




NCOC басқарушы 
директорының
жолдауы

2020 жыл бүкіл әлем үшін қиын жыл болды. NCOC үшін биыл да күрделі және жаңа 
сын-тегеуріндерге толы жыл болды. Алайда компаниямыз мүмкіндіктерді іске асыру 
үшін бар күшін салып, 2020 жылдың көптеген бағыттар бойынша тарихымыздағы ең 
табысты жыл болуына қол жеткізді. 

Қауіпсіздік әрқашан біздің негіз қалаушы құндылығымыз болып қалуда. Бұл тұрғыда біз 
мақсатты нөлдік көрсеткішке қол жеткізу бағытындағы жұмысымызды жалғастырдық 
және жыл бойына технологиялық қауіпсіздікке байланысты 1-деңгейлі немесе 
2-деңгейлі бір де бір оқиға тіркелген жоқ. Осы нәтиженің арқасында Қашаған жобасы 
технологиялық қауіпсіздік көрсеткіші бойынша әлемдегі ең үздік жобалардың бірі 
болды. 2020 жылы өндірістік жарақаттану деңгейі де тарихи төмен деңгейге жетті, бұл 
жобамыздың тарихындағы ең үздік көрсеткіш болып табылады. Біз табиғи ресурстарды 
тиімді пайдалануға ұмтыламыз. Біз бұл міндеттемеге үлкен жауапкершілікпен 
қараймыз және 2020 жылы газды алауда жағу эмиссиялары мен ұйымдастырылған 
шығарындылар бұрынғы төмен деңгейден де елеулі түрде азайды. 

Ұзақ мерзімге есептелген болашағы бар өсіп келе жатқан компания ретінде біз алдын 
алу тәсілдемесін қолданып, жинаған тәжірибемізбен бөлісуге ұмтыламыз. Сондықтан 
біз NCOC компаниясының өткен жылғы жалпы шығындарының 50%-дан астамын 
жергілікті кәсіпорындардың әлеуетін арттыруға жұмсап, жергілікті қамтуды дамыту 
жөніндегі бағдарламамызды жүзеге асыруды жалғастырдық. Сонымен қатар Атырау 
және Маңғыстау облыстарында көптеген адамдарға пайда әкелген бірнеше әлеуметтік 
және инфрақұрылымдық жобалар аяқталды. NCOC өткен жылы жүзеге асырған 
«әдеттегі» әлеуметтік жобаларға қосымша, пандемия кезінде жаңа ауруханалар салуға, 
ауруханаларды жөндеуге, медициналық жабдықтар сатып алуға, дәрігерлер мен 
медбикелерді тартуға және қоғамдастықтарымызға қолдау көрсетуге арналған басқа 
да бірқатар аса маңызды бағыттарды жүзеге асыруға миллиондаған АҚШ долларына 
тең қаржы жұмсады. Осы үлесіміз үшін Қазақстан Республикасының беделді «Жомарт 
жүрек» сыйлығына ие болғанымызды мақтан тұтамыз.

Тұрақты дамудың маңыздылығы «Жер бізге ата-бабаларымыздан мұра ретінде 
берілген жоқ – біз оны балаларымыздан қарызға алдық» деген мақалда жақсы 
сипатталған. NCOC-да біз тұрақты дамудың қазіргі кезде таңдау мәселесі емес, бірден-
бір мүмкін болатын нұсқа екенін білеміз. Бұл парниктік газдар шығарындыларын 
қамтиды және біздің мақсатымыз – осы көрсеткіш бойынша да әлемдік деңгейде болу. 
Біз қызметіміздің өндірістен бастап жобаларға дейінгі, экологиядан бастап әлеуметтік 
және экономикалық салаларға дейінгі барлық бағыттарында үздік көрсеткіштерге қол 
жеткізуге ұмтылудамыз. Бұл біздің Қазақстан, бүкіл әлем және бір-біріміз алдындағы 
борышымыз. 

Құрметпен, 
Ричард Хоув
NCOC компаниясының басқарушы директоры



обращение  
управляющего  
директора NCOC

2020 год стал сложным для всего мира. Для NCOC он тоже был непростым и полным 
новых испытаний. Но наша компания приложила все усилия, чтобы реализовать 
новые возможности. Поэтому можно сказать, во многих отношениях 2020 год стал 
для нас самым успешным за всю историю NCOC.

Безопасность всегда была и будет нашей основополагающей ценностью. В этом 
духе мы продолжили работу над достижением «Нулевого целевого показателя», и в 
течение года не было зарегистрировано ни одного происшествия уровня 1 или уровня 
2, связанного с технологической безопасностью. Благодаря этому результату проект 
Кашаган стал одним из лучших в мире по показателям технологической безопасности. 
Уровень производственного травматизма также достиг исторического минимума – 
лучшего показателя за всю историю проекта. Мы стремимся рационально использовать 
природные ресурсы. Продемонстрировав всю серьезность этого намерения, в 2020 
году мы еще снизили и без того низкий уровень эмиссий от сжигания газа на факеле 
и организованных выбросов.

Будучи развивающейся компанией с долгосрочными перспективами, мы 
придерживаемся упреждающего подхода и стремимся «платить вперед». Поэтому мы 
продолжили реализацию программы развития местного содержания, инвестировав 
более 50% от общих расходов NCOC в прошлом году в развитие потенциала местных 
предприятий. Кроме того, было завершено несколько проектов инфраструктуры и 
социального назначения в Атырауской и Мангистауской областях, которые принесли 
пользу многим людям. В дополнение к обычным социальным проектам, реализо-
ванным NCOC в 2020 году, мы также вложили несколько миллионов долларов США в 
строительство новых и ремонт существующих больниц, медицинское оборудование, 
привлечение врачей и медсестер и ряд других критически важных мер для поддержки 
общества во время пандемии COVID-19. Мы горды тем, что смогли внести свой вклад 
в борьбу с коронавирусом и были удостоены за это престижной награды Республики 
Казахстан «Жомарт Журек». 

Важность устойчивого развития лучше всего описывает фраза «Мы не наследуем 
Землю от наших предков, мы берем ее взаймы у своих детей». В NCOC мы знаем, 
что устойчивое развитие больше не является вопросом выбора: это единственный 
возможный путь. В частности, он предполагает сокращение выбросов парниковых 
газов, и наша цель – придерживаться мирового уровня по этому показателю. Мы 
стремимся к лучшим возможным результатам во всех сферах нашей деятельности: от 
производственной до социальной, от экологической до экономической. Это наш долг 
перед Казахстаном, мировым сообществом и друг другом. 

С уважением, 
Ричард Хоув
Управляющий директор, NCOC



message from 
the managing 
director

2020 was a tough year for the world. It was also a challenging year for NCOC full of 
tremendous new challenges. But our company rose to meet those opportunities, and in 
many ways, 2020 was our most successful year ever. 

Safety is and will always remain our fundamental value. In that spirit, we continued our Goal 
Zero journey and achieved zero Tier 1 or Tier 2 process safety incidents for the entire year. 
This result positions the Kashagan asset among the best process safety performance assets 
in the world. Our workplace injury rate also reached an all-time low in 2020, our best ever. 
We want to be good stewards of our environment. We take that seriously – and our flaring 
and vent emissions have dropped substantially in 2020 down from already-low levels. 

As a growing company with a long possible future, we take a proactive approach and 
seek to ‘pay it forward’. Therefore, we have continued our local content development 
programme, investing more than 50% of NCOC’s total expenditures last year into improving 
the capabilities of national enterprises. In addition, several social and infrastructure projects 
were completed in Atyrau and Mangystau Oblasts and these have benefitted many people. 
In addition to the “regular” social projects performed by NCOC last year, we also spend 
millionsof US dollars on new hospitals, hospital renovations, medical equipment, doctors 
and nurses, and a range of other critical elements of support for our communities during 
the pandemic. In fact, we were awarded the prestigious Zhomart Zhurek award by the 
Republic of Kazakhstan for these contributions, and we are proud to have played a role.

The importance of sustainable development is best described in proverb «We do not inherit 
the land from our ancestors... we borrow it from our children». In NCOC, we know that 
sustainable development is no longer a matter of choice; it is the only viable option. This 
includes greenhouse gas emissions and we aim to be world class in this metric as well. We 
strive for excellent performance in all areas of our business, from production to projects to 
environmental to social and economic areas. This is what we owe to Kazakhstan, our world, 
and each other. 

Sincerely, 
Richard Howe
Managing Director, NCOC
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01 біздің 
есебіміз

Бұл есеп North Caspian Operating Company (NCOC) компаниясының тұрақты даму 
жөніндегі алтыншы ерікті есебі болып отыр1. Ол Мұнай-газ өнеркәсібі өкілдерінің 
әлеуметтік және экологиялық мәселелер жөніндегі халықаралық қауымдастығымен 
(IPIECA), Мұнай-газ өндіруші компаниялардың халықаралық қауымдастығымен 
(IOGP) және Америка мұнай институтымен (API) бірлесіп әзірленген «Мұнай-газ 
өнеркәсібіндегі тұрақты даму саласында ерікті есеп беру жөніндегі нұсқауға» 
сәйкес дайындалған. 

Есепте NCOC компаниясының Қазақстан Республикасы мен NCOC акционерлері 
үшін ұзақ мерзімдік артықшылықтарға ие болуға бағытталған Қашаған жобасын 
тұрақты және жауапты игеру жөніндегі міндеттемелері көрсетілген. Есепте 
өндірістік операциялар, әлеуметтік-экономикалық даму және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы NCOC қызметінің негізгі көрсеткіштері берілген. 

Осы есепте компанияның Қазақстандағы экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық міндеттерді орындауға бағытталған тұрақты даму саласындағы 
мақсаттарға жетуге қосып жатқан үлесі көрсетілген.

2020 жылы біз тәуелсіз консультациялық кеңеспен тығыз қарым-қатынаста тұрақты 
даму туралы есеп бойынша жұмысты жалғастырдық («Тәуелсіз консультациялық 
кеңес» атты 15.7-тарауды қараңыз).

Есептегі ақпарат NCOC акционерлеріне және қадағалау мен бақылау функцияларын 
орындаушы Қазақстан Республикасына ұсынылған Солтүстік Каспий жобасы 
аясындағы қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік-экономикалық қызмет 
бойынша орындалған жұмыс туралы есептерде берілген деректерге толық сәйкес 
келеді.

1 Осы жолда және одан әрі мәтін бойынша «NCOC» аббревиатурасы тек «North Caspian Operating 
Company N.V.» компаниясын ғана білдіреді. «Оператор» термині құжаттың мәтініне қарай NCOC 
компаниясына немесе СКӨБК бойынша бұрынғы басқа кез келген операторға қатысты қолданылуы 
мүмкін

Есеп беру барысы 
www.ncoc.kz
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БҰҰ тұрақты даму 
саласындағы 
мақсаттары  
www.un.org
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млн тонна мұнай 
экспортталды 

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 
1-деңгейлі және 2-деңгейлі оқиғалар 

саны екі жыл қатарынан 

күн еңбекке уақытша 
қабілетсіздік оқиғасы 
тіркелмеді 
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0 
Өндірісте шілдеге дейін COVID-19 
жұқтыру оқиғаларының саны

3,6
млн тонна күкірт 

экспортталды

Құрлық кешеніндегі жаңа су тазарту қондырғылары 
жобасы шеңберінде жобалауға, сатып алуға және 
салуға арналған келісімшартқа қол қойылды

2020 жыл келесі көрсеткіштер бойынша үздік жыл 
болды:
• компанияның персоналы мен мердігерлерге 

қатысты ТЖЖД және ЕУҚОЖ
• парниктік газдар шығарындыларының 

қарқындылығы және
• ауыз су тұтыну қарқындылығы
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03 NCOC 
қызметінің 
көрсеткіштері

2017 2018 2019 2020

Өндіріс
Мұнай өндіру көлемі (ұңғымалар сағасында, млн тонна) 8,29 13,22 14,13 15,14

Газ өндіру көлемі (ұңғымалар сағасында, 
млрд текше метр) 4,80 7,70 8,45 9,15

Соның ішінде кері айдалатын көлем 
(млрд стандартты текше метр) 0,32 2,24 3,15 3,81

Өндірілген күкіртті экспорттау көлемі (мың тонна) 109 1 056 1 207 1 228

Блоктарда сақталып жатқан күкірттің жыл аяғындағы 
көлемі (мың тонна) 1 121 1 409 1 527 1 594

Денсаулық пен еңбек қорғау
Өндірістік жарақаттар мен аурулар

Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейі (ТЖЖД), 
млн адам-сағатқа шаққанда 0,60 0,44 0,88 0,23

 NCOC қызметкерлері 0,76 0,66 0,47 0,15

Мердігерлер 0,55 0,36 1,01 0,27

Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары (ЕУҚO) 
млн адам-сағатқа шаққанда 0,32 0,09 0,11 0,06

 NCOC қызметкерлері 0,30 0,17 0 0

Мердігерлер 0,33 0,06 0,14 0,09

Адам өлімі болған оқиғалар 0 0 0 0

Адам өлімі болған жазатайым оқиғалар, 
млн адам-сағатқа шаққанда 0 0 0 0

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

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 1-деңгейлі 
оқиғалар саны (API RP 754 құжатына сай2) 3 0 0 0

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

2 API RP 754 – Америка мұнай институтының тәжірибелік ұсыныстары; олар мұнай-химия және мұнай 
өңдеу салаларының технологиялық қауіпсіздік көрсеткіштерін төрт деңгейге бөледі. 1-ші және 2-ші 
деңгейлер есепті жариялауға жол береді. http://www.api.org қараңыз.
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2017 2018 2019 2020

Қоршаған ортаны қорғау
Парниктік газдардың эмиссиялары

Тікелей шығарындылар (1-көлем), CO2 баламасындағы 
мың тонна3 2 974 3 333 3 068 3 035

 Көмірқышқыл газ (CO2), мың тонна 2 852 3158 2 885 2 842

Метан (CH4), CO2 баламасындағы мың тонна 115 167 175 184

Азот оксиді (N2O), CO2 баламасындағы мың тонна 6,7 8 7,9 8,8

Жанама шығарындылар (2-көлем, импортталатын энергия), 
CO2 баламасындағы мың тонна4 10,2 10 8 7,5

Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы, 
өндірілетін мұнай көлемі үшін мұнай эквивалентінің 1000 
тоннасына шаққандағы CO2 эквивалентіндегі мың тонна5

237 180 159 149

Отын-энергетика ресурстарын тұтыну 

Жалпы тұтыну, млн гигаджоуль, ГДж6 29,8 42,25 37,63 43,14

Үлесті энергия тұтыну, өндірілетін мұнай көлемі үшін 
мұнай баламасындағы тоннаға шаққандағы ГДж5 2,36 2,05 1,94 2,11

NCOC компаниясы экспорттайтын (импорттайтын) 
электр энергиясының жалпы көлемі, млн ГДж (0,12) (0,11) (0,11) (0,42)

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

4 Есептер электр энергиясын жанама тұтыну негізінде сұраныс тарабындағы 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 Еуропалық қайта құру және 
даму банкінің осы құжатқа жалғанған әдістемесі (Lahmeyer International, 2012 ж.) негізінде 2020 ж. 
Қазақстан электр жүйесі үшін (біріктірілген қорлар коэффициенті) 0,919 т CO2-бал./МВт-сағ шамасына тең.

5 Қарқындылық мәндері үшін қалыптандыру коэффициенті 2020 жылы мұнай баламасының 20397 
миллион тоннасын (мұнай бал. тоннасы) құрайды.). Бұл коэффициент Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастығының «Мұнай-газ компанияларының 
тұрақты даму саласындағы ерікті есептілігі жөніндегі нұсқауының» 3-басылымында (2015 ж.), 37-бетте 
берілген экологиялық деректер үшін ұсынылған қалыптандыру коэффициенттеріне сай ұңғыма сағасында 
өндірілетін шикі мұнай, құрғақ газ және газ конденсатын өндірудің (соның ішінде алауда жағылатын 
және отын ретінде пайдаланылатын газды қосқанда, бірақ қойнауқатқа айдалатын газды санамағанда) 
жалпы көлемі негізінде мұнай бал. тонналарымен есептеледі. Шикі мұнайдың тоннамен есептелетін 
физикалық көлемдері мұнай тоннасына шаққанда 1018 мұнай бал. тоннасы коэффициентіне көбейту 
арқылы мұнай бал. тоннасына айналдырылады. Ілеспе газдың физикалық көлемдері 0,932 мұнай бал. 
тоннасы/мың ст. текше м. коэффициентіне көбейту арқылы мұнай бал. тоннасына айналдырылады. Қайта 
есептеу коэффициенттері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 тамыздағы № 160 бұйрығымен бекітілген «Отын-энергетикалық теңгерімді 
қалыптастыру және энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу 
бойынша әдістеменің» 2-қосымшасында көрсетілген.

6 1 мегаватт-сағат (МВт-сағ) = 3,6 гигаджоуль (ГДж)
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2017 2018 2019 2020

Көмірсутегілерді алауда жағу, млн стандартты7 
текше метр 104 63 57,7 47,2

Тұщы су

Су алудың жалпы көлемі, мың текше метр 1 148 964 1 064 812

Теңіз суынан өндірілетін тұщы судың жалпы көлемі, 
мың текше метр 21 36 39 17,5

Су тұтынудың жалпы көлемі, мың текше метр 1 169 1000 940 762

Тұщы су тұтыну қарқындылығы, өндірілетін мұнай көлемі 
үшін мұнай баламасындағы 1 000 тоннаға шаққандағы 
тұтынылған судың тоннасы5

93 52 55 40

Беткі суға бақылаудағы төгінді

Көмірсутегі шикізаты, метрикалық тонна 0 0 0 0

Атмосфераға тарайтын шығарындылар

Ұшпа органикалық қосылыстардың (ҰОҚ) 
шығарындылары, тонна 9218 943 1 113 947

Күкірт диоксидінің (SO2) шығарындылары, тонна 41 717 27 949 22 760 14 899

Азот оксидтерінің (NOx) шығарындылары, тонна 2 874 2 550 3 711 3 818

Қоршаған ортаға төгілімдер

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

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

Қалдықтар

Кәдеге жаратылатын қалдықтардың жалпы көлемі, тонна 26 353 10 976 13 726 4 839

Соның ішінде жергілікті нормаларға сай қауіпті деп 
жіктелген қалдықтар, тонна 17 310 5 731 9 092 3 149

Әлеуметтік-экономикалық сала
NCOC компаниясындағы шетелдік мамандарды 
қазақстандық кадрлармен алмастыру9

Басшы лауазымдардағы жергілікті персоналдың 
пайыздық үлесі 75 80 82 85

7 20°С мен 1 атм. шамасындағы стандартты текше метр. Газды алауда жағу көлемдері туралы есептілік 
нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы №1104 қаулысымен бекітілген.

8 2017 ж. есептің жаңартылған деректері 608 тонна, булану тоғандарының шығарындыларын қамтиды.

9 Тек NCOC қызметкерлері. Басқарушы лауазымдар СКӨБК бойынша 1-інші және 2-нші санаттарға 
сәйкес келеді, инженерлер-техниктер лауазымдары СКӨБК бойынша 3-інші және 4-інші санаттарға 
сәйкес келеді және көмекші лауазымдар СКӨБК бойынша 5-санатқа сәйкес келеді.
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2017 2018 2019 2020

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

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

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

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

16 16 18 19,3

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

260 263 289 291

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

13,7 14,1 14,8 15,3

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

571,4 640 718,1 818,5

10 Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңында белгіленген Жергілікті 
қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесінде берілген.
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04 COVID-19-ға 
ден қою 
шаралары

4.1. Компаниядағы қорғану шаралары 
Өндірістік алаңдарда жұмыс істеп жатқан компания қызметкерлері мен мердігерлердің 
персоналының денсаулығын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2020 
жылғы ақпанда NCOC компаниясы 90-күндік іс-әрекеттер жоспарын әзірледі. Осы 
жоспарға сай жұмыс алаңдарына кіру қатаң түрде шектеліп, тек негізгі персоналға ғана 
кіруге рұқсат берілді. Өндірістік персонал үшін компанияның барлық нысандарындағы 
жұмыс басталар алдында міндетті карантиннен өту тәртібі енгізілді. 

Бұл ретте қызметкерлерге NCOC өндірістік нысандары аумағынан кету мүмкіндігі 
берілді, алайда кері келген кезде оларға міндетті ПТР-тест тапсырып, карантиннен өту 
талабы қойылды.

Теңіз және құрлық кешендеріндегі өндірістік персонал үшін денсаулық пен еңбек 
қорғау бойынша қосымша шаралар енгізілді. Батыс Ескенедегі өндірістік кешен шартты 
түрде екі санитариялық алаңға бөлінді: жұмыс алаңы және тұрғын алаң. 

Барлық қызметкер жақсы өмір сүру, тамақтану, тынығу және т.б. жағдайларымен 
қамтамасыз етілді. Еңбекке ақы төлеу шарттары барлық тараппен келісілді.

90 күн ішінде компанияның өндірістік алаңдарында COVID-19 жұқтырудың бірде бір 
оқиғасы тіркелген жоқ.

4.2. Қызметкерлерді қолдау 
Ел ішінде төтенше жағдай жарияланғаннан кейін NCOC компаниясы 2020 жылғы 16 
наурыздан бастап қызметкерлерінің басым бөлігін жалақыларын сақтай отырып, 
қашықтан жұмыс істеу режиміне көшірді.

NCOC үшін барлық қызметкермен байланыста болып, олардың қалай жұмыс істеп 
жатқанын, жағдайларының қандай екенін және NCOC компаниясындағы жұмысы 
туралы не ойлайтынын білу маңызды болды.

Сол себепті қашықтан жұмыс істеу туралы 4 пікіртерім жүргізілді, олардың мақсаттары:
 ○ нәтижелерін былтырғы ой-пікірлермен салыстыру;
 ○ NCOC қазіргі уақытқа дейін қабылдаған амал-әрекеттердің тиімділігін бағалау;
 ○ сол нәтижелерді қызметкерлердің басқа ой-пікірлерімен сәйкестендіру.

Бұл қызметкерлердің алаңдаушылығын тудыратын мәселелерді шешуге көмектесетін 
ой-пікірлер алу үшін өте маңызды арна. Қабылданған ақпарат басшылықтың 
қызметкерлермен қарым-қатынасы тұрақты кері байланыс арқасында жақсарып 
жатқанын айғақтайды.

2020 жылғы сәуірде NCOC компаниясы EAP Kazakhstan компаниясының қолдауымен 
өз қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері үшін психологиялық қолдау 
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бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Бағдарламаның мақсаты – жұмыста және жеке 
өмірінде қиын жағдайға тап болған қызметкерлерге кәсіби қолдау көрсету. 

COVID-19 кезінде қызметкерлер үшін күйзелісті жағдайларды басқаруда, жұмыспен 
және отбасындағы қарым-қатынаспен байланысты жаңа проблемаларды шешуде 
психологиялық қолдау аса маңызды болды.

Осы бағдарлама аясында қызметкерлер келесі тақырыптар бойынша вебинарларға 
қатыса алады:

 ○ «NCOC компаниясының психологиялық қолдау бағдарламасымен танысу» 
– қызметкерлерді және олардың тікелей менеджерлерін бағдарламаның 
артықшылықтарымен егжей-тегжейлі таныстыру; 

 ○ «Пандемия және карантин кезіндегі эмоциялық аман-саулық»;
 ○ «Балалардың пандемия және карантин кезіндегі эмоциялық аман-саулығы»;
 ○ «Қашықтан жұмыс істеуді қалайша қауіпсіз ұйымдастыруға болады».

Қызметкерлерді және олардың отбасыларын психологиялық қолдау бағдарламасы 
жеке өмір мен құпиялылыққа қол сұқпаушылық қағидатының сақталуымен жүзеге 
асырылады. Бағдарлама шеңберінде 106 қызметкерге жеке және жұмысқа байланысты 
проблемаларын шешуде көмек көрсетілді.

Компания өзінің персоналы мен отбасы мүшелеріне жан-жақты қолдау көрсету 
аясында коронавирус таралған алғашқы айларда Атырау, Ақтау және Нұр-Сұлтан 
қалаларында бір рет пайдаланылатын 300 000 бетперде таратты.

Пандемия туралы хабарланған кезден бастап компанияның бірде бір қызметкері 
қысқартылған жоқ.

4.3. Жергілікті халыққа қолдау көрсету
Бүкіл әлем COVID-19 пандемиясына душар болғанда NCOC компаниясы осы індет 
салдарынан материалдық жағдайлары мен денсаулығы нашарлаған жергілікті 
қоғамдастықтарға көмек қолын созды. 
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Компания әлемдегі COVID-19-ға байланысты ахуалды қадағалай отырып, 2020 жылдың 
басында-ақ өмірлік маңызы бар медициналық жабдықтар сатып алу туралы шешім 
қабылдады. Табысталған жабдықтар тізімінде өкпені жасанды желдететін аппараттар, 
оттегі стансалары, заманауи УДЗ аппараттары, жұқпалы ауруханалардың қарқынды 
терапия бөлімшелеріне арналған дефибрилляторлар, көп функциялы ауруханалық 
керуеттер, дәрі-дәрмектер және медициналық персоналға арналған жеке қорғану 
құралдары, жедел жәрдем машиналары және басқа да көптеген құралдар, соның 
ішінде жергілікті денсаулық сақтау жүйесіне арналған медициналық дәрі-дәрмектер 
мен қосымша ресурстар бар. 

