға 
ұсынылатын ақпарат көздері мен есептік деректер пайдаланылады. 2015 ж. Нұсқауға сай есептілікке 
қойылатын талаптар мен ҚР тиісті талаптары арасында (мысалы, өлшем бірліктерінде немесе 
анықтамаларда) айырмашылық анықталған жағдайда біз Қазақстан Республикасының талаптарын 
басшылыққа аламыз және көрсеткіштер кестесінде тиісті ескертпе жасаймыз. . 
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9.4. СӘЙКЕСТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Он жылдан астам уақыт бойына NCOC компаниясының ақпарат жинау және есептер әзірлеу жүйесі 
бойынша акционерлердің түрлі аудиттері және тәуелсіз тексерулері, сонымен қатар тиісті мемлекеттік 
бақылаушы органдардың инспекциялары немесе талдаулары жүргізілді. 

9.5. IPIECA 2015 ЕСЕПТІЛІК КЕСТЕСІ 

Есеп IPIECA стандарттарына сәйкес әзірленген. Бұл кестеде осы Тұрақты даму туралы есепте 2015 ж. 
IPIECA нұсқауынан алынып көрсетілген көрсеткіштер берілген.

ЕСЕПТІЛІККЕ ШОЛУ IPIECA көрсеткіштері Бет

Солтүстік Каспий жобасы SE13 10

Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі HS1, HS2, HS3 30

Технологиялық қауіпсіздік және активтердің тұтастығы HS5 32

Тұщы су E6 33

Парниктік газдардың эмиссиялары E1 34

Биоәртүрлілікті және экожүйелерді сақтау жөніндегі 
қызметтер E5 44

Су қоймаларына төгінділер E7 46

Парник газдарға жатпайтын атмосфералық 
шығарындылар E8 47

Мұнайдың қоршаған ортаға төгілуі E9 50

Қалдықтар E10 53

Пайдаланудан шығару және қалпына келтіру шаралары E11 55

Энергия E2/E3 58

Газды алауда жағу E4 60

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар: SE4 68

Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы SE4 68

Жергілікті қамту: NCOC компаниясының саясаты және 
бағдарламалары SE5 68

Жергілікті өндірістік қуаттарды ұлғайту SE7 70

Кәсіптік-техникалық оқыту және біліммен бөлісу SE17 84

Шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен 
алмастыру SE6 85

Іскерлік әдеп SE9, SE11, SE12 89

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу SE11/SE12 90

Жалпымемлекеттік қызметке қатысу SE14 90

Жергілікті халықпен қарым-қатынас SE1 80

NCOC компаниясының еңбек ресурстары; еңбек 
құқықтары SE15, SE16, SE18 85

Адам құқығы SE8, SE9, SE10 88
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Жақсыгүл Шахзадақызы
МАХАНБЕТОВА
Ақтау қаласы 

«Жастар жетістіктері» қоғамдық қорының директоры

Азаматтық қоғамды дамыту мәселелері жөніндегі 
«Маңғыстау облысының азаматтық альянсінің» негізін 
салушы

Галина Христофоровна
ЧЕРНОВА
Атырау қаласы

«Глобус» экологиялық-құқықтық бастама орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің төрайымы 

Атырау облысында инвестор компаниялар іске 
асырып жатырған әлеуметтік-инвестициялық 
жобаларға қатысты қоғамдық бақылау мен қоғамдық 
сараптама жасауды ұсынушы

Шара Қаниқызы 
ЖҰМАҒАЗИЕВА
Ақтау қаласы

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 
технологиялар мен инжиниринг университеті 
«Инжиниринг» факультетінің деканы

Қазақстан Республикасының, жақын және алыс 
шетелдердің ғылыми журналдарындағы 40-тан 
астам ғылыми мақалалардың, халықаралық ғылыми 
конференциялар жинағының авторы

Галина Викторовна
АРТЮХИНА
Алматы қаласы 

«Тұрақты дамуға арналған табиғат пайдаланушылардың 
қазақстандық қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің атқарушы директоры (BCSD Kazakhstan)

«Қазақстан экологиясы және өнеркәсібі» журналының 
бас редакторы 

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау, 
«жасыл» экономика және тұрақты даму мәселелері 
жөніндегі ұлттық сарапшы

Артур Сейранович 
ШАХНАЗАРЯН
Атырау қаласы

«Солтүстік-Каспий Баспасөз Клубы» ҮЕҰ төрағасы

«Айқындық» атты Өндіруші салалардың ашықтығы 
бастамасын (ӨСАБ) ілгерілету жөніндегі Республикалық 
ҮЕҰ Коалициясы төрағасының орынбасары

Шынар Орманбекқызы
ІЗТЕЛЕУОВА
Атырау қаласы

«Жайық-Каспий Орхус орталығы» 
қазақстандық филиалының директоры

Кирилл Владимирович
ОСИН
Ақтау қаласы 

«Эко Маңғыстау» Үкіметтік емес мекемесінің директоры

Қоршаған ортаны қорғау, эко-туризмді дамыту және 
еріктілік қозғалыс салаларындағы азаматтық көшбасшы

СЫРТҚЫ 
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ 
КЕҢЕС
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...СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗДЕЛЕ 

ПРОДУКЦИИ 
ПО СЕВЕРНОМУ 

КАСПИЮ
было подписано в Вашингтоне, округ 
Колумбия, 18 ноября 1997 года между 
семью транснациональными компаниями 
по добыче, разведке и переработке нефти 
– «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш 
Петролеум», «Мобил», «Шелл», 
«Статойл», «Тоталь» – и Республикой 
Казахстан, интересы которой представляла 
компания «КазахстанКаспийШельф». 
В этом важном мероприятии приняли 
участие Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев и Вице-президент 
США Альберт Гор.

А вы знаете, что?..
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СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРО-
КАСПИЙСКОМ ПРОЕКТЕ

1.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Северо-Каспийский проект – это первый крупномасштабный проект освоения морских нефтегазовых 
месторождений в Казахстане. Он включает в себя три месторождения: Кашаган, Кайран и Актоты. 

Гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых 
за последние пять десятилетий, его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов 
баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор месторождения Кашаган расположен в 80 км от 
города Атырау в шельфовой зоне с глубиной воды 3-4 метра и залегает на глубине более 4 км (4 200 
метров).

СОЧЕТАНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЛОГИСТИКИ В СУРОВЫХ МОРСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ДЕЛАЕТ ЭТАП I ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И 
НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ.

ПОДРЯДНЫЙ УЧАСТОК  
В РАМКАХ СРПСКАтырау

Кашаган Кайран

Актоты

Подрядные блоки
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Обратная закачка сернистого газа  
Флюид, добываемый в настоящее время на месторождении Кашаган, представляет собой смесь 
углеводородов: легких газообразных компонентов, таких как метан, этан, углекислый газ и сероводород, 
и более тяжелых нефтяных компонентов. Коллектор месторождения Кашаган характеризуется высоким 
давлением (более 700 бар) и высокой концентрацией сероводорода (H2S), то есть добываемый газ 
является сернистым.

Сернистый газ подвергается очистке для удаления H2S. В результате этого процесса образуется 
элементарная сера. Объем добываемой нефти ограничивается объемом сернистого газа, который мы 
способны переработать. 

Преимуществом месторождения Кашаган является то, что обратная закачка сернистого газа под высоким 
давлением может привести к фактическому увеличению нефтеотдачи. Таким образом, обратная закачка 

Более подробная информация об Этапе I освоения месторождения 
Кашаган NCOC размещена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz и 
включает следующее:

• История основных этапов проекта освоения месторождения 
Кашаган

• Подробное описание сложностей при реализации проекта
• Управление серой (анализ конкретного примера)

Более подробная 
информация

Остров
бурения

Остров
бурения

Остров
бурения

Остров
бурения

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Атырау

Трубопровод топливного газа
Трубопровод неочищенной нефти
Трубопровод неочищенного газа

Остров ЭТК

Добывающие
скважины

Газонагнетательная
скважина

Болашак

Трубопровод товарного газа
Трубопровод товарной нефти

Река Урал

КОНЦЕПЦИЯ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН
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сернистого газа является оптимальным решением как с экологической, так и с производственной точки 
зрения, позволяющим повысить коэффициент нефтеотдачи на месторождении Кашаган и одновременно 
снизить производство серы. 

Легкие газообразные компоненты отделяются от более тяжелых нефтяных фракций на Острове D. 
Примерно половину объема газа можно закачивать под высоким давлением обратно в коллектор, то есть 
в тот же пласт, из которого он был добыт. Остальная часть газа направляется на установку комплексной 
подготовки нефти и газа «Болашак», где производится извлечение сероводорода из сернистого газа. 
Подготовленный или «обессеренный» газ частично используется для производства электроэнергии для 
наземных и морских объектов, а частично направляется для сбыта в качестве товарного газа. 

Будущие проекты  
Этап I освоения Кашагана – это первый проект освоения на лицензионном участке в рамках СРП по 
Северному Каспию. Затраты на него составляют около 55 млрд долларов США. Коммерческая добыча 
началась в 2016 году. 

Компания NCOC изучила несколько сценариев освоения месторождений Актоты и Кайран, расположенных 
на мелководном участке приблизительно в 125 км к юго-востоку от Атырау и 48 км к востоку от 
эксплуатационного технологического комплекса Острова D NCOC. Эти два месторождения схожи с 
соседним месторождением Кашаган с точки зрения высокого содержания сернистых компонентов, 
высокого забойного давления и глубин залегания коллекторов от 3 до 4,5 км. Участки этих месторождений 
более мелководны, чем участок месторождения Кашаган: глубина воды варьируется от 0 до 2 метров. 

Аналогично освоению других серосодержащих нефтяных месторождений, раздельное освоение этих 
месторождений в условиях текущих цен на нефть и с учетом текущих затрат будет сложной задачей. 
Синергетическая разработка месторождений Актоты и Кайран может оптимизировать освоение 
месторождения Кашаган на последующих этапах. Однако необходимо дополнительное время, чтобы 
лучше понять поведение коллектора Кашаган и использовать полученные знания для оптимизации 
планов освоения. В 2018 году Правительство Республики Казахстан дало разрешение компании NCOC 
на продление работ на пять лет – до конца 2022 года – с целью дополнительного изучения вариантов 
освоения.

Казахстанская каспийская система транспортировки (планируемая)
Баку - Тбилиси - Джейхан

Атырау - Самара

Каспийский трубопроводный консорциум

Атырау - Алашанькоу (строящийся)

Самара

ТУРКМЕНИСТАН

УЗБЕКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН
КИТАЙ

МОНГОЛИЯ
КАЗАХСТАН

РОССИЯ

УКРАИНА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН
ТУРЦИЯ

АРМЕНИЯ

ИРАН

ИРАКСИРИЯ

Джейхан

Тбилиси

Новороссийск

Баку

Курык

Атырау

Ескене

Кенкияк

Кумколь

Атасу

Алашанькоу

МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ
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NCOC активно изучает возможности будущего расширения в рамках Северо-Каспийского проекта. 
Оно может включать увеличение технологических мощностей на наземном комплексе, новые морские 
острова и новые скважины. 

1.2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2019 ГОДУ 

За период с начала добычи на Кашагане в 2016 году и до конца 2019 года компания NCOC добыла 
36,6 млн тонн стабилизированной нефти. Общие показатели производственной надежности остаются 
высокими и по-прежнему превосходят ожидания, что позволяет NCOC свести к минимуму объемы 
сжигания газа на факеле.

В 2019 году компания NCOC провела первый капитальный ремонт морских и наземных объектов Кашагана, 
завершив его на 10 дней раньше установленного срока с соблюдением требований безопасности.

В ходе капитального ремонта компания NCOC выполнила модификацию системы закачки газа в пласт 
на море. В результате увеличения объемов закачки газа добыча нефти выросла примерно на 30 тыс. 
баррелей в сутки и фактически составила в среднем 370 тыс. баррелей в сутки.

Благодаря успешному завершению капитального ремонта и изменению конфигурации морских объектов 
для закачки газа общий объем добычи нефти составил 14,13 млн тонн, что на 7% превышает показатель 
прошлого года.
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АКЦИОНЕРЫ

В 2019 году объем экспортируемой серы достиг 1,5 млн тонн, что на 14% выше, чем в предыдущем году. 

Планы на ближайшее будущее 
Возможные дальнейшие этапы включают модернизацию существующих компрессоров закачки сырого газа 
на Кашагане, наращивание производственных мощностей морских и наземных объектов, дополнительные 
буровые работы и строительство дополнительных трубопроводов между объектами. Если эти меры 
по усовершенствованию будут согласованы с Правительством Казахстана и нашими инвесторами, они 
позволят увеличить объем добычи до 450 тыс. баррелей в сутки или выше.

1.3. ВАРИАНТЫ ЭКСПОРТА

С СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ 2017 ГОДА ЭКСПОРТ НЕФТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО НЕДАВНО РАСШИРЕННОМУ 
ТРУБОПРОВОДУ «АТЫРАУ – НОВОРОССИЙСК» КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА. 
ДО ЭТОГО НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕМЫ ТАКЖЕ ЭКСПОРТИРОВАЛИСЬ В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО 
ТРУБОПРОВОДУ «АТЫРАУ – САМАРА» (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ «ТРАНСНЕФТЬ»). 
ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ ДРУГОЙ МАРШРУТ – В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО ТРУБОПРОВОДУ «АТЫРАУ 
– АЛАШАНЬКОУ», КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПРОДУКЦИИ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН.

Товарный газ транспортируется по специальному трубопроводу в Макат, а затем поступает на объекты 
инфраструктуры «КазТрансГаз». Транспортировка серы осуществляется по железной дороге. 

Большая часть серы доставляется на Европейский серный терминал в порт Усть-Луга близ Санкт-
Петербурга. Примерно один из шести составов направляется в порт Кавказ на Черном море. Сера с 
месторождения Кашаган главным образом поставляется на североафриканский рынок удобрений, также 
осуществляется сбыт значительных ее объемов в Турцию, Бразилию и США, а часть грузов направляется 
в Южную Африку и Китай. С учетом растущих объемов сера с месторождения Кашаган сейчас занимает 
важное место на международном рынке серы.

Каждый акционер самостоятельно несет ответственность за транспортировку и реализацию своей доли 
продукции.

1.4. СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ NCOC

Северо-Каспийский проект реализуется в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному 
Каспию, подписанного Республикой Казахстан и международным консорциумом крупных нефтегазовых 
компаний в 1997 году. 

В настоящее время состав этого консорциума входят семь крупнейших и наиболее опытных 
энергетических компаний в мире: «Казмунайгаз», «Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», «Тоталь», CNPC и 
«Инпекс». Каждый акционер самостоятельно несет ответственность за транспортировку и сбыт своей доли 
продукции, за представление отчетности и раздел этой продукции с правительством согласно СРПСК.



103

Управление проектом осуществляется Оператором, который действует от имени акционеров. До 2015 
года в рамках Северо-Каспийского проекта применялась операционная модель, согласно которой 
Оператор делегировал определенные работы по освоению и добыче четырем компаниям – агентам. 
В конце 2014 года акционеры пришли к соглашению о дальнейшей интеграции и консолидации 
управления посредством назначения единого Оператора – «North Caspian Operating Company N.V.» 
(NCOC)1 . Высшим руководителем NCOC является управляющий директор. 

С целью обеспечения соответствия систем управления и рабочих процессов компании самым высоким 
международным стандартам компания NCOC прошла следующие виды сертификации:
• ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества».
• ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»;
• OHSAS 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

Независимая экспертиза на соответствие этим сертификатам требует от NCOC не только регулярного 
подтверждения соответствия, но и постоянного улучшения систем управления. 

1 Здесь и далее по тексту настоящего документа аббревиатура «NCOC» означает исключительно North Caspian Operating Company N.V. 
Термин «Оператор» может относиться к NCOC или любому другому предыдущему Оператору по СРПСК в зависимости от контекста.



…ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОСТРОВОВ БЫЛО 
ИСПОЛЬЗОВАНО 

БОЛЕЕ 13 МЛН 
ТОНН ГОРНОЙ 

ПОРОДЫ,

А вы знаете, что?..

залито более 200 тыс. м³ бетона,  
а вес оборудования на островах  
составил 107 000 тонн, что вдвое 
превышает вес стальной арматуры в 
самом высоком здании мира – Бурдж 
Халифа в Дубаи.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ NCOC

2016 2017 2018 2019

ПРОИЗВОДСТВО
Объем добычи нефти (на устье скважин, млн тонн) 0,96 8,29 13,22 14,13
Объем добычи газа  
(на устье скважин, млрд стандартных кубических метров) 0,59 4,80 7,70 8,45

• В том числе объем обратной закачки  
(млрд стандартных кубических метров) 0 0,32 2,24 3,15

Объем экспорта произведенной серы (тыс. тонн) 0 109 1 056 1 207

• Объем серы в блоках на хранении на конец года (тыс. тонн) 120 1 121 1 409 1 527

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА
Производственные травмы и заболевания

• Общий уровень регистрируемых травм (ОУРТ)  
на млн человеко-часов 0,81 0,60 0,44 0,88

Работники NCOC 0,86 0,76 0,66 0,47

Подрядчики 0,80 0,55 0,36 1,01
•  Случаи временной нетрудоспособности (СВН) на млн 

человеко-часов 0,29 0,32 0,09 0,11

Работники NCOC 0,57 0,30 0,17 0

Подрядчики 0,22 0,33 0,06 0,14

•  Случаи со смертельным исходом 0 0 0 0
• Несчастные случаи со смертельным исходом на млн 

человеко-часов 0 0 0 0

• Уровень происшествий со смертельным исходом на 
млн человеко-часов 0 0 0 0

Количество событий уровня 1, связанных с технологической 
безопасностью (согласно API RP 754)2 0 3 0 0

Количество событий уровня 2, связанных с технологической 
безопасностью (согласно API RP 7542) 1 11 2 0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Эмиссии парниковых газов

• Прямые выбросы (объем-1), тыс. тонн CO2-эквивалента3 1 395 2 974 3 333 3 068

2 API RP 754 – практические рекомендации Американского нефтяного института, которые подразделяют показатели технологической 
безопасности нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей на четыре уровня. Уровень-1 и 2 допускают опубликование 
отчетности. (См. www.api.org.)

3 Коэффициенты потенциала глобального потепления, используемые для расчета CO2-эквивалентов, составляют 21 для CH4 и 310 для 
N2O для горизонта прогнозирования 100 лет согласно Приказу Министерства охраны окружающей среды РК № 280-э(п) от 5 ноября 
2010 г. «Об утверждении отдельных методик по расчету выбросов парниковых газов». Расчет выбросов производится на уровне 
объекта на основании утвержденных методик и требований, установленных в Экологическом кодексе РК и применимых нормативных 
документах, а также согласно Руководящим указаниям по инвентаризации парниковых газов на национальном уровне, выпущенным 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата в 2006 г.
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2016 2017 2018 2019

Углекислый газ (CO2 ), тыс. тонн 1 384 2 852 3 158 2 885

Метан (CH4 ), тыс. тонн CO2-эквивалента 6,2 115 167 175

Оксид азота (N2O), тыс. тонн CO2-эквивалента 4,7 6,7 8 7,9

•  Косвенные выбросы (объем-2, импортируемая энергия), 
тыс. тонн CO2-эквивалента4 10,3 10,2 10 8

• Интенсивность выбросов парниковых газов, в тоннах 
эквивалента CO2 на 1000 тонн нефтяного эквивалента 
для объема добываемой нефти5

Н/П 237 180 159

Потребление топливно-энергетических ресурсов 

• Общее потребление, млн гигаджоулей (ГДж)6 14,0 29,8 42,25 37,63

• Удельное энергопотребление, ГДж на тонну нефтяного 
эквивалента для объема добываемой нефти5 Н/П 2,36 2,05 1,94

• Общий объем электроэнергии, экспортируемой 
(импортируемой) NCOC, млн ГДж (0,11) (0,12) (0,11) (0,11)

Сжигание углеводородов на факеле,  
млн стандартных7 кубических метров 129 104 63 57,7

Пресная вода

• Общий объем забора воды, тыс. кубических метров 1 014 1 148 964 1 064

• Общий объем производства пресной воды из морской 
воды, тыс. кубических метров 112 21 36 39

• Общий объем водопотребления, тыс. кубических метров 1 126 1 169 1 000 940

• Интенсивность потребления пресной воды, тонны 
потребленной воды на 1000 тонн нефтяного 
эквивалента для объема добываемой нефти5

Н/П 93 52 55

Контролируемый сброс в поверхностные воды

• Углеводородное сырье, метрические тонны 0 0 0 0

Выбросы в атмосферу

• Выбросы летучих органических соединений (ЛОС), 
метрические тонны 637 9218 943 1 113

4 Расчеты производятся на основании косвенного потребления электроэнергии с применением коэффициента выбросов на стороне спроса, 
равного 0,921 т CO2/МВт-ч для электросети Казахстана (объединенный коэффициент запаса) в 2019 г., согласно документу «Методика расчета 
коэффициента выбросов для электроэнергетических систем», выпущенному Казахским научно-исследовательским институтом экологии и 
климата Министерства охраны окружающей среды РК (2012 г.), на основании прилагаемой методики Европейского банка реконструкции и 
развития (Lahmeyer International, 2012 г.), которую можно найти на веб-сайте KazEnergy, где размещены стандарты по парниковым газам.

5 Коэффициент нормализации для значений интенсивности в 2019 г. составляет 19,325 миллионов тонн нефтяного эквивалента (тонн 
нефт. экв.). Этот коэффициент рассчитывается на основании общего объема добычи сырой нефти, сухого газа и газоконденсата на устье 
(включая газ, сжигаемый на факеле и используемый в качестве топлива, но исключая газ, закачиваемый в пласт) в тоннах нефт. экв. 
согласно Рекомендуемым коэффициентам нормализации для экологических данных, приведенным в 3-м издании (2015 г.) «Руководства по 
добровольной отчетности в области устойчивого развития компаний нефтегазовой отрасли» Международной ассоциации представителей 
нефтяной промышленности по охране окружающей среды, стр. 37. Физические объемы в тоннах сырой нефти конвертируются в тонны нефт. 
экв. путем умножения на коэффициент 1,018 тонн нефт. экв. на тонну нефти. Физические объемы попутного газа конвертируются в тонны 
нефт. экв. путем умножения на коэффициент 0,932 тонн нефт. экв./тыс. ст. куб. м. Коэффициенты пересчета указаны в Приложении 2 к Приказу 
Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК № 160 от 11 августа 2016 г. «Методики по формированию 
топливно-энергетического баланса и расчету отдельных статистических показателей, характеризующих отрасль энергетики».

6 1 мегаватт-час (МВт-ч) = 3,6 гигаджоуля (ГДж)
7 Стандартные кубические метры при 20°С и 1 атм. Формат отчетности об объемах сжигания на факеле установлен в постановлении 

правительства РК № 1104 от 16 октября 2014 г.
8 Обновленные данные отчета за 2017 г. 608 тонн, включают выбросы с прудов испарения.
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9  Только работники NCOC N.V. Руководящие должности соответствуют категориям 1 и 2 по СРПСК, инженерно-технические должности 
соответствуют категориям 3 и 4 по СРПСК, рабочие и вспомогательные должности соответствуют категории 5 по СРПСК. 

10  Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного содержания, установленной в 
Законе РК «О недрах и недропользовании» от 2010 г. (См. ссылку на определение местного содержания из Закона «О недрах и 
недропользовании», используемое NCOC.)

2016 2017 2018 2019

• Выбросы диоксида серы (SO2), метрические тонны 56 408 41 717 27 949 22 760

• Выбросы оксидов азота (NOx), метрические тонны 1 430 2 874 2 550 3 711

Разливы в окружающую среду

• Объем разливов углеводородного сырья (нефти), 
метрические тонны 0 0 0 0

• Объем разливов углеводородного сырья (нефти), 
метрические тонны 0 0 0 0

Отходы

• Общий объем утилизируемых отходов,  
метрические тонны 23 205 26 353 10 976 13 726

В том числе отходы, классифицированные как опасные 
согласно местным нормам, метрические тонны 12 090 17 310 5 731 9 092

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Замещение иностранных специалистов 
казахстанскими кадрами в NCOC9

• Процентная доля местного персонала на руководящих 
должностях 69 75 80 82

• Процентная доля местного персонала на инженерно-
технических должностях 96 97 95 95

• Процентная доля местного персонала на рабочих  
и вспомогательных должностях 100 100 100 100

Состав персонала NCOC, процентная доля женщин 33 32 32 29,18

Совокупное количество граждан Казахстана, 
проходящих обучение при финансовой поддержке 
NCOC, тыс. человек

15 16 16 18

Совокупная стоимость интенсивных курсов 
профессионального обучения для работников 
NCOC, являющихся гражданами Казахстана,  
млн долларов США

255 260 263 289

Совокупные выплаты местным поставщикам за 
товары, работы и услуги10, млрд долларов США 13,3 13,7 14,1 14,8

Совокупный общий вклад в развитие социальной 
инфраструктуры и благотворительность, в 
Атырауской и Мангистауской областях,  
млн долларов США

526.5 571,4 640 718,1
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…В 2010 ГОДУ 
НА ПИКЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

ЭТАПА I ПРОЕКТА 
ПО ОСВОЕНИЮ 

КАШАГАНА

А вы знаете, что?..

было занято более 42 000 рабочих, 
включая подрядчиков, благодаря чему 
он стал одним из крупнейших проектов 
в стране по занятости персонала. 
NCOC и сегодня остается основным 
работодателем в Атырауской и 
Мангистауской областях.
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Отчет с описанием деятельности NCOC включает шесть ключевых аспектов устойчивого развития, как 
показано на рисунке ниже. Он свидетельствует о нашей концепции устойчивого развития, объединяющей 
экономические, социальные и экологические аспекты. По каждому аспекту приводится описание с указанием 
результатов вместе с разъяснениями и периодическим анализом конкретных примеров в качестве 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

• Создание рабочих мест
• Повышение 

квалификации
• Экономическое 

воздействие на 
местном уровне

• Социальные 
инвестиции

• Деловая этика
• Коррупция
• Пропаганда и 

лоббирование

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

• Потребление  
энергии

• Альтернативные 
источники  
энергии

• Сжигание газа  
на факеле

• Многообразие  
и взаимодействие

• Права человека
• Взаимодействие  

с населением
• Стандарты труда
• Трудовые споры и жалобы
• Культурное наследие

• Разливы нефти
• Отходы
• Выбросы в атмосферу
• Биоразнообразие  

и услуги экосистем
• Сбросы в водоемы

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОГРЕСС

• Охрана труда и здоровья
• Изменение климата
• Воздействие на местную окружающую среду
• Пресная вода
• Технологическая безопасность и целостность активов

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ДОХОДОВ
• Экономический рост

СТРУКТУРА  
ОТЧЕТА
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иллюстрации достижения целей. Освещаемые темы определяются на основании «Общих требований 
к отчетности», приведенных в руководстве Международной ассоциации представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды, 3-е издание, 2015 г. (IPIECA), и на основе нашего анализа 
значимости рассматриваемых вопросов. (Более подробные сведения см. в разделе «Процесс отчетности».)

3.1. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

25 сентября 2015 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая 17 целей устойчивого развития 
(ЦУР), направленных на решение отдельных актуальных экономических, социальных и экологических 
задач. Предполагается, что государства – члены ООН будут использовать данные ЦУР для подготовки 
своих планов развития, а такие компании, как NCOC, внесут свой вклад в достижение этих целей. В этом 
отчете мы освещаем пути, которые, по нашему мнению, способствуют достижению ЦУР в Казахстане. 
Отдельные разделы отмечены соответствующим логотипом согласно нижеприведенным условным 
обозначениям. 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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АКЦИОНЕРЫ

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ПАРЛАМЕНТ РК

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН 
ТОО PSA

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 
И НПО ПЕРСОНАЛ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АССОЦИАЦИИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ПОДРЯДЧИКИ/
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ

ПАРТНЕРЫ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

ПРОФСОЮЗЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПАРЛАМЕНТ РК
• ежедневный обмен информацией по рабочим 

вопросам;
• посещение объектов компании;
• заседание совета иностранных инвесторов;
• заседания рабочих группы.

АКЦИОНЕРЫ 
(«КМГ», «Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», 
«Тоталь», CNPC и «Инпекс»)
• Комитет акционеров;
• Консультативный комитет акционеров;
• Комитет по управлению и развитию персонала;
• Комитет по аудиту и оценке деятельности; 
• заседания Объединенного совета по закупкам.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН ТОО PSA
• заседания Управляющего комитета;
• Подкомитет по охране окружающей среды, 

здоровья и труда;
• заседания Подкомитета по местному 

содержанию;
• заседания Подкомитета по связям с 

общественностью;
• совещания по вопросам Годовой рабочей 

программы и бюджета;
• ежедневный обмен информацией по рабочим 

вопросам.

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
• ежедневный обмен информацией по рабочим 

вопросам;
• форумы, конференции;
• массовые мероприятия и торжества;
• заседания Подкомитета по связям с 

общественностью;
• заседания Подкомитета по местному 

содержанию;
• Подкомитет по охране окружающей среды, 

здоровья и труда.

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО И НПО 
(население поблизости от объектов 
проекта, неправительственные организации, 
лица, формирующие общественное мнение,  
общественные фонды)
• консультативные советы, совещания;
• общественные слушания, круглые столы;
• реализация программы спонсорства  

и благотворительности;
• мероприятия по передаче проектов 

инфраструктуры и социального назначения/
спонсорства и благотворительности,,  
а также общественные мероприятия среди 
местного населения;

• связь с общественностью.

ПЕРСОНАЛ
• совещания по взаимодействию с высшим 

руководством и сотрудниками;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ NCOC  
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
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• развитие потенциала и лидерских качеств;
• ежегодная церемония по награждению 

в области ОЗТОСиБ для сотрудников и 
подрядчиков NCOC;

• признание достижений;
• совещания по технике безопасности;
• первоначальная подготовка для новых 

сотрудников и линейных менеджеров;
• празднование профессиональных  

праздников;
• средства внутреннего обмена информацией. 

СМИ
(республиканские, региональные, местные)
• регулярное взаимодействие посредством 

корреспонденции, выпусков сводок/
заявлений/пресс-релизов, совещаний, 
массовых мероприятий и VIP-визитов;

• обмен информацией посредством веб-сайта, 
публикаций, интервью, видео в различных 
СМИ, корпоративных видео, корпоративных 
журналов;

• туры для СМИ на объекты компании.

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
• ежедневный обмен информацией по рабочим 

вопросам;
• получение разрешений/одобрений 

государственных органов РК;
• инспекции, аудиты, отчет и совещания  

о текущем ходе работ;

• комплексные учения по ликвидации аварий;
• судебные разбирательства.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
(бизнес-ассоциации, торговая палата)
• конференции, форумы, посещения;
• совместные совещания с органами РК и 

взаимодействие в рамках рабочих групп.

ПОДРЯДЧИКИ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ
• квалификационная оценка поставщиков;
• форумы, конференции, семинары;
• международная сертификация;
• рабочие совещания, ознакомительные 

посещения.

ПАРТНЕРЫ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(нефтегазовые компании)
• конференции, форумы, посещения;
• совместные совещания с органами РК и 

взаимодействие в рамках рабочих групп.

ПРОФСОЮЗЫ
• механизм подачи жалоб сотрудниками по 

социальным и трудовым вопросам в отдел 
трудовых отношений ДУП;

• обсуждение коллективного договора;
• ежеквартальные, ежемесячные совещания  

по результатам деятельности.

АКЦИОНЕРЫ

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ПАРЛАМЕНТ РК

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН 
ТОО PSA

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 
И НПО ПЕРСОНАЛ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АССОЦИАЦИИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ПОДРЯДЧИКИ/
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ

ПАРТНЕРЫ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

ПРОФСОЮЗЫ



было использовано  60 000 тонн 
металлоконструкций, что более чем  
в 8 раз превышает вес Эйфелевой башни. 
Общая протяженность трубопроводов 
составляет 510 километров.

НА УСТАНОВКЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

«БОЛАШАК» 

А вы знаете, что?..
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

4.1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ NCOC.

В 2019 году мы продолжили курс на исключение причинения вреда людям и недопущение утечек в 
соответствии с нашей концепцией Нулевого целевого показателя. Мы с гордостью сообщаем о том, что 
компания NCOC завершила этот год без единого происшествия уровня-1 или 2, связанного с технологической 
безопасностью.

2015 2016 2017 2018 2019

ОБЩЕЕ ЧИСЛО РЕГИСТРИРУЕМЫХ ТРАВМ 24 31 15 10 24

СЛУЧАИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 9 11 8 2 3

Залог успеха нашей компании обусловлен обязательствами в области охраны здоровья и труда, а также 
стремлением создать условия работы, обеспечивающие справедливое отношение к каждому сотруднику 
и предоставляющие возможности для максимальной реализации потенциала. Мы ожидаем от своих 
сотрудников и подрядчиков соблюдения Золотых правил по охране труда, вмешательства и остановки 
работы в случае небезопасных условий.

Итого чел.-час

ОЧРС за год по наст. вр.

СЧВН за год по наст. вр.

Чел-час
 (на млн)

0

0,68
0,79 0,81

0,60

0,44

0,88

10

20

30

40

50

0,29

2019

0,11

2018

0,09

2014

0,17

2015

0,30 0,32

20172016

ГРАФИК ОУРП И ЧСВН
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Более подробная информация о программах NCOC по охране 
здоровья и труда представлена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz и 
включает следующее:

• Общая политика деятельности в области охраны здоровья, труда, 
окружающей среды и обеспечения безопасности

• Программа лидерства в области безопасности труда 
• Золотые правила
• Анализ первопричин
• Отчетность SAFE-R
• Система контроля за наглядным применением правил GRuVIS
• Инструктажи на рабочем месте
• Охрана здоровья персонала

Более подробная 
информация

Предотвращение травматизма является приоритетной задачей, и поэтому мы проводим расследование 
всех происшествий и предаварийных ситуаций с высоким уровнем вероятности серьезных последствий 
с целью извлечения соответствующих уроков. Мы также стремимся изучать происшествия на других 
проектах и перенимаем опыт, чтобы в целом улучшить показатели по производственной безопасности в 
нефтегазовой отрасли. 

В 2019 году в NCOC зарегистрировано 24 происшествия, три из которых повлекли за собой временную 
нетрудоспособность. Наблюдается незначительное увеличение показателя частоты случаев временной 
нетрудоспособности (ЧСВН) с 0,09 в 2018 году до 0,11 в 2019 году. Это неплохой показатель в сравнении 
со средним значением ЧСВН в отрасли, который составляет 0,26, согласно отчету Международной 
ассоциации нефтегазодобывающих компаний (IOGP) в 2018 году.

Показатель общего уровня регистрируемых происшествий (ОУРП) увеличился с 0,44 в 2018 году до 0,88 в 
2019 году. Примерно одна треть происшествий приходится на период капремонта в 2019 году. Хотя этот 
показатель увеличился в 2019 году после постоянных и значительных улучшений в предыдущие годы, он 
по-прежнему ниже среднего значения по отрасли – 0,99 согласно отчету IOGP в 2018 году.

