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1. НКОК-ТЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ БОЙЫНША
МІНДЕТТЕМЕСІ – БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРДЫҢ
ЖОЛДАУЫ

Осы құжат Солтүстік Каспий жобасының Операторы – «НКОК»
компаниясы әзірлеген Тұрақты даму туралы көпшілікке
арналған алғашқы есеп болып табылады.
Қазақстанның теңіздегі мұнай-газ ресурстарын келешек ұрпақтың
өзін өзі қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне зиян келтірмей, бүгінгі
ұрпақты қамтамасыз ету үшін игеру жөніндегі міндеттемемізді
көздейтін Тұрақты даму тұжырымдамасы әрқашан жобамыздың
дамуының ең алғашқы кезеңдерінен-ақ, атап айтқанда 1997
жылдан бастап оны жүзеге асыруға деген көзқарасымыздың
ажырамас бөлігі болды. Бұл қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
мүдделеріміздің оңтайлы арақатынасын шешімдерді қабылдау
процесіндегі экологиялық және әлеуметтік аспектілерді ескере
отырып қамтамасыз ету жөніндегі негіз қалаушы міндеттемемізде
көрсетілген. «НКОК» компаниясы өзінің экологиялық және
әлеуметтік міндеттемелерін орындауы кезінде Қазақстан
Республикасы үшін, оның азаматтары мен НКОК акционерлері
үшін ұзақ мерзімге есептелген басымдықтарды қамтамасыз етуге
ұмтылады.
Бұрынғы жылдарда Солтүстік Каспий жобасының Операторы жұртшылықты тұрақты даму бойынша
қабылданып жатқан шаралар туралы үнемі хабардар етіп келген. 2015 жылы қайта құрудан
кейін НКОК (Н.В.) Жобаның Бірыңғай Операторы ретінде тағайындалысымен қалыптасып жатқан
халықаралық тәжірибеге сай ресми жылдық есептің шығарылуы уақтылы болып отыр.[1] Есептің
шығарылуы тұрақты даму жөніндегі міндеттемеміздің шеңберіндегі «үнемі жақсарту кезеңі» болып
табылады. Біз өз көрсеткіштері туралы осындай есептер шығарушы және күн санап көбейіп келе
жатқан компаниялардың қатарына қосыламыз және бұл шешіміміз саламыздың Біріккен Ұлттар
Ұйымы белгілеген 2030 жылға дейінгі кезеңде тұрақты даму мақсаттарына жету жөніндегі ғаламдық
ілгерілеушілікке қосатын үлесі туралы хабардарлық деңгейін арттыруға ықпал етеді деп үміттенеміз.
Осы есептің дер кезінде шығарылуының тағы бір себебі бар. Биылғы жылы Қашаған кен орнын
игерудің І кезеңі жобасының, яғни Солтүстік Каспий мұнай-газ жобасының алғашқы кезеңі
шеңберінде тұрақты режимде мұнай өндірудің басталуы күтіліп отыр. Алдағы жылдары біз жергілікті
халық пен Қазақстан азаматтарына олардың теңіз ресурстарын игеру жөніндегі қызметіміздің
көрсеткіштері туралы ашық та анық ақпарат беру үшін жауапкершілігімізді растау үшін осындай
есептерді тұрақты түрде шығаруды жоспарлап отырмыз.
Мен сіздермен, мүдделі тараптарымызбен осы есеп бойынша және жалпы қызметіміздің
көрсеткіштеріне қатысты диалогымыздың жалғасын асыға күтемін.
«НКОК» компаниясының басқарушы директоры
Бруно Жардэн

1   Осы есеп Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастығымен (IPIECA),
Мұнай-газ өндіруші компаниялардың халықаралық ұйымымен (IOGP) және Америка мұнай институтымен (API) бірге
әзірленген және жақында жаңартылған «Мұнай-газ саласының кәсіпорындарына арналған тұрақты даму туралы еркін
нысандағы есептер беру жөніндегі басшылыққа алынатын нұсқаулардың» (3-басылым, 2015 ж.) ережелеріне сәйкес келеді.
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2. СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР
2.1 Мүдделі тараптар үшін пайдалылықты арттыруға қатысты
көзқарасымыз
Қазақстан үшін
«НКОК» компаниясы Каспий өңірінде мұнай-газ ресурстарын қоршаған ортаның қорғалуын,
Қазақстанның экономикалық дамуын және жергілікті халықтың тұрмыс деңгейінің көтерілуін
қамтамасыз ете отырып игеру үшін әлемдік деңгейдегі инновациялық теңіз жобасын әзірлеу
жөніндегі міндеттемені қабылдады.
Бүкіл әлем үшін
Планетамыздың халқы үнемі көбейіп келеді, бұл негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру және тұрмыс
деңгейін көтеру мақсаттарында энергия ресурстарына деген сұраныстың артуына себеп болып
отыр. Энергия көздерінің жаңа түрлері бойынша жабдықтау көлемі өсіп келеді, алайда Халықаралық
энергетикалық агенттік (ХЭА) алдағы ондаған жылдарда мұнай мен газ өсіп келе жатқан сұранысты
қанағаттандыруда маңызды рөл атқара беретінін болжап отыр және Каспий өңірінің жеткізілімдерді
әртараптандыру арқылы, әлемдік энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге елеулі үлес қосуға
әлеуеті бар екенін атап отыр. «НКОК» компаниясының мақсаты – Қазақстанның осы әлеуетін жүзеге
асыру.

2.2

Жобаның сипаттамасы

Солтүстік Каспий жобасы Қазақстандағы теңіз мұнай-газ кен орындарын игеру бойынша алғашқы
ірі жоба болып табылады. Оның құрамына Қашаған, Қаламқас-теңіз, Қайраң, Ақтоты және Оңтүстікбатыс Қашаған атты бес кен орны кіреді.
Қашаған алып кен орны соңғы қырық 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 теңіз кен орнының коллекторы Атырау қаласынан 80 км қашықтықта, су
астындағы 3-4 метр тереңдікте және теңіз түбінен 4 км-ден астам (4 200 м) тереңдікте жатыр.
Солтүстік Каспий жобасы оның ауқымы мен техникалық күрделілігін ескере отырып, Қашаған кен
орнын игерудің І кезеңінен бастап кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады (игерудің кейінгі
кезеңдері қазіргі уақытта жоспарлау сатысында). Бір жобада күрделі климаттық жағдайларда еңбек
қорғау, жобалау және логистика саласындағы қиындықтардың тоғысуы Қашаған кен орнын игеру
жобасын қазіргі уақытта саламызда әлем бойынша жүзеге асырылып жатқан ең ірі және анағұрлым
күрделі жобалардың бірі етті.

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК-нің Мердігерлік алаңы
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Құбыр желілерін алмастыру
Материалдар жөніндегі сарапшылар
2013 жылы орын алған проблема
құбыр желісінде болат материалдың
беріктігі жоғары учаскелерінің түзілуіне
байланысты оның қысымды ортада
сульфидті шытынауы салдарынан болды
деген тұжырымға келді.
Бастапқы жоба және болаттың
техникалық сипаттамалары Қашаған кен
орнындағы күкіртсутегінің болжамды
құрамы мен судың болуын ескергенде
халықаралық стандарттар мен мұнайгаз кен орындарын игерудің әлемдік
оңтайлы тәжірибесі талаптарына
толық сәйкес болды. Сонымен бірге
құбырларды жасауда қолданылған
болаттың зертханалық талдамасы, соның
ішінде оның күкіртті газбен реакциясын
сынау нәтижелері болаттың Қашаған
кен орнында қолдануға қолайлы екенін
көрсетті.
Консервативтік тәсілдеме қауіпсіздіктің
жоғары деңгейін қамтамасыз ететінін
ескере отырып, құбыр желісін алмастыру
үшін күкіртті мұнаймен және газбен
жанасқанда беріктігі жоғары учаскелердің
түзілу қатерін төмендету жағынан алғанда
тиімділігін көрсеткен материал таңдалды.
Нәтижесінде екі қабатты болаттан
тұратын материал таңдалды, оның:
•

бірінші қабаты күкіртті мұнай мен
газдың әсеріне шыдамды және
жемірілуге төзімді қорытпадан (ЖТҚ)
жасалған;

•

екінші негізгі қабаты құрамы ерекше
көміртегілі болаттан жасалған және
механикалық тұтастықты қолдау
үшін қажет беріктік пен тұтқырлықты
қамтамасыз етеді.

Қашаған кен орнын ТӨИ шеңберінде игеру тұжырымдамасы

Қашаған кен орнында өндірілетін 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 (800 барға жуық)
және күкіртсутегінің (H2S) жоғары концентрациясымен
ерекшеленеді, осының салдарынан өндірілетін газ
«күкіртті» деп жіктеледі. Осы ерекшеліктің артықшылығы
– осындай қысымдағы газды қойнауқатқа кері айдау іс
жүзінде кен орнының мұнай бергіштігін арттыруға жол
ашады. Сондықтан жеңіл газ тәрізді компоненттер теңіздегі
D аралында анағұрлым ауыр мұнайдан бөлініп, кейіннен
жоғары қысым ықпалында коллекторға, яғни өздері бұрын
өндірілген тау жыныстарына кері айдалатын болады.
Газдың қалған бөлігі «Болашақ» атты мұнай мен газды
кешенді дайындау қондырғысына жіберіліп, онда «күкіртті»
газ күкіртсутегіден тазартылады. Дайындалған немесе
«күкіртсіздендірілген» газ құрлық және теңіз нысандарында
электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын болады.
Газдың бір бөлігі тауарлық газ ретінде сатуға жіберіледі.
Жобаны жүзеге асыруға
байланысты қиындықтардың
анағұрлым толығырақ сипаттамасы
www.ncoc.com веб-сайтында
берілген

Сонымен қатар дәнекерлеу, жасау
және тексеру жұмыстарының жаңа
хаттамалары енгізіліп, олар сапа бойынша
сертификаттаудан өтті.
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2015 ж. орындалған жұмыстар
2013 жылғы 30 маусымда Жобаның І кезеңі шеңберіндегі нысандар құрылысының аяқталуы және
қосу-реттеу жұмыстары мен сынақтардың басталуы құрметіне орай ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев пен Ұлыбританияның Премьер-министрі Дэвид Кэмеронның қатысуымен Солтүстік
Каспий жобасы акционерлері ұйымдастырған салтанатты шара өтті. 2013 жылдың қыркүйек айында
құбыр желілерінде сызаттардың орын алуына байланысты ҚР билік органдары мен акционерлер
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында (қосымша жалғанған құжатты қараңыз) құбыр желілерін
(ұзындығы шамамен 95 км құрайтын 28-дюймдік екі құбыр желісін) толық алмастыруға қатысты
келісімге келді.

Құбырларды алмастыру жұмыстары 2015 жылдың көктемінде басталды.
Жұмыстардың аяқталуы 2016 жылдың екінші жартысына жоспарланған.
Құбыр желілерін алмастыру жұмыстарына қосымша 2015 жылы «Болашақ» мұнай мен газды кешенді
дайындау қондырғысында және D аралында өнім өндіруді қайта бастар алдындағы техникалық
қызмет көрсету және дайындық жұмыстары, сонымен қатар жоғарғы құрылымдардағы жұмыстар
және D аралының маңындағы аралдарда бұрғылау жұмыстары жалғастырылды.

2.3

«НКОК» компаниясының басқару жүйелері

«НКОК» компаниясының вебсайтындағы жоба тарихының
кезеңдеріне сілтеме

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 кезде консорциумның құрамына энергетикалық
компаниялар қатарындағы ең ірі және анағұрлым тәжірибелі жеті
компания кіреді. Олар: «ҚазМұнайГаз», «Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», «Тоталь», Қытайдың Ұлттық
Мұнай Компаниясы (CNPC) және «Инпекс» компаниялары. Акционерлердің әрқайсысы өнімдегі
өзінің жеке үлесін тасымалдау мен өткізу үшін, есеп беру және сол өнімді СКӨБК-ге сай Үкіметпен
бөлісу үшін жеке-жеке жауапкершілік атқарады.

Жобаның басқарылуын акционерлер атынан әрекет ететін Оператор жүзеге асырады. 2015 жылға
дейін Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде «консорциумның» операциялық үлгісі қолданылып,
ол бойынша Оператор кен орнын игеру мен өнім өндіру бойынша белгілі жұмыстарды төрт агенткомпанияға жүктеген болатын. 2014 жылдың аяғында акционерлер жаңа бірыңғай Оператор —
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (“НКОК”) компаниясын тағайындау арқылы басқаруды
одан әрі біріктіру және нығайту туралы келісімге келді.[2] Осы жаңа тәсілге көшу тиімділікті
арттырумен қоса Жоба бойынша активтердің табысталуын және СКӨБК алаңындағы игерудің кейінгі
кезеңдерінің жүзеге асырылуын жеңілдетуге мүмкіндік береді. «НКОК» компаниясының жоғарғы
басшысы – Басқарушы директор.
Компанияның жүйелері мен процестерінің анағұрлым қатаң халықаралық стандарттарға сәйкес
болуын қамтамасыз ету үшін «НКОК» компаниясы келесі стандарттар бойынша сертификаттаудан
өтті:
•

OHSAS 18001 «Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері»;

•

ISO 14001 «Экологиялық менеджмент жүйелері»;

•

ISO 9001 «Сапаны басқару жүйелері».

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

2   Осы жолда және одан әрі осы құжаттың мәтіні бойынша «НКОК» аббревиатурасы тек «Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.» компаниясын ғана білдіреді. «Оператор» термині құжаттың мәтініне қарай «НКОК» компаниясына немесе
СКӨБК бойынша бұрынғы басқа Операциялық компанияның кез келгеніне қатысты қолданылуы мүмкін.
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3. «НКОК» КОМПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ
КӨРСЕТКІШТЕРІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР
Өндіріс

2015

Мұнай өндіру көлемі (тонна)

0

Тауарлық газ өндіру көлемі (стандартты текше метр)

0

•

0

Тауарлық газ өндіру көлемі (мұнай эквивалентіндегі тонна)

Күкірт өндіру көлемі (сату үшін) (тонна)

0

Денсаулық пен еңбек қорғау
Өндірістік жарақаттар мен аурулар
•

•

Тіркелетін оқиғалардың жалпы деңгейі (ТОЖД), млн. адам-сағатқа шаққанда

0,79

*

НКОК қызметкерлері

0,50

*

Мердігерлер

0,88

Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары (ЕУҚO) млн. адам-сағатқа шаққанда

0,30

*

НКОК қызметкерлері

0,34

*

Мердігерлер

0,26

•

Адам өлімі болған оқиғалар

0

•

Адам өлімі болған апаттар, млн. адам-сағатқа шаққанда

0

•

Адам өлімі болған оқиғалар, млн. адам-сағатқа шаққанда

0

Технологиялық процестің қауіпсіздігіне байланысты 1-деңгейлі оқиғалар саны
(API RP 754 құжатына сай)

0

Технологиялық процестің қауіпсіздігіне байланысты 2-деңгейлі оқиғалар саны
(API RP 754 құжатына сай)

0

Қоршаған ортаны қорғау
Парник газдардың эмиссиялары
•

Тікелей шығарындылар (1-көлем), CO2 эквивалентіндегі мың тонна [3]

465,0

*

Көмірқышқыл газ (CO2 ), мың тонна

*

Метан (CH4 ), CO2 эквивалентіндегі мың тонна

1,0

*

Азот оксиді (N2O), CO2 эквивалентіндегі мың тонна

2,5

461,5

•

Жанама шығарындылар (2-көлем, импортталатын энергия), CO2
эквивалентіндегі мың тонна [4 ]

10,1

•

Парник газдар шығарындыларының қарқындылығы, өндірілетін мұнайдың
100 тоннасына шаққандағы CO2-эквивалентіндегі мың тонна

Қ/Ж

3   ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2010 жылғы 5 қарашадағы № 280-э(ө) бұйрығымен бекітілген Парник
газдардың шығарындыларын есептеу жөніндегі жекелеген әдістемелерге сай CO2 эквиваленттерін есептеу үшін
пайдаланылатын ғаламдық жылыну потенциалының күшею 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 Парник газдарды ұлттық деңгейде түгендеу жөніндегі басшылыққа
алынатын нұсқауларға сай нысан деңгейінде жүзеге асырылады.
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 Қазақстан электр жүйесі үшін (біріктірілген қорлар
коэффициенті) 0,995 т CO2-экв./МВт-сағ шамасына тең, аталған сайтта парник газдар бойынша стандарттар жарияланған.
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Электр энергиясын тұтыну
•

Жалпы тұтыну, млн гигаджоуль, ГДж [5]

2,30

•

Үлесті энергия тұтыну, өндірілетін мұнай көлемі үшін мұнай эквивалентіндегі
млн. тоннаға шаққандағы млн. ГДж

Қ/Ж

•

«НКОК» компаниясы экспорттайтын (импорттайтын) электр энергиясының
жалпы көлемі, млн. ГДж

(0,37)

Көмірсутегі шикізатын алауда жағу, млн. стандартты [6] текше метр

6,3

Тұщы су
•

Су алудың жалпы көлемі, мың текше метр

384

•

Теңіз суынан өндірілетін тұщы судың жалпы көлемі, мың текше метр

106

•

Су тұтынудың жалпы көлемі, мың текше метр

444

•

Тұщы су тұтыну қарқындылығы, өндірілетін мұнай көлемі үшін мұнай
эквивалентіндегі тоннаға шаққандағы тұтынылған судың тоннасы

Қ/Ж

Беткі суға көмірсутегі шикізатының бақылаудағы төгіндісі, тонна

<0,1

Атмосфераға тарайтын шығарындылар
•

Ұшпа органикалық қосылыстардың (ҰОҚ) шығарындылары, тонна

395

•

Күкірт диоксидінің шығарындылары (SOx ), тонна

131

•

Азот оксидтерінің шығарындылары (NOx ), тонна

943

Қоршаған ортаға төгілімдер
•

Қоршаған ортаға көлемі 1 баррельден көп мұнай төгілімдерінің саны

0

•

Төгілген көмірсутегі шикізатының (мұнайдың) көлемі, тонна

0

Қалдықтар
•

Кәдеге жаратылатын қалдықтардың жалпы көлемі, тонна
*

Соның ішінде жергілікті нормаларға сай қауіпті деп жіктелген
қалдықтар, тонна

22 523
19 882

Әлеуметтік-экономикалық сала
«НКОК» компаниясындағы шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен
алмастыру
•

Басшы лауазымдардағы жергілікті персоналдың үлесі, %

62

•

Инженерлік-техникалық лауазымдардағы жергілікті персоналдың үлесі, %

86

•

Жұмысшы және қосалқы лауазымдардағы жергілікті персоналдың үлесі, %

99

«НКОК» компаниясы персоналының құрылымы, әйелдердің пайыздық үлесі
«НКОК» компаниясының қаржылық қолдауымен оқып жатқан Қазақстан
азаматтарының жиынтық саны, мың адам
ҚР пайдасына төленген Бонустар сомасы, млн. АҚШ доллары

33
          15
1 085

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

500

Жергілікті жабдықтаушыларға тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін
төленген жиынтық төлемдер [7], млрд. АҚШ доллары

12,6

5   1 мегаватт-сағ (МВт-сағ) = 3,6 гигаджоуль (ГДж)
6   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.
7   Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңында белгіленген Жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесінде берілген. НКОК пайдаланатын
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңындағы жергілікті қамту анықтамасына сілтемені қараңыз.
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4.

ЕСЕПТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

«НКОК» компаниясы қызметінің көрсеткіштері сипатталған есеп төмендегі суретте көрсетілгендей
тұрақты дамудың алты түрлі аспектісін қамтиды. Осылайша тарауларға бөлу біздің түсінігіміз бойынша
тұрақты даму тұжырымдамасының экономикалық, әлеуметтік және экологиялық мәселелерді
біріктіретінін айғақтайды. Әрбір аспект үшін сипаттама беріліп, оларда мақсаттарға жету барысының
көрнекі бейнеленуі ретінде нақты жағдайлардың түсіндірмелері мен мезгіл-мезгіл жүргізілген
талдау нәтижелері көрсетілген. Қарастырылатын мәселелердің құрамы Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастығының басшылыққа алынатын
нұсқауларында (2015 ж. 3-басылым) берілген есептілікке қатысты «жалпы» талаптар негізінде және
өзіміз орындаған мәселелердің маңыздылығын талдау нәтижелері негізінде анықталады. Анағұрлым
толығырақ мәліметтерді 42 «Есептер әзірлеу процесі» бетінен қараңыз.

Экономикалық
өсу
ӘлеуметтікЭкологиялық
тиімділік
экономикалық
сала
Тұрақты
даму
Қоғамдық
ілгерілеушілік

Әлеуметтікэкологиялық
сала

Табиғи
ресурстарды
оңтайлы
пайдалану
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5.

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА

5.1

Денсаулық пен еңбек қорғау

«НКОК» компаниясының Денсаулық,
еңбек және қоршаған ортаны
қорғау мен қауіпсіздікті қамтамасыз
ету саласындағы жалпы саясаты

Денсаулық пен еңбек қорғау «НКОК» компаниясы үшін негізгі
құндылық болып табылады.
Біз келесі қағидаттарды басшылыққа аламыз: әрбір қызметкер үйіне,
отбасына және достарына ешбір жарақатсыз және жақсы денсаулық
жағдайында оралуға құқылы.

Саясат, жоспарлар және бағдарламалар
Қауіпсіздік мәдениетін арттыру бағдарламасы. Нысандар,
жабдықтар, жүйелер және стандарттар жұмыстарды жүргізу
кезінде өздіктерінен тұрақты қауіпсіздікке кепілдік бермейді.
«НКОК» компаниясының тиісті іс-қимылды басқаруды және
көрсетуді көздейтін қауіпсіздік мәдениетін құру, қалыптастыру
және жетілдіру жөніндегі ұзақ мерзімді стратегиямыз «Қауіпсіздік
мәдениетін арттыру бағдарламасы» деп аталады. Қауіпсіздік мәдениетін арттыру стратегиясы «НКОК»
компаниясындағы және мердігерлеріміз арасындағы денсаулық пен еңбек қорғау мәдениетін
қолдауға және жетілдіруге бағытталған барлық іс-әрекеттерімізді біріктіреді. Осы іс-әрекеттеріміздің
бірқатары төменде сипатталған.
Алтын ережелер. Денсаулық пен еңбек қорғау жөніндегі
он екі алтын ереже «НКОК» компаниясына еңбек ететін
барлық адамдарға, атап айтқанда тікелей қызметкерлеріне
де, мердігерлерінің персоналына да қолданылады. Алтын
ережелер туралы тұрақты түрде берілетін ақпарат «НКОК»
компаниясының өз қызметкерлеріне қамқорлық танытатынын
және НКОК-тың өндірістік алаңдарында еңбек қорғау
саласындағы қатерлерді басқару үшін хабардарлықты арттыру,
талаптарды белгілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу
тәжірибесін енгізу бағытында белсенді шараларды қабылдап
жатқанын көрсетуге арналған. Алтын ережелерді білу,
қабылдау және сақтау жұмысқа қабылдаудың міндетті шарты
болып табылады.
Қызметкерлердің әрқайсысының Алтын ережелерді сақтау
жөніндегі міндеттемемен қатар өзі қауіпсіз емес деп
есептейтін кез келген жұмысты тоқтатуға құқығы бар. Осы
құқықтың негіздемесі – міндеттердің ешқайсысы да оны
қауіпсіз болмайтын түрде орындайтындай аса маңызды немесе
шұғыл болып табылмайды деген сенім.
Алғышарттарды талдау. Жұмыс орнындағы барлық
оқиғалар мұқият тергеліп, алғышарттар анықталады және
кейін осындай оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін олар туралы жобаның барлық
қатысушыларына хабарланады. Денсаулық пен еңбек қорғау саласындағы көрсеткіштер дәстүрлі
түрде нақты көрсеткіштер (яғни жазатайым жағдайлар мен оқиғалардың жиілігі) негізінде бағаланған.
Бұл көрсеткіштер маңызды, алайда олар ден қою сипатында және есеп жүргізуді көздейді, ал есеп
жүргізудің өзі қауіпсіздік деңгейін арттыруға шамалы ғана ықпал етеді. «НКОК» компаниясы жоспарлы
көрсеткіштерді пайдалана отырып алдын алу тәсілдерін қолданатын жетекші компаниялардың бірі
болып табылады.
Қауіпсіз жұмыс жағдайын қалыптастыру – хабарлау (SAFE-R жүйесі).
Кез келген қызметкер араласу, яғни қауіпсіздік тұрғысынан алғанда
орынды немесе орынсыз әрекеттерді қадағалау қорытындылары
бойынша қабылданған шаралар туралы хабарлауға құқылы. Бұл ретте
карталар қолданылатын ерекше жүйе пайдаланылады. Бұл шаралар
қауіпсіздік мәселелерінің тек салалық мамандарға ғана емес, әр
адамға қатысты екенін көрсетуге арналған және қауіпті әрекеттерді
немесе қауіпті әрекет етуге ықпал ететін жағдайларды жазатайым
оқиғаға соқтырғанға дейін анықтау және түзету дағдыларын игеруге
көмектеседі.
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Алтын ережелердің көрнекі қолданылуын бақылау жүйесі (GRuVIS). Мердігерлер мен басқа да
адамдар еңбек қорғау саласындағы Алтын ережелерді сақтау бойынша күтілетін негізгі нәтижелерден
асатын ынталары үшін ерекше көтермеленеді. Бұл бағдарлама атап айтқанда басшылықтың денсаулық
пен еңбек қорғау мақсатында көзделген бақылау және арашалау шараларын бағалау, персоналмен
денсаулық пен еңбек қорғау мәселелерін талқылау, сонымен қатар нақты жұмыс алаңындағы
денсаулық пен еңбек қорғау мәдениетінің деңгейі туралы түсінік алу үшін алаңдарға бару арқылы
бақылау процесіне тартылуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Жұмыс орнында нұсқама беру. Қауіпті болуы ықтимал әрбір факторды қарау үшін қатерлерге тиісті
түрде және жеткілікті шамада талдау жүргізіледі, оның нәтижелері тапсырманы орындауға қатысатын
бүкіл персоналға кез келген жұмыс басталмастан бұрын хабарланады.
Сертификаттау және тексерулер. Компанияның жүйелері мен процедураларының ең қатаң
халықаралық стандарттарға сәйкес болуын қамтамасыз ету мақсатында «НКОК» компаниясы
OHSAS 18001 – «Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері» стандарты бойынша
сертификаттаудан өтті. Тәуелсіз сараптама «НКОК» компаниясынан стандарттарға сәйкестікті тұрақты
түрде растауды ғана емес, сонымен қатар басқару жүйелерін үнемі жақсартып отыруды талап етеді.
Персоналдың денсаулығы. ДЕҚҚОҚ саласындағы жалпы саясат «НКОК» компаниясынан өз
персоналы арасында салауатты өмір салтын насихаттауды және өз қызметкерлерін жұмыс
орындарындағы денсаулыққа төнетін қауіп-қатерлерден қорғауды талап етеді. Осы мақсатқа түрлі
процестер арқылы қол жеткізіледі. Денсаулыққа төнетін қауіп-қатерді бағалау (ДҚБ) өндірістік гигиена
жөніндегі мамандармен жұмыс орындарында ауыр, денсаулыққа қауіпті (физикалық, химиялық,
психологиялық және т.б.) факторларды анықтау үшін және сол қауіпті факторларды бақылау және
олардың әсерін азайту үшін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және тамақтандыруды ұйымдастыруға
қойылатын талаптарды дайындау, қысқы кезеңде және қоршаған ортаның жоғары температурасында
жүргізілетін жұмыстарға дайындық немесе жеке сақтандыру құралдарын (маскалар, қолғаптар
және т.б.) беру сияқты шараларды әзірлеу мақсатында орындалады. НКОК бүкіл тұрғындар үшін
медициналық қызмет көрсету стандарттарын тұрақты түрде арттыру мақсатында тек қана өндірістік
нысандарда ғана емес, сондай-ақ жергілікті облыстық ауруханамен ынтымақтастықта жедел
медициналық жағдайларды басқару үшін ондай жағдайларда әрекет етудің бірыңғай стратегиясын
енгізді. НКОК өз персоналы үшін жұмысқа жарамдылық / медициналық бақылау / науқастану
бойынша жұмыста болмау мәселелерін басқарудың сенімді процестерін қамтамасыз ету үшін
медициналық сақтандырушылармен жұмыс істейді. Бұған сондай-ақ кәсіби аурулар туралы есептілік
кіреді. Темекі тарту, алкогольдік ішімдіктер ішу және есірткі заттарын қолдану адам үшін ғана
қауіпті емес, сондай-ақ басқа персоналға әсер етуі мүмкін оқиғалардың орын алу ықтималдығын
жоғарылатады. Сондықтан біздің тәсіліміз темекі тартуға байланысты қатер деңгейін төмендетуді
және жұмыс орнында алкогольдік ішімдік ішуге және есірткі заттарын (немесе өнімділікке әсер етуге
қабілетті басқа кез келген заттектерді) қолдануға үзілді-кесілді тыйым салуды көздейді. Біз сонымен
бірге қызметкерлеріміздің спортпен шұғылдануын құптаймыз.
2015 жылғы оқиғалардың салдарынан тәжірибе алу. 2015 жылы қызметкерлерге ауыр зардаптар
тигізуі мүмкін немесе тигізген 4 оқиға орын алды. Осы оқиғалардың барлығы компанияның
оқиғаларды тергеу және есептілік жөніндегі процесін қолдана отырып және алғышарттарды анықтай
отырып тергелді. Оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін түзету іс-шаралары әзірленді.

Ғимараттағы ауа баптау жүйесін
тексеру

D аралында жұмысшыларға жұмыс орнында нұсқама беру
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Оқиғалардың зардаптарын (салдарын) зерделеу нәтижелері компанияның барлық қызметкерлеріне
таратылды.
Үш оқиға персоналдың қауіпті аймақтарға кіруіне немесе қауіпті жағдайда жұмыс жүргізуіне
байланысты болды. Әріптестердің араласуы жұмысты дереу тоқтатып, қауіпті аймақтан кетуге және
анағұрлым қауіпсіз алаңға өтуге мүмкіндік берді. Жұмыстарды орындауға қатысқан персонал қауіпті
факторларды тиісті түрде бағалай алмады. Оқиғалардан алынған тәжірибе кез келген жұмысты
бастамас бұрын қауіп-қатерлерді мұқият бағалаудың маңыздылығын ескереді. Бұл мәліметтер барлық
қызметкерлерге таратылды.
Бір оқиға кеме мен баржаның түнгі уақытта тасымалдау кезінде соғысуына байланысты болды және
адамдардың жарақат алуына соқтырды. Жақын маңдағы кемелерді / баржаларды белгілеудің басқа да
құралдарының болғанына қарамастан, көрінім аясы шектеулі болды. Шектес аумақтағы түрлі кемелер
мен баржалардың навигация тәртібін жетілдіру қамтамасыз етілді. Сонымен бірге түнгі уақытта
тасымалдауға шектеулер енгізілді.

5.2

Технологиялық процестің қауіпсіздігі және активтердің тұтастығы

Технологиялық процестің қауіпсіздігіне байланысты І деңгейлі және ІІ деңгейлі оқиғалар API RP 754
салалық стандартта анықталған. Бұған егер оқиға қауіпсіздікке белгілі бір зардап келтірсе немесе
қызметкерлерге, мердігерлерге немесе тұрғындарға әсер етсе, кез келген материалдың, соның ішінде
уытты емес және жанғыш емес материалдардың (мысалы, будың, сығымдалған ауаның) бастапқы
герметикалылығынан айрылуы кіреді. Осы тарауда «НКОК» компаниясы осындай оқиғалардың
саны туралы мәліметтерді, соның ішінде оқиға сипатының, зардаптарының құрамын және жалпы
сипаттамасын және деректердің интерпретацияларын береді.
«НКОК» компаниясы 2015 жылы технологиялық процестің қауіпсіздігі тұрғысында І деңгейлі 0 оқиға
және ІІ деңгейлі 0 оқиға туралы баяндады.

5.3

Тұщы су

НКОК тұщы су қорларын барынша сақтау бойынша міндеттеме қабылдады.
Су ресурстары үшін қауіп-қатер. «НКОК» компаниясының құрлықтағы жұмыстары WRI (World
Resources Institute) институтының «Акведакт» атты су қатерлері атласында (2014 ж.) мұнай
операцияларын жүргізу кезіндегі орташа деңгейден жоғары деңгейге дейінгі алаң деп белгіленген
алаңда жүргізілуде.
Көрсеткіштер. «НКОК» компаниясының жұмыстары шеңберінде 2015 ж. тұтынылған тұщы судың

WRI (World Resources Institute) институтының «Акведакт» атты су қатерлері атласының суреті
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«Самал» вахталық кенті

«Самал» вахталық кентінің маңындағы қорғауға
арналған орман белдеуі

жалпы көлемі 444 мың текше метр құрады. Тұщы судың 2015 жылы алынған жалпы көлемі 384 мың
текше метр құрады. Су негізінен Астрахань – Маңғыстау құбыр желісі арқылы Еділ өзенінен алынды.
Су «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында технологиялық қажеттіліктер үшін
және құрылыс жүргізетін вахталық кенттерде тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылды. Теңіз
нысандарында да тұщы суға деген қажеттілік бар: 106 мың текше метр теңіз кешенінің су тұшыту
қондырғыларында өндірілді. Бұл көлем жергілікті су жинау бассейнінен немесе сулы беткейден
берілетін тұщы судың орнына пайдаланылды.
Келешекте «НКОК» компаниясы тұщы су қорларын сақтау жөніндегі көрсеткіштерді жақсартуға
арналған нұсқау ретінде су тұтыну қарқындылығы (өндірілетін өнім бірлігіне шаққандағы тұщы су
тұтыну көрсеткіші) туралы есеп ұсынуды жоспарлап отыр.
Саясат, жоспарлар және бағдарламалар. Біз вахталық кентте және инженерлік қамсыздандыру
аймағында тұрмыстық қажеттілік үшін қолданылған суды тазартып, қондырғы аумағында суару
және шаң басу мақсатында пайдаланамыз. Осының арқасында осы мақсаттарға тұщы су алу көлемі
төмендейді.
«НКОК» компаниясы техникалық суды өңдеу көлемін арттыру мақсатында «Болашақ» мұнай мен
газды кешенді дайындау қондырғысында қосымша тазарту нысандарын орнату жөнінде ұсыныс
енгізді. Бірінші кезеңде су жылыту қазандарын шаятын суды қайта пайдалану су тұтынудың жалпы
көлемін 30%-ға азайтуды қамтамасыз ете алады. Келесі кезеңдерде лезде булану бағандарынан
шығатын суды қайта пайдалану Астрахань – Маңғыстау құбыр желісінен алынатын су көлемін 70%-ға
азайтуға мүмкіндік бере алады.

5.4

Парник газдардың эмиссиялары

«НКОК» компаниясы өндірістік шектеулерді және қауіпсіздік мәселелерін ескере отырып
парник газдардың көлемін ең төмен деңгейге дейін азайтуға міндеттеме қабылдады. Біз
осы мақсатқа жетудің анағұрлым тиімді тәсілі жоғары өндірістік сенімділік пен энергия
пайдалану тиімділігін үнемі арттыру үйлесімін көздейтініне сенімдіміз.
«НКОК» компаниясының операциялары нәтижесіндегі парник газдардың тікелей эмиссияларының
жалпы көлемі 2015 жылы CO2 эквивалентіндегі 465,0 мың тоннасын, соның ішінде көмірқышқыл
газдың (CO2 ) 461,5 мың тоннасын, метанның (CH4 ) CO2 эквивалентіндегі 1,0 мың тоннасын және
азот шала тотығының (N2O) CO2 эквивалентіндегі 2,5 мың тоннасын құрады. Осы жалпы көлемге
жылжымалы және тұрақты көздердің шығарындылары кіреді.
«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары электр энергиясымен, жылумен және бумен
жабдықтауға қатысты автономды орындалады. Жанама шығарындылар Баутин базасы және Атырау
оқу орталығы сияқты қосалқы нысандар үшін электр энергиясын сатып алу салдарынан болады.
«НКОК» компаниясының операциялары салдарынан парник газдардың жанама шығарындыларының
жалпы көлемі 2015 жылы CO2 – эквивалентіндегі 10,1 мың тоннаны құрады. Бұл шығарындылардың
құрамы толықтай дерлік көмірқышқыл газынан тұрады.
Келешекте «НКОК» компаниясы парник газдардың эмиссияларын азайту жөніндегі тиімді қызметтің
растамасы ретінде парник газдардың эмиссияларының қарқындылығы (өндірілетін өнім бірлігіне
шаққандағы парник газдардың шығарындылары) туралы есеп ұсынуды жоспарлап отыр.
Басқа жанама шығарындыларды бағалауға қатысты бірқатар түрлі тәсілдемелер бар (3-көлем).
«НКОК» компаниясы мүдделі тараптарға осы «НКОК» компаниясының өндірістік-технологиялық
байланыстарынан болатын шығарындыларды оларға қолайлы әдісті қолдана отырып бағалауға
мүмкіндік беру үшін мұнай мен газ өндіру көлемдері бойынша есептер ұсынатын болады.
«НКОК» компаниясының 2015 жыл бойынша тұрақты даму туралы есебі
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6.