Компания Атырау және Маңғыстау облыстарының денсаулық сақтау жүйелеріне 
COVID-19 індетімен күресу үшін тікелей көмек көрсетуге барлығы 3 млрд теңгеден 
астам қаражат бөлді. 

NCOC компаниясы 2 ай ішінде Атырау мен Ақтау қалаларында 200 орындық 2 модульді 
жұқпалы аурулар ауруханасын салды, олардың әрқайсысының жалпы құны 8 млрд 
теңгеден асып түсті. Ауруханалар толығымен заманауи медициналық жабдықтармен, 
соның ішінде жағдайы аса ауыр науқастарды емдеу үшін оттегі беретін арнайы 
желілермен жарақталған.

Компания мен басқа операторлардың бірлескен бастамасы бойынша жергілікті 
денсаулық сақтау жүйесіне қолдау көрсету үшін Ұлыбританиядан қарқынды терапия 
дәрігерлері шақырылды.

NCOC компаниясы денсаулық сақтау жүйесімен қатар оқу орындарына да қолдау 
көрсетті және аз қамтылған отбасылардың балаларына онлайн режимінде оқу үшін 
1200 компьютер табыс етті. 

NCOC қызметкерлері сонымен бірге карантинмен байланысты қиындықтарға тап 
болған егде адамдар мен әлеуметтік қорғалмаған адамдарға қолдау көрсету үшін 
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қайырымдылық акцияларын ұйымдастырды. Атырау облысында 200 отбасы және 
Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 126 отбасы шамамен 4,5 миллион 
теңге мөлшерінде көмек алды. 

Сонымен бірге NCOC компаниясының өндірістік персоналы Атырау облыстық 
ауруханасына өкпені жасанды желдету аппараты мен оттегі концентраторын сатып 
алу үшін 4 миллионға жуық теңге қаражат жинады.

4.4. COVID-19 пандемиясы кезеңіндегі 
мердігерлермен қарым-қатынас

Мердігерлермен іскерлік қарым-қатынастарымыздың негізі – топтық жұмыс, 
жауапкершілікпен қарау, шапшаңдық және өзара түсіністік.

NCOC өз қызметкерлерінің денсаулығын қорғауды, еңбек қауіпсіздігін және 
әлеуметтік қамсыздандыруды ең жоғары құндылық деп есептейді, және бұл 
көзқарас компанияның мердігерлерінің қызметкерлеріне де тең дәрежеде 
қатысты. 

NCOC компаниясының түрлі өндірістік алаңдарында аса маңызды 47 мердігер 
компаниядан 2000-нан астам адам жұмыс істейді.

Пандемиямен күрестің бастапқы кезеңінде компания мердігер ұйымдарды негізгі 
мүдделі тараптар ретінде белгіледі. 

Сонымен бірге NCOC компаниясы мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің 
басшыларымен тығыз қарым-қатынаста Еңбек кодексі талаптарының сақталуын 
қадағалады. Оның үстіне NCOC төтенше жағдай және карантин кезеңінде Қазақстан 
Республикасында тіркелген мердігерлер үшін төлем жүргізу мерзімдерін (42 күннен 
21 күнге дейін) қысқартты. 

2020 жылғы ақпанның аяғынан бастап осы компаниялармен тұрақты байланыс 
жасалып, оларға эпидемиологиялық ахуалға байланысты түрлі өзгерістер, атап 
айтқанда елдер санаттары, гигиена ережелері, сапарларға қатысты шектеулер, жұмыс 
берушілердің міндеттері және ҚР мемлекеттік органдары енгізген басқа да ережелер 
туралы уақтылы хабарлап тұрдық.

NCOC «90 күнге оқшауланған өндірістік алаң» немесе «оқшауланған қауіпсіз аймақ» 
тұжырымдамасын енгізу алдында мердігер компаниялардың басшыларымен бірге 
шұғыл ден қоюды қамтамасыз етудің басымдықтарын, атап айтқанда:

 ○ талап етілетін барлық санитариялық-гигиеналық іс-шараларды;
 ○  ақы төлеу, еңбек ету және тұру жағдайларын, еңбек қатынастары жоспарларын 

анықтады.

Мердігерлердің COVID-19-ға даяр болу және ден қою жөніндегі жоспарлары да NCOC 
жоспарына сәйкестендірілді, ол жұмыстың бес негізгі бағытынан тұрады:

 ○ персоналдың вирустық инфекция жұқтыру қатерін шектеу;
 ○ тиімді және уақтылы ақпарат алмасу;
 ○ медициналық емдеу;
 ○ бизнес-қызметтің үздіксіздігі;
 ○ әлеуметтік тұрақтылық.

Бұл бағыттар бойынша қарқынды жұмыс жалғасуда.
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05 денсаулық 
пен еңбек 
қорғау

5.1. Еңбек қорғау
Қызметкерлер мен мердігерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету NCOC 
компаниясының ең басты мақсаты болып табылады. Өндірістік операциялар кезінде 
персоналға тиюі ықтимал кез келген зиянның алдын алу және толық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жұмыстары үздіксіз жүргізілуде. Біз «Мақсатты нөлдік көрсеткіш» атты 
өршіл мақсатымызға жету жолын ұстанамыз және мақтан тұтамыз.

NCOC компаниясында жұмыс істейтін әр адамнан, мейлі ол компанияның қызметкері 
немесе мердігер болсын, қауіпсіз болмауы мүмкін жұмыстарды кідірту және мүлде 
доғару бойынша батыл әрекеттер күтіледі. 

Компания оқиғалар туралы және қауіпті болуы ықтимал жағдайлар туралы ашық 
хабарлайды және оларға тергеу жүргізеді. Біз өндірістік қауіпсіздік саласындағы жұмысты 
жақсарту үшін сол оқиғалардан сабақ алуға тырысамыз және тәжірибемізбен бөлісеміз. 

NCOC компаниясының қызметкерлері мен мердігерлері еңбек қорғау саласындағы 
барлық стандарттар мен талаптарды, соның ішінде «Қауіпсіздік бойынша алтын 
ережелерді» сақтауға міндетті («2015 ж. тұрақты даму туралы есепті» қараңыз). Осы 
ережелер өндірістік қауіпсіздіктің аса маңызды бағыттарына баса назар аударуға 
көмектеседі, бұл өз кезегінде ауыр оқиғалардың алдын алуда елеулі ілгерілеушілікке 
қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2020 жылы COVID-19 пандемиясына байланысты бұрын-соңды болмаған қиындықтарға 
қарамастан, бізде ешқашан «Мақсатты нөлдік көрсеткішке» жету жөніндегі өршіл 
мақсатымызға қатысты ешбір күдік болған жоқ. Біз аса маңызды аспектілерді толық 
түсіну және алаңдататын факторлар мен пандемияға байланысты тұрақсыздықтарды 

Денсаулық, еңбек, қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы жалпы саясат
www.ncoc.kz
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ескере отырып таңдаған тәсілдемеміздің дұрыстығына көз жеткізу үшін осы мүмкіндікті 
пайдаландық.

2020 жылы NCOC компаниясы еңбек қауіпсіздігі саласында қол жеткізілген көрсеткіштерді 
және жарақаттанудың алдын алуға байланысты жағдайды елеулі түрде өзгерту үшін 
жүзеге асыру қажет әрекеттерді талдады. Ол үшін жарақаттану жағдайларының 
себептері мен сипаты, мердігерлермен қарым-қатынас және жұмысқа арналған рұқсат 
қағазы жүйесі сияқты профилактикалық шаралардың тиімділігі зерделенді. 

2020 жылы компаниядағы еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты тәсілдеме 
мердігерлермен анағұрлым дәйекті қарым-қатынас жасаудан, сонымен қатар 
жұмыстардың қатері жоғары бағыттарына баса көңіл бөлуден тұрды. Сонымен қатар 
жұмыс орындарындағы супервайзерлерді әкімшілік жұмыстардан босату және 
олардың жауапкершіліктерін арттыру арқасында өндірістік алаңдардағы қадағалау мен 
техникалық бақылау күшейтілді. 

Біз қорғаныш тосқауылдар орнатып, қызметкерлерімізді қауіпсіздік техникасы бойынша 
оқытып және олардың біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөле отырып, оқиғалардың 
алдын алу бағытында жұмыстануды жалғастырудамыз. Атап айтқанда, алдын алу 
шараларын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік атқаратын қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру ұйымдастырылды.

2020 жылы біз еңбек қорғау саласындағы көрсеткіштерімізді елеулі түрде жақсартып, 
жылды қызметіміздің бүкіл кезеңі бойынша ең үздік нәтижелермен аяқтадық. Тіркелетін 
жарақаттардың жалпы деңгейі (ТЖЖД) көрсеткіші бойынша жұмыс істелген миллион 
сағатқа шаққандағы жарақат алу оқиғаларының саны 0,23 болды. Еңбекке уақытша 
қабілетсіздік оқиғаларының жиілігі (ЕУҚОЖ) де бұрын-соңды болмаған ең төмен 
деңгейге түсті – 0,06. Бұл ТЖЖД көрсеткішінің 74%-ға, ал ЕУҚОЖ көрсеткішінің 45%-ға 
төмендегенін білдіреді.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тіркелетін жарақаттардың 
жалпы деңгейі 24 31 15 10 24 4

Еңбекке уақытша 
қабілетсіздік оқиғалары 9 11 8 2 3 1

Ромб ішіндегі сары түсті сандар 
іс жүзінде ауыр немесе ауыр 
болуы ықтимал оқиғалар 
санын; өлім жағдайларын 
немесе адам өмірін өзгертетін 
жарақат алу жағдайларын – 
ауыр зардаптар ықтималдығы 
жоғары оқиғаларды көрсетеді.

Адам өліміне соқтырған көптеген оқиға

Адам өліміне соқтырған оқиғалар

Адам өмірін өзгертетін жарақаттар

Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары 1
еңбек ету қабілеті шектеулі болатын жағдайлар 3

Медициналық көмек көрсету оқиғалары 0
алғашқы медициналық көмек көрсету

оқиғалары 11

Қауіпті болуы ықтимал жағдай,
мүлікке зардап тию, көлік

құралдарымен болған оқиғалар
77
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0

2020 жылғы ауыр зардаптар  
ықтималдығы жоғары оқиғалар пирамидасы

Көрсеткіштердің жақсарғанын елеулі зардап шегу ықтималдығы жоғары оқиғалар 
санының азаюынан да байқауға болады. Біз 2020 жылды ондай оқиғаларсыз аяқтадық, 
былтыр ондай 13 оқиға тіркелген.

Тергеулер және алынған сабақтар 
NCOC оқиғалар туралы хабарлайды және олардың алғышарттарын, соның ішінде 
техникалық, мінез-құлық және ұйымдық алғышарттарын анықтау үшін тергеу 
жұмыстарын жүргізеді. Компания алған тәжірибесімен бөліседі және келешекте 
оқиғалардың орын алу ықтималдығын азайту үшін қажет шараларды жүзеге асырады. 
Біз ұқсас жұмыста стандарттық әдістерді жақсарту үшін жинақталған тәжірибені 
қолдану арқылы тұрақты тәсілдеме қалыптастыра отырып, алынған сабақтарды 
пайдалануға ұмтыламыз.
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5.2. Персоналдың денсаулығын сақтау 
NCOC компаниясы қызметкерлерінің денсаулығын қорғау мен жақсарту және 
әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер қабылдады. Біз үнемі осы бағытта 
түрлі бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы қызметкерлеріміздің денсаулығын 
қорғау деңгейін арттыру мүмкіндіктерін зерттейміз. 

Компания жергілікті медициналық қызмет көрсетуші мамандандырылған 
жабдықтаушыларды тарта отырып, өз қызметкерлері мен олардың отбасы 
мүшелеріне білікті медициналық қызмет ұсынуда және тұрақты түрде медициналық 
тексеруден өтуге кеңес береді.

NCOC медициналық сақтандыруға қосымша қызметкерлері мен олардың отбасы 
мүшелерінде денсаулыққа байланысты елеулі проблемалар туындаған жағдайда 
оларға қолдау көрсетуге бағытталған бағдарламаны жүзеге асыруда. 

Оның үстіне компания салауатты өмір салтын қолдайды және спорт залдарында және 
сауықтыру орталықтарында жаттығу шығындарын өтейді. NCOC компаниясының 
барлық вахталық кенттерінде спорт залдары мен спорт алаңдары бар, бұл нысандарда 
түрлі жарыстар өтіп тұрады. Атап айтқанда, компания жұмыс уақытының басым 
бөлігін отырып өткізетін жүргізушілеріне қамқорлық таныта отырып, автотұрақ 
жанында жүргізушілер үшін фитнес-бұрыш ұйымдастырды. Тұрақты дене жаттығулары 
жүргізушілерге денелерін жақсы күйде ұстауға көмектесіп қана қоймай, өз жұмыстарын 
жақсырақ орындап, көлікті қауіпсіз жүргізулеріне ықпал етеді. 

Еңбек демалысы кезінде сауықтыру мақсатындағы, сонымен қатар қызметкерлердің 
денсаулығы мен тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған қосымша төлем төлеу 
бағдарламасы бойынша NCOC персоналына жеңілдіктердің тағы бір түрі беріледі. 

Компания жұмыс орындарында коронавирус инфекциясының таралуы қатерін азайту 
мақсатында кеңселері мен өндірістік алаңдарында мемлекеттік денсаулық сақтау 
органдарының талаптарына және өзінің қауіпсіздік техникасы және еңбек гигиенасы 
жөніндегі протоколдарына сәйкес денсаулық пен еңбек қорғау бойынша тиімді 
шараларды жүзеге асырды. Бұл шаралар мыналарды қамтиды:

 ○ дене қызуын өлшеу; 
 ○ әлеуметтік арақашықтықты ұстану; 
 ○ бетперде тағу; 
 ○ жиыстыру және дезинфекция;
 ○ зарарсыздандыру шамдарын пайдалану.

NCOC қолға алған «Қуаттан» (Energize) науқаны қызметкерлердің жұмыста және жеке 
тірлігінде салауатты өмір салтын ұстануын насихаттайды. Осы науқан аясында әр 
қызметкерді салауатты өмір салтын ұстануға және дене шынықтыру жаттығуларымен 
көбірек айналысуға ынталандыратын білім мен дене тәрбиесі деңгейін көтеру 
жөніндегі бірқатар іс-шаралар өткізілуде.

5.3. Көлік қауіпсіздігі
Көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету NCOC компаниясының жерүсті көлігімен, теңіз 
және әуе көлігімен көптеген адамдарды тасымалдау, материалдар мен жабдықтарды 
жеткізу сияқты күнделікті логистика бойынша операцияларды орындау кезіндегі негізгі 
міндеті болып табылады. Компания халықаралық және салалық стандарттар қабылдап, 
қауіпсіздік үшін тәуекелдерді басқару жөніндегі оңтайлы тәжірибені ұстануда, сонымен 
қатар жарақаттану мен оқиғалардың орын алу ықтималдығына қатысты «Мақсатты 
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ауыр зардаптар болу 
ықтималдығы жоғары 
оқиғалар

ауыр зардаптар болу 
ықтималдығы орташа 
оқиға

ауыр зардаптар болу 
ықтималдығы төмен 
оқиғалар

нөлдік көрсеткішке» жетуге ұмтылуда. Осылайша, қатерлерді барынша азайту және 
тасымалдау қауіпсіздігін арттыру мақсатында қауіпсіздікті басқару бойынша кешенді 
процесс әзірленді, ол мыналарды қамтиды:

 ○ қатерлерді анықтау;
 ○ анықталған қатерлерді барынша азайтуға арналған қорғаныш тосқауылдарын 

қолдану және оқиға орын алған жағдайда зардаптарын азайту мақсатында 
қалпына келтіру шараларын жүзеге асыру;

 ○  қорғаныш тосқауылдар мен бақылау шараларын тексеріп, олардың тиімділігін 
қамтамасыз ету; 

 ○ қауіпсіздікке байланысты аса маңызды лауазымдардағы персоналдың біліктілік 
деңгейін бағалау;

 ○ жұмыстарды қауіпсіз орындау мақсатында персоналды оқытып, оның білімі мен 
дағдыларын арттыру.

Компанияда мынадай жүйелер енгізілген: 1) оқиғалардың келешекте қайталануына жол 
бермеу және орын алу ықтималдығын азайту үшін араласуға мүмкіндік беретін жоспарлы 
және нақты нәтижеліліктің негізгі көрсеткіштері бойынша есеп беру және 2) «Қауіпсіз 
жұмыс жағдайын қалыптастыру – хабарлау» және «Қауіпсіздік мәдениетін арттыру» сияқты 
қызметкерлердің мінез-құлқы туралы ой-пікірлер беруді, қадағалауларды есепке алу мен 
талдауды, және кейінгі жұмыстарды жақсарту шараларын анықтау мен қабылдау процесін 
қамтамасыз ететін бағдарламалар шеңберінде жұмыс орнындағы қауіпсіз іс-қимылды 
бақылау.

2020 жылы компания тиімді жетекшілік ету мен басқару арқасында көлік қауіпсіздігі 
саласында жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді.

Ауыр зардаптар болу ықтималдығы төмен оқиғалардың 30% үшінші тараптардың 
кінәсінен болған жол-көлік оқиғаларына жатады. Компания қызметіне тартылған 
компанияның және мердігерлердің бүкіл персоналының жұмысы арқасында үздік 
нәтижелерге қол жеткізілді.

Көлік қауіпсіздігін басқару NCOC қызметінің қауіп-қатер дәрежесі жоғары түрлерінің 
бірі болып қалып отыр: өндірістік нысандарға күнделікті қызмет көрсетуге шамамен 500 
көлік құралы тартылған, олар жыл сайын әдеттегі жылда 25 млн километр жол жүреді. 
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Алайда 2020 жылы COVID-19 пандемиясына байланысты маңызды емес сапарларға 
тыйым салынғанына байланысты тасымалдау көлемі азайып, жалпы жүрілген жол 11 
млн километр құрады. 

Жеңіл көлік құралдарының жүргізушілері 2 жылда бір рет, ал автобустардың жүргізушілері 
жыл сайын көлікті қауіпсіз жүргізу бойынша міндетті оқудан өтеді. Компанияның барлық 
көлік құралдарында көліктегі бақылау жүйесі (КБЖ) орнатылған. Ол жүргізушілердің 
жол бойындағы іс-әрекеттерін, соның ішінде жылдамдық режимін, кілт тежелуін және 
сақтандыру белдіктерін пайдалануын бақылауға мүмкіндік береді.

Компания өзінің жүргізушілері мен қызметкерлерінен көліктегі қауіпсіздік ережелерін 
сақтауды, атап айтқанда:

 ○ белгіленген жол бағытын сақтауды;
 ○ сақтандыру белдіктерін тағуды;
 ○ көлік жүргізу кезінде ұялы телефондарды немесе басқа да кез келген құрылғыларды 

пайдаланбауды және жылдамдық шектеулерін сақтауды талап етеді.

2020 жылы қыс айларында ауыр зардаптар болу ықтималдығы жоғары оқиғалар 
бойынша алғаш рет нөлдік көрсеткішке қол жеткізілді. Сонымен қатар NCOC компаниясы 
жергілікті халыққа қолдау көрсету аясында фермерлерге малды таңбалау үшін жарық 
шағылыстыратын таспалар мен спрейлер табыс етті. Олар жүргізушілердің қараңғыда 
және көру мүмкіндігі шектеулі жағдайларда жолдағы малмен соқтығысуға байланысты 
жол-көлік оқиғаларының ықтималдығын азайтуға арналған.

Авиация. 2020 жылы NCOC компаниясы тікұшақтармен жалпы ұшу ұзақтығы 541 
сағат құраған 572 рейсті ешбір оқиғасыз орындады. Атырау мен D аралы арасында 
орындалған осы рейстермен тасымалданған жолаушылар саны 8 928 адам құрады. 
Сондай-ақ медициналық эвакуациялау мақсатында 19 рейс орындалды, олардың үшеуі 
түнгі уақытта орындалды. Жыл бойына қажетіне қарай ұшқыштар экипаждарының 
даярлығын қамтамасыз ету үшін адамдарды шығыр көмегімен тікұшақ бортына көтеру 
бойынша жаттығулар жүргізілді. 

Теңіз көлігі. Жыл бойы ұшу жұмыстары шектеліп, тікұшақтар ұшпаған кезде D аралынан 
науқас қызметкерлерді медициналық эвакуациялау үшін Caspian Falcon ауа тұғырықты 
кемесі пайдаланылды. Мердігерлердің жұмысын бақылауды ұйымдастыру NCOC 
өндірістік стандарттарына сәйкестіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және үнемі 
жетілдіру мақсатында тәжірибе зерделеу мүмкіндігін береді. 

Қойма және жүк көтеру жұмыстары. Бұл жұмыстар штаттық режимде орындалады 
және қайталанып тұрады, осыған байланысты компания жайбарақаттыққа жол бермеу 
үшін бақылау шараларын қолдануда. Ірі габаритті жүк көтеру сияқты штаттан тыс 
жұмыстар үшін біз жүк көтеру операцияларының егжей-тегжейлі жоспарларын әзірлеп, 
сала мамандарынан қажетті рұқсаттар аламыз. 

5.4. Технологиялық қауіпсіздік 
және активтердің тұтастығы

Технологиялық қауіпсіздікті басқару адамдарға зардап және қоршаған ортаға зиян кел-
тірмеу үшін компанияның құбыр желілерінің, қазандары мен ыдыстарының бүтіндігін 
қамтамасыз етуді білдіреді.

Технологиялық қауіпсіздік өндірістік құрылыстарды сапалы жобалаудан басталады және 
барлық нысандардағы өндірістік операциялардың орындалуы барысында қауіпсіз пай-
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далануды, тиісті техникалық қызмет көрсетуді және тұрақты тексерулерді қамтамасыз 
ету мақсатында үнемі көңіл бөлуді талап етеді. 

NCOC компаниясының пайдалану жөніндегі процедуралары мен стандарттарында 
оқиғалардың алдын алу үшін қажет бақылау құралдары мен қорғаныш тосқауылдар 
анықталған. Осы қорғаныш тосқауылдардың өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес болуын 
қамтамасыз ету үшін олар тұрақты түрде тексеріледі, сынақтан өтеді және жұмыс күйін-
де ұсталады. Компания бүтіндіктің бұзылуына жол бермеу үшін өнімнің кез келген, тіпті 
өте аз мөлшерде төгілуі мен ағуының алдын алуға бар күшін салады. Төгілім анықталған 
кездегі басты міндет оны жою болып табылады. Қорғаныш тосқауылдары мен қалпына 
келтіру шараларының жүйесі алдын алу шаралары мен ден қою шаралары арқасында 
технологиялық қауіпсіздік саласындағы қауіпті факторларды басқаруға мүмкіндік бе-
ретін себеп-салдарды талдау үлгісі ретінде пайдаланылады.

Компания өндірістік қауіпсіздік саласында оқиғалардың болмауы сияқты нақты көр-
сеткіштерге ғана көңіл бөлумен шектелмей, табысты бағалау үшін технологиялық қа-
уіпсіздіктің жоспарлы көрсеткіштеріне көбірек көңіл бөледі.

Технологиялық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттары
NCOC өндірістік персонал өндірістік қауіпсіздік саласындағы аса маңызды міндеттерді 
орындаған кезде технологиялық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттарын енгізу арқылы 
қорғану шараларын күшейтуді жалғастыруда. Осы қағидаттар іс жүзінде қауіпті 
заттектердің жоспардан тыс шығарындыларына жол бермеуге ықпал ететін нақты 
басшылық пен нұсқауларды қамтиды. Компания осы қағидаттарды қызметкерлері мен 
мердігерлерінің өндірістік қауіпсіздік саласындағы проблемалы мәселелерді анықтау 
және оларды шешу мақсатындағы күнделікті талқылаулар барысында пайдалануын 
қолдайды.

Технологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері
Біз салалық стандарттарға сәйкес технологиялық қауіпсіздік саласындағы оқиғаларға 
бағалау жүргіземіз және оларды мәнділіктерін ескере отырып есептерде көрсетеміз; 
бұл ретте 1-деңгейлі оқиғалар анағұрлым мәнді болып табылады. Былтырғыдай 2020 
жылы да компанияның нысандарында технологиялық қауіпсіздікпен байланысты І 
және ІІ деңгейлі ешбір оқиғаға жол берілген жоқ.
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Барлық жағдайларда көмір-
сутегілер мен химиялық 
реагенттердің жүйелеріндегі 
дренаждарда және ауақай-
тарғыларда екі тосқауылды 
пайдалану керек

Өзгерістерді басқару 
процесін тиісті түрде 
ресімдемей өзгерістер 
енгізуге болмайды

Ашық дренаждарды және 
өнім тасымалдайтын негізгі 
желілерді қараусыз қалды-
руға болмайды

Техникалық қызмет көр-
сету жұмыстары аяқталған 
соң толық қымтаулылықты 
растау керек

Маңызды қауіпсіздік 
жабдығы істен шыққан 
жағдайда әсерді төменде-
тудің уақытша шараларын 
қабылдау керек

Техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі кез келген жұмыс-
тар басталар алдында жаб-
дықта қысымның жоқтығын 
және ішінде жұмыс 
ортасының болмауын, қа-
уіпсіз ажырату қамтамасыз 
етілгенін тексеріп алу керек

Жоғары деңгейлі 
қауіп-қатер анықталған 
барлық тапсырмалар үшін 
процедураларды сақтап, 
әр кезеңнің орындалуы 
үшін қол қою керек

Инженерлік қамсызданды-
ру жүйелерін технологи-
ялық жүйелерге қосқан 
кезде өзгерістерді басқару 
процесін қолданып, ор-
таның кері бағытта қозға-
луынан қорғау құралдарын 
орнату керек

Желілердің бойын тексеру 
– қосу схемасын тексеру 
және ондағы барлық өз-
герістерді растау керек

Дабылдаманың айрықша 
маңызды хабарламалары-
на ден қою керек
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6.1. Тұщы су
NCOC компаниясы тұщы су қорын барынша сақтауға 
тырысады.