Числа в ромбе желтого цвета 
указывают на колличество 
происшествий с фактической 
или потенциальной степенью 
тяжести; смертельные  
или изменяющие жизнь 
травмы – происшествия  
с высокой степенью 
серьезных последствий

Многочисленные случаи  
со смертельным исходом

Случаи со смертельным исходом

Изменяющая жизнь травма

Случаи временной нетрудоспособности +
случаи ограничения трудоспособности

Случаи с медицинским 
вмешательством + оказание 

первой помощи

Потенциально опасная 
ситуация, ущерб 

иммуществу, ДТП

0

0

0

0

0

2+1

18

4+29

229

ПИРАММИДА ПРОИСШЕСТВИЙ  
С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ СЕРЬЕЗНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
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Количество человеко-часов увеличилось с 22,5 миллиона в 2018-м до 27,2 миллиона в 2019 году. Это 
увеличение опять же связано с капремонтом.

В 2019 году мы сосредоточили свое внимание на улучшении освещения происшествий с потенциально 
высоким уровнем риска в наших внутренних отчетах и анализах. В новой пирамиде выделен ромб, в 
котором отражены происшествия с высокой вероятностью серьезных последствий. Эта новая диаграмма 
в виде пирамиды предоставляется заинтересованным сторонам. Благодаря выделению происшествий 
в ромбе, наше высшее руководство обращает особое внимание на области с повышенным риском с 
целью снижения количества происшествий, которые могут привести к летальному исходу либо травме, 
способной изменить жизнь человека.

Объектом пристального внимания являются работы, которые сопряжены с наивысшим уровнем риска.  
В 2019 году областями высокого риска, требующими особого внимания в NCOC, стали дорожный 
транспорт, падение предметов, а также грузоподъемные и такелажные работы.

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ АКТИВОВ

Мы постоянно стремимся обеспечить технологическую безопасность путем исключения каких-либо 
утечек и за счет герметичности трубопроводов, резервуаров и сосудов, содержащих опасные вещества, 
такие как нефть и газ, чтобы не допустить ущерба окружающей среде и избежать происшествий в 
области производственной безопасности. Технологическая безопасность начинается с надлежащего 
проектирования наших сооружений. После этого особое значение приобретает техническое 
обслуживание, проверки и эксплуатация этих сооружений с максимальным уровнем ответственности.

Ответственность в рамках технологической безопасности подразумевает скоординированные действия 
смежных департаментов для определения требуемых мер контроля и обеспечения средств защиты, 
необходимых для предотвращения происшествий.

В NCOC применяется система ключевых показателей эффективности, чтобы сосредоточить внимание 
на необходимых направлениях работ. Одним из таких показателей, который улучшен NCOC в 2019 году, 
является выявление случаев небольших утечек, просачивания и протекания. Основная цель заключается 
в определении утечек на раннем этапе, когда они незначительны, и принятии корректирующих мер, 
прежде чем такие утечки могут привести к производственным или экологическим последствиям.

В 2019 году в NCOC предприняты меры по улучшению информирования сотрудников о сложных 
вопросах технологической безопасности и необходимого поведения. Внедрив основные принципы 
технологической безопасности, мы смогли улучшить понимание нашими сотрудниками и подрядчиками 
рисков и защитных мер. Мы работаем над применением аналитического подхода в обучении на всех 
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наших объектах, и поддерживаем сотрудников и подрядчиков в том, чтобы они обсуждали вопросы 
техники безопасности и рисков в повседневных беседах, чтобы лучше понять, как мы можем управлять 
поведением сотрудников с целью предупреждения нештатных утечек в процессе производственных 
операций.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы понять все наши производственные риски, и как многочисленные 
риски на разных производственных участках приводят в совокупности к увеличению общего риска для NCOC. 
Этот новый подход, который называется управлением совокупным риском, станет основой для управления 
общим риском на наших объектах с целью обеспечения более простых и безопасных способов работы. 

Мы проводим оценку и предоставляем отчеты о происшествиях в области производственной 
безопасности в соответствии с отраслевыми стандартами, используя многоуровневую систему, при этом 
происшествия уровня-1 являются наиболее значимыми. Благодаря уделению повышенного внимания 
вопросам технологической безопасности, этот год стал примечательным для NCOC, поскольку мы 
завершили его без единого происшествия уровня-1 и уровня-2.

4.3. ПРЕСНАЯ ВОДА 

КОМПАНИЯ NCOC СТРЕМИТСЯ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНЯТЬ ЗАПАСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ. 

Риск для водных ресурсов  
Производственные операции NCOC на наземном комплексе осуществляются на территории, которая 
указана в Атласе рисков для водопроводной воды Института водных ресурсов (2014 г.) как участок с 
уровнем риска воздействия от среднего до высокого при проведении нефтегазовых операций. 

Объекты УКПНиГ расположены в регионе с крайне ограниченными запасами пресных поверхностных 
вод. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией и не могут использоваться в качестве 
источника водоснабжения.

Ввиду отсутствия собственных ресурсов пресных вод, водоснабжение осуществляется за счет забора 
воды из реки Волги в районе Астрахани и транспортировки по северо-восточному побережью Каспия по 
трубопроводу «Астрахань-Мангышлак», эксплуатируемому ТОО «Магистральный водовод». В соответствии 
с контрактом вода поставляется из трубопровода «Астрахань – Мангышлак» на объекты NCOC для 
производственных нужд УКПНиГ и для бытовых нужд вахтовых поселков в течение всего года. Для питьевых 
нужд работников на наземном и морском комплексах используется бутилированная вода. Для Атырауского 
учебного центра и офисов, находящихся в городе Атырау, вода поступает из городской водопроводной сети. 

Показатели  
Общий объем забора воды в ходе производственных операций NCOC в 2019 году составил 1 064 тыс. м³. Из 
них объем опресненной морской воды 2019 году составил 39 тыс. м³. Возвратные воды после опреснительной 
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установки в объеме 88 тыс. м³ сбрасываются в море согласно разрешению на специальное водопользование. 
Для наземных объектов NCOC объем потребленной пресной воды составляет 940 тыс. м³. По сравнению 
с предыдущим годом наблюдается незначительное увеличение потребления пресной воды. Это связано с 
проведением плановых ремонтных работ. Соответственно объем потребляемой пресной воды на единицу 
производимой продукции в 2019 году составил 55 тонн воды на тысячу тонн нефтяного эквивалента.

На морских объектах также существует потребность в пресной воде. В 2019 году примерно 39 тыс. м³ 
произведено на опреснительных установках морского комплекса. Этот объем заменил объем пресной 
воды, которая в противном случае подавалась бы с наземного комплекса. 

Политика, планы и программы  
Мы считаем эффективное и устойчивое использование нашей доли в снабжении пресной водой 
своей ответственностью перед другими водопользователями в данном регионе. Использованная 
вода после очистки сбрасывается в пруды испарения с гидроизоляционным покрытием в пределах 
санитарно-защитной зоны и не вступает в контакт с почвой и грунтовыми водами. Она испаряется и не 
возвращается в местный водосборный бассейн. При отсутствии обратного потока единственный способ 
увеличить долю других водопользователей в этом водосборном бассейне заключается в сокращении 
объема забираемой нами пресной воды. Наилучшим способом достижения этой цели является 
многократное оборотное водопользование (рециркуляция). 

В 2019 году компания NCOC произвела очистку и повторно использовала более 82 тыс. м³ воды для 
полива зеленых насаждений, подавления пыли на наземных объектах Мангистауской и Атырауской 
областей и для бытовых нужд на морском комплексе. Наибольшего эффекта можно добиться путем 
оборотного использования объема воды, применяемой в технологическом процессе, то есть объем 
оборотного использования за 2019 год составил 315 370 м³. Согласно отчетности за предыдущий год 
в результате оборотного использования воды из установки очистки хвостовых газов компания в два 
раза снизила общий объем забора воды для нужд УКПНиГ «Болашак» из трубопровода «Астрахань 
– Мангышлак». В 2019 году компания NCOC продолжила реализацию планов по дополнительной 
очистке сточных вод. После завершения строительства новых сооружений, намеченного на 2022 год, 
они позволят дополнительно снизить водозабор до 70% и повысить качество воды, сбрасываемой в 
пруды испарения.

4.4. ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

КОМПАНИЯ NCOC ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИНЦИП КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАМКАХ ПАРИЖСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО НА 21-Й СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН, И СТРЕМИТСЯ К 
СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ДО САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ С УЧЕТОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ 
УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, ЧТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И ПОСТОЯННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ. 

В 2018 году Правительство Республики Казахстан возобновило торговлю квотами на выбросы 
парниковых газов. Компания NCOC получила квоту на выбросы в размере 13,6 миллиона тонн CO2 в 
соответствии с утвержденным Национальным планом на 2018-2020 годы, и за период 2018-2019 годов 
использовала примерно 44% от разрешенной квоты.

Общий объем прямых выбросов парниковых газов в результате производственных операций NCOC в 
2019 году составил 3 068 метрических тонн CO2-эквивалента, включая 2 885 тонн углекислого газа (CO2),  
175 тонн CO2-эквивалента метана (CH4) и 7,9 тонн CO2-эквивалента закиси азота (N2O). Этот общий объем 
включает выбросы от передвижных и стационарных источников. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Капитальный ремонт означает  полную остановку производства  
на короткий период времени один раз в два-три года.

В 2019 году компания NCOC успешно завершила свой первый крупный капитальный ремонт 
на объектах Кашагана. Залогом его успеха стали такие факторы, как безопасность, высокое 
качество, кратчайшие сроки и минимальные затраты.

В течение 35 дней полного останова производства компанией NCOC были проведены 
техническое обслуживание и проверки производственной безопасности, а также 
выполнен ряд проектов, направленных на повышение эксплуатационной безопасности 
и конкурентоспособности в будущем. Эти проекты включают проект ребойлеров на 
установке комплексной подготовки нефти и газа, проект переоборудования скважин на 
морском комплексе, а также много других, как небольших, так и очень важных проектов. 
Кроме того, в ходе капитального ремонта была модифицирована система закачки газа в 
пласт на морском комплексе. Это позволило NCOC увеличить закачку газа и добычу нефти 
до 370 тыс. баррелей в сутки.

Учитывая размер морских и наземных объектов компании, обеспечение безопасности 
операций и персонала, задействованного в этих операциях, было непростой задачей. 

На пике активности в работах, связанных с остановом производства, принимали участие 
около 6 000 человек, в основном граждане РК.

В проекте капитального ремонта приняли участие 42 подрядчика, в том числе 32 местные 
компании. Доля местных товаров, работ и услуг (ТРУ) достигла 57,7%. Основной вклад в 
достигнутые показатели по местному содержанию в рамках капитального ремонта внесли 
АО «ПСН «Казстрой», ТОО «ERSAI Caspian Contractor», ТОО «КТР-ЭтосЭнерджи»,  
ООО «НефтеСтройСервис» и многие другие.

Впервые в Казахстане в ходе капитального ремонта компания NCOC использовала новый 
беспилотный летательный аппарат (БПЛ или дрон). БПЛ под названием «Элиос» применялся для 
обследования огнеупорной футеровки на дымовых трубах двух термических окислителей на 

АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА 
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нефтегазовых сооружениях УКПНиГ. Вместо традиционного доступа с помощью строительных 
лесов или с привлечением промышленных альпинистов мы использовали БПЛ и провели фото– 
и видеосъемку высокого разрешения на всем участке до верха дымовой трубы. Использование 
дрона способствовало снижению рисков в области безопасности и охраны труда и сокращению 
затрат.

С целью обеспечения готовности к оказанию экстренной медицинской помощи в ходе 
капитального ремонта 2019 года департамент по охране здоровья компании NCOC 
совместно с Атырауской областной больницей, медицинскими субподрядными компаниями, 
участвующими в капитальном ремонте, и Атырауской городской станцией скорой помощи 
провели крупномасштабное учение 10 апреля по оказанию медицинской помощи в 
ситуации с большим числом пострадавших. Цель учения заключалась в проверке связи и 
координации между департаментом по охране здоровья, Атырауской областной больницей, 
медицинскими подрядными компаниями, участвующими в капитальном ремонте, и 
Атырауской городской станцией скорой помощи. Кроме того, в ходе учения была проведена 
тщательная оценка возможностей Атырауской областной больницы по сортировке и 
оказанию помощи многочисленным пострадавшим, прибывающим одновременно. 

В мероприятии приняли участие более 50 человек, включая врачей, медсестер, фельдшеров 
и руководителей, а также представителей СМИ.

Помимо очевидных технических улучшений, выполненных по результатам учения, Атырауская 
областная больница, станция скорой помощи и медицинские подрядные компании, 
участвующие в капитальном ремонте, получили возможность непосредственно ознакомиться 
с ценностями NCOC в области безопасности и охраны труда. Взаимное обучение безопасному 
ведению работ и работе в партнерстве с населением было полезным для всех сторон.

ВХОДОВ В ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО 160

МЛН ЧЕЛ.-ЧАСОВ 1,3

ПОДРЯДНЫХ КОМПАНИЙ 40+

СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДНЫХ КОМПАНИЙ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 6 900+

НАЗЕМНЫХ ПРОЕКТОВ 117
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С 2017 года практически нет изменений в абсолютных величинах выбросов, при этом наблюдается 
снижение их интенсивности. Так, общие удельные выбросы сократились в 1,5 раза относительно 2017 
года. 

В 2019 году было пилотно протестировано на герметичность 25 клапанов и запорно-регулирующей 
арматуры на производственных участках наземного комплекса. 10 из них были отремонтированы в 
процессе планово-ремонтных работ. Предотвращенный объем эмиссии парниковых газов от сжигания на 
факелах в результате данного мероприятия составил 1,6 тыс. тонн CO2-эквивалента. 

Производственные объекты NCOC работают автономно в отношении электроснабжения, теплоснабжения 
и подачи пара, что существенно увеличивает долю прямых выбросов (объем-1) компании. Наибольшая 
доля приходится на источники эмиссии в категории «энергетическая деятельность», которые составляют 
70% от общих выбросов. Косвенные выбросы (объем-2) возникают вследствие закупки электроэнергии 
для вспомогательных объектов, таких как База Баутино и Атырауский учебный центр. Общий объем 
косвенных выбросов парниковых газов вследствие производственных операций NCOC составил в 2019 
году 8 003 метрических тонны CO2-эквивалента. Эти выбросы включают исключительно углекислый газ. 

Нормализованная интенсивность эмиссий парниковых газов (эмиссий, приведенных к единице 
производимой продукции) в 2019 году составила 159 тонн CO2-эквивалента на 1 000 эквивалентных 
тонн добытой нефти. Сравнение с другими проектами является сложной задачей в виду методических и 
фоновых различий. По каждому сценарию будущего освоения будет также выполняться оценка объемов 
парниковых газов.

Существует ряд различных подходов к оценке других косвенных выбросов (объем-3). NCOC будет 
предоставлять информацию по объемам добычи нефти и газа, чтобы дать заинтересованным сторонам 
возможность оценить эти выбросы, образованные в ходе производственного цикла компании, с 
применением предпочтительной для них методики. 



впервые побывал в Казахстане в 2013 году,  
и первым объектом, который он посетил, была 
установка комплексной подготовки нефти и 
газа «Болашак».

...ДЭВИД КЭМЕРОН, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

А вы знаете, что?..
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5.1. ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММЫ

Политики  
Компания NCOC стремится к реализации проекта мирового класса в соответствии с инженерно-
техническими и производственными решениями, обеспечивая охрану уникальной чувствительной 
окружающей среды Северного Каспия. Мы осуществляем производственные операции ответственным 
образом, неукоснительно соблюдая законодательство Республики Казахстан и положения принятых 
международных правил, стандартов и передовой практики. Согласно политике NCOC в области 
управления контрактами, все подрядные организации в соответствии с уровнем воздействия своих 
контрактов с NCOC на здоровье, безопасность труда и окружающую среду обязаны соблюдать наши 
политики по охране здоровья, труда и окружающей среды во всех аспектах своей работы с нами.

Одним из важнейших подходов к ведению деятельности компании является управление рисками. На 
концептуальном уровне этот подход включает выявление и изучение рисков и возможных последствий, 
связанных с любой деятельностью; принятие мер по сведению к минимуму этих рисков или снижению их 
воздействия до приемлемого уровня; постоянную повторную проверку рисков, и усовершенствование 
мер их контроля. 

Программы 
К важным программам обеспечения соблюдения экологических требований и охраны окружающей 
среды относятся оценка воздействия на окружающую среду, фоновые исследования и мониторинг,  
а также составление карт экологической чувствительности. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

NCOC получил награду «Зеленый офис» на 
республиканском конкурсе среди промышленных 
предприятий Казахстана. 

Основными критериями конкурса были: 

• энергосбережение и энергоэффективность; 
• экономия воды; 
• развитие возобновляемых источников 

энергии;
• надлежащее управление отходами;
• экологическая кампания, направленная на 

снижение воздействия на окружающую 
среду. 

Эта награда знаменует собой существенные 
достижения и лидерство в области 
энергоэффективности, экономии воды, 
развития возобновляемых источников энергии, 
надлежащего управления отходами. Она 
является подтверждением приверженности 
NCOC принципам устойчивого развития.

КОМПАНИЯ NCOC ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ В КОНКУРСЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС»
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Доступность 
NCOC предоставляет информацию о заключениях по экологическому мониторингу в разной форме: научные 
публикации с предварительной независимой технической экспертизой, отчеты, общественные слушания, ОВОС, 
презентации на общественных и отраслевых форумах, веб-сайт NCOC, статьи в СМИ и брошюры компании. 

NCOC предоставляет собранные данные экологического мониторинга непосредственно в государственные 
органы, ответственные за охрану окружающей среды, согласно условиям СРП по Северному Каспию. 
Эти органы обеспечивают соответствующее информирование населения. Например, департамент 
экологического мониторинга РГП «Казгидромет» (Министерство энергетики РК) публикует ежемесячные, 
ежеквартальные и ежегодные отчеты о состоянии окружающей среды, включающие в виде приложения 
проанализированные данные со станций мониторинга качества воздуха NCOC в Атырауской области. 

Планы природоохранных мероприятий 
Меры, предпринимаемые NCOC в целях охраны окружающей среды, регламентируются Планом 
природоохранных мероприятий (ППМ), который ежегодно утверждается контролирующими органами 
в области охраны окружающей среды. В ежегодном ППМ предусмотрены следующие типы проектов: 
экологические исследования и мониторинг атмосферного воздуха, воды, почвы и биоразнообразия; 
обращение с твердыми и жидкими отходами; реагирование на нефтяные разливы; озеленение; 
просветительская деятельность по вопросам охраны окружающей среды. Отчеты о выполнении ППМ 
представляются в государственные органы ежеквартально. 

Группа экологической поддержки 
На каждом производственном объекте компании (наземном комплексе, морском комплексе, Базе поддержки 
морских операций Баутино) работают специалисты группы экологической поддержки производства, главная 

NCOC ДЕЛИТСЯ ПЕРЕДОВЫМИ ПРАКТИКАМИ 
NCOC принимает активное участие в различных региональных и международных конференциях, тем самым 
внося вклад в индустриальное развитие. 

24-25 сентября компания NCOC оказала спонсорскую поддержку при проведении симпозиума Общества 
инженеров-нефтяников (SPE) по вопросам охраны здоровья, труда, окружающей среды, обеспечения 
безопасности и социальной ответственности в Каспийском регионе. Наряду с местными и международными 
экспертами в области разведки, добычи, переработки и сбыта компания NCOC поделилась передовыми 
практиками, прогрессивными подходом и инновационными приложениями для повышения показателей ОЗТОС. 

Более подробная информация о рациональном использовании 
природных ресурсов в компании NCOC размещена на нашем веб-
сайте www.ncoc.kz и включает следующее:

• Общая политика деятельности в области охраны здоровья, труда и 
окружающей среды и обеспечения безопасности

• Оценки воздействия на окружающую среду
• Фоновые исследования и мониторинг
• Составление карт экологической чувствительности
• Политика нулевых сбросов в Каспийское море
• Политика отсутствия сжигания газа на факеле в штатном режиме 

работы

Периодические бюллетени РГП «Казгидромет», включая данные 
станций мониторинга качества воздуха на УКПНиГ «Болашак», 
размещаются на веб-сайте www.kazhydromet.kz. 

Более подробная 
информация
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задача которых заключается во взаимодействии с производственными отделами с целью обеспечения 
соблюдения нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды. Данная группа тесно 
сотрудничает с работниками NCOC и подрядных организаций непосредственно на производственных 
площадках при проведении инструктажей и ежедневных инспекций (плановых, по результатам предписаний, 
внеплановых), в ходе которых проверяется соответствие технического состояния оборудования и 
проводимых операций требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования.

В обязанности группы также входит оперативное реагирование на экологические нештатные ситуации, 
техническая поддержка в получении разрешения на эмиссии в окружающую среду, осуществление контроля 
управления производственными отходами и сточными водами, оказание поддержки при проведении 
мониторинговых работ, предоставление данных и подготовка первичной экологической отчетности. 

5.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

Каспийское море представляет собой экосистему с высокой долей редких и эндемичных видов, 
обитающих только в этом водоеме. Северный Каспий является одной из важнейших в Евразии остановок 
на миграционных путях, значимым местом гнездования и линьки массовых и охраняемых видов птиц. 
Географическое расположение, природно-климатические и гидрологические условия придают Северному 
Каспию статус значимого центра биоразнообразия.

Защита и сохранение уникального биоразнообразия региона является первоочередной задачей 
устойчивого развития.

Политика, планы и программы 
Ввиду особой экологической чувствительности Северного Каспия и дельты реки Урал, уникальности Урало-
Каспийского биоразнообразия разрешение на начало реализации Северо-Каспийского проекта было 
выдано в 1993 году при условии соблюдения «Специальных экологических требований при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского 
моря». Данный регулирующий экологический документ был разработан группой ведущих казахстанских 
ученых и международных экспертов и согласован Правительством Республики Казахстан. В соответствии с 
требованиями этого документа были внесены сезонные ограничения на ведение хозяйственных операций, 
требования по проведению специальных мероприятий по охране биоресурсов, проведению экологического 
мониторинга, мероприятий и гарантий при разливах углеводородов, экологической экспертизы и другие. 
Впоследствии был разработан и принят ряд других правовых экологических документов, которых NCOC 
строго придерживается при проведении морских нефтяных операций с целью сохранения биоразнообразия 
Урало-Каспийского региона и сохранения окружающей среды Северного Каспия. 

В 2019 году компания NCOC приступила к работе по очередному обновлению Плана действий по 
сохранению биоразнообразия (ПДСБ), основной целью которого является минимизация потенциального 
воздействия производственной деятельности компании на биоразнообразие. (Более подробная информация 
представлена в брошюре NCOC «Экологические исследования и инициативы» на сайте www.ncoc.kz.) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
«Лесозащитная полоса» – это проект, одобренный Управлением природных ресурсов и регулирования 
природопользования Атырауской области и предусматривающий посадку деревьев и кустарников вокруг 
УКПНиГ «Болашак» в качестве буферной зоны для поглощения выбросов в атмосферу.

За период с 2017-го по 2019 год было дополнительно высажено 9 000 деревьев. Саженцы с закрытой 
корневой системой поставлялись из местных лесопитомников: ясень обыкновенный, сибирская акация, 
широколиственный карагач и каспийская ива. Уровень выживаемости сейчас достиг 70%. 

Также в 2019 году была осуществлена замена пластиковых труб общей длиной 4 300 метров и закончено 
строительство ограждения вокруг всей проектной территории длиной 9 366 погонных метров.
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Каспийский тюлень 
Как и во все предыдущие годы, начиная с 2005-го, компания NCOC провела в 2019 году зимний мониторинг 
тюленей с привлечением казахстанских экспертов и под контролем научно-исследовательских институтов. 
Мониторинг проводился с ледокольных судов «Мангистау-3», «Мангистау-4» и «Тулпар», осуществляющих 
грузоперевозки между Базой поддержки морских операций Баутино и месторождением Кашаган, при 
непосредственном участии экспертов – наблюдателей за тюленями. Мониторинговые работы в 2019 году 
проходили в период с 1-го по 28 февраля. В разное время на борту судов ледокольного класса также 
находились пять добровольцев из числа сотрудников различных департаментов NCOC. Они выполняли 
функции наблюдателей за тюленями и помогали экспертам в проведении исследований. 

В дополнение к сбору научных данных наблюдатели на борту помогают капитанам судов избегать 
столкновения с тюленями согласно рекомендациям по снижению воздействия, разработанным в начале 
реализации проекта экспертами по морским млекопитающим. Эти меры дополняются разведывательными 
облетами на вертолетах участков скопления тюленей. Результаты разведывательных облетов передаются 
непосредственно на борт ледокольных судов, где капитаны и наблюдатели за тюленями определяют 
наиболее безопасный маршрут. В последние годы на борту всех ледокольных судов, используемых NCOC, 
установлены инфракрасные тепловизоры. Эти камеры дают возможность наблюдать за тюленями в 
дневное и ночное время, в условиях снежных бурь и тумана, на расстоянии нескольких сот метров от судна, 
что позволяет заблаговременно обходить тюлейней.

Более подробная информация о деятельности NCOC по 
сохранению биоразнообразия размещена на нашем веб-сайте 
www.ncoc.kz и включает следующее:

• Исследования каспийских тюленей
• Меры по защите тюленей
• Публикации по изучению каспийских тюленей
• Орнитологические исследования 
• Краткое описание заповедников биоразнообразия на Северном Каспии 
• Маркировка сайги 
• Охраняемые природные заповедники 
• Морские исследования на Северном Каспии

Более подробная 
информация
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Ихтиофауна 
На морских участках проекта регулярно проводятся весенние, летние и осенние исследования рыб. 
Образцы тканей «оседлых» индикаторных видов рыб (бычков) подвергаются выборочному анализу на 
содержание углеводородов и тяжелых металлов. 

Осетровые рыбы являются самым ценным видом рыб в Каспийском море. В настоящее время 
эти виды находятся под угрозой исчезновения. В 2014 году прикаспийские государства достигли 
договоренности о запрете промыслового рыболовства осетровых для восстановления их 
популяции. 

В 2019 году компания NCOC продолжила реализацию своей экологической программы, направленной на 
поддержку местных популяций рыб, и выпустила еще 50 тыс. мальков (молоди рыб) осетровых видов для 
поддержания популяции этих ценных реликтовых рыб. Компания планирует продолжить выпуск мальков 
осетровых рыб в Урало-Каспийский бассейн и в последующие годы. 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ 
В 2019 году по инициативе NCOC была создана Программа комплексных исследований каспийского тюленя 
в пределах юрисдикции Республики Казахстан и Российской Федерации. Целью программы является охрана 
окружающей среды и ключевых мест обитания каспийского тюленя в рамках работ по сохранению 
биологического разнообразия Каспийского моря.

Программа разработана с учетом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и рассчитана на 5 лет 
(2019 – 2023 годы). 

Данная Программа учитывает основные направления и первоочередные задачи, на которых сосредоточено 
внимание зоологов разных стран, изучающих каспийского тюленя:

I. распространение и структура ареала каспийского тюленя, численность популяции;
II. благополучие популяции каспийского тюленя;
III. состояние местообитаний каспийского тюленя (оценка качества среды обитания).

Программа позволит сопоставлять результаты исследований каспийского тюленя, проводимые учеными 
из разных стран, а также определять основные научно-прикладные мероприятия для сохранения вида. Все 
исследования каспийского тюленя по программе будут проходить с применением только неинвазивных 
методов, не наносящих ущерб животному и популяции в целом.

В проведении межгосударственных исследований принимают участие ведущие научно-исследовательские 
организации Казахстана и России, такие как ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии», 
Казахстанский научно-производственный центр рыбного хозяйства, Научно-производственный центр 
микробиологии и вирусологии, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н.Северцова Российской 
Академии наук, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО).

В ходе реализации программы запланированы работы по авиаучету популяции тюленей, изучению 
благополучия популяции (оценка биохимических, физиологических, генетических, серологических 
показателей) и миграции тюленей (мечение спутниковыми метками).

Так, в апреле 2019 года была проведена апробация мультиспектральной авиасъемки линных залежек 
тюленей на песчаных отмелях казахстанской части Северного Каспия. В основу авиаучета положен метод 
мультиспектральной съемки залежек морских млекопитающих: синхронная авиасъемка в инфракрасном и 
видимом диапазонах спектра щенных залежек каспийского тюленя.

В ноябре в районе Северо-Каспийского морского канала (Прорвы) отловлено и помечено спутниковыми 
передатчиками 9 особей каспийского тюленя и выполнены морфометрические исследования. 

Изучение демографической структуры популяции каспийского тюленя (соотношение в ней самцов и самок 
разного возраста) проведено параллельно с отбором проб их генетического материала и других проб на 
местах залежек тюленей. Отбор биологического материала проведен для оценки современного состояния 
популяции каспийского тюленя.
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Исследования птиц в 2019 году 
Более 280 видов птиц ежегодно совершают миграцию из Евразии и Сибири в Африку и Индию с длительными 
остановками для укрытия и отдыха в тростниковых зарослях водно-болотных угодий Северного Каспия. 

Оператор проводит ежегодные и регулярные сезонные исследования птиц с 2000 года: два ежегодных 
исследования во время сезонных миграций (весна и осень), исследование распределения гнездящихся 
птиц в прибрежной зоне в период размножения, мониторинг зимовок водоплавающих и околоводных 
птиц, наблюдения в районе наземных и морских производственных объектов и в период гнездования в 
летнее время.

Орнитологические исследования охватывают обширный регион от дельты Волги на западе до дельты 
Эмбы на востоке, от Атырау на севере до Актау на юге.

УРОВЕНЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
Северо-Восточная часть Каспийского моря характеризуется изменчивостью своего гидрологического режима. 
В среднем глубина воды в этой части моря лишь немного превышает 3 метра, поэтому даже небольшие 
изменения уровня могут привести к значительным последствиям.

На морских объектах компании NCOC используются суда для обеспечения системы снабжения островов 
и эвакуации персонала в случае аварийной ситуации. При критическом падении уровня воды навигация 
морских судов затрудняется, и продолжать работы становится небезопасно. В связи с этим возрастает 
необходимость изучения причин изменений уровня Каспийского моря.

Специалисты отдела по ледовым и гидрометеорологическим исследованиям компании NCOC осуществляют 
непрерывный мониторинг уровня Каспийского моря посредством инструментальных измерений на 
собственных гидрометеостанциях. Наряду с этим проводится ряд научных работ и изысканий по 
моделированию и прогнозированию колебаний уровня Каспийского моря.

Северо-Восточный Каспий. Анализ данных свидетельствует о том, что изменения уровня Каспия происходят 
достаточно быстро. За последние 14 лет отмечается значительное понижение уровня моря. Так, в 2005 году 
средний уровень Каспия составлял -26,95 мБС (в Балтийской системе высот), а в 2019 году достиг отметки 
-28,20 мБС, что на 14 см ниже уровня 2018 года. В первую очередь это обусловлено низким объемом притока 
воды из Волги во время весеннего половодья (70 км3 при норме 120 км3), а также повышенными показателями 
испарения с поверхности Каспийского моря и малым количеством осадков, выпавших непосредственно на 
поверхность моря в течение года. 

Восточный Кашаган. Стоит отметить, что уровень моря в районе месторождения Кашаган, несколько 
отличается от среднего уровня всего Северо-Восточного Каспия. Это связано с мелководностью региона и 
преобладанием здесь восточных ветров, вызывающих явление «сгона» воды.

-30.00

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

-29.75

-29.50

-29.25

-29.00

-28.75

-28.50

-28.25

-28.00

-27.75

-27.25

-27.50

-27.00

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

-28.5

-28.4

-28.3

-28.2

-28.1

-28

-27.9

-27.8

-27.7

-27.6

-27.5

-27.4

-27.3

-27.2

-27

-26.9

-26.8

-26.7

-28.5

-28.4

-28.3

-28.2

-28.1

-28

-27.9

-27.8

-27.7

-27.6

-27.5

-27.4

-27.3

-27.2

-27

-26.9

-26.8

-26.7

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
18

20
19



 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2019134

В состав исследовательских групп входят экологи NCOC и ведущие ученые и специалисты-орнитологи 
Казахстана, а также инспекторы Департамента экологии по Атырауской области и Областной 
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В 2019 году распределение и численность птиц в целом соответствовали сезонным и поведенческим 
особенностям видов. Так, весной было насчитано 141 тыс. птиц (при средних значениях 10-летнего 
интервала в 153 тыс.), осенью – 378 тыс. (при средних значениях в 357 тыс. за 11-летний период). Вместе с тем 
отмечается дальнейшее сокращение пригодных для птиц территорий на северном побережье (что связано 
с постоянным падением уровня моря и регулярными пожарами) и, как следствие, уменьшение численности 
птиц в дельтах Волги и Урала и заметное увеличение их численности в районе Тюленьих островов.

5.3. СБРОСЫ В ВОДОЕМЫ

NCOC следует политике нулевых сбросов, которая заключается в отсутствии размещения или сбросов 
отходов и очищенных сточных вод в естественные поверхностные водоемы, включая Каспийское море.

NCOC использует пруды испарения с гидроизоляционным покрытием в качестве наиболее безопасного 
из существующих метода обращения с очищенной производственной водой. Сброс очищенных сточных 
вод, образованных в ходе производственных процессов, а также очищенных хозяйственно-бытовых 
стоков производится через сетчатые фильтры в пруды испарения/пруды-накопители, где происходит 
испарение воды.

Общий объем сбросов углеводородов вместе с очищенными хозяйственно-бытовыми и 
производственными стоками в пруды испарения в 2019 году составил 1,6 тонны. Значительное 
уменьшение объемов сброса углеводородов в пруды испарения по сравнению с предыдущим годом 
связано с прекращением сбросов производственных стоков в отдельную секцию ПРЖТО-9.

В 2019 году компания NCOC получила все разрешения на сброс очищенной воды в пруды испарения 
согласно природоохранным требованиям Республики Казахстан.

Как указано в разделе о пресной воде, в 2020 году NCOC планирует начать строительные работы 
по дополнительной установке очистки сточных вод на УКПНиГ «Болашак», что позволит увеличить 
мощности по оборотному использованию воды, образованной в результате технических и 
производственных процессов.

5.4. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ

Основными источниками воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух, принадлежащих 
к наземным и морским объектам NCOC, являются факельные установки, газовые турбинные установки, 
отопительные и водогрейные котлы и дизельные генераторы. 

Факельная установка входит в состав всех объектов добычи нефти и газа и выполняет функцию так 
называемого предохранительного клапана для установки. Небольшое запальное пламя горит постоянно 
для обеспечения готовности к сжиганию. Высота факельной установки рассчитана на обеспечение 
максимального рассеивания продуктов сгорания в атмосфере. Электроэнергия подается на объекты 
наземного и морского комплексов от газовых турбинных установок, работающих на попутном 
газе, добываемом на месторождении Кашаган. Турбины оборудованы специальными горелками, 
рассчитанными на снижение выбросов оксида азота. Котлы обеспечивают производство пара, подогрев 
воды и отопление зданий. Котлы работают на топливном газе; также возможно использование 
дизельного топлива. Дизельные генераторы используются только для резервного энергоснабжения. 

В 2019 году объем выбросов в атмосферу, не относящихся к парниковым газам, вследствие всех 
производственных операций NCOC составил в общей сумме: 
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• 1 113 метрических тонн летучих органических соединений (ЛОС);
• 22 760 метрических тонн оксидов серы (SOx); 
• 3 711 тонн оксидов азота (NOx за исключением N2O, который учитывается в выбросах парниковых 

газов в атмосферу).

В сравнении с 2018 годом объемы выбросов ЛОС и NOx увеличились за счет увеличения объемов 
добычи углеводородного сырья. Выбросы SOx снизились в связи с сокращением объемов сжигания газа 
на факелах во время капитального ремонта.

Мониторинг качества воздуха является важным компонентом общей программы производственного 
экологического контроля NCOC. Он включает в себя несколько компонентов, приведенных ниже. 