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

6.1

Саясат пен бағдарламалар

«НКОК» компаниясы Каспий теңізіне
«нөлдік төгінді» саясатын ұстанады;
«Қалдықтар» тарауын қараңыз.
«НКОК» компаниясы жұмыстың
штаттық режимінде алауда газ
жақпау саясатын ұстанады; «Газды
алауда жағу» тарауын қараңыз.

Саясат. «НКОК» компаниясы Солтүстік Каспийдің бірегей сезімтал
қоршаған ортасын қорғауды ескере отырып жоспарланған және
жүзеге асырылып жатқан әлемдік деңгейдегі жобаны әзірлеуге
міндеттеме қабылдаған. Біз қызметімізді жауапкершілікпен,
Қазақстан Республикасының заңнамасын және халықаралық
ережелердің, стандарттардың және озық тәжірибелердің
талаптарын бұлжытпай сақтай отырып жүргізудеміз.

Біз қатерлерді басқарудыкөздейтін тәсілдеме қолданамыз.
Тұжырымдамалық деңгейде бұл тәсілдемеге кез келген қызметке
байланысты қатерлер мен болуы ықтимал зардаптарды анықтау және зерделеу; сол қатерді барынша
азайту немесе оның әсерін қолайлы деңгейге дейін төмендету шараларын қолдану; және үнемі
қатерлерді қайта тексеру және оларды бақылау шараларын жетілдіру кіреді.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау. Өндірістік процестерге және нысандарды түрлендіруге
қатысты шешімдер қабылдау барысындағы негізгі басымдықтарымыздың бірі – сол процестер
мен өзгерістердің қоршаған ортаға әсері. «НКОК» компаниясы өз қызметінің әрбір аспектісі
үшін, соның ішінде теңіз және құрлық нысандары, кәсіпшілік құбыр желілері және құрлықтағы
экспорттық құбыр желілері үшін Қазақстан заңнамасына сай Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)
құжаттарын әзірледі және оларды тұрақты түрде жаңартып отыр. ҚОӘБ құжаттары жұмыстар
жүргізу жоспарланып отырған алаңдағы экологиялық жүйенің
анықтамасы мен сипаттамасын, сонымен қатар қоршаған ортаға
«НКОК» компаниясының Денсаулық,
әсерді барынша азайту жөніндегі оңтайлы шешімдерге қатысты
еңбек және қоршаған ортаны
ұсыныстарды қамтиды. Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде
қорғау мен қауіпсіздікті қамтамасыз
жүргізілген зерттеулер қазақстандық қоршаған ортаны қорғау
ету саласындағы жалпы саясаты
жөніндегі сарапшы-кеңесшілердің қатысуымен орындалды және
олардың нәтижелері жергілікті халықтың назарына олардың
ұсыныс-пікірлерін білу үшін ұсынылды.
Аялық зерттеулер және мониторинг. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы маңызды әдіс – жоба
бойынша жұмыстар басталғанға дейін болған бастапқы жағдайларды (аялық жағдайларды) зерделеп,
кейін сол жағдайларға жоба аяқталғанға дейін тұрақты мониторинг жүргізу. «НКОК» компаниясы
өз қызметінің барлық салаларында сыртқы сарапшылар мен ұйымдардың қатысуымен осындай
зерттеулердің жүздегенін өткізді. Нақты зерттеулер төмендегі тиісті тарауларда берілген.
«НКОК» компаниясы экологиялық мониторинг бойынша қорытындылар туралы мәліметтерді түрлі
нысанда береді: Бастапқы тәуелсіз техникалық сараптамасы бар ғылыми жарияланымдар, есептілік,
қоғамдық тыңдау, ҚОӘБ, қоғамдық және салалық форумдардағы
презентациялар, «НКОК» компаниясының веб-сайты және БАҚКаспий теңізінің солтүстік-шығыс
та жарияланатын мақалалар. Мысалы, 2015 жылғы тамызда
бөлігінде жүргізілген экологиялық
Каспий күні аясында «НКОК» компаниясы «Каспий теңізінің
мониторинг нәтижелері (орыс
солтүстік-шығыс бөлігінде мұнай кен орындарын игеру барысында
тілінде), 2015 ж. шыққан басылым
жүргізілген экологиялық мониторинг» атты кітаптың тұсаукесерін

Құрлық кешеніндегі экологиялық мониторинг

Теңіз кешеніндегі экологиялық мониторинг
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өткізіп, оны қатысушылар арасында таратты. Кітапта 1993-2006 жылдар аралығында жүргізілген
экологиялық мониторингінің жиынтық нәтижелері берілген.
«НКОК» 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
«Қазгидрометтің» 2015 жыл
сайынғы есептерді жариялайды, олар қосымшалар түрінде
бойынша есебі (орыс тілінде)
«НКОК» компаниясының «Болашақ» МГКДҚ және шектес аумақта
орналасқан ауа сапасын бақылайтын өндірістік стансаларынан
алынып, талданған деректерді қамтиды.
Экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу. Жоба шеңберінде Каспий теңізінің қазақстандық
секторының экологиялық сезімталдық карталары әзірленді, оларда экологиялық тұрғыдан алғанда
өндірістік операциялар орындалатын алаңдармен шектесіп жатқан анағұрлым маңызды аумақтар
көрсетілген. Осы географиялық ақпарат жүйесі (ГАЖ) негізіндегі жергілікті жердің бедері, экожүйелер,
қорғалатын аймақтар және мекендеу орталары көрсетілген интерактивті карталар көп жылдар бойы
тұрақты түрде жүргізілген экологиялық мониторингінің деректері негізінде әзірленген, бұл ретте
зерттеулердің басым бөлігі алғашқы рет, осы жоба үшін арнайы жүргізілді. Сезімталдық карталары
біздің мұнай төгілімдерінің таралу траекториялары үлгілерімен бірге маңызды мекендеу орталарын
сақтау және қоршаған ортаға әсерді барынша азайту мақсатында мұнай төгілімдерін жоспарлау
кезінде басым бағыттарды белгілеуге көмектеседі. Карталарды сонымен қатар келешектегі игеру
сценарийлерін қарастыру үшін, мысалы жобаның жаңа кезеңдері үшін қоршаған ортаға әсерді
бағалау шеңберінде теңіз деңгейінің ұзақ мерзімді және орта мерзімді ауытқуын, теңіз жағалауы
бойындағы әлеуметтік инфрақұрылымның дамуын және урбанизацияны, қамыс қопалары бар
алаңдарды су басуын және олардың өзгеруін талдау үшін пайдалануға болады. Карталар Ұлттық
географиялық институтпен бірге қазақстандық зерттеу орталықтарының ғылыми қолдауымен үнемі
жаңартылып отырады.

Экологиялық сезімталдық карталары

Жағдайды талдау: жағалық аймақтарды басқару
«НКОК» компаниясы өзінің сезімталдық карталарын пайдалануға қосымша осы карталарды «НКОК»
компаниясының өз қызметі шеңберінде жағалық аймақтарды басқарудың тиімділігін арттыру үшін Каспий
теңізінің қазақстандық секторына арналған Жағалық аймақтарды кешенді басқарудың негізгі жоспары
ретінде шығарды. Негізгі жоспар 16 жыл жүргізілген зерттеулер кезінде жиналған деректерді қамтиды,
жағалық аймақтарды басқарудың халықаралық озық тәжірибелеріне негізделген және оны биоәртүрлілікті
сақтау кезінде басшылыққа алынатын нұсқаулар ретінде пайдалануға болады. Осы бағыттағы күш-жігеріміз
БҰҰ Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламасы шеңберінде жоғары баға алды; онда: «өткен кезеңде
жиналған деректер мен ақпарат көлемі, осы ақпаратты талдау және ұйымдастыру және оны жоспарда
көрсету әдісі таңданарлық» деп атап көрсетілген.
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Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарлары. «НКОК» компаниясының қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралары ҚР Үкіметі тарапынан жыл сайын мақұлдайтын Табиғат қорғау іс-шараларының
жоспарына сай жүзеге асырылуда. Жыл сайынғы табиғат қорғау іс-шараларының жоспарларында
көзделген жобалардың түрлері мыналарды қамтиды: атмосфералық ауаны, суды, топырақты
және биоәртүрлілікті экологиялық зерттеу және оларға мониторинг жүргізу; қатты және сұйық
қалдықтармен жұмыс істеу; мұнай төгілімдерін жою; сейсмобарлау; ағаштар отырғызу; оқыту және
сапаны қамтамасыз ету. Осы шаралар қоршаған ортаны қорғау үшін жауапты түрле деңгейлердегі
мемлекеттік органдармен бірлесіп және сол органдардың
қадағалауымен қабылдануда. Келесі жылға арналған Табиғат
2016 жылға арналған Табиғат
қорғау іс-шараларының жоспары Қазақстанның заңнамасына сай
қорғау іс-шараларының жоспары
қоғамдық тыңдауда жұртшылықтың назарына ұсынылып, жергілікті
(ағылшын тілінде)
халықтың ұсыныс-пікірлері алынды.
«НКОК» компаниясының 2011 жылғы
биоәртүрлілік жөніндегі кітапшасы

Қорғалатын табиғи аумақтар
1974 жылы Солтүстік Каспий мен
Жайық өзенінің атырабы алғашқы
рет қорғалатын аймақтар деп
жарияланды.
1993 жылы Үкімет осы алаңда
Солтүстік Каспий жобасы
шеңберінде көмірсутегі шикізатын
барлау және игеру жұмысын
бастауға рұқсат берді, бұл
ретте қызметті қазақстандық
ғалымдар мен мамандардан
тұратын топ әзірлеген арнайы
экологиялық талаптарға сай
жүргізу шарты қойылды. Осы
арнайы талаптарға сай Солтүстік
Каспий жағалауының бойындағы
анағұрлым сезімтал және
маңызды экологиялық жүйелер
мен мекендеу орталарында жаңа
қорғалатын аймақтар белгіленді.
Сондай-ақ балықтардың кәсіпшілік
түрлерінің, сонымен қатар құстар
мен итбалықтардың кедергісіз
қозғалуын, қоректенуін және
көбеюін қамтамасыз ету үшін
белгілі бір маусымдық шектеулер
қойылды.

6.2 Биоәртүрлілік және экожүйелердің
қызметтері
Әлемдегі ең ірі ішкі су қоймасы болып табылатын Каспий теңізі
ежелде әлемдік мұхиттармен байланыста болған. Оның соңғы
мыңдаған жылдар ішінде оқшаулануы тек осы су қоймасында ғана
мекендейтін сирек кездесетін және эндемик түрлердің пайыздық
үлесі жоғары экологиялық жүйенің қалыптасуына себеп болды.
Қазақстанның Қызыл кітабына (сирек кездесетін және жойылып
бара жатқан жануарлар түрлерінің тізбесіне) жануарлардың
Каспий өңіріне ғана тән 194 түрі енгізілген. Осы өңірдегі бірегей
биоәртүрлілікті қорғау және сақтау тұрақты даму шеңберіндегі
басты мақсаттардың құрамына кіреді.
Саясат, жоспарлар және бағдарламалар. Жануарлардың таралуы,
популяцияларының динамикасы және түрлерді сақтау жөніндегі
басымдықты шаралар туралы анағұрлым толық мағлұмат алу үшін
теңіз және әуе кемелерін тарта отырып, теңізде және құрлықта 100ден астам экологиялық зерттеулер мен жануарлар әлемін зерттеу
жұмыстары жүргізілді.
Оператор өз қызметін бастаған кезден бері биоәртүрлілікті сақтау
және экожүйелерді басқару жөніндегі шаралар жоспарларын
жүзеге асыруда жетекші рөл атқара отырып, Каспийдің экологиялық
жүйесінің тұтастығын сақтауға және Жайық өзенінің атырабы мен
оған шектес батпақты учаскелерді қорғалатын аймақтар құрамына
енгізуге ықпал етуде. Бүйір жақтағы бағанды қараңыз.
Жоба бойынша жұмыстар басталған 1993 жылдан бастап арнайы
Биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі шаралар жоспарлары және
Жануарлар әлемін қорғау стратегиялары әзірленді. Олар құрлық
және теңіз нысандарында қоршаған ортаның ерекшеліктерін ескере
отырып дайындалды және осы нысандарды жобалау мен салудың
барлық кезеңдерінде жүзеге асырылды. Негізгі түрлерге арналған
кейбір бағдарламалар төменде анағұрлым толығырақ сипатталған.

2007 жылы «Ақ Жайық» мемлекеттік қорық аймағының құрамына
Жайық өзені атырабындағы 111 500
гектарға жуық батпақты учаскелері
кірді. 2009 жылдың сәуір айында
БҰҰ Рамсар конвенциясы аясында
осы учаскелерге халықаралық
маңызы бар батпақты учаскелер
статусы берілді.

Каспий итбалығы

2012 жылы «Эни» компаниясының
(НКОК акционері) қоғамдық-жеке
меншік бастамасы нәтижесінде «Ақ
Жайық» мемлекеттік қорық аймағы
ЮНЕСКО биосфералық қорығы деп
жарияланды.

Бүкіл әлем бойынша теңіз сүтқоректілері сияқты жағажайларда
және жағалық сызық бойында мезгіл-мезгіл көптеген өлі жануарлар
табылып жүрді. Каспий итбалығына байланысты осындай соңғы
оқиға он жылдан астам уақыт бұрын болды. Болған оқиғаның
себептеріне қатысты ақтық қорытынды ақыры жасалған жоқ, бірақ
қазіргі жағдайда аяқталған зерттеулердің қорытындылары бойынша

Каспий итбалығының саны өткен ғасыр бойына бірқатар табиғи
және антропогендік / техногендік (яғни адам қызметіне байланысты)
қатерлер салдарынан азайып келді. Аталған қауіп-қатерлерге
түрлі аурулар, итбалықтардың күшіктеуіне байланысты мәселелер,
қоректену тізбегінің өзгеруі, мұз қату процесінің өзгеруі, сондай-ақ
балық аулау кәсіпшілігі, аңшылық, итбалықтардың құрылған ауларға
түсіп өлуі және кеме қозғалыстарының әсері жатады.
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Итбалықты зерттеу жұмыстары нені айғақтайды?
Зерттеулер итбалықтардың көбеюі мен күшіктеу орындарының
орналасқан орындарының түрлі жылдары ең бастысы мұз
жағдайлары мен теңіз деңгейінің өзгеруі салдарынан біршама
ерекшеленетінін көрсетті; зерттеулер жүргізілген кезеңде қандай да
бір айқын тенденциялар анықталған жоқ.
Итбалықтардың саны, күшіктерінің таралуы, итбалықтардың
кемелерге соғысуының тіркелген оқиғалары туралы анағұрлым
толығырақ деректерді «НКОК» компаниясының биоәртүрлілік
жөніндегі кітапшасынан және каспий итбалығы жөніндегі
халықаралық зерттеулерден қараңыз.

негізгі себеп мұнай операциялары
емес, ауру болуы әбден мүмкін.
2008 жылы Табиғат пен табиғи
ресурстарды қорғау жөніндегі
халықаралық одақ каспий итбалығын
«әлсіз түр» санатынан «жойылу қаупі
төнген түр» санатына ауыстырды
және жойылып кету қаупі төнген
жануарлар түрлерінің Қызыл
кітабына енгізді.

Қадағалаушылардың есептері итбалықтардың мұзжарғыш кемелермен соғысу оқиғаларының сирек болатынын немесе мүлдем
болмайтынын айғақтайды. Салыстыратын болсақ, каспий итбалығы
жөніндегі халықаралық зерттеулердің деректері бойынша балық
аулайтын ауларға түсіп қалу және браконьерлік әрекеттер
нәтижесінде жыл сайын өлетін итбалықтар саны бірнеше мыңнан
ондаған мыңға дейін жетсе, лицензияланған кәсіпшілік оған
қосымша ондаған итбалықтан мыңдаған итбалықтың өліміне
соқтырады.

Солтүстік Каспий жобасының
қатысушылары бастапқы
ғылыми зерттеулерді бастау
және қаржыландыру жөніндегі
бастаманы өз мойындарына
алды. Осы зерттеу жұмыстары
каспий итбалығы туралы
білімімізді кеңейтуге және оны
қорғауға арналған стратегия
әзірлеуге тұрақты үлес қосты.

Кейбір қорытындылар Каспий теңізінің ресейлік секторы бойынша
деректердің қолжетімсіздігі салдарынан шектеулі. Алайда зерттеу
жұмыстарының көлемін шектеу ықтималдығына қарамастан, бұл
фактор Қазақстанның аумақтық су айдынында итбалықтарды
қадағалау және кемелеріміздің навигациясы салдарынан итбалық
тарға тиетін әсерді азайту жөніндегі жұмыстарымызға кедергі
келтірмейді. Қажет болған жағдайда «НКОК» компаниясы спутниктердің деректерін ала алады, сонымен қатар ол нәтижелерді
салыстырып, айырмашылықтарды анықтау үшін ресейлік
зерттеушілермен байланыс жасап тұрады.

2005 жылдан бастап біз
итбалықтардың санын тіркеу
мақсатында қысқы аэротүсірілімдер
жасау үшін, сонымен қатар
итбалықтар мекендейтін орындарға
жақын жұмыс істейтін мұзжарғыш
кемелердің борттарында
қадағалаушы ретінде тәуелсіз
халықаралық және жергілікті
сарапшыларды тартып отырмыз.

Каспий итбалығы бойынша жарияланған зерттеулер
Жақында өткізілген зерттеулер (соның ішінде НКОК ұйымдастырған бірқатар зерттеулер) туралы толығырақ анықтамалық
ақпаратты осы құжаттың  44-бетінде қараңыз.