Жергілікті қоршаған орта, әлеуметтік-экономикалық даму және келешектегі 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін су ресурстарының болуы суды оңтайлы 
пайдалануға байланысты. Сол себепті біз су пайдалануды басқару ісіне 
парасаттылықпен және жауапкершілікпен қараймыз. 

NCOC компаниясының өндірістік операциялары барысындағы 2020 жылғы су 
тұтынудың жалпы көлемі 812 мың м³ құрады. Олардың ішінде тұщытылған теңіз 
суының көлемі 17,5 мың м³ құрады. Тұщыту қондырғысынан шыққан 55,1 мың м3 

көлеміндегі қайтпа су арнайы су пайдалануға рұқсатқа сай теңізге төгіледі. 
NCOC компаниясының құрлықтағы нысандары үшін тұтынылған тұщы су көлемі 
762 мың м³ құрайды. 

Алдыңғы жылмен салыстырғанда тұщы су тұтыну көлемінің азая бастағаны 
байқалып отыр. Бұл коронавирус пандемиясы салдарынан NCOC компаниясының 
нысандарында карантин енгізіліп, мердігерлер персоналының компания 
нысандарына кіруі шектелгендіктен көптеген жұмыстардың уақытша тоқтатыл- 
ғанына байланысты болды. 

Тиісінше 2020 жылы өндірілген өнім бірлігіне шаққандағы тұтынылған тұщы су 
көлемі мұнай баламасының мың тоннасына шаққанда 40 тоннаны құрады. Теңіз 
нысандарында да тұщы су қажет: 2020 жылы теңіз кешенінің тұщыту қондырғыларында 
шамамен 17,4 мың м³ су өндірілді.

06 табиғи 
ресурстарды 
оңтайлы пайдалану

Су ресурстары үшін қауіп-қатер
Саясаттар, жоспарлар және бағдарламалар
www.ncoc.kz
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Бұл мөлшер басқа жағдайларда құрлық кешенінен берілетін тұщы су көлемін 
алмастырды. 

2020 жылы NCOC компаниясы 60,7 мың м³ астам суды тазартып, оны Атырау және 
Маңғыстау облыстарындағы құрлық нысандарында жасыл желектерді суару, шаң басу 
және теңіз кешенінде тұрмыстық қажеттіліктер үшін қайта пайдаланды. Технологиялық 
процесте қолданылатын суды қайта пайдалану әдісі арқылы анағұрлым жақсы 
нәтижеге жетуге болады. Айталық, 2020 жылы қайта пайдаланылған су көлемі 
324,4 мың м³ құрады. Өткен жыл бойынша берілген есепке сай қалдық газды тазарту 
қондырғысынан шыққан суды қайта пайдалану арқасында «Болашақ» МГКДҚ 
қажеттіліктері үшін Астрахань - Маңғыстау құбыр желісінен алынатын судың жалпы 
көлемі азайтылды. 2020 жылы NCOC компаниясы сарқынды суды қосымша тазарту 
жөніндегі жоспарларды орындауды жалғастырды. Құрылысының аяқталуы 2022 жылға 
жоспарланып отырған жаңа су тазарту қондырғылары пайдалануға берілгеннен кейін 
су алу көлемі қосымша 70% дейін азаяды, сонымен бергі булану тоғандарына төгілетін 
судың сапасы жақсарады.

6.2. Каспий өңіріндегі экожүйенің биоәртүрлілігі
Биоәртүрлілікті сақтау – бүгінгі және келешек ұрпақтың әл-ауқатының кепілі. Сондықтан 
да Каспий өңірінің бірегей биоәртүрлілігін қорғау және сақтау NCOC үшін жаһандық 
тұрақты даму саласындағы ең басты мақсат болып табылады. 

Биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі шаралар жоспары 
Каспий теңізі мен жағалау аумақтарының биоәртүрлілігін сақтау – NCOC компаниясының 
Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім (СКӨБК) шеңберіндегі қызметінің 
ажырамас бөлігі. Құрлық пен теңіздегі құрылыс жұмыстарының аяқталуына және 
Қашаған кен орнын игеру жобасының тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру (ТӨИ) кезеңіне 
өтуіне байланысты өңірдің тұрақты дамуы шеңберінде биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі 
шаралар жоспарын (БСШЖ) жаңарту туралы шешім қабылданды. 2020 жылы NCOC 
БСШЖ-ны жаңарту жұмысын аяқтады. 
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БСШЖ негізгі мақсаты – ТӨИ кезеңіндегі өндірістік қызметтің ықтимал әсерлері мен 
қатерлерін анықтау және белсенді басқару, барынша азайту арқылы биоәртүрлілікті 
сақтау.

2020 жылғы қарашаның басында жоспар қалың жұртшылық назарына ұсынылды. Ол 
биоәртүрлілікті зерделеу және сақтау жөніндегі, сонымен қатар халыққа биоәртүрлілікті 
сақтау жұмысы туралы ақпарат беру мен оны осы жұмысқа тарту жөніндегі шаралар 
кешенін көздейді.

Солтүстік-Шығыс Каспийдің 
биологиялық әртүрлілігі 
www.ncoc.kz
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БСШЖ-да жоспарланған жұмыс түрлері үш бағыттан тұрады: 
1. теңіздегі және құрлықтағы биологиялық әртүрлілікті сақтау мақсатында оны зерделеу; 
2. озық тәжірибені пайдалану;
3. табиғат қорғау бағдарламаларын қолдау.

Теңіздегі және құрлықтағы биологиялық әртүрлілікті зерделеу
Биологиялық әртүрлілікті зерделеу және сақтау жөніндегі жұмыстар мыналарды қамтиды:

 ○ өндірістік мониторинг шеңберінде құрлықтағы және теңіздегі қоршаған ортаның 
параметрлерін тұрақты қадағалау;

 ○ Каспий итбалығының популяциясын зерттеу;
 ○  Жайық өзенінде орнитологиялық бақылау, экологиялық зерттеу жұмыстарын 

жүргізу;
 ○ биоәртүрлілік бойынша геоақпараттық жүйе құру;
 ○  «Болашақ» МГКДҚ санитарлық қорғау аймағының аумағында көгалдандыру 

жұмыстарын жүргізу;
 ○ Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің сезімталдық картасын әзірлеу;
 ○  жасанды аралдарда су түбі организмдерінің қоныстануын зерттеу жұмыстары;
 ○ Жайық-Каспий бассейніне жасанды жолмен өсірілген балық шабақтарын жіберу.

Озық тәжірибені пайдалану
Бұл бағыт биоәртүрлілікті зерделеу және сақтау жөніндегі жұмыстарда озық 
технологиялардың пайдаланылуын қамтиды:

 ○ жануарлар әлемін зерделеуде өздігінен ұшатын аппараттарды қолдану;
 ○ каспий итбалығы популяциясын мультиспектрлі суретке түсіру;
 ○ бекіре тұқымдас балықтар өсіру жөніндегі ғылыми-зерттеу орталығын құру.

Табиғат қорғау бағдарламаларын қолдау
Табиғат қорғау бағдарламалары шеңберінде келесі бастамалар жүзеге асырылады:

 ○ «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» мемлекеттік кәсіпорындарының 
басшылығымен және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі уәкілетті ұйымдармен 
биоәртүрлілік бойынша деректер алмасу аясында қарым-қатынас жасау;

 ○  халықтың биоәртүрлілікті сақтау мәселелері бойынша хабардарлығын арттыру;
 ○ биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі ғылыми-көпшілік ақпаратты жариялау;
 ○ қоршаған ортаны қорғауға арналған іс-шараларды қолдау;

2006-2016 жылдар аралығындағы 
кезеңде NCOC компаниясының мұнай кен 
орындарын игеруі кезіндегі Солтүстік-
Шығыс Каспийдің қоршаған ортасын 
экологиялық мониторингілік зерттеу
www.ncoc.kz

NCOC компаниясы жүргізіп 
жатқан экологиялық 
зерттеулер мен бастамалар
www.ncoc.kz
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 ○  Қазақстан Республикасының өсімдіктер мен жануарларының Қызыл кітабын 
шығару;

 ○  киіктердің үстірт популяциясын қорғау жөніндегі бастамаларды қолдау және 
жабайы жануарларға арналған оңалту орталықтарына консультациялық және 
материалдық-техникалық қолдау көрсету;

 ○ жабайы жануарларға арналған оңалту орталықтарына консультациялық және 
материалдық-техникалық қолдау көрсету.

БСШЖ жүзеге асыру Қашаған кен орнындағы ТӨИ кезеңінде өндірістік қызмет жүргізу 
барысында биоәртүрлілікті сақтау және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне 
кешенді, үйлестірілген және дәйекті тәсілдеме қолдануға мүмкіндік береді.

Жоспардың 2020-2025 жж. аралығындағы кезеңге жоспарланған іс-шаралары 
ағымдағы мән-жайларға қарай өзгертілуі және қажетіне қарай толықтырылуы мүмкін.

Каспий итбалығы
Каспий итбалығы Pusa caspica (Gmelin, 1788) – Каспий теңізінің бүкіл су айдынында 
мекендейтін жалғыз теңіз сүтқоректісі, эндемик. Каспий итбалықтары үшін ең 
маңызды аймақ оның солтүстік бөлігі болып табылады, онда олар күзден жаз 
басталғанға дейін көбею үшін шоғырланады – бұл олардың тіршілік ету циклінің ең 
маңызды және осал кезеңдерінің бірі. 

Соңғы онжылдықтарда теңіз экожүйесінде теңіз ортасының және Каспий 
гидробионттары күйінің өзгеруіне соқтырып жатқан табиғи өзгерістер (ауа 
мен су температурасының жоғарылауы, теңіз деңгейінің төмендеуі, қыста мұз 
жамылғысы ауданының азаюы және т.б.) тіркелуде. Каспий итбалығын зерттеу 
жөніндегі халықаралық команданың (CISS) деректері бойынша Каспий итбалығы 
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популяциясының да жағдайы нашар. Олардың саны ХХ ғасырдың басындағы 
1 миллионнан 2005–2012 жылдар аралығында тіркелген 150 мыңға дейін төмендеген. 

2008 жылдан бері каспий итбалығы Халықаралық табиғат қорғау одағының Қызыл 
тізімінде «жойылу қаупі төнген» статусында.

Каспий маңы елдерінің ғалымдары итбалықтар санының күрт төмендеуін және осы 
түрдің жойылып кету қаупін тіркей отырып, үкіметтік органдарға оны мемлекеттік 
Қызыл кітаптарға енгізу туралы ұсыныстарын жолдады. 2020 жылғы наурызда осы 
жойылып бара жатқан түр Ресей Федерациясының Қызыл кітабына енгізілді, кейін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 9 қарашадағы № 746 қаулысы күшіне 
енді, оған сәйкес Каспий итбалығы жануарлардың сирек кездесетiн және құрып 
кету қаупi төнген түрлерiнiң тiзбесiне (Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына) 
енгізілді.

Бұған дейін 1993 жылы Каспий итбалығы Әзірбайжанның Қызыл кітабына, 2011 жылы 
Түркіменстанның Қызыл кітабына енгізілген. Иранның бастамасы бойынша 2017 
жылы Каспий итбалығы Жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін сақтау 
жөніндегі Конвенциясының (Бонн конвенциясы) I және II қосымшаларына енгізілді.

NCOC компаниясы 2005 жылдан бері жүргізіп келе жатқандай 2020 жылы 
қазақстандық сарапшылардың қатысуымен («Қазақ қолданбалы экология агенттігі» 
ЖШС (ҚҚЭА) және ғылыми-зерттеу институттарының бақылауымен («Бүкілресейлік 
балық шаруашылығы және мұхиттану ғылыми-зерттеу институты» («ВНИРО») 
ФМБҒМ. «ВНИРО» ФМБҒМ Еділ-Каспий филиалы) итбалықтарға қысқы мониторинг 
жүргізді. 

Мониторинг Баутин кентіндегі теңіз операцияларын қолдау базасы мен Қашаған 
кен орны арасында жүк тасымалдайтын «Маңғыстау-3» және «Тұлпар» мұзжарғыш 
кемелерінде итбалықтарды қадағалаушы сарапшылардың тікелей қатысуымен 
жүргізілді. 2020 жылы мониторингілік жұмыстар 29 қаңтар мен 23 ақпан аралығындағы 
кезеңде жүргізілді. 

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

NCOC компаниясының каспий 
итбалығын қорғау бойынша жүзеге 
асыратын шаралары 
www.ncoc.kz
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Каспий итбалығын кешенді зерттеу бағдарламасы
2020 жылы NCOC компаниясының бастамасы бойынша әзірленген Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясының юрисдикциясы шектерінде Каспий 
итбалығын кешенді зерттеу бағдарламасын ойдағыдай жүзеге асыру жалғастырылды.

Бағдарламаның жетекші қатысушылары «Қазақ қолданбалы экология агенттігі» ЖШС 
(ҚҚЭА) және Ресей ғылымдар академиясының «А.Н. Северцов атындағы Экология 
және эволюция проблемалары институты» федералдық мемлекеттік бюджеттік 
ғылыми мекемесі (РҒА ЭЭПИ) болды. Түрлі кезеңдерде зерттеу жұмыстарына келесі 
ғылыми ұйымдардың ғалымдары қатысты: «Қазақ қолданбалы экология агенттігі» 
ЖШС химиялық-талдау орталығының сынақ зертханасы, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің Зоология институты, «Микробиология және 
вирусология ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС (МжВ ҒЗО), Қазақстан балық 
шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы (ҚазБШҒӨО), «М.В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті» федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім 
беру мекемесі, «Мәскеу мемлекеттік ветеринариялық медицина және биотехнология 
академиясы – К.И. Скрябин атындағы МВА» федералдық мемлекеттік бюджеттік 
жоғары білім беру мекемесі, «Фундаменталды және трансляциялық медицина 
федералдық ғылыми орталығы» федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми 
мекемесі (ФТМ ФҒО ФМБҒМ), Ресей ғылымдар академиясының «И.Д. Папанин 
атындағы ішкі сулар биологиясы институты» федералдық мемлекеттік бюджеттік 
ғылыми мекемесі, «“Тайфун” ғылыми-өндірістік бірлестігі» федералдық мемлекеттік 
бюджеттік мекемесі.

2020 жыл карантиндік санкциялардың енгізілуіне байланысты теңізде экологиялық 
зерттеулер ұйымдастыру үшін қиын жыл болды, алайда көптеген шектеу шараларына 
қарамастан Итбалықтарды кешенді зерттеу бағдарламасы ойдағыдай орындалды. 
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Атап айтсақ, 2020 ж. ақпанда Piper PA-34 зертхана-ұшағымен Солтүстік Каспийдің 
қазақстандық бөлігіндегі мұз үстінде орналасқан итбалықтар күшіктейтін жатақтар 
әуеден мультиспектрлі суретке түсірілді. 

Қыстың әдеттегіден жылы болуына байланысты итбалық күшіктерінің негізгі 
жатақтары әдеттегі орналасқан орындарынан әлдеқайда шығыс жақта, Қашаған 
кен орнынан бар болғаны 17-20 километр қашықтықта, яғни алдыңғы жылдармен 
салыстырғанда едәуір жақын болды. Оның үстіне мұз жамылғысы жағалау сызығынан 
бастап теңіздегі шетіне дейін негізінен «сұр» болып, көптеген жылымдардан құралған. 
Мұз жамылғысының шеттері итбалықтардың күшіктеу процесі үшін өте қолайсыз, 
өзара бірікпеген, өлшемдері әр түрлі мұз бөліктерінен тұрады. 

Каспий итбалығы популяциясының санындағы өзгерістердің беталысын анықтау 
үшін Каспий теңізінде кем дегенде үш жыл бойы (қысқы маусымда) әуеден суретке 
түсіру мен алынған материалдарды өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын 
пайдалана отырып жануарларға тұрақты санақ жүргізу қажет. 

2019 жылдағыдай мультиспектрлі суретке түсіру әдісі – каспий итбалығы күшіктерінің 
жатақтарын әуеден инфрақызыл және көрінетін диапазондарда суретке түсіру әдісі 
пайдаланылды. Құралдармен санақ жүргізу нәтижелері бойынша мұз бетіндегі 
итбалықтар саны 58,2 мың күшік пен 119 мың ересек итбалық құрады. 2020 жылы 
итбалықтардың мұз бетіндегі жатақтарын әуеден мультиспектрлі суретке түсіру 
әдісін пайдалана отырып Каспий итбалығының жалпы санын бағалаудың төменгі 
және жоғарғы шекараларының бастапқы есептік деректері бойынша олардың саны 
280-350 мың құрады. 

Каспий итбалығының күшіктеу жатақтарының Солтүстік Каспий акваториясының 
қазақстандық және ресейлік секторлары бойынша бөлінуі әр жылдары қысқы 
кезеңдегі климатқа және қалыптасқан мұз жағдайына қарай елеулі түрде 
ерекшеленетіндіктен, екі секторда да бірлескен санақ жүргізу қажет. Итбалықтардың 
көктемгі түлеу жатақтарын зерттеу жұмыстары: сәуірде – ресейлік сектордағы Малый 
Жемчужный аралы мен шектес акваторияда, мамырда – қазақстандық сектордағы 
Солтүстік Каспий теңіз арнасының маңындағы құмды қайраңдарда ойдағыдай 
жүргізілді. Солтүстік Каспийдің ресейлік секторында теңіз кемесі мен өздігінен ұшатын 
аппаратты пайдаланып санақ жүргізу кезінде 1 000-нан астам итбалық анықталды. 
Қазақстандық бөлігіндегі әуеден жүргізілген санақ 3000-нан астам итбалық барын 
көрсетті.

Күзде каспий итбалығын зерттеу жұмыстары жалғастырылды: қазанның 6-18 қазан 
аралығында ресейлік акваторияда, 1-13 қараша аралығында Солтүстік Каспий теңіз 
арнасы маңында (Прорва) жүргізілді. Морфометриялық зерттеулер жүргізілді, 
генетикалық, гормондық, серологиялық, молекулалық-вирусологиялық, генетикалық 
және басқа да зерттеулер үшін биологиялық материал жиналды. Ресейлік секторда 
Астрахань қорығынан бастап Малый Жемчужный аралы мен Еділ-Каспий арнасына 
дейінгі аумақта итбалықтар санағы жүргізілді, алты өлі және екі тірі каспий 
итбалығынан биологиялық материал алынды. Каспийдің қазақстандық бөлігінде 
морфометриялық және басқа да зерттеу жұмыстарына қосымша 11 итбалыққа 
жерсеріктік датчиктер орнатылды. 

Ихтиофауна
Каспий теңізінің қазіргі заманғы ихтиофаунасының түр алуандығы ашық 
теңіздегілермен салыстырғанда мол емес және негізінен аборигендік түрлерден 
тұрады. Онда балықтар мен балық тәрізділердің 139 түрі мен түршесі бар, олардың 
ішінде бес түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген.
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NCOC компаниясының теңіз алаңдарында көктемде, жазда және күзде балықтарды 
зерттеу жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. 2020 жылы ихтиофаунаға мониторинг 
жүргізу процесі алдыңғы жылдардағыдай экологиялық зерттеулердің басқа түрлерінен 
бөлек, өзіне тән ерекшеліктері мен талаптарын ескере отырып жүзеге асырылды:

 ○ мониторинг нүктелерінің (стансаларының) бекітілген торында қадағалауларды 
тұрақты түрде жүргізу; 

 ○ қадағалау аспаптары мен әдістерін бірегейлендіру, стандарттау; 
 ○  болып жатқан өзгерістерді анықтау және дер кезінде ден қою үшін қадағаланып 

жатқан өзгерістерді шұғыл талдау және интерпретациялау.

Бұндай талаптар балық ресурстарындағы өзгерістер динамикасы бойынша 
бірқатар салыстырмалы деректер алуға мүмкіндік береді. Компанияның 
келісімшарт алаңдарында лицензияланған мердігер тарапынан Солтүстік Каспийдің 
ихтиофаунасына жүргізген зерттеулері нәтижесінде 2020 жылы 70 балық түрі мен 
түршесі анықталды, бұл Каспий теңізін мекендейтін балықтардың әдеби тізімдегі 
құрамының 50%-інен астамын құрайды. 

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

Балық қорларына келтірілген зиянды өтеу жөніндегі табиғат қорғау іс-шараларының 
бағдарламасына сай 2020 жылы NCOC компаниясы бағалы реликт балықтардың 
популяциясын қолдау мақсатында бекіре тұқымдас балықтардың 250 мың шабағын 
суға жіберді. Кейінгі жылдары да Жайық-Каспий бассейніне бекіре балықтарының 
шабақтарын жіберуді жалғастыру жоспарланып отыр.
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2020 жылғы құстарды зерттеу жұмыстары
Солтүстік Каспийдің сулы-батпақты алқаптары – Еуразиядан Африкаға және Үндістанға 
қоныс аударатын және Каспий теңізінің жағалауы мен оған құятын өзендердің 
атыраптарында ұя салатын құстардың 280-нен астам түрі үшін маңызды аумақ. 
Осы аумақтың қамыс қопаларын құстар қыстау кезінде, ұя салу және қоныс аудару 
кезеңінде тасалану және тынығу үшін пайдаланады. 

NCOC өңірдің әлемдік биоәртүрлілікті қолдау тұрғысындағы маңыздылығын түсіне 
отырып, 2000 жылдан бері тұрақты түрде құстарды жыл сайынғы және маусымдық 
зерттеу жұмыстарын жүргізеді: 

 ○  маусымдық миграциялар кезінде (көктем және күз) жыл сайынғы екі зерттеу;
 ○  құстардың көбею кезеңінде жағалау аймағында ұя салатын құстардың таралуын 

зерттеу;
 ○ су мен су маңы құстарының қыстайтын орындарын бақылау;
 ○ құрлықтағы және теңіздегі өндірістік нысандар маңында және жазғы уақыттағы 

ұя салу кезеңінде қадағалау жұмыстары.

Орнитологиялық зерттеулер батысында Еділ атырабынан бастап, шығысында Жем 
атырабына дейінгі, солтүстігінде Атыраудан бастап, оңтүстігінде Ақтауға дейінгі 
ауқымды өңірді қамтиды. Зерттеушілер топтарының құрамына NCOC компаниясының 
экологтары, жануарлар әлеміне мониторингілік зерттеулер жүргізетін мердігер 
жұмысқа тартқан қазақстандық жетекші ғалымдар мен орнитолог мамандар, сонымен 
қатар Атырау облысы бойынша экология департаментінің және облыстық аумақтық 
орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының инспекторлары кіреді.

2020 жылы күрделі санитариялық-эпидемиологиялық ахуал мен оған қатысты шектеулерге 
байланысты көктемгі зерттеулер жүргізілген жоқ. Жазғы кезеңде зерттеу жұмыстарының 
тек құрлықтағы бөлігі жүргізілді. Солтүстік жағалау бойынша – батыс бағытта Еділге қарай 
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Нақты мысалды талдау

Атырау қаласының әуежайына 
шектес аумақтағы орнитологиялық 
зерттеулер
Әлемдік тәжірибеде құстардың әуе кемелерімен, әсіресе ұшақтармен соқтығысуына байланысты 
туындайтын қауіп-қатер деңгейі өте жоғары. 

NCOC компаниясы Атырау қаласының әуежайын пайдаланатын әуе кемелерінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге үлес қосу мақсатында Атырау қаласының әуежайы маңында орнитологиялық 
қадағалау жұмыстарын жүргізу арқылы орнитологиялық қатерлерді бағалау және олардың 
деңгейін төмендету жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу бойынша іс-шаралар ұйымдастыру туралы 
шешім қабылдады.

Бұл жұмыстар бірнеше міндеттерді шешуге бағытталды: 
 ○ құстармен соқтығысу қауіп-қатерінің орын алуына себеп болуы мүмкін жағдайларды, мысалы 

аэродромішілік аумақтағы инфрақұрылымның, өсімдік жамылғысының, жер пайдалану 
ережелерінің және қызмет сипатының ерекшелігін анықтау;

 ○  құстардың түрлік құрамын, жылдың зерттеу жүргізілетін маусымындағы ұшу маршруттарын 
сәйкестендіру, маусымға және тәулік мезгіліне қарай мінез-құлық ерекшеліктерін тіркеу;

 ○ әуе кемелерінің анықталған құс түрлерімен соқтығысу қатерін бағалау;
 ○  қауіп төндіретін құстарды үркіту жөніндегі шаралар мен ұсынымдар әзірлеу; әуежайға шектес 

аумақта сол жердің құстар үшін тартымдылығын азайту мақсатында іс жүзінде орындауға 
болатын өзгерістер бойынша ұсынымдар, сонымен қатар аэродром қызметтерінің ішкі 
бөлімшелерінің орнитологиялық қатерлерді азайту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруы 
бойынша ұсынымдар әзірлеу.

Далалық орнитологиялық зерттеулерді «Қазақ қолданбалы экология агенттігі» ЖШС білікті орнитолог 
мамандары өздігінен ұшатын аппаратты пайдаланып жүргізді.