Подфакельные наблюдения 
Периодически проводятся подфакельные наблюдения с использованием специализированного 
транспортного средства, оснащенного приборами для отбора проб воздуха и изучения 
метеорологических условий. Передвижной подфакельный пост предназначен для отбора проб под 
дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника промышленных 
выбросов. Место отбора проб выбирают с учетом ожидаемых наибольших концентраций примесей. 
Местоположение точек меняется в зависимости от направления ветра по 8 румбам. Подфакельные 
посты представляют собой точки, расположенные на фиксированных расстояниях от источника, поэтому 
точки подфакельных наблюдений расположены внутри санитарно-защитной зоны на расстоянии 
4 и 6 км от факелов высокого и низкого давления УКПНиГ «Болашак» и меняются в зависимости от 
направления ветра. Наблюдения выполняются за специфическими вредными веществами, характерными 
для выбросов данного источника. Измерения концентраций загрязняющих веществ на указанных 
выше расстояниях с подветренной стороны проводятся еженедельно. Одновременно с отбором 
проб атмосферного воздуха определяются следующие метеорологические параметры: направление 
и скорость ветра, температура воздуха и атмосферное давление, состояние погоды и подстилающей 
поверхности. 

Мониторинг на источниках выбросов 
В проекте нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) дается характеристика предприятия 
и технологического стационарного оборудования как источника загрязнения атмосферы и 
краткая характеристика природно-климатических условий района проведения работ. Для каждого 
источника выбросов рассчитываются нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), которые 
обязана соблюдать компания NCOC. Замеры фактических выбросов у источников производятся 
инструментальным методом. На каждом источнике загрязнения атмосферы (ИЗА) – дымовой трубе 
– установлены пробоотборные порты на газоходе со специально оборудованными площадками 
для проведения периодического контроля. С помощью газоотборного зонда и трубки Пито, 
погруженных в газоход, выполняется фиксирование параметров замера в памяти прибора, а именно 
содержания оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, аэродинамических показателей, таких 
как, скорость и температура газовоздушной смеси, разрежение в газоходе и отдельно атмосферного 
давления.

Станции мониторинга качества воздуха 
При финансовой и технической поддержке NCOC установлено 20 станций непрерывного мониторинга 
качества воздуха в городе Атырау и Атырауской области, которые круглосуточно производят сбор 
метеорологических данных и замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Четыре 
станции расположены по периметру санитарно-защитной зоны УКПНиГ «Болашак», составляющей  
7 км, еще семь находятся в близлежащих и удаленных от УКПНиГ населенных пунктах, включая Доссор и 
Макат, девять установлены в городе Атырау.

Для централизованного сбора информации со станций был реализован проект по организации 
дистанционной передачи данных, что позволяет круглосуточно передавать данные измерений от 
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Примечание: на этом графике показаны только данные по H2S. Кроме этого показателя станции мониторинга качества 
воздуха NCOC регистрируют уровень CO, SO2, NO и NO2. Следует отметить, что возможными продуктами сжигания сернистого 
газа на факеле являются SOx и NOx. При обнаружении H2S наиболее вероятной причиной является утечка.

СЛУЧАИ ПРЕВЫШЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ H2S 
УСРЕДНЕННЫЕ ДАННЫЕ ЗА 20 МИН.

Пояснение к графику: на оси X данного графика отмечено двадцать станций мониторинга 
качества воздуха NCOC, размещенных в приблизительном порядке удаления от определенной 
точки на территории города Атырау. 

Вертикальные цветные столбцы показывают количество случаев (продолжительностью менее 20 
минут) регистрации каждой станцией концентраций H2S, превышающих минимально допустимые 
концентрации. (См. цветную кодировку в условных обозначениях.)

Станции №№ 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 находятся на территории города Атырау.

Станции 105 и 106 расположены в поселках Доссор и Макат.

Станции 101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 расположены по периметру СЗЗ, в вахтовом 
поселке «Самал», на близлежащих станциях Ескене, Тасескен, Карабатан и в поселке Западный 
Ескене. Именно на этих станциях может быть зафиксировано влияние с УКПНиГ «Болашак».
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каждой СМКВ на центральный компьютер, расположенный в офисе NCOC, где данные анализируются 
и хранятся. Одновременно дистанционный доступ к данным от станций компании и возможность 
наблюдения за состоянием качества воздуха в режиме реального времени имеют сотрудники филиала 
РГП «Казгидромет» по Атырауской области и ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Атырауской области».

Сероводород 
Сероводород (H2S) представляет собой еще одно не относящееся к парниковым газам соединение в 
составе выбросов в атмосферу. Это горючее и высокотоксичное вещество с резким неприятным запахом. 
Сероводород может образовываться в любом месте, где происходит разложение серосодержащих 
органических веществ при отсутствии кислорода, поэтому в природе он содержится в болотных газах и 
выбросах вулканов (иногда в больших количествах). Данное вещество также образуется при подготовке и 
транспортировке сернистой сырой нефти. 

Специалисты NCOC, работающие в непосредственной близости от устьев скважин, компрессоров 
газа мгновенного испарения и другого оборудования, проходят специальное обучение и используют 
персональные детекторы. В случае возможного воздействия H2S в опасных концентрациях они 
используют респираторы и дыхательные аппараты. По мере удаления от указанных мест уровень риска 
наряду с потенциальными концентрациями сероводорода стремительно снижается. 

NCOC может сказать с уверенностью, что УКПНиГ «Болашак» не представляет опасности для населения. 
Основной гарантией безопасности является 7-километровая санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг 
УКПНиГ «Болашак», которая является достаточным средством защиты жителей близлежащих населенных 
пунктов от долгосрочного воздействия выбросов в атмосферу на их здоровье и для создания высокого 
запаса надежности даже в случае нештатных ситуаций. Такая уверенность обусловлена тщательным 
проектированием, результатами многолетних исследований и компьютерного моделирования, 
заключениями государственной экспертизы и согласованиями государственных органов, и наконец, 
опытом недавней эксплуатации, подтверждающим правильность этих моделей. Как и в предыдущие 
годы, результаты непрерывного мониторинга в 2019 году фактически свидетельствуют о том, что 
кратковременные пики содержания H₂S (продолжительностью от 1 до 20 минут) по-прежнему гораздо 
более вероятны в Атырау, чем вблизи УКПНиГ «Болашак». Случаи высокого или экстремального 
загрязнения (ВЗ, ЭВЗ) сероводородом вблизи УКПНиГ «Болашак» в 2019 году не зарегистрированы, что 
подтверждено данными непрерывного мониторинга, проводимого РГП «Казгидромет». (См. отчет 
«Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2019 г.»  
(www.kazhydromet.kz), в котором опубликованы сводные данные со всех двадцати станций мониторинга 
качества воздуха NCOC.) 



 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2019138

5.5.  РАЗЛИВЫ НЕФТИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Показатели 
В 2019 году в результате производственных операций NCOC произошло 0 разливов углеводородов 
объемом более 1 барреля в окружающую среду (общий объем: 0 баррелей нефтяного эквивалента). 

Подход
ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ NCOC ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗЛИВОВ НЕФТИ. 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО МЫ УВЕРЕНЫ В ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, КОМПАНИЯ NCOC ПОСТОЯННО ГОТОВА К ОПЕРАТИВНОЙ И ПОЛНОЙ 
ЛИКВИДАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОВЫХ.

Меры, принятые в 2019 году 
• Предотвращение. Наиболее эффективным средством защиты от разливов нефти является их 

изначальное предотвращение путем выявления рисков разлива, а также постоянного применения 
самых высоких стандартов безопасности для снижения воздействия этих рисков. 

• Технологии. Мы внедряем инновационные технологии, способствующих ликвидации разливов нефти, 
и принимаем активное участие в изучении новых, более эффективных методов.

• Обучение ликвидации. В NCOC создана специальная группа по ликвидации разливов 
нефти в составе примерно 100 обученных специалистов, которая оснащена оборудованием, 
рассчитанным на использование в суровых условиях Северного Каспия. Это оборудование 
хранится на Базах поддержки морских операций в Баутино и Дамбе. В NCOC разработан 
комплексный план ликвидации разливов нефти, предусматривающий регулярные учебно-
тренировочные занятия. 

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 
Компания NCOC использует инновационный подход и современные технологии для поддержки мощностей по 
ликвидации разливов нефти.

Компьютерные модели и инструменты на основе ГИС (географической информационной системы), такие 
как карты чувствительности, помогают в разработке планов реагирования и являются фундаментальной 
частью систем планирования мероприятий по реагированию Консорциума. Прогнозируя траекторию 
разлива нефти в окружающей среде, компьютерные модели помогают подразделению по управлению ЛРН в 
обеспечении готовности и ликвидации последствий. 

Карты чувствительности определяют экологически чувствительные районы с учетом многолетних данных 
экологического мониторинга; это дает возможности установить приоритеты, способствующие сохранению 
важной среды обитания и снизить до минимума воздействие на окружающую среду. 

Для мониторинга, картирования и обнаружения нефтяных разливов, а также определения толщины 
нефтяной пленки как в условиях открытой воды, так и во время ледостава, применяется широкий спектр 
инновационных технологий, таких как дистанционное аэронаблюдение с использованием портативных 
приборов GPS-GIS, методы дистанционного зондирования и система обнаружения утечек (СОУ). 

Морские трубопроводы на месторождении Кашаган от Острова D до Установки комплексной подготовки 
нефти и газа «Болашак» находятся под постоянным мониторингом СОУ. СОУ – это программная 
система, в которую вводятся и постоянно обновляются технологические параметры (скорость 
потока, температура, давление). Программа СОУ работает совместно с моделью потока жидкости 
для данного трубопровода. Потенциальные утечки обнаруживаются и отмечаются, когда расхождения 
между расчетными и измеренными значениями выходят за пределы определенного диапазона. Сигналы 
тревоги отображаются на экранах операторов в центральной операторной, где ведется мониторинг 
производственных процессов. Трубопроводы оснащены датчиками давления, которые могут определять 
колебания давления.

Система СОУ сконструирована таким образом, что все критически важные компоненты являются 
резервными. Отказ одного компонента не приведет к полной потере возможностей осуществления 
мониторинга, передачи данных или интерфейсов операторов.
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Более подробная информация по ликвидации разливов нефти 
размещена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz, включая следующее:

• Описание подхода NCOC к обеспечению готовности к ликвидации 
разливов нефти

• Лидирующая роль NCOC в Региональной инициативе по обеспечению 
готовности к ликвидации разливов нефти 

• Оборудование для ликвидации разливов нефти
• Обучение ликвидации разливов нефти
• Составление карт экологической чувствительности
• Брошюра NCOC по ликвидации разливов нефти, 2010 г.
• Публикация по мониторингу в Каспийском регионе

Более подробная 
информация

В 2019 году на Базе Баутино и в Атырау были проведены курсы обучения для сотрудников NCOC согласно 
международным стандартам ММО уровня-2 и уровня-3. Обучение проводилось компанией «Ойл Спил 
Респонс Лимитед» (OSRL), которая оказывает дополнительную поддержку в случае разливов нефти уровня-3. 

В рамках реализации проекта комплексного анализа экологических преимуществ (КАЭП) в Казахстане 
компания NCOC совместно с Региональной инициативой по обеспечению готовности к ликвидации 
разливов нефти и компанией Shell под эгидой Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
и Министерства энергетики Республики Казахстан организовала семинар под названием «Практическое 
применение и принятие решений о выборе методов ликвидации разливов нефти на основании 
комплексного анализа экологических преимуществ (КАЭП)». Цели семинара включали:
• информирование о результатах испытаний химических веществ для сбора нефти;
• толкование данных о химических веществах для сбора нефти и диспергаторах;
• информирование о важности КАЭП/ОМСВР (оценки мер по снижению воздействия разливов) для 

быстрого реагирования;
• практическое применение результатов КАЭП/ОМСВР.
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Основной вывод, который получен по итогам применения КАЭП, заключается в том, что крайне 
важно обеспечить сбор нефти, пока она находится в море и не достигла мелководных участков, 
тростниковых зарослей и чувствительных береговых линий, где применение любых мер по защите 
окружающей среды и ликвидации последствий разлива будут малорезультативны. Этот вывод 
соответствует опыту, полученному в ходе ликвидации разливов нефти по всему миру. Для сбора 
нефти с поверхности воды на минимальном расстоянии от источника разлива целесообразно 
объединить усилия групп по ликвидации разлива, государственных органов и населения, чтобы не 
терять времени на принятие решений в случае разлива.

В рамках постоянного улучшения качества управления процессами, в 2019 году компанией 
обновлен и дополнен план реагирования при обнаружении животных, загрязненных нефтью. 
Обновленный план интегрирован в действующую схему реагирования на разливы нефти, принятую 
в компании, в то же время включая международный опыт и законодательные требования, 
специфические именно для операций с животными, загрязненными нефтью.

В плане описываются меры, предпринимаемые при обнаружении животных, загрязненных нефтью, 
а именно: поиск и поимка животных, стабилизация перед процессом реабилитации животных, 
реабилитация животных в специально оборудованном пункте реабилитации на Дамбе (пункт 
дополнительно оснащается оборудованием в расчете на реабилитацию 500 птиц и 100 тюленей), и 
выпуск животных в среду обитания, свободную от нефтяного загрязнения. 

На данный момент проводится закуп оборудования для оснащения полевых лагерей по 
стабилизации животных и пункта реабилитации на СКЭБР (Дамба). В плане рассматривается 
возможность стабилизации животных в море (на морских баржах с малой осадкой) и создания 
пункта реабилитации животных на Базе Баутино. 

Ввиду большого объема работ по спасению животных предполагается привлечение и обучение 
волонтеров из числа местных жителей, для которых будут проведены специальные курсы по технике 
безопасности и спасению животных.
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5.6. ОТХОДЫ

Общий объем отходов, сгенерированных компанией в 2019 году, составил 13 726 тонн, включая отходы 
янтарного и зеленого уровня – 9 092 тонны и отходы, не обладающие опасными свойствами – 4 634 тонны.

Объем отходов, образованных в 2019 году, увеличился в сравнении с 2018-м связи с проведением 
планового капитального ремонта на морских и наземных объектах компании NCOC.

Политики и программы  
Цель системы NCOC по управлению отходами заключается в снижении или полном исключении 
образования отходов у источника или в ходе технологического процесса путем надлежащего 
планирования производственных операций компании. 

Обращение с отходами осуществляется в течение всего жизненного цикла отходов от образования 
до окончательной утилизации. Сегрегация (сортировка) отходов является одним из важных этапов 
технологического цикла. Ввиду того что смешение опасных и неопасных видов отходов запрещается, их 
сбор осуществляется в отдельные контейнеры и герметичные емкости. 

Пищевые и медицинские отходы относятся к опасным видам отходов. Для соблюдения санитарных 
требований и уменьшения их опасных свойств на морских объектах (жилплавкомплексах) 
установлены двухкамерные инсинераторы марки TeamTec. Для уменьшения объемов отходов 
применяется компактор, предназначенный для прессовки бумажных и картонных отходов. 

В соответствии с требованиями национальных стандартов Республики Казахстан на всех объектах 
компании внедрена система раздельного сбора отработанного технического масла по видам, 
аккумуляторов, ртутьсодержащих отходов и автотранспортных шин. 

Все отходы, образованные на объектах компании, передаются специализированной компании для 
дальнейшей переработки и утилизации.

Для улучшения осведомленности персонала об изменениях в экологическом законодательстве по 
управлению отходами в рамках Форума для морских подрядчиков были проведены ознакомительные 
сессии, что значительно улучшило сегрегацию отходов на местах образования на морских объектах. 
Проведены трансляции видеослайдов на экранах во всех офисах, а также через информационную 
систему компании.

Компания выполнила требования экологического законодательства по созданию ликвидационных 
фондов полигонов размещения отходов. Фонды созданы для накопления средств, предназначенных для 
проведения рекультивации и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигонов.

Управление отходами в период проведения капитального ремонта 
В связи с образованием новых видов отходов при проведении капитального ремонта, существующие 
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Паспорта опасных отходов были обновлены и загружены в «Единую информационную систему 
охраны окружающей среды Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан».

Проведено измерение удельной и эффективной активности природных радионуклидов в жидких и 
твердых отходах (шламе и промышленных стоках), образованных во время капитального ремонта. 
Полученные результаты подтвердили, что содержание радионуклидов в промышленных отходах 
компании не превышает допустимого уровня, установленного гигиеническими нормативами и 
санитарными правилами Республики Казахстан. 

В своей стратегии по управлению отходами компания стремится соответствовать требованиям как 
международных, так и национальных стандартов. 

5.7. НАЗЕМНЫЕ И МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

NCOC осуществляет комплексную программу экологического мониторинга для сбора данных на море 
и анализа химического состава морской воды и донных отложений, а также изучения популяции рыб, 
бентоса и планктона. 

Морской мониторинг воздействия охватывает всю лицензированную территорию месторождений 
Кашаган, Актоты, Кайран, Северную морскую часть магистрального трубопровода и Тупкараганский 
залив. В 2019 году общее количество мониторинговых станций составило 239, включая 9 станций 
долгосрочного наблюдения, используемых в качестве фоновых. На всех этих станциях выполняются 
наблюдения за химическими и физическими параметрами морской воды, донных отложений, за 
планктонными (зоо– и фитопланктон) и зообентосными организмами, водной растительностью, 
ихтиофауной и качеством атмосферного воздуха.

В настоящий момент в рамках производственного экологического мониторинга воздействия ежегодно 
проводятся морские исследования каждый климатический сезон (за исключением территории, 
покрытой льдом в зимний период) и наземные исследования вокруг объектов компании на 
территории Атырауской и Мангистауской областей. Объем этих исследований включает изучение 
флоры и фауны, качества почвы, донных отложений и атмосферного воздуха с целью получения 
более четкого представления о качестве популяций флоры и фауны в Каспийском регионе. 
Более подробная информация по экологическим исследованиям представлена в брошюре NCOC 
«Экологические исследования и инициативы».

Модернизация сети мониторинговых скважин и оптимизация системы мониторинга 
подземных вод в Атырауской и Мангистауской областях
В 2019 – 2020 годах компания планирует оптимизировать систему мониторинга на территории наземных 
объектов компании в Атырауской и Мангистауской областях и провести масштабную модернизацию сети 
мониторинговых скважин, включая ремонт и ликвидацию существующих, а также бурение новых скважин. 
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Целью работ является обеспечение эффективного мониторинга подземных вод, оперативного 
реагирования при обнаружении загрязнения на объектах компании и выполнения требований 
государственных органов в области охраны окружающей среды.

Построение математической (компьютерной) модели гидродинамический условий распространения 
подземных вод в районе производственных объектов NCOC в Атырауской области
В 2019 году осуществлены полевые работы, а на 2020 год запланирована камеральная обработка 
результатов проведения комплексных работ для изучения гидродинамического состояния 
подземных вод в районе производственных объектов NCOC в Атырауской области, на основе 
математического (компьютерного) моделирования распространения верхних водоносных 
горизонтов подземных вод.

Основной целью разработки математической модели является получение достоверной актуальной 
информации о гидродинамических условиях залегания и гидрохимических процессах, протекающих в 
верхних водоносных горизонтах.

Полученная расчетная математическая (компьютерная) модель гидродинамических условий залегания 
подземных вод в перспективе может быть использована для дальнейших наблюдений и изучения 
состояния подземных вод в районе производственных объектов компании, а также для оптимизации / 
расширения сети наблюдательных гидрогеологических скважин.

5.8.  ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Вывод из эксплуатации регламентируется положениями СРП по Северному Каспию, включая подробное 
планирование и своевременное финансирование. Планирование и выполнение вывода из эксплуатации 
и восстановительных мер осуществляются так же, как и на любом другом инженерно-техническом 
проекте. Для каждой программы требуется оценка воздействия на окружающую среду с целью 
определения предпочтительного варианта для конкретного объекта.

NCOC НАЗВАНА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Компания NCOC заняла 2-е место в рейтинге открытости в сфере экологической ответственности 
2019 года среди 14 крупнейших нефтегазовых компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане. 
NCOC второй год участвует в данном исследовании, организованном Всемирным фондом дикой 
природы (WWF), группой «КРЕОН» (ведущей российской консультационно-инвестиционной группой) 
в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) при содействии Правительства Республики 
Казахстан.

Цель программы – способствование рациональному использованию углеводородных ресурсов, охрана 
окружающей среды, а также поощрение социально-ответственной деятельности в Республике 
Казахстан.

Данная оценка демонстрирует корпоративную прозрачность нашей компании в части экологической 
открытости и способствует продвижению сотрудничества с заинтересованными сторонами, включая 
общественность, местное население и контролирующие органы. Это также подтверждает эффективность 
системы экологического менеджмента NCOC, основной задачей которой является максимальное снижение 
воздействия деятельности компании на окружающую среду посредством эффективного управления ее 
экологическими аспектами.



Обама поставил свой автограф на дистанционно 
управляемом роботе Sensabot, спроектированном по 
специальному заказу в американском Национальном центре 
робототехники в Питтсбурге в сотрудничестве  
с Shell Global Solutions для инспекции особо опасных 
участков. Так бывший тогда президентом Барак Обама 
выразил свое уважение ученым и нефтяникам, стремящимся 
к научно-техническому прогрессу. Позже, на другой стороне 
робота появились автографы Елбасы Нурсултана Назарбаева 
и Премьер-Министра Великобритании Дэвида Камерона.

…ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ  
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА 

США БАРАКА ОБАМЫ 
ХРАНИТСЯ  

В ИНФОР МА ЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ «КАШАГАН».

А вы знаете, что?..
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6.1. ЭНЕРГИЯ

Производственные объекты NCOC работают автономно в отношении электроснабжения, 
теплоснабжения и подачи пара. Косвенные выбросы возникают вследствие закупки электроэнергии для 
вспомогательных объектов, таких как База Баутино и Атырауский учебный центр. Общий объем энергии, 
потребленной в ходе производственных операциях NCOC в 2019 году, составил 37,63 млн гигаджоулей 
(ГДж). Из этого объема 0,11 млн ГДж было закуплено. Нормализованная интенсивность использования 
энергии (использование энергии на единицу производимой продукции) в 2019 году составила 1,94 ГДж 
на тонну продукции в нефтяном эквиваленте, что позволило улучшить показатели на 5% по сравнению 
с 2018 годом.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАГРАДА ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Компания NCOC была отмечена за весомый вклад в развитие энергосбережения и повышение 
энергоэффективности, а также за популяризацию энергосберегающего поведения среди населения. 

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов вручил ведомственную 
награду заместителю управляющего директора NCOC Ермеку Марабаеву в ходе II Международного форума 
энергосбережения, который состоялся 29 ноября в Нур-Султане.

В 2019 году компания NCOC завершила работы по проведению обязательного энергоаудита на всех 
своих объектах. По результатам энергоаудита были определены мероприятия, которые включены в план 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности для дальнейшей реализации.
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В конце 2019 года компания NCOC начала подготовительные работы по внедрению системы 
энергоменеджмента с целью обеспечения более системного и всестороннего подхода к повышению 
энергоэффективности и создания культуры энергосбережения на всех уровнях компании. По результатам 
внедренных мероприятий по энергосбережению в 2019 году электропотребление Базы Баутино снижено 
на 17% по сравнению с 2018 годом.

ПРОЕКТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ БАУТИНО 
В 2019 году было реализовано одно из мероприятий, определенное в рамках энергоаудита – использование 
возобновляемой энергии. Это установка вакуумного солнечного коллектора для нагрева воды в столовой 
на Базе поддержки морских операций Баутино. Компания NCOC приняла решение продолжить работы по 
дальнейшему изучению и анализу возможного использования и интеграции возобновляемых источников 
энергии на объектах компании.
•  Количество тепловой энергии, выработанный солнечным коллектором в 2019 г. – 15 999 кВт/ч
•  Экономия – 308 620 тенге/год;
•  Снижение объема выбросов парниковых газов – 10 тонн CO₂/год
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6.2. СЖИГАНИЕ ГАЗА НА ФАКЕЛЕ

NCOC СЛЕДУЕТ ПОЛИТИКЕ «НУЛЕВОГО СЖИГАНИЯ ГАЗА НА ФАКЕЛЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
РАБОТЫ».

Проект Этапа I освоения месторождения Кашаган изначально разрабатывался таким образом, чтобы 
избегать сжигания газа на факеле в штатном режиме работы, то есть «штатного» сжигания избыточного 
объема природного газа, поскольку в нефтегазовых проектах не существует другого экономически 
выгодного способа утилизации газа в процессе добычи нефти. Однако, на Этапе I освоения Кашагана 
добываемый газ закачивается обратно в пласт, используется в качестве топлива или направляется 
на продажу. Тем не менее, сжигание газа на факеле необходимо в ходе производственных операций 
в качестве наиболее безопасного и эффективного способа утилизации газа, который не может 
перерабатываться в силу технических причин временного характера (например, пусконаладочных 
работ, небольших утечек через задвижку в факельные коллекторы или разовых сбросов на факел при 
эксплуатационных отказах). Объемы газа, сжигаемого на факеле в таких случаях, рассчитываются и 
включаются в отчет. NCOC постоянно работает над уменьшением объемов технологически неизбежного 
сжигания газа на факелах, совершенствуя методы управления наземных и морских объектов. Каждый год, 
начиная с запуска проекта, объемы сжигания газа на факелах уменьшаются и оптимизируются.

Объем углеводородного газа, сожженного на факеле в ходе производственных операций NCOC  
в 2019 году составил 37% от разрешенных объемов, что в сумме составляет 57,7 млн ст. м3 (стандартных 
кубических метров). Объем сжигания газа на факеле в 2019 году снизился примерно на 9% по 
сравнению с предыдущим годом, несмотря на увеличение добычи нефти на 7%. Эксплуатационная 
надежность была выше ожидаемой, и улучшенная технологическая стабильность в ходе 
пусконаладочных работ позволила нам поддерживать объем сжигания газа на факеле на уровне ниже 
1% от общих объемов добываемого газа. 

ДИНАМИКА СЖИГАНИЯ ГАЗА  
НА ФАКЕЛАХ В 2018 – 2019 ГОДАХ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), также именуемые дронами, обладают многими 
преимуществами при их использовании в ходе сложных производственных операций, в том числе 
способствуют повышению безопасности, получению более точных данных и экономии затрат. Они способны 
близко приближаться к объектам инфраструктуры, что позволяет эффективно выполнять сбор данных. В 
свою очередь, на основе полученных цифровых данных могут приниматься более надежные решения. 

В 2017 году была проведена пробная эксплуатация беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая 
продемонстрировала эффективность его применения вместо различных средств наблюдения, таких как 
вертолет, наземный транспорт и пеший обход персонала. В настоящее время группа производственной 
логистики NCOC использует дроны при выполнении различных работ:
• благодаря высококачественным снимкам, сделанным с помощью БПЛА при осмотре факельных труб, были 

выявлены повреждения;
• в ходе капитального ремонта применение БПЛА позволило выполнить осмотр опасных замкнутых 

пространств, таких как резервуары хранения, котлы, подогреватели, печи, дымовые трубы и 
трубопроводы, без необходимости входа персонала в эти пространства;

• БПЛА используется для дистанционного мониторинга перемещения материалов и планирования 
оптимизации пространства на складских объектах;

• прямая трансляция видео с IP-камеры БПЛА позволяет совершить «виртуальное посещение» объектов 
NCOC, что способствует экономии времени и средств на обязательное обучение по ОЗТОСиБ;

• группа реагирования на нефтяные разливы использовала БПЛА в ходе учений на базе Дамба для оказания 
поддержки и координирования действий специалистов на судах, которые непосредственно выполняли все 
работы по реагированию;

• БПЛА используется в ходе наземных мониторинговых исследованиях орнитофауны. Цель пробной 
эксплуатации состояла в проверке применения программного приложения для распознавания видов птиц и 
автоматического подсчета их численности.



«СУНКАР» – ЭТО 
ПЕРВАЯ БУРОВАЯ 

УСТАНОВКА, 
которая принадлежит компании «Паркер 
Дриллинг» и предназначена для бурения в 
арктических условиях. Это самая большая в 
мире буровая баржа, способная осуществлять 
бурение в сложных природных условиях 
Каспия с соблюдением строгих экологических 
требований РК.

А вы знаете, что?..
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Эксплуатационный цикл Этапа I освоения месторождения Кашаган составит несколько десятилетий. 
Ожидается, что акционеры данного проекта принесут миллиарды долларов прямого дохода 
Республике Казахстан в виде налогов и доли в объеме добычи. Будучи самым крупным проектом в 

ВИЗИТЫ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦ НА ОБЪЕКТЫ 
ПРОЕКТА КАШАГАН 
3 июня 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил УКПНиГ «Болашак» NCOC в 
рамках рабочего визита в Атырау. 

Управляющий директор NCOC поделился с Президентом обновленными данными о перспективах и ходе работ 
по проекту. Сотрудники NCOC ознакомили Президента с технологическими процессами УКПНиГ, уделив особое 
внимание принимаемым на установке мерам по обеспечению безопасности и охране окружающей среды. 
Президент высоко оценил достижения компании и ее сотрудников и пожелал им успеха и процветания. 

17 июля Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил УКПНиГ «Болашак» и проинспектировал 
производственные операции непосредственно на ЗЦО. Премьер-министр высоко оценил текущие работы и 
усилия, направленные на развитие местного содержания в рамках Северо-Каспийского проекта.

27 сентября состоялся визит на объекты NCOC Мохаммеда Сануси Баркиндо, Генерального секретаря 
Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). На данный момент NCOC является единственной нефтегазовой 
компанией в Казахстане, чьи объекты посетил Мохаммед Сануси Баркиндо. Генеральный секретарь ОПЕК проявил 
интерес к уникальному проекту Кашаган и сопутствующим ему сложным задачам в области проектирования, 
охраны окружающей среды и логистики, а также способам решения этих сложных задач.
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Казахстане с привлечением прямых иностранных инвестиций, Северо-Каспийский проект обладает мощным 
стимулирующим эффектом для экономики благодаря созданию рабочих мест для граждан Казахстана и 
предоставлению возможностей местным компаниям.

ВЫПЛАТЫ ЗА МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 730 МЛН 
ДОЛЛАРОВ США, 52,4% ОТ ОБЩИХ ЗАТРАТ. ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ ЗА МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ, 
РАБОТЫ И УСЛУГИ, НАЧИНАЯ С 2004 ГОДА, СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 14,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ США. 

Мангистауская и Атырауская области также получают прямую выгоду от реализации проектов 
инфраструктуры и социального назначения, финансируемых NCOC. С начала реализации Этапа I освоения 
Кашагана общая стоимость данных проектов превысила 700 млн долларов США. 

Эти и другие экономические и социальные выгоды будут более подробно описаны в следующем разделе.



...АВАРИЙНО- 
СПАСАТЕЛЬНОЕ 

СУДНО ЛЕДОВОГО 
КЛАССА (АССЛК) –

судно с самыми высокими 
эксплуатационными характеристиками в 
своем классе в мире, предназначенное 
для аварийной эвакуации персонала. 
Судно обеспечивает полную изоляцию от 
внешней среды, способно перемещаться 
сквозь пожар на участке пролитого 
продукта, обладает устойчивостью к 
избыточному давлению, вызванному 
случайными взрывами, и может безопасно 
перемещаться в воде, покрытой льдом, 
в условиях мелководья. АССЛК имеет 
водоизмещение 455 тонн, его площадь 
составляет 45 м в длину и 8 м в ширину, 
и оно является самым большим в мире 
судном для аварийной эвакуации, 
предназначенным для морских  
операций в любом месте. 

А вы знаете, что?..
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8.1. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

КОМПАНИЯ NCOC СТРЕМИТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МИРОВОГО КЛАССА, КОТОРЫЙ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, 
ПРИ ЭТОМ ПОВЫШАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ МЕСТНЫХ КАДРОВ И РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ. 

В 2019 году в рамках Северо-Каспийского проекта на местные товары, работы и услуги было израсходовано 
730 млн долларов США, что составляет 52,4% от общего объема затрат. Этот показатель является новым 
рекордом для NCOC в процентном выражении. Совокупная сумма, израсходованная на местные товары, 
работы и услуги за период с 2004-го на конец 2019 года составила более 14,8 млрд долларов США15. Эти и 
другие факты говорят о серьезности намерения NCOC использовать местное содержание. 

8.2. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: ПОЛИТИКА И ПРОГРАММЫ NCOC

Политика NCOC в области местного содержания регулируется положениями Соглашения о разделе 
продукции по Северному Каспию (СРПСК) и применимого законодательства, а также обусловлена 
миссией, видением, ценностями, целями и задачами деятельности NCOC.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
СФЕРА

ВЫПЛАТЫ ЗА МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (%), 2004 – 2019 ГГ.
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15  Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного содержания (2010 г.), установленной в 
Законе РК «О недрах и недропользовании». (См. ссылку на определение местного содержания из Закона «О недрах и недропользовании», 
используемое NCOC.) До 2010 г. компания NCOC использовала методы расчета местного содержания согласно СРПСК.
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Согласно положениям СРПСК NCOC отдает предпочтение местным поставщикам товаров и услуг при 
условии, что их товары и услуги конкурентоспособны с точки зрения качества, безопасности и цены по 
сравнению с аналогичными материалами и услугами иностранных поставщиков. Таким образом, развитие 
местного содержания является одним из наиболее важных и критичных аспектов деятельности компании. 

В 2019 году NCOC проведена оценка промежуточных итогов Пятилетней программы развития 
местного содержания, реализация которой началась в 2017 году с целью обеспечения компанией 
экономического роста казахстанского общества. Программа развития местного содержания 
направлена на поддержку местного населения для осуществления нефтяных операций на 
взаимовыгодных условиях, успешное развитие местных поставщиков и оказание им помощи в 
наращивании производственных мощностей. 

Дополнительные цели были установлены в сфере участия казахстанских компаний, а также новых 
проектов и программы бурения NCOC.

ПРОГРАММА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ С ОБЛАСТНЫМИ 
АКИМАТАМИ
NCOC успешно продолжает реализацию программы выездных встреч, начатую в 2018 году 
для повышения эффективности сотрудничества между компанией и областными акиматами 
в сфере развития местного содержания. В 2019 году компания NCOC подписала четыре 
Меморандума о сотрудничестве по вопросам развития местного содержания, направленных на 
совершенствование навыков местного персонала и наращивание мощностей местных компаний. 

• 18 января подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития местного содержания с 
акиматом Атырауской области. Кроме того, компания подписала заказ на закупку 120-150 емкостей для 
гидроразрыва пласта для капитального ремонта 2019 года с ТОО «Жигермунайсервис», а также заказ 
на закупку сосуда для азота высокого давления с ТОО «АтырауНефтеМаш».

• 25 июня подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития местного содержания с 
акиматом города Шымкента. Меморандум был подписан с участием представителей ТОО «PSA» 
и директората производственных операций, отдела контрактов и закупок NCOC в рамках выездной 
встречи с акиматом города Шымкента.

• 26 июня подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития местного содержания 
с акиматом Туркестанской области в рамках выездной встречи. 