Каспий итбалығына тиетін әсерді төмендету шаралары
•

Маусым басталар алдында барлық кемелердің капитандарына
итбалықтармен соғысуға жол бермеу стратегиясы туралы
ақпарат беріледі; кемелердің экипаждары үшін итбалықтармен
соғысудың алдын алу жөніндегі семинарлар өткізіледі.

•

Мұзжарғыш кемелердің борттарында итбалықтарды қадағалау
бойынша арнайы оқудан өткен қадағалаушылар жұмыс істейді,
олар жануарларды анықтау және қадағалауларды тіркеу үшін
бинокльдер мен жылу көргіш құрылғыларды (тепловизор)
пайдаланады (түнгі уақытта немесе тұман түскен кезде).

•

Егер итбалықтар үшін қауіп-қатер пайда болса, қадағалаушылар
олармен соғысудың алдын алу үшін капитандарға көмек
көрсетеді және кемелер итбалықтарға жақын өткен кезде
итбалықтарды алаңдату жағдайларын барынша азайту жөнінде
ұсыныстар береді.

•

Жетекші мұзжарғыштың алдына баржа орнатып, оны буксирлеу
орындалмайды.

•

Қадағалаушылар тобы мұз жағдайлары және итбалықтардың
шоғырлануы туралы мәліметтерді Баутиндегі құрлық базасында
рейстерді жоспарлау тиімділігін арттыру үшін жұмыс істейтін
Мұз жағдайларында кемелерді алып жүру жұмыстарын
жоспарлау жөніндегі маманға жолдайды.

2005-2014 жылдары Оператор
Лидс қаласының (Ұлыбритания)
университетінде орналасқан Каспий
итбалығы жөніндегі халықаралық
зерттеулер ұйымымен (CISS) қарымқатынас жасаған. CISS Каспий өңірінің
барлық мемлекеттерінің үкіметтері
қабылдаған Каспий экологиялық
бағдарламасы (КаспЭко) шеңберінде
Каспий итбалығының популяциясын
сақтау жөніндегі шаралар жоспарын
әзірлеуде негізгі рөл атқарды және
итбалықтар мекендейтін қорғалатын
аймақтардың желісін белгілеу
жөніндегі ұсыныстарды беруге
жетекшілік етті. CISS тұрақты түрде
Табиғат пен табиғи ресурстарды
қорғау жөніндегі халықаралық
одаққа каспий итбалығы бойынша
есеп беріп тұрады. Оператор
итбалықтарды қадағалау және
зерттеу бойынша ұйымдастырған
жұмыстардың нәтижесінде CISS
құрамындағы ғалымдар халықаралық
ғылыми басылымдарда бірқатар
зерттеу мақалаларын жариялады, бұл
ретте ондай жарияланымдарға алдын
ала тәуелсіз техникалық сараптама
жүргізілді.
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Жасанды аралдар арасындағы қысқы кезеңдегі навигациялық маршруттар

Шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру жөніндегі ұзақ мерзімді
жоспарларымызға сай бұл жұмыстарды қазіргі уақытта қазақстандық және ресейлік ғылыми-зерттеу
институттарының бақылауымен қазақстандық консультанттар орындауда, сонымен қатар бұл жұмысқа
соңғы он жыл ішінде итбалықтарға зерттеулер жүргізу тәжірибелері бар мамандар тартылған.
Популяцияларға қыс мезгілінде зерттеулер жүргізу кезінде ұшақтар мен тікұшақтар пайдаланылды;
олардың көмегімен қаңтар айының аяғынан бастап күшіктеу кезеңі аяқталғанға дейін мұзжарғыш
кемелердің қозғалу маршруты бойымен түсірілімдер жасалды.
«НКОК» компаниясының мұзжарғыш кемелерінде теңіз сүтқоректілерін қорғау саласындағы ғылыми
ұсынымдар мен халықаралық озық тәжірибелерге негізделген әсерді төмендету шаралары көзделген.
Ихтиофауна. Қазіргі уақытта Каспий теңізін мекендейтін бекіре тұқымдас балық түрлерінің барлығын
Табиғат пен табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақ «жойылу қаупі төнген түр»
санатына жатқызды. Бұл ретте шамадан тыс және заңсыз аулау, сонымен қатар өзендерде дамбалар
салу бекіре балықтарының популяцияларына өзге өнеркәсіптік жұмыстарға қарағанда анағұрлым
ауыр әсер еткен деген пікір бар.

Солтүстік Каспийдегі теңіз зерттеулері (2008 ж.)
2008 жылы беделді қазақстандық зерттеу орталықтары мен мемлекеттік органдардың тобы Білім және
ғылым министрлігінің жетекшілік етуімен Солтүстік Каспий жобасы үшін теңіз зерттеуін әзірледі. Зерттеу
Каспий теңізінің осы бөлігінде он жылдан астам кезең бойына (1994-2006 жж.) жүргізілген ғылыми
зерттеулер мен теңіз экспедициялары нәтижелерінің талдауын қамтиды. Зерттеу қорытындылары бойынша
операцияларды орындау, соның ішінде жасанды аралдар құрылысы салдарынан теңіз ортасына тиген әсер
шамалы және қысқа мерзімді болды деген тұжырым жасалды.
Мамандардың пайымдауынша, жоба шеңберінде салынған және Жайық өзенінің атырабынан шамамен
70 км қашықтықта орналасқан жасанды аралдардың көлемі балықтардың миграция жолдарына елеулі әсер
ететіндей үлкен емес. Бұл тұжырым кең ауқымды ихтиологиялық зерттеулердің деректеріне сәйкес келеді.
Мониторинг нәтижелері де сейсмобарлау жұмыстарының қысқа мерзімді әсері балық түрлерінің құрамына
немесе санына елеулі әсер тигізбегенін көрсетті. Ауданы 100 000 км2 аумақта жүргізілген осы зерттеулер сол
кезде бүкіл әлем бойынша орындалған ең ірі екі өлшемді теңіз геофизикалық зерттеулер болды.
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Киік

Сұр құтан

Зерттеу жұмыстарына және алдыңғы жылдары бірқатар жетілдіру жобалары үшін орындалған
бағдарламаларды ерікті түрде қаржыландыруға қосымша «НКОК» компаниясы өтемақы төлеу
жөніндегі міндеттемелері шеңберінде Жайық өзеніндегі балық өсіру зауыттарына елеулі қаражат
бөлетін болады, осының арқасында кейінгі жылдарда бекіре тұқымдас балықтардың популяциясы 600
мыңнан астам шабақпен толығатын болады.
Киік. «НКОК» компаниясы Қазақстанның биоәртүрлілікті сақтау қауымдастығымен және басқа да
үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, киіктің шағын популяциясына ен салу және мониторинг
жүргізу жөніндегі 2014 жылы басталған бағдарламаның жүзеге асырылуын жалғастыруда.
Орнитофауна. Жағалық батпақты учаскелерде бірқатар су мен су маңы құстары, соның ішінде
Қазақстанның Қызыл кітабына енген түрлері мекендейді, ал Каспий теңізі су құстарының Азиядан
Сібірге көшетін ең ірі маршруты болып табылады.
«НКОК» компаниясы су құстарының қыстаулары мен ұя салуын және күзгі-көктемгі көшуін қадағалау
үшін әр маусымда зерттеулер жүргізеді.
Құстарға әсер етудің алдын алу үшін бірқатар шаралар қолданылуда.
•

Жобалық нысандарда жоғары вольтті электр беру желілері қазіргі кезде құстарды электр тогына
тартылудан қорғау үшін арнайы оқшауланған кәбілдерді, аспалы оқшаулауыштар мен пластик
конустарды қолдана отырып тартылуда.

•

Құстардың ұя салатын колонияларына мониторинг адамның болуы салдарынан құстарды
шамадан тыс алаңдатпау үшін тікұшақтан жүргізіледі.

•

Миграция кезеңдерінде, түнгі уақытта және қатты жел тұрғанда және көрінім нашар болған кезде
бұрғылау аралдарында және «Болашақ» МГКДҚ-сында құстарды бағыттарынан жаңылыстыруы
мүмкін қатты жарық беру көздері пайдаланылмайды.

•

Ақтоты және Қайраң кен орындарындағы жасанды аралдар жас құстардың суға түсуіне жол
бермеу үшін периметр бойынша сымдармен қоршалған.

6.3

Су қоймаларына төгінділер

«НКОК» компаниясы өнеркәсіптік процестер барысында түзілетін тазартылған сарқынды суды,
сонымен қатар шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суды кейін беткі су қоймаларына су жібермейтін
шегенделген булану тоғандарына төгеді.
Тазартылған кәріздік сарқынды сумен және техникалық сумен бірге булану тоғандарына төгілетін
көмірсутегі шикізатының жалпы көлемі 2015 жылы бар болғаны 0,1-ге жетпейтін тонна құрады.
«НКОК» компаниясы шегенделген булану тоғандарын су айдауға қолайлы геологиялық қабаттар жоқ
жағдайда тазартылған техникалық сумен жұмыс істеудің анағұрлым қауіпсіз әдісі ретінде пайдаланады.
Сарқынды су негізінен «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында төменде
көрсетілген өнеркәсіптік процестер барысында түзіледі.
•

Күкіртсутегіні қарапайым күкірт түрінде өңдеу. Бұл судың құрамында күкірт және басқа да
заттардың қалдықтары болуы мүмкін. Суды тазарту ұшпа компоненттердің (мысалы, күкіртсутегі,
меркаптандар) басым бөлігін жою (мөлшерін 400 есе азайту) үшін күкіртті газды булау
бағанасында жүргізіледі.

•

Қойнауқаттық су, яғни өндірілген мұнайдан бөлінген су. Бұл судың құрамында көмірсутегі
шикізатының қалдықтары болуы мүмкін. Оны тазарту деэмульгаторлар, гироциклонда
сепарациялау, флотация және мұнай жинау құрылғылары көмегімен орындалады, бұл су
құрамындағы мұнай мөлшерін шамамен 40 есе азайтуға мүмкіндік береді.
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Қала шегінде орналасқан ауа сапасын бақылау
стансасы

Қошанай алаңындағы қалдықтар өңдеу нысаны
аумағындағы булану тоғандары

2015 жылы «НКОК» компаниясы ҚР табиғат қорғау саласындағы талаптарына сай булану тоғандарына
шекті рауалы төгінділер бойынша барлық рұқсаттарды алды.

6.4

Атмосфераға тарайтын парник газдар жоқ шығарындылар

«НКОК» компаниясының барлық операциялары бойынша 2015 жылы атмосфераға тараған
шығарындылардың жалпы көлемі төмендегідей болды:
ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ) 395 тонна;
күкірт оксиді (SOx ) 131 тонна;
азот оксидтері (N2O-дан басқа NOx ) 943 тонна.
Жоба бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған соңғы Қоршаған
ортаға әсерді бағалауда (2013 ж.) «Болашақ» МГКДҚ айналасындағы санитарлық қорғау аймағынан
тыс аумақта атмосфераға тарайтын шығарындылар жел және ауа райы жағдайларына қатысты
болжамдарға қарамастан шекті рауалы концентрациялардан аспауы тиіс деп көрсетілген.
Қазақ ұлттық медициналық университеті 2013 ж. орындаған «Болашақ»
МГКДҚ-сынан атмосфераға тарайтын
шығарындыларды зерттеу (орыс
тілінде)

Дәл осылайша Қазақ ұлттық медициналық университетімен 2013
жылы орындалған скрининг қорытындылары бойынша «Болашақ»
МГКДҚ-сынан атмосфераға тарайтын шығарындылар жақын
маңдағы елді мекендердің және олардан алысырақ орналасқан
Атырау қаласының тұрғындарының денсаулығына қауіп төндірмейді,
өйткені жағымсыз әсердің қатері белгіленген төмен деңгейден
әлдеқайда төмен деген тұжырым жасалған.

«Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысы
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Мақат

Доссор

СҚА

Атырау

АСБС орналасу схемасы

Мониторинг. Атырау облысында ауа сапасына бақылау жүргізетін заманауи жиырма станса
атмосфералық ауа құрамындағы түрлі қосылыстардың мөлшерін өлшеу және метеорологиялық
деректер жинау жұмыстарын жүргізуде.
Тәулік бойы жұмыс істейтін төрт станса «Болашақ» МГКДҚ санитарлық қорғау аймағының периметрі
бойынша орналасқан; оларға қосымша жақын маңдағы аудандарда, соның ішінде Доссор мен
Мақатта 7 станса бар; тоғыз станса Атырау қаласының өзінде орналасқан.
Мемлекеттік метеорологиялық кәсіпорын («Қазгидромет») атмосфералық ауа сапасы туралы
деректерге мониторинг жүргізеді және ай сайын өзінің веб-сайтында «НКОК» компаниясының
тарапынан (CO, SO2 , H2S, NO және NO2 бойынша) жүргізілген мониторинг қорытындылары бойынша
жиынтық деректерді жариялайды.
2015 жылы «НКОК» компаниясы теңіздегі байқау режимінде тәулік бойы пайдаланылған D аралында
су сапасын/ауа сапасын бақылау стансасын сынақтан ойдағыдай өткізді. Қазіргі уақытта нәтижелерге
талдау жүргізіліп, болуы ықтимал келесі кезеңдер қаралуда.

6.5

Мұнайдың қоршаған ортаға төгілуі

Көрсеткіштер
«НКОК» компаниясының операциялары нәтижесінде 2015 жылы қоршаған ортаға көмірсутегі
шикізатының 1 баррельден астам көлеміндегі төгілім көрсеткіші 0 шамасында болды (жалпы көлемі:
мұнай эквивалентінің 0 барреліне тең).

Тәсілдеме

Мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
кітапша

«НКОК» компаниясының бірінші басымдығы – мұнай
төгілімдерінің алдын алу . Алдын алу жөніндегі
шаралардың тиімділігіне деген сенімділік дәрежесіне
қарамастан, «НКОК» компаниясының маңыздылығы
бойынша екінші басымдығы – оқиғалар орын алған
жағдайда оларды шұғыл түрде және толық жоюға үнемі
дайын болу.
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«НКОК» компаниясының мұнай
төгілімдерін жоюға арналған
ресурстары
•

•

•

•

•

«НКОК» компаниясының мұнай
төгілімдерін жою жөніндегі арнайы тобы
қажетті оқу курстарының барлығынан
өткен штаттағы 30 қызметкерден,
техникалық қызмет көрсетуші мердігер
ұйымның 48 қызметкерінен және теңіз
кемелері экипаждарының 28 мүшесінен
тұрады.
Баутин теңіз операцияларына қолдау
көрсету базасында ауданы 10 000 м2
ашық қойма алаңдары және жабдықтарға
арналған ауданы 3 000 м2 қоймалар,
11 км жайылтпау құралдары (бондар),
абсорбенттер, мұнай жинау құрылғылары,
кемелер мен контейнерлер бар.
Дамба поселкесіндегі Солтүстік Каспий
мұнайдың төгілуіне ден қою экологиялық
базасында («НКОК» компаниясы үшін
келісімшарт бойынша ҚМГ жүйелері мен
қызметтері негізінде пайдаланылуда)
ауданы 10 000 м2-ден астам ашық сақтау
алаңдары және ауданы 6 000 м2 қоймалар
бар.
Дамбадағы базада «НКОК»
компаниясының иелігінде жеке меншік
және келісімшарт бойынша жалға
алынған 14 шөгуі тайыз кеме және мұнай
жинауға арналған 6 баржа бар. Жүзбелі
және жиналмалы резервуарлармен бірге
мұнайды оперативтік сақтауға арналған
құралдардың жалпы сыйымдылығы
500 м3-ден асады.
«НКОК» компаниясының мұнай
төгілімдерін жоюға арналған жабдықтары
мұнай төгілімдерін оқшаулауға арналған
30 км жайылтпау құралдарынан (бондар),
өнімділігі сағатына 2 700 тонна құрайтын
мұнай жинауыштардан және өнімділігі
сағатына 3 600 тонна құрайтын сорғымен
айдау/шаю құралдарынан тұрады, олар
мұнай төгілімдерін жоюға тартылған
персоналға су мен мұз бетіндегі мұнайды
жинауға мүмкіндік береді.

Алдын алу
Мұнай төгілімдерінен қорғанудың анағұрлым тиімді құралы
бастапқы кезден олардың алдын алу болып табылады.
Мұнай төгілімдерінің алдын алу жобалау кезеңінен
бастап салу және пайдалану кезеңіне дейінгі жобаның
барлық кезеңдерінде мұнай төгілуінің қатерлерін анықтау,
сонымен қатар сол қатерлердің әсерлерін төмендету үшін
қауіпсіздіктің ең қатаң стандарттарын үнемі қолдану арқылы
қамтамасыз етіледі.
Мұнайдың төгілу қатерлерін басқару да адами факторды
бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстарды тазалық
сақтап жүргізудің процедуралары мен тәжірибелері
белгіленген. Бақылау мен техникалық қызмет көрсету
ережелерін сақтау қызметкерлерді жиі-жиі оқыту арқылы
қамтамасыз етіледі.
«НКОК» компаниясы барлық нысандар үшін мұнайдың
төгілу қатерлерін қайта бағалауды тұрақты түрде
орындайды.
Қатерлердің әсер ету дәрежесін іс жүзінде орынды
•
төмен деңгейге (ІОТД) дейін төмендетуге арналған
шараларды қабылдай отырып, болуы ықтимал қатерлерге
тұрақты мониторинг жүргізіледі.
Мұнай төгілімдерін жою бойынша оқудан өткен
•
персонал тұрақты түрде алаңдағы қатерлерге бағалау
жүргізіп, қатерлерге тиісті талдау жүргізеді және
профилактикалық шаралардың қабылдануын қамтамасыз
етеді.
Ерте хабарлау және қорғау мақсатында герметизациялау
құралдары нысандарды жобалау кезінде де қарастырылған.
Мысалы, Каспий теңізінің суына және теңіз түбіне
•
көмірсутегі шикізатының төгілуіне жол бермеу үшін теңіздегі
жасанды аралдарда су өткізбейтін геотоқыма мембраналар
мен беткі ағындыларды жинау жүйелері орнатылған.
•
Құрлықтағы қазандар парктерінің айналасы ең нашар
сценарий кезінде апаттық шығарындыларды оқшаулау
мақсатында үйме жалдау арқылы оқшауланған.
•
D аралынан «Болашақ» МГКДҚ-сына дейін
тартылған құбыр желілері шығыс параметрлерінің
ауытқуларын анықтайтын датчиктермен жабдықталған және
бағдарламалық жасақтама бойынша құбыр ішінен өнімнің
сыртқа ағуын анықтайтын жүйелердің көмегімен үнемі
бақыланып тұрады. Құбыр желісі трассасы оның қауіпсіздігі
мен бүтіндігін қамтамасыз ету мақсатында тұрақты түрде
тікұшақпен тексеріліп тұрады.