Нәтижесінде NCOC авиация бөлімі мен «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ-ға Атыраудағы 
орнитологиялық ахуалды және құстармен соқтығысу қатерлерін азайту және ұшақтарды қорғау 
бойынша халықаралық тәжірибені ескере отырып, нақты іс-шаралар ұсынылды. Сонымен қатар 
ұшақтарды құстармен соқтығысудан қорғау үшін тиімді техникалық және биологиялық құралдар 
ұсынылды.

және шығыс бағытта Жемге қарай жүргізілген күзгі зерттеулер нәтижесінде 280 мың құс 
тіркелді. Еділ-Жайық өзендерінің аралығында құстардың орташа тығыздығының барлық 
жылдарда болған ең жоғары шамасы бөлінген аумақта (30-35 км2) 18,3 мыңнан асты. 
Зерттеу жұмыстарының қысқартылған бағдарламасына қарамастан құстардың таралу 
тығыздығы Солтүстік Каспийде олардың көп түрлерінің саны жоғары екенін көрсетеді.

2020 жылы Каспий теңізінің су деңгейінің төмендеуі және осының салдарынан 
солтүстік жағалаудағы құстарға қолайлы аумақтардың одан әрі азаюы әлі де 
байқалуда. Тиісінше, солтүстік жағалаудың саға аралық учаскелерінің құрғауы мен саға 
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маңындағы учаскелерде құстар санының көбеюі салдарынан саға аралық учаскелерде 
құстар санының азаюы байқалып отыр. Сондай-ақ Жайық өзенінің сағасындағы балық 
өтетін арнаның бойымен жүргізіліп жатқан су түбін тереңдету жұмыстары біршама 
шағын учаскеде балықтың жаппай өтуі үшін қолайлы жағдай жасап, үлкен аумақтан 
балықпен қоректенетін құстарды тартқаны және құстардың орасан зор шоғырын 
құрғаны (2 000-ға жуық бұйра бірқазан мен 500-ден астам қызғылт бірқазан, 15 000-ға 
жуық үлкен суқұзғын) анықталды.

6.3. Су қоймаларына төгінділер
NCOC компаниясы табиғи беткі су қоймаларына, соның ішінде Каспий теңізіне 
қалдықтар тастамау және тазартылған сарқынды су төкпеуді көздейтін «нөлдік төгінді» 
саясатын ұстанады.

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

Тазартылған шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік сарқынды сумен бірге булану 
тоғандарына төгілетін көмірсутегілердің жалпы көлемі 2020 жылы 1,85 тоннаны 
құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда булану тоғандарына төгілген көмірсутегілер 
көлемінің біршама азаюы сарқынды суды тазарту процесін түзетумен байланысты.

NCOC Қазақстан Республикасының экологиялық талаптарына сәйкес булану 
тоғандарына тазартылған су төгуге қажетті барлық рұқсаттарды алды.

2020 жылы компания құрлық кешенінде жаңа су тазарту қондырғылары жобасын 
жүзеге асыру кезеңіне кірісті. Осы ірі жоба мұнай мен газды кешенді дайындау 
қондырғысынан шығатын суды қосымша тазарту арқасында Астрахань — Маңғыстау 
құбыр желісінен алынатын су көлемін 70%-ға азайтуға және булану тоғандарына 
төгілетін судың сапасын жақсартуға бағытталған. Сарқынды суды тазартудың 
экономикалық тиімділігін арттыру метанол, мұнай, күкіртсутегі, темір және қалқыма 
қатты бөлшектер сияқты ластаушы заттектерді 56,5% – 97% азайтудан тұрады. 

Су тазарту қондырғылары 2023 жылдың басында іске қосылады деп күтіліп отыр.

6.4. Парник газдарға жатпайтын атмосфералық 
шығарындылар

NCOC нысандарындағы атмосфералық шығарындылардың негізгі көздері – алау 
қондырғылары, газ турбиналы қондырғылар, жылыту және су қыздыру қазандықтары 
және дизельді генераторлар. 

Алау асты бақылау 
жұмысы
www.ncoc.kz
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Алау қондырғысы мұнай және газ өндіру саласындағы барлық нысандар үшін 
стандартты нысан түрі болып табылады. Ол «сақтандырғыш клапан» қызметін 
атқарады және мақсаты – өндірістік нысандардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз 
ету. Аздаған тұтандыру оттығы жағуға дайындықты қамтамасыз ету үшін үнемі жанып 
тұрады. Алаудың биіктігі жану өнімдерінің атмосферада барынша сейілуіне есептелген.

Құрлық және теңіз кешендерінің нысандарына электр энергиясы Қашаған кен орнында 
өндірілетін ілеспе газбен жұмыс істейтін газ турбиналы қондырғылардан беріледі. Турбиналар 
азот оксидінің шығарындысын азайтуға есептелген арнайы жанарғылармен жабдықталған. 
Қазандар бу өндіруді, су қыздыруды және ғимараттарды жылытуды қамтамасыз етеді. Олар 
отын газымен жұмыс істейді, сонымен қатар дизель жанармайын да пайдалануға болады. 
Дизель генераторлары тек резервтік энергиямен жабдықтау үшін ғана пайдаланылады. 

2020 жылы NCOC компаниясының барлық операциялары салдарынан атмосфераға 
шыққан парниктік газдарға жатпайтын шығарындылар көлемі рұқсат етілген көлемнің 
23% құрады және келесідей компоненттерді қамтыды: 

 ○ ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ) – 947 тонна;
 ○ күкірт оксиді (SOx) – 14 899 тонна;
 ○  азот оксидтері (NOx, парниктік газдың атмосфералық шығарындылары туралы 

есептерде көрсетілетін N2O қоспағанда) – 3 818 тонна.

Құрлық және теңіз кешендерінің нысандарындағы атмосфералық шығарындылардың 
жалпы көлемінің 94-76% құраған, парниктік газдарға жатпайтын SOx шығарындылары 
2017 жылдан бастап 2020 жыл аралығындағы кезеңде:

 ○ алауда газ жағу көлемін азайту;
 ○ технологиялық жабдықтардың сенімділігі мен пайдалануға дайындығын арттыру 

арқасында үнемі азайып келді.

Көмірсутегі шикізатын өндіру көлемінің ұлғаюы есебінен NOx шығарындыларының 
көлемі 2019 жылдағымен салыстырғанда жоғары болды. Карантиндік шаралар 
енгізілген кезде өндірістік нысандардағы жұмыстардың шектелуіне байланысты жүзбелі 
тұрғынжайлар мен көмекші баржалардың бос тұруы нәтижесінде ұшпа органикалық 
қосылыстардың (ҰОҚ) шығарындылары азайды. 

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

 ○ алау асты бақылау жұмыстары;
 ○ шығарынды көздеріндегі мониторинг;
 ○ ауа сапасын бақылау стансалары (АСБС).

Ауа сапасын бақылау стансалары
NCOC компаниясының қаржылық және техникалық қолдауымен Атырау қаласында және 
Атырау облысында ауа сапасын үздіксіз бақылайтын 20 автоматты станса орнатылды. Төрт 
станса «Болашақ» МГКДҚ-ның 7 км құрайтын санитарлық қорғау аймағының периметрі 
бойынша орналасқан; оларға қосымша МГКДҚ-ға жақын маңдағы және одан шалғай 
орналасқан елді мекендерде, соның ішінде Доссор мен Мақат кенттерінде жеті станса 
бар; тоғыз станса Атырау қаласында орналасқан.

Ауа сапасын бақылау стансаларында атмосфералық ауаның негізгі ластаушы компоненттері 
болып табылатын 5 ластаушы заттың (күкіртсутегі, күкірт диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді 
және көміртегі оксиді) концентрациясы, сонымен қатар қоспалардың атмосферада сейілуі 
жағдайларын анықтайтын метеорологиялық параметрлер (жел жылдамдығы мен бағыты, 
температура, барометрлік қысым және салыстырмалы ылғалдық) өлшенеді.
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 Нақты мысалды талдау

Атырау қаласының шегінде және 
Батыс Ескендегі «Болашақ» МГКДҚ 
маңында ауа сапасын кешенді 
зерттеу
2019 жылы NCOC компаниясы «Атырау қаласының шегінде және Батыс Ескендегі 
«Болашақ» МГКДҚ маңында ауа сапасын кешенді зерттеу» жобасын іске асыруға 
кірісті. Бұл жоба тұрғындардың осы аудандағы өнеркәсіптік шығарындылардың 
өсуімен және олардың халық денсаулығына теріс әсерімен байланысты ауа 
сапасының нашарлауына қатысты алаңдаушылығына жауап ретінде қолға алынған. 

Жоба NCOC компаниясы, сондай-ақ «Қазгидромет» РМК Атырау облысы бойынша 
филиалы жинақтаған көп жылдық мониторингілік деректерді жүйелеу, талдау және 
жинақтау жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ халықтың науқастануымен күреске 
үлес қосу тұрғысынан алғанда анағұрлым маңызды ластаушы заттар бойынша ауа 
сапасына кеңейтілген мониторинг жүргізуді қамтиды.

Бұл жұмыс табиғи және антропогендік факторлардың теріс әсерін анықтау 
мақсатында атмосфералық ауа сапасының өзгеру үрдісін және ластаушы заттардың 
уақыт пен кеңістік бойынша таралуын бағалауға мүмкіндік береді.

Жоба шеңберінде атмосфералық ауаны мониторингілеу бағдарламасы әзірленіп, 
2020 жылғы 6 қарашада өткен дөңгелек үстелде жұртшылықтың талқылауына 
ұсынылды. 

Бағдарламаға сәйкес қала шегінде атмосфералық ауа сапасының мониторингі 
облыс орталығының аумағында біркелкі орналастырылған (тор өлшемі 3 х 3 км) 
16 шартты стансада жүргізіледі, олардың екеуі аялық орындар болып табылады 
(қаланың оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс бөлігінде).

«Болашақ» МГКДҚ санитарлық-қорғау аймағының және онымен шектес елді 
мекендердің (Қарабатан, Таскескен, Ескене стансалары) шекарасында ауа 
сапасы 6 шартты бақылау стансасында зерттеледі. Олардың орналасу орындары 
компанияның ауа сапасын бақылау стансаларының тарихи деректерін бастапқы 
талдау нәтижелері негізінде белгіленген.

Нормативтік-техникалық құжаттамада берілген ұсынымдарға сәйкес өлшеу және 
ауа сынамаларын алу жұмысы сағат 01:00, 07:00, 13:00, 19:00-де толық көлемде 
жүргізіледі. 

COVID-19 вирусының таралуы салдарынан карантиндік шаралардың күшейтілуіне 
байланысты белгілі бір кезеңдерде мониторингілік жұмыстар қысқартылған бақылау 
бағдарламасы бойынша тек күндізгі уақытта (07:00; 13:00; 19:00 сағ.) жүргізілді.
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Зерттеулер әр түрлі топтағы 32 ластаушы зат бойынша жүргізіледі:
 ○ оксидтер
 ○ шекті, хош иісті, полиаромат көмірсутектер
 ○ меркаптандар
 ○ ауыр металдар
 ○ қатты заттар және т. б.

Бағдарламаға енгізілетін параметрлер тізімі келесі критерийлер бойынша анықталған: 
 ○ NCOC компаниясының өндірістік қызметі барысында бөлінетін заттар;
 ○ қауіптілік (уыттылық, канцерогенділік) класы жоғары заттар;
 ○ өткір жағымсыз исі бар заттар;
 ○  «Болашақ» МГКДҚ-дан тарайтын шығарындылар бойынша есептер негізінде 

қоршаған ортаның ластануына барынша әсер ететін заттектер.

Бұл тәсілдеме өңір үшін аса маңызды болуы мүмкін немесе аса маңызды болып 
табылатын және бақылауға алынуы тиіс заттарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін атмосфералық ауаны мониторингілеу саласында 
тәжірибесі және қажетті техникалық жарақтары бар аккредиттелген зертханалар, атап 
айтқанда «Атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» 
ЖШС, «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы, 
«IPC Gidromet Ltd» ЖШС және «ҚАЗЭКОТАЛДАУ» ЖШС тартылды. 

Жобаны іске асыру барысында Қазақстан Республикасы аумағында аттестатталған 
зерттеулердің заманауи әдістері қолданылады және атмосфералық ауадағы ластаушы 
заттардың ең аз концентрациясын анықтауға мүмкіндік беретін жабдықтар (мысалы, 
хроматография әдістерінің түрлері) пайдаланылады. Сондай-ақ халықаралық 
тәжірибеде кеңінен таралған, бірақ ҚР аумағында қолданылуы шектеулі жаңа 
технологиялар қолданылады. Олар кейіннен ауаның сапалық және сандық құрамын 
бағалау үшін бір мезгілде бірнеше орында тәулік бойы үздіксіз сынама алуға мүмкіндік 
береді (термодесорбциялық түтіктерді пайдалана отырып, масс-спектрометриялық 
детектормен жүргізілетін газ хроматография әдісі). 

Кешенді зерттеулер бойынша жұмыстар жиналған деректерді толық талдаудан және 
қорытындылаудан кейн 2021 жылы желтоқсанда аяқталады деп жоспарланып отыр. 
Зерттеулер NCOC компаниясының сайтында жарияланады.
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Стансалардан ақпаратты орталықтандырып жинау үшін деректерді қашықтан беруді 
ұйымдастыру жобасы жүзеге асырылды, бұл әрбір ауа сапасын бақылау стансасынан 
өлшеу деректерін NCOC кеңсесінде орналасқан орталық компьютерге тәулік бойы 
жіберуге мүмкіндік береді, деректер сол жерде талданады және сақталады. Компанияның 
стансаларынан келіп түсетін деректер «Қазгидромет» РМК Атырау облысы бойынша 
филиалының және «Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне де бір мезгілде қолжетімді 
болады және олар ауа сапасының күйін нақты уақыт режимінде қадағалай алады.

2016 жылдан бастап Компания стансаларды жаңадан техникалық жабдықтау мен 
жаңғырту шараларын жүргізуде. Бұл шаралар деректердің кешігіп келуін қысқарту 
мақсатында мәлімет тарату жүйесін жетілдіруді көздейді. Нәтижесінде кідіріс уақыты 
1 сағатқа дейін қысқарды. Сондай-ақ МГКДҚ аумағында орнатылған газталдауыштар 
жаңа сериялы үлгілермен алмастырылды. Барлық стансадағы өлшеу құралдарын кезең-
кезеңімен жаңарту 2021–2022 жылдары жалғастырылады. Сонымен қатар уәкілетті 

Қазақстан Республикасының 
2020 жыл бойынша қоршаған 
орта ахуалы туралы ақпараттық 
бюллетені
www.kazhydromet.kz 
www.ecogosfond.kz

NCOC ауа сапасын бақылау стансаларының деректері 
Атырау тұрғындарына қолжетімді 

2020 жылы «Қазгидромет» РМК AirKz мобильдік қолданбасы мен экологиялық 
ақпараттың интерактивтік картасын әзірледі және енгізді, осы қолданба арқылы 
кез келген адам Қазақстанның бүкіл аумағы бойынша ауа сапасының ағымдағы 
көрсеткіштерін онлайн режимде қадағалай алады.

NCOC компаниясы осы жобаға Атырау облысының экологиялық проблемаларын 
кешенді шешу жөніндегі 2020 ж. 21 қыркүйектегі жол картасы шеңберінде қатысты. 

Жобаны жүзеге асыру барысында NCOC, «Қазгидромет» РМК Атырау облысы 
бойынша филиалы, Атырау облысы бойынша экология департаменті және «Атырау 
облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі арасында Атмосфералық ауа сапасы туралы ақпарат алмасу 
саласындағы өзара әрекеттестік туралы төрт жақты келісімге қол қойылды.

2020 жылғы желтоқсанға қарай жоба ойдағыдай аяқталды. 
Компанияның Атырау қаласындағы негізгі мөлтек аудандарында 
(Жилгородок, Вокзал маңы, Авангард, Восток және т.б.) 
орнатылған 8 стансасынан ауа сапасы бойынша алынған 
деректер «Қазгидромет» РМК интерактивтік картасында 
(https://maps.hydromet.kz/) және App Store немесе Play Market 
арқылы жүктеп алуға болатын AirKz қолданбасында қолжетімді.
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мемлекеттік органдармен бірге ластаушы заттардың халыққа тиетін әсерін бақылау 
үшін Атырау қаласының оңтүстік өнеркәсіптік аймағында орналасқан №104 «Вест ойл» 
стансасын қаланың қоныстану ауданына көшіру мәселесі қарастырылуда.

Күкіртсутегі
Күкіртсутегі (H2S) атмосфераға тарайтын шығарындылар құрамындағы парниктік 
газға қатысы жоқ тағы бір қосылыс болып табылады. Ол – жанғыш және уыттылығы 
жоғары, өткір жағымсыз исі бар заттек. Күкіртсутегі оттегі болмағанда күкіртті 
органикалық заттектер ыдырайтын кез келген жерде түзілуі мүмкін, сондықтан 
табиғатта ол батпақ газдары және жанартаулардың шығарындылары құрамында 
(кейде өте көп көлемде), бірқатар мұнай-газ кен орындарындағы мұнайда және 
ілеспе газда болады. 

Қашаған мұнай құрамында күкірт мөлшері көп кен орны екенін ескерсек, күкіртсутегі 
мұнай мен газ өндірудің, тасымалдаудың және дайындаудың әрбір кезеңінде және 
тиісінше компанияның осы процестермен байланысты барлық қондырғысында бар. 

NCOC компаниясының өндірістік нысандарында, атап айтқанда ұңғыма ернеулеріне, 
лезде буланатын газ компрессорларына және басқа да жабдықтарға өте жақын 
жерде жұмыс істейтін мамандары арнайы оқу курсынан өтіп, жеке детекторларды 
және тыныс алу жүйесін қорғайтын құралдарды пайдаланады. Нысанның қауіптілік 
деңгейіне және жүргізілетін жұмыстарға қарай респираторлар, эвакуациялануға 
немесе жұмысқа арналған тыныс алу аппараттары қолданылады. Аталған орындардан 
алыстаған сайын қауіп-қатер деңгейі төмендеп, күкіртсутегінің жоғары деңгейдегі 
концентрацияларының болу ықтималдығы да азаяды. 

NCOC компаниясы «Болашақ» МГКДҚ нысаны тұрғындар үшін қауіпті емес 
деп сенімді түрде мәлімдей алады. Қауіпсіздіктің негізгі кепілі – қондырғы 
айналасындағы 7 километрлік санитарлық қорғау аймағы (немесе СҚА), ол жақын 
маңдағы елді мекендердің тұрғындарын атмосфералық шығарындылардың 
олардың денсаулығына ұзақ мерзім әсер етуінен қорғауға және тіпті штаттан тыс 
оқиғалар орын алған жағдайда жоғары деңгейлі сенімділік қорын құруға жеткілікті 
құрал болып табылады. Осындай сенімділік ыждағатты жобалауға, көпжылдық 
зерттеу және компьютерлік модельдеу нәтижелеріне, мемлекеттік сараптаманың 
қорытындыларына және мемлекеттік органдардың келісулеріне, және сондай-ақ 
осы үлгілердің дұрыстығын растаған алдыңғы пайдалану тәжірибесіне негізделген. 
2020 жылы үздіксіз мониторинг жүргізу нәтижелері алдыңғы жылдардағыдай 
H2S мөлшерінің қысқа мерзімді жоғары деңгейлері (1 мен 20 минут аралығында) 
«Болашақ» МГКДҚ-ға қарағанда Атырау қаласында орын алуы әлдеқайда ықтимал 
екенін айғақтайды.

Дей тұрғанмен NCOC компаниясы Батыс Ескенедегі АСБС-да тіркелген атмосфералық 
ауаның ластану көрсеткіштерінің нормативтерден асып кету жағдайларын олардың 
ықтимал себептерін анықтау үшін, соның ішінде нормативтерден асу кезіндегі жел 
бағытын ескере отырып, ластанудың ішкі немесе сыртқы ықтимал көздерін анықтау 
үшін қадағалайды. NCOC нысандарындағы ластанудың кез-келген ықтимал көздерінің 
әсерін растау өте қиын, өйткені компания нысандарында орналасқан көздерден 
шығатын эмиссиялар шығарындылар мен төгінділердің нормативтер бойынша рауалы 
шектерде және тиісінше асып кетудің айқын себебі болып табылмайды. 

Ластану көрсеткіштерінің өсу себептерін анықтау және растау үшін қосымша 
зерттеулер жүргізу қажет, оларды 2021 жылы жүзеге асыру жоспарланып отыр 
(«Атырау қаласының шегінде және Батыс Ескендегі «Болашақ» МГКДҚ маңында ауа 
сапасын кешенді зерттеу» деп аталатын 5.5-тарауды қараңыз).
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Ағаш отырғызу

Ағаш отырғызудың өңір экологиясы үшін қаншалықты маңызды екенін түсіне 
отырып, NCOC қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру 
және басқару қағидаттарын басты назарда ұстау арқылы осыған байланысты 
міндеттемелерін орындауға барынша күш салуда. 

Қазіргі уақытта компания «Болашақ» МГКДҚ санитарлық-қорғау аймағының 
ауданын негіздеу» жобасы шеңберінде өндірістік нысандарының санитарлық-қорғау 
аймағын (СҚА) көгалдандыру жұмыстарын жүргізуде. Бүгінгі таңда көгалдандыру 
ауданы 14,2 га құрап отыр. Алайда, осы аумақта қалыптасқан қолайсыз табиғи-
климаттық жағдайларға байланысты СҚА-ның жаңартылған жобасы негізінде 
басқа алаңдарды көгалдандыру мүмкіндігі қарастырылуда. Компания алда жүзеге 
асырылатын жобаны жаңарту жұмыстары аясында Атырау қаласы мен Атырау 
облысының аумағында облыс әкімдігі бөлген жерлерге жасыл желектер отырғызуға 
қатысуды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта облыс әкімдігі әзірлеген Меморандум 
талқылануда, ол қала мен облыс аумағында көшеттер отырғызуды жалғастыру 
мәселесін анықтайды.

Сонымен бірге «Атырау-Қарабатан-Доссор» трассасының бойындағы аумақты 
көгалдандыру жөніндегі Эксперименттік пилоттық жобаны жүзеге асыру туралы 
Меморандумға сәйкес компания Соколок арнасының бойындағы ауданы 0,5 га жерге 
ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізді. Кейін осы аумақтың ауданы қосымша 0,5 га-ға 
кеңейтілді. 

Айта кететін жайт, COVID-19 пандемиясына қатысты шектеулер енгізілуіне 
байланысты 2020 жылы жаңа көшеттер отырғызылмады, тек бұрын отырғызылған 
ағаштарды суару жұмысы жүргізілді.

NCOC компаниясы қала күнін тойлау аясында Атырау облысының әкімдігімен 
бірлесіп Атырау қаласында ағаш отырғызу науқанына қатысты. Бұл науқан Әбу 
Сәрсенбаев атындағы саябақ аумағында, «Алмагүл» мөлтек ауданының паркінде және 
«Геолог» поселкесі айналасындағы аймақта сала өкілдерінің күшімен өткізілді. NCOC 
компаниясы ауданы 1,5 га көгалдандырылған жерге күтім жасауды өз міндетіне алды.
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Шамадан асқан оқиғалар саны

Атырау – 7518 оқиға МГКДҚ – 2666 оқиға

20 минуттағы орташаландырылған деректер

H2S концентрациясы шекті рауалы шамадан 
асқан оқиғалар саны

X өсінде NCOC компаниясының ауа сапасын бақылайтын 19 станция белгіленген, алайда оған 
қаланың өнеркәсіптік аймағында орналасқан №104 «Уест Ойл» АСБС кірмейді, оның деректері 
елді мекендер үшін ең жоғары біржолғы шекті рауалы концентрациямен (ШРК) салыстыруға 
жатпайды. 

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

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

№№105, 106 стансалары Доссор мен Мақат кенттерінде орналасқан.

№№101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 стансалары СҚА периметрі бойынша, «Самал» 
вахталық кентінде, жақын маңдағы Ескене, Таскескен, Қарабатан теміржол стансаларында және 
Батыс Ескене кентінде орналасқан. «Болашақ» МГКДҚ әсері дәл осы стансаларда тіркелуі мүмкін.

Осы кестеде тек H2S бойынша деректер ғана көрсетілген. NCOC ауа сапасын бақылау стансалары осы 
көрсеткішпен қатар ауа құрамындағы CO, SO2, NO және NO2 мөлшері деңгейлерін тіркейді. Отынның 
жануы кезінде және газды алауда технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу барысында бөлінетін жану өнімдері 
SOx және NOx болуы ықтимал екенін атап өткен жөн. Бақылау стансаларындағы H2S көрсеткіштері (NCOC 
нысандарындағы ішкі немесе NCOC-ға қатысы жоқ басқа өнеркәсіптік көздердің) шығарындылармен 
байланысты болуы мүмкін немесе олар табиғи сипатта болып, биологиялық процестерден түзілуі мүмкін.
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6.5. Мұнай төгілімдерін жою
NCOC компаниясының басты міндеті – мұнай төгілімдерінің алдын алу. 
Алдын алу жөніндегі шаралардың тиімділігіне деген сенімділіктің зор 
екеніне қарамастан, компания осындай оқиғалар орын алған жағдайда 
оларды шұғыл түрде және толық жоюға үнемі дайын.

NCOC өндірістік операциялары нәтижесінде 2020 жылы қоршаған ортаға көмірсутегілердің 1 
баррельден астам көлеміндегі төгілім көрсеткіші 0 шамасында болды (жалпы көлемі: мұнай 
баламасының 0 барреліне тең).