• 6 декабря подписала Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития местного содержания 
с акиматом Западно-Казахстанской области в рамках выездной встречи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЗА 2019 ГОД
• Производство цемента: выявлены 12 компаний. 
• Обеспечение качества / контроль качества: выявлена 41 компания. 
• Предоставление складских услуг: выявлены 26 компаний.
• Предоставление иностранного и местного персонала: выявлены 33 компании.
• Предоставление спутниковых снимков для мониторинга разливов нефти и ледовых условий:  

выявлены 9 компаний.
• Предоставление складских услуг: выявлены 26 компаний. 
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ПОДХОД NCOC К РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРИ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ: НАРАЩИВАНИЕ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ; ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ;  
И УЛУЧШЕНИЕ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

8.3. НАРАЩИВАНИЕ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Развитие местных поставщиков является приоритетной задачей NCOC. Цель заключается в оказании помощи 
местным компаниям в улучшении их технических и управленческих возможностей с тем, чтобы они могли 
пройти квалификационную оценку в качестве потенциальных поставщиков по проекту, а в долгосрочной 
перспективе смогли участвовать в других тендерах на внутреннем и международном рынках.

Начиная с 2006 года, примерно 1 400 местных компаний приняли участие в семинарах и форумах различной 
тематики (от общих ознакомительных семинаров по проекту и соответствующим контрактным требованиям до 
более специализированных семинаров по подготовке тендерных предложений и процессам предварительной 
квалификационной оценки), организованных NCOC. 

В период с 2006-го по 2019 год Оператор оказал содействие в прохождении сертификации по 
международным стандартам в области управления, сертификации товаров и услуг более 200 местным 

ВЫПОЛНЕН АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЕЛОВ  
ПО 5 КАТЕГОРИЯМ:
1. производство цемента;
2. морские водолазные работы;
3. обеспечение качества / контроль качества;
4. машиностроение (механическое оборудование);
5. машиностроение (электротехническое оборудование).

По итогам анализа рынка для различных категорий товаров и услуг и анализа технических пробелов были 
организованы посещения площадок 56 приоритетных компаний по всему Казахстану (Шымкент, Усть-
Каменогорск, Семей, Шетпе, Актау, Караганда, Атырау, Актобе, Павлодар и Алматы).

В 2019 году две местные компании успешно 
завершили двухлетний проект внедрения 
стандарта Американского нефтяного института 
(АНИ) в рамках Программы развития местного 
содержания NCOC, направленной на поддержку 
казахстанских производителей. 

Заместитель управляющего директора NCOC  
Ермек Марабаев вручил эти престижные 
сертификаты казахстанским компаниям 
ТОО «Завод КазАрматура»  
и ТОО «Karls Krona LC AB».

NCOС ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫМ 
КОМПАНИЯМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ 



159

АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ, 
ВЫПОЛНЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОМПАНИЕЙ
Изготовление модулей верхних строений EPC-4 является очередным амбициозным проектом 
NCOC, который был реализован местной компанией в 2019 году. Модуль весом в 1 500 тонн – 
самая габаритная конструкция, изготовленная консорциумом между KCOI и MSS. Это первый 
проект такого масштаба, который был выполнен на производственной базе «Темир Ат» 
в Актау. С учетом сложностей в области производственной безопасности, проектирования, 
природоохранного соответствия и логистики, данный проект стал одним из наиболее сложных 
и уникальных. 

Основной объем работ включал в себя разработку, проектирование и закуп материалов, 
изготовление и строительство, завершение механомонтажных и предпусконаладочных работ, 
увеличенный объем предпусконаладочных работ, загрузку на баржу для последующей 
транспортировки. 

При проектировании и строительстве модулей учитывались инновационные технологии. 
Модуль верхнего строения эксплуатационного манифольда, установленный на острове EPC-4 
служит для соединения шести нефтедобывающих скважин. Добыча нефти началась 4 ноября. 
В настоящее время добыто 204 008 тонн нефти.

АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА 
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ИНИЦИАТИВА ПО РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Компания NCOC начала работу с машиностроительными компаниями в рамках Дорожной карты 
по развитию машиностроения Республики Казахстан. Компания приняла участие в рабочей группе, 
возглавляемой представителями госорганов под руководством Министерства энергетики РК.
Для развития потенциала отечественных производителей и расширения их возможностей участия в будущих 
операциях на Северном Каспии, компания NCOC организовала ряд мероприятий:
• проведено два семинара по производству товаров, которые могут быть закуплены  NCOC;
• посещено 20 машиностроительных компаний с целью определения их технических возможностей и 

потенциала для участия в проектах NCOC;
• в рамках Программы развития местного содержания был организован ряд курсов профессионально-

технического обучения, курсы обучения и сертификации по неразрушающему контролю (НК), а также 
сертификации на соответствие международным стандартам Американского общества инженеров-
механиков (ASME) и Американского нефтяного института (API).

8.4. ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В рамках СРП по Северному Каспию компания NCOC ежегодно выделяет бюджет на реализацию проектов 
инфраструктуры и социального назначения. В 2019 году этот бюджет составил 76,8 млн долларов США. 

компаниям, тем самым существенно повысив их конкурентоспособность в контрактах с NCOC. Оператор 
также оказал содействие и финансовую поддержку местным компаниям при прохождении международной 
сертификации их продукции и услуг в соответствии с требованиями Американского общества инженеров-
механиков (ASME) и Американского нефтяного института (API).

В период с 2006-го по 2019 год компания NCOC провела более 350 технических квалификационных 
аудитов и посещений производственных площадок местных компаний для оценки их 
возможностей по выполнению строгих требований технических условий и международных 
норм и стандартов на товары и услуги, по которым были объявлены тендеры в рамках Северо-
Каспийского проекта.

В период с 2006-го по 2019 год Оператор организовал специализированное профессионально-
техническое обучение для более 3 800 работников местных компаний по самым востребованным 
направлениям, таким как работа в замкнутом пространстве, правила промышленной безопасности при 
производстве сварочных работ, электронные системы и их сборка, работы на высоте, эксплуатация 
передвижных кранов. 

В 2019 году компания NCOC организовала 126 обучающих курсов, на которых были обучены более 
тысячи казахстанских технических специалистов. Такое обучение позволяет местным компаниям, 
выявленным департаментом NCOC по развитию местного содержания, совершенствовать свою 
профессиональную базу и выполнять требования международных стандартов, правил и строгих 
отраслевых норм, широко применяемых в настоящее время.
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ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2019 ГОДУ.

АТЫРАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Строительство магистрального газопровода и 
межпоселковых газопроводов высокого давления 
для газификации населенных пунктов близ села Азгир 
Курмангазинского района

+ –

Строительство внутрипоселковых трубопроводов  
для газоснабжения населенных пунктов близ  
села Азгир Курмангазинского района 

+ –

Реконструкция площади Исатая и Махамбета  
в городе Атырау + –

Строительство трехэтажного жилого дома  
на 60 квартир в селе Кадырка Курмангазинского района + –

Строительство сельского клуба на 200 мест в поселке 
Еркинкала города Атырау + –

Строительство сельского клуба на 200 мест в поселке 
Акжар города Атырау + –

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
на 160 мест в селе Бейнеу Бейнеуского района – +

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
на 160 мест в селе Мангистау-5, село Мангистау 
Мунайлинского района

– +

Строительство и благоустройство набережной в городе 
Актау. Благоустройство Скальной тропы. – +

Ремонт и благоустройство площади Победы в городе Актау – +

Благоустройство набережной вдоль 14-го и 15-го 
микрорайонов в городе Актау – +

Строительство спортивного комплекса в селе Сенек – +

Строительство культурного центра в микрорайоне 19А  
(Этап I – музей и парк) – +

Строительство автодороги № 22 от ресторана «Алатау» до 
Резиденции – +

В период с 1998-го по 2019 год было завершено 214 проектов инфраструктуры и социального назначения. 
Таким образом, совокупные инвестиции на проекты инфраструктуры и социального назначения составили 
697,6 млн долларов США. 

Как правило, проекты инфраструктуры и социального назначения предлагаются областными акиматами. 
Предложения анализируются NCOC и полномочным органом по СРП на предмет их соответствия 
требованиям СРП и стратегии устойчивого развития Оператора; затем на основе таких предложений 
разрабатываются проекты в тесном сотрудничестве с областными акиматами. После утверждения NCOC 
несет ответственность за все этапы, а именно проектирование и инженерно-технические разработки, тендер 
на присуждение контракта, реализацию проекта и приемку-передачу. Средства, предназначенные для 
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УНИКАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
В АКТАУ
В августе 2019 года компания NCOC завершила уникальный 
социальный проект в Актау – «Скальная тропа». Проект 
состоит из трех элементов. Первый – пешеходная 
дорожка, протянувшаяся от 4-го до 1-го микрорайона. 
Второй – благоустройство Парка Победы, и третий – 
благоустройство набережной вдоль  
14-го и 15-го микрорайонов. Живописная скальная тропа 
протяженностью 1,5 км с 24 смотровыми площадками и 
местами для отдыха вдоль маршрута, включая большую 
пещеру и три модульных пирса. Пешеходная зона вдоль 
массивных скал выполнена из древесно-полимерного 
композитного материала, специально разработанного для 
агрессивной среды региона. Скальная тропа естественным 
образом вписывается в ландшафт скалистого побережья 
Каспийского моря. Идея создания Скальной тропы была 
предложена акиматом Мангистауской области. С 
бюджетом около 4 млрд тенге и привлечением  
136 рабочих, проект был реализован местной компанией 
ТОО «Нурсат». Этот уникальный проект выделяется 
среди других социальных проектов NCOC. Скальная тропа 
стала архитектурной достопримечательностью Актау 
и будет привлекать в город туристов и посетителей на 
протяжении многих лет.

КОМПАНИЯ NCOC 
ЗАВЕРШИЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ АБИША 
КЕКИЛЬБАЕВА В АКТАУ
Компания NCOC завершила широкомасштабный 
проект строительства культурного центра 
имени Абиша Кекильбаева и памятника писателю 
в рамках программы по реализации проектов 
инфраструктуры и социального назначения. 
Комплекс состоит из трех самостоятельных 
зданий – общей библиотеки, краеведческого музея 
и административного корпуса. По словам авторов 
проекта, культурный центр сможет принять до двух 
тысяч гостей. Центр был открыт Президентом РК 
Касым-Жомартом Токаевым 10 октября.
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строительства школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, а также систем инженерного обеспечения, 
таких как дороги, линии электропередач, водопроводы, и других объектов инфраструктуры для местного 
населения, распределяются поровну между Атырауской и Мангистауской областями, где осуществляется 
основная деятельность в рамках Северо-Каспийского проекта.

NCOC ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ КОМПАНИЕЙ В 
2019 ГОДУ 
Компания NCOC получила награду «Жомарт 
Журек» как лучшая компания 2019 года на 
форуме меценатов «Большие сердца» в г. Актау. 
Церемония награждения состоялась 14 ноября 
2019 года на Ассамблее народа Казахстана с 
участием акима Мангистауской области. Данной 
наградой были отмечены проекты программы 
спонсорства и благотворительности NCOC, 
реализованные в 2019 году в Мангистауской 
области.

Компания NCOC завершила два крупных проекта 
по газификации 10 населенных пунктов в зоне 
«Азгир» Курмангазыского района. Эти проекты 
включают более 365 км магистральных и 
межпоселковых газопроводов высокого давления и 
57 км внутренних газопроводов среднего и низкого 
давления. В рамках проекта также построена 
автоматическая газораспределительная станция 
«Голубое пламя-3000». Кроме того, компанией 
NCOC построено 28 устройств редуцирования 
давления газа, которые обеспечивают подачу газа 
населению. 

В настоящее время природный газ поставляется 
в 1239 домов в отдаленных населенных пунктах, 
которые ранее были лишены этого ресурса. Питание 
новой сети осуществляется из действующего 
магистрального газопровода «Макат – Северный 
Кавказ». С 1998 года Консорциумом реализован 31 
проект по газификации с общей протяженностью 
проложенных газопроводов в 1130 км в Атырауской и 
Мангистауской областях.

NCOC ГАЗИФИЦИРОВАЛ 10 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА 

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
STEM-лаборатория  
Компания NCOC открыла STEM-лабораторию в общеобразовательной школе № 23  
им. Байтурсынова в городе Атырау.

STEM-направление (Science, Technology, Engineering, Math) состоит из ключевых 
академических дисциплин, помогающих школьникам преобразовать теоретические 
знания в практический опыт. Цель данного проекта – повысить интерес школьников 
к естественнонаучным и техническим сферам знаний, помочь им применить научно-
технические знания в реальной жизни, а также развить навыки критического мышления. 
Образовательная программа разделена на четыре направления: инженерное дело, 
программирование, робототехника и 3D-моделирование. В лаборатории имеются 
специальные станки, робототехника, компьютеры, конструкторы и другое оборудование. 
Компания уверена, что в дальнейшем подобные навыки помогут детям разработать 
собственные идеи и подтолкнут их к достижению более высокого уровня профессионализма  
с учетом требований современного рынка труда.

По дисциплине «Инженерное дело» детям предоставят безопасные инструменты, которыми 
пользуются инженеры при строительстве реальных объектов. Учащиеся будут работать 
в перчатках и защитных очках под обязательным присмотром преподавателя. В рамках 
дисциплины «Программирование» школьников научат основам трех языков: Scratch, C++ и 
Python. По предмету «Робототехника» обучение пройдет по двум модулям – «Lego Robotics» и 
«Arduino». Как только учащиеся пройдут данный этап, они переходят к 3D-моделированию, 
где им помогут открыть новый мир «Аutodesk» и «SolidWorks». Вначале школьники 
изучают программы, затем пробуют свои навыки на симуляторе в 3D-решении и только 
потом печатают то, что они смоделировали. Помимо предоставления лаборатории было 
организовано двухнедельное обучение по пользованию STEM-лабораторией для двух 
преподавателей школы.
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Класс инклюзивного обучения 
NCOC передал в дар средней школе №24 и гимназии №3 города Атырау два класса 
инклюзивного обучения.

Классы оборудованы с учетом специальных потребностей детей с задержками в развитии 
(задержками психоречевого или умственного развития), которые смогут получить 
дополнительную помощь с учетом своих особенностей, посещая среднюю школу 
для нейротипичных детей. Такие классы способствуют социальной адаптации детей 
и обеспечивают равный доступ к образованию для всех учеников с учетом их особых 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

Эксперты разрабатывают для детей индивидуальную программу обучения согласно 
рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Кроме того, во внимание 
принимаются потребности и ограничения каждого ребенка по итогам индивидуального 
тестирования. В каждом классе обучается от 8 до 12 детей. Для каждого ученика назначен 
один учитель для оказания поддержки при инклюзивном обучении. 

Компания предоставила все необходимое современное оборудование для двух классов, 
поделенных на четыре зоны: зону общего обучения, зону индивидуального обучения, 
сенсорную зону для психологической разгрузки и зону для учителей.

Иппотерапия 
Иппотерапия (лечебная верховая езда) признана экспертами уникальным методом 
реабилитации и развития детей с различными нарушениями здоровья. Взаимодействие 
с лошадьми оказывает благотворное влияние на детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, умственными и психоэмоциональными нарушениями. Ввиду 
положительного эффекта иппотерапии на детей и взрослых компания NCOC поддержала 
инициативу Общественного фонда «Атырау – маленькая страна» и оказала спонсорскую 
помощь при обучении 8 специалистов фонда международными экспертами из 
Грузии. Обучение провели Хатуна Саганелидзе, доктор медицинских наук, президент 
Международной школы иппотерапии, вице-президент Грузинской федерации 
иппотерапии, эксперт по реабилитации в Министерстве здравоохранения Грузии, 
и Лана Бокучава, доктор медицинских наук, руководитель Школы медицины в Новом 
университете видения в Тбилиси. 

В состав обучаемых вошли представители Общественного фонда «Атырау – маленькая 
страна» из Макатского, Жылыойского, Курмангазинского, Махамбетского районов 
Атырауской области и города Атырау. В течение трех недель они изучали уникальные 
методы реабилитации с помощью иппотерапии. Основная цель проекта заключалась 
во внедрении и развитии научного подхода к иппотерапии (лечебной верховой езде) в 
Атырауской области. Предполагаемые результаты проекта включают создание научно-
исследовательского центра иппотерапии в Атырау, учебного центра для специалистов 
по иппотерапии или реабилитационного центра для пациентов, нуждающихся в 
качественном лечении.

Повышение квалификации логопедов  
В 2019 году компания NCOC предоставила поддержку при реализации двух проектов 
повышения квалификации специалистов. 

Компания оказала содействие при организации пятимесячного курса повышения 
квалификации для 6 специалистов из Атырау. Повышение квалификации логопедов 
проводилось Корпоративным фондом «Университетский медицинский центр» в городе 
Нур-Султане.  
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Курс повышения квалификации специалистов в области логопедии и дефектологии 
был проведен Национальным центром детской реабилитации при участии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». После прохождения 
курса обучаемые получили диплом государственного образца о последующем высшем 
образовании. 

Курс повышения квалификации «Обучение по системе Монтессори  
для детей с 8 месяцев до 6 лет»  
Цель данного курса заключалась в повышении квалификации преподавателей и расширении 
их практических навыков, получении новых теоретических знаний и изучении методов 
работы с материалами по системе Монтессори на ранних стадиях развития ребенка. В 
курсе приняли участие преподаватели, логопеды из каждого района Атырауской области 
с тем, чтобы обеспечить эффективную и качественную работу с особыми детьми по всему 
региону. Одномесячный курс обучения проводился ведущими экспертами по системе 
Монтессори из Национального детского реабилитационного центра Гульшат Султановой, 
руководителем Департамента социально-педагогической реабилитации, Тойжан Джаниевой, 
ведущим экспертом Департамента методологической и медицинской статистики, и Сандыгуль 
Шариповой, преподавателем системы Монтессори. По окончании курса все участники 
получили сертификаты о повышении квалификации по системе Монтессори для обучения 
детей в возрасте от 8 месяцев до 6 лет. 

Очень важно развивать специалистов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями, так как развитие таких детей в большой степени зависит от профессионализма 
педагогов. Всего компания обучила 28 специалистов из восьми районов Атырауской области.

Пилотный проект по дистанционному обучению английскому языку  
в Атырауской области 
Успешно завершился первый год реализации трехлетнего проекта дистанционного обучения 
английскому языку в партнерстве с Британским советом, который был начат в конце 2018 года. 
В проекте участвуют 750 школьников и студентов, 30 местных учителей и преподавателей, 
обладающих международной квалификацией. В семи школах Атырау, одной школе в Макате 
и в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова было установлено 
специальное оборудование для обучения в режиме онлайн и видеоконференций. 

По результатам первого года три школьных учителя выиграли двухнедельную стажировку в 
Шотландии, Великобритания, где они смогли пройти языковую практику с носителями языка.
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И ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ШКОЛ

NCOC оказал спонсорскую помощь при закупе 
и монтаже бактерицидных рециркуляторов 
воздуха и фонтанчиков с питьевой 
водой в 27 школах города Атырау. Эта 
инициатива была реализована в рамках 
программы «Здоровая школа» Международной 
организации здравоохранения. Преимущества 
установленного оборудования перечислены ниже.
• Бактерицидные рециркуляторы воздуха 

совершенно безопасны для детей, поскольку 
все химические реакции протекают 
внутри устройства без выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Таким образом, 
рециркуляторы могут постоянно 
использоваться в помещениях, где 
находятся дети.

• Фонтанчики с питьевой водой оснащены 
трехступенчатой системой фильтрации 
воды для удаления механических, 
биологических и химических загрязнений 
и запаха хлора. Оборудование прошло 
сертификацию. Оно гигиенично и удобно  
в использовании.
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8.5. ПРОГРАММА СПОНСОРСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В рамках программы спонсорства и благотворительности NCOC напрямую реагирует на нужды и запросы 
местного населения. Ежегодно на спонсорство и благотворительность выделяется бюджет в размере 
1,5 млн долларов США, который в равных долях распределяется между Атырауской и Мангистауской 
областями. Программа спонсорства и благотворительности реализуется по пяти основным направлениям 
поддержки местного населения: здравоохранение, образование, спорт, культура и благотворительность.

Для обеспечения соответствия стратегическим целям устойчивого развития NCOC проекты должны 
реализовываться при участии местного населения и демонстрировать неоспаримые преимущества для 
его представителей. Кроме того, проекты не должны быть направлены на поддержку политических или 
религиозных организаций, создавать условия для недобросовестной рыночной конкуренции, нарушать 
экологическую стабильность местных сообществ и/или природных экосистем. Как правило, проекты 
инициируются местным населением, однако инициатива может также исходить и от NCOC. 

В 2019 году были реализованы 53 проекта (31 – в Атырауской области и 22 – в Мангистауской). В период с 
1998 года общая сумма инвестиций  составила 20,5 млн долларов США. Кроме того, с 2006 года ежегодно 
выделяется до 300 тыс. долларов США на организацию летнего отдыха для 200 детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей Атырауской и Мангистауской областей. В 2019 году компания NCOC оплатила  
проезд, проживание и культурно-просветительские мероприятия для этих детей в центре «Балдаурен» в 
Бурабае. 

NCOC продолжает поддержку проекта летней школы, инициированной в 2018 году, совместно 
с Казахско-Британским техническим университетом (КБТУ) в Алматы. В 2019 году на протяжении 21 дня 
100 детей из малообеспеченных семей Макатского и Тупкараганского районов изучали  английский 
язык, постигали азы программирования. Занятия проходили в лабораториях факультета нефти и газа, ИТ, 
бизнес-школы и Морской академии КБТУ.



169

СОТРУДНИЧЕСТВО РАДИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 
Более 10 лет NCOC тесно сотрудничает с КФ «Жайык-Каспийский Орхусский Центр» в 
Атырауской области (ЖКОЦ), который служит мостиком между местным населением, бизнес-
сообществом и государственными органами. 

Центр был создан в 2009 году после подписания Меморандума о сотрудничестве между 
Правительством РК, Экологическим форумом национальных НПО, Центром ОБСЕ и акиматом 
Атырауской области. 

Одна из ключевых задач ЖКОЦ заключалась в создании диалоговой площадки для 
обсуждения актуальных экологических вопросов.

Компания NCOC заинтересовалась идеей развития диалоговой платформы практически 
с момента создания ЖКОЦ. Она считала актуальным и своевременным взаимодействие с 
местным населением. Поскольку создание диалоговой платформы было новым начинанием, 
никто не знал, как она должна работать.

Компания NCOC внесла значительный вклад в тестирование различных инструментов 
коммуникации с местным населением, что позволило расширить опыт и повысить 
профессионализм специалистов КФ «Жайык-Каспийский Орхусский Центр». 

Одним из нововведений, успешно апробированных NCOC, являются консультационные 
встречи с представителями НПО до общественных слушаний и встречи с общественностью. 
В ходе таких консультативных встреч представители компании отчитываются о реализации 
рекомендаций и предложений, полученных в ходе общественных слушаний.

Кроме того, компания NCOC оказала положительное влияние на становление ЖКОЦ как 
социального предприятия. Успехом и признанием центра стало получение 1-й национальной 
премии Ozgeris Ustasy за вклад в развитие социального предпринимательства в номинации 
«Лучшее социальное предприятие в сфере экологии».

АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА 
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В 2019 году в рамках традиционной кампании «Дорога в школу» компания NCOC оказала поддержку 
200 детям из малообеспеченных семей из города Атырау и Макатского района Атырауской области, 
а также 200 детям из города Актау и Тупкараганского района Мангистауской области. Будущие 
первоклассники получили рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями 
и канцелярскими товарами. С начала этой кампании NCOC оказана поддержка почти 3 000 
школьникам.

Женское сообщество NCOC было создано в 
2015 году с целью развития профессиональных 
навыков сотрудников компании посредством 
формального и неформального общения и обмена 
профессиональными возможностями, обеспечения 
надлежащего баланса между работой и личной 
жизнью.

Членами Женского сообщества могут стать как 
сотрудники NCOC, так и подрядных организаций. 
Женское сообщество NCOC представляет 
платформу, цели которой:
• содействие личностному и профессиональному 

росту всех сотрудников NCOC;
• расширение прав и возможностей работающих 

женщин в их стремлении профессионально 
развиваться и при этом вести 
сбалансированный образ жизни; 

• объединение и взаимодействия с 
единомышленниками в компании NCOC и за ее 
пределами;

• внесение позитивных изменений в нашей 
организации и местном сообществе;

• применение знаний, приобретенных в 
многонациональном коллективе NCOC. 

Начиная с 2015 года женское сообщество NCOC 
содействовало реализации ряда программ и 
мероприятий, включая программу наставничества, 
обсуждения, личностного роста, семейные 
мероприятия, встречи с приглашенными гостями, 
благотворительные акции и совместные 
мероприятия с местными компаниями.

Устойчивая репутация женского сообщества 
позволила ему получить поддержку высшего 
руководства NCOC в своей деятельности, 
направленной на улучшение условий работы и 
реализации долгосрочных задач по поддержке 
деятельности компании.
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8.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

NCOC с гордостью называет Атырау своим домом. Почти 3 000 сотрудников компании и еще несколько 
тысяч работников подрядных организаций и поставщиков, занятых на проекте Этапа I освоения Кашагана, 
являются жителями Атырауской и Мангистауской областей. 

Головной офис NCOC находится в городе Атырау, Казахстан, недалеко от месторождений в рамках Северо-
Каспийского проекта, а производственные объекты расположены в Атырауской и Мангистауской областях. 
Мы стремимся быть предпочтительным работодателем для местного населения, а также уважаемым членом 
местного сообщества. Мы внимательно относимся к местному населению регионов, в которых осуществляем 
свою деятельность, так как являемся его частью. Мы стремимся активно реагировать на вопросы, связанные 
с нашей деятельностью и вызывающие обеспокоенность, а также признаем, что уважение и доверие 
людей можно завоевать благодаря результатам деятельности, открытости в предоставлении информации 
и обеспечению участия местного населения. Важную роль в достижении этой цели играет добровольная 
отчетность об устойчивом развитии.

Посредством реализации программы спонсорства и благотворительности NCOC завоевывает репутацию 
социально ответственной компании, оказывающей поддержку местному населению. Ниже приводятся 
примеры некоторых программ, которые мы выполняли в 2019 году:

Компания NCOC оказала спонсорскую поддержку в организации однонедельной Летней экологической 
школы недалеко от города Актау, где учащиеся принимают участие в теоретических занятиях и 
практических экологических исследованиях, направленных на дальнейшее внедрение идей устойчивого 
развития в Каспийском регионе. По традиции Летняя школа проводится в период ежегодного 
празднования Дня Каспия в августе. 

На протяжении всего года мы регулярно обмениваемся информацией с населением и обсуждаем вопросы, 
вызывающие его обеспокоенность по Северо-Каспийскому проекту. 

15 марта и 26 апреля компания NCOC провела встречи с представителями неправительственных 
организаций (НПО) и областных государственных органов, чтобы представить социальные проекты, 
реализованные в Атырауской и Мангистауской областях, и поделиться опытом взаимодействия с местным 
населением в рамках корпоративной социальной ответственности.

24 мая компания NCOC организовала экологический круглый стол с НПО, представителями государственных 
органов и местного населения для презентации проектов по «Комплексному исследованию популяции 
каспийского тюленя в сотрудничестве с учеными Казахстана и России» и «Комплексному исследованию 
качества атмосферного воздуха в городе Атырау и близлежащих населенных пунктах». Экологи компании 
NCOC рассказали о ходе реализации этих проектов и планах дальнейшего расширения. 

9 октября компания NCOC провела ознакомительный тур для 20 журналистов республиканских и местных СМИ, 
включая «Хабар», «24KZ», «Каспийские новости», новостные каналы из Атырау и такие печатные издания, как 
«Эсквайр», «Курсив», «Нефть и газ Казахстана», «Прикаспийская коммуна». Цель мероприятия заключалась в 
том, чтобы расширить знания журналистов о Северо-Каспийском проекте, месторождении Кашаган, развитии 
местного содержания, роли компании NCOC и других вопросах и таким образом способствовать формированию 
группы квалифицированных журналистов, которые могли бы участвовать в коммуникационных кампаниях NCOC.

Отчет об устойчивом развитии стал еще одной эффективной площадкой для взаимодействия с общественностью. 
В ходе подготовки отчета за 2018 год в начале 2019 года мы встречались с независимым консультативным 
советом, представляющим общие мнения экологических и общественных НПО из Атырауской и Мангистауской 
областей, чтобы получить их комментарии и рекомендации. В апреле 2019 года мы представили общественности 
отчет за 2018 год и ответили на вопросы на трех специально организованных встречах в Атырау и Актау, под 
председательством Шынар Изтелеуовой, директора Жайык-Каспийского Орхусского центра. 
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В NCOC разработана широкомасштабная программа информирования заинтересованных сторон 
и работы с местными средствами массовой информации по актуальным вопросам. Для оказания 
помощи местным предприятиям в поиске новых экономических возможностей, связанных с участием 
в Северо-Каспийском проекте, мы предоставляем информацию, используя различные формы, от 
проведения общих ознакомительных семинаров по проекту и участия в отраслевых конференциях до 
узконаправленных аудитов поставщиков и специализированных учебных курсов (см. дополнительную 
информацию в разделе «Местное содержание»). Любой житель может задать вопросы, вызывающие у 
него обеспокоенность, или сообщить о возможном несоответствии нашим ценностям и принципам (в 
том числе и на условиях анонимности) специалисту по деловой этике и соответствию нормам в NCOC или 
воспользоваться для этих целей линией прямой связи по вопросам соответствия, введенной в 2017 году 
(см. дополнительную информацию в разделе «Деловая этика»). 

8.7. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ 
ПРОЖИВАНИЯ

NCOC ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЗНИ 
РЕГИОНОВ ИХ ПРОЖИВАНИЯ.

В 2019 году сотрудники NCOC принимали активное участие в республиканских экологических кампаниях 
«TazaQazaqstan» и «Birge Jasyl Qazaqstan»:
• 3 августа сотрудники NCOC и члены их семей очистили трехкилометровый участок вблизи кольцевой 

автодороги Атырау – Махамбет – Астрахань, выделенный акиматом Атырау. В течение 3 часов было 
собрано два грузовика мусора.

• 24 августа волонтеры компании NCOC совместно с сотрудниками компании «KMG Systems & Services» 
при поддержке представителей Государственного природного резервата «Акжайык», областной 
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и акимата поселка Дамба очистили 
территорию, прилегающую к Северо-Каспийской базе реагирования на разливы нефти. Волонтеры 
собрали 1 260 кг мусора.

• 12 октября сотрудники NCOC из Нур-Султана, Актау и Баутино присоединились к широкомасштабной 
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кампании «Birge Jasyl Qazaqstan». Всего было посажено 220 деревьев. 
• 26 мая компания NCOC совместно с Атырауской областной территориальной инспекцией лесного 

хозяйства и животного мира и акиматом Атырау организовала ежегодную акцию по очистке набережной 
реки Урал («Атырау – чистый город»). В результате акции на участке было собрано 25 м3 мусора. 

• Компания NCOC и ее работники приняли участие в таких важных для местного населения праздниках, 
как Наурыз и День Победы. 

• В 2019 году волонтеры из числа сотрудников NCOC выступали с презентациями перед более чем 
пятью тысячами детей в школах Атырау о пожарной безопасности с целью повышения уровня знаний 
о действиях в случае пожара и обучения эвакуации и покиданию мест происшествий.

8.8. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ

В качестве средства достижения собственных среднесрочных и долгосрочных целей по замещению 
иностранных специалистов казахстанскими кадрами Оператор разработал специальную целевую 
программу для определения и подбора казахстанского персонала с последующим обучением и 
обеспечением долгосрочной карьеры в NCOC. С 1998 года более 18 000 граждан Казахстана прошли 
обучение в качестве сотрудников NCOC либо работников местных компаний, которым NCOC 
оказывает помощь. 
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За период более двух десятилетий Оператор израсходовал около 289 млн долларов США на 
повышение квалификации и профессиональное обучение с целью формирования местного 
потенциала для реализации Северо-Каспийского проекта.

В 2019 году 116 студентов прошли практику в компании NCOC. Данная программа дает возможность 
местным студентам работать в реальных условиях международной нефтегазовой компании и 
получить практический опыт работы на самом современном оборудовании в отрасли. 

В 2019 году тринадцать сотрудников NCOC были отобраны по Программе международной 
стажировки. Реализация Программы была начата в 2018 году с целью предоставления сотрудникам 
NCOC (и прикомандированным сотрудникам из национальной нефтегазовой компании «КМГ») 
возможности работать за рубежом в компаниях наших акционеров до двух лет для повышения 
квалификации, расширения знаний и подготовки к будущим должностям в компании.

Программа NCOC по грантам на обучение 
Компания NCOC разработала программу грантов для студентов в соответствии с СРПСК. Оператор 
оказал спонсорскую поддержку 3 420 студентам из Казахстана в обучении в учебных заведениях 
республики и за рубежом. В денежном выражении спонсорство на эти цели составило свыше 8,3 
млн долларов США. 

NCOC обеспечивает финансирование, а Ассоциация Kazenergy управляет стипендиальным фондом 
для академического обучения граждан Казахстана, которые не являются сотрудниками NCOC, по 
специальностям, связанным с нефтегазовой отраслью, включая обучение в университетах, колледжах 
или других учебных заведениях. Денежные средства фонда распределяются на конкурсной основе. 
Компания оказала спонсорскую поддержку 420 студентам в 42 учебных заведениях на обучение в 
2019-20 учебном году.

8.9.  ЗАМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗАХСТАНСКИМИ 
КАДРАМИ

В статье XXVII СРПСК указаны общие целевые показатели численности казахстанского персонала, 
занятого в выполнении нефтяных операций. В 2019 году в рамках проекта Этапа I освоения 
месторождения Кашаган данные целевые значения уже значительно превышены: 
• 82% руководящих должностей занимает местный персонал;
• 95% инженерно-технических должностей, должностей административного персонала и 

квалифицированных специалистов занимает местный персонал;
• 100% рабочих и вспомогательных должностей занимает местный персонал.

В целом к концу 2019 года 91% из числа более трех тысяч сотрудников операционной компании NCOC 
являются гражданами Казахстана. Из более десяти тысяч работников, задействованных на Северо-
Каспийском проекте, 95% составляют граждане Казахстана. 

8.10. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ NCOC; ТРУДОВЫЕ ПРАВА

NCOC СТРЕМИТСЯ БЫТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ В КАЗАХСТАНЕ.

Компания NCOC намного превосходит правовые требования Кодекса о труде по оплате труда 
и предоставлению социального пакета, что позволяет привлекать, мотивировать и удерживать 
работников, а также стимулировать их вклад в достижение наших бизнес-целей. NCOC тщательно 
регулирует конкурентоспособность заработной платы, а также пакета социальных выплат и льгот по 
итогам рыночных исследований. 

Принципы вознаграждения основаны на подходе «оплаты по результатам работы», что полностью соответствует 
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нашим целям, видению и ценностям, а также культуре NCOC. Помимо ежегодной общей надбавки к заработной 
плате, премии ко Дню нефтяника и материальной помощи к отпуску, работник может получить индивидуальное 
повышение зарплаты за заслуги и ежегодную премию компании по результатам работы. Одним из существенных 
стимулов служат утверждаемые по решению компании надбавки и специальные денежные вознаграждения 
за выдающийся вклад или приверженность ценностям NCOC. Граждане Казахстана, работающие по прямому 
найму в NCOC, получают ряд других компенсационных выплат и льгот, включая оплачиваемые отпуска и 
предоставление отпусков без содержания, пенсионные выплаты, финансовую поддержку в образовании, 
медицинское страхование и страхование жизни, бесплатный проезд на транспорте компании, программы 
финансовой поддержки занятий спортом, ипотечное кредитование на приобретение жилья, финансовую 
поддержку при утрате близких, обучение детей, приобретение учебников и т.д. 

Компания NCOC является международным коллективом, в котором рабочим языком является английский, 
где интересно работать и существуют возможности международных стажировок в акционерных 
компаниях NCOC (см. раздел 8.8. о профессионально-техническом обучении и передаче знаний).