Тұрақты жаттығулар кезінде мұнайдың төгілуіне ден қою тобының бондарды жаюы
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Технологиялар
Түрлі деңгейдегі төгілімдерді жою
НКОК түрлі деңгейдегі мұнай төгілімдерін
жоюдың халықаралық деңгейде мойындалған
тұжырымдамасын қолдануда. Түрлі
деңгейдегі мұнай төгілімдерін жоюға қатысты
қабылданған тәсілдеме ҚР заңнамасына және
Мұнайдың төгілуінің алдын алу және оған ден
қою жөніндегі ұлттық жоспарға сәйкес келеді.

I деңгей: компанияның персоналы

теңіз кешенінің өндірістік алаңындағы
материалдар мен заттарды пайдалана
отырып жоя алатын шағын төгілім.

II деңгей: теңіз кешенінің өндірістік

алаңындағы ресурстар мен қосымша
материалдардың, заттардың және жергілікті
жағалау қызметі персоналының көмегімен
жойылатын біркелкі (орташа) төгілімдер.

III деңгей: жою үшін мұнай төгілімдерін жою
жөніндегі компаниялар ұсынатын қосымша
материалдар, заттар және персонал,
сонымен қатар халықаралық ұйымдардың
көмегі қажет болатын ірі мұнай төгілімдері.

Мұнайдың төгілу қатері экологиялық
сезімтал алаңдарға жақын жерде жұмыс
жүргізу сияқты факторларды ескере отырып,
әсердің орын алу мүмкіндігі мен әсер ету
ықтималдығына қарай санаттарға бөлінетін
сценарийлер негізінде бағаланады.
Жоба шеңберінде мұнай төгілімдерінің
әр деңгейін жоюға арналған, анықталған
қатерлерді жоюға қолайлы жеткілікті
мүмкіндіктер бар. І және ІІ деңгейлі мұнай
төгілімдерін жоюға арналған жабдықтар
нысандардың әрқайсысында бар. Олардың
құрамы жобаны әзірлеу сатысына қарай
тұрақты түрде қайта қаралып тұрады. Орын
алу ықтималдығы өте төмен ІІІ деңгейлі
мұнай төгілімдерін жою үшін НКОК мұнай
төгілімдерін жою жөніндегі мердігерлермен,
атап айтқанда «Ойл Спил Респонс
Лимитед» компаниясымен (Англияның
Саутгемптон қаласында орналасқан)
қосымша ресурстарды, соның ішінде
мамандар мен жабдықтарды жұмылдыру
туралы келісімшарттар жасасқан. Кез келген
ауқымда мұнай төгілімі тіркелген оқиға
орын алатын болса, «Ойл Спил Респонс
Лимитед» компаниясының ресурстарды дереу
дайындық жағдайына көшірілетін болады.
Қосымша ресурстар қажет болған жағдайда
«Ойл Спил Респонс Лимитед» компаниясы
оларды әуе кемесімен Ақтауға шамамен
24-36 сағат ішінде жеткізе алады. Сондайақ қажет болса, біз Консорциум бойынша
серіктестеріміздің халықаралық ресурстарын
да пайдалана аламыз. Халықаралық персонал
мен жабдықтардың мүмкіндіктері «НКОК»
компаниясының жыл сайынғы жоспарлы
жаттығулары шеңберінде тексеріледі.

Біз мониторинг жүргізу, картаға түсіру, мұнай төгілімдерін
анықтау және ашық су беті мен мұз жағдайларындағы
мұнай үлдірінің қалыңдығын анықтау үшін әуеден GPSГАЖ тасымалданатын құрылғыларын қолдана отырып
қашықтықтан бақылау және қашықтан мониторинг
жүргізудің басқа да әдістері сияқты бірқатар түрлі
инновациялық технологияларды енгізіп жатырмыз.
Мұнай төгілімдерінің траекторияларының компьютерлік
үлгілері мұнай төгілімдерін жоюға қатысатын адамдарға
ауа райы жағдайлары мен теңіздің күйіне қарай мұнай
төгілімінің таралу мүмкіндігі туралы түсінік алуларына
көмектеседі. Бұл үлгілер мұнай төгілімдерін жою
жұмыстарын жоспарлау процесінің ең маңызды бөлігі
болып табылады.
Бұл әдіс экологиялық сезімтал алаңдарды карталаумен
(16-бетті қараңыз) бірге маңызды мекендеу орталарын
сақтау және қоршаған ортаға әсерді барынша азайту
үшін төгілімдерді жою жұмыстарын жоспарлау кезінде
басымдықтарды белгілеуге көмектеседі.
«НКОК» компаниясы мұнай төгілімдерін жоюға арналған
әдістер мен құралдарды Солтүстік Каспийде қолдану
мүмкіндігі тұрғысында зерделеуде.
•
«НКОК» компаниясы Қазақ мұнай және газ
институтымен бірге ыдыратқыш заттектердің
(диспергенттерді) қолданылу мүмкіндіктеріне зерттеу
жүргізді.
•
«НКОК» компаниясы қазіргі кезде өндірістік
қуаттарды және мұнайды төгілген орнында өртеу әдісін
қолдануға болатын тиісті жағдайларды зерттеуде.
•
«НКОК» компаниясы ҚР билік органдарымен
бірлескен жұмысқа қатыса отырып, оларға оқиғалар орын
алған жағдайда мұнай төгілімдерін жоюдың осы әдістерін
қолдануға қажет тиісті процедураларды ресми ресімдеуге
және нормативтік база құруға көмек көрсетуде.

Жою
«НКОК» компаниясы Мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
кешенді жоспарды жүзеге асырып, тұрақты түрде оқужаттығу сабақтарын, соның ішінде осы мәселеге жауапты
мемлекеттік органдармен бірлескен жаттығулар өткізіп
тұрады. Мұнай төгілімдерін жою жоспары құбыр желісінің
трассасы бойындағы оқиғалар толық сипатталған, соның
ішінде экологиялық сезімталдық факторлары анықталған
және әр құбыр желісі үшін төгілімдерді жою жөніндегі
ерекше нұсқаулар анықталған тараулардан тұрады.
«НКОК» компаниясында теңіз нысандарының
барлығында, сонымен қатар Атырауда және Баутинде
орналасқан қажетті техникалық құралдармен,
жабдықтармен және оқудан өткен персоналмен
қамтамасыз етілген мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
арнайы ұйымдық құрылым бар. Мұнай төгілімдерін
жоюға арналған жабдықтар «НКОК» компаниясының
меншігінде немесе оған келісімшарттар бойынша
беріледі. Арнайы сатып алынатын жабдықтар Солтүстік
Каспийдегі қоршаған ортаның бірегей жағдайларында
қолдануға қолайлы.
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Дамба ауылындағы мұнайдың төгілуіне ден қою
базасы

«Ойл Спил Респонс Лимитед» компаниясының
персоналы III деңгейлі жаттығуда

Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде Каспий теңізінде мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
мүмкіндіктерді жетілдіруге елеулі үлес қосылды. Қазіргі уақытта біз басқа да салалық ұйымдармен
және жауапты билік органдарымен бірге Каспий теңізінде мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
қауымдастықты құру сияқты қосымша шаралар бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бұл бастама
теңіз кен орындарын игеруге қатысты басқа да болуы мүмкін жобалармен бірлесе отырып, мұнай
төгілімдерін жою жөніндегі мүмкіндіктер мен мәліметтерді пайдалануға бағытталған.
«НКОК» компаниясының мұнай төгілімдерін жою тобы жыл сайын ондаған жаттығуларға, соның
ішінде Атырау мен Маңғыстау облыстарының Төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттерімен бірге
2010 жылдан бері өткізіліп келе жатқан ІІІ деңгейлі мұнай төгілімдерін (ауқымды мұнай төгілімдерін)
жою жөніндегі жыл сайынғы жаттығуларға және жалпыұлттық жаттығуларға қатысып жүр.

Мұз жағдайларында мұнай төгілімдерін жою
«НКОК» компаниясы Мұнай төгілімдерін жою жөніндегі нұсқау әзірледі, оларда басқа шаралармен
қатар Каспий теңізінде мұз жағдайларында мұнай төгілімдерін жою жөніндегі шаралар
қарастырылған. Арктикалық жағдайларда жүргізілген халықаралық зерттеулер мен іс жүзінде қолдану
қорытындылары негізінде әзірленген анағұрлым белгілі тәжірибелерді ескере отырып, Нұсқауда үш
негізгі тактика көзделген:
•

Бірінші тактика: мұнай төгілген аймақ шектерінде мұздағы табиғи жарылымдарында оқшаулап,
кейін механикалық құралдардың көмегімен жинау. Егер су қатты терең болмаса, мұзда мұнай
жинау үшін жарылымдар жасау үшін мұзжарғыш кемелерді қолдануға болады.

•

Екінші тактика: мұздағы жарылымдармен оқшауланған немесе қалқып жүрген мұз бетіндегі
мұнайды тиісті жағдайларда және қауіпсіздік бойынша бақылау жүргізе отырып, тек мемлекеттік
органдардың нұсқауы бойынша ғана төгілген орнында өртеу.

•

Үшінші тактика: төгілген мұнай теңіз түбіне дейін жететін мұзбен оқшауланған алаңдарды анықтау,
содан кейін мұз ерігеннен кейін және мұнай дағы қайта жылжи бастағасын оның жылжу бағытын
қадағалап, мұнай төгілімдерін жоюға арналған жабдықтарды қолданып жинау.

«НКОК» компаниясы Мұнай-газ өндіруші компаниялардың халықаралық қауымдастығының (OGP)
«Мұздағы мұнай» атты бірлескен салалық жобасына қатысуда. Бұл жоба мұнай төгілімдерін мұз
жағдайларында жою үшін оларды оқшаулау, жинау, төгілген орнында өртеу, қашықтықтан зерттеу,
қадағалау/мониторинг жүргізу және ыдыратқыш заттектерді қолдану тәсілдерін одан әрі жетілдіру
жөніндегі инновациялық бастамаларды үйлестіру үшін жүзеге асырылады. «НКОК» компаниясы
осы бастамаларды жүзеге асыру барысында жинақталған тәжірибеге талдау жүргізеді және өз
мүмкіндіктерімізді үнемі жетілдірумен қатар мұнай төгілімдерін жою жөніндегі шараларды жоспарлау
кезінде ескереді.

6.6

Қалдықтар

«НКОК» компаниясының операциялары нәтижесінде түзілген және ҚР нормаларына сай қауіпті
деп жіктелетін қалдықтардың жалпы көлемі 2015 жылы 19 882 тонна құрады. Осы көлемге Базель
конвенциясының ережелеріне сай пайдаланылып болған ұйымдастырушылық техника құралдары,
ағаш қалдықтары, тамақ қалдықтары, пайдаланылып болған ауа сүзгілері және т.б. сияқты «жасыл»
деп жіктелетін қалдықтар кіреді.
«НКОК» компаниясының операциялары нәтижесінде түзілген және ҚР нормаларына сай қауіпті емес
деп жіктелетін қалдықтардың жалпы көлемі 2015 жылы 2 641 тонна құрады.
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Баутин базасы
Қошанай алаңы

Баутин базасы мен Қошанай алаңындағы қалдықтар өңдеу нысанының спутниктен түсірілген суреті

Каспий теңізінде қолданылатын «нөлдік төгінді» саясатымызға сай
теңіз нысандарында түзілген қалдықтардың барлығы, соның ішінде
бұрғылау шламы (бұрғылау жұмысының жанама өнімі ретінде жер
бетіне шығарылатын топырақтан, тау жыныстарынан және майлау
сұйықтықтарынан тұратын қоспа) тазарту және өңдеу немесе кәдеге
жарату үшін жағаға тасымалданады. «НКОК» компаниясының жалпы
қалдықтар көлемінің шамамен 19 пайызы термиялық тазартылатын
және кәдеге жаратылатын бұрғылау шламынан тұрады. Қатты
қалдықтардың қалғандары бәсекелі тендердің қорытындылары
бойынша іріктелетін және тұрақты дамуға қатысты талаптарымызға
сай жоба бойынша қатты қалдықтарды өңдеу және кәдеге жарату үшін
қажет расталған қуаттары бар мамандандырылған, лицензияланған
компанияның күшімен кәдеге жаратылуда.

6.7
«Касторо-12» құбыр тарту баржасы

2015 жылы құбыр желілерін
тарту үшін траншеялар қазу,
құбырларды төсеу және
кері көму жұмыстарын бір
мезгілде орындалатын ерекше
технология пайдаланылды. Бұл
технология құбыр желілері
тартылатын аудандағы
жергілікті қоршаған ортаға
әсерді барынша азайтуға
мүмкіндік береді, бұл оның
бірнеше апта ішінде қалпына
келу мүмкіндігін қамтамасыз
етеді.

Құрлықтағы және теңіздегі зерттеулер

«НКОК» компаниясы теңізде деректер жинау және теңіз суы мен
түптік шөгінділердің химиялық құрамын талдау үшін, сонымен
қатар балықтар популяциясын, бентос пен планктонды зерттеу үшін
кешенді экологиялық мониторинг бағдарламасын жүзеге асыруда.
1994 жылдан бері жоба шеңберінде сан түрлі 900-ға жуық алаңда
мониторинг бойынша шамамен қырық теңіз зерттеуі жүргізілді.
Жылына екі рет орындалатын зерттеулер кезінде жиналған деректер
ауа райы жағдайлары, су сапасы (тұздылығы, қоректік заттар мен
металдардың мөлшері және т.б.), түптік шөгінділердің сапасы
(металдардың мөлшері, көмірсутегілердің жалпы концентрациясы
және т.б.) туралы мәліметтерді және биологиялық деректерді
(микроорганизмдер, фитопланктон, зоопланктон, ихтиофауна)
қамтиды. 2013 жылдан бастап зерттеу жұмыстарының көлеміне
ауа сапасын, орнитофаунаны зерттеулер және каспий итбалығын
қосымша зерттеу қосылды.
2003 жыл мен 2010 жыл аралығындағы кезеңде теңізде орындалған
зерттеулер мониторинг жүргізілген алаңдарда теңіз суы сапасының
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Теңіз кешенінде зоопланктон сынамаларын алу

Құрлық кешенінде топырақ сынамаларын алу

Құрлық кешенінде топырақ сынамаларын алу және
ботаникалық зерттеулер

Тралмен ауланған балықтарды сұрыптау

біршама тұрақты екенін айғақтады. Ғалымдар пестицидтердің өте төмен мөлшерде екенін атап өтті,
оның себебі жағалауларында кең ауқымды ауылшаруашылық жұмыстары жүргізіліп жатқан Еділ және
Жайық өзендерінен құйылатын су ағыны деп саналады. Солтүстік Каспийдің барлық алаңдарында
түптік шөгінділердің сапасы оң нәтиже көрсетті. Сапа «қолайлы» деген шамадан «өте жақсы» деген
шамаға дейінгі диапазонда бағаланады.
«НКОК» компаниясы Атырау және Маңғыстау облыстарындағы топырақ пен ыза судың сапасын
талдау үшін жерүсті мониторингісін жүргізеді. 2001 жылдан бері жоба шеңберінде Атырау мен
Маңғыстау облыстарында отыздан астам жерүсті зерттеуі жүргізілді. Каспий өңірінің құрлықтағы кен
орындарында көп жылдар бойы мұнай өндірілуде, осыған байланысты жерүсті зерттеулерінің көлемі
жақын маңда орналасқан мұнай-газ кен орындарын игеру аясындағы бұрын орындалған жұмыстарды
және жинақталған деректерді, сонымен қатар ағымдағы қызметті ескере отырып әзірленген.
2005 жылдан бері топыраққа жүргізіліп келе жатқан зерттеулер ауыр металдар мен органикалық
заттардың мөлшерлері бойынша сапасының жалпы жақсарғанын көрсетеді. 2005 жыл мен 2010 жыл
аралығындағы кезеңде ыза суға жүргізілген зерттеулер ыза су сапасының негізінен су тұздылығы
салдарынан төмен екенін айғақтайды.

6.8

Пайдаланудан шығару және қалпына келтіру

Пайдаланудан шығару Солтүстік Каспий бойынша ӨБК баптарымен, сонымен бірге нақты
жоспарлау және уақтылы қаржыландыру арқылы реттеледі. Қолданыстағы ӨБК шеңберінде өнім
өндіру кезеңінде кез келген қондырғыны және нысанды жою мақсатында пайдаланудан шығару
көзделмеген. Пайдаланудан шығаруды жоспарлау және орындау басқа кез келген техникалық
жобадағыдай тәсілмен жүзеге асырылады. Нақты нысан үшін қолайлы нұсқаны анықтау мақсатында
әрбір бағдарлама үшін қоршаған ортаға әсерді бағалау жұмысын жүргізу қажет.
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Күкіртке қатысты жұмыстарды ұйымдастыру
Күкірт газын дайындау және күкіртке қатысты жұмыстарды ұйымдастыру жұмыстарының қауіпсіз және
тиімді жүргізілуі жобаны жүзеге асыру үшін өте маңызды. Күкіртке қатысты жұмыстарды ұйымдастыру
жоспары тиісті мемлекеттік органдармен келісілген.
Жоспар бойынша күкіртті газды қойнауқатқа кері айдау жүйелерін қолдана отырып күкіртті газдың 80%
дейін кері айдау көзделіп отыр. Қалған 20% «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында
қарапайым күкірт түріндегі жанама өнім ретінде түзіледі.
Жоба жүзеге асырылатын мерзім ішінде орташа алғанда қарапайым күкірттің жылына шамамен 1,1 млн.
тонна қарапайым күкірт (күніне 3 800 тонна күкірт) түзіледі деп күтіліп отыр.
Осы өнімнің белгілі бір нарықтық құны болып, сұраныстың өсуімен сипатталатындықтан жоба шеңберінде
өндірілген күкірттің барлық көлемін сату жоспарланып отыр. «НКОК» компаниясының күкіртке қатысты
жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі арнайы тобы күкіртті халықаралық нарықтарда өткізу мүмкіндіктерін
анықтау жұмысымен айналысуда.
«Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында күкіртті уақытша сақтау алаңы бар, онда
күкіртті сатып алушыларға жеткізгенге дейін сақтау кезеңінде оны атмосфералық әсерден қорғаудың
инновациялық технологиясы қолданылады.
Осы процесс шеңберінде күкірт балқытылып, жекелеген ағаш қалыптарға құйылады. Ағаш қалыптардың
әрқайсысы күкіртпен толтырылғаннан кейін үсті полимер үлдірмен саңылаусыз жабылады. Осының
арқасында күкіртті желдің немесе судың әсерінен қорғау қамтамасыз етіледі.
«Болашақ» МГКДҚ-сында сақталатын күкірт сыртқы ортадан оқшау жабық жайларда сақталатын болады.
Сұйық күкірт мониторинг жүргізуге арналған датчиктері бар саңылаусыз контейнерлерге құйылады.
Нарыққа тасымалдау мезгілі келген кезде күкірт блоктары қайта балқытылып, содан соң түйіршіктелетін
болады, бұл күкіртті уатып ұсақтау әдісімен салыстырғанда түзілетін шаң көлемін азайтуға мүмкіндік береді.
«Болашақ» МГКДҚ-сындағы күкірт сақтау алаңы 4 млн. тоннаға дейінгі күкіртті жабық күйде уақытша
сақтауға есептелген.
«НКОК» компаниясы кейінгі кезеңдерде игерудің қайта айдау тәсілімен бірге ілеспе күкіртті газ көлемін 90%ға азайтуға мүмкіндік беретін үнемді нұсқаларын зерделеуде. Осының арқасында осы кейінгі кезеңдерде
жанама өнім ретінде қосымша күкірттің түзілуіне іс жүзінде толық жол бермеуге мүмкіндік пайда болады.