2020 жылы қабылданған шаралар
Алдын алу. Мұнай төгілімдерінен қорғанудың анағұрлым тиімді құралы төгілу қатерлерін анықтау 
арқылы, сонымен қатар сол қатерлердің әсерін төмендету үшін үнемі қауіпсіздіктің ең жоғары 
стандарттарын қолдана отырып, бастапқы кезден олардың алдын алу болып табылады. 
Технологиялар. Компания мұнай төгілімдерін жою жөніндегі инновациялық технологиялар 
енгізуде және жаңа, әлдеқайда тиімді әдістерді зерделеу жұмыстарына белсенді атсалысып жатыр.
Оқу-жаттығу шаралары. NCOC компаниясында мұнай төгілімдерін жою жөніндегі арнайы 
топ құрылды, ол оқудан өткен 100-ге жуық маманнан тұрады және Солтүстік Каспийдегі күрделі 
жағдайларда пайдалануға есептелген жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл жабдықтар Баутин 
мен Дамбадағы теңіз операцияларын қолдау базаларында сақталуда. Сонымен қатар компанияда 
тұрақты түрде оқу-жаттығу сабақтарын өткізуді көздейтін мұнай төгілімдерін жоюдың кешенді 
жоспары әзірленген.

2020 жылғы қарашада 3-деңгейлі мұнай төгілімін жою бойынша «Karasha 2020» ауқымды жаттығуы 
өтті. Жаттығуға 63 адам, соның ішінде OSPRI және TRG Contractor халықаралық ұйымдарының өкіл-
дері қатысты. Жаттығу барысында NCOC оқиғаларды басқару тобының және дағдарысты жағдай-
ларды басқару тобының мүшелері COVID-19 таралуына жол бермеу жөніндегі барлық сақтық 
шараларын сақтай отырып, дағдарысты жағдайларды басқару әрекеттері мен әдістері бойынша 
жаттықты. Бұл әдістерге ресурстарды сұрату мен қадағалауға арналған онлайн-режимдегі бағдар-
ламалық құралдарды қолдану, сонымен қатар жаттығуға қатысушылардың барлығына нақты уақыт 
режимінде мәліметтер беру мақсатында жалпы операциялық суретті дайындау кіреді. Бұл жат-
тығу мол тәжірибе жинақтауға және бағалы ой-пікірлер алуға мүмкіндік берді, олар төтенше және 
дағдарысты жағдайларға даяр болу және ден қою процесін үнемі жақсарту үшін пайдаланылатын 
болады.

6.6. Қалдықтар
Компанияда 2020 жылы түзілген қалдықтардың жалпы көлемі 4 839 тоннаны құрады, олардың 
ішінде янтарь түсті деңгейлі қалдықтар 2 209 тонна және жасыл түсті деңгейлі қалдықтар 2 630 
тонна құрады.

2020 жылы түзілген қалдықтар көлемі 2019 жылғымен салыстырғанда едәуір азайды. 2019 жылы 
қалдықтар көлемі негізінен жоспарлы алдын алу мақсатындағы қызмет көрсету/күрделі жөндеу 
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жұмыстары кезінде ұлғайды. Одан бөлек 2020 жылы NCOC компаниясының нысандарында 
көптеген жұмыстар COVID-19 пандемиясының күрт таралуына байланысты тоқтатылды. 

NCOC компаниясының қалдықтарды басқару жөніндегі жүйесі компанияның өндірістік 
операцияларын тиісті түрде жоспарлау арқылы оларды түзілу көзінде немесе технологиялық 
процесс барысында азайтуға немесе түзілуіне мүлде жол бермеуге бағытталған. 

NCOC компаниясында қалдықтармен жұмыс қалдықтардың түзілуінен бастап оларды толық кәдеге 
жаратқанға дейінгі бүкіл цикл бойына жүзеге асырылады. Қалдықтарды сұрыптау технологиялық 
циклдың аса маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Қалдықтардың қауіпті және қауіпті емес 
түрлерін араластыруға тыйым салынғандықтан, олар түзілген орындарында бөлек контейнерлерге 
және герметикалы ыдыстарға жиналады. Осы мақсатта коммуналдық қалдықтар үшін арнайы 
(еуро) контейнерлер мен пластик қалдықтар жинау үшін тор контейнерлер қосымша орнатылды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес Компанияның барлық 
нысандарында пайдаланылып болған техникалық майды түрлері бойынша (ПММ, ПӨМ және ПМҚ), 
сондай-ақ аккумуляторларды, құрамында сынап бар қалдықтарды және автокөлік шиналарын 
бөлек жинау жүйесі енгізілген. Нысандарда ай сайын персоналдың қалдықтарды бөлек жинау 
туралы хабардарлығын арттыру іс-шаралары өткізіледі.

Компанияның нысандарында қалдықтар көлемін азайту және олардың уыттылық деңгейін 
төмендету механикалық немесе термиялық тәсілдермен жүргізіледі:

 ○ тамақ қалдықтары мен медициналық қалдықтар қауіпті қалдық түрлеріне жатады. Олардың 
қауіпті қасиеттерін азайту үшін және санитариялық талаптарды сақтау мақсатында теңіз 
нысандарында (жүзбелі тұрғынжайларда) «TeamTec» маркалы қалдықтарды өртеуге арналған 
екі камералы пеш орнатылған; 

 ○ Компанияның Атырау облысындағы құрлық нысандарында қалдықтар көлемін азайту үшін 
қағаз бен картон қалдықтарын престеуге арналған компактор қолданылады.

Компанияның нысандарында түзілген қалдықтардың барлығы кейінгі өңдеу және кәдеге жарату үшін 
қалдықтарды тапсыру акті бойынша мердігер компанияға тапсырылады. Мердігер пайдаланылып 
болған техникалық майды кейін қайта өңдеуге (қалпына келтіруге) тапсыру алдында механикалық 
қоспалардан және судан тазарту жұмысын жүргізеді. Пластик қалдықтары, металл сынықтары, 
қағаз бен картон қалдықтары, пайдаланылып болған шиналар, аккумуляторлар, пайдаланылып 
болған техникалық май мердігердің нысандарында қосымша сұрыпталып, бастапқы өңделгеннен 
кейін қайталама шикізат санатына өтеді және одан әрі өңдеу үшін мамандандырылған ұйымдарға 
тапсырылады. Ағаш қалдықтар тұрғындарға тегін беріледі.

NCOC өз нысандарында құрамында сынап бар шамдарды кезең-кезеңімен жарықдиод 
шамдармен алмастыруда. 2020 жылы Атырау облысындағы нысандарда 1 518 люминесцентті 
шам жарықдиод шамдармен алмастырылды. Люминесцентті шамдарды жарықдиод шамдармен 
алмастырудың экологиялық әсері келесі факторлармен байланысты:

 ○ жарықдиод шамдарын пайдалану мерзімінің люминесцентті шамдарды пайдалану 
мерзімімен салыстырғанда ұзақтығы, бұл оларды қолдану барысында қалдықтар көлемінің 
азаюына себеп болады; 

Қазақстан 
Республикасының  
ұлттық стандарттары
www.egfntd.kz
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 ○ жарықдиод шамдардың құрамында сынап жоқ, сондықтан олар пайдалану 
кезінде де, қалдықтар ретінде кәдеге жарату кезінде де қауіпсіз;

 ○ жарықдиод шамдар электр қуатын аз тұтынады.

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

6.7. Құрлықтағы және теңіздегі зерттеулер
NCOC компанияның теңіз және құрлық нысандары орналасқан аудандардан деректер 
алу мақсатында кешенді экологиялық мониторинг бағдарламасын жүзеге асыруда.

Өндірістік экологиялық бақылау аясында жыл сайын барлық климаттық маусымдарда 
(қысқы кезеңде мұз басқан аумақтарды қоспағанда) теңіздегі зерттеу жұмыстары 
және Атырау мен Маңғыстау облыстарының аумағындағы компанияның нысандары 
айналасында құрлықтағы зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы зерттеу 
жұмыстарының көлеміне қоршаған орта компоненттерінің сапасы туралы анағұрлым 
анық мағлұмат алу үшін теңіз суы мен беткі суды, флора мен фаунаны, топырақтың, 
түптік шөгінділердің және атмосфералық ауаның сапасын зерттеу жұмыстары кіреді. 

Теңіздегі әсер ету мониторингісі Қашаған, Ақтоты, Қайраң кен орындарының бүкіл 
лицензияланған аумағын, кәсіпшілік құбыр желісінің солтүстік теңіз бөлігін және 
Түпқараған шығанағын қамтиды. 

2020 жылы мониторингілік стансалардың саны 224 құрады, соның ішінде аялық стансалар 
ретінде пайдаланылатын, ұзақ мерзімді қадағалау жүргізілетін 9 станса бар. Осы станса-
лардың барлығында теңіз суының, түптік шөгінділердің химиялық және физикалық па-
раметрлеріне, планктондық (зоо- және фитопланктон) және зообентостық ағзаларға, су 
өсімдіктеріне, ихтиофаунаға және атмосфералық ауа сапасына қадағалау жүргізіледі.

Құрлықтағы әсер ету мониторингісі жүргізілетін экологиялық стансалар (сынама алу 
нүктелері) компанияның құрлық нысандары айналасында және кәсіпшілік құбыр 
желілері бойында орналасқан. Атырау облысындағы мониторинг жүргізілетін 
45 стансада және Маңғыстау облысындағы 11 стансада топырақ сынамалары 
алынады, өсімдіктер мен жануарлар әлемі сипатталады. 2020 жылы мониторингілік 
жұмыстардан басқа Қашаған кен орнын келешекте дамыту шеңберінде теңіз және 
құрлық алаңдарында аялық экологиялық зерттеулер жүргізілді. Осы жұмыстардың 
нәтижелері тиісті жобалардың алдын ала ҚОӘБ және ҚОӘБ құжаттарына енді. 

Күрделі санитариялық-эпидемиологиялық ахуалға және соған байланысты персонал 
мен жүк тасымалдау бойынша шектеулерге қарамастан экологиялық мониторинг 
жұмыстары толық көлемінде дерлік орындалды.
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07 климаттың 
өзгеруі және 
энергия

NCOC компаниясы БҰҰ климаттың өзгеруі жөніндегі Негіздемелік конвенциясының 
тараптары конференциясының 21-сессиясында қабылданған Париж келісімі аясында 
Қазақстан Республикасы мәлімдеген мақсаттарға жету үшін қоғам мен бизнестің 
бірігу қағидатын ұстанады және өндірістік шектеулер мен өндірістік қауіпсіздікті 
ескере отырып, парниктік газ шығарындыларын іс жүзінде орынды төмен деңгейге 
(ІОТД) дейін азайтуға тырысуда. Біз осы мақсатқа жетудің анағұрлым тиімді тәсілі 
жоғары өндірістік сенімділікті қамтамасыз ету және энергия пайдалану тиімділігін 
үнемі арттыру болып табылатынына сенімдіміз.

7.1. Парниктік газдардың эмиссиялары
NCOC өндірістік операциялары нәтижесіндегі парниктік газдардың тікелей 
шығарындыларының жалпы көлемі 2020 жылы CO2 баламасындағы 3035 тоннасын, 
соның ішінде көмірқышқыл газдың (CO2) 2 842 тоннасын, метанның (CH4) CO2 
баламасындағы 184 тоннасын және азот шала тотығының (N2O) CO2 баламасындағы 
8,8 тоннасын құрады. Осы жалпы көлемге жылжымалы және тұрақты көздердің 
шығарындылары кіреді. 

NCOC компаниясының өндірістік нысандары электр энергиясымен, жылумен және 
бумен жабдықтауға қатысты автономды жұмыс істейді, бұл компанияның тікелей 
шығарындылары үлесін елеулі шамада ұлғайтады (1-көлем). «Энергетикалық 
қызмет» санатындағы эмиссиялар көздерінің үлесі әлдеқайда көп және жалпы 
шығарындылардың 70%-дан астамын құрайды.

Шығарындылар (2-көлем) Баутин базасы және Атырау оқу орталығы сияқты 
қосалқы нысандар үшін электр энергиясын сатып алу салдарынан болады. NCOC 
өндірістік операциялары салдарынан болған парниктік газдардың жанама 
шығарындыларының жалпы көлемі 2020 жылы CO₂ баламасындағы 7 552 тоннаны 
құрады. Бұл шығарындылар тек көмірқышқыл газынан ғана тұрады.

Парниктік газдар шығарындыларының (өндірілетін өнім бірлігіне шаққандағы 
парниктік газдар шығарындыларының) қарқындылық деңгейі 2020 жылы өндірілген 
мұнай баламасындағы 1 000 тоннаға шаққанда CO2 баламасының 149 тоннасын 
құрады, бұл 2019 жылғы ұқсас көрсеткіштен 6,3%-ға төмен. 2020 жылы NCOC 
акционерлері NCOC қызметін жыл сайын бағалау құрамында «Парниктік газдар 
шығарындыларының қарқындылығы» мақсатын белгіледі. Осылайша NCOC 
2021 жылдан бастап парниктік газдар шығарындыларының белгіленген бақылау 
көрсеткіштеріне қатысты қарқындылығының көрсеткішін қадағалайды 

NCOC парниктік газдар шығарындылары мөлшерін анықтауға басқа жанама 
шығарындылардың (3-көлем) бағасы кірген жоқ. NCOC компаниясы өндірістік цикл 
барысында түзілген шығарындыларды қолайлы әдістемені қолдана отырып бағалауға 
мүмкіндік беру үшін мүдделі тараптарға мұнай мен газ өндіру көлемдері бойынша 
ақпарат ұсынатын болады. 
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NCOC қондырғысынан тарайтын парниктік газ шығарындыларының көлемі 
Қазақстан заңнамасымен мемлекеттік реттеу субъектілері үшін белгіленген 
көміртегі диоксиді баламасындағы 20 мың тонна шамасындағы эмиссия шегінен 
асатындықтан, ол қолданылу мерзімі 2020 жылы аяқталатын Парниктік газ 
шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарына 2018 жылы енгізілген 
болатын. Осы жоспар қолданылып жатқан үшжылдық кезеңде (2018-2020 жж.) 
NCOC рұқсат етілген бүкіл квотаның 65% тұтынды (көміртегі диоксидінің 13,6 
миллион тоннасы). 

2021 жылы Қазақстан Республикасының жаңа Экологиялық кодексі енгізілгеннен 
бастап ҚР Үкіметінің парниктік газдар шығарындыларын азайтуға және климат 
саласындағы халықаралық келісімдер бойынша міндеттемелерді орындауға 
қатысты тәсілдемесі аздап өзгерді. Шығарындыларды сату жүйесі бизнесті 
ынталандырудың негізгі құралы болып қала береді, оның мәні квоталар бөлудің 
Ұлттық жоспарында қондырғыларының шығарындылары көміртегі диоксидінің 
20 мың тоннасынан асатын белгілі бір экономика секторлары үшін шектеулер 
(квоталар) белгілеуден тұрады. Қондырғының шығарындылары бөлінген квоталар 
көлемінен асқан жағдайда сол қондырғының операторы тапшылықты өтеу үшін 
тауарлық биржада квоталар сатып алуы тиіс немесе толық игермеген жағдайда 
оларды сата алады. 

Келесі квоталар бөлудің ұлттық жоспарының жаңа Экологиялық кодексте 
жоспарланып отырған бесжылдық кезеңі ақыр соңында екі кезеңге – 2021 жылға 
және 2022-2025 жылдарға бөлінді. 2021 жылға арналған жаңа жоспарда NCOC 
компаниясына бөлінетін квоталар көлемі көміртегі диоксидінің 3,5 миллион 
тоннасы шамасында бекітілді. Кейінгі кезеңдердің квоталар көлемдері әлі 
белгіленген жоқ, бірақ Қазақстанның Париж келісімі бойынша парниктік газдар 
шығарындыларын 2030 жылға қарай 1990 жылмен салыстырғанда 15%-ға азайту 
жөніндегі міндеттемелерді орындау және елдің жалпы көміртегі бойынша 
бюджетін жыл сайын кем дегенде 1,5% шамасында белгіленген көлемде қысқарту 
бойынша мақсаттарын ескерсек, қондырғыларға қатысты шектеулер әлдеқайда 
қатаң болады деп күту керек.

7.2. Энергия 
NCOC өндірістік операциялары барысында 2020 жылы тұтынылған энергияның 
жалпы көлемі 43,14 млн гигаджоуль (ГДж) құрады. Осы көлем ішінде 0,42 млн ГДж 
электр энергиясы түрінде сатып алынды, соның ішінде 0,33 млн ГДж Жаңартылатын 
энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығынан (ЖЭК жөніндегі 
ЕҚО) сатып алынды. 2020 жылы энергияны пайдаланудың үлесті қарқындылығы 
(өндірілген өнім бірлігіне шаққандағы энергияның тұтынылуы) мұнай баламасындағы 
өнімнің тоннасына шаққанда 2,11 ГДж құрады. Биыл өнімге энергияның жұмсалуы 
былтырғымен салыстырғанда ұлғайды, бұл ең бірінші кезекте OPEC+ шеңберінде 
мұнай өндіруді уақытша шектеумен, сонымен қатар отын-энергетика ресурстарын 
тұтыну бойынша кіріс деректерді есепке алу жүйесіндегі жақсартумен байланысты.

2020 жылы NCOC компаниясы акционер-компаниялардың («Тоталь ЭжәнеП 
Қазақстан», «Шелл Қазақстан Девелопмент Б.В.» және «Аджип Каспиан Си Б.В.») 
сарапшыларымен бірге компанияның өндірістік нысандарында энергия үнемдеуді 
және энергия тиімділігін арттыру жолдарын анықтау мақсатында ішкі энергетикалық 
зерттеу жүргізді.

Осы жұмыстардың нәтижелері бойынша өндірісте көміртегінің бөлінуі мен 
энергияның жұмсалуын азайту бойынша ұсынылған іс-шаралар қамтылған есеп 
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әзірленді, олар «Көміртексіздендіру және парниктік газдардың эмиссияларын 
азайту» деп аталатын төмендегі тарауда сипатталған. 

7.3. Газды алауда жағу
NCOC компаниясы «Жұмыстың штаттық режимінде алауда газ 
жақпау» саясатын ұстанады.

Қашаған кен орнын игеру жобасының І кезеңі бастапқыда жұмыстың штаттық режимінде 
газдың алауда жағылуына, яғни табиғи газдың артық көлемін «штаттық» жағуға жол 
бермейтіндей етіп әзірленген болатын. Дегенмен қандай да бір мұнай-газ жобасында 
мұнай өндіру барысында өндіріс қауіпсіздігінің басқа тәсілі жоқ. Іс жүзінде Қашаған 
кен орнын игерудің І кезеңінде өндіріліп жатқан газдың барлық көлемі қойнауқатқа 
кері айдалады, сонымен қатар отын ретінде пайдаланылады немесе сатуға жіберіледі. 
Дей тұрғанмен, өндірістік операцияларды орындау барысында уақытша техникалық 
себептерге (мысалы, қосу-реттеу жұмыстарына, газдың аздаған мөлшерінің ысырма 
арқылы алау коллекторларына шығуына немесе пайдалану жұмысындағы істен шығулар 
кезіндегі біржолғы алауға шығарылуына) байланысты 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. NCOC 
компаниясы үнемі құрлық және теңіз нысандарындағы бақылау әдістерін жетілдіре 
отырып, газды алауларда технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу көлемін азайту үшін 
жұмыстануда. Жоба іске қосылған кезден бастап жыл сайын алауларда жағылатын газ 
көлемдері азайтылып және оңтайландырылып келеді.

NCOC компаниясының өндірістік операциялары барысында алауда жағылған көмірсутегі 
газының көлемі 2020 жылы рұқсат етілген көлемдердің 26% құрады, атап айтқанда 47,2 
млн ст. м3 (стандартты текше метр) болды, бұл мұнай өндіру көлемі 7% ұлғайғанына 
қарамастан алдыңғы жылдағыдан шамамен 18%-ға төмен. Пайдалану сенімділігі 
күткенімізден жоғары болды және қосу-реттеу жұмыстары барысындағы жақсартылған 
технологиялық тұрақтылық алауда газ жағу көлемін өндірілген газдың жалпы көлемінің 
0,52% төмен деңгейде ұстауға мүмкіндік берді.

7.4. Көміртексіздендіру және парниктік газдардың 
эмиссияларын азайту

2020 жыл шынымен де бүкіл адамзат үшін қиын жыл болды. Коронавирус пандемиясы 
экологиялық, соның ішінде ғаламдық жылынумен және климаттың өзгеруімен 
байланысты сын-тегеуріндерге шұғыл қарсы тұру қажеттігін күшейте түсті. Қоғамның 
осы проблемаларға көзқарасы өзгерді – ол анағұрлым ынталы және талап қойғыш 
болды. Тұтынушылардың жас буыны анағұрлым экологиялық және зиянсыз төмен 
көміртекті өнімді таңдай бастады.

Қоғамдағы осындай өзгерістер мен болжамдар саланы және жалпы алғанда елдерді 
төмен көміртекті даму, көміртексіздендіру бойынша үдемелі сценарийлерді қолға 
алуға және баламалы энергия көздерін пайдалануға ынталандырды. 

2020 жыл елдер мен әлемдік энергетикалық компаниялардың көміртектік бейтараптыққа 
ұмтылуына қатысты мәлімдемелерінің көптігімен ерекшеленді. Қазақстан осы 
мәлімдемелерге қосылды және 2060 жылға қарай көміртектік бейтараптыққа жетуге 
ниеттеніп отыр. Халықаралық жетекші мұнай-газ және энергетикалық компаниялардың 
бірқатары да 2050 жылға қарай өздерінің өндірістерінде бейтарап көміртегі ізіне қол 
жеткізу жөніндегі өршіл мақсаттары туралы мәлімдеді. Халықаралық энергетикалық 
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компаниялардың көміртексіздендіру және төмен көміртекті даму бойынша үлгілік 
стратегияларын «энергия көп, көміртегі аз болсын» деп қысқаша сипаттауға болады. 
Олар келесі негізгі элементтердің дамуын қамтиды:

 ○ энергия тиімділігі;
 ○ жаңартылатын энергия көздері және энергия сақтау жүйелері;
 ○ айналмалы экономика;
 ○ электр мобильділік (электрмобильдер үшін қуаттандыру инфрақұрылымдарын 

дамыту);
 ○ биоотын, биогаз, сутегі;
 ○ көміртегі тұту және сақтау;
 ○ төмен көміртекті өнім мен сервистерді қолдау және сатып алу (мердігерлермен 

және жабдықтаушылармен жұмыс);
 ○ ормандарды қалпына келтіру.

NCOC компаниясы елдердің парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша 
міндеттемелерін, сонымен қатар акционерлердің көміртексіздендіру және төмен 
көміртекті даму стратегияларын әзірлеу бойынша тәжірибесін ескере отырып, өзінің 
Парниктік газдар шығарындыларын және энергия тиімділігін басқару стратегиясын 
әзірледі. Оны 2020 жылғы қыркүйекте компанияның акционерлер комитеті бекітті 
және ол көмірсутегілерді тұрақты түрде өндіруді қамтамасыз ету қажеттігін, сонымен 
қатар жобалық қуаттарға шығуды ескере отырып, қатерлерді төмендетуді және 
парниктік газдар шығарындыларын басқару бойынша кешенді шешімдер әзірлеуді 
мақсат етеді. Қабылданған стратегияға сай NCOC компаниясы:

 ○ Қашаған кен орнын игерудің І кезеңінде парниктік газдардың үлесті 
шығарындыларын 2030 жылға дейін 2019 жылғы деңгеймен салыстырғанда 15%-
ға азайтуды;

 ○ парниктік газдар шығарындыларын одан әрі, соның ішінде келешек кеңею 
жобаларын әзірлеу шеңберінде азайту мүмкіндіктерін зерделеуді жалғастыруды; 

 ○ кеңейту жобалары үшін мақсатты көрсеткіштерді іс жүзінде орынды төмен 
деңгей (ІОТД) негізінде мұнай баламасының бір тоннасына шаққанда көміртегі 
диоксиді баламасының 0,135 тоннасына тең мөлшерде белгілеуді жоспарлап 
отыр.
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NCOC стратегиясында белгіленген мақсаттарға келесі іс-шаралар арқылы қол жеткізу 
жоспарланып отыр:

 ○  энергетикалық зерттеу және міндетті энергия аудиті барысында анықталған және 
бекітілген іс-шараларды орындау; 

 ○ энергоменеджмент жүйесін (ISO 50001 талаптарына сәйкес келетін) енгізу, 
яғни энергия үнемдеуге жүйелі тәсілдеме қолдану, энергия тиімділігін арттыру 
жөніндегі іс-шаралар әзірлеу және енгізу;

 ○ атмосфераға газдың ұйымдастырылмаған шығарындыларын бақылау 
мақсатында өнімнің шығуын немесе төгілуін анықтау және жою жөніндегі (LDAR) 
заманауи бағдарламаны орындау;

 ○ алауда технологиялық тұрғыдан еріксіз жағылатын газ көлемін азайтуға 
бағытталған шараларды жүзеге асыру;

 ○ жобалық шешімдердің көміртектік бәсекеге жарамдылығын бағалау процесін 
енгізу; 

 ○ жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) және көміртегілік ізді азайту жөніндегі ба-
ламалы технологияларды пайдалану жөніндегі жобаларды зерделеу және дамыту;

 ○ мердігерлердің және қызмет көрсетушілер мен тауарлармен 
жабдықтаушылардың қызметінде энергия тұтыну көлемін қысқартудың және 
парниктік газдар шығарындыларын азайтудың маңыздылығын түсіндіру 
мақсатында олардың деңгейінде ақпараттық науқандар жүргізу.