В 2019 году 25 выпускников казахстанских вузов были приняты на работу в NCOC.

Вовлеченность персонала  
В своей работе NCOC стремится привлекать будущих лидеров и не допускать оттока высококлассных 
специалистов, особенно на важных участках деятельности компании, а также повышать 



 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2019176

производительность работы, способствовать более высокому уровню вовлеченности работников на 
основе тесного взаимодействия между работником и супервайзером.

В 2019 году компания NCOC провела опрос с целью изучения общего уровня вовлеченности своих 
сотрудников и проверки организационных возможностей в компании. Такой опрос служит основой 
для разработки Плана действий по вовлечению работников NCOC, включающего мероприятия, 
направленные на повышение уровня вовлеченности сотрудников с учетом основных результатов 
опроса, которые планирует компания в течение последующих 24 месяцев.

Такой опрос будет проводиться один раз в два года по следующим 8 основным направлениям:
• организация труда и выполнение работы;
• структура и сфера ответственности;
• процесс и системы;
• лидирующая роль;
• стиль работы и поведение;
• персонал и квалификация;
• компенсация и льготы;
• вовлеченность сотрудников.

Уважение культурных различий и индивидуальных особенностей 
NCOC не приемлет дискриминации в трудовых отношениях. В нашем Кодексе деловой этики 
для работников указано, что решения о приеме на работу основываются исключительно 
на соответствующей квалификации, заслугах, достижениях и других профессиональных 
факторах.

Для NCOC недопустимы факты притеснения в любой форме, любые оскорбительные, 
запугивающие или враждебные действия или поведение. Руководители несут ответственность за 
защиту своих работников от притеснений и создание условий, когда работники, обеспокоенные 
фактами притеснения на рабочем месте, могут в конфиденциальном порядке обсуждать подобные 
вопросы. 

Компания NCOC заинтересована в создании условий открытости на рабочем месте, когда уважение 
работников друг к другу является основополагающим принципом, постоянное совершенствование 
является общей целью, а проблемы отдельных работников воспринимаются серьезно и решаются 
позитивно без ущерба для самих работников или их карьеры. 

Трудовые споры и жалобы
Согласно политике NCOC в компании разработаны четкие процедуры рассмотрения трудовых споров и 
жалоб, которые в равной степени относятся к подрядчикам и субподрядчикам. Процедуры рассмотрения 
трудовых споров и жалоб предназначены для информирования руководства о проблемах работников и 
обеспечения открытого, надлежащего и своевременного рассмотрения и урегулирования жалоб, прежде 
чем недовольство выльется в трудовой конфликт. Работники могут заявлять о своих жалобах свободно 
и открыто, без страха увольнения и запугивания. Компания NCOC обязана принять, зарегистрировать 
и рассмотреть любую письменную жалобу, поданную любым работником. Работники имеют право 
обжаловать решение, которое, по их мнению, нарушает их трудовые права. Если трудовой спор или 
жалоба не урегулированы внутри NCOC, они могут передаваться на рассмотрение соответствующих 
официальных организаций Республики Казахстан. Согласно законодательству Республики Казахстан ни 
NCOC, ни ее подрядчики не могут принуждать работника участвовать или не участвовать в законной 
трудовой акции, и должны сохранять за работником его прежнее место работы и льготы.

В NCOC предусмотрены политики и процедуры для контроля своевременной выплаты 
заработной платы, условий проживания и состояния столовых, предоставляемых подрядчиками и 
субподрядчиками.
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8.11. КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

На протяжении многих лет NCOC ведет работу по поддержке уважения к правам человека внутри своей 
организации. Наш подход включает несколько основных элементов, в числе: 
• соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов;
• регулярное обсуждение и взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
• внесение прямого или косвенного вклада в общее благосостояние местного населения в регионах, где 

компания осуществляет свою деятельность;
• соблюдение Общих принципов деятельности, Кодекса деловой этики и Руководства по борьбе со 

взяточничеством и коррупцией, в которых рассматриваются соответствующие вопросы. 

Применительно к нашим работникам такой подход выражается в соблюдении законодательства, обеспечении 
защиты личных данных работников, уважительном отношении к культурным различиям и постоянном 
усовершенствовании наших программ в рамках политики в области кадров (см. раздел «Трудовые ресурсы NCOC»). 

Поставщики в соответствии с контрактными обязательствами также должны соблюдать Общие 
принципы деятельности и Кодекс деловой этики во всех аспектах своей работы с компанией.

Обеспечение безопасности
В NCOC разработаны программы и принимаются соответствующие меры обеспечения безопасности 
и охраны с целью защиты работников, объектов, служебной информации и других активов компании. 
На производственных площадках NCOC внедрены программы обеспечения безопасности на основе 
проверенной структурированной методологии оценки рисков. NCOC соблюдает положения соответствующего 
законодательства и нормативно-правовых актов, относящихся к обеспечению безопасности на участках 
ведения деятельности, и поддерживает применение единого скоординированного подхода к обеспечению 
безопасности инфраструктуры с привлечением компетентных местных и республиканских охранных агентств. 

Управление рисками NCOC в области обеспечения безопасности активов предусматривает поддержку 
государственных структур по обеспечению безопасности и частных охранных предприятий. Государственные 
службы безопасности РК на местном уровне оказывают помощь департаменту безопасности NCOC в 
предотвращении случаев несанкционированного вторжения на производственный участок, включая 
пресечение массовых беспорядков, больших демонстраций или нарушений общественного порядка.

Более подробная информация о политике NCOC в области кадров 
и программах обучения компании размещена на нашем веб-сайте 
www.ncoc.kz, включая следующее:

• Общие принципы деятельности
• Кодекс деловой этики
• Типы программ обучения, предоставляемых NCOC
• Стипендии Ассоциации Kazenergy
• Обучение с использованием бурового тренажера Drill-Sim 5000 в КБТУ

Более подробная 
информация
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Служба безопасности NCOC обеспечивает соответствие добровольным принципам по безопасности и 
правам человека и требует соблюдения данных принципов от своих подрядчиков по безопасности. Данные 
принципы являются неотъемлемой частью контрактов с поставщиками услуг по обеспечению безопасности. 

В 2019 году компания NCOC продолжила внедрение этих принципов и провела обучение по повышению 
уровня осведомленности как на производственном, так и на корпоративном уровне. 

Служба безопасности NCOC провела ряд обучающих курсов и семинаров для подрядчика в сфере обеспечения 
безопасности. Кроме того, осуществляются регулярные контрольные проверки с целью обеспечения полного 
соответствия подрядчика требованиям стандартов деловой этики и принципов по правам человека.

8.12. ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

ЧЕСТНОСТЬ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ NCOC, И МЫ ТРЕБУЕМ ТОГО ЖЕ ОТ ВСЕХ, 
С КЕМ ВЕДЕМ БИЗНЕС.

Осведомленность  
Общие принципы деятельности NCOC применяются ко всем ее аспектам. Они содержат описание 
ожиданий относительно поведения каждого работника NCOC, включая казахстанский персонал на 
прямом найме, прикомандированных сотрудников и персонал подрядчиков. Кроме того, от всего 
персонала NCOC требуется соблюдение Кодекса деловой этики, который содержит указания по 
применению Общих принципов деятельности в соответствии с нашими основными ценностями 
компании. В нем представлены практические указания по соблюдению положений законодательства 
и правил взаимодействия с заказчиками, местным населением и коллегами. С целью обеспечения 
соответствия требованиям разработаны и внедрены программы информирования персонала и 
программы мониторинга. 

Поставщики  
Подрядчики и поставщики в соответствии с контрактными обязательствами должны соблюдать Общие 
принципы деятельности и Кодекс деловой этики NCOC во всех аспектах своей работы с компанией. 
Перед подписанием контрактов осуществляется независимый комплексный аудит всех сторон, 
выразивших желание сотрудничать с NCOC. В контрактах компании также предусмотрено требование 
к подрядчикам и поставщикам услуг по осуществлению деятельности в соответствии с высокими 
стандартами профессиональной и деловой этики.

По результатам предварительного анализа рисков некоторым компаниям может быть направлен запрос 
на прохождение обязательного обучения или включение особых условий контракта с целью полного 
обеспечения соответствия их деятельности нашим ожиданиям. 

Предположительные нарушения  
Ни одно лицо в NCOC не может потребовать от персонала выполнять действия в нарушение закона 
или Общих принципов деятельности и Кодекса деловой этики. Если работник сталкивается с таким 
действием или указанием, он может в конфиденциальном порядке сообщить о данной ситуации 
супервайзеру, специалисту по деловой этике и соответствию нормам в NCOC или по линии прямой 
связи по вопросам соответствия для проведения дальнейшего расследования и возможного принятия 
мер. Линия прямой связи по вопросам соответствия представляет собой обслуживаемый сторонней 
компанией веб-сайт (http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), адрес электронной почты (ncoc.hotline@
deloitte.kz) и номер телефона (8 800 080 15 65), посредством которых любое лицо может сообщить о 
предполагаемом нарушении Кодекса деловой этики, в том числе на условиях анонимности.

Персонал, поставщики, подрядчики NCOC или любые другие стороны могут сообщить о своей 
обеспокоенности или возможном несоответствии нашим ценностям и принципам специалисту по 



179

деловой этике и соответствию нормам NCOC или воспользоваться для этих целей линией прямой 
связи, включая возможность анонимного обращения. Подробности таких сообщений остаются 
конфиденциальными. Специалист по деловой этике и соответствию нормам рассматривает заявления, 
и, в случае подтверждения указанных фактов, руководство компании принимает меры в соответствии 
с выявленными обстоятельствами. NCOC не допускает каких-либо ответных мер в отношении лиц, 
сообщивших о предполагаемом нарушении наших Общих принципов деятельности, Кодекса деловой 
этики или Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией, либо положений применимого 
законодательства.

8.13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ

NCOC РУКОВОДСТВУЕТСЯ ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННЫМИ ОБЩИМИ ПРИНЦИПАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ВЫПЛАТА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТОК В 
ЛЮБОЙ ФОРМЕ, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРИЕМЛЕМЫМ.

Политика  
Внутреннее Руководство по борьбе со взяточничеством и коррупцией NCOC содержит политику 
и процедуры для обеспечения того, чтобы любое взаимодействие с государственными 
должностными лицами непосредственно соответствовало указанной цели деятельности или 
нормативным требованиям, а также для того, чтобы оно осуществлялось в строгом соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и отвечало любым применимым международным 
законодательным актам. 

NCOC требует от своего персонала избегать конфликта интересов между частной деятельностью, а также 
семейными отношениями и своей ролью в деятельности NCOC. 

NCOC ведет точный и своевременный бухгалтерский учет всех своих сделок в соответствии с 
установленными процедурами и соглашениями. 

Согласно положениям контрактов с NCOC подрядчики и поставщики обязаны соблюдать Общие 
принципы деятельности компании во всех аспектах своей работы с нами. 

Как сказано выше, о своих сомнениях или подозрениях по поводу несоблюдения требований можно 
сообщать в конфиденциальном порядке специалисту по деловой этике и соответствию нормам в NCOC 
или воспользоваться для этих целей линией прямой связи. 

Любые подтвержденные факты нарушения могут иметь серьезные последствия, в том числе увольнение 
соответствующих лиц и расторжение соответствующих контрактов.

8.14. УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Общих принципах деятельности компания NCOC обязуется придерживаться этичного и 
конструктивного подхода в совершенствовании нормативно-правовой базы Казахстана в области 
охраны здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения безопасности. NCOC является активным 
членом Kazеnergy, некоммерческой ассоциации компаний, работающих в энергетической и 
нефтегазовой отраслях в Казахстане. NCOC входит в состав Комитета нефтегазовой промышленности 
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В рамках данных организаций мы часто участвуем 
в обсуждении приоритетных вопросов общегосударственной деятельности, влияющих на нашу 
отрасль. NCOC является членом Американской торговой палаты в Казахстане и принимает участие в 
информационно-просветительной деятельности, направленной на улучшение климата для иностранных 
инвестиций.

NCOC не оказывает никакой финансовой поддержки на политические цели. 
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ПРОЦЕСС  
ОТЧЕТНОСТИ

9.1. ПРИНЦИПЫ

NCOC предоставляет полный прозрачный отчет об устойчивом развитии заинтересованным сторонам 
согласно Общим принципам деятельности компании и соответствующим положениям СРП по 
Северному Каспию.

Данный отчет руководствуется передовой международной практикой. Основополагающим документом 
является 3-е издание (2015 г.) «Руководства по добровольной отчетности в области устойчивого 
развития компаний нефтегазовой отрасли». Мы намерены посредством строгого соответствия 
установленным показателям и процессам обеспечить актуальность, прозрачность, последовательность/
систематичность, полноту и точность данных согласно принципам, предусмотренным в руководстве 
2015 года.

Эти данные полностью соответствуют содержанию отчетов о природоохранной и социально-
экономической деятельности в рамках Северо-Каспийского проекта, предоставляемых акционерам 
NCOC и Республике Казахстан в лице ее надзорных и контролирующих органов. 

9.2. ЗНАЧИМОСТЬ

В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (IPIECA 2015) БЫЛ ПРОВЕДЕН 
АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ. 

Определение 
Базовые показатели для отчетности представлены в пилотном Отчете об устойчивом развитии NCOC 
за 2015 год с учетом общих требований к отчетности в руководстве IPIECA 2015 года. При определении 
потенциально значимых вопросов по проекту также учитывались такие факторы, как взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, контроль решения вопросов и запросы СМИ. 

Установление приоритетов 
Ниже приведены критерии, которые в совокупности влияют на приоритетность вопросов и включение 
их в отчет: частота, с которой заинтересованные стороны поднимают те или иные вопросы; объем 
материалов для подготовки ответов, содержащихся в базе данных NCOC; освещение в СМИ и 
соблюдение принципа актуальности. Структура отчета разработана на примере взаимосвязи между 
социальными, экономическими и экологическими аспектами устойчивого развития, приведенном в 
руководстве 2015 года.

9.3. ПРОТОКОЛЫ ДАННЫХ 

В течение периода более десяти лет Оператор разработал и внедрил надежные системы управления 
и другие системы, применяемые для сбора и анализа данных о деятельности, связанной с охраной 
окружающей среды, охраной труда, производственными и финансовыми операциями. Они включаются 
в отчеты для акционеров Северо-Каспийского проекта, а также для полномочного органа по СРП и 
государственных органов Республики Казахстан различного уровня с целью обеспечения надзора 
и нормативно-правового соответствия. В данном отчете используются те же самые источники 
информации и отчетные данные, предоставленные указанным сторонам. При обнаружении 
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расхождений (например, в единицах измерения или определениях) между требованиями к отчетности 
согласно руководству 2015 года и соответствующими требованиями Республики Казахстан, мы 
руководствуемся требованиями Республики Казахстан и делаем соответствующую сноску в таблице 
показателей. 

9.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

На протяжении более десяти лет проводились различные аудиты и независимые проверки акционеров 
по системам сбора информации и отчетности NCOC, а также инспекции или анализ соответствующих 
государственных контролирующих органов. 



 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ | 2019182

Жаксыгуль Шахзадаевна 
МАХАНБЕТОВА
Актау

Директор общественного фонда «Жастар жетістік-
тері»

Основатель «Гражданского Альянса Мангистау-
ской области» по вопросам развития гражданского 
общества

Галина Христофоровна 
ЧЕРНОВА
Атырау

Председатель Общественного объединения Центр 
эколого-правовой инициативы «Глобус»

Инициатор проведения общественного мониторинга 
и общественной экспертизы социально-инвестицион-
ных проектов, осуществляемых компаниями-инвесто-
рами в Атырауской области

Шара Каниевна 
ДЖУМАГАЗИЕВА
Актау

Декан факультета «Инжиниринг» Каспийскийского 
государственного университета технологий и 
инжиниринга им. Ш. Есенова.

Автор более 40 научных статей в научно-практических 
журналах РК, ближнего    и дальнего зарубежья, 
сборниках международных научных конференций.

Галина Викторовна 
АРТЮХИНА
Алматы

Исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская 
ассоциация природопользователей для устойчивого 
развития» (BCSD Kazakhstan)

Главный редактор журнала «Экология и промыш-
ленность Казахстана»

Национальный эксперт по вопросам охраны окру-
жающей среды, «зеленой» экономики и устойчивого 
развития в Республике Казахстан

Артур Сейранович 
ШАХНАЗАРЯН
Атырау

Председатель НПО «Северо-Каспийский Пресс-Клуб» 

Заместитель  Председателя  Республиканской Коалиции 
НПО по продвижению Инициативы Прозрачности 
Добывающей Промышленности (EITI) «Айкындык» 
(Прозрачность)

Шынар Орманбековна
ИЗТЕЛЕУОВА
Атырау

Директор КФ «Жайык-Каспийский 
Орхусский Центр»

Кирилл Владимирович 
ОСИН
Актау

Директор Неправительственного учреждения «Эко 
Мангистау»

Гражданский лидер в области охраны окружаю-
щей среды, развития эко-туризма и волонтерского 
движения

ВНЕШНИЙ  
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  
СОВЕТ
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ОБЗОР ОТЧЕТНОСТИ Показатель IPIECA Страница

Северо-Каспийский Проект SE13 98

Охрана здоровья и безопасность труда HS1, HS2, HS3 118

Технологическая безопасность и целостность активов HS5 120

Пресная вода E6 121

Эмиссии парниковых газов E1 122

Услуги по сохранению биоразнообразия и экосистем E5 128

Сбросы в водоемы E7 134

Выбросы в атмосферу, не относящиеся  
к парниковым газам E8 134

Разливы нефти в окружающую среду E9 138

Отходы E10 141

Вывод из эксплуатации и восстановительные меры E11 143

Энергия E2/E3 146

Сжигание газа на факеле E4 148

Проекты инфраструктуры и социального назначения: SE4 160

Программа спонсорства и благотворительности SE4 163

Местное содержание: политика и программы NCOC SE5 156

Наращивание местных производственных 
мощностей SE7 158

Профессионально-техническое обучение и передача 
знаний SE17 172

Замещение иностранных специалистов 
казахстанскими кадрами SE6 173

Деловая этика SE9, SE11, SE12 176

Предотвращение коррупции SE11/SE12 177

Участие в общегосударственной деятельности SE14 177

Взаимодействие с местным населением SE1 177

Трудовые ресурсы NCOC; трудовые права SE15, SE16, SE18 168

Права человека SE8, SE9, SE10 173

9.5. ТАБЛИЦА ОТЧЕТНОСТИ IPIECA 2015 

Отчет был подготовлен в соответствии со стандартами IPIECA. В этой таблице представлены показатели, 
приведенные в данном Отчете об устойчивом развитии из руководства IPIECA 2015 года.



…THE NORTH 
CASPIAN SEA 
PRODUCTION 

SHARING 
AGREEMENT 

was signed in Washington D.C., on 
November 18, 1997 by seven transnational 
petroleum producing, processing and 
exploration companies – Agip, British Gas, 
British Petroleum, Mobil, Shell, Statoil, 
Total and Republic of Kazakhstan, with 
the latter’s interests represented by 
KazakhstanCaspiShelf. The significant event 
was attended by President of the Republic 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and 
Vice President of the USA Albert Gore.

Did you know that?..
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ABOUT THE NORTH 
CASPIAN PROJECT

1.1. PROJECT DESCRIPTION

The North Caspian Project is the first major offshore oil and gas development in Kazakhstan. It covers three 
fields: Kashagan, Kairan, Aktote. 

The giant Kashagan field ranks as one of the largest oil discoveries of the past five decades, with approximately 
9-13 billion barrels (1-2 billion tonnes) of recoverable oil. The Kashagan reservoir lays 80 km offshore the city  
of Atyrau in 3-4 meters of water, and more than 4 km deep (4,200 meters).

THE COMBINED SAFETY, ENGINEERING AND LOGISTICS CHALLENGES IN A HARSH OFFSHORE 
ENVIRONMENT MAKE KASHAGAN PHASE 1 ONE OF THE LARGEST AND MOST COMPLEX 
INDUSTRIAL PROJECTS EVER DEVELOPED.

Sour Gas Reinjection  
The fluid being produced from Kashagan is a mix of hydrocarbons: light, gaseous components such as methane, 
ethane, carbon dioxide, and hydrogen sulfide, and heavier petroleum components. Kashagan as a reservoir is 

NCSPSA CONTRACT AREA
Atyrau

Kashagan Kairan

Aktote

Contract blocks
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characterized by high pressure (more than 700 bar), and a high concentration of hydrogen sulfide (H2S), making 
the gas “sour.”

Sour gas is treated to remove the H2S, and this process produces elemental sulfur. The amount of oil we can 
produce is limited by the amount of sour gas we can process. 

A positive feature at Kashagan is that sour gas at these high pressures, when re-injected, can actually 
enhance oil recovery. Thus sour gas re-injection is an optimal solution from both an environmental and 
production standpoint, allowing us to increase Kashagan’s oil recovery ratio while minimizing sulfur 
production. 

The light, gaseous components are separated from the heavier oil offshore on D-Island and about half of it 
may be re-injected under high pressure back into the reservoir, into the same rock formation from which it is 
produced. The remainder of the gas is sent to the Bolashak Onshore Processing Facility where hydrogen sulfide 
is removed from the sour gas. Some of the processed, or “sweetened,” gas is used for onshore and offshore 
power generation, and some is marketed as Sales Gas. 

More about NCOC’s Kashagan Phase 1 Project can be found on our 
website at www.ncoc.kz, including:

• History of Kashagan project in milestones
• Detailed description of project challenges
• Sulfur Management (Case Study)

Learn more

Drilling 
Island

CASPIAN SEA
Atyrau

Fuel Gas Line
Untreated Oil Line
Untreated Gas Line

Hub Island

Gas 
Re-Injection Well
Producing Wells

Bolashak

Gas Sales Line
Oil Sales Line

Ural River

Drilling 
Island

Drilling 
Island

Drilling 
Island

KASHAGAN  
DEVELOPMENT CONCEPT
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Future Projects  
Kashagan Phase 1 is the first development in the North Caspian Sea PSA license area, costing about US$55 billion. 
Commercial production began in 2016. 

NCOC has studied multiple development scenarios for Aktote and Kairan, located in shallow waters 
approximately 125 km southeast of Atyrau and 48 km east of NCOC’s D-Island hub. The two fields are similar to 
nearby Kashagan in terms of high sulfur content, high downhole pressures, and reservoir depths between 3 and 
4.5 km. Water depths are shallower than Kashagan, varying between 0-2 meters. 

As with other sour resources, standalone development will be challenging in the current cost and oil price 
environment. Synergistic development of Aktote and Kairan could enhance the development of Kashagan 
future phases. However, more time is required to better understand Kashagan field performance and use that 
knowledge to improve development plans. In 2018, the RoK Government granted NCOC a five-year extension of 
time until end of 2022 for additional study of development options.

NCOC is actively studying opportunities for further growth within the North Caspian Project. It may include 
expansion of onshore processing capacity, new offshore islands and new wells. 

1.2. 2019 ACTIVITIES 

From the start of production at Kashagan in 2016 to year-end 2019, NCOC has produced 36.6 million tonnes 
of stabilized oil. Overall production reliability remains high and has continued to exceed expectations, allowing 
NCOC to keep flaring to a minimum.

In 2019 NCOC safely completed its first major turnaround of Kashagan offshore and onshore facilities 10 days 
ahead of schedule. 

During the 2019 Turnaround NCOC modified the offshore gas injection system. Higher gas reinjection rates 
resulted in oil production increase approximately by 30 thousand barrels per day and actual average oil 
production rate of 370 thousand barrels per day.

Driven by successful completion of the turnaround and modification of the gas injection set-up offshore, the 
total volume of oil production was 14.13 million tonnes, 7% higher than in the previous year. 

In 2019 the amount of exported sulfur reached 1.5 million tonnes, 14% higher than in the previous year. 

Near-Term Outlook 
Further possible steps include upgrade of the existing raw gas injection compressors at Kashagan, ramp 
up of offshore and onshore capacities, additional drilling and construction of additional pipelines between 
the facilities. These improvements if agreed with the Government of Kazakhstan and our investors, would 
enhance production rate to 450 thousand barrels per day or higher.

1.3. EXPORT OPTIONS

SINCE MID-NOVEMBER 2017 ALL OIL HAS BEEN EXPORTED VIA THE CASPIAN PIPELINE CONSORTIUM’S 
NEWLY-EXPANDED ATYRAU-NOVOROSSIYSK PIPELINE. BEFORE THAT TIME, SOME VOLUMES HAVE BEEN 
ALSO EXPORTED NORTHBOUND THROUGH ATYRAU-SAMARA (CONNECTION TO RUSSIAN TRANSNEFT 
SYSTEM). THERE IS ALSO OTHER EASTBOUND ROUTE VIA ATYRAU-ALASHANKOU PIPELINE, NOT 
CURRENTLY USED FOR TRANSPORTING KASHAGAN VOLUMES.

Sales gas is shipped through a dedicated pipeline to Makat and then onward via KazTransGas infrastructure. 
Sulfur is being shipped by rail. 
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SHAREHOLDERS

Most of the sulfur is delivered to the European Sulphur Terminal at Ust Luga near St. Petersburg, with about 
one in six of the trains going to Port Kavkaz on the Black Sea. Most Kashagan sulfur is headed for the North 
African fertilizer market, with significant quantities also being sold to Turkey, Brazil and the USA, and some 
cargoes even reported going to South Africa and China. With the growth in volumes, Kashagan sulfur has 
now become an important player in the global sulfur market.

Each shareholder is independently responsible for transporting and marketing its own share of production.

1.4. NCOC GOVERNANCE AND MANAGEMENT SYSTEMS 

The North Caspian Project is developed under the Production Sharing Agreement in respect of the North 
Caspian Sea, signed by the Republic of Kazakhstan and an international consortium of major oil and gas 
companies in 1997. 

Today the Consortium includes seven of the world’s largest and most experienced energy companies: 
KazMunaiGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total, CNPC and Inpex. Each shareholder is independently responsible 
for transporting and marketing its own share of production, and for reporting and sharing that production 
with the Government according to the NCSPSA.

Samara

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

KYRGYSTAN
CHINA

MONGOLIA
KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

GEORGIA

AZERBAIJAN
TURKEY

ARMENIA

IRAN

IRAQSYRIA

Ceyhan

Tbilisi

Novororossiysk

Baku

Kuryk

Atyrau

Eskene

Kenkiyak
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Atasu

Alashankou

CRUDE OIL EXPORT ROUTES
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1 Here and elsewhere in this document the abbreviation NCOC refers only to North Caspian Operating Company N.V. The term Operator may 
refer to NCOC, or to any of the previous Operators under the NCSPSA, as appropriate in context.

The Project is managed by an Operator, acting on behalf of the shareholders. Prior to 2015, the North Caspian 
Project was operated under a model in which the Operator delegated certain development and production 
activities to four “agent” companies. In late 2014, the shareholders agreed to further integrate and consolidate 
management with nomination of a single Operator – North Caspian Operating Company N.V. (NCOC)1. The top 
executive officer of NCOC is Managing Director.

To ensure compliance of Company’s systems and processes with the highest international standards, NCOC 
holds the following certifications:
• ISO 9001:2015 (Quality Management Systems)
• ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems)
• OHSAS 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System)

The external verification for these awards requires NCOC to regularly demonstrate not only compliance, but 
also continuous improvement in its management systems.



...13 MILLION TONNES 
OF ROCK WERE USED 
FOR CONSTRUCTION 

OF ISLANDS
as well as 200,000 m3 of cast concrete. The weight of 
equipment installed on the islands is 107,000 tonnes, 
which is twice as high as the weight of the steelworks 
in the world’s highest building Burj Khalifa in Dubai.

Did you know that?..
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NCOC  
PERFORMANCE DATA

2016 2017 2018 2019

PRODUCTS

Oil Production (wellhead, million tonnes) 0.96 8.29 13.22 14.13

Gas Production (wellhead, billion standard cubic meters) 0.59 4.80 7.70 8.45

• Of which reinjected (billion standard cubic meters) 0 0.32 2.24 3.15

Sulfur Production Exported (thousand tonnes) 0 109 1,056 1,207

• Sulfur in block storage, year-end (thousand tonnes) 120 1,121 1,409 1,527

HEALTH AND SAFETY

Occupational injury and illness

• Total Recordable Injury Rate (TRIR), per million man-hours 0.81 0.60 0.44 0.88

NCOC Employees 0.86 0.76 0.66 0.47

Contractors 0.80 0.55 0.36 1.01

• Lost Time Injury Frequency (LTIF), per million man-hours 0.29 0.32 0.09 0.11

NCOC Employees 0.57 0.30 0.17 0

Contractors 0.22 0.33 0.06 0.14

• Fatalities 0 0 0 0

• Fatal Accident Rate, per million man-hours 0 0 0 0

• Fatal Incident Rate, per million man-hours 0 0 0 0

Number of Process Safety Tier 1 Events (per API RP 754²) 0 3 0 0

Number of Process safety Tier 2 Events (per API RP 754²) 1 11 2 0

ENVIRONMENT

Greenhouse Gas Emissions

• Direct (Scope 1), thousand CO₂-equivalent tonnes3 1,395 2,974 3,333 3,068

² API RP 754 is American Petroleum Institute Recommended Practice 754, which classifies process safety indicators for the petrochemical and 
refining industry into four tiers. Tiers 1 and 2 are considered suitable for public reporting. (See www.api.org.)

³ The Global Warming Potential multipliers used to calculate CO₂ equivalence are 21 for CH₄ and 310 for N₂O, using 100-year time horizons, 
based on RoK Ministry of Environmental Protection Order № 280-e(p) of 5 Nov 2010 “Об утверждении отдельных методик по расчету 
выбросов парниковых газов.” Emissions are calculated at the facility level based on approved methodologies and requirements established 
by the RoK Environmental Code and applicable regulation, and consistent with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories.
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2016 2017 2018 2019

Carbon dioxide (CO₂), thousand tonnes 1,384 2,852 3,158 2,885

Methane (CH₄), thousand CO₂ -equivalent tonnes 6.2 115 167 175

Nitrous oxide (N₂O), thousand CO₂-equivalent tonnes 4.7 6.7 8 7.9

•  Indirect (Scope 2, imported energy), thousand CO₂-
equivalent tonnes ⁴ 10.3 10.2 10 8

• GHG intensity, CO₂-equivalent tonnes per 1000 equivalent 
tonnes of oil produced ⁵ Н/П 237 180 159

Energy Use 

• Total, million gigajoules (GJ)⁶ 14.0 29.8 42.25 37.63

• Energy intensity, GJ per equivalent tonne of oil produced⁶ Н/П 2.36 2.05 1.94

• Total energy exported (imported) by NCOC, million GJ (0.11) (0.12) (0.11) (0.11)

Hydrocarbon Flaring,  
standard⁷ million cubic meters 129 104 63 57,7

Fresh water

• Total volume withdrawn, thousand cubic meters 1,014 1,148 964 1,064

• Total generated from seawater, thousand cubic meters 112 21 36 39

• Total volume consumed, thousand cubic meters 1,126 1,169 1,000 940

• Freshwater intensity, tonnes of water consumed  
per 1000 equivalent tonnes of oil produced⁶ Н/П 93 52 55

Controlled Discharge to Surface Water

• Hydrocarbons, metric tonnes 0 0 0 0

Air emissions

• Volatile organic compounds (VOCs) emitted, metric tonnes 637 921⁸ 943 1,113

• Sulfur dioxide (SO₂) emitted, metric tonnes 56,408 41,717 27,949 22,760

• Nitrogen oxides (NOₓ) emitted, metric tonnes 1,430 2,874 2,550 3,711

⁴ РCalculated from indirect electricity consumption using a demand-side emission factor of 0.921 tCO₂/MWh for Kazakhstan grid (combined margin)  
in 2019, per “Методика расчёта коэффициента выбросов для электроэнергетических систем,” Kazakh Scientific Research Institute of Ecology  
and Climate of RoK Ministry of Environment (2012), based on the EBRD methodology in the Appendix (Lahmeyer International, 2012), available  
from the KazEnergy GHG standards website.

⁵ The normalization factor for intensity figures in 2019 is 19.325 million tonnes oil equivalent (TOE). This is calculated from the total wellhead production  
of crude oil, dry gas and natural gas liquids (including flared gas and gas used for fuel but excluding gas reinjected into the reservoir) in TOE, according 
to “Recommended normalization factors for environmental performance data” in 3rd edition (2015) of IPIECA “Oil and Gas Industry Guidance  
on Voluntary Sustainability Reporting,” p.37. Physical tonnes of crude oil are converted to TOE by multiplying 1.018 TOE/tonne oil. Physical volumes  
of associated gas are converted to TOE by multiplying 0.932 TOE/000 Sm3. The conversion factors are specified in Appendix 2 of the Order  
of the Chairman of the Statistics Committee of the RoK Ministry of National Economy № 160 of 11 August 2016 “Methodology to form fuel-energy 
balance and calculation of certain statistics indicators typical for the energy industry.”

⁶ 1 megawatt-hour (MWh) = 3.6 gigajoules (GJ).

⁷ Standard cubic meter at 20°С and pressure 1 atm. The format for reporting amounts flared is established in RoK Government Decree № 1104 
of 16 October 2014.

⁸ Updated from 2017 report of 608 tonnes to include emissions from evaporation ponds.
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⁹  Employees of NCOC N.V. only. “Management” corresponds to NCSPSA categories 1 and 2, “technical and engineering” to NCSPSA categories 
3 and 4, and “worker and support” to NCSPSA category 5. 

¹⁰  Local goods, works and services are defined per the Unified Methodology on local content calculations, defined in the 2010 RoK Law “On 
Subsurface and Subsurface Use.” (See Link to definition of local content in Subsoil Law used by NCOC.)

2016 2017 2018 2019

Spills to the environment 

• Number of spills >1 bbl reaching environment 0 0 0 0

• Volume of hydrocarbons (oil) spilled, metric tonnes 0 0 0 0

Waste

• Total quantity of waste disposed, metric tonnes 23,205 26,353 10,976 13,726

Of which classified as hazardous by local regulation,  
metric tonnes 12,090 17,310 5,731 9,092

 SOCIO-ECONOMIC

Nationalization of NCOC Workforce ⁹

• Percentage of national employees in management 69 75 80 82

• Percentage of national employees in technical and 
engineer-ing positions 96 97 95 95

• Percentage of national employees in worker and support 
po-sitions 100 100 100 100

Composition of NCOC Workforce,  
percent women employees 33 32 32 29.18

Cumulative number of Kazakhstan citizens receiving 
NCOC-sponsored training, thousands 15 16 16 18

Cumulative value of intensive job-related training  
for NCOC employees who are Kazakhstan citizens,  
million U.S. dollars

255 260 263 289

Cumulative payments to local suppliers for goods, 
works and services¹⁰, billion U.S. dollars 13.3 13.7 14.1 14.8

Cumulative direct contribution to social infrastructure 
and community donations, in Atyrau and Mangystau 
Oblasts, million U.S. dollars

526.5 571.4 640 718.1
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...AT THE PEAK OF 
CONSTRUCTION 

IN 2010, THE 
KASHAGAN  

PHASE 1 PROJECT
employed more than 42,000 workers, 
including contractors. NCOC remains a 
major employer in Atyrau and Mangystau 
Oblasts today. 