Күкірт сақтау әдісі

H2S қадағасы

Температура
қадағасы

Топырақпен
толтырылған қаптар

Күкірт құю

Қышқыл
ағындарды
бақылау
Блоктарды толық жабу
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Жағдайды талдау:
Баламалы көздерден
өндірілетін энергия
«НКОК» компаниясының
парник газдар және
энергия тиімділігі
жөніндегі инженері
Мұхтар Қошқарбаев
2015 жылғы
қыркүйек айында
Лондон қаласында
өткен студенттердің
халықаралық «Sustain the Future» атты
олимпиадасында марапатқа ие болған
жұмысын ұсынды. Қошқарбаев мырзаға жеңіс
әкелген жобада күн мен жел энергиясын,
сонымен қатар қалдықтарды өртеу кезінде
бөлінетін энергияны өндіру нысандарын
Атырау қаласындағы қатты қалдықтар
өңдейтін кәсіпорында пайдалануға арналған
тұрақты гибридті жүйеге біріктіру көзделген,
бұл парник газдардың шығарындыларын
іс жүзінде азайтуға мүмкіндік береді.
Қошқарбаев мырзаның айтуынша, оның басты
мақсаты техникалық тұрғыдан алғанда жүзеге
асыруға болатын, пайдалану сенімділігі мен
тұрақтылығын қамтамасыз ететін, сонымен
қатар Атырау халқы мен инвесторлар үшін
өзара тиімді жоба ұсыну болды. Жарыс
демеушілері «Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің
ұйымдастырушылары мен Қазақстан
Республикасының Ұлыбританиядағы елшілігі
болды.

7. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК
7.1 Энергия
«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары
электр энергиясымен, жылумен және бумен
жабдықтауға қатысты автономды орындалады.
Жанама шығарындылар Баутин базасы және Атырау
оқу орталығы сияқты қосалқы нысандар үшін электр
энергиясын сатып алу салдарынан болады. «НКОК»
компаниясының операциялары кезінде 2015 жылы
пайдаланылған энергияның жалпы көлемі 645 ГВт/сағ
немесе 2,32 млн. гигаджоуль (ГДж) құрады, олардың
ішінде 10,2 ГВт/сағ немесе 0,37 млн. ГДж импортталды
(сатып алынды).
Келешекте «НКОК» компаниясы энергияның оңтайлы
пайдаланылуын қамтамасыз етуге арналған нұсқау
ретінде энергияны пайдалану қарқындылығы (өндірілген
өнім бірлігіне шаққандағы энергияның пайдаланылуы)
туралы есеп ұсынуды жоспарлап отыр.
«НКОК» компаниясы өнім өндірудің қалыпты деңгейіне
шыққаннан кейін өз нысандарына энергоаудит жүргізуді
жоспарлап отыр.
НКОК өндірістік нысандарының өз энергетикалық
қажеттіліктері өңделген газдың шағын мөлшері
есебінен толық қанағаттандырылатынына қарамастан,
біз баламалы немесе жаңғыртылатын энергия көздері
экономикалық және техникалық тұрғыдан алғанда
қолайлы болатын (мысалы, шалғай нысандарда, электр
энергиясы автономды өндірілетін нысандарда немесе
қосалқы нысандарда) энергия қолданудың тар шеңберлі
салаларын іздестіруді жалғастырудамыз.

7.2 Газды алауда жағу
«НКОК» компаниясы жұмыстың штаттық
режимінде алауда газ жақпау саясатын ұстанады.
Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасы бастапқыда
жұмыстың штаттық режимінде газдың алауда жағылуын,
яғни мұнай-газ жобасы шеңберінде мұнай өндіру
барысында табиғи газдың артық мөлшерін «қалыпты»
кәдеге жаратудың басқа үнемді тәсілі көзделмеген кезде
оны жағуды есепке алмай әзірленген болатын. Қашаған
кен орнын игерудің І кезеңінде өндірілген газдың барлық
көлемі өнім өндірудің қалыпты деңгейіне шыққаннан
кейін қойнауқатқа кері айдалады, отын ретінде
пайдаланылады немесе сатуға жіберіледі. Дей тұрғанмен,
мұнай өндіру операцияларын орындау барысында
техникалық сипаттағы уақытша себептерге байланысты
(мысалы, қосу-реттеу жұмыстары, газдың аздаған
мөлшерінің ысырма арқылы алау коллекторларына
шығуы немесе пайдалану жұмысындағы істен шығулар
кезіндегі біржолғы алауға шығарылуы) өңдеуге мүмкін
болмайтын газды жоюдың анағұрлым қауіпсіз және
тиімді тәсілі ретінде оны алауда жағу қажет болады.
Осындай жағдайларда алауда жағылатын газ көлемі
есептеліп, есепке енгізілуде.

D аралындағы алау мұржасы

«НКОК» компаниясының операциялары барысында
алауда жағылған (күкіртті емес) көмірсутегі газының
жалпы көлемі 2015 жылы 6,3 млн. ст. м3 (стандартты
текше метр) құрады.
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8. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАР
Қашаған кен орнын игерудің І кезеңіндегі 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.
Солтүстік Каспий жобасы жүзеге асырыла бастағаннан бері Қазақстан жалпы алғанда 1 085 млн. АҚШ
долларын СКӨБК бойынша бонустық төлемдер ретінде алды.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша ең ірі жоба болып табылатын Солтүстік Каспий жобасының
экономика үшін күшті ынталандырғыш әсері бар, ол Қазақстан азаматтарына жұмысқа орналасу
мүмкіндіктерін беріп, жергілікті компаниялардың дамуына жол ашады. 2010 жылы жобаның І
кезеңіндегі құрылыс жұмыстарының шарықтау кезеңінде мердігер ұйымдардың персоналын
қосқанда 42 000-нан астам адам тартылды, бұл оны жұмыс орындары бойынша елдегі ең ірі жобаға
айналдырды. «НКОК» компаниясы бүгінгі таңда да Атырау және Маңғыстау облыстарындағы негізгі
жұмыс беруші болып қалуда.

2004 жылдан бастап 2015 жылға қараған шақта жергілікті жабдықтаушыларға
тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін төленген төлемдердің жалпы сомасы
12,6 млрд. АҚШ долларынан асты.
Маңғыстау мен Атырау облыстары сонымен бірге НКОК қаржыландырған әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобалардан пайда алды. Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасы жүзеге
асырыла бастағаннан бері аталған жобалардың жалпы құны жарты миллиард АҚШ долларынан асты.
Жоғарыда аталған және басқа да экономикалық және әлеуметтік пайдалар келесі тарауда анағұрлым
толығырақ сипатталады.
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9.

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА

Қазіргі уақытта Қашаған кен орнын игеру жобасы шеңберінде жергілікті халықтың
тұрмыстық деңгейін көтеруге тікелей жұмсалған қаражат көлемі жарты миллиард
АҚШ долларынан асады.

9.1

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шеңберінде «НКОК» компаниясы жыл сайын әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобалардың дамуына белгілі бір бюджет бөледі. Осы бюджеттің 2015 жылғы
мөлшері 50 млн. АҚШ долларын құрады. Бұл қаражат 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, Солтүстік Каспий жобасы бойынша негізгі қызмет жүргізіліп жатқан
Атырау және Маңғыстау облыстары арасында тең бөлінеді.
1998 жыл мен 2015 жыл аралығында 160-тан астам әлеуметтік және инфрақұрылымдық жоба
аяқталды.
1998 жылдан бастап 2015 ж. дейінгі аралықта әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды
қаржыландырудың жиынтық көлемі 500 млн. АҚШ долларын құрады.

2012 жылы шығарылған «Тату
көршілік қатынасты қолдау»
кітапшасы (орыс тілінде)
«НКОК» компаниясының 2014
жылдағы жергілікті қамту жөніндегі
кітапшасы (орыс тілінде)

Әдетте әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды облыстық
әкімдіктер ұсынады. ӨБК мен Оператордың тұрақты даму
стратегиясының талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін
ұсыныстарды «НКОК» компаниясы мен ӨБК бойынша Өкілетті
Орган талдайды; содан кейін сол ұсыныстар негізінде облыстық
әкімдіктермен тығыз қарым-қатынаста жобалар әзірленеді.
Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар бекітілгеннен
кейін келесі кезеңдерден өтеді: жобалау және инженерлік
әзірлеу, келісімшарт беру үшін тендер өткізу, жүзеге асыру және
тапсыру-қабылдау.

Атырау қаласындағы Облыстық балалар ауруханасы

Атырау қаласындағы Нұрғиса Тілендиев атындағы
Кіші Өнер академиясының жатақханасы

Маңғыстау облысының Таушық селосындағы спорт кешені
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9.2

Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы

«НКОК» компаниясы өзінің демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы арқылы жергілікті
халықтың қажеттіліктері мен сұраныстарына тікелей көңіл бөледі. Жыл сайын Атырау мен Маңғыстау
облыстарының арасында жергілікті халықтың игілігі үшін демеушілік және қайырымдылық
шараларына 1,5 млн. АҚШ доллары тең бөлінеді. Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы
жергілікті халықты қолдаудың бес негізгі аспектісіне ден қояды: денсаулық сақтау, білім беру, спорт,
мәдениет және қайырымдылық.
«НКОК» 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 қоғамдастық
пен (немесе) табиғи экожүйелердің экологиялық тұрақтылығын бұзбауы қажет. Әдетте жобаларды
жергілікті халық ұсынады, бірақ «НКОК» компаниясы да бастамашы бола алады.

2015 жылы 64 жоба (Атырау облысында – 34 және Маңғыстау облысында 30 жоба) орындалды.
Сонымен қатар 2006 жылдан бастап Атырау және Маңғыстау облыстарындағы аз қамтылған
отбасылардың балалары мен жетім балалар қатарынан 200 баланың жазғы лагерлерде демалуын
ұйымдастыруға жыл сайын 300 000 АҚШ долларына тең қаражат бөлінді. Жоба шеңберінде
балалардың лагерьде тұру шығыстары, балаларды ертіп апаратын тәлімгерлердің шығыстары және
авиабилеттердің құны төленді.

9.3

Жергілікті қамту бойынша міндеттеме

«НКОК» компаниясы жергілікті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді барынша
молынан пайдалануға мүмкіндік беретін әлемдік деңгейдегі жобаны жүзеге асыру, бұл
ретте жергілікті кадрлардың дағдыларын дамытып, жергілікті компаниялардың
мүмкіндіктерін кеңейту бойынша міндеттеме қабылдады.
Общие выплаты
выплаты
за местное
содержание,
2004 - 2015 гг.
Барлықи және
жергілікті
қамту
үшін төлемдер
7,000,000,000.00

6,000,000,000.00

5,000,000,000.00

4,000,000,000.00

46.2%

27.7%

27.1%

14.7%

33.1%

35.4%
33.7%

32.1%

33.9%

29.1%

17.6%

2,000,000,000.00

1,000,000,000.00

29.8%

3,000,000,000.00

2014

2015

-

2004

2005

2006

2007

2008
Total Payments
Жалпы
төлемдер

2009

2010

2011

2012

Payments
for local
Жергілікті ТЖҚ
үшінGWS
төлемдер

2013

1993 жылы Қазақстанда
теңіз мұнай-газ
нысандарына қызмет
көрсету саласы іс
жүзінде жоқ болды.
Ол кезде жергілікті
деңгейде Қашаған кен
орнын игеру жобасы
сияқты ірі ауқымды теңіз
жобасын жүзеге асыруға
қажет инфрақұрылым
нысандары, жабдықтар,
кемелер мен бұрғылау
қондырғылары жоқтың
қасы еді.

Уақыт өте келе жергілікті жабдықтаушылардың, жұмыс күші мен инфрақұрылымның дамуына
қомақты инвестициялар жұмсау нәтижесінде Қазақстанда мүлде жаңа саласы құрылып, нығая
бастады. 2010 жылы жобаның І кезеңіндегі құрылыс жұмыстарының шарықтау кезеңінде мердігер
ұйымдардың персоналын қосқанда 42 000-нан астам адам тартылды, бұл оны жұмыс орындары
бойынша елдегі ең ірі жобаға айналдырды. 2014 жылдан бастап 2015 жылға қарай жергілікті
жабдықтаушыларға тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін төленген жалпы қаражат 12,6
млрд. АҚШ долларынан асты.[8] 2013 жылы тек Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде жергілікті
тауарлар мен қызметтерге 1,1 млрд. АҚШ доллары жұмсалды, бұл жалпы шығындардың 30%-на
тең. D аралында орнатылған 37 000 тонналық құбыр эстакадаларының 28 000 тоннадан астамын
қазақстандық компаниялар жасап шығарған. Осы және басқа да деректер «НКОК» компаниясының
жергілікті қамтуды пайдалануға ынталылығын айғақтайды.

8   Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» заңында белгіленген Жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесінде берілген. «НКОК»
компаниясы пайдаланатын «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңындағы жергілікті қамту
анықтамасына сілтемені қараңыз.
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«НКОК» компаниясының жергілікті
қамту саласындағы саясаты

9.4 Жергілікті қамту: «НКОК» компаниясының
саясаты және бағдарламалары

«НКОК» компаниясы сапа мен қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сай
келетін және бағалар, сапа мен қолжетімділік жағынан
халықаралық жабдықтаушылардың материалдарымен
және қызметтерімен бәсекелесуге жарамды материалдар
2015 жылға қараға жағдай бойынша
мен қызметтер ұсынатын жергілікті жабдықтаушыларға
деректерді жаңарту: Ақтау
артықшылық береді.
декларациясы
Жергілікті қамтуға қатысты стратегиялардың жүзеге
2012 жылғы 25 қыркүйекте «НКОК»
асырылуы жергілікті компаниялардың мүмкіндіктерін
компаниясы мен басқа үш мұнай-газ
дамытуды қамтамасыз ету үшін мүмкіндігінде ең
операторы («ҚазМұнайГаз», «Теңізшевройл»
алғашқы кезеңдерде басталады. Жоба шеңберіндегі
және «Қарашығанақ  Петролеум Оперейтинг»
инженерлік-техникалық жұмыстар мен жобалау
компаниялары) Қазақстандағы жергілікті
кезеңдерінде жергілікті жабдықтаушыларға арналған
мұнай сервисін дамыту саласындағы біріккен
мүмкіндіктер мүмкіндігінше жергілікті стандарттар мен
іс-қимылдар туралы Ақтау декларациясына
техникалық шарттарды (мысалы, МЕМСТ стандарттарын)
қолдарын қойды.
қолдану арқылы барынша кеңейтілді. Жоба бойынша
Ақтау декларациясының сипаттамасына
келешектегі қажеттіліктерді талдау да жергілікті қамту
сілтеме, 2012 ж.
мүмкіндіктерінің дамуын ескере орындалады және жоба
Декларацияға қол қойған компаниялар
шеңберіндегі ұзақ мерзімді болжамға жинақталады.
келешектегі сатып алу көлемдерін талдау
Сонымен бірге «НКОК» компаниясы жергілікті
және Қазақстанда жергілікті өндіріске қолдау
компаниялардың іскерлік мүмкіндіктерін анықтау кезінде
көрсету үшін нарықтық сұраныс жеткілікті
оларға көмек көрсету мақсатында, сонымен қатар
болатын өнімдерді немесе тауарлар мен
олардың «НКОК» компаниясының біліктілікті алдын ала
қызметтердің санаттарын анықтау үшін
бағалау талаптарын орындау қабілеттерін дамыту үшін
бірлесіп жұмыс істеу туралы уағдаласты.
жүйелі тәсілдеме – ұзақ мерзімге есептелген Жергілікті
2014 жылғы 7 қарашада ҚР Үкіметінің
қамтуды дамыту бағдарламасын әзірледі.
қаулысымен «Ұлттық мұнай сервисі саласын
«НКОК» компаниясының жергілікті қамтуды
дамыту жөніндегі жол картасы» бекітілді.
дамыту тәсілдемесі үш негізгі аспектіні көздейді:
Ол Энергетика министрлігіне Интернет
жергілікті өнеркәсіп қуаттарын ұлғайту; кәсіби
желісінде жабдықтаушылардың жаңа
дағдыларды дамыту және біліммен бөлісу; және
дерекқорын («Алаш» деген атпен) енгізіп,
жергілікті инфрақұрылымды дамыту.
қазақстандық компаниялардың тегін тіркелуін
қамтамасыз ету туралы берілген нұсқауды
9.5 Жергілікті өнеркәсіп қуаттарын
қамтиды. 2015 жылы НКОК және басқа да
ұлғайту
компаниялар «Алаш» жүйесінің негізінде
жергілікті жабдықтаушыларға өз қызметтерін
Жергілікті жабдықтаушыларды дамыту басымдықты
жарнамалауға және осы саладағы барлық
міндет болып табылады. Оның мақсаты – жергілікті
ірі ойыншылар арасында өз қызметі туралы
компаниялардың жоба бойынша әлеуетті
хабардарлық деңгейін арттыруға мүмкіндік
жабдықтаушылар ретінде біліктілік деңгейін
беру үшін «жалғыз байланысатын буын» құру
бағалаудан өтуі, ал анағұрлым ұзақ келешекте ішкі
мақсатында өздерінің жеке дерекқорларын
және халықаралық нарықтардағы өзге тендерлерге
аталған жүйемен үйлестіру бағытында жұмыс
қатысуға
қабілетті болуы үшін оларға техникалық және
істеді.
басқарушылық мүмкіндіктерін жетілдіру жағынан қолдау
Жергілікті өндірістік қуаттарды дамытуға
көрсету.
басымдықты ретінде анықталған тауарларға
жанар-жағар май, электр жабдықтары
(күштік кәбілдер және трансформаторлар),
бекіту-реттеу арматурасы, ернемектер мен
фитингілер, сонымен қатар құрастырмалы
металл құрылыстары (резервуарлар сияқты)
жатады. Қызметтерге техникалық қызмет
көрсету, ұңғымаларға қызмет көрсету және
қалдықтармен жұмыс істеу кіреді.
«Алаш» жүйесі салалық жаңалықтармен
алмасуға, жаңа стандарттар мен нормалар,
бірлескен кәсіпорындар құру және
қаржыландыру туралы, сонымен қатар басқа
да пайдалы қызметтер туралы ақпарат беруге
арналған бірегей алаңға айналады.