2020 жылдың IV тоқсанында NCOC компаниясы өзінің стратегиясын дәйекті түрде 
орындай бастады, атап айтқанда:

 ○ энергоменеджмент жүйесін кезең-кезеңімен енгізу;
 ○ атмосфераға газдың ұйымдастырылмаған шығарындыларын анықтау және жою 

(LDAR) жөніндегі әдістеме мен бағдарламаның жобасын әзірлеу;
 ○ компанияның қосалқы нысандарында жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану мүмкіндігі туралы тұжырымдамалық есеп дайындау;
 ○ құрлық кешеніндегі өндірістік алаңдарда клапандар мен бекіту-реттеу арматура-

сын бүтіндікке қатысты сынау және тиісті жөндеу жұмыстары жалғастырылды. Осы 
іс-шараның нәтижесінде алауда газ жағудан шығатын парниктік газдар эмиссиясы-
ның жол берілмеген көлемі CO₂ баламасында 2,3 мың тонна құрады.
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8.1. Жергілікті қамтуды дамыту көрсеткіштері
NCOC компаниясы жергілікті тауарларды, жұмыстарды және 
қызметтерді барынша пайдалануды көздейтін әлемдік деңгей- 
дегі жобаны жүзеге асыруға ұмтылуда, бұл ретте жергілікті 
кадрлардың біліктілігін арттырып, жергілікті компаниялардың 
мүмкіндіктерін кеңейтеді.

2020 жылы NCOC компаниясы жергілікті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 
пайдалануды көбейтудегі оң беталысты жалғастырды, нәтижесінде шығыстар 509,1 
млн АҚШ долларын құрады, бұл шығындардың жалпы көлемінің 55%-на сәйкес келеді. 
Бұл компания үшін жаңа рекорд болып табылады және соңғы 5 жыл ішінде жергілікті 
қамту үлесінің екі есе артқанын айғақтайды. 

Жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге шығындалған жиынтық сома 
жыл аяғында 2004 жылдан бергі кезең бойынша 15,3 млрд АҚШ долларынан11 асты. 
Осы және басқа да деректер NCOC компаниясының жергілікті қамтуды пайдалануға 
ынталылығын айғақтайды.

08 жергілікті 
қамту

Жергілікті қамту 
саласындағы саясат
www.ncoc.kz

11 Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы ҚР «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» заңында (2010 ж.) белгіленген «Жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай 
әдістемесінде» берілген. Заңда берілген, NCOC пайдаланатын жергілікті қамтудың анықтамаларына 
сілтемені қараңыз. 2010 жылға дейін NCOC компаниясы СКӨБК-де қарастырылған жергілікті қамтуды 
есептеу әдістерін пайдаланып келді..
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2020 жылы компания «Жергілікті қамтуды дамытудың бесжылдық бағдарламасының» 
жүзеге асырылуына аралық талдау жүргізді. Қазақстандық компаниялардың жобаға, 
сонымен қатар NCOC жаңа жобаларына және бұрғылау операцияларына қатысуы 
үшін дамудың қосымша мақсатты салалары анықталды.

59ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП   |   2020

|   Климаттың өзгеруі және энергия   |   Жергілікті қамту    |   Әлеуметтік инвестициялар    |   Адамдар   |



Тауарларды жергіліктендіру шеңберінде NCOC 3 негізгі бағыттарға көңіл бөледі:
 ○ түпнұсқа жабдық өндірісін жергіліктендіру – белгіленген 4 түпнұсқа жабдық 

өндірушінің өнімін жергіліктендіру мүмкіндіктерін жүзеге асыру;
 ○ «ерте тендерлер» – 5 келісімшарт жергілікті жасаушыларға берілді;
 ○ пилоттық тапсырыстар – 4 пилоттық тапсырыс жергілікті өндіруші компанияға 

берілді.

2020 жылдың аяғына қарай бюджеттік балама бойынша келісімшарттардың 90% жер-
гілікті компаниялар орындады. Бұл компанияның орасан зор күш салып жұмыстануының, 
сонымен қатар жобаны басқаруға көрсетілген қолдаудың арқасында мүмкін болды. 

NCOC 2019 және 2020 жылдардағы жергілікті нарықты зерделеу барысында 90-ға 
жуық жергілікті өндірушіні анықтады, сонымен қатар бүгінгі таңда 44 өндірушінің қы-
зметін мұқият талдап, өндірістік нысандарымен танысты. NCOC мүмкіндігінше жоба 
үшін тауарлар шығарушы жергілікті компаниялардың барлығын (шамамен 90 компа-
ния қатарындағы) шақырады.

Сыртқы веб-парақтағы бір терезе нысаны 
2020 жылы NCOC компаниясында «Бір терезе нысаны» пилоттық жобасын жүзеге 
асыру басталды. Ол:

 ○ жергілікті қамтуды реттеумен және дамытумен;
 ○ жергілікті қамту саласындағы қарым-қатынаспен және ынтымақтастықпен;
 ○ жабдықтаушылардың біліктілігін бағалаумен және нарықты зерделеумен 

байланысты келіп түсетін сұрақтар мен ұсыныстарды өңдеуге мүмкіндік береді.

8.2. Жергілікті өндірістік қуаттарды ұлғайту
NCOC компаниясы үшін жергілікті жабдықтаушыларды дамыту басымдықты міндет бо-
лып табылады. Оның мақсаты – жергілікті компаниялардың жоба бойынша әлеуетті жаб-
дықтаушылар ретінде біліктілік деңгейін бағалаудан өтуі, ал ұзақ мерзімді келешекте ішкі 
және халықаралық нарықтардағы өзге тендерлерге қатысуға қабілетті болуы үшін оларға 
техникалық және басқарушылық мүмкіндіктерін жақсартуға қолдау көрсету.

Бірыңғай терезе 
формасы
www.ncoc.kz

ISO стандарттарына сәйкестік 
бойынша сертификаттау

22 жергілікті компания ISO сертификаттауы бойынша оқудан өтті 
16 жергілікті компания сапаны басқару жүйесі бойынша ISO 9001 сертификаттарын 
алды.
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NCOC жергілікті жабдықтаушылардың дамуына төмендегідей қолдау шаралары 
арқылы ықпал етуде:

 ○ жергілікті компанияларға басқару жүйелері бойынша халықаралық стандарттарға 
сәйкестікке қатысты сертификатталуға, тауарлар мен қызметтерді сертификаттауға 
көмектесу, осылайша олардың NCOC компаниясымен келісімшарттар бойынша 
бәсекеге жарамдылығын елеулі түрде арттыру;

 ○ жергілікті әлеуетті жабдықтаушылар мен мердігерлерді анықтау; 
 ○  оқыту, семинарлар, жұмыс жиналыстары арқылы жақсарту бағдарламасын жүзеге 

асыру;
 ○ бірлескен кәсіпорындар құруға көмектесу жөніндегі іс-шараларға қатысу.

2020 жылға арналған жақсарту бағдарламасы
Оқыту Кәсіби-техникалық және жалпы таныстыру мақсатындағы 87

Семинарлар Жалпы таныстыру мақсатындағы 
Жобаны жүзеге асыру сапаны басқару 
Жабдықтаушылардың кәсіби жарамдылықты алдын ала бағалау 
және оларды тіркеу процестері 
ДЕҚҚОҚ 

6

Форум Жолаушылар тасымалдау қызметі  1

NCOC компаниясы 6 компанияның бүтіндікті сақтап тексеру бойынша оқудан өтіп, 
сертификатталуына қолдау көрсетті. Сонымен қатар қазақстандық 65 компанияда 3 
санат бойынша техникалық кемшіліктерді талдау жұмысы жүргізілді:

 ○ экологиялық қызметтер және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметтер;
 ○ оқшаулағыш материалдар;
 ○ машина жасау.

Машина жасау саласын 
дамыту бастамасы 

2020 жылы NCOC компаниясы машина жасау саласын дамытуға қолдау көрсетуді 
жалғастырды. Нарықты зерделеу нәтижесінде Қазақстанда 91 машина жасайтын 
компания анықталды. Олардың 24-і NCOC жобаларына қатысу үшін техникалық 
және әлеуетті қуаттар бойынша кемшіліктерді талдаудан өтті. Компаниялар 
жақсарту бойынша ұсынымдар алып:

 ○ кәсіби-техникалық және жалпы оқыту;
 ○ бүтіндікті сақтап тексеру әдістерін үйрету;
 ○ ISO бойынша оқыту және сертификаттау;
 ○ ASME стандартын енгізу арқылы жақсарту жұмыстарына кірісті.

NCOC сонымен қатар Мұнай-газ машина жасау саласын дамыту жөніндегі халықаралық ор-
талық құруға қатысуда. «Теңізшевройл» және «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг» ком-
панияларымен бірге «Ниет туралы келісім» әзірленіп, оған Индустрия және инфрақұрылым-
дық даму министрлігі, Энергетика министрлігі, «PSA» ЖШС және Қазақстанның машина 
жасаушылар одағы қол қойды. Халықаралық орталық Қазақстанда өндірісті жергіліктен-
діру және техникалық стандарттарды бейімдеу арқылы қазақстандық өндірушілерге 
олардың бизнес-мүмкіндіктерін жақсартуға қолдау көрсетеді деп жоспарланып отыр.
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2020 жылы NCOC компаниясы әлеуметтік жобаларды тиімді жүзеге 
асырғаны және қоғамдық қарым-қатынастардың жаңа нысандарын енгізгені 
үшін ұлттық «Жомарт Жүрек» сыйлығына ие болды.

9.1. Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобалар

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шеңберінде NCOC компаниясы жыл сайын әлеуметтік 
және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылуына қаражат бөледі. 2020 жылы 
осы бюджет 76,9 млн АҚШ долларын құрады. Мектептер, балабақшалар, ауруханалар, 
спорт нысандарын салу, сонымен қатар жолдар, электр беру желілері мен су 

09 әлеуметтік 
инвестициялар 
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құбырлары сияқты инженерлік қамсыздандыру жүйелері мен жергілікті халыққа пайда 
тигізетін басқа да инфрақұрылымдық нысандарды салуға арналған қаражат Солтүстік 
Каспий жобасы шеңберіндегі негізгі қызмет жүргізіліп жатқан Атырау және Маңғыстау 
облыстары арасында тең бөлінеді. 

1998 жыл мен 2020 ж. аралығындағы кезеңде 222 әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жоба жүзеге асырылды. Осылайша, осы жобаларға жұмсалған жалпы инвестициялар 
774,5 млн АҚШ долларын құрады. 

2020 жылы аяқталған әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобалар

COVID-19 бойынша ахуалға ден қою шаралары: 
 ○  қайырымдылық көмек ретінде берілген өкпені жасанды 

желдететін аппараттар, дефибриляторлар, жеке қорғану 
құралдарының жинақтары (обаға қарсы жинақтар), дәрі-
дәрмектер, шығыс материалдары және дезинфекциялау 
құралдары, компьютерлердің бағдарламалық 
жасақтамалары және Атырау жұқпалы аурулар ауруханасы 
үшін медициналық материалдары)

 ○ 30 желдеткіш;
 ○ оттегі стансасы;
 ○  ресейлік дәрігерлердің тамақтануы және тұрғынжайда 

тұруы

Атырау

Жастар саябағының құрылысы Атырау

Бейбарыс көпірінен бастап Жастар саябағына дейінгі 
жағалауды абаттандыру

Атырау 

Қалалық кардиологиялық аурухананың қосымша ғимараты Атырау

20 орындық жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшесі бар 
180 орындық модульді жұқпалы аурулар ауруханасын жобалау 
және салу

Атырау 

Құрманғазы ауданының Ганюшкин кентінде 75 орындық 
аудандық орталық аурухана салу

Атырау

COVID-19 бойынша ахуалға ден қою шаралары

 ○ қайырымдылық көмек ретінде берілген өкпені 
жасанды желдететін аппараттар, дефибриляторлар, 
көп функциялы кереуеттер, жеке қорғану 
құралдарының жинақтары (обаға қарсы жинақтар), 
дәрі-дәрмектер, шығыс материалдары және 
дезинфекциялау құралдары, бу генераторлары, 
медициналық кереуеттер, оттегі концентраторлары);

 ○ 3 жедел жәрдем машинасы;
 ○ провизорлық орталық үшін медициналық 

жабдықтар және жиһаз (200 кереует, оттегі 
концентраторлары, пульсоксиметр, ЖҚҚ).

Ақтау

20 орындық жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшесі бар 
180 орындық модульді жұқпалы аурулар ауруханасын жобалау 
және салу

Ақтау 
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Әдетте әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды облыстық әкімдіктер 
(жергілікті билік органдары) ұсынады. Ұсыныстарды NCOC компаниясы мен ӨБК 
бойынша өкілетті орган ӨБК талаптарына және оператордың тұрақты даму жөніндегі 
міндеттемесіне сәйкестік бойынша талдайды; содан кейін сол ұсыныстар негізінде 
облыстық әкімдіктермен тығыз қарым-қатынаста жобалар әзірленеді. Жобалар 
бекітілгеннен кейін NCOC компаниясы келісімшарт беруге арналған тендер, жобаны 
жүзеге асыру және тапсыру-қабылдау үшін жауапкершілік атқарады.

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалардың инженерлері техникалық қадағалау 
өкілдерімен бірге тұрақты түрде өндірістік алаңдарға барып, құрылыс-монтаж 
жұмыстары мен материалдардың сапасын, сонымен қатар пайдаланылып жатқан 
жабдықтардың жобалық құжаттамаға, инженерлік желілерге қосудың техникалық 
шарттарына, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін тексереді. Сонымен 
бірге әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар тобы апта сайын жиналыстар 
өткізіп, сол жобаларға байланысты барлық мәселелерді, соның ішінде бақылау және 
сапаға сәйкестікті қамтамасыз ету мәселелерін талқылайды.
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9.2. Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы
NCOC компаниясы демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы шеңберінде 
жергілікті халықтың қажеттіліктері мен сұраныстарына тікелей көңіл бөледі. Жыл 
сайын осы мақсаттарға 1,5 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі бюджет бөлініп, ол 
Атырау және Маңғыстау облыстары арасында тең жұмсалады. Демеушілік және 
қайырымдылық бағдарламасы жергілікті халықты қолдаудың бес негізгі бағыты 
бойынша жүзеге асырылуда: денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет және 
қайырымдылық. 

Компания жүзеге асырылуы жергілікті қоғамдастықтың игілігі үшін тұрақты 
дамуды көрсететін жобаларды қалайды. Атап айтқанда біз жабдықтармен толық 
жарақтандыруды, сонымен қатар қайырым көрушілерді сертификатталған оқу 
орнының оқытуын (тиімді нәтиже алу үшін оқыту кезең-кезеңімен жүргізілуі 
мүмкін) қамтитын жобаларды қолдаймыз. Біз жобаның аяқтануына көмектесе  
отырып, оның алға қарай дербес дамитынына және жұмысқа қабылдау  
арқылы, сондай ақ тұрақты қаржылық даму арқылы қоғамға пайда келтіретініне 
үміттенеміз.

Компанияның саясатына сай демеушілік және қайырымдылық жобалары саяси 
немесе діни ұйымдарды қолдауға бағытталмауы, әділетсіз нарықтық бәсекеге 
жағдай туғызбауы және жергілікті қоғамдастықтардың немесе табиғи экожүйелердің 
экологиялық тұрақтылығын бұзбауы қажет. Әдетте жобаларды жергілікті халық 
ұсынады, алайда NCOC компаниясы да бастамашы бола алады. 

2020 жылы 38 жоба (Атырау және Маңғыстау облыстарында 19 жобадан) 
орындалды. 1998 жылдан бері демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы 
шеңберінде жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 23,7 миллион АҚШ долларын 
құрады. 

2020 жылы Атырау облысында орындалған демеушілік 
және қайырымдылық жобалары

Жобаның атауы Санат

«Атырау облысында ағылшын тілін қашықтан үйрету» 
жобасы. Үш жылға есептелген. 2018-2021 жылдар аралығында 
«Британ кеңесімен» бірге өңірдің сегіз мектебінде және  Х. 
Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде 
жүзеге асырылуда

Білім беру

Атырау облыстық мүгедектер қоғамының Мақат 
филиалына мүмкіндігі шектеулі адамдарды тасымалдауға 
арналған ГАЗ 32212 базасындағы арнайы автокөлік

Қайырымдылық

«Атырау Маленькая страна» қоғамдық бірлестігіне мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған далалық ойын алаңы

Қайырымдылық

№21 «Алтын кілт» балабақшасы үшін сөйлеу қабілеті 
тежелген балаларға арналған «Монтессори» әдістемесі 
бойынша арнайы жабдық

Білім беру
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Жобаның атауы Санат

Атырау облысының мүгедектеріне арналған спорт клубының 
залы үшін еденге орнатылатын 8 сплит-жүйесі

Спорт

Атырау қаласындағы Ғ.Мүсірепов атындағы №5 жалпы білім беру 
орта мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Атырау қаласындағы Ф.Досымова атындағы №12 жалпы білім беру 
орта мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Атырау қаласындағы №32 жалпы білім беру мектебі үшін 
«STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Атырау қаласындағы Қ.Сәтбаев атындағы №5 жалпы білім беру 
мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Атырау қаласындағы Амангелді атындағы №5 жалпы білім 
беру мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті 

Білім беру

Доссор кентіндегі О. Сарғұнанов атындағы жалпы білім беру 
мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті 

Білім беру

№54 бөбекжай-балабақшаның педагог мамандары үшін 
«Монтессори» әдістемесі бойынша арнайы жабдықтар 
және кіріспе курс 

Білім беру

Атырау қаласындағы №21 «Алтын кілт» бөбекжай-балабақшасы 
мен Мақат ауданының Доссор кентіндегі «Қарлығаш» бөбекжай-
балабақшасы үшін балаларға арналған далалық ойын алаңы 
жабдықтары

Білім беру
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Жобаның атауы Санат

Мақат ауданының Доссор кентіндегі «Қарлығаш» бөбекжай-
балабақшасы үшін балаларға арналған далалық ойын 
алаңы жабдықтары

Білім беру

Қазақстан Республикасында Жеңіс күнінің 75 жылдығын тойлау 
құрметіне Атырау облысының 9 ардагері үшін номиналы 750 000 
теңге сыйлық сертификаттары 

Қайырымдылық

Елдегі COVID-19-ға қатысты ахуалға байланысты Атырау 
қаласындағы 17 білім беру мекемесінде және ерекше білім беруді 
қажет ететін балаларға арналған мамандандырылған ұйымда 
ауаны зарарсыздандыратын бактерицидті рециркуляторлар

Қайырымдылық

Елдегі COVID-19-ға қатысты ахуалға байланысты Мақат 
ауданындағы 15 білім беру мекемесінде және ерекше білім беруді 
қажет ететін балаларға арналған мамандандырылған ұйымда 
ауаны зарарсыздандыратын бактерицидті рециркуляторлар

Білім беру

Елдегі COVID-19 індетіне қатысты ахуалға байланысты 
Атырау қаласының 27 жалпы білім беру мектебінде 
зарарсыздандырғы-тазартқылардың сүзгілерін алмастыру 
және орнату

Білім беру

Елдегі COVID-19 індетіне қатысты ахуалға байланысты 
Атырау қаласының 27 жалпы білім беру мектебінде ауыз су 
бұрқақшаларындағы сүзгілерді алмастыру және орнату, 
ауыз су бұрқақшаларындағы суды микробиологиялық және 
химиялық талдау

Білім беру
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2020 жылы Маңғыстау облысында орындалған  
демеушілік және қайырымдылық жобалары

Жобаның атауы Санат

Түпқараған ауданындағы А.М. Горький атындағы мектеп-
лицейінің робототехника кабинетіне арналған жабдықтар

Білім беру

Мұнайлы ауданындағы №9 «Бәйтерек» балабақшасына 
балаларға арналған далалық ойын алаңы 

Білім беру

Ақтау қаласының №31 «Еркем-ай» балабақшасына балаларға 
арналған далалық ойын алаңы

Білім беру

Түпқараған ауданындағы «Құлыншақ» балабақшасының 
педагог мамандары үшін «Монтессори» әдістемесі бойынша 
арнайы жабдықтар және кіріспе курс

Білім беру

Ақтаудағы №19 «Толағай» балабақшасының педагог 
мамандары үшін «Монтессори» әдістемесі бойынша арнайы 
жабдықтар және кіріспе курс

Білім беру

Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылындағы №32 жалпы 
білім беретін мектеп-лицей үшін «STEM-зертхана» оқу 
кабинеті

Білім беру

Түпқараған ауданының жекелеген пәндерді тереңдетіп 
оқытатын мамандандырылған Форт-Шевченко мектеп-
интернаты үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Ақтау қаласының Н. Оңдасынов атындағы №5 жалпы білім 
беру мектебі үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Ақтау қаласының №11 мамандандырылған физикалық-
математикалық мектеп үшін «STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Ақтау қаласының №21 жалпы білім беру мектебі үшін 
«STEM-зертхана» оқу кабинеті Білім беру

Ақтау қаласының №23 жалпы білім беру мектебі үшін 
«STEM-зертхана» оқу кабинеті

Білім беру

Түпқарағандағы «Алпамыс» балабақшасына балаларға 
арналған далалық ойын алаңының жабдықтары 

Білім беру

Ақтау қаласындағы №46 «Балбұлақ» балабақшасына 
балаларға арналған далалық ойын алаңының 
жабдықтары 

Білім беру

Ақтау қаласындағы №42 «Түймедақ» балабақшасына балаларға 
арналған далалық ойын алаңының жабдықтары 

Білім беру
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Жобаның атауы Санат

Қазақстан Республикасында Жеңіс күнінің 75 жылдығын 
тойлау құрметіне Маңғыстау облысының 11 ардагері 
үшін номиналы 750 000 теңге сыйлық сертификаттары 

Қайырымдылық

Елдегі COVID-19-ға қатысты ахуалға байланысты Түпқараған 
ауданындағы 10 мектепте ауаны зарарсыздандыратын 
бактерицидті рециркуляторлар орнату

Білім беру

Елдегі COVID-19-ға қатысты ахуалға байланысты Түпқараған 
ауданының 11 балабақшасында және Ақтау қаласының 
5 мамандандырылған білім беру ұйымында ауаны 
зарарсыздандыратын бактерицидті рециркуляторлар 
орнату

Білім беру

Елдегі COVID-19-ға қатысты ахуалға байланысты Ақтау 
қаласының 25 мектебінде ауаны зарарсыздандыратын 
бактерицидті рециркуляторлар орнату

Білім беру

Ақтау қаласының 25 орта білім беру мектебінде, соның ішінде 
мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернатта 
ауыз су бұрқақшаларын орнату

Білім беру
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10.1. Персонал 
Қызметкерлеріміз NCOC компаниясының басты дәулеті болып табылады. Біз компания-
мызда әлемнің көптеген елдерінен ең үздік мамандар жұмыс істейтінін мақтан етеміз, 
олар Қазақстан игілігі үшін Қашаған кен орнын игеру жобасын жүзеге асыруға атсалы-
суда.

10 адами 
капитал

NCOC қызметкерлері 3 154

Жергілікті персонал 2 937

Шетелдік персонал 219

Ерлер 2 142

Әйелдер 1 014

Басшы лауазымдардағы жергілікті персонал 62

Басшы лауазымдардағы шетелдік персонал 43

Басшы лауазымдардағы әйелдер 20

Басшы лауазымдардағы ер адамдар 85

Келісімшарттық персонал 317

10.2. Кәсіптік-техникалық оқыту  
және біліммен бөлісу

Оператор шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру жөніндегі орта 
мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарға жету құралы ретінде жергілікті персоналды 
анықтау мен іріктеу және кейіннен оларды оқытып, NCOC компаниясында ұзақ мерзім 
еңбек етуге мүмкіндік бері үшін арнайы мақсатты бағдарлама әзірледі. 1998 жылдан бері 
Қазақстанның 20 548 азаматы NCOC қызметкерлері немесе NCOC көмек көрсетіп жатқан 
жергілікті компаниялардың қызметкерлері ретінде оқудан өтті. 
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Жиырма жылдан астам кезең ішінде оператор Солтүстік Каспий жобасын жүзеге асыру 
үшін жергілікті кадрлар арасында әлеует қалыптастыру мақсатында шамамен 291 млн 
АҚШ долларына тең қаражатты қызметкерлердің біліктілігін арттыруға және кәсіби 
оқытуға инвестициялады.

NCOC компаниясының оқу гранттары бойынша бағдарламасы
NCOC СКӨБК-ге сәйкес студенттер үшін гранттар беру бағдарламасын жүзеге асыруда. 
Оператор Қазақстанның 3 879 студентіне Қазақстан Республикасындағы және шет 
елдердегі оқу орындарында білім алуға демеушілік қолдау көрсетті. Осы мақсаттағы 
демеушілік шығындар ақшалай алғанда 9 млн АҚШ долларынан асты. 

Қазақстан азаматтарының (компанияның қызметкерлері емес) мұнай-газ саласымен 
байланысты мамандықтар бойынша академиялық оқуы, соның ішінде университеттерде, 
колледждерде және басқа да оқу орындарында оқуы үшін құрылған шәкіртақылық 
қорды NCOC қаржыландырып, Kazenergy қауымдастығы басқарады. Қордың ақшалай 
қаражаты конкурстық негізде бөлінеді. 2020-2021 оқу жылында NCOC компаниясы 55 
оқу орнында 459 студенттің оқуын қаржыландырды.