Did you know that?..
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Narrative reports on NCOC performance are divided into six key aspects of sustainability, as shown graphically 
below. This manifests our concept of sustainability as the integration of economic, social and environmental 
concerns. Each of the aspects has narrative descriptions, putting results in context with explanation, and occasionally 
providing a case study to illustrate progress toward goals. The topics covered are determined by “common” 

SUSTAINABILITY

• Jobs created
• Skills enhancement
• •Local economic  

impacts
• Social 

investments
• Business ethics
• Corruption
• Advocacy 

and lobbying

SOCIO-ECONOMIC ECO-EFICIENCY

SOCIO-ENVIRONMENT

• Energy use
• Alternative 

energy
• Flared gas

• Diversity and inclusion
• Human rights
• Community  

engagement
• Labour standards
• Grievances
• Cultural heritage

• Oil spills
• Waste
• Emissions to air
• Biodiversity and 

ecosystem services
• Discharges to water

ENVIRONMENTAL
STEWARDSHIP

SOCIAL
PROGRESS

• Safety and health
• Climate change
• Local environmental impact
• Fresh wate
• Process safety and asset integrity

ECONOMIC
GROWTH
• Revenue transparency

REPORT  
STRUCTURE
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reporting requirements of the IPIECA guidelines (3rd ed., 2015) and our analysis of issue materiality. (See the section 
“Reporting Process” for more detail.)

3.1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

On September 25, 2015, the United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, including 17 Sustainable Development Goals (SDGs) aimed at addressing some of the world’s 
pressing economic, social and environmental challenges. UN member states are expected to use the SDGs 
to frame their development plans, and there is recognition that businesses like NCOC will also play a role in 
achieving them. In this report, we highlight some of the ways we hope to contribute to achieving SDGs in 
Kazakhstan by denoting certain sections with an appropriate logo, according to the legend below. 

PROCESS SAFETY AND ASSETS INTEGRITY
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ NCOC 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

SHAREHOLDERS

LOCAL AUTHORITIES

NATIONAL GOVERNMENT 
AND PARLIAMENT

MINISTRY OF ENERGY 
AND PSA LLP AUTHORITY

LOCAL COMMUNITY 
AND NGOs STAFF

MASS MEDIA

INDUSTRIAL ASSOCIATIONS 
AND EMBASSIES

CONTRACTORS/
POTENTIAL VENDORS

INDUSTRY PARTNERS

REGULATOR OFFICES

TRADE UNIONS

NATIONAL GOVERNMENT AND PARLIAMENT
• Day to day communications on business  

issues 
• Visits to Company facilities
• Foreign Investors Council sessions
• Working Group sessions

SHAREHOLDERS 
(KMG, Eni, Shell, ExxonMobil, Total, CNPC, Inpex)
• Shareholders Committee
• Shareholders Advisory Committee 
• Human Resources & Talent Committee
• Audit & Performance Assessment  

Committees 
• Joint Procurement Council meetings

MINISTRY OF ENERGY AND PSA LLC AUTHORITY
• Management Committee meetings
• Environment Health & Safety Sub  

Committee
• Local Content Sub-Committee meetings
• Community Affairs Sub Committee meetings
• Annual Work Program and budget meetings
• Day to day communications on business  

issues

CONTRACTORS/POTENTIAL VENDORS
• Vendor qualification 
• Forums, conferences, workshops
• International certifications 
• Business meetings, familiarization visits

LOCAL COMMUNITY & NGOs 
(communities around project facilities, non-
governmental organizations, opinion makers, 
public foundations)
• Advisory councils, meetings
• Public hearings, round tables
• Sponsorship & Donations (S&D) programme 

implementation
• SIP/S&D projects handover events and community 

outreach events
• Community feedback 

TRADE UNIONS
• Grievance mechanism for employees’ appeals 

on social and labour issues to the HR Employees 
Relations unit 

• Collective Agreement discussion 
• Quarterly, monthly performance  

meetings

NCOC STAKEHOLDERS
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ NCOC 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

SHAREHOLDERS

LOCAL AUTHORITIES

NATIONAL GOVERNMENT 
AND PARLIAMENT

MINISTRY OF ENERGY 
AND PSA LLP AUTHORITY

LOCAL COMMUNITY 
AND NGOs STAFF

MASS MEDIA

INDUSTRIAL ASSOCIATIONS 
AND EMBASSIES

CONTRACTORS/
POTENTIAL VENDORS

INDUSTRY PARTNERS

REGULATOR OFFICES

TRADE UNIONS

INDUSTRY PARTNERS
(Oil and Gas companies)
• Conferences, forums, visits
• Joint meetings with RoK authorities and 

engagement in working groups 

MASS MEDIA
(national, regional, local)
• Regular interaction by correspondence, briefs/

statements/press releases, meetings, public events 
and VIP visits

• Communication via website, publications, 
interview, videos in different mass media, 
corporate videos, corporate magazine.

• Мass media tours to Company facilities 

STAFF
• Engagement meetings of Senior Leadership team 

& employees
• Talent & Leadership development
• Annual HSSE Awards ceremony for NCOC 

employees and contractors 
• Performance recognitions
• Safety Stand Down meetings
• Boot camp for newcomers and line managers

• Professional holiday celebrations 
• Internal Communication tools 

REGULATOR OFFICES
• Day to day communications on business issues 
• Obtaining of RoK Permits/Approvals
• Inspection, audits, status update reports & 

meetings
• Integrated emergency exercises
• Litigations

INDUSTRIAL ASSOCIATIONS AND EMBASSIES 
(business associations, chamber of commerce)
• Conferences, forums, visits
• Joint meetings with RoK authorities  

and engagement in working groups

LOCAL AUTHORITIES
• Day to day communications on business issues 
• Forums, conferences 
• Public events & celebrations
• Community Affairs Sub Committee meetings
• Local Content Sub-Committee meetings
• Environment Health & Safety Sub  

Committee



was constructed with the use of 60,000 tonnes  
of steelworks, which is 8 times heavier than the 
weight of the Eiffel Tower. The total length of 
pipelines is 510 km.

...BOLASHAK ONSHORE 
PROCESSING FACILITY

Did you know that?..
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SOCIO- 
ENVIRONMENT

4.1.  HEALTH AND SAFETY

HEALTH AND SAFETY IS A CORE VALUE AT NCOC.

In 2019 we continued to focus on no harm to people and no leaks in line with our Goal Zero vision. We are proud 
to report that NCOC completed the year without a single Tier 1 or Tier 2 Process Safety Incident. 

The continued success of our company is embedded in our commitment to health and safety and our dedication to 
providing a work environment in which everyone is treated fairly and has an opportunity to maximize their potential. 

2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL RECORDABLE INJURIES 24 31 15 10 24

LOST TIME INJURIES 9 11 8 2 3

Our employees and contractors are expected to comply with our Golden Rules of Safety and to intervene and stop 
the work when it is not safe.

Total manhrs

TRIR YTD

LTIF YTD

0
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0.79 0.81

0.60

0.44

0.88
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More about NCOC’s health and safety programmes can be found on 
our website at www.ncoc.kz, including:

• General Business Policy on Health, Safety, Security & Environment
• “Lead2Safety”
• “Golden Rules”
• Root Cause Analysis
• “SAFE-R” Reporting
• “GRuVIS,” the Golden Rule Visible Implementation System
• “Tool Box Talks”
• Workforce Health

Learn more

Injury prevention is a priority and therefore, we investigate all incidents and high potential near misses to learn from 
them. We strive also to learn from incidents not our own, sharing learnings to improve safety performance across 
industry.

In 2019 NCOC had 24 recordable incidents, three of which were Lost Time Injuries. The Lost Time Injury Frequency 
(LTIF) slightly increased from 0.09 in 2018 to 0.11 in 2019. This compares well to the industry LTIF average of 0.26 as 
reported in 2018 by the International Oil and Gas Producers (IOGP). 

The Total Recordable Injury Rate (TRIR) increased from 0.44 in 2018 to 0.88 in 2019. Approximately one third of the 
incidents occurred during the 2019 Turnaround. Although the rate increased in 2019 following steady and significant 
improvements from previous years, it still compared favorably to the industry TRIR average of 0.99 as reported in 
2018 by IOGP.

In 2019 the number of man-hours worked increased from 22.5 million in 2018 to 27.2 million in 2019. Again, the 
increase was due to the Turnaround. 

Numbers within the gold 
diamond represent incidents 
with an actual or potential 
severity level fatality or life-
altering injury – HiPo

Multiple Fatalities

Fatality

Life-Altering Injury

Lost Time Injuries (3) +  
Restricted Workday Case (15)

Medical Treatment Case +  
First Aid

Near miss,  
property damage,  

vehicle incidents

0

0

0

0

0

2+1

18

4+29

229

PYRAMID OF INCIDENTS  
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In 2019 we focused on improving the visibility of High Potential Incidents (HiPos) in our internal reporting and 
reviews. The new pyramid emphasizes the internal diamond to highlight HiPo incidents. This new Diamond 
Pyramid is shared with stakeholders. By highlighting 'diamond' incidents, our senior management is focusing 
attention on higher risk areas to reduce the occurrence of incidents that have the potential to cause a fatality  
or life-altering incident.

Close attention placed to the areas where we have the highest risk. For NCOC in 2019 these high focus areas 
include Road Transport, Dropped Objects and Lifting & Rigging.

4.2. PROCESS SAFETY AND ASSET INTEGRITY

Process Safety is about ensuring we consistently strive for zero leaks. It is about keeping our hazardous 
substances such as oil and gas contained and within the pipes, tanks and vessels so that we do not harm  
the environment or cause a safety incident. Process Safety starts with proper design of our facilities.  
We then move our attention to maintaining, inspecting and operating those facilities with the upmost  
of discipline. 

Process Safety discipline requires cross-functional collaboration to define required controls and identify  
and maintain barriers that are required to prevent incidents. 

NCOC utilizes key performance indicators to drive attention to needed areas. One of those indicators  
that NCOC improved in 2019 is its attention to identification of small leaks, weeps, and seeps. The goal  
is to identify leaks early, when they are small and then ensure those leaks are corrected before they can  
cause a safety or environmental consequence.

In 2019 NCOC took steps to better communicate process safety challenges and necessary behaviors  
to the workforce. By introducing Process Safety Fundamentals we were able to ensure our employees  
and contractors had a better understanding of risks and barriers. We are working across our facilities  
to apply a reflective approach to learning and encourage employees and contractors to discuss safety  
and risk in everyday conversations to better understand how we can direct individual behaviors to better 
prevent unplanned releases from our operations.

We continue to take steps to understand all operating risks and how multiple risks in areas of the facility 
cumulate to increase the overall risk to NCOC. This new approach, called Cumulative Risk Management,  
will be the basis for managing overall risk across our facilities with the aim of having simpler and safer ways  
of working. 
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We measure and report process safety incidents according to industry standards using a tiered system 
with Tier 1 incidents being the most significant. The attention and focus placed on Process Safety has 
led to an outstanding year for NCOC in which we completed the year without a single Tier 1 or Tier 2 
incident.

4.3. FRESH WATER 

NCOC IS COMMITTED TO MAXIMIZE CONSERVATION OF FRESH WATER.

Water Risk  
NCOC onshore operations are located in an area identified by the WRI Aqueduct Water Risk Atlas (2014)  
as medium to high risk exposure for oil and gas operations. 

OPF facilities are located in a region with very limited surface fresh water reserves. Groundwater has high 
salinity and cannot be used as a water source. 

Due to the lack of own resources of fresh water, water is supplied from the Volga River in the area of Astrakhan  
and transported along the north-eastern coast of the Caspian Sea through Astrakhan – Mangyshlak pipeline 
operated by Main Waterline LLP. Water is supplied under the contract from Astrakhan – Mangyshlak pipeline 
to NCOC facilities for operational needs of OPF and domestic needs of the camps throughout the year. Bottled 
water is used at offshore and onshore facilities for drinking needs of employees. Water for Atyrau Training 
Centre and offices located in the city is supplied from the city water main.

Performance  
The total volume of water withdrawn during NCOC operations in 2019 was 1,064 thousand m³. This includes  
39 thousand m3 of desalinated fresh water in 2019. The return water from the desalination unit in the volume  
of 88 thousand m³ is discharged into the sea in accordance with the special water use permit. The volume of fresh 
water consumed by NCOC onshore facilities is 940 thousand m3. There is a slight increase in fresh water consumption 
as compared to the previous year. This is due to a scheduled maintenance. Accordingly, the volume of fresh water 
consumed per unit of production in 2019 was 55 tonnes of water per thousand equivalent tonnes of oil.

Offshore facilities also need fresh water: about 39 m³ were produced by offshore desalination units in 2019.  
This replaced fresh water that would otherwise be sourced from onshore.

Policies, plans and programmes  
We consider it our responsibility to other water users in this area to use our portion of the fresh water supply 
efficiently and sustainably. The used water is treated and discharged to lined evaporation ponds within the 
sanitary protection zone. It does not come in contact with groundwater or soil. It evaporates and is not returned 
to the local watershed. Since there is no return flow, the only way to share more water with other users in this 
watershed is to reduce the amount of fresh water we withdraw. Multiple re-use (recycling) of the water is the best 
way to achieve this goal. 
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In 2019 NCOC treated and recycled about 82 m³ of water for greenbelt irrigation, dust suppression 
at onshore facilities in Mangistau and Atyrau Oblasts and for domestic use at the offshore facilities. 
The highest effect can be achieved by water recycling, i.e. the volume of water recycling in 2019 was 
315,370 m³. As reported last year, NCOC halved the total amount of water withdrawn for Bolashak OPF 
needs from the Astakhan-Mangyshlak pipeline by recycling water from the Tail Gas Treatment Unit. 
In 2019 NCOC continued to pursue plans for additional wastewater treatment. Completion of the new 
facilities, expected in 2022, will further reduce water intake up to 70% and enhance the quality of water 
discharged into evaporation ponds.

4.4. GREENHOUSE GAS EMISSIONS

NCOC SUPPORTS THE PRINCIPLE OF COMMUNITY AND BUSINESS CONSOLIDATION IN 
ORDER TO ACHIEVE THE STATED OBJECTIVES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN UNDER 
THE COP 21 PARIS AGREEMENT AND IS COMMITTED TO REDUCE ITS GHG EMISSIONS TO THE 
LOWEST LEVEL COMPATIBLE WITH OPERATIONAL CONSTRAINTS AND SAFETY. WE BELIEVE 
THE MOST EFFECTIVE WAY TO ACHIEVE THIS IS A COMBINATION OF HIGH OPERATIONAL 
RELIABILITY, AND CONTINUAL IMPROVEMENT IN THE EFFICIENCY OF OUR ENERGY USAGE.

In 2018 the RoK Government re-started a GHG emissions trading system. NCOC received a quota 
of 13.6 million tonnes of CO₂ to be emitted according to the approved National Plan for 2018-2020,  
and in the 2018-2019 period NCOC used about 44% of allowed quota.

Total direct Greenhouse Gas (GHG) emissions from NCOC operations in 2019 totaled 3,068 metric 
tonnes CO₂-equivalent, including 2,885 tonnes of carbon dioxide (CO₂), 175 CO₂-equivalent tonnes of 
methane (CH₄), and 7.9 thousand CO₂-equivalent tonnes of nitrous oxide (N₂O). This total volume includes 
emissions from mobile and stationary sources. 

There are almost no changes in the absolute values of emissions since 2017. Thus, the total specific 
emissions had reduced by 1.5 times vs 2017.

In 2019, 25 shut-off and control valves were tested for a leak-proof under the pilot project at onshore 
operational sites with 10 valves repaired during the scheduled maintenance works. As a result of such 
activity, the avoided volume of GHG emissions from flaring was 1.6 thousand tonnes of CO₂-equivalent.

NCOC production facilities are self-sufficient in electricity, heat and steam supplies, which significantly 
increases the share of direct emissions (Volume 1) of the Company. Emission sources under the category 
Energy Activities have the greatest contribution and make up 70% of the Company’s total emissions.
Indirect emissions (Volume 2) arise from purchased power for support facilities such as Bautino base and 
Atyrau Training Center. The total indirect GHG emissions from NCOC operations in 2019 totaled 8,003 
metric tonnes CO₂-equivalent, all carbon dioxide. 

Normalized GHG emissions intensity (the proportion of greenhouse gases emitted per unit of production) 
in 2019 was 159 CO₂-equivalent tonnes per 1,000 equivalent tonnes of oil produced. Comparison with 
other projects is difficult, due to methodological and baseline differences. As a rule, an offshore sour 
oil production project, such as North Caspian Project, which also has a high content of carbon dioxide 
in associated gas, will presumably have higher specific greenhouse gas emissions than onshore oil 
production projects with lower power consumption or sweet oil production projects operating in a 
stable mode. The best way is to use by stakeholders the intensity rates to compare NCOC performance in 
different years.

There are various approaches to estimating Other Indirect (“Volume 3”) emissions. NCOC will report 
volumes of produced oil and gas to enable stakeholders to estimate these emissions generated from 
NCOC operational cycle using their preferred methodology. 
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TURNAROUND
A turnaround is a complete shutdown of operations for a short period  
every two to three years.

In 2019 NCOC successfully completed its first major turnaround of Kashagan facilities. The success 
of turnaround was based on safety, high quality, shortest possible time, and minimum cost.

During 35 days of full shutdown NCOC implemented maintenance and safety inspections, and a 
number of projects to improve operational safety and competitiveness in future. These projects 
include the reboiler project at the Onshore Processing Facility, well conversion project offshore, 
and a large number of small and very crucial projects. Also, the offshore gas injection system was 
modified during the turnaround. This allowed NCOC to increase gas injection and oil production 
up to 370 thousand barrels per day.

Given the size of the Company’s offshore and onshore facilities, it was a challenge to ensure 
safety of the operations and the people involved in such operations. 

Around 6,000 people, mostly Kazakhstan citizens, were involved in the shutdown activities at peak.

Turnaround project involved 42 contractors, out of which 32 were local contractors. The share 
of local Goods, Works and Services (GWS) reached 57.7%. Main contributors in Local Content 
performance during Turnaround were PSN Kazstroy JSC, ERSAI Caspian Contractor LLP, 
KTR EthosEnergy LLP, NefteStroiService LTD, and many others.

For the first time ever in Kazakhstan NCOC used a new Unmanned Ariel Vehicle (UAV or Drone) 
during the Turnaround. UAV called Elios was used to inspect the refractory lining in the two 
thermal oxidizer stacks in Oil and Gas facilities in OPF. Rather than the traditional scaffolding or 
rope access, we used UAV and took HD video and photos all the way to the top of the stack. The 
use of drone reduced HSSE exposure and saved costs.

CASE STUDY
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A high profile event designed to assure Medical Emergency Response preparedness for 
Turnaround 2019 was conducted on April 10. NCOC Health department coordinated a large-scale 
mass casualty exercise jointly with Atyrau Oblast Hospital, turnaround medical subcontractors 
and Atyrau City Ambulance Station. The aim of the exercise was to test the communication and 

coordination between NCOC Health department, Turnaround medical contractors, Atyrau Oblast 
Hospital and Atyrau Ambulance services. In addition, the exercise enabled a close assessment of 
Atyrau Oblast Hospital’s ability to triage and deal with multiple casualties arriving simultaneously. 

More than 50 participants were involved in the event including doctors, nurses, paramedics, and 
management, as well as the media 

Besides the obvious technical improvements that come from such a drill, it was also an 
opportunity for Atyrau Oblast Hospital, Ambulance station and Turnaround medical contractors 
to experience firsthand the NCOC values of leading in Safety & Health. Coaching each other on 
how to work safely and working in partnership with the community was useful for all parties.

CONFINED SPACE ENTRIES 160

MLN MAN-HOURS 1.3

CONTRACTOR COMPANIES 40+

CONTRACTORS TRAINED 6,900+

OFFSHORE PROJECTS 54

ONSHORE PROJECTS 117
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visited Kazakhstan for the first time  
in 2013 and the first place where he landed 
was Bolashak Onshore Processing Facility.

…PRIME MINISTER 
OF THE UNITED 

KINGDOM  
DAVID CAMERON

Did you know that?..
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5.1. POLICIES AND PROGRAMMES

Policies  
NCOC is committed to developing a world-class project that is designed and operated in a manner protective 
of the unique, sensitive environment of the North Caspian Sea. We conduct our operations responsibly 
and in full compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan, and in line with accepted international 
regulations, standards, and best practices. According to NCOC Contract Management Policy all contractors 
are obligated to adhere to our Health, Safety and Environmental policies in all aspects of their work with us 
based on impact of their contracts with NCOC on health, safety and environment.

One of the crucial business approaches of the Company is risk management. Conceptually, that means 
identifying and understanding the risks of any action and its potential impacts; taking steps to minimize that 
risk or mitigate its impacts down to acceptable levels; and continually re-checking the risks and improving the 
measures to address them.

Programmes 
Important environmental compliance and protection programmes include Environmental Impact Assessments, 
baseline studies and monitoring, and environmental sensitivity mapping.

ENVIRONMENTAL  
STEWARDSHIP

NCOC received a “Green Office” 
award at the Republican competition 
among Kazakhstani industrial 
facilities. 

The main criteria for competition 
included: 

• Energy saving and energy 
efficiency 

• Water saving
• Renewable energy development
• Proper waste management
• Environmental campaign aimed  

at reducing environmental 
footprint. 

This award represents tangible 
achievements and leadership in the 
field of energy efficiency, water savings, 
renewable energy development, proper 
waste management. It demonstrates 
NCOC commitment to sustainable 
development.

NCOC RECEIVED “GREEN OFFICE“ AWARD
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Availability 
NCOC shares the conclusions of its environmental monitoring in many forms: peer-reviewed academic 
publications, reports, public hearings, EIAs, presentations at public and industry forums, the NCOC website, 
media articles and company brochures.

NCOC provides the environmental monitoring data directly to the government agencies responsible for 
environmental protection, per terms of the North Caspian Sea PSA. These agencies ensure that the public 
is appropriately informed. For example, the Department of Environmental Monitoring of RGP Kazhydromet 
(RoK Ministry of Energy) publishes monthly, quarterly and annual reports on the state of the environment 
that include an appendix of analyzed data from NCOC air quality monitoring stations (AQMS) in Atyrau 
Oblast.

Environmental Protection Plans 
NCOC's environmental protection activities are guided by an Environmental Protection Plan that is 
approved annually by state environmental regulatory agencies. The annual EPP envisages the following 
types of projects: environmental surveys and monitoring of air, water, soil, and biodiversity; solid and liquid 
waste management; oil spill response; planting; and environmental awareness campaigns. Reports on 
implementation of the EPP are submitted to the governmental bodies on a quarterly basis. 

Environmental Support Team 
Environmental specialists of the environmental support team are present at each Company’s facility 
(Onshore, Offshore, Bautino Offshore Supply Base). The key objective of this environmental team is to 
cooperate with operations departments to ensure environmental compliance. This team closely interacts 
with NCOC employees and contractors directly on sites during briefings and daily inspections (scheduled, 
instruction-based, or unscheduled) conducted to verify compliance of the technical condition of equipment 
and operations with the requirements to environment protection and sustainable use of nature resources.

The team is also responsible for a prompt response to environmental emergencies, technical support in 
obtaining emission permits, monitoring of industrial waste and waste water management, support during 
monitoring activities, provision of data and primary environmental reporting.

More about NCOC’s environmental stewardship can be found on our 
website at www.ncoc.kz, including:

• General Business Policy on Health, Safety, Security & Environment
• Environmental Impact Assessments
• Baseline studies and monitoring
• Environmental sensitivity mapping
• Caspian Zero Discharge policy
• “No Routine Flaring” policy

Kazhydromet’s periodic bulletins, including data from Bolashak air 
monitoring stations, can be found at www.kazhydromet.kz. 

Learn more

NCOC SHARES ITS BEST PRACTICE
NCOC actively participates in various regional and international conferences, thus contributing to industry development. 

On 24-25 September, NCOC sponsored the Society of Petroleum Engineers (SPE) Symposium on Caspian Health, Safety, Security, 
Environment and Social Responsibility. Along with the local and global experts from the upstream, midstream and downstream 
sectors, NCOC shared its best practices, progressive approaches and innovative applications to enhance HSE performance. 
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5.2. BIODIVERSITY OF THE CASPIAN ECOSYSTEM

The Caspian Sea as an ecosystem has a high percentage of rare and endemic species found nowhere else. The 
North Caspian Sea is one of the most important stopovers along the migration routes in Eurasia, important 
nesting and mewing grounds for birds large populations and protected birds species. Geographical position, 
climatic and hydrological conditions make the North Caspian Sea a significant biodiversity centre. 

Protection and preservation of this area’s unique biodiversity is a top sustainability objective. 

Policy, plans and programmes  
In view of the specific environmental sensitivity of the North Caspian and Ural River delta, and Ural-Caspian 
unique biodiversity, the North Caspian Project was allowed to proceed in 1993 under the condition to 
comply with Special Environmental Requirements to Performance of Business and Other Activities in the 
State Nature Reserve Zone in the Northern Part of the Caspain Sea. This environmental regulation was 
developed by a group of leading Kazakhstan scientists and international experts and approved by the 
Government of the Republic of Kazakhstan. The document established seasonal restrictions on operations, 
requirements to take special actions on bioresources protection, performance of environmental monitoring, 
actions and quarantees in case of hydrocarbons spills, environmental expert review, etc. A number of 
other environmental legislations were developed and approved which NCOC adheres strictly in its offshore 
petroleum operation in order to preserve the biodiversity of the Ural-Caspian region and the environment of 
the North Caspian Sea.

In 2019 NCOC started the work on another update of the Biodiversity Action Plan (BAP) aimed at minimizing 
the potential impact of Company’s operations on the biodiversity. (More detailed information is given in NCOC 
environmental brochure “Environmental Surveys and Initiatives” on website www.ncoc.kz.)

Caspian Seal 
Similar to the previous years, since 2005, NCOC conducted winter seal monitoring in 2019 with involvement 
of Kazakhstani experts and under control of scientific-research institutes. The monitoring was conducted 
from Mangystau-3, Mangystau-4 and Tulpar icebreakers carrying cargo between Bautino Offshore Supply 
Base and Kashagan field with the direct involvement of experts– seal observers. In 2019, the monitoring took 
place in the period from February 1 to February, 28. At various times five volunteers from different NCOC 
departments were also present on board the icebreakers acting as seal observers and helping the experts in 
the surveys. 

In addition to scientific data collection, on-board observers help the ship captains to avoid seals, in compliance 
with the mitigation recommendations developed by marine mammal experts at the start of the project. This is 
complemented with helicopter reconnaissance flights over the seal concentration areas. The reconnaissance 
results are reported directly to the icebreakers, where captains and seal observers define the safest navigation 
route. Recently, the thermal infrared cameras have been installed on all NCOC ice-breakers. These cameras 
enable observers to watch the seals day and night, in blizzard or fog, at the distance of hundreds meters from 
the vessel, which allows bypassing the seal grounds in advance.

PLANTING 
“Green Shelter Belt” is a project approved by Atyrau Oblast Department for Natural Resources and Nature Use 
Regulation involving planting of trees and shrubs around Bolashak OPF as a buffer zone to absorb emissions.

9,000 trees were planted additionally in the period from 2017 to 2019. Seedlings with closed root system were delivered 
from local forest nurseries: common ash, Siberian pea shrub, broadleaf elm and Caspian willow. The survival rate has 
now reached 70%. 

Besides, 4,300 meters of plastic pipes were replaced in 2019, and the 9,366 linear meters long fence was built around 
the entire project area.
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Fish 
Fish studies are regularly performed in offshore project areas in spring, summer and autumn. Tissue samples of 
non-migratory fish indicator species (gobies) are tested at random for hydrocarbons and heavy metals content.

Sturgeons are the most valuable species in the Caspian Sea. These species are currently endangered. In 2014 
the Caspian Littoral States agreed to ban the commercial fishing of sturgeons to restore their population. 

More about NCOC’s actions to protect biodiversity can be found on our 
website at www.ncoc.kz, including:

• Caspian Seal surveys
• Seal protection measures
• Published research on the Caspian Seal
• Bird surveys
• A brief history of biodiversity preserves in the North Caspian
• Saiga tagging 
• Protected Nature Areas 
• North Caspian Marine Study
• Environmental Surveys and Initiatives

Learn more
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In 2019 NCOC continued its environmental management programme to support local fish populations by 
releasing 50,000 juveniles (fish youngsters) of sturgeon species to maintain populations of this valuable relict 
fish. The Company plans to continue releasing sturgeon juveniles in the Ural-Caspian Basin in the following 
years.

Bird Surveys in 2019 
Every year, over 280 species of birds migrate along flyways from Eurasia and Siberia to Africa and India, with long 
stopovers to shelter and rest in the reed beds of the North Caspian wetlands. 

The Operator has conducted annual and regular seasonal bird studies since 2000: two annual surveys during the 
seasonal migrations (in spring and autumn), a survey of nesting colonies distribution in near-shore areas during mating 
season, monitoring of wintering grounds for aquatic and semi-aquatic birds, and observations in the area of onshore 
and offshore operational facilities, and during summer nesting period.

The birds surveys cover a vast area from the Volga River delta in the west to the Emba River delta in the east, from 
Atyrau in the north to Aktau in the south.

The surveyor groups include NCOC ecologists, leading scientists and ornithology experts of Kazakhstan, and inspectors 
from Atyrau Oblast Department of Ecology and the Oblast Territorial Forestry and Wildlife Inspectorate. 

COMPREHENSIVE CASPIAN SEAL RESEARCH PROGRAMME 
In 2019 at NCOC initiative, the Programme for Comprehensive Caspian Seal Research within the jurisdiction of the 
Republic of Kazakhstan and Russian Federation was developed. The Programme aims at protection of environment and 
key habitats of Caspian seal as part of activities on conservation of the Caspian Sea biodiversity.

The Programme has been developed on the basis of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and its 
implementation will take 5 years (2019-2023).

This Programme covers the main areas and priorities that have come into focus of zoologists of various countries 
studying the Caspian seal:

I. Distribution and structure of the Caspian seal habitat, population size 
II. Welfare of the Caspian seal population; 
III. Status of the Caspian seal habitats (habitat quality assessment).

The Programme will allow comparison of the findings of the Caspian seal studies completed by scientists of different 
countries and identify key scientific actions for conservation of this species. All Caspian seal research activities under 
the Programme will be carried out using only non-invasive methods that do not harm the animals or the population as 
a whole.

Interstate studies are performed with involvement of leading scientific and research organizations of Kazakhstan 
and Russia such as Kazakhstani Agency of Applied Ecology LLP (KAPE), Kazakhstani Fishery Research and 
Production Centre, Research and Production Centre of Microbiology and Virology, Severtsov Institute of Ecology 
and Evolution under the Russian Academy of Science, All-Russian Research Institute of Fishery and Oceanography 
(VNIRO).

The Programme envisages aerial counts of seal populations, study of population wealth (assessment of biochemical, 
physiological, genetic and serological parameters) and seals migration (satellite tagging of seals).

Thus, in April of 2019, the performance of multispectral aerial survey of seal molting grounds on sandbanks in the 
Kazakhstan sector of the North Caspian Sea was tested. The aerial survey was based on the method of multispectral 
imaging of marine mammal rookeries: synchronized infrared and visible spectrum aerial survey of Caspian seal 
rookeries.

In November, 9 Caspian seals were caught and tagged in the area of the North Caspian Sea Channel (Prorva) with 
completion of morphometric research was completed. 

Demographic structure of the Caspian seal population (ratio of males to females of different ages) was studied and 
genetic material and other samples were collected in the seal rookeries. Biological samples were collected to assess the 
current state of the Caspian seal population.
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Distribution and number of birds in 2019 largely match seasonal and behavioral patterns of species: thus, 
141,000 birds were counted in spring (with 10-year average values of 153,000), 378,000 in autumn (with 
11-year average values of 357,000). However, further loss of habitats suitable for birds is noted along the 
northern coastline. This is caused by continuous falling of the sea level and regular fires, resulting in decrease 
of the bird numbers in the Volga and Ural River deltas and their noticeable increase in the area of the Seal 
Islands.

5.3. DISCHARGES TO WATER

NCOC follows the zero discharge policy: no disposal or discharges of waste and treated waste water into the 
natural surface waters including the Caspian Sea.

NCOC uses lined evaporation ponds as the safest available method for managing treated industrial water. 
Treated wastewater from industrial processes and treated domestic effluents are discharged via the strainer 
filters into evaporation ponds/ gathering ponds for further evaporation.

The total volume of hydrocarbons discharged with treated domestic effluents and industrial water into 
evaporation ponds was 1.6 tonnes in 2019 . A significant decrease in hydrocarbon discharge into evaporation 

CASPIAN SEA LEVEL 
North-East Caspian Sea has variable hydrological conditions. The average water depth in this part of the sea is slightly above 
3 meters, thus, even minor level changes may lead to major consequences.

NCOC uses a marine fleet at its offshore facilities to provide supplies to the islands and evacuate personnel in case of emergency. 
With critical drop of the water level, the marine navigation becomes difficult and performance of further operations is unsafe. This 
increases a need to study the causes of the Caspian Sea level fluctuations.

NCOC experts from Ice and Metocean Department perform continuous monitoring of the Caspian Sea level through instrumental 
measurements at own hydrometeorological stations. In addition, a number of scientific studies and surveys are conducted to 
simulate and predict the Caspian Sea level fluctuations.

The North-East Caspian Sea. The data analysis indicates that the Caspian Sea level is changing quite quickly.  
During the last 14 years, the sea level has significantly decreased. Thus, in 2005 the average level of the Caspian Sea was −26.95 
mBD (BD) and reached −28.20 mBD in 2019, which is 14 cm below the 2018 level, primarily due to the low water inflow from 
Volga River during the spring flood (70 km3 versus standard 120 km3), and also the increased rate of evaporation from the 
surface of the Caspian Sea and low precipitation directly onto the sea surface during the year.

Kashagan East. It is worth noting that the sea level in Kashagan field area is slightly different from the average level of the entire 
North-East Caspian Sea. This is due to shallow water level in the region and predominance of easterly winds causing down surges.
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ponds versus the previous year is due to the termination of industrial waste water discharge into a separate 
section PLWDA-9.

In 2019 NCOC obtained all permits for discharge of treated water to evaporation ponds in accordance with 
environmental requirements of the Republic of Kazakhstan.

As noted in the section about Fresh Water, NCOC is planning to start construction of an additional waste water 
treatment plant at Bolashak OPF in 2020. This will maximize our capacity for recycling the water generated by 
technical and operational processes.

5.4. NON-GHG AIR EMISSIONS

The primary air emission sources at NCOC facilities include flaring units, gas turbine units, heating and hot-
water boilers and diesel generators. 

The flaring unit is a part of any oil and gas production facility and functions as a so-called “relief valve” of the 
plant. A small ignition flame burns at all times, to ensure readiness to flaring. The height of the flaring unit 
ensures maximum dispersion of combustion products in the air. Power is supplied to onshore and offshore 
facilities by gas turbines units running on associated gas produced from Kashagan field. The turbines are 
equipped with special burners designed to reduce nitrogen oxide emissions. Boilers produce steam, heat 
water and provide heating for buildings. Boilers run on fuel gas, however, use of diesel fuel is also possible. 
Diesel generators are used only for stand-by power generation. 

In 2019 the volume of non-GHG air emissions from all NCOC operations totaled: 
• 1,113 tonnes of volatile organic compounds (VOCs)
• 22,760 tonnes of oxides of sulfur (SOₓ), and
• 3,711 tonnes of oxides of nitrogen (NOₓ excluding N₂O, which is reported under GHG Air Emissions).
 
As compared to 2018, VOC and NOₓ emissions increased due to higher hydrocarbon production. SOₓ 
emissions decreased due to reduced gas flaring during the turnaround.