D аралындағы жұмысшы
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«НКОК» компаниясының 2014
жылдағы жергілікті қамту жөніндегі
кітапшасы (орыс тілінде)
НКОК мердігерлерінің табысқа жету
тарихы (жүктеп алу мүмкіндігі бар
бейнероликтер)

«НКОК» компаниясының сатып алу
процесінің сипаттамасы

«НКОК» компаниясының
жабдықтаушылар біліктілігін бағалау
процесі сипаттамасы

«НКОК» компаниясының Жабдықтаушыларды біліктілік бойынша
бағалау дерекқорында шамамен үш мың қазақстандық компания
тіркелген.
«НКОК» компаниясы ұйымдастырған 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 деңгейдегі
семинарларға және форумдарға мыңнан астам жергілікті компания
қатысты.
2006 жыл мен 2015 ж. аралығындағы кезеңде Оператор  180-нен
астам жергілікті компанияға басқару, тауарлар мен қызметтерді
сертификаттау саласындағы халықаралық стандарттар бойынша
сертификаттар алуға көмектесті, осылайша «НКОК» компаниясының
келісімшарттары үшін олардың бәсекеге жарамдылығы 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 ж. мен 2015 ж. аралығындағы кезеңде «НКОК» 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 200 астам техникалық біліктілік аудиті
мен тексеру өткізді.
2006 жыл мен 2015 жыл аралығындағы кезеңде Оператор жергілікті компаниялардың 2 000 астам
қызметкері үшін құбыр төсегіштер, өнеркәсіптік ағаш ұсталары, бригадирлер/шеберлер және т.б.
сияқты анағұрлым қажет мамандықтар бойынша мамандандырылған кәсіби оқыту өткізді. Осы оқыту
курстары жергілікті компанияларға өз қызметкерлерінің дағдыларын дамытуға және қабылданған
халықаралық стандарттардың, нормалардың талаптары мен ауыр өнеркәсіп саласындағы ережелерді
орындауға мүмкіндік береді.
Оператордың мақсатты әрекеттері нәтижесінде шамамен 70 бірлескен кәсіпорын құрылып,
олармен Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасын жүзеге асыру үшін тауарлармен жабдықтау
және қызметтер көрсету туралы келісімшарттар жасалды. Бірлескен кәсіпорындардың құрылуы
қазақстандық компаниялардың мүмкіндіктері мен дағдыларын батыс елдердің тәжірибесімен және
қаржыларымен біріктіре отырып, жергілікті қамту үлесін тиімді түрде арттыруды қамтамасыз етеді.

9.6

Кәсіби дағдыларды дамыту 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 «НКОК» компаниясында қызмет сатысымен өсіру үшін арнайы мақсатты бағдарлама
әзірледі (қосымша жалғанған құжатты қараңыз). 2002 жылдан бері Оператор осы бағдарлама аясында
Қазақстанның мыңнан астам азаматын іріктеу немесе оқыту жұмысын жүзеге асырды.

Атырау оқу орталығы

Машықтанушылар нұсқаушымен бірге
«НКОК» компаниясының 2015 жыл бойынша тұрақты даму туралы есебі

34

«НКОК» компаниясы ұсынатын оқу
бағдарламаларының түрлері:
•

бастапқы деңгейден бастап ілгері деңгейге
дейінгі тіл үйрену курстары;

•

біліктілікті арттыру: қызметкерлердің
оқу аяқталғаннан кейін кем дегенде 3
жыл «НКОК» компаниясында еңбек ету
міндеттемесін қабылдап ғылыми дәреже
алу үшін ақылы оқулары немесе басқа
түрде біліктілік арттырулары;  

•

•

•

машықтандыру: оқу орындарының
соңғы курстарында оқитын қазақстандық
студенттер үшін жазғы кезеңде ақысыз
жұмыс істеп, «НКОК» компаниясының
тәлімгері жетекшілігімен практикалық
тапсырмаларды орындауға мүмкіндік
беру; бұл оларға НКОК туралы жаңа
білім алуға мүмкіндік берсе, «НКОК»
компаниясына өзінің келешектегі әлеуетті
қызметкерлерімен танысуға мүмкіндік
береді;
жас мамандарды оқыту: «НКОК»
компаниясына жаңадан қабылданған
жоғары оқу орындарының тәлімгерлеріне
тәлімгердің жетекшілігімен дамуға және
қызмет бабында өсуді жоспарлауға
мүмкіндік беру;
жетекшілік ету дағдыларын қалыптастыру:
«НКОК» компаниясының келешекте
басшы лауазымдарында еңбек ететін
қызметкерлерінен күтілетін негізгі мінезқұлық дағдыларын қалыптастыру, соның
ішінде басқа қызметкерлерге тәлімгер болу
қабілеттерін дамыту.

Атырау оқу орталығында («НКОК» компаниясының оқу
бағдарламалары жүзеге асырылатын арнайы ғимарат)
11 дәрісхана, электр жабдықтары, механикалық
жабдықтар және БӨАжА шеберханалары, сонымен
қатар кітапхана, лекция өткізетін зал және экологиялық
мониторинг жүргізу мен бұрғылау езіндісін талдауға
арналған химиялық зертхана бар.
1998 жылдан бері осы орталықта шамамен 15 000
Қазақстан азаматы НКОК қызметкерлері немесе
НКОК көмек көрсететін жергілікті компаниялардың
қызметкерлері ретінде оқудан өтті.
Жиырма жыл ішінде Оператор Солтүстік Каспий
жобасын жүзеге асыру үшін жергілікті мүмкіндіктер
жасау мақсатында жалпы алғанда шамамен 250 млн.
АҚШ долларын қызметкерлердің біліктілігін арттыруға
және кәсіби оқытуға жұмсады.

9.7
Шетелдік мамандарды
қазақстандық кадрлармен алмастыру
СКӨБК-нің XXVII бабында Мұнай Операцияларын
орындауға тартылған қазақстандық персонал саны
бойынша жалпы мақсатты көрсеткіштер белгіленген.
2015 жылы Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі
жобасының шеңберінде осы мақсатты көрсеткіштер
бойынша жұмыс қазірдің өзінде асыра орындалды:
басшы лауазымдардың 62% жергілікті персоналдан
тұрады (ӨБК талаптарына сай 20%);
инженерлік-техникалық лауазымдардың, әкімшілік
лауазымдардың және білікті мамандар атқаратын
лауазымдардың 86% жергілікті персоналдан тұрады
(ӨБК талаптарына сай 35%);
жұмысшы және көмекші лауазымдардың 99% жергілікті
персоналдан тұрады (ӨБК талаптарына сай 95%).

«НКОК» компаниясы ӨБК талаптарының
орындалуы мақсатында белгілі бір оқыту
түрлерін ұсынады:
•

•

•

мұнай-газ саласына байланысты
мамандықтар бойынша оқитын және
компания қызметкерлері болып
табылмайтын жергілікті студенттер
арасында университет стипендияларын алу
бойынша конкурстар бағдарламасы (1998
жылдан бері 2118 стипендия бөлінді);
Қазақстан Республикасы бақылаушы
органдарының қызметкерлеріне мұнай-газ
операцияларының белгілі бір аспектілері
бойынша логистиканы жоспарлау,
экономикалық талдау жасау, мұнай
өнімдеріне есеп жүргізу, келісімшарттарға
әкімшілік ету және т.б. сияқты лауазымдық
міндеттерін орындауға көмек беретін
курстар;
жаңа технологиялар беру, мысалы,
Қазақстан Республикасының сұратуы
бойынша техникалық әдебиет, кәсіби
жарияланымдар, материалдар және басқа
да жабдықтар ұсыну және сатып алу.

ӨБК
PSA талабы
requirement

Нақты көрсеткіш
Actual

95%

86%

99%

62%

20%
Басшы

Managerial
staff
лауазымдағы
қызметкерлер

35%
Инженерлік-

Technical
and
техникалық
және
әкімшілік
engineering
білікті
қызметкерлер,
employees,
мамандар
administrative staff,
and qualified
specialists

Жұмысшылар және
Workers
and
көмекші
қызметкерлер

supporting
personnel

2015 жылдың аяғына қараған шақта Солтүстік Каспий
жобасына тартылған 16 000-нан астам адамның
88% Қазақстан азаматтары болып табылады, соның
ішінде «НКОК » компаниясының үш мыңнан астам
қызметкерінің 86%-ын қазақстандықтар құрайды.
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«НКОК» компаниясы қызметінің
жалпы қағидаттары

«НКОК» компаниясының Іскерлік
әдеп кодексі

9.8

Іскерлік әдеп

Негіз қалаушы қағидат ретінде біз қызметіміздің барлық
аспектілерінде адалдық, ақ ниеттілік және әділдік
қағидаттарын қолданамыз және серіктестерімізден де осы
қағидаттарды қолдануды талап етеміз.

Хабардарлық. «НКОК» қызметінің жалпы қағидаттары қызметіміздің
барлық салаларына қатысты қолданылады және «НКОК»
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 «НКОК» компаниясының барлық қызметкерлерінен негізгі
құндылықтарымызға сәйкес қызметіміздің Жалпы қағидаттарын қолдануға қатысты нұсқаулар берілген
Іскерлік әдеп кодексінің талаптарын сақтау талап етіледі. Онда заңнама талаптары мен ережелерді
сақтау және тапсырыс берушілермен, жергілікті халықпен және әріптестермен қарым-қатынас жасау
бойынша практикалық нұсқаулар берілген. Талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін персонал
арасында ақпарат алмасу 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
«НКОК» компаниясымен бірлесіп жұмыс істеуге ниет білдірген барлық тараптардың тәуелсіз кешенді
аудиті жүзеге асырылады. 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. «НКОК» компаниясында ешбір адам персоналдан заң бұзатын немесе
қағидаттарымызға 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 және (немесе) «НКОК» компаниясындағы іскерлік
әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға хабарлауға құқылы.
«НКОК» компаниясының персоналы, жабдықтаушылары, мердігерлері немесе басқа да кез келген
тараптар өздерінің алаңдаушылықтары немесе құндылықтарымыз бен қағидаттарымызға сәйкес
келмеуі мүмкін жағдайлар туралы (соның ішінде құпия түрде) «НКОК» компаниясындағы іскерлік әдеп
және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға хабарлай алады. 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. «НКОК» 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.

9.9

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

«НКОК» компаниясы қызметіміздің нақты Жалпы қағидаттарын басшылыққа алады:
кез келген нысанда, тікелей немесе жанама түрде пара ұсынуға, төлеуге, бопсалауға
немесе қабылдауға жол берілмейді.

НКОК басшылығы мен персоналы іскерлік этика және нормаларға сәйкестік жөніндегі топ ұйымдастырған
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбындағы кездесуде
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Саясат. «НКОК» 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 саясат пен процедуралар бар.[9]
«НКОК» компаниясы өз персоналынан өзінің жеке қызметі мен «НКОК» қызметін жүргізуге қатысуы
арасында мүдделер қайшылығынан аулақ болуды талап етеді.
«НКОК» компаниясы шаруашылық операцияларының барлығын белгіленген процедуралар мен
уағдаластықтарға сәйкес өзінің бухгалтерлік кітаптарында дәл және уақтылы тіркейді.
Мердігерлер мен жабдықтаушылар өздерінің «НКОК» компаниясымен жасалған келісімшарттарының
баптарына сай бізбен бірге орындайтын жұмыстарының барлық салаларында қызметіміздің Жалпы
қағидаттарын сақтауға міндетті.
Жоғарыда көрсетілгендей, талаптардың сақталмауына қатысты күмән немесе күдік туындаған
жағдайда бұл туралы құпия түрде «НКОК» компаниясындағы іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік
жөніндегі маманына хабарлауға болады.

9.10 Қоғамдық-саяси қызметке қатысу
«НКОК» компаниясы өз қызметінің Жалпы қағидаттарында Қазақстанның денсаулық, еңбек, қауіпсіздік
және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы заңдары мен ережелерін жетілдіруге әдепті және
сындарлы тәсіл қолдану жолын ұстануға міндеттеме қабылдады. «НКОК» компаниясы Қазақстанның
пайдалы қазбалар өндіру секторында жұмыс істейтін компаниялардың KazEnergy коммерциялық емес
қауымдастығының белсенді мүшесі болып табылады. Сондай-ақ «НКОК» компаниясы «Атамекен»
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы Мұнай-газ өнеркәсібі комитетінің мүшесі болып табылады.
Осы ұйымдардың шеңберінде біз саламызға әсер ететін қоғамдық-саяси қызметтің өзекті мәселелерін
талқылауға жиі атсалысамыз.
«НКОК» компаниясы саяси мақсаттарға ешбір жарналар төлемейді.

9  АҚШ-тың Сыртқы экономикалық қызметтегі сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңы (FCPA) мен Ұлыбританияның
Парақорлықпен күрес туралы заңы осы елдердің компаниялары мен азаматтарына қатысты, тіпті олар қызметтерін
Қазақстанда жүзеге асыратынына қарамастан, қолданыла алатын екі шетелдік заң болып табылады.
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10. ҚОҒАМДЫҚ ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК
10.1 Жергілікті жұртшылықпен қарым-қатынас
«НКОК» компаниясы Атырауды мақтанышпен өз үйі деп атайды. «НКОК»
компаниясының 3 000-нан астам қызметкері және Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі
жобасына тартылған мердігерлер мен жабдықтаушылардың бірнеше мың қызметкері
Атырау мен Маңғыстау облыстарында тұрады.
«НКОК» компаниясының бас кеңсесі Қазақстанның Атырау қаласында, Солтүстік Каспий жобасы
бойынша ресурстар орналасқан жерлерге және Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы тиісті
нысандарға жақын орналасқан. Біздің мақсатымыз – жергілікті халық үшін ең қолайлы жұмыс
беруші, сонымен қатар жергілікті қоғамдастықтың беделді мүшесі болып қала беру. Біз қызметіміз
жүзеге асырылып жатқан өңірлердің тұрғындарына қамқорлықпен қараймыз, өйткені біз олардың
бір бөлігіміз. Біз қызметімізге байланысты пайда болатын кез келген мәселені алдын ала реттеуге
тырысамыз және тұрғындардың құрметі мен сеніміне қызметіміздің нәтижелері, ақпарат ұсынудағы
ашықтық және қызметімізге жергілікті халықтың қатысуын қамтамасыз ету арқылы ие бола
алатынымызды мойындаймыз.
Бұл ұмтылыстар қызметіміздің Жалпы қағидаттарында белгіленген, аталған қағидаттар бізден
жергілікті тұрғындар мен мәдениеттерге құрметпен қарауды, жергілікті бастамаларға қолдау көрсету
арқылы оларға экономикалық мүмкіндіктер мен әлеуметтік және экономикалық салаларды, білім
беру саласын дамытуға атсалысу мүмкіндіктерін беруді талап етеді. Сонымен қатар біз іскерлік
құпиялылыққа қатысты талаптар сақталуы тиіс жағдайлардан басқа кезде заңды негіздемелер
бойынша мүдделі тараптарға тиісті ақпарат беру арқылы өз қызметіміз туралы есеп беруге, сонымен
қатар адал да шынайы тәсілдеме қолдана отырып, мүдделі тараптардың ой-пікірлеріне құлақ асуға
және оларға жауап беруге міндеттеме қабылдадық. Осы мақсатқа жетуде тұрақты даму туралы (еркін
нысандағы) есептің атқаратын рөлі маңызды.
«НКОК» компаниясы өз қызметкерлерінің ағаш отырғызу, сенбіліктер ұйымдастыру және басқа
да ерікті бастама бойынша орындалатын шараларға атсалысу арқылы жергілікті халықтың тұрмыс
жағдайларын жақсарту іс-шараларына белсенді қатысуларын құптайды. «НКОК» компаниясы мен
оның қызметкерлері Наурыз және Жеңіс күні сияқты мерекелерге және жергілікті халық үшін айтулы
болып табылатын басқа да іс-шараларға қатысады. Компания жыл сайын жергілікті халық үшін аз
қамтылған отбасылардың балалары мен жетім балалар қатысатын іс-шаралар ұйымдастырып тұрады.
Біз демеушілік және қайырымдылық бағдарламамыз арқылы жергілікті халықтың бастамаларын
жүзеге асыруға гранттар ұсынамыз (жоғарыдағы тарауды қараңыз).
Біз жыл бойына тұрақты түрде тұрғындарға ақпарат береміз және шағын жиналыстардан бастап көп
адамдар қатысатын қоғамдық тыңдауға дейінгі ауқымы әр түрлі кездесулер барысында олармен бірге
Солтүстік Каспий жобасына қатысты оларды алаңдататын мәселелер мен сұрақтарды талқылаймыз.
Жайық-Каспий Орхус орталығымен ұйымдастырылған соңғы қоғамдық тыңдау туралы ақпаратқа
сілтеме.
Жергілікті тұрғындардың кез келгені өзінің қауіптенуімен бөлісе алады немесе құндылықтарымыз бен
қағидаттарымызға сәйкес болмауы мүмкін жайт туралы (тіпті құпия түрде де) «НКОК» компаниясының
іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманына хабарлай алады.