KAZENERGY стипендиялық 
қоры туралы
www.kazenergy.com
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85%
жергілікті персоналдан тұрады

95%
инженерлік-техникалық және әкімшілік 

лауазымдардың, сонымен қатар білікті мамандар 
атқаратын лауазымдардың

100%
жұмысшы және көмекші лауазымдардың 

басшы лауазымдарының

жергілікті персоналдан тұрады

жергілікті персоналдан тұрады

10.3. Шетелдік мамандарды қазақстандық 
кадрлармен алмастыру

СКӨБК-нің XXVII бабында мұнай операцияларын орындауға тартылған қазақстандық 
персонал саны бойынша жалпы мақсатты көрсеткіштер белгіленген. 2020 жылы Қашаған 
кен орнын игеру жобасының І кезеңі шеңберінде бұл көрсеткіштер едәуір жоғары: 

Ұлттандырылған лауазымдар

2018 2019 2020

47 38 48
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2020 жылдың аяғындағы ахуал бойынша NCOC операциялық компаниясының үш 
мыңнан астам жұмыскерінің 93 пайызы Қазақстан азаматтары болып табылады. Жалпы 
алғанда Солтүстік Каспий жобасына тартылған бес мыңнан астам қызметкердің 94 
пайызы Қазақстан азаматтары болып табылады. 
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Мәдени ерекшеліктерді және жеке 
ерекшеліктерді құрметтеу
www.ncoc.kz

11
11.1. Адам құқығы

NCOC өз қызметін жауапкершілікпен, өз қызметкерлеріне және бірге жұмыс істейтін 
барлық тұлғаларға қатысты адам құқықтарын құрметтей отырып жүзеге асыруға 
ұмтылады. Компанияның осы құқықтарды сақтауға қатысты тәсілдемесі бірнеше негізгі 
элементтерден, соның ішінде корпоративтік саясатты, қолданылатын заңнама мен 
ережелерді сақтаудан, мүдделі тараптармен тұрақты диалогтан және қарым-қатынас 
жасаудан, сонымен қатар қызметімізді жүргізіп жатқан өңірдегі қоғамның әл-ауқатын 
нығайтуға тікелей немесе жанама үлес қосудан тұрады. Біз өзіміздің талпынысымызда 
компанияның жалпы қызмет қағидаттарын, іскерлік әдеп кодексін, парақорлықпен 
және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі нұсқауын және тиісті процедураларын 
басшылыққа аламыз.

Абырой, адалдық, адамгершілік және әділдік қызметіміздің барлық аспектілерінің 
негіз қалаушы қағидаттары болып табылады және біз бұны бірге қызмет жүргізетін 
серіктестерімізден де талап етеміз.

11.2. Жұмыс орнындағы адам құқықтары
NCOC мақсаты – Қазақстандағы тартымды жұмыс беруші болу.

NCOC халықаралық және ұлттық стандарттарды, сонымен қатар еңбек, денсаулық және 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы ережелерді сақтай отырып, өзінің барлық нысан-
дарында персонал арасында қолайлы жұмыс жағдайын сақтауға ұмтылады. Өз мерді-
герлеріміз бен жабдықтаушыларымыздан да осыны күтеміз. 

NCOC компаниясындағы жағдайлар Еңбек кодексінің еңбекке ақы төлеу және әлеумет-
тік жеңілдіктер жиынтығын ұсыну жөніндегі құқықтық талаптарынан әлдеқайда жоғары, 
бұл қызметкерлерді тартуға, уәждеуге және ұстап қалуға, сонымен қатар олардың биз-
нес-мақсаттарымызға жетуімізге үлес қосуына ынталандыруға мүмкіндік береді. NCOC 
компаниясы жалақының бәсекеге қабілеттілігін, сонымен қатар әлеуметтік жеңілдіктер 
жиынтығының құрамын нарықтық зерттеулер жүргізу арқылы мұқият реттеп отыр.

Көтермелеу қағидаттары «жұмыс нәтижелері бойынша ақы төлеу» тәсілдемесіне негіз-
делген, бұл NCOC мақсаттарына, көзқарасына және құндылықтарына, сонымен қатар мә-

жоғары кәсіби 
шеберлік
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Қызметкерлерді тәртіп бұзушылық туралы хабарлағаны 
үшін қудалаудан қорғау бағдарламасы 

NCOC компаниясында қызметкерлерді тәртіп тәртіп бұзушылық туралы хабарлағаны 
үшін қудалаудан қорғау бағдарламасы жұмыс істейді, онда зиян келтіретін, кемсітушілік 
сипаты бар және іскерлік әдеп нормаларына сәйкес келмейтін амал-әрекеттер туралы 
хабарлайтын қызметкерлерге қатысты ережелер қамтылған. Бұл айыптаулардың шын-
дыққа жанасатынына немесе жанаспайтынын қарамастан NCOC компаниясы қызмет-
керге қатысты қудалаудың және басқа да жаза түрлерін қолданудың алдын алу үшін, 
түптеп келгенде заңдылықты қамтамасыз ету және іскерлік әдеп нормаларын сақтау 
үшін қажетті шараларды қолданады. Персоналды тәртіп тәртіп бұзушылық туралы ха-
барлағаны үшін қудалаудан қорғау бағдарламасы алдын алу тәсілдемесіне негізделген. Ол 
позитивті өндіріс мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, қызметкерлердің қанағат-
тануын арттырады және сындарлы бизнес-талдау үшін негіз ретінде қолданылады. 

Бағдарлама мақсаттары: 
 ○ қызметкерлерден шағымдар және алаңдаушылық тудыратын проблемалар 

туралы хабарламалар қабылдау және оларға тиісті түрде ден қою;
 ○ шағымданған немесе алаңдаушылық тудыратын проблемалар туралы 

хабарлаған қызметкерлердің қудалануына жол бермеу және қудалау 
фактілерін қарау. 

NCOC компаниясы бағдарламаның тиімділігін қамтамасыз ету үшін оған төрт 
негізгі элемент енгізді.

Персоналды бұзушылық туралы хабарлағаны үшін 
қудалаудан қорғау саласындағы оқыту курсы

Компания өзінің барлық қызметкері үшін оқыту курстарын өткізуде, 
олар осы курстар барысында қауіпті факторларды, заң бұзылуы ықтимал 
жағдайларды, сонымен қатар қудалау жайттарын анықтау, олар туралы 
хабарлау, олардың алдын алу және/немесе оларды тиісті түрде жою үшін 
қажет білім, дағдылар және құралдар алады.

Қудалаудың алдын алуға 
арналған ден қою жүйесі

NCOC компаниясының басшылығы:
•  көшбасшылық рөлін және компанияның құндылықтарын ұстануын көр-

сетуі тиіс;
• қызметкерлердің шағымдарын/алаңдаушылық тудыратын сұрақтарын 

бағалау және қарау бойынша жеке үлгісін көрсетуі және мәдениетін та-
нытуы, сонымен қатар қудалауға жол бермеу жолын ұстанатынын көр-
сетуі тиіс.

Қудалаудың алдын алуға арналған 
ден қою жүйесі

Қудалау туралы хабарламалар түскен кезде компания қудалауға жол бермеу 
үшін енгізілген ден қою жүйесін қолданады. Егер қудалау орын алған бол-
са, компания қудалаудан қорғау шараларын қолданады, жүйедегі іркілістің 
себептерін және келешекте ондай жағдайларға жол бермеу үшін қандай өз-
герістер енгізу қажет екенін анықтау үшін сол жүйеге талдау жүргізеді.

Шағымдарға және алаңдаушылық 
тудыратын мәселелерге ден қою жүйесі

NCOC компаниясы ұйымда жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмы-
старға қатысты шағымдар жолдау / алаңдаушылық тудыратын мәселелер 
туралы хабарлау бағаланатын мәдениетті дамытуға белсенді ықпал етуде 
және қызметкерлер көтеретін шағымдар / өзекті мәселелер тыңдалатын 
және шешілетін жағдайлар жасалуда.

Персоналды 
бұзушылық 
туралы 
хабарлағаны 
үшін қудалаудан 
қорғайтын тиімді 
бағдарламаның 
4 негізгі элементі
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дениетіне толық сәйкес келеді. Қызметкердің жалақысына жыл сайын жалпы үстемеақы 
қосылуымен, Мұнайшы күні қарсаңында сыйақы төленуімен және еңбек демалысына 
шыққанда материалдық көмек көрсетілумен қатар, еңбек сіңіргені үшін жеке жалақысы 
көтерілуі мүмкін және ол жұмыс нәтижелері бойынша жыл сайынғы сыйақысын ала алады. 
Компанияның шешімі бойынша үстемеақы және қосқан сүбелі үлесі үшін немесе NCOC 
құндылықтарын ұстануы үшін арнайы ақшалай сыйлық төленуі елеулі ынталандыру шара-
лары болып табылады. Компанияда тікелей еңбек шартымен жұмыс істейтін Қазақстан аза-
маттары басқа да көптеген өтемақы төлемдері мен жеңілдіктер алады, олардың ішінде ақы 
төленетін еңбек демалыстары мен ақысыз демалыс күндері, зейнетақы төлемдері, білім 
алуға қаржылық қолдау көрсету, медициналық сақтандыру мен өмірді сақтандыру, компа-
нияның көлік құралдарымен тегін жүру, спортпен шұғылдануға қаржылай қолдау көрсету 
бағдарламасы, тұрғын үй алуды ипотекалық несиелеу, жақын туыстарынан айрылған кезде 
қаржылай көмек көрсету, балаларды оқытуға және оқулықтар сатып алуға көмек бар.

11.3. Адам құқығы және қауіпсіздікті қамтамасыз ету
NCOC міндеті – персоналдың қауіпсіздігін және өндірістік нысандардың сенімділігін, 
сонымен бірге адам құқығының сақталуын және жергілікті халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету. Біз өндірістік операцияларға төнетін қауіп-қатерлерді мұқият сарап-
таймыз. Қазақстан Республикасы Үкіметімен және серіктестермен активтерді қорғау 
және өз қызметкерлеріміз бен мердігерлеріміз үшін қауіпсіз жұмыс жағдайларын 
қамтамасыз ету шаралары ұдайы назарда ұсталады. NCOC қарулы күзет қызметін пай-
даланбайды, өйткені бұл ағымдағы рисктер профиліне сай талап етілмейді.

Компания кауіпсіздік пен адам құқығы бойынша ерікті қағидаттарды қарқынды 
енгізуде, олар барлық мүдделі тараптарға қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік және жеке ұйымдармен жұмыс істеу кезінде адам құқығына қатысты 
рисктерді бағалау үшін нұсқау болып табылады. NCOC құрылған кезден бастап 
компанияда немесе мердігерлеріміздің өндірістік алаңдарында адам құқығы бұзылған 
бір де бір жағдай тіркелген жоқ. 

2020 жыл бойына NCOC қауіпсіздік бөлімі компанияның өндірістік алаңдарында 
COVID-19 жаппай таралуына қатысты ең нашар сценарийдің алдын алуда маңызды 
рөл атқарып, кіру бекеттерінде бақылауды қамтамасыз етті және денсаулық пен еңбек 
қорғау бөлімдерімен бірге тиісті жұмыстардың барлығына қатысты. Бұл Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының салауатты және қауіпсіз жұмыс орны үлгісіне сай 
қызметкерлердің денсаулығын және олардың денсаулық үшін қауіпсіз жағдайларда 
жұмыс істеуге құқықтарын қорғауға ықпал етті. 

NCOC мемлекеттік мекемелермен лаңкестік қауіп-қатермен күрес бойынша 
бірлескен жауапкершілік қарастырылған өзара түсіністік туралы меморандум 
жасасуды жоспарлап отыр. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
органдарымен бірге құрлық кешенінде лаңкестік әрекеттерге қарсы жаттығу өткізілді.

NCOC қауіпсіздік бөлімі лаңкестік әрекеттерге қарсы қорғануға қатысты ҚР Үкіметінің 
қаулыларын қарауға атсалысты. Тиісті өзгерістер талқыланып, ҚР билік органдарының 
және басқа да ірі мұнай-газ компанияларының өкілдерінен тұратын жұмыс тобының 
қарауына ұсыныстар берілді.

Компания қауіпсіздік саласындағы жаңа технологиялар енгізумен байланысты бірқатар 
жобаларды ойдағыдай жүзеге асырды:

 ○ персоналдың кіруін бақылау жүйелерін әзірлеу және орнату – рентгендік 
тексеру, металл іздеу құрылғысы арқылы өткізу, жарылғыш заттарды анықтайтын 
портативтік аспаптар, алкогольдің бар-жоғын тексеретін аспаптар;
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 ○  теңіз кешеніне жөнелту орындарында кіруді бақылайтын электрондық жүйе 
орнату, теңіз кешенінің персоналына тұрақты бейдждер беру;

 ○ Баутин базасында үлкен радиусты қамтитын инфрақызыл жүйе орнату (осыған 
ұқсас жұмысты 2021 жылы теңіз кешенінде де жүргізу жоспарланып отыр).

NCOC қауіпсіздік қызметі осы саладағы мердігер үшін бірқатар оқу курстары мен 
семинарлар өткізді. Біз мердігердің іскерлік әдеп стандарттары мен адам құқықтарын 
сақтауын қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде өзін-өзі бақылау мақсатында ішкі 
тексерулер жүргізіп тұрамыз.

11.4. Жабдықтау жүйесі шеңберіндегі адам құқығы
Мердігерлер мен жабдықтаушылар NCOC компаниясының ажырамас бөлігі болып 
табылады және Компания бизнесінде маңызды рөл атқарады. Компания олармен берік 
қарым-қатынас құрып, еңбек қауіпсіздігі және әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 
негізге ала отырып жұмыс істеуге ұмтылуда.

NCOC мердігерлерінің адам құқықтарын қалай сақтайтынына баса назар аударады.

Компания мердігерлердің өндірістік қатынастар мен әділ еңбек жағдайлары 
саласындағы жұмысын жақсартуға бағытталған еңбек қатынастарына және 
қызметкерлерді әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты талаптар әзірледі және енгізді.

NCOC компаниясы қосалқы мердігер компаниялардың басшылары мен жергілікті билік 
органдарының қолдауымен келісімшарттарды үздіксіз басқаруды қамтамасыз ету үшін, со-
нымен қатар компанияның өндірістік қатынастар саласында күтіп отырған нәтижелеріне 
жету, соның ішінде еңбек қатынастарына қатысты талаптар мен қызметкерлерді әлеуметтік 
қамсыздандыру стандарттарын орындау мақсатында әлеуметтік әріптестік жүйесін құруда. 

Мердігерлермен (қосалқы мердігерлермен) жұмыс жүргізу кезіндегі өндірістік 
қатынастардың негізгі қағидаттары келесі мәселелерден тұрады:

 ○ қауіпсіздік ең басты міндет болып табылады, яғни адамдардың денсаулығына 
зиянның және мүлікке зардаптың мүлде болмауы қамтамасыз етілуі тиіс;

 ○ ҚР заңнамасын, NCOC ережелерін сақтау және келісімшарттық міндеттемелерді 
орындау;

 ○ персоналмен, жергілікті билік органдарымен және басқа да мүдделі 
тараптармен өзара сенім негізіндегі серіктестік қарым-қатынас құру арқылы 
әлеуметтік шиеленістің алдын алу;

 ○ жауапкершілік және сенім: персоналмен жергілікті билік органдарымен 
сыйластық және тұрақты түрде ашық ақпарат алмасу негізінде қарым-қатынас 
орнату, сонымен қатар дауларды келіссөздер арқылы реттеу.

NCOC компаниясы мердігерлері мен жабдықтаушыларына қатысты адам 
құқықтарын құрметтейді:
– жұмыс жағдайлары;
– еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау;
– қауымдастықтар құру және ұжымдық шарттар жасау бостандығы.
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NCOC осы қағидаттардың сақталуын қамтамасыз ету үшін келесі іс-шараларды 
атқаруда:

 ○ Талаптардың сақталуын бақылау – персонал бойынша құжаттарды, 
жалақының уақтылы төленуін, вахталық қызметкерлердің тамақпен және 
тұру жағдайларымен қамтамасыз етілуін тексеру, персонал саны бойынша 
мерзімді ақпарат жинау және өзгерістерді талдау (ай сайынғы, тоқсандық және 
жылдық есептер) арқылы ҚР еңбек заңнамасының сақталуын бақылау түрінде 
жүргізіледі.

 ○ ҚР еңбек заңнамасын және NCOC компаниясының өндірістік қатынастар 
саласындағы талаптарын қолдану бойынша тұрақты семинарлар мен оқыту 
курстарын өткізу арқылы біліктілік деңгейін арттыру.

 ○ Еңбек даулары мен шағымдарды қарау. NCOC компаниясының 
еңбек даулары мен персоналдың шағымдарын қарау саласындағы 
саясаты нақты процедураларды қарастырады, олар мердігерлер мен 
қосалқы мердігерлерге қатысты да тең дәрежеде қолданылады. Осы 
процедуралардың мақсаты – басшылықты қызметкерлердің шағымдары 
туралы хабардар қылу және наразылықтың жанжалға ұласуына жол 
бермеу үшін сол шағымдардың ашық, тиісті түрде және уақтылы шешілуін 
қамтамасыз ету. Тиісті процедураға сай қызметкердің әрбір жазбаша 
шағымы қабылдануы, тіркелуі, қаралуы және шешілуі тиіс. Қызметкерлер 
өздерінің шағымдарын жұмыстан шығаруы мүмкін деген қорқынышсыз 
еркін және ашық мәлімдей алады. Қызметкерлер өздерінің пікірлері 
бойынша олардың еңбек құқықтарын бұзатын шешімге шағым келтіруге 
құқылы. Егер шағым NCOC ішінде реттелмесе, оны тиісті жергілікті билік 
органдарының қарауына жолдауға болады.

 ○ Қосалқы мердігерлерге өндірістік қатынастарға байланысты күтпеген оқиғаларда 
әрекет ету жоспарын әзірлеу және жүзеге асыру кезінде қолдау көрсету 
арқылы өндірістік қатынастар саласында өзара әрекеттесу.

 ○ Әлеуметтік әріптестік жөніндегі комиссияларға қатысу. NCOC компаниясы 
Атырау облысының әлеуметтік әріптестік жөніндегі комиссиясының және мұнай-
газ саласындағы әлеуметтік әріптестік жөніндегі комиссияның белсенді мүшесі 
болып табылады. Біз өңірлік және салалық деңгейлерде өндірістік қатынастар 
саласындағы келісімдерге түзетулер әзірлеуге ықпал етеміз.

Кәсіподақтар - еңбек құқықтарын қорғау құралы
NCOC компаниясы кәсіподақ ұйымымен бірге келесі негіз қалаушы қағидаттарды белгіледі:

 ○ Компанияның қызметінің табысты болуына өзара мүдделілік;
 ○ тараптардың заңды мүдделерін өзара тану; 
 ○ күнделікті еңбек сапасының басымдылығын өзара тану;
 ○ ашықтықты қамтамасыз ету жөніндегі екіжақты міндеттеме;
 ○ келісімнің тиімділігін арттыру жөніндегі екіжақты міндеттеме.

Бұл қағидаттар жалпы және серіктестік негізіндегі жұмысқа тән болып табылады.

11.5. Жергілікті халықпен қарым-қатынас
Жергілікті қауымдастықтармен қарым-қатынас сыртқы қатынастар саясатының 
ажырамас бөлігі болып табылады және біз Қашаған кен орнын игеру жобасы басталған 
кезден бері осы қағидатты толық ұстанып келеміз. Біз қоғамның құрметі мен сеніміне 
тек тиімді жұмыс, ашық ақпарат алмасу және жұртшылықтың қатысуы арқасында ғана 
ие бола алатынымызды түсіне отырып, компанияның өндірістік қызметіне байланысты 
алаңдаушылық тудыратын кез келген мәселелерді шұғыл шешуге ұмтыламыз. Біз 
жобаның бастапқы кезеңдерінен бастап жұртшылықпен белсенді қарым-қатынас 
жасаймыз және оны ағымдағы процесс бойынша хабар етіп отырамыз. 
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2020 жылы пандемияға байланысты шектеулерге қарамастан біз жұртшылықпен 
қарым-қатынасымызды жалғастырдық: 

 ○ 18 ақпанда NCOC қазақстандық және ресейлік ғалымдардың қатысуымен 
үкіметтік емес ұйымдар, жергілікті жұртшылық және мемлекеттік табиғат қорғау 
органдарының өкілдерімен экологиялық мәселелер бойынша дөңгелек үстел өткізді. 
Екі елдің теңіз биологтары және ғалымдары NCOC компаниясы Каспий теңізінің 
қазақстандық секторында барлық мемлекеттік реттеуші органдардың мақұлдауымен 
ұйымдастырылған аэротүсірілімнің бастапқы нәтижелерімен бөлісті.

 ○ 28 ақпанда NCOC компаниясы «Атырау облысының қауіпсіз жолдары» 
тақырыбында өткен дөңгелек үстелге қатысты. Бұл шарада NCOC компаниясының 
жол-көлік оқиғаларының қауіп-қатерін азайтуға және жол қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты тәсілдемесі туралы айтылды. 

 ○ 21 қыркүйекте NCOC компаниясы Жайық-Каспий Орхус орталығымен бірге 
«Қашаған кен орны нысандарының құрылысы. Теңіз кешені. Теңіз кемелері 
қатынайтын арналар (ТКА). Қоршаған ортаға әсердi бағалау жобасы» 
тақырыбында онлайн форматындағы қоғамдық тыңдау өткізді. Қоғамдық 
тыңдауға 100-ден астам адам, соның ішінде мемлекеттік органдардың өкілдері, 
ҮЕҰ, қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі құжаттаманы әзірлеушілер, БАҚ 
өкілдері, қоғам қайраткерлері және белсенділер қатысты. 

Мердігерлерді ДЕҚҚОҚ саласында 
біріктіру бағдарламасы

2020 жылы NCOC компаниясы мердігер ұйымдарындағы ДЕҚҚОҚ саласын басқару 
процесі шеңберінде мердігерлерді ДЕҚҚОҚ талаптарымен таныстыру бағдарламасын 
әзірледі және енгізді.

Бағдарламаның мақсаты - мердігерлердің жаңа персоналын компанияның ДЕҚҚОҚ 
саласындағы талаптарымен және процестерімен таныстыру, қауіпсіздік мәдениетін 
арттыру, сонымен қатар оқиғалар мен қауіпті болуы ықтимал жағдайлардың алдын 
алу. Осы бағдарлама аясында келесі жұмыстар орындалды:

 ○ бағыт-бағдар беру жиналыстары;
 ○ мобилизациялау алдындағы тексерулер;
 ○ мердігердің өкілдерімен және супервайзерлерімен ДЕҚҚОҚ мәселелері бойынша 
сұхбаттасу;

 ○ өндірістік алаңдағы кіріспе нұсқамалар; 
 ○  өндірістік алаңның басшылығының қатысуымен қауіпсіздік техникасы жөнінде-
гі жалпы жиналыстар өткізу және жаңа қызметкерлердің барлығының білік-
тілік деңгейін бағалау. 

Бағдарламада жаңа қызметкерлердің оң тәжірибе алуына және олардың NCOC 
өндірістік ортасына қауіпсіз кірігуіне ықпал ететін бейімделу жоспары қарасты- 
рылған. 2020 жылғы қаңтарда осы процесс басталғаннан бері мердігер ұйымдардың 
400 қызметкерінің қатысуымен бірде бір еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғасына 
жол берілмей, 10 000 адам-сағат жұмыс істелді.

NCOC пандемияға байланысты ағымдағы жағдайға қарамастан жаңа қызметкерлердің 
бейімделупроцесін жақсарту, олардан күтілетін нәтижелерді және мақсатты нөлдік 
көрсеткішке жету жөніндегі міндеттемелерді тереңірек түсіну бойынша түрлі 
пәрменді бастамаларды қолға алуда. 
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NCOC компаниясы баржалардың өтуі мен ірі габаритті материалдарды жеткізу 
үшін қажет су тереңдігін қамтамасыз ету арқылы өндірістік персоналды 
апаттық эвакуациялауды, автоматты режимде жұмыс істейтін аралдарды 
қауіпсіз пайдалануды, 2022 жылға жоспарланған күрделі жөндеу жұмыстарын 
орындауды қамтамасыз ететін осы жобаның қажеттілігі туралы әңгімеледі. 
Қоршаған ортаға тиюі ықтимал әсер мен оны азайту үшін жүзеге асырылуы 
жоспарланып отырған шаралар атап көрсетілді.

 ○ 2020 жылғы 7 қыркүйекте ресми қоғамдық тыңдау алдында NCOC үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдерімен ТКА жобасы бойынша дөңгелек үстел өткізіп, бұл шара 
ашық және барынша конструктивті өтті.

 ○ 6 қарашада NCOC компаниясы Атырау облысы Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының, Экология департаментінің, 
Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының, үкіметтік емес 
ұйымдардың, қазақстандық университеттердің және басқа да ұйымдардың 
қатысуымен экологиялық бастамалар бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырды. 
Компания ауа сапасын бақылау бойынша орындалған жұмыстар, экологиялық 
зерттеулер, сараптама мен аудит, жаңа нормативтік құжаттар әзірлеу туралы 
әңгімелеп берді.