Air monitoring is an important part of NCOC general programme for industrial environmental monitoring.  
It includes the following several components: 

Under-Plume Monitoring 
Periodically, under-plume monitoring is conducted, using a specialized vehicle with air sampling and 
meteorological instruments. Mobile (under plume monitoring) station is designed to take samples under 
the (gas) plume in order to identify the footprint of a given industrial emission source. The sampling point 
is selected based on the largest expected concentrations of impurities. Location of sampling points varies 
depending on the wind direction at 8 rhumbs. Under plume stations are the points located at fixed distances 
from the sources, so under plume monitoring stations are located within the SPZ at distances of 4 and 6 km 
from high-and low-pressure flares at Bolashak OPF and vary depending on wind direction. Observations 
are performed for specific pollutants characteristic of the emission source. Pollutant concentrations are 
measured weekly downwind at the above distances. The following meteorological parameters are determined 
simultaneously with air sampling: wind direction and speed, air temperature and atmospheric pressure, weather 
conditions and the underlying surface.

Monitoring at Emission Sources 
The Maximum Permissible Emissions Project (MPE) describes the facility and fixed processing equipment 
as an air pollutant source and provides brief description of the natural and climatic conditions in the area 
of operations. Maximum permissible emission rates are calculated for each emission source and they are 
binding on NCOC. Measurements of actual emissions from sources are made instrumentally. Flue sampling 
ports with specially equipped platforms are installed on the stack at every air pollution source (APS) for 
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a regular monitoring at emission sources. A gas probe and a Pitot tube immersed into the flue, record 
measurement parameters in the instrument’s memory, namely, nitrogen oxide, sulphur dioxide, carbon 
monoxide, aerodynamic properties, such as speed and temperature of the gas mixture, vacuum in the flue 
duct and separately atmospheric pressure. 

Air Quality Monitoring Stations 
Supported financially and technically by NCOC, 20 stations for continuous monitoring of the air quality are 
installed in Atyrau city and Atyrau oblast. They operate on a 24/7 basis to collect meteodata and measure 
the content of pollutants in the air. 4 stations are located along the perimeter of the 7-km sanitary protection 
zone of Bolashak OPF; 7 more stations are installed in close to and remote from Bolashak settlements 
including Dossor and Makat; and 9 stations are located in Atyrau city. 

The remote data transfer project has been implemented for the purpose of centralized data collection from the 
stations. It allows transfer of measurements data on 24/7 basis from every AQMS to the central computer in NCOC 
office, where such data is analyzed and stored. Simultaneously, the specialists of Atyrau Branch “KazHydroMet” and 
Atyrau Oblast Department for Natural Resources and Nature Use Regulation are provided with remote access to 
the data received from the Company’s stations and an opportunity for online monitoring of the air quality.

Hydrogen Sulfide 
Hydrogen sulfide (H₂S) is another non-GHG air emission. It is flammable and highly toxic, and has a strong, 
unpleasant odor. It may be generated anywhere that sulfur-containing organic materials decompose in the 
absence of oxygen, so is emitted naturally in marsh gases and volcanoes (sometimes in large quantities).  
It is produced during sour crude oil processing and transportation. 

NCOC specialists who work in immediate proximity to wellheads, flash gas compressors and other equipment 
receive special training and personal detectors. They wear masks and breathing apparatus as a precaution 
in areas where high H₂S concentrations are possible as an occupational hazard. The risk drops off quickly 
the further from these locations; so do the potential concentrations. 

NCOC can state with confidence that the Bolashak plant is safe for the public. The primary guarantor of 
safety is the 7 km buffer (Sanitary Protection Zone or SPZ) around Bolashak, sufficient to protect nearby 
residents from any long-term health effects from air emissions and providing a conservatively high 
margin of safety even for unplanned events. Confidence in this conclusion rests upon careful design, 
multi-year studies and computer models, government review and approvals, and finally, recent operating 
experience that confirms the models. As in the previous years, on-going monitoring in 2019 shows 
consistently that short-term H₂S peaks (from 1 to 20 minutes in duration) remain far more likely in Atyrau 
than near Bolashak OPF. No cases of high- (VZ) or extremely-high H₂S pollution (EVZ) were registered 
around Bolashak in 2019. This is confirmed by continuous monitoring performed by RGP Kazhydromet. 
(See the Report “Informational Bulletin on the Condition of the Environment of the Republic of Kazakhstan, 
2019” www.kazhydromet.kz, where the summarized data from all twenty NCOC air monitoring stations 
is publish.)

More about air monitoring can be found on our website  
at www.ncoc.kz, including:

• Locations of air quality monitoring stations
• “No Routine Flaring” policy
• Kazakh National Medical University study on Bolashak plant 

air emissions (2013)
• Case Study Bolashak Emissions Safety (2016)
• What is H₂S?

Kazhydromet’s periodic bulletins, including data from 
Bolashak air monitoring stations, can be found at  
www.kazhydromet.kz.

Learn more
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This diagram shows H₂S data only. In addition, NCOC air quality monitoring stations register CO, SO₂, NO and NO₂ levels.  
It should be noted that SOx and NOₓ are possible combustion products from the flaring of sour gas.  
If H₂S were to arise, it is almost always from a leak.

H₂S OVERLIMIT CASES IN 2019
20-MIN AVERAGED DATA

Caption (for graphic): This graphic shows along the x-axis the twenty NCOC air quality monitoring 
stations arranged roughly in order of distance from a point in Atyrau City.

The vertical colored bars represent the number of instances (of short-term duration less than 
20 minutes) in which each station registered H2S concentrations in excess of Minimum Permissible 
Concentrations. (See Legend for color coding.)

Stations No. 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 are located in Atyrau city.

Stations 105 are 106 are situated in villages of Dossor and Makat, respectively.

Stations 101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 are located along the SPZ, in Samal Base, 
adjacent stations Eskene, Tasyesken, Karabatan and village of Eskene West. These stations may be 
impacted by OPF Bolashak. 
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5.5.  OIL SPILLS TO THE ENVIRONMENT 

Performance 
In 2019 there were 0 hydrocarbon spills in excess of 1 barrel reaching the environment from NCOC operations 
(total volume: 0 barrels of oil-equivalent). 

Approach
NCOC PLACES FIRST PRIORITY ON PREVENTION OF OIL SPILLS. NO MATTER HOW 
CONFIDENT WE ARE IN EFFICIENCY OF THEIR PREVENTION, NCOC REMAINS ALWAYS 
PREPARED TO RESPOND QUICKLY AND FULLY TO INCIDENTS WERE THEY TO OCCUR.

Actions taken in 2019 
• Prevention. The most efficient way to protect from oil spills is to prevent them from occurring in the first 

place, identifying spill risks and ensuring that the highest safety standards are continuously applied to 
mitigate those risks. 

• Technology. We employ innovative technologies to assist in responding to oil spills, and are actively 
engaged in research on new and more effective methods.

• Response Training. NCOC has a dedicated Oil Spill Response group, with about 100 trained staff, and 
equipment suitable for use in the harsh environment of the North Caspian Sea. Such equipment is stored 
at marine support bases in Bautino and Damba. NCOC has a comprehensive Oil Spill Response Plan that 
is regularly drilled. 

In 2019 Bautino Base and Atyrau hosted training courses for NCOC employees in accordance with IMO level 2 
and IMO level 3 International Standards. The training was delivered by the company “Oil Spill Response Limited” 
(OSRL) company that provides additional support in case of Tier 3 oil spill. 
As part of the Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) project implementation in Kazakhstan, NCOC 
organized a workshop jointly with OSPRI and Shell under the aegis of the Ministry of Environment, Geology 
and Natural Resources, the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, titled "Practical application and 
decision-making on selection of oil spill response methods based on the NEBA”. The workshop objectives 
included the following:
• Informing about the herder test results
• Interpretation of herder and dispersant data

TECHNOLOGY TRANSFER 
NCOC uses innovative approaches and technologies to support the oil spill response capacities.

Computer-generated models and GIS (Geographic Information System) based tools such as sensitivity maps help to 
develop response plans and are a fundamental part of the Consortium's response planning systems. By predicting the 
oil spill trajectory in the environment the computer – generated models help the OSR Management Team to ensure 
preparedness and response activities.

Sensitivity maps define the environmentally sensitive areas on the basis of historical environmental monitoring data; this 
allows for priority setting to preserve important habitat and minimize impact on environment.

A wide range of innovative technologies such as remote aerial observation with the use of GPS-GIS handheld units, 
remote sensing methods, and Leak Detection System (LDS) are applied to monitoring, mapping and detecting oil spill as 
well as to define oil film thickness in both open water and ice conditions. 

Kashagan offshore pipelines from D-Island to Bolashak Onshore Processing Facility are under continuous monitoring 
with LDS. The LDS is a software-based system with continuous input and update of process parameters (i.e. flowrate, 
temperature, pressure). The LDS software is operated in conjunction with a fluid flow model for a given pipeline. Potential 
leaks are detected and flagged when discrepancies between calculated and measured values fall outside the defined 
range. Alarm signals will be displayed on the operator’s panels in the Central Control Room where the operational 
processes are monitored. The pipelines are fitted with pressure gauges that can detect fluctuations in pressure.

The LDS system is designed in such a way that all critical components are redundant. Failure of a single component will 
not result in the total loss of monitoring, data transfer, or operator interfaces.
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More about oil spill response can be found on our website  
at www.ncoc.kz, including:

• Description of NCOC approach to oil spill response preparedness
• NCOC leadership in the Oil Spill Preparedness Regional Initiative (OSPRI) 
• Oil spill response equipment
• Oil spill response training
• Environmental sensitivity mapping
• NCOC 2010 Oil Spill Reponse brochure
• Caspian Monitoring Book

Learn more

• Informing about the importance of NEBA/SIMA (Spill Impact Mitigation Assessment) for immediate 
response

• Practical application of NEBA/SIMA results.

The main conclusion made on the basis of NEBA application is that it is crucial to ensure the oil 
collection while it is still in the sea and has not reached shallow water areas, reed beds and sensitive 
shorelines, where any actions to protect environment and eliminate consequences of the spill would 
be low efficient. This conclusion is consistent with oil spill response practice around the world. In order 
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to clean the oil while it is on the water surface and at a minimum distance from the spill source, it is 
expedient to combine efforts of response teams, governmental agencies and communities in order to 
lose no time on decision-making in the event of a spill.

In 2019 the Company updated and supplemented the Response Plan to Oil Contaminated Wildlife as part 
of continuous improvement of the process management quality. The updated Plan has been incorporated 
into the current oil spill response process used by the Company including international practice and 
legislation requirements applicable to oil contaminated wildlife operations. 

The Plan describes actions to be taken if oil contaminated animals are found, namely, search and 
catch of animals, their stabilization prior to rehabilitation process; rehabilitation of animals at a 
special rehabilitation centre at Damba (the rehabilitation centre is fitted with additional equipment for 
rehabilitation of 500 birds and 100 seals), and release of animals into the environment free from oil 
pollution.

Currently the procurement process is ongoing to purchase the equipment for the camps to stabilize 
animals and for rehabilitation centre at NCOSRB (Damba). The Plan envisages possibilities to stabilize 
the animals offshore (sea barges with a shallow draft) and establishment of animals’ rehabilitation 
centre at Bautino Base.

Due to a large scope of works on animals saving it is expected to involve and train volunteers from the local 
communities. They will be provided with a special training on safety and animals saving.
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5.6. WASTE

The total volume of waste generated by the Company in 2019 was 13,726 tonnes, including 9,092 tonnes of 
amber-level and green-level waste and 4,634 tonnes of non-hazardous waste. 

The volume of waste generated in 2019 vs 2018 had increased due to the scheduled turnaround at NCOC 
offshore and onshore facilities. 

Policies and Programmes 
NCOC’s Waste Management System is aimed to reduce or fully eliminate waste generation at the source or 
during the process through a proper planning of Company’s operations. 

Waste management is performed throughout the life cycle of the waste starting from its generation to final 
disposal. Waste segregation (sorting) is an important process step. As hazardous and non-hazardous wastes 
shall not be handled together, they shall be collected in separate containers and leak-proof drums. 

Food and medical wastes are classified as hazardous. TeamTec dual-chamber incinerators are installed at 
offshore facilities (floatels) to meet sanitary requirements and reduce their hazardous properties. A compactor 
is used for paper and cardboard waste pressing to reduce wastes. 

According to the National Standards of the Republic of Kazakhstan, a system of separate collection of waste 
oil by types, batteries, mercury-containing waste and vehicle tires is introduced at all facilities of the Company. 

All wastes generated at the Company’s facilities are transferred to a dedicated company for further processing 
and disposal.

To improve the staff awareness about the changes in waste management legislation, awareness-raising 
sessions were held during the Marine Contractor Forum, which greatly improved waste segregation at the 
place of their generation at offshore facilities. Video slides were presented on TV screens in all offices, as well 
as through the Company’s information system.

The Company has fulfilled environmental law requirements for establishing Landfill Decommissioning Funds. 
The funds are created to accumulate funds intended for reclamation and environmental impact monitoring 
after the closure of landfills.

Waste Management during Turnaround period 
Existing Hazardous Waste Certificates have been updated due to the generation of new types of waste during 
the turnaround. Updated Hazardous Waste Certificates have been uploaded into the Single Environmental 
Information System of the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan.

Specific and effective activity of natural radionuclides in liquid and solid wastes (sludge and industrial 
waste water) generated during the turnaround was measured. The results demonstrate that the content 
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of radionuclides in the Company’s industrial waste does not exceed the permissible levels set by RoK Hygienic 
Standards and Sanitary Regulations. 

In its waste management strategy, the Company is committed to comply with both international and national 
standards. 

5.7. ONSHORE AND OFFSHORE SURVEYS

NCOC implements a comprehensive environmental monitoring programme to collect offshore data and 
analyze the chemical composition of seawater and bottom sediments, and to study fish, benthos and plankton 
populations.

Offshore impact monitoring covers the entire license area of Kashagan, Aktote, Kairan fields, the northern 
offshore section of the main pipeline and Tupkaragan Bay. The total number of monitoring stations in 
2019 was 239, including 9 long-term observation stations used as baseline stations. All these stations 
monitor chemical and physical properties of seawater, bottom sediments, (zoo- and phyto plankton) and 
zoobenthos organisms, aquatic plants, ichthyofauna and air quality.

Currently, the industrial environmental control includes annual offshore studies in all climatic seasons 
(except for the ice-covered area in winter) and onshore studies around the Company’s facilities in Atyrau and 
Mangystau Oblasts. The scope of these studies covers flora and faun, soil, bottom sediment and air quality, 
in order to better understand the quality of flora and fauna in the Caspian region. More detailed information 
on environmental studies is available in NCOC brochure “Environmental Surveys and Initiatives”.

Upgrade of Monitoring Well Network and Optimization of Ground Water Monitoring System  
in Atyrau and Mangystau Oblasts
In 2019-2020, the Company plans to optimize the monitoring system in the area of the Company’s 
onshore facilities in Atyrau and Mangystau Oblasts and to complete a large scale upgrade of  
the monitoring well network including maintenance and abandonment of existing monitoring wells  
and drilling of new wells.

The purpose of work is to ensure effective monitoring of groundwater, immediate response in case of any 
contamination reveal at the Company’s facilities and compliance with the requirements of environmental 
authorities.

Development of a mathematical (computer) hydrodynamic model of groundwater distribution in the area of 
NCOC facilities in Atyrau Oblast.

Field work was completed in 2019, office processing is scheduled for 2020 to study the hydrodynamic state 
of groundwater in the area of NCOC facilities in Atyrau Oblast based on mathematical (computer) modelling 
of distribution of upper aquifer of groundwater.
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The main purpose for development of the mathematical model is to provide reliable, and relevant 
information on hydrodynamic conditions and hydrochemical processes occurring in upper aquifers.

The resulting mathematical model of hydrodynamic conditions of groundwater can be used in the long term 
for further monitoring and study of groundwater in the area of the Company’s facilities, as well as for the 
optimization/expansion of the network of observation water wells.

5.8.  DECOMMISSIONING AND REMEDIATION

Decommissioning is governed by the North Caspian Sea PSA, including detailed planning and funding at the 
appropriate time. Decommissioning and remediation is planned and executed in the same manner as any 
other engineering project. Each programme will require an environmental impact assessment to determine the 
preferred option to apply to a particular facility. 

NCOC IS RECOGNIZED AS ONE OF THE MOST 
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE COMPANIES  
IN KAZAKHSTAN’S OIL AND GAS INDUSTRY 
NCOC ranked 2nd in the 2019 Environmental Transparency Rating among 14 biggest Oil & Gas companies operating 
in Kazakhstan. This is the second year for NCOC being involved in the rating which is launched by World Wildlife Fund 
(WWF), CREON Group (a leading Russian advisory and investment group), United Nations Environment Programme 
(UNEP) with the assistance of the Republic of Kazakhstan government.

The objective of the programme is to facilitate rational use of hydrocarbon resources, protect environment, and 
promote socially responsible business in Kazakhstan.

Ranking demonstrates our corporate transparency in terms of environmental disclosure and promoting collaboration 
with stakeholders including the public, local communities and our regulators. This also is a testament to our 
environmental management system which has a key objective of minimizing our activities’ footprint on the 
environment through effective management of environmental aspects.



Mr. Obama put his signature on the Sensabot, a remotely 
operated robot, custom-designed by the Americal National 
Robotics Engineering Center in Pittsburg in collaboration 
with Shell Global Solutions to inspect critical areas. This was 
the way Barack Obama, who was the US President at that 
time, expressed his appreciation and respect to the scientists 
and oilmen driving for the scientific and technical progress. 
Later, Elbasy Nursultan Nazarbayev and UK Prime Minister 
David Cameron put their signatures on the other  
side of Sensabot

…THE PERSONAL 
SIGNATURE  

OF BARACK OBAMA, 
EX-PRESIDENT OF THE 

USA CAN BE FOUND 
IN THE KASHAGAN 

INFORMATION CENTRE

Did you know that?..
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6.1. ENERGY

NCOC production facilities are self-sufficient in electricity, heat and steam. Indirect emissions arise from 
purchased power for support facilities such as Bautino base and Atyrau Training Center. Energy use in 
NCOC operations in 2019 totaled 37.63 million gigajoules (GJ). Of this amount, 0.11million GJ was imported 
(purchased). 

Normalized energy intensity (energy use per unit of production) in 2019 was 1.94 GJ per oil-equivalent tonne 
of production, which was improved for about 5% in comparison with 2018.

ECO- 
EFFICIENCY

NCOC IS HONOURED WITH ENERGY SAVING AWARD 
NCOC was recognized for the great contribution to the development of energy saving, improvement of energy efficiency 
and promotion of energy saving behavior among the population. 

The RoK Vice Minister of Industry and Infrastructure Development Amaniyaz Yerzhanov awarded NCOC Deputy Managing 
Director Yermek Marabayev with a ministerial award at the Second International Energy Saving Forum held in Nur-Sultan 
on November 29.
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SOLAR ENERGY PROJECT AT BAUTINO BASE 
One of the actions identified during the energy audit, namely, use of renewable energy, was implemented in 2019. It 
included installation of a solar vacuum tube collector unit to heat water in the canteen at Bautino Offshore Supply Base. 
NCOC decided to continue further study and analysis of potential use and integration of renewable energy sources at the 
Company’s facilities. 
• Heat generated by the solar collector in 2019 – 15,999 kWh 
• Savings – 308,620 KZT/year;
• Reduction of GHG emissions – 10 tons of CO₂/year
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In 2019 NCOC completed the mandatory energy audit at all its facilities. The energy audit resulted in follow-up 
actions that are included in the Energy Saving and Energy Efficiency Improvement Plan for further implementation.

At the end of 2019, NCOC started preparations for introduction of Energy Management System to ensure a 
more systematic and comprehensive approach to energy efficiency and creation of an energy-saving culture 
at all levels of the Company. The actions taken for energy-saving resulted in decrease of power consumption 
at Bautino Base by 17% in 2019 versus 2018.

6.2. FLARING

NCOC FOLLOWS “NO ROUTINE FLARING” POLICY.

Kashagan Phase 1 Project was originally designed to avoid routine flaring, i.e. the “routine” burning of excessive 
gas volumes because an oil and gas project has no other economic way to dispose it in the course of oil 
production. As a matter of fact, at Phase 1 of Kashagan development, all produced gas is re-injected, used 
as fuel or sold. Flaring is, however, needed in the course of operations as the safest and most effective way 
to deal with gas that for temporary technical reasons could not be processed (for example, commissioning 
activities, operations, small leakages through the valve into flare collectors, or one-time discharges to flare due 
to operational upsets). The volumes of gas flared in such cases is calculated and reported. NCOC is working 
continuously to reduce the volumes of technologically unavoidable gas flaring by improving methods of control 
at onshore and offshore facilities. Every year since the project inception, the volumes of gas for flaring have 
been reduced and optimized.

The quantity of hydrocarbon gas flared from NCOC operations in 2019 was 37% of permitted volumes, and 
totaled 57.7 million Sm3 (standard cubic meters). Flaring was down by about 9% in 2019 compared to the 
previous year, even with oil production increase by 7%. Operational reliability has been better than expected, 
and this improved process stability during commissioning allowed us to keep flaring below 1% of total 
produced gas volumes.

GAS FLARING TREND IN 2018-2019 
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BENEFITS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE 
The Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or drones provide many benefits in complex operations including a safer work 
environment, more accurate data and cost savings. Their ability to get close to infrastructure allows efficient data 
collection. In turn, the digital data enables to make better, data-driven decisions. 

The trial of Unnamed Aerial Vehicle (UAV) in 2017 has demonstrated its efficiency to replace different means  
of surveillance: helicopter, land transport and man on foot. Currently NCOC’s Operations Logistics team uses drones  
in various activities:

• During flare stack inspections high quality pictures taken by UAV allowed detecting damages
• During turnaround UAVs provided non-entry inspections of hazardous confined spaces, such as storage tanks, 

boilers, super heaters, furnaces, stacks and pipelines
• UAV is used for remote monitoring of material movement and storage space optimization plan
• Live video feed from UAV IP camera enables “virtual visit” to NCOC facilities, which saves time and cost  

of mandatory HSSE trainings
• Oil Spill Response team used UAV during exercises at Damba base to support and coordinate the vessels  

team that directly performed all the actions.
• UAV is used at terrestrial monitoring studies of birds. The purpose of this trial was to test an application  

that was supposed to recognize the species of birds and automatically count them.



SUNKAR IS THE FIRST 
DRILLING RIG

owned by Parker Drilling and designed for drilling  
in arctic conditions. It is the largest barge rig in 
the world capable of drilling in the Caspian’s 
harsh environment in compliance with strict RoK 
environmental requirements. 

Did you know that?..
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ECONOMIC BENEFITS  
TO KAZAKHSTAN

Kashagan Phase 1 will have a production life of decades and its shareholders are expected to contribute 
billions of dollars in direct revenue to the Republic of Kazakhstan in terms of taxes and share of 
production.

TOP LEVEL VISITS TO KASHAGAN PROJECT FACILITIES 
On June 3, 2019, Kassym-Jomart Tokayev, the President of the Republic of Kazakhstan, visited NCOC Bolashak OPF as part 
of his working visit to Atyrau. 

NCOC Managing Director updated the President on the plans and the latest progress under the Project. NCOC employees 
told the President about OPF processes with emphasis on safety and environment protection actions at the plant. 

The President highly appreciated achievements of the Company and its employees and wished them success and prosperity. 

On July 17, Askar Mamin, Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, visited Bolashak Onshore Processing Facility and 
had an opportunity to watch the ongoing operations directly from Bolashak CCB. The Prime Minister highly appreciated the 
progress and efforts aimed at local content development under the North Caspian Project.

On September 27, Mohammed Sanusi Barkindo, Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) visited NCOC facilities. At present, NCOC is the only oil and gas company visited by Mohammed Sanusi Barkindo 
in Kazakhstan. The interest of OPEC Secretary General was driven by uniqueness of Kashagan Project, its engineering, 
environmental and logistic challenges and the ways these challenges were overcome. 
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As Kazakhstan’s largest direct foreign investment project, the North Caspian Project has a powerful multiplier effect 
on the economy, creating employment opportunities for Kazakh people and opportunities for local companies. 

US$730 million was spent on local content in goods, works, and services in 2019, equivalent to 52.4% of total 
expenditures. 

THE OVERALL PAYMENTS FOR LOCAL GOODS, WORKS AND SERVICES HAVE TOTALED OVER 
USD14.8 BILLION SINCE 2004.

Mangystau and Atyrau oblasts also benefit directly from social and infrastructure related projects funded by NCOC. 
The total value of these projects exceeded US$700 million since the beginning of Kashagan Phase 1 Project. 

These and other economic and social benefits are described in more detail in the following section.



...ICE BREAKING 
EMERGENCY EVACUATION 

VESSEL (IBEEV)
is the world’s first performance-based emergency evacuation 
vessel of its class. It offers complete isolation from the 
outside environment, the ability to sail through pool fire, 
resistance to overpressure events caused by accidental 
explosions, and the capacity to navigate safely through 
surface iced water in shallow water conditions. 

With 455 t displacement, 45 m long and 8 m of molded 
breath, the IBEEV is the largest emergency evacuation craft 
dedicated to offshore operations anywhere.

Did you know that?..
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8.1. LOCAL CONTENT PERFORMANCE

NCOC IS COMMITTED TO DEVELOPING A WORLD-CLASS PROJECT THAT MAXIMIZES THE USE OF 
LOCAL GOODS, WORKS AND SERVICES, WHILST DEVELOPING THE SKILLS OF LOCAL PEOPLE AND 
THE CAPACITY OF LOCAL COMPANIES.

In 2019 the North Caspian Project spent USD730 million on local goods, works and services, equivalent to 52.4% 
of total expenditures, a new record for NCOC in percentage terms. This adds up to a year-end total of more than 
US$14.8 billion spent on local goods, works and services since 2004¹¹. These and other facts speak to the depth of 
NCOC’s commitment to the use of local content. 

8.2. LOCAL CONTENT: NCOC POLICY AND PROGRAMMES

NCOC Local Content Policy is based on the fundamentals of the Production Sharing Agreement in respect of 
the North Caspian Sea (NCSPSA), applicable legislation, and NCOC Mission, Vision, and Values, as well as its 
business goals and objectives.

SOCIO- 
ECONOMIC

LOCAL CONTENT PAYMENT IN % TERMS FOR THE PERIOD OF 2004 – 2019
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¹¹  Local goods, works and services are defined per Unified Methodology (2010) on local content calculations outlined in the RoK Law  
“On Subsoil and Subsoil Use.” (See Link to Subsoil Act definitions of local content used by NCOC.) Prior to 2010 NCOC used local content 
calculation methods in the NCSPSA.
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More about local content and community relations programmes and 
policies can be found on our website at www.ncoc.kz, including:

• Local Content Policy
• Contractor Success Stories (downloadable video)
• Procurement Process
• Supplier Qualification
• Local Content brochure (2016)
• Description of the 2012 Aktau Declaration
• Early Tenders (Case Study)

Learn more

ROADSHOW CAMPAIGN WITH REGIONAL AKIMATS
NCOC successfully continued a Roadshow campaign initiated in 2018 to improve collaboration between NCOC and 
regional Akimats in local content development. In 2019 NCOC signed four Memorandums of Cooperation on local 
content development aiming at further development of local staff skills and increase of local companies’ capacities. 
On January 18, NCOC signed Memorandum of Cooperation on Local Content Development Issues with Atyrau 
Oblast Akimat. Also, NCOC issued a purchase order for supply of 120-150 Frack Tanks for Turnaround activities 
in 2019 to ZhigerMunaiService LLP and issued a purchase order for supply of high pressure nitrogen vessel to 
AtyrauNefteMash LLP.

• On June 25, NCOC signed Memorandum of Cooperation on Local Content Development Issues with Shymkent city 
Akimat. The memorandum was signed with participation of “PSA” LLP and NCOC POD, CP representatives as part 
of Roadshow Campaign with Shymkent city Akimat.

• On June 26, NCOC signed Memorandum of Cooperation on Local Content Development Issues with Turkistan 
Oblast Akimat as part of Roadshow Campaign 

• In December 6, NCOC signed Memorandum of Cooperation on Local Content Development Issues with West 
Kazakhstan Oblast Akimat as part of Roadshow Campaign.

NCOC Local Content Policy is based on the fundamentals of the Production Sharing Agreement in respect of 
the North Caspian Sea (NCSPSA), applicable legislation, and NCOC Mission, Vision, and Values, as well as its 
business goals and objectives.

NCOC APPROACH TO LOCAL CONTENT DEVELOPMENT COMPRISES THREE MAIN AREAS: 
GROWING LOCAL INDUSTRY CAPABILITY; CRAFT TRAINING AND KNOWLEDGE TRANSFER; 
AND ENHANCING LOCAL INFRASTRUCTURE.

8.3. GROWING LOCAL INDUSTRY CAPABILITY

Development of local vendors is a priority for NCOC. The objective is to help local companies improve their 
technical and managerial capabilities so that they qualify as potential suppliers to the project, and longer-term 
could bid on other opportunities in national and international markets.

Since 2006, about 1,400 local companies have participated in workshops and forums organized by NCOC. These 
range from general awareness seminars to introduce the project and its contracting requirements, to more specialized 
seminars on tender writing and pre-qualification processes.

From 2006 to 2019, the Operator assisted over 200 local companies to obtain international standards certifications 
for their management, goods and services, thus significantly increasing their competitiveness for contracts with 
NCOC. The Operator has also provided assistance and financial support to local companies to obtain international 
certifications for their goods and services from the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and 
American Petroleum Institute (API).
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From 2006 to 2019, NCOC conducted more than 350 technical qualification audits and site visits of local 
companies, assessing their ability to meet demanding specifications and international codes and standards for 
goods and services tendered under the North Caspian Project.

From 2006 to 2019 the Operator provided more than 3,800 employees of local companies with specialized 
professional training in the most in-demand craft skills, including Working in Confined Spaces, Industrial 
Welding Safety, Electronic Systems and Assembly, Working at Height, Mobile Crane Operations, etc. 

COMPLETED TECHNICAL GAP ANALYSIS ON 5 CATEGORIES:
1. Cement Production
2. Offshore diving services
3. Quality Assurance/Quality Control
4. Machine building (mechanical equipment)
5. Machine building (electrical equipment).

As a result of the market analysis under various commodities of goods and services and technical gap analysis, site visits 
have been conducted at 56 prioritized companies across Kazakhstan (Shymkent, Ust-Kamenogorsk, Semey, Shetpe, Aktau, 
Karaganda, Atyrau, Aktobe, Pavlodar and Almaty).

THE 2019 MARKET SURVEY RESULTS:
• Cement production: 12 companies identified.
• Quality Assurance/Quality Control: 41 companies identified.
• Provision of warehouse services: 26 companies identified.
• Provision of Expatriate and Local Manpower: 33 companies identified.
• Provision of satellite images for oil spill and ice monitoring: 9 companies identified.
• Provision of warehouse services: 26 companies identified.
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AMBITIOUS PROJECT DELIVERED  
BY LOCAL COMPANY

EPC-4 topside module is another ambitious NCOC project delivered by a local company in 2019. 
A 1,500 tonnes module is the largest structure manufactured by KCOI-MSS Consortium. It is also 
the first project of this level fabricated at “Temir At” yard located in Aktau. Safety, engineering, 
environmental and logistical challenges make it one of the complex and unique projects. 

The base scope of work covered the engineering design and procurement of materials, fabrication 
and construction, mechanical completion, pre-commissioning, extended pre-commissioning, 
offloading and sea fastening onto barge for transportation. 

New technologies were integrated into the design and construction of the module. Production 
Manifold Topside Module installed at EPC-4 Island connects six production wells. The oil production 
commenced on November 4 and currently reached 204,008 tonnes of oil.

CASE STUDY
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MACHINE BUILDING DEVELOPMENT INITIATIVE 
In 2019 NCOC started its work with machine building companies as part of the RoK Road Map for machine building 
development. NCOC participated in the Working Group chaired by the RoK authorities under supervision of the RoK 
Ministry of Energy. 

NCOC organized a number of activities to develop local manufactures’ capabilities and increase their opportunities to 
participate in the future North Caspian Sea operations:
• Conducted 2 workshops on production of goods that may be purchased by NCOC
• Visited 20 machine building companies to identify technical capabilities and potential for involvement in NCOC 

projects
• Organized a number of craft skills training courses, non-destructive testing (NDT) training and certification, and 

certification to American Society of Mechanical Engineers (ASME) and American Petroleum Institute (API) international 
standards under the Local Content Development Programme.

8.4. SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Under the North Caspian Sea PSA, NCOC allocates a budget each year for development of social infrastructure projects.  
In 2019 this budget amounted to USD 76.8 million. The funds for construction of schools, kindergartens, hospitals,  

NCOC ASSISTS LOCAL COMPANIES  
WITH INTERNATIONAL 
CERTIFICATION 
In 2019 two local companies successfully completed a two-year 
American Petroleum Institute (API) Standard Introduction project 
under NCOC Local Content Development Programme targeted at 
supporting Kazakhstani manufacturers. 

Yermek Marabayev, NCOC Deputy Managing Director, presented these 
prestigious API certificates to the local companies – КаzАrmatura Plant 
LLP and Karlskrona LC AB Plant.

In 2019 NCOC conducted 126 courses to train over one thousand Kazakhstani technical specialists. Such 
training allows local companies identified by NCOC Local Content Department to improve their skills and meet 
requirements of international standards, codes and strict industry norms applied widely today.
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SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS  
COMPLETED IN 2019

sport facilities, as well as utilities such as roads, electric power and water supply lines, and other infrastructure for the local 
communities are split equally between Atyrau and Mangystau oblasts, the areas of the main operations under the North 
Caspian Project activities. 

In the period from 1998 to 2019, 214 social infrastructure projects have been completed. Thus, cumulative spend on social 
infrastructure projects has reached US$697,6 million. 

Social infrastructure projects are generally proposed by the Oblast Akimats (governments). Proposals are reviewed by 
NCOC and the PSA Authority to ensure they comply with PSA requirements and the Operator’s sustainable development 
strategy, and are developed into projects in close collaboration with the Oblast Akimats. Once approved, NCOC is 
responsible for all stages of design and engineering, contract tender, and execution up to handover.

ATYRAU MANGYSTAU

Construction of main gas pipeline and high pressure inter-
settlement gas pipelines for gasification of Azgir zone 
settlements, Kurmangazy District

+ –

Construction of in-village gas supply lines of Azgir zone 
settlements, Kurmangazy District of Atyrau Oblast + –

Reconstruction of Issatai-Makhambet Square in Atyrau + –

Construction of three-storey 60-apartment building in Kadyrka 
settlement, Kurmangazy district + –

Construction of a community club for 200 seats in Erkinkala 
settlement, Atyrau city + –

Construction of a community club for 200 seats in Azhar 
settlement, Atyrau city + –

Construction of Sports and Health Complex for 160 seats  
in Beineu village of Beineu District – +

Construction of Sports and Health Complex for 160 seats in 
Mangistau-5 settlement of Mangistau village Munaily District – +

Construction and landscaping of the coast line in Aktau city. 
Landscaping of "Rocky trial" – +

Repair and landcaping of Victory Square in Aktau city – +

Landscaping of coast line along 14 and 15 microdistricts in 
Aktau city – +

Construction of Sports Complex in Senek settlement – +

Construction of Cultural Centre in 19A mcr.  
(Stage I – museum and park) – +

Construction of road No.22 from Alatau Restaurant to 
Residence – +
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UNIQUE SOCIAL 
PROJECT IN AKTAU
In August 2019, NCOC completed a unique social 
project in Aktau – the “Rocky Trail”. The project 
consists of 3 elements. The first is the pedestrian 
walkway stretching from the 4th micro-district to 
1st micro-district. The second is landscaping of 
the Victory Park, and the third is landscaping of 
the embankment along the 14th and 15th micro-
districts. The picturesque rocky trail is 1.5 km long, 
with 24 sky decks and rest areas along the route, 
including a large cave and three modular piers. The 
pedestrian zone along the massive rocks is made 
of a wood-polymer composite material specially 
designed for the region’s aggressive environment. 
The Rocky Trail naturally blends in the landscape of 
the rocky Caspian Sea coastline.