НКОК қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелері
республика деңгейінде өткен «Ұлттық ағаш
отырғызу» акциясына қатысуда

Атырау қаласындағы №16 орта мектеп оқушылары
үшін жол қозғалысының қауіпсіздігі мен өрт
қауіпсіздігі бойынша өткізілген науқан
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«НКОК» компаниясында өзекті мәселелер бойынша мүдделі тараптармен байланысудың кең
ауқымды бағдарламасы қарастырылған. Біз бұқаралық ақпарат құралдарымен белсенді жұмыс
істеп, «НКОК» компаниясының веб-сайтын тұрақты түрде жаңартып отырмыз (веб-сайтқа сілтеме).
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 тәсілдермен ақпарат таратудамыз. Қосымша
ақпаратты «Жергілікті қамту» тарауынан қараңыз.

10.2 «НКОК» компаниясының еңбек ресурстары; еңбек құқықтары
«НКОК» компаниясының мақсаты – Қазақстанда ең қолайлы жұмыс беруші болып қала
беру.
«НКОК» компаниясы өтемақылар мен жеңілдіктер мәселелері бойынша заңнамалық талаптарды
біршама асыра орындауда, аталған төлемдер мен жеңілдіктер бәсекелесуге жарамды және біз
жұмысқа қабылдағымыз келетін білікті де ынталы қызметкерлерге ұсынуға лайықты деңгейде. Ондай
төлемдер мен жеңілдіктердің мысалы ретінде жүктілік және босану бойынша ақылы демалыстың алты
айы ішінде төленетін қомақты жәрдемақыны, сонымен қатар қызметкерлерімізге тұрғын үй сатып
алуда көмек көрсету үшін несиелеу бағдарламасын атауға болады.

Сан алуандылық және әрекеттестік
НКОК еңбек қатынастарында заңсыз кемсітушіліктерге жол бермейді. Қызметкерлерімізге арналған
Іскерлік әдеп кодексімізде жұмысқа қабылдау туралы шешім тек тиісті біліктілікке, сіңірілген еңбекке,
жетістіктерге және кәсіби факторларға ғана негізделетіні көрсетілген.

2015 жылғы жаңалықтар: «НКОК»
компаниясының әйелдер қауымдастығы
«НКОК» компаниясының әйелдер
қауымдастығы шеңберінде әйелдер тұрақты
түрде сұхбаттасу, тәлімгерлік ету, ой-пікірлер
мен тәжірибе алмасу арқылы бір-бірінен
үйреніп, қолдау ала алады. Қауымдастық
«НКОК» компаниясындағы барлық әйелдердің
жеке басы тұрғысында және кәсіби өсуіне
ықпал етеді, кәсіпқой әйелдер үшін еліктеуге
болатын үлгілер табуға мүмкіндік береді,
жұмыс пен жеке өмір арасындағы дұрыс
теңгерімді, жеке жетістіктерді және кәсіби
қызмет, ынтымақтастық пен сындарлы қарымқатынас тиімділігінің мәселелерін талқылауға
мүмкіндік береді.

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

2015 жылға қараған шақта «НКОК» компаниясы
қызметкерлерінің ішінде әйелдердің үлесі 33%
құрады.

Әйелдер қауымдастығының 2015 ж. қараша айында
«НКОК» компаниясының сол кездегі басқарушы
директоры Стефан де Майё мырзамен кездесуі

НКОК әйелдер қауымдастығы балалар арасында
ұйымдастырған сурет салу сайысының жеңімпаздары
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Корпоративтік мәдениет және ақпарат алмасу
Қазіргі уақытта Солтүстік Каспий жобасының жалғыз операторы болып табылатын «НКОК»
компаниясы құрамына бұрын дербес қызмет атқарып, жобаның түрлі аспектілері бойынша жұмыс
істеген ұйымдар кіретін ұйым болып табылады. «НКОК» компаниясы «Біз қызметкерлерімізге сенеміз
және компаниямызды мақтан тұтамыз!» деген ұранмен үндесетін «топтық» тәсілдеме қолданылатын
мәдениет құру бастамасын қолға алды.
2015 жылы «НКОК» компаниясы өзінің корпоративішілік желісінде «Компаниямыздың негізгі
құндылықтары» атты бағдарламаны енгізді. Бағдарлама шеңберінде тоқсан сайын құндылықтардың
бірі таңдалып, арнайы іс-шаралар, мысалы «Қолайлы жұмыс жағдайларын жасау» тақырыбында
қысқаша бейнеролик әзірлеу конкурсы ұйымдастырылады. «НКОК» компаниясының әр
директоратындағы мәдениет жөніндегі кеңесшілер осы құндылықтардың енгізілуіне және күнделікті
жұмыс барысында тиісті мінез-құлықтарды қалыптастыруға көмектесу үшін өз қызметкерлерінің осы
іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етеді.

Компанияның құндылықтары туралы плакат
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Еңбек даулары мен шағымдар
«НКОК» компаниясында еңбек даулары мен шағымдарды қарау жөніндегі нақты саясат пен
процедуралар әзірленді, олар мердігерлер мен қосалқы мердігерлерге қатысты да бірдей
дәрежеде қолданылады. Еңбек даулары мен шағымдарды қарау процедуралары қызметкерлердің
проблемаларын басшылықтың қаперіне жеткізуге және наразылықты 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. «НКОК» компаниясы кез келген қызметкер
берген кез келген жазбаша шағымды қабылдауға, тіркеуге және қарауға міндетті. Қызметкерлер
шығарылған кез келген шешімге шағым келтіруге құқылы. Егер еңбек дауы немесе шағым «НКОК»
компаниясының ішінде реттелмесе, олар ҚР тиісті ресми тұлғаларына берілуі мүмкін. Заңнамаға сай
«НКОК» компаниясы да, оның мердігер ұйымдары да қызметкерлерді заңды еңбек акцияларына
қосылуға немесе қосылмауға мәжбүрлей алмайды және қызметкердің жұмыс орны мен оған тиесілі
жеңілдіктерді сақтауға тиіс.
«НКОК» компаниясында еңбекақының уақытында төленуін, мердігерлеріміз бен қосалқы
мердігерлеріміз ұсынатын тұрғынжайлардың жағдайларын және асхана қызметінің күйін бақылауға
арналған саясат пен процедуралар қарастырылған.

10.3 Адам құқығы
НКОК көптеген жылдар бойы өзінің ұйымдық құрылымы ішінде, сонымен қатар жабдықтаушылары
мен мердігерлерінің компанияларында адам құқықтарына құрметпен қарауға ықпал етіп келеді. Біз
жобамыздың шеңберінде адам құқықтарының сақталуына ықпал етуге тек осы тәсілдің дұрыс және
жауапты екендігіне ғана емес, сонымен бірге оның тұрақты және өнімді жұмыс жағдайларын жасауға
мүмкіндік беретіндігіне байланысты басымдық береміз. Біздің адам құқықтарын сақтауға қатысты
тәсілдемеміз бірнеше негізгі элементтен тұрады, олар:
•

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.

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

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
«НКОК» компаниясында өз қызметкерлерін, нысандарын, іскерлік ақпаратын және басқа да
активтерін қорғау мақсатында тиісті бағдарламалар мен қауіпсіздік пен күзетті қамтамасыз ету
шаралары қарастырылған. «НКОК» компаниясының өндірістік алаңдарында қатерлерді бағалаудың
тексеруден өткен, құрылымдалған әдіснамасы негізінде әзірленген қауіпсіздікті қамтамасыз ету
бағдарламасы енгізілген. «НКОК» 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.
«НКОК» компаниясы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мердігерлерінен Қауіпсіздікті қамтамасыз
ету мен адам құқықтарын сақтау жөніндегі ерікті қағидаттарды сақтауды талап етеді.
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11. ЕСЕПТІЛІК ПРОЦЕСІ
11.1 Қағидаттар
«НКОК» компаниясы өз қызметінің Жалпы қағидаттарына және Солтүстік Каспий бойынша ӨБК-нің
тиісті баптарына сай мүдделі тараптарына тұрақты даму туралы толық және түсінікті есеп ұсынады.
Осы есеп халықаралық озық тәжірибеге сәйкес әзірленеді; негізге алынатын құжат – «Мұнай-газ
саласының кәсіпорындарына арналған тұрақты даму туралы ерікті нысандағы есеп беру жөніндегі
нұсқаудың» (2015 ж.) 3-басылымы («2015 ж. басшылыққа алынатын нұсқаулар»). Біз белгіленген
көрсеткіштер мен процестерге қатаң түрде сәйкес болу арқылы 2015 ж. басшылыққа алынатын
нұсқауларда белгіленген қағидаттарға сай осы есептің өзектілігін, ашықтығын, дәйектілігін/жүйелілігін,
толықтығын және дәлдігін қамтамасыз етуге ниеттіміз.
Деректер «НКОК» компаниясының акционерлері мен Қазақстан Республикасы атынан әрекет ететін
қадағалаушы және бақылаушы органдар үшін әзірленген қоршаған ортаны қорғау және Солтүстік
Каспий жобасының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері туралы есептердің мазмұнына толығымен
сәйкес келеді.

11.2 Мәнділік
Анықтау. 2015 ж. басшылыққа алынатын нұсқаулар, атап айтқанда есеп ұсынуға қойылатын «жалпы»
талаптар осы есепке енгізілген материалдардың негізін құрады. Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде
мүдделі тараптармен қарым-қатынас жасаудың, сонымен қатар түрлі мәселелерге мониторинг
жүргізудің он жылдан астам уақыт бойы қолданылып келе жатқан сенімді жүйесі пайдаланылуда.
Осы жобаға қатысты маңызды болуы ықтимал мәселелерді анықтау үшін сол мәселелер бойынша
дерекқор, сонымен қатар түрлі кезеңдерде жұртшылықпен кеңесу кезінде және БАҚ өкілдерінің
сауалдары келіп түскенде жауаптар дайындауға арналған материалдар кеңінен қолданылады.
Осылайша, мысалы, осы есепке күкірт өндіру процесінің сипаттамасы және мүдделі тараптарымыз
үшін өзекті деп есептелетін тиісті есептік деректер енгізілді, алайда 2015 ж. басшылыққа алынатын
нұсқауларда олардың есепке енгізілуі тікелей көзделмеген.
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 (яғни 2015 жылғы есепке қатысты қолдануға
жарамдылық) қағидатын сақтау. Есеп құрылымы тұрақты дамудың әлеуметтік, экономикалық
және экологиялық аспектілері арасындағы өзара байланыс үлгісі негізінде әзірленген, ол 2015 ж.
басшылыққа алынатын нұсқауларда осы есептің 10-бетіндегі сурет түрінде берілген.

11.3 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 тұрақты басқару жүйелері мен басқа да жүйелерді әзірледі, олар қадағалауды
және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында Солтүстік Каспий жобасының
акционерлеріне, сонымен қатар ӨБК бойынша Өкілетті Орган мен ҚР түрлі деңгейлердегі мемлекеттік
органдарына берілетін есептерге енгізіледі. Бұл есепте аталған тараптарға ұсынылатын ақпарат
көздері мен есептік деректер пайдаланылады. 2015 ж. басшылыққа алынатын нұсқауларға сай
есептілікке қойылатын талаптар мен ҚР тиісті талаптары арасында (мысалы, өлшем бірліктерінде
немесе анықтамаларда) айырмашылық анықталған жағдайда біз Қазақстан Республикасының
талаптарын басшылыққа аламыз және тиісті ескертпе жасаймыз.

11.4 Бақылау
«НКОК» компаниясының ақпарат жинау және есептер әзірлеу жүйесі он жылдан астам уақыт бойына
акционерлердің түрлі аудиторлық тексерулерінен және тәуелсіз талдаудан, сонымен қатар тиісті
мемлекеттік бақылаушы органдар тарапынан жүргізілген тексерулер мен талдаулардан өтті.
ҚР заңнамасына сәйкес «EnEco Solutions» компаниясы (Орал қаласы, Қазақстан) 2015 жыл бойынша
парник газдардың тікелей эмиссияларын түгендеу туралы есептілікке тексеру жүргізді.
«НКОК» компаниясының келесі стандарттар бойынша сертификаттары бар:
•

OHSAS 18001 «Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері»;

•

ISO 14001 «Экологиялық менеджмент жүйелері»;

•

ISO 9001 «Сапаны басқару жүйелері».
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Осы сертификаттарға сәйкестікті бағалайтын тәуелсіз сараптама «НКОК» компаниясынан
стандарттарға сәйкестікті тұрақты түрде растауды ғана емес, сонымен қатар басқару жүйелерін үнемі
жақсартып отыруды талап етеді.

11.5 Мұнай-газ өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
халықаралық қауымдастығының (IPIECA) көрсеткіштерге сәйкестік
кестесі
Есептілікке шолу

IPIECA
көрсеткіштері

Бет

Солтүстік Каспий жобасы

SE13

5

Денсаулық пен еңбек қорғау

HS1, HS2, HS3

11

Технологиялық процестің қауіпсіздігі және активтердің
тұтастығы

HS5

13

Тұщы су

E6

13

Парник газдардың эмиссиялары

E1

14

Биоәртүрлілік және экожүйелерің қызметтері

E5

17

Су қоймаларына төгінділер

E7

20

Атмосфераға тарайтын парник газдар жоқ шығарындылар

E8

21

Мұнайдың қоршаған ортаға төгілуі

E9

22

Қалдықтар

E10

25

Пайдаланудан шығару және қалпына келтіру

E11

27

Энергия

E2, E3

29

Газды алауда жағу

E4

29

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар

SE4

31

Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы

SE4

32

Жергілікті қамту: «НКОК» компаниясының саясаты және
бағдарламалары

SE5

33

Жергілікті өнеркәсіп қуаттарын ұлғайту

SE7

33

Кәсіби дағдыларды дамыту және біліммен бөлісу

SE17

34

Шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен
алмастыру

SE6

35

Іскерлік әдеп

SE9, SE11, SE12

36

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

SE11, SE12

36

Қоғамдық-саяси қызметке қатысу

SE14

37

Жергілікті жұртшылықпен қарым-қатынас

SE1

38

«НКОК» компаниясының еңбек ресурстары; еңбек
құқықтары

SE15, SE16, SE18

39

Адам құқығы

SE8, SE9, SE10

41
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Каспий итбалығы туралы жақында жарияланған мәліметтер, соның ішінде НКОК
ұйымдастырған зерттеулер:
•

Теңіз суқоректілері жөніндегі кеңестің 7-нші Халықаралық конференциясының материалдары,
Суздаль, Ресей (2012 ж.). http://www.2mn.org/downloads/bookshelf/mmh7_vol1.pdf
Вилсон С., Долгова Е., Труханова И., Гудман С. «Репродуктивное поведение и развитие щенков
каспийского тюленя» (Wilson S., Dolgova E., Trukhanova I., Goodman S., “Breeding behaviour and pup
development in the Caspian seal”)
Гудман С., Дмитриева Л., Баймуканов М., Бигнерт А., Юсси И., Юсси М., Касимбеков Е., Веревкин
М., Высоцкий В., Вилсон С., Харконен Т. «Популяционный статус каспийского тюленя (Pusa caspica):
угрозы, приоритеты и проблемы сохранения» (Goodman S., Dmitrieva L., Baimukanov M., Bignert A.,
Jüssi I., Jüssi M., Kasimbekov Ye., Verevkin M., Vysotsky V., Wilson S., Härkönen T., “Population status of
Caspian seals (Pusa caspica): threats, priorities and barriers to conservation”)
Кыдырманов А., Карамендин К., Касымбеков Е., Баймуканов М., Касимбеков Е., Дмитриева Л.,
Юсси И., Веревкин М., Гудман С. «Анализ количественных показателей гормонов щитовидной
железы у каспийских тюленей (Phoca caspica)» (Kydyrmanov A., Karamendin K., Kassymbekov E.,
Baimukanov M., Kasimbekov Ye., Dmitrieva L., Jüssi I., Verevkin M., Goodman S., “Analysis of quantitative
indicators of thyroid hormones in Caspian seals (Phoca caspica)”)
Дмитриева Л., Юсси И., Баймуканов М., Касимбеков Е., Веревкин М., Вилсон С., Гудман С. Дж.
«Миграции, использование местообитаний и ныряние каспийского тюленя (Pusa caspica) в
осенне-зимний период по данным спутниковой телеметрии» (Dmitrieva L., Jüssi I., Baimukanov M.,
Kasimbekov Ye., Verevkin M., Wilson S., Goodman S.J., “Autumn-winter migration, habitat use and diving
behaviour of Caspian seals (Pusa caspica) revealed by satellite telemetry”)

•

Дмитриева Л., Кондаков А. А., Олейников Е., Кыдырманов А., Карамендин К., Касимбеков Е. и др.
(2013 г.) «Прилов каспийского тюленя в нелегальном рыболовстве: оценка методом интервью»
(Dmitrieva L, Kondakov AA, Oleynikov E, Kydyrmanov A, Karamendin K, Kasimbekov Y, et al. (2013)
“Assessment of Caspian Seal By-Catch in an Illegal Fishery Using an Interview-Based Approach.”)
PLoS ONE 8(6): e67074. doi:10.1371/journal.pone.0067074. http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0067074

•

Вилсон С. К., Эйбатов Т. М., Амано М., Джепсон П. Д., Гудман С. Дж. (2014 г.) «Роль вируса
собачьего бешенства и стойких органических загрязнителей в схемах смертности каспийского
тюленя (Pusa caspica)» (Wilson SC, Eybatov TM, Amano M, Jepson PD, Goodman SJ (2014) “The Role
of Canine Distemper Virus and Persistent Organic Pollutants in Mortality Patterns of Caspian Seals (Pusa
caspica).”) PLoS ONE 9(7): e99265. doi:10.1371/journal.pone.0099265. http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0099265

•

Вилсон С. К., Труханова И., Кроуфорд И., Долгова Е., Дмитриева Л. И Гудман С. Дж., Университет
Лидса, Великобритания «Оценка и снижение воздействия ледокольных судов на пагофильных
ластоногих Голарктики» (Wilson, SC., Trukhanova, I, Crawford, I, Dolgova, E, Dmitrieva, L &
Goodman, SJ, University of Leeds, UK, “Assessment & mitigation of impacts from icebreaking vessels
on ice-breeding pinnipeds in the Holarctic.”) http://www.sealresearch.org/attachments/article/581/
icebreaker%20ppt%20mmh8-final.pdf
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