The idea to construct a Rocky Trail was proposed 
by Mangystau Akimat. With budget of about 4 bln 
tenge and 136 workers involved, the project was 
implemented by the local company Nursat LLP. 
This unique project stands out among other NCOC 
social projects. The Rocky Trail has become an 
architectural landmark of Aktau, and will attract 
tourists and visitors to Aktau for years to come.

NCOC BUILT THE  
CULTURE CENTRE  
NAMED AFTER  
ABISH KEKILBAYEV  
IN AKTAU
NCOC completed a large-scale 
construction of the Culture Centre named 
after Abish Kekilbayev and the monument 
to the writer as the part of its Social 
and Infrastructure Projects. The complex 
consists of three separate buildings – a 
general library, a local museum and 
administrative building. According to the 
authors of the project, this Cultural Centre 
can be attended by to two thousand guests.

The Centre was opened by the RoK 
President Kassym-Jomart Tokayev on 
October 10.
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8.5. SPONSORSHIP AND DONATIONS PROGRAMME

Through its Sponsorship and Donations programme, NCOC responds directly to the needs and requests of local 
communities. US$1.5 million is split equally each year between Atyrau and Mangystau oblasts for community 
sponsorships and donations. The Sponsorships and Donation programme focuses on five main areas of support 
for local communities: healthcare, education, sports, culture and charity.

To be aligned with NCOC’s sustainable development strategic goals, projects must contain elements of 
self-involvement and demonstrate sustainability for local communities. They should not support political 

NCOC IS RECOGNIZED  
AS THE BEST COMPANY  
IN 2019
NCOC received Zhomart Zhurek award as the Best 
Company in 2019 at the “Largesse Heart” Maecenas 
Forum in Aktau. 

The awarding ceremony was held on November 14, 
2019 at the Assembly of the People of Kazakhstan 
with participation of Akim of Mangystau Oblast. 

The award recognized NCOC Sponsorship & 
Donation Programmes implemented in 2019 in 
Mangystau Oblast.

NCOC completed two large projects for gasification of 10 
settlements in Azgir Zone of Kurmangazy District.  
These projects include over 365 km of main and inter-settlement 
high-pressure gas pipelines and 57 km medium and low-pressure 
domestic gas pipelines. The automatic gas distribution station "Blue 
Flame-3000" was also built as part of the project. Moreover, NCOC 
built 28 Gas Pressure Reduction Units that enable gas supply to the 
communities. 

Currently, the natural gas is supplied to 1,239 houses in the remote 
settlements that were deprived of this resource before. The newly 
commissioned network is fed from the existing Makat-North 
Caucasus main gas pipeline.

Since 1998, the Consortium implemented 31 gasification projects with 
overall 1,130 km gas pipelines built in Atyrau and Mangystau Oblasts.

NCOC CONSTRUCTED GAS SUPPLY LINES  
TO 10 SETTLEMENTS IN ATYRAU OBLAST 
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INVESTMENT IN EDUCATION 
STEM laboratory  
NCOC opened a STEM laboratory in the secondary school No.23 named after A.Baitursynov 
in Atyrau. 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) means key academic disciplines that help 
students to transform theoretical knowledge into practical skills. The project’s goal is to raise 
children’s interest in science and technology, help them apply scientific and technical knowledge 
in real life, and develop critical thinking skills. The educational programme is divided into four 
areas – engineering, programming, robotics and 3D modelling. The laboratory includes special 
machine stations, robots, computers, design kits and many other equipment. The Company is 
confident that such skills will help children develop new ideas and encourage to achieve higher-
level competences given the demands of the modern labour market.

For learning the “Engineering” discipline, children are provided with safe tools that are commonly 
used by engineers in construction of real-life facilities. Kids wear gloves and safety goggles and 
perform work under the teacher’s mandatory supervision. Under the “Programming” discipline, 
students learn the basics of three languages: Scratch, C++ and Python. Robotics is taught in 
two modules – Lego Robotics and Arduino. Once mastered this stage, students proceed to 3D 
modelling. Here they are introduced to the whole new world of Autodesk and SolidWorks. First, 
children learn the software, then practice their skills on a 3D simulator and only then print what 
they have modelled. Besides the laboratory provision, two school teachers have been trained for 
STEM laboratory during two weeks.

CASE STUDY
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Inclusive Education Classroom 
NCOC donated two inclusive education classrooms to Atyrau Secondary School No. 24 and 
Atyrau Gymnasium School No. 3.

The classrooms are designed for special children with learning difficulties (psychoverbal 
development delay or mental retardation), who can receive additional assistance according to 
their needs by studying in a secondary school for neurotypical children. Such classrooms help 
children to adapt to the social environment, provide equal access to education for all students 
based on their specific educational needs and individual capabilities. 

An individual curriculum is developed for children by experts based on recommendations of 
the Psychological-Medical-Pedagogical Committee. In addition, the needs and deficiencies of 
each child identified during individual testing are taken into account. Each class has 8 to 12 
children. One inclusion support class teacher is assigned to every student. 

The Company provided all necessary modern equipment for two classrooms covering four 
zones: a general training zone, an individual training zone, a sensory relief zone and a teacher’s 
zone.

Hippotherapy 
Hippotherapy (therapeutic horse riding) is recognized by experts as a unique method of 
rehabilitation and development of children with a wide range of disorders. The positive effect 
of interaction with horses was observed among children with musculoskeletal, mental, psycho-
emotional disorders. Given the beneficial effect of hippotherapy on children and adults, NCOC 
supported the initiative of the Public Fund "Atyrau is a Small Country" and sponsored training 
of 8 specialists of the Fund by international experts from Georgia. The training was delivered 
by Khatuna Saganelidze, M.D., President of the International School for Hippotherapy, Vice-
President of the Georgian Federation of Hippotherapy, a rehabilitation expert at the Georgian 
Ministry of Healthcare and Lana Bokuchava, M.D., Head of the School for Medicine at the New 
Vision University in Tbilisi. 

The trainees included representatives of the Public Fund "Atyrau is a Small Country" from 5 
districts of Atyrau Oblast – Makat, Zhylyoi, Kurmangazy, Makhambet Districts and the city of 
Atyrau. During three weeks they studied the unique methods of hippotherapy rehabilitation. 
The main objective of the project was to introduce and develop academic hippotherapy 
(therapeutic horse riding) in Atyrau Oblast. Expected deliverables include creation of a scientific 
centre for hippotherapy in Atyrau, a hippotherapist training centre or a rehabilitation centre for 
people in need of high-quality treatment.

Advanced training of speech pathologists  
In 2019 NCOC supported 2 projects of professional advanced training. 

NCOC supported professional advanced training of 6 specialists from Atyrau. Advanced 
training of speech pathologists was arranged by Corporate Fund “University Medical Centre” 
in Nur-Sultan city. The professional advanced training in Speech Pathology and Defectology 
was conducted by National Child Rehabilitation Centre with involvement of the Federal State 
Independent Institution for Higher Professional Education "Kazan (Volga) State University". 
Upon completion, they received a state diploma of further higher education.

Advanced Training "Montessori Education for Children from 8 Months to 6 Years Old"  
This training is aimed at improving the proficiency of teachers and their practical skills, acquiring 



 | SUSTAINABILITY REPORT  | 2019254

new theoretical knowledge and ways of working with Montessori materials at early stages of child 
development. The training involved teachers, speech pathologists from each district of Atyrau Oblast 
to ensure effective and high-quality work with special children across the whole region. One-month 
training was held by leading Montessori experts of the National Children’s Rehabilitation Centre, 
namely Head of the Social and Educational Rehabilitation Department Gulshat Sultanova, Lead Expert 
of the Methodological and Medical Statistics Department Toyzhan Dzhanieva, Montessori teacher 
Sandigul Sharipova. Upon completion, all attendees received a certificate of advanced training in 
Montessori education for children from 8 months to 6 years old. 

It is crucial to develop specialists working with children with disabilities because such children’s 
development highly depends on the professionalism of teachers. 

In total, the Company trained 28 specialists from 8 districts of Atyrau Oblast.

Pilot Project for Distance English Learning in Atyrau Oblast 
Launched at the end of 2018, a three-year Distance English Learning Project in partnership with 
the British Council successfully completed its first year. 750 schoolchildren and students, 30 local 
teachers and internationally qualified teachers are involved in the project. Special equipment for 
online and videoconference learning was installed in seven schools in Atyrau, one school in Makat 
and in Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov. 

Based on results of the first year, three school teachers won a two-week training in Scotland, 
United Kingdom, where they could practice with native speakers.
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CLEAN AIR AND CLEAN WATER FOR SCHOOLS

NCOC sponsored the installation of bactericidal 
air recirculators and drinking water fountains 
in 27 schools in Atyrau. This initiative was 
held under the World Health Organizations 
Programme “Healthy School”. The benefits of 
the installed equipment are as follows:
• Bactericidal air recirculators are absolutely 

safe for children, since all reactions 
take place inside the device and no 
harmful substances are emitted into 
the atmosphere. Therefore, it can be 
continuously used in premises where the 
children are present.

• Drinking fountains have a three-stage 
water filtration system to remove 
mechanical, biological and chemical 
impurities and the smell of chlorine. The 
equipment is certified. It is hygienic and 
user friendly.
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or religious organizations, create conditions for unfair market competition, or undermine the ecological 
sustainability of local communities and/or natural ecosystems. The initiative for projects generally comes 
from the local communities, but may also be initiated by NCOC.

53 projects were completed in 2019 (31 in Atyrau Oblast and 22 in Mangystau Oblast). In total,  
US$20.5 million has been spent since 1998. In addition, up to US$300,000 has been allocated every year 
since 2006 for summer camp for 200 underprivileged children and orphans from Atyrau and Mangystau 
Oblasts. In 2019 NCOC covered the costs of travel, camp and cultural-educational activities for these 
children at “Baldauren” centre in Burabai. 

NCOC continues to support summer school project launched in 2018 jointly with Kazakhstan-British 
Technical University (KBTU) in Almaty. In 2019, during 21 days 100 teens from underprivileged families 
of Makat and Tupkaragan Districts studied the English language and the basics of programming. The 
classes were held in the laboratories of KBTU faculties of oil and gas and IT, business school and the 
Marine Academy.

In 2019 as part of a traditional “Road to School” campaign NCOC supported 200 children from under-
privileged families from Atyrau city and Makat District of Atyrau Oblast, and 200 children from Aktau 
city and Tupkaragan District of Mangystau Oblast. Future first-graders received backpacks with all 
necessary school supplies and stationery. Since the beginning of this campaign NCOC has supported 
almost 3,000 school children.

8.6. ENGAGEMENT WITH THE LOCAL COMMUNITY

NCOC is proud to call Atyrau its home. Nearly 3,000 NCOC employees, and thousands more contractors 
and suppliers who work for Kashagan Phase 1 Project, are residents of communities in Atyrau and 
Mangystau Oblasts. 

NCOC is headquartered in Atyrau, Kazakhstan, close to the North Caspian Project’s resources with its facilities 
located in Atyrau and Mangystau Oblasts. We strive to be an employer of choice and a respected member of 
the local community. We care about the communities where we operate because we are a part of them. We 
want to proactively address any concerns raised about our operations, recognizing that public respect and 
confidence are earned through performance, open communications and community involvement. Voluntary 
sustainability reporting plays an important role in achievement of this goal.

Through its Sponsorship and Donations programme, NCOC positions itself as a socially responsible 
company that supports local communities. 

In August, NCOC sponsored a one week Environmental Summer School close to Aktau, where high-
school students were engaged in theoretical classes and practical environmental studies to promote the 
ideas of sustainable development of the Caspian Oblast. The Summer School is traditionally held in the 
period of annual celebration of the “Caspian Day” in August. 

During the year, we shared the information with the local communities on a regular basis and discussed 
theirs concerns regarding the North Caspian Project. 

On March 15 and April 26, NCOC met with representatives of Non-Governmental Organizations (NGO) 
and state bodies of Atyrau and Mangystau Oblasts to present social projects implemented in Atyrau and 
Mangystau Oblasts and share the experience in engagement with local community as part of Corporate 
Social Responsibility.

On May 24, NCOC organized an environmental “round table” with NGOs, representatives of governmental 
agencies and the local community to present the projects on "Comprehensive study of the Caspian seal 
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NCOC Women’s Network (NWN) was established in 2015, with 
a vision to develop professional skills of NCOC women and 
men through formal and informal networking and professional 
exchange opportunities, maintaining a healthy work and family 
integration.

NWN memberships is open to all NCOC and contractor staff. 
The NCOC Women’s Network provides a platform to:
• Facilitate personal growth and professional advancement of 

all employees at NCOC
• Empower and enable working women in their quest for 

professional development, while leading satisfying lives
• Connect and interact with other like-minded individuals in 

the workplace and outside NCOC
• Make a difference to our organization and local community 
• Leverage cultural diversity of NCOC.
Since 2015 NWN supported a number of programmes and 
events, such as mentoring programme, personal development 
sessions, family events, guest talks, charity initiatives and joint 
events with local companies.

Network has gained a solid reputation and support among 
NCOC Senior Leadership Team through working towards 
improving our activities and defining long-term objectives to 
help business.

population in cooperation with scientists from Kazakhstan and Russia" and "Comprehensive study of 
atmospheric air quality in Atyrau and nearby settlements". NCOC ecologists reported on the progress 
under these projects and plans for further expansion. 

On October 9, NCOC organized an awareness tour for 20 journalists from national and local media, 
including Khabar, 24 KZ, Caspian News and Atyrau TV channels and Esquire, Kursiv, Oil and Gas Kazakhstan, 
Prikaspiyskaya Kommuna newspapers. The objective of this tour was to improve journalists’ awareness about 
the North Caspian Project, Kashagan field, local content development, NCOC role and other issues, thus 
establishing a pool of qualified journalists who could be involved in NCOC communication campaigns.

This Sustainability Report has become a new and effective forum for engagement with the local community.
At the beginning of 2019 when we were preparing the 2018 Report we met with the External Advisory Board, 
representing the combined opinions of environmental and social NGOs from Atyrau and Mangystau Oblasts, 
to receive their comments and recommendations. In April 2019, we presented the 2018 Report to the public 
and answered questions at three special meetings in Atyrau and Aktau, moderated by Shynar Izteleuova, 
Director of the Zhayik-Caspian Aarhus Center. 

NCOC has in place a comprehensive programme for communication with the stakeholders and engagement 
with local media on pressing issues. In order to support the local companies in finding new economic 
opportunities related to the North Caspian Project, we provide the information by using various ways from 
general awareness seminars about the Project and participation in industry conferences, to specialized 
vendor audits and dedicated training courses (For more information please see the Local Content section). 
Any citizen can raise concerns or report potential non-compliance with our values and principles (including 
anonymously) to NCOC Ethics and Compliance officer, or use the Compliance Hotline opened in 2017 (For 
more information please see the Business Ethics section).



259

COOPERATION FOR THE COMMON GOALS 
For over 10 years, NCOC has been closely cooperating with Zhaiyk-Caspian Aarhus Atyrau Centre 
(ZCAC) serving as a bridge between the local community, business and governmental bodies. 

The Centre was created in 2009 after signing the Memorandum of Cooperation between the RoK 
Government, Environmental Forum of national NGOs, OSCE Centre and Atyrau Oblast Akimat. 

One of the ZCAC’s key objectives was to set up a dialogue platform to discuss pressing 
environmental issues.

NCOC has been interested in the idea of a dialogue platform practically since the moment of 
ZCAC establishment. The Company considered appropriate and timely engagement with the local 
community. This dialogue platform was a new undertaking, therefore, nobody knew how the 
platform should work.

NCOC made a significant contribution to test different tools of communication with the local 
community. This allowed adding to experience and professionalism of Zhaiyk-Caspian Aarhus 
Centre’s specialists. 

One of innovations successfully tested by NCOC is consulting meetings with NGO representatives 
prior to public hearings and meetings with the community. During such consulting meetings the 
Company reports on follow-up actions taken in response to recommendations and proposals 
made at public hearings.

Furthermore, NCOC has influenced positively the evolvement of ZCAC as a social enterprise. The 
Centre's success and recognition was the 1st National Award Ozgeris Ustasy for its contribution to 
the development of social entrepreneurship in the nomination "Best social enterprise in the sphere 
of ecology".

CASE STUDY
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8.7. EMPLOYEE ENGAGEMENT IN THE COMMUNITY

NCOC ENCOURAGES EMPLOYEES TO TAKE ACTIVE PART IN THE BETTERMENT OF THEIR 
COMMUNITIES.

In 2019 NCOC employees actively participated in nationwide environmental campaigns 
“TazaQazaqstan” (“Clean Kazakhstan”) and “Birge Jasyl Qazaqstan” (“Going Green together, 
Kazakhstan”):
• On August 3, NCOC staff and their families cleaned up 3 km territory assigned by Atyrau Akimat 

near the Atyrau-Makhambet-Astrakhan ring road. Within 3 hours 2 trucks of waste were collected. 
• On August 24, NCOC volunteers together with KMG Systems & Services Company with joint 

support of “Ak Zhaiyk” Nature Reserve representatives, Regional Inspection of Forestry and 
Wildlife and Damba Akimat cleaned the territory adjacent to the North Caspian Oil Spill Response 
Base. Volunteers collected 1,260 kg of waste.
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• On October 12, NCOC employees from Nur-Sultan, Aktau and Bautino joined a large-scale 
campaign “Birge Jasyl Qazaqstan”. Overall, 220 trees were planted. 

• On May 26, NCOC organized an annual clean-up campaign of the Ural River bank ("Atyrau – a 
clean city ") jointly with Atyrau Inspection of Forestry and Wildlife and Atyrau Akimat. The 
campaign resulted in 25 cubic meters of garbage collected at site. 

• NCOC and its employees participated in important local holidays for the community, such as 
Nauryz (Kazakh New Year) and Victory Day. 

• In 2019 NCOC volunteers delivered fire safety presentations to more than five thousand 
kids in Atyrau schools, raising awareness on actions in case of fire and teaching escape and 
evacuation.

8.8. JOB SKILLS TRAINING AND KNOWLEDGE TRANSFER

As a means to achieve its own medium– and long-term nationalization goals, the Operator has developed 
a special, targeted programme for identifying and recruiting Kazakhstan citizens, and providing them 
with training for advancement in a long-term career with NCOC. Since 1998 a total of more than 18,000 
Kazakhstan citizens have received some form of training, either from NCOC or as employees of local 
companies being helped by NCOC. 

Over two decades, the Operator has spent in total about US$289 million on job skills and professional 
training to build local capacity for the North Caspian project.

In 2019 116 students completed internships at NCOC. The programme provides an opportunity for local 
students to work in the international oil and gas company, and to get hands-on experience with the most 
modern equipment in the industry.

In 2019 13 NCOC employees were assigned for International Development Assignment Programme. 
The programme was launched in 2018 to provide an opportunity for NCOC employees to work overseas in 
our shareholders’ companies for up to two year assignments in order to enhance their skills, expand the 
existing knowledge and prepare for future roles in the Company.

NCOC Scholarship Programme 
NCOC established a Scholarship programme for students in accordance with the NCSPSA. The Operator 
has sponsored 3,420 students from Kazakhstan to study in educational institutions inside and outside 
the Republic of Kazakhstan with a monetary value over US$8.3 million. 

NCOC provides the funding and the Kazenergy Association manages the Scholarship fund on 
a competitive basis for the academic training of Kazakhstan citizens (not NCOC employees) in 
the disciplines related to the petroleum industry, including training courses at universities, colleges 
or other educational institutions. In 2019-2020 academic year, NCOC has sponsored 420 students 
in 42 educational institutions.
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8.9. NATIONALIZATION

Article XXVII of the NCSPSA specifies the overall targets in terms of manning levels of Kazakhstan citizens 
employed in carrying out Petroleum Operations. In 2019 Kashagan Phase 1 Project has significantly exceeded 
these targets, with: 
• 82% of managerial staff taken by local personnel
• 95% of technical and engineering employees, administrative staff, and qualified specialists taken by local personnel
• 100% of workers and supporting personnel taken by local personnel.

Overall at the end of 2019, 91% out of over three thousand employees of NCOC are Kazakhstan citizens, and 95% 
out of ten thousand people engaged in the North Caspian project are Kazakhstan citizens. 

8.10. NCOC WORKFORCE; LABOR RIGHTS

NCOC AIMS TO BE AN EMPLOYER OF CHOICE IN KAZAKHSTAN.

NCOC goes well beyond legal requirements of the Labor Code to provide compensation and benefits that 
attract, motivate and retain employees, and to incentivize their contribution to achieving our business 
objectives. NCOC carefully calibrates the competitiveness of its salary and benefits package with market 
surveys. 

The remuneration philosophy is based on a “pay for performance” approach that is aligned with our Mission, 
Vision, Values and Culture at NCOC. In addition to the annual General salary increase, Oilman’s Day bonus 
and Vacation Wellness Support payment, an employee may receive an Individual Merit Salary increase and 
a variable annual Company Performance bonus, plus discretionary allowances and special monetary awards 
for outstanding performance or adherence to company values. Kazakhstan citizens who are directly hired by 
NCOC receive numerous other compensations and benefits, including generous paid and unpaid time off, paid 
pension, continuing education assistance, medical and life insurance, free commute on company shuttle bus, 
financial assistance programmes for health club membership, home mortgage, wellness and medical issues, 
bereavement, children’s education and books. 

NCOC is an exciting, international collective where English is used in a business setting, and opportunities 
exist for International Development Assignments in NCOC shareholder companies (see Section 7.8 on Job Skills 
Training and Knowledge Transfer).

In 2019 NCOC hired 25 Kazakhstan university graduates of technical specialties background.

Employee Engagement  
NCOC’s aspiration is to attract future leaders and retain high performers, particularly in business-critical areas 
within NCOC, and to lead to increased performance, stronger engagement within the workforce, driven by strong 
relationships between the employee and supervisor,

In 2019 NCOC launched an engagement survey in order to understand the current overall employee engagement 
and check the health of the organizational capability in NCOC. It serves as a baseline for developing the NCOC 
Engagement Action Plan to identify what the organization will do with any key findings to drive engagement 
over the next 24 months.

The survey will be conducted every two years and focused on the following 8 key organizational drivers:
• Direction and Performance
• Structure and Accountabilities
• Process and Systems
• Leadership
• Ways of Working and Behaviours
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• People and Skills
• Compensation and Benefits
• Employee Engagement

Diversity and Inclusion 
NCOC does not tolerate discrimination in employment. Our Code of Conduct for employees specifies that 
employment decisions are based only on relevant qualifications, merit, performance and other job-related 
factors.

NCOC does not tolerate any form of harassment, nor any action, conduct or behavior which is humiliating, 
intimidating or hostile. Managers have a responsibility to protect their staff from harassment, and to create a 
climate where individuals who have concerns about harassment in their work area may discuss the issues in 
confidence. 

NCOC is committed to providing an open working environment in which respect for each other is 
fundamental, continuous improvement is a shared goal, and the concerns of individuals are taken seriously 
and dealt with positively, without prejudice to them or their career.

Workforce Grievances
NCOC has clear policies and procedures for dealing with workforce grievances, which apply equally to its 
contractors and sub-contractors. Grievance procedures serve to bring employee problems to management’s 
attention and ensure open, proper and timely review and resolution before frustrations can evolve into conflict. 
Employees may express their grievances freely and openly without fear of dismissal and intimidation. NCOC 
must accept, register, and review any written grievance submitted by an employee. Employees have the right 
to appeal a decision, which he/she thinks may be violating his/her labor rights If not resolved within NCOC, the 
grievance may be referred to appropriate RoK officials. By law, neither NCOC nor its contractors may compel 
employees to join or not join a legal labor action, and must reserve for the employee any prior job position and 
benefits.

NCOC has policies and procedures in place for monitoring timeliness of salary payment, living conditions and 
canteen facilities provided by our contractors and sub-contractors.

8.11. HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

NCOC has been working for many years to promote respect for human rights within our organization. Our 
approach consists of several core elements, including: 
• Compliance with applicable laws and regulations
• Regular dialogue and engagement with our stakeholders 
• Contributing, directly or indirectly, to the general well-being of the communities within which we work
• Adherence to our General Business Principles, the Code of Conduct, and the Anti-Bribery & Corruption 

Manual, which address related issues.

As it relates to our staff, this approach manifests as compliance with law, protection of employees’ 
personal data, respect for diversity, and continuous improvement of our Human Resources programmes 
and policies (see section on NCOC Workforce). 

Suppliers are also contractually obligated to comply with our General Business Principles and Code of 
Conduct in all aspects of their work with us. 

Security
NCOC has programmes and measures in place to provide security and safeguards as appropriate to protect 
its people, operations, facilities, business information, and other assets. NCOC sites have implemented 
security programmes based on a proven, structured risk assessment methodology. NCOC complies with 
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relevant laws and regulations affecting security in areas where we operate, and we support a coordinated 
and cooperative approach to infrastructure security with the competent local and national security 
agencies. 

NCOC security risks management includes the support from Government Security Forces and private security 
providers. Local RoK State Security Forces support NCOC Security department to deal with all instances of site 
invasion including crowd control, large demonstrations or riot. 

NCOC Security department ensures compliance with Voluntary Principles on Security and Human Rights 
(VPSHR) and requires its security contractors to abide by these Principles. VPSHR are included into the 
contract with security contractors.

In 2019 NCOC continued to further embed the VPSHR and implemented trainings to increase awareness 
at operation and corporate level. 

More about NCOC’s personnel policies and training programmes can 
be found on our website at www.ncoc.kz, including:

• General Business Principles
• Code of Conduct
• Types of training programmes offered by NCOC
• Kazenergy scholarships
• Drill-Sim 5000 at KBTU

Learn more

NCOC Security department organized a number of trainings and workshops for security contractor. Moreover, 
we conduct regular internal self-assurance reviews to ensure Security contractor’s compliance with “Ethical 
conduct and human rights”.

8.12. BUSINESS ETHICS

HONESTY, INTEGRITY AND FAIRNESS IN ALL ASPECTS OF OUR BUSINESS IS A 
FUNDAMENTAL PRINCIPLE, AND WE REQUIRE THE SAME OF ALL THOSE WITH WHOM WE 
DO BUSINESS.

Awareness 
NCOC’s General Business Principles apply to all our business affairs and describe the behavior expected of every 
staff member of NCOC, including direct-hire Kazakhstan citizens, secondees, and contract staff. In addition, all 
NCOC staff are required to adhere to a Code of Conduct, which instructs them how to apply the General Business 
Principles in line with our core values. It provides practical guidance on how to comply with laws and regulations 
and how to relate to customers, communities and colleagues. Staff communications and monitoring programs are 
designed and implemented to assure compliance. 
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Suppliers 
Contractors and suppliers are contractually obligated to comply with our General Business Principles and Code 
of Conduct in all aspects of their work with us. All those seeking to do business with NCOC undergo “due 
diligence” background checks before contracts are signed. NCOC’s contracts also include the requirement for 
contractors and suppliers to conduct their business activities with integrity and high ethical business standards. 
After risk screening, some companies may also be asked to institute mandatory training or special contractual 
conditions to ensure that their business practices align fully with our expectations. 

Suspected Violations 
No one at NCOC may instruct staff to take actions that violate the law or contradict our General Business 
Principles or Code of Conduct. If an employee observes such an action or instruction, he or she is required to 
refer the situation in confidence to a supervisor, to the NCOC Ethics & Compliance Officer, or to the Compliance 
Hotline for further investigation and possible disciplinary action. The Compliance Hotline is a 3rd party operated 
website (http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), with e-mail address (ncoc.hotline@deloitte.kz) and phone 
number (8 800 080 15 65) that allows anyone to report suspected violations of law, General Business Principles 
and Code of Conduct including on an anonymous basis. 

NCOC staff, vendors, suppliers, contractors or anyone else can raise concerns or report possible non-compliance 
to the NCOC Ethics & Compliance Officer or to the Hotline, even anonymously. Details are kept confidential. 
The Ethics & Compliance Officer looks into allegations, and if confirmed, NCOC’s management takes actions 
appropriate to the circumstances. NCOC does not tolerate retaliation of any kind against those who report an 
issue concerning our General Business Principles, the Code of Conduct or Anti-Bribery & Corruption Manual, or 
compliance with applicable law.

8.13. PREVENTING CORRUPTION

NCOC’S GENERAL BUSINESS PRINCIPLES ARE CLEAR: THE OFFER, PAYMENT, SOLICITING OR 
ACCEPTANCE OF BRIBES IN ANY FORM, DIRECT OR INDIRECT, IS UNACCEPTABLE.

Policies  
NCOC’s internal Anti-Bribery & Corruption Manual contains policies and procedures to ensure that 
any interaction with government officials is directly related to a stated business purpose or regulatory 
requirement, and that it is in strict compliance with the laws of Kazakhstan and consistent with any 
international statutes that may apply.¹²

NCOC requires that its staff avoid conflicts of interest between their private activities or family relationships 
and their role in the conduct of NCOC business. 

NCOC reflects all business transactions in its accounts in an accurate and timely manner, in accordance with 
established procedures and agreements. 

Contractors and suppliers are obligated by their contracts with NCOC to adhere to our General Business 
Principles in all aspects of their work with us. 

As started above, concerns or suspected non-compliance may be reported in confidence to the NCOC Ethics 
& Compliance officer or to the Hotline. 

Any confirmed non-compliance can have serious consequences as may be appropriate including dismissal of 
the staff concerned and termination of the relevant contracts.

¹²  The US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the UK Anti-Bribery Act are two foreign laws that could apply to companies or citizens of 
those countries, even if their activities take place in Kazakhstan.
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8.14. ENGAGEMENT IN PUBLIC POLICY

In our General Business Principles, NCOC has pledged to contribute in an ethical and constructive way to 
enhancing the laws and regulations of Kazakhstan on health, safety, security and environmental protection. 
NCOC is an active member of KazEnergy, a not-for-profit association of companies in energy and oil and 
gas industries in Kazakhstan. NCOC is a member of the Oil and Gas Committee of the “Atameken” National 
Chamber of Entrepreneurs. We often engage in discussions of priority public policy issues affecting our 
industry in the framework of these organizations. NCOC is also a member of the American Chamber of 
Commerce in Kazakhstan, and has participated in its advocacy activities to improve the foreign investment 
climate.

NCOC does not make political contributions of any kind.
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REPORTING  
PROCESS

9.1. PRINCIPLES

NCOC reports sustainability performance in a full and transparent manner to its stakeholders in compliance 
with its General Business Principles, and subject to relevant terms of the North Caspian Sea PSA.

This report is guided by global best practice; foundational is the 3rd edition (2015) of “Oil and Gas Industry 
Guidance on Voluntary Sustainability Reporting” (“the 2015 Guidance”). Our intent is that, through strict 
adherence to its indicators and processes, this report will be relevant, transparent, consistent/systematic, 
complete, and accurate in the sense defined by the 2015 Guidance.

The data is fully consistent with reports on environmental and socio-economic performance of the North 
Caspian Project made to NCOC shareholders, and to the Republic of Kazakhstan in its oversight and 
regulatory capacities. 

9.2. MATERIALITY

A MATERIALITY ANALYSIS WAS CONDUCTED, IN ACCORDANCE WITH THE IPIECA 2015 
GUIDANCE.

Identification 
The base set of reporting indicators are those in the pilot 2015 NCOC Sustainability Report, based 
on “common” reporting requirements of the IPIECA 2015 Guidance. Stakeholder engagements, issues 
monitoring and media inquiries were also used to identify potential material issues specific to this project. 

Prioritization 
The frequency with which stakeholders raise certain issues and the volume of response material in our 
databases, media coverage, and considerations of timeliness are criteria which have all influenced the 
prioritization of issues and inclusion herein. The structure of the report has been evolved from the 2015 
Guidance’s illustration of the interconnecting social, economic and environmental dimensions of sustainable 
development, reproduced as a figure in the Report Structure section.

9.3. DATA PROTOCOLS 

For more than a decade, the Operator has had robust management and other systems in place for 
collecting and analyzing environmental, safety, production and financial activity, and reporting it to the 
shareholders of the North Caspian Project, as well as to the PSA Authority and RoK government agencies 
at various levels for oversight and regulatory compliance submissions. This report uses the same data 
sources and reports provided to them. If there is a difference (e.g., in units or definitions) between reporting 
requirements of the 2015 Guidance and those of Republic of Kazakhstan, we are governed by the latter and 
attach a footnote to the Performance Table. 

9.4. ASSURANCE

For more than a decade, NCOC’s data gathering and reporting systems have been subjected to a variety of 
audits and “cold eyes” reviews by shareholders, and inspections or reviews by the relevant governmental 
regulatory agencies.
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REPORTING OVERVIEW IPIECA Indicator Page

The North Caspian Project SE13 184

Health and Safety HS1, HS2, HS3 204

Process Safety and Asset Integrity HS5 206

Fresh Water E6 208

Greenhouse Gas Emissions E1 216

Biodiversity and Ecosystem Services E5 219

Discharges to Water E7 220

Non-GHG Air Emissions E8 224

Oil Spills to the Environment E9 227

Waste E10 229

Decommissioning and Remediation E11 232

Energy E2, E3 234

Flaring E4 246

Social Infrastructure Projects SE4 249

Sponsorship and Donations Programme SE4 242

Local Content: NCOC Policy and Programmes SE5 243

Growing Local Industry Capability SE7 258

Job Skills Training and Knowledge Transfer SE17 258

Nationalization SE6 261

Business Ethics SE9, SE11, SE12 262

Preventing Corruption SE11, SE12 254

Engagement in Public Policy SE14 259

Engagement with the Local Community SE1 260

NCOC Workforce; Labor Rights SE15, SE16, SE18

Human Rights SE8, SE9, SE10

9.5. IPIECA REPORTING TABLE

The Report has been prepared in accordance with the IPIECA standards. This table shows indicators in this 
Sustainability Report from IPIECA’s 2015 Guidance.
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Бумага, на которой напечатан этот отчет, соответствует 
самым высоким стандартам в области экологичности, 
функциональности и качества, что подтверждено 
сертификатом EU Ecolabel № SE/011/01. Она легко 
утилизируется, не нанося вреда окружающей среде, а 
также пригодна для вторичного использования. Сырье для 
изготовления бумаги получено из легальных источников без 
ущерба окружающей среде.

The paper that this report is printed on complies with the 
highest environmental, functional and quality standards which 
is confirmed by EU Ecolabel certificate No SE/011/01. The paper 
is easily disposed without causing any harm to the environment 
and is recyclable. The raw materials used for papermaking 
were obtained from lawful sources without damaging the 
environment.

Осы есеп басылған қағаздың экологиялылық, 
функционалдылық және сапа салаларындағы ең жоғары 
стандарттарға сәйкестігі EU Ecolabel № SE/011/01 белгісімен 
расталған. Бұл қағазды қоршаған ортаға зиян келтірмей 
оңай кәдеге жаратуға болады, сонымен қатар ол қайта 
пайдалануға жарамды. Қағаз өндіру үшін қолданылатын 
шикізат қоршаған ортаға зиянсыз түрде заңды көздерден 
алынған.