 ○ 3 желтоқсанда Қашаған кен орнын игеру жобасының қоршаған ортаға 
әсерiн алдын ала бағалау бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Жұртшылық 
өкілдері ұсынылған құжат туралы өздерінің ой-пікірлерімен бөлісті. NCOC 
компаниясы табиғат қорғау іс-шараларының жоспары және өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосып жатқан үлесі туралы айтып берді.
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NCOC компаниясында өзекті тақырыптар бойынша мүдделі тараптарға хабарлау және 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу жөніндегі кең ауқымды бағдар-
лама әзірленген. Кез келген тұрғын өзін алаңдататын сұрақтарды қоя алады немесе ком-
панияның құндылықтары мен қағидаттарына сәйкес келмеуі мүмкін жайт туралы (соның 
ішінде құпия түрде) NCOC компаниясының іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік 
жөніндегі маманына хабарлай алады немесе осы мақсатта 2017 жылы ашылған норма-
ларды сақтау мәселелері бойынша шұғыл байланыс желісін пайдалана алады («Іскерлік 
әдеп» тарауындағы қосымша ақпаратты қараңыз).

Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу
www.ncoc.kz

11.6. Іскерлік әдеп
NCOC қызметінің барлық аспектілерінде адалдық, адамгершілік 
және әділдік негіз қалаушы қағидаттар болып табылады және біз 
бұны бірге жұмыс жүргізетін серіктестерімізден де талап етеміз.

NCOC қызметінің жалпы қағидаттары компания қызметінің барлық салаларына қатысты 
қолданылады. Олар NCOC компаниясының әрбір қызметкерінің, соның ішінде тікелей ең-
бек шарты бойынша еңбек ететін қазақстандық персоналдың, уақытша қызметке тағай-
ындалған қызметкерлердің және мердігерлер персоналының мінез-құлқына қойылатын 
талаптардың сипаттамасын қамтиды. Оның үстіне NCOC компаниясының барлық қыз-
меткерлерінен компанияның негізгі құндылықтарына сәйкес қызметтің жалпы қағидат-
тарын қалай қолдану керектігі сипатталған іскерлік әдеп кодексінің талаптарын сақтау та-
лап етіледі. Онда заңнама талаптарын және тапсырыс берушілермен, жергілікті халықпен 
және әріптестермен қарым-қатынас жасау ережесін сақтау бойынша практикалық нұсқа-
улар берілген. Талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін персоналды хабардар ету және 
мониторинг жүргізу бағдарламасы әзірленген және енгізілген. 

NCOC компаниясында ешбір адам персоналдан заңға қайшы немесе қызметіміздің жал-
пы қағидаттарына немесе іскерлік әдеп кодексіне қайшы іс-әрекеттерді орындауды талап 
ете алмайды. Егер қызметкер ондай әрекетке немесе нұсқауға тап болса, ол тергеу жүргізу 
және қажет болуы мүмкін тәртіптік шараларды қолдану үшін құпия түрде сол жағдай тура-
лы супервайзеріне, NCOC компаниясындағы іскерлік әдеп және этикалық нормалардың 
сақталуы жөніндегі маманға немесе этикалық нормаларды сақтау мәселелері бойынша 
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тікелей байланысу желісі арқылы хабарлауға құқылы. Этикалық нормаларды сақтау мәсе-
лелері бойынша тікелей байланыс желісі үшінші тарап басқаратын веб-сайттан (http://
www.ncoc.deloitte-hotline.com), электрондық пошта адресінен (ncoc.hotline@deloitte.kz) 
және телефон нөмірінен тұрады (8 800 080 15 65), осы байланыс құралдары арқылы кез 
келген адам соның ішінде аты-жөнін айтпай заңның, бизнес жүргізудің жалпы қағидатта-
рының және іскерлік әдеп кодексінің бұзылу ықтималдығы туралы хабарлай алады.

Персонал, жабдықтаушылар, мердігерлер немесе басқа да кез келген тараптар өздерінің 
алаңдаушылықтары немесе компанияның құндылықтары мен қағидаттарына сәйкес кел-
меуі мүмкін жағдайлар туралы NCOC компаниясындағы іскерлік әдеп және этикалық нор-
маларға сәйкестік жөніндегі маманға хабарлай алады немесе осы мақсатта тікелей бай-
ланысу желісін пайдалана алады (соның ішінде құпия түрде). Бұндай хабарламалардың 
мазмұны құпия сақталады. Іскерлік әдеп және этикалық нормаларға сәйкестік жөніндегі 
маман мәлімдемені қарайды және көрсетілген жайттар расталған жағдайда компанияның 
басшылығы анықталған мән-жайларға сәйкес тиісті шаралар қабылдайды. NCOC компа-
ниясы қызметіміздің жалпы қағидаттарының, іскерлік әдеп кодексінің немесе парақор-
лықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі басшылықтың не болмаса қолданылатын 
заңнама талаптарының бұзылуы мүмкін оқиғалар туралы хабарлаған адамдарға қатысты 
қандай да бір шара қолдануға жол бермейді.

Жыл сайын NCOC жұмыс орнында этикалық мәдениет қалыптастыру мақсатында өз қы-
зметкерлері мен негізгі мердігерлері үшін іскерлік әдеп және әдеп нормаларын сақтау 
бойынша оқу курстарын өткізеді. 2020 жылы NCOC компаниясының 588 қызметкері мен 
оның төрт бас мердігерлері іскерлік әдеп және әдеп нормаларын сақтау бойынша оқу 
курсынан өтті. Жүргізілген тергеулер кейбір жағдайларда компаниядан жұмыстан шыға-
руға негіз болды. 

Қызметіміздің жалпы қағидаттары

Іскерлік әдеп кодексі
www.ncoc.kz

11.7. Тәуелсіз консультациялық кеңес
NCOC компаниясы Тұрақты даму туралы есеп әзірлеу кезінде озық тәжірибе 
стандарттарын ұстана отырып, тәуелсіз консультациялық кеңеспен (ТКК) ашық диалог 
құрады. Атырау облысы бойынша Жайық-Каспий Орхус орталығының басшысы Шынар 
Ізтілеуова басқаратын кеңес құрамына жетекші экологиялық және қоғамдық ҮЕҰ өкілдері, 
академиктер және Қазақстандық табиғат пайдаланушылардың тұрақты дамуға арналған 
қауымдастығының өкілдері кіреді. 

NCOC компаниясы есеп әзірлеу барысында ТКК-мен есептің мазмұнын талқылау бойынша 
бірнеше жиналыс өткізді. Біз NCOC компаниясының қызметін оңтайлы сипаттау және сол 
ақпаратты жұртшылыққа анағұрлым ашық ұсыну бойынша ұсынымдар алдық. 

Бірлескен талқылаулар аясында NCOC компаниясы қызметінің экологиялық және 
әлеуметтік салалардағы оң аспектілері атап өтілді, сондай-ақ баса назар аударуды және 
жақсартуды қажет ететін мәселелер анықталды.
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Галина Викторовна 
АРТЮХИНА
Алматы

Қазақстандағы тұрақты даму жөніндегі бизнес-кеңестің 
(Қазақстандағы ТДБК) атқарушы директоры.

«Экология и промышленность» журналының редакторы.

Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаны қорғау, жасыл 
экономика және тұрақты даму жөніндегі мемлекеттік сарапшы.

Галина Христофоровна 
ЧЕРНОВА
Атырау

«Глобус» экологиялық-құқықтық бастама орталығының жетекшісі. 

Атырау облысында инвесторлар жүзеге асырып жатқан әлеуметтік 
және инновациялық жобаларға қоғамдық мониторинг және 
қоғамдық сараптама жүргізудің бастамашысы.

Жақсыгүл Шахзадақызы 
МАХАНБЕТОВА
Ақтау

«Жастар жетiстіктерi» қоғамдық қорының директоры. 

Маңғыстау облысының азаматтық қоғамды дамыту жөніндегі 
«Азаматтық альянс» бірлестігінің құрылтайшысы.

Шынар Орманбекқызы 
ІЗТІЛЕУОВА
Атырау

Жайық-Каспий Орхус орталығының директоры.

Тәуелсіз консультациялық кеңес

Сұлтанбек Найзулаұлы  
ҚАЙЫМ
Атырау

Тұрақты даму мақсаттары бойынша Каспий хабының 
үйлестірушісі.

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің 
сапа қызметі жетекшісі.

Шара 
ЖҰМАҒАЗИЕВА
Aқтау

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 
инжиниринг университеті инжиниринг факультетінің деканы. 

Қазақстан, ТМД және басқа елдердің ғылыми-практикалық 
журналдарындағы 40-тан астам ғылыми мақалалардың 
және халықаралық ғылыми конференцияларға арналған 
жарияланымдардың авторы.

Кирилл Владимирович 
ОСИН
Aқтау

«Эко Маңғыстау» ҮЕҰ директоры. 

Қоршаған ортаны қорғау, экотуризмді дамыту және еріктілер 
қозғалысы саласындағы қоғам қайраткері.

Әйгерім Жәрдемқызы 
ДОСҚАЛИЕВА
Aтырау

Атырау облысы Ішкі саясат басқармасының Азаматтық 
орталығы директоры. 

Қоғам қайраткері. Қайырымдылық шаралар, қорлар 
құру, салауатты өмір салты үшін қозғалыс және еріктілер 
қозғалысы.
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01 наш 
отчет

Этот отчет стал шестым по счету добровольным отчетом об устойчивом развитии 
компании North Caspian Operating Company (NCOC)1. Он подготовлен в соответствии 
с «Руководством по добровольной отчетности в области устойчивого развития 
в нефтегазовой промышленности», разработанным совместно со Всемирной 
ассоциацией нефтегазовой промышленности по социальным и экологическим 
вопросам (IPIECA), Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP) 
и Американским институтом нефти (API). 

В отчете отражены обязательства NCOC по стабильной и ответственной разработке 
месторождения Кашаган, направленные на получение долгосрочных преимуществ 
для Республики Казахстан и акционеров компании. В нем освещаются основные 
показатели деятельности NCOC в области производственных операций, социально-
экономического развития и охраны окружающей среды. 

В этом отчете продемонстрирован вклад компании в достижение целей в области 
устойчивого развития, направленных на решение экономических, социальных и 
экологических задач в Казахстане.

В 2020 году мы продолжили работу над отчетом об устойчивом развитии в тесном 
сотрудничестве с внешним консультативным советом (см. раздел 11.7. Внешний 
консультативный совет).

Предоставленная информация полностью соответствует данным, приведенным в 
отчетах о работе в рамках Северо-Каспийского проекта по охране окружающей среды 
и социально-экономической деятельности, которые предоставлялись акционерам 
NCOC и Республике Казахстан, выполняющей надзорные и контролирующие 
функции. 

1 Здесь и далее по тексту аббревиатура «NCOC» обозначает исключительно North Caspian Operating 
Company N.V. Термин «оператор» может относиться как к NCOC, так и любому другому предыдущему 
оператору по СРПСК в зависимости от контекста.

Процесс отчетности
на сайте www.ncoc.kz
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Цели в области 
устойчивого 
развития ООН  
на сайте www.un.org
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0 
случаев заболевания коронавирусом  
на производственных участках  
до июля 2020 года

3,6
млн тонн серы  

на экспорт 

Присуждение контракта на проектирование, 
закупки, строительство и пусконаладку в рамках 
проекта новых водоочистных сооружений на 
наземном комплексе

2020 год стал лучшим по следующим показателям:
• ОУРТ и ЧСВН, относящиеся к персоналу 

компании и подрядчикам
• интенсивность выбросов парниковых газов  

и интенсивность потребления  
питьевой воды
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03 показатели 
деятельности  
NCOC

2017 2018 2019 2020

Производство
Объем добычи нефти (на устье скважин, млн тонн) 8,29 13,22 14,13 15,14

Объем добычи газа (на устье скважин, млрд стандартных 
кубических метров) 4,80 7,70 8,45 9,15

В том числе объем обратной закачки  
(млрд стандартных кубических метров) 0,32 2,24 3,15 3,81

Объем экспорта произведенной серы (тыс. тонн) 109 1 056 1 207 1 228

Объем серы в блоках на хранении на конец года 
(тыс. тонн) 1 121 1 409 1 527 1 594

Охрана здоровья и труда
Производственные травмы и заболевания

Общий уровень регистрируемых травм (ОУРТ) 
на млн человеко-часов 0,60 0,44 0,88 0,23

Работники NCOC 0,76 0,66 0,47 0,15

Подрядчики 0,55 0,36 1,01 0,27

Случаи временной нетрудоспособности (СВН) 
на млн человеко-часов 0,32 0,09 0,11 0,06

Работники NCOC 0,30 0,17 0 0

Подрядчики 0,33 0,06 0,14 0,09

Случаи со смертельным исходом 0 0 0 0

Несчастные случаи со смертельным исходом 
на млн человеко-часов 0 0 0 0

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

Количество происшествий уровня 1, связанных 
с технологической безопасностью (согласно API RP 7542) 3 0 0 0

Количество происшествий уровня 2, связанных 
с технологической безопасностью (согласно API RP 75422) 11 2 0 0

2 API RP 754 – практические рекомендации Американского института нефти, которые подразделяют 
показатели технологической безопасности нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей на 
четыре уровня. Уровни 1 и 2 допускают опубликование отчетности. См. http://www.api.org.
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2017 2018 2019 2020

Охрана окружающей среды
Эмиссии парниковых газов

Прямые выбросы (Объем 1), тыс. тонн CO2-эквивалента3 2 974 3 333 3 068 3 035

Углекислый газ (CO2), тыс. тонн 2 852 3158 2 885 2 842

Метан (CH4), тыс. тонн CO2-эквивалента 115 167 175 184

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

Косвенные выбросы (Объем 2, импортируемая энергия), 
тыс. тонн CO2-эквивалента4 10,2 10 8 7,5

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

237 180 159 149

Потребление топливно-энергетических ресурсов 

Общее потребление, млн гигаджоулей (ГДж)6 29,8 42,25 37,63 43,14

Удельное энергопотребление, ГДж на тонну нефтяного 
эквивалента для объема добываемой нефти5 2,36 2,05 1,94 2,11

Общий объем электроэнергии, экспортируемой 
(импортируемой) NCOC, млн ГДж (0,12) (0,11) (0,11) (0,42)

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

4 Расчеты производятся на основании косвенного потребления электроэнергии с применением 
коэффициента выбросов на стороне спроса, равного 0,919 т CO2/МВт-ч для электросети Казахстана 
(объединенный коэффициент запаса) в 2020 г., согласно документу «Методика расчета коэффициента 
выбросов для электроэнергетических систем», выпущенному Казахским научно-исследовательским 
институтом экологии и климата Министерства охраны окружающей среды РК (2012 г.), на основании 
прилагаемой методики Европейского банка реконструкции и развития (Lahmeyer International, 2012 г.), 
которую можно найти на веб-сайте KazEnergy, где размещены стандарты по парниковым газам.

5 Коэффициент нормализации для значений интенсивности в 2020 г. составляет 20,397 миллионов 
тонн нефтяного эквивалента (тонн нефт. экв.). Этот коэффициент рассчитывается на основании 
общего объема добычи сырой нефти, сухого газа и газоконденсата на устье (включая газ, сжигаемый 
на факеле и используемый в качестве топлива, но исключая газ, закачиваемый в пласт) в тоннах 
нефт. экв. согласно «Рекомендуемым коэффициентам нормализации для экологических данных», 
приведенным в 3-м издании (2015 г.) «Руководства по добровольной отчетности в области устойчивого 
развития компаний нефтегазовой отрасли» Международной ассоциации представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды, стр. 37. Физические объемы в тоннах сырой нефти 
конвертируются в тонны нефт. экв. путем умножения на коэффициент 1,018 тонн нефт. экв. на тонну 
нефти. Физические объемы попутного газа конвертируются в тонны нефт. экв. путем умножения на 
коэффициент 0,932 тонн нефт. экв./тыс. ст. куб. м. Коэффициенты пересчета указаны в приложении 
2 к приказу председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 
№ 160 от 11 августа 2016 г. «Методики по формированию топливно-энергетического баланса и 
расчету отдельных статистических показателей, характеризующих отрасль энергетики».

6 1 мегаватт-час (МВт-ч) = 3,6 гигаджоуля (ГДж)
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2017 2018 2019 2020

Сжигание углеводородов на факеле, млн стандартных7 
кубических метров 104 63 57,7 47,2

Пресная вода

Общий объем забора воды, тыс. кубических метров 1 148 964 1 064 812

Общий объем производства пресной воды из морской 
воды, тыс. кубических метров 21 36 39 17,5

Общий объем водопотребления, тыс. кубических метров 1 169 1000 940 762

Интенсивность потребления пресной воды, тонны 
потребленной воды на 1 000 тонн нефтяного эквивалента 
для объема добываемой нефти5

93 52 55 40

Контролируемый сброс в поверхностные воды

Углеводородное сырье, метрические тонны 0 0 0 0

Выбросы в атмосферу

Выбросы летучих органических соединений (ЛОС), 
метрические тонны 9218 943 1 113 947

Выбросы диоксида серы (SO2), метрические тонны 41 717 27 949 22 760 14 899

Выбросы оксидов азота (NOx), метрические тонны 2 874 2 550 3 711 3 818

Разливы в окружающую среду 

Количество разливов объемом более 1 барреля 
в окружающую среду 0 0 0 0

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

Отходы

Общий объем утилизируемых отходов, метрические тонны 26 353 10 976 13 726 4 839

В том числе отходы, классифицированные как опасные 
согласно местным нормам, метрические тонны 17 310 5 731 9 092 3 149

Социально-экономическая сфера
Замещение иностранных специалистов казахстанскими 
кадрами в NCOC9

Процентная доля местного персонала на руководящих 
должностях 75 80 82 85

7 Стандартные кубические метры при 20° С и 1 атм. Формат отчетности об объемах сжигания на факеле 
установлен в постановлении правительства РК №1104 от 16 октября 2014 г.

8 Обновленные данные отчета за 2017 г. 608 тонн, включают выбросы с прудов испарения.

9 Только работники NCOC. Руководящие должности соответствуют категориям 1 и 2 по СРПСК, 
инженерно-технические должности соответствуют категориям 3 и 4 по СРПСК, рабочие и 
вспомогательные должности соответствуют категории 5 по СРПСК.
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2017 2018 2019 2020

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

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

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

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

16 16 18 19,3

Совокупная стоимость курсов профессионального 
обучения для работников NCOC, являющихся 
гражданами Казахстана, млн долл. США

260 263 289 291

Совокупные выплаты местным поставщикам за товары, 
работы и услуги10, млрд долларов США 13,7 14,1 14,8 15,3

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

571,4 640 718,1 818,5

10 Определение местных товаров, работ и услуг приведено в «Единой методике расчета местного 
содержания», установленной в законе РК «О недрах и недропользовании» от 2010 г.
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04 меры  
реагирования  
на COVID-19

4.1. Меры защиты в компании 
Для защиты здоровья и обеспечения безопасности сотрудников компании и персонала 
подрядчиков, работающих на производственных площадках, в феврале 2020 года 
NCOC был разработан 90-дневный план действий. Согласно ему доступ на рабочие 
участки был строго ограничен и предоставлялся только ключевому персоналу. Для 
производственного персонала был введен обязательный карантин до начала работы 
на всех объектах компании. 

При этом работники имели возможность покинуть территорию производственных 
объектов NCOC, однако перед своим возвращением они обязательно проходили 
ПЦР-тестирование и карантин.

Для производственного персонала на морском и наземном комплексах были введены 
дополнительные меры по охране здоровья и труда. Производственный комплекс в 
Западном Ескене был условно разделен на два санитарных участка – рабочий и жилой. 

Всем сотрудникам были предоставлены хорошие условия проживания, питания и 
отдыха. Условия оплаты труда были согласованы со всеми сторонами.

За 90 дней на производственных участках компании не было зарегистрировано ни 
одного случая заражения COVID-19.

4.2. Поддержка сотрудников 
После объявления чрезвычайного положения в стране компания NCOC c 16 марта 
2020 года перевела большинство сотрудников на дистанционный режим работы с 
сохранением заработной платы всему персоналу.

Для NCOC было важно оставаться на связи со всеми сотрудниками и знать, как они 
работают, что чувствуют и думают о своей работе в NCOC.

По этой причине было проведено 4 опроса мнений сотрудников об удаленной работе 
с целью:

 ○ сравнения результатов с отзывами прошлого года;
 ○  оценки эффективности действий, предпринятых NCOC к настоящему времени;
 ○ приведения этих результатов в соответствие с другими типами отзывов сотрудников.

Опросы стали важным каналом для выяснения мнений и помог решить 
вопросы, вызывающие обеспокоенность сотрудников. Полученная информация 
свидетельствуют о том, что взаимодействие руководства с сотрудниками улучшается 
благодаря постоянной обратной связи.

В апреле 2020 года компания NCOC совместно с компанией EAP Kazakhstan начала 
реализацию программы психологической поддержки своих сотрудников и членов 
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их семей. Задача программы, продлившейся до конца года, заключалась в оказании 
профессиональной помощи сотрудникам, испытывающим трудности в работе и личной 
жизни. 

В период пандемии COVID-19 психологическая поддержка особенно важна для 
сотрудников в управлении стрессовыми ситуациями, решении новых проблем, 
связанных с работой и семейными отношениями.

В рамках этой программы сотрудники могли участвовать в вебинарах по следующей 
тематике:

 ○ «Знакомство с программой психологической поддержки NCOC» – детальное 
ознакомление сотрудников и их линейных менеджеров с преимуществами 
программы; 

 ○ «Эмоциональное благополучие в период пандемии и карантина»; 
 ○ «Эмоциональное благополучие детей в период пандемии и карантина»; 
 ○ «Как безопасно организовать удаленную работу». 

Программа психологической поддержки сотрудников и их семей осуществлялась с 
соблюдением принципа неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности. 
В рамках этой программы поддержка по вопросам личного характера и проблемам, 
связанным с работой, оказана 106 сотрудникам.

В рамках всесторонней поддержки своего персонала и членов их семей в городах 
Атырау, Актау и Нур-Султане в первые месяцы вспышки коронавируса компания 
предоставила 300 000 одноразовых масок.

С начала объявления пандемии ни один сотрудник компании не был сокращен. 

4.3. Поддержка местного населения 
Отслеживая ситуацию с COVID-19 в мире, уже в начале 2020 года компания NCOC 
приняла решение закупить жизненно важное медицинское оборудование для 
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медицинских учреждений в регионах. В списках переданного оборудования: 
аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные станции, современные 
аппараты УЗИ, дефибрилляторы для отделений интенсивной терапии инфекционных 
больниц, многоцелевые больничные кровати, лекарства, средства индивидуальной 
защиты для медперсонала, машины скорой помощи и многое другое, в том 
числе медицинские препараты и дополнительные ресурсы для местной системы 
здравоохранения. 

Всего на оказание прямой помощи системам здравоохранения Атырауской и 
Мангистауской областей в борьбе с COVID-19 компания выделила более 3 млрд тенге. 

За 2 месяца компания NCOC построила 2 инфекционные больницы модульного типа на 
200 коек стоимостью более 8 млрд тенге каждая в Атырау и Актау. Больницы полностью 
оснащены современным медицинским оборудованием, включая специальные линии 
подачи кислорода для лечения особо тяжелых пациентов.

По совместной инициативе компании и других операторов были приглашены 
врачи интенсивной терапии из Великобритании для поддержки местной системы 
здравоохранения.

Помимо системы здравоохранения компания NCOC также оказала поддержку 
учебным заведениям и передала 1 200 компьютеров детям из малообеспеченных 
семей для обучения в режиме онлайн. 

Сотрудники NCOC также организовали благотворительную акцию в поддержку 
пожилых и социально незащищенных людей, которые столкнулись с трудностями в 
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связи с карантином. 200 семей в Атырауской области и 126 семей в Тупкараганском 
районе Мангистауской области получили поддержку в размере примерно 4,5 млн 
тенге. 

Кроме того, производственным персоналом NCOC было собрано около 4 млн 
тенге на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и кислородного 
концентрата для Атырауской областной больницы.

4.4. Взаимодействие с подрядчиками в период 
пандемии COVID-19 

Основой наших деловых взаимоотношений с подрядчиками 
является командная работа, ответственное отношение, 
оперативность и взаимопонимание.

NCOC считает защиту здоровья, безопасность труда и социальное обеспечение 
своих сотрудников высшей ценностью, и такое отношение в равной степени 
применимо к работникам подрядчиков компании. На разных производственных 
участках NCOC работает более 2 000 человек из 47 критически важных подрядных 
компаний.

На самом раннем этапе борьбы с пандемией компанией были определены подрядные 
организации в качестве основных заинтересованных сторон. 

Также компания NCOC активно сотрудничала с руководством подрядчиков и 
субподрядчиков и вела контроль за соблюдением требований Трудового кодекса. 
Более того, было инициировано сокращение сроков оплаты (с 42 до 21 дня) для 
подрядчиков, зарегистрированных в Республике Казахстан, в период чрезвычайного 
положения и карантина. 

С конца февраля 2020 года постоянно поддерживалась связь с этими компаниями, 
они своевременно информировались о различных изменениях, связанных с 
эпидемиологической ситуацией, в частности, о категориях стран, правилах гигиены, 
ограничениях на поездки, обязанностях работодателей и других правилах, введенных 
в Республике Казахстан.

Перед внедрением концепции «производственный участок с действующими 
ограничениями в течение 90 дней» или «изолированной безопасной зоны» NCOC 
совместно с руководителями подрядных компаний определили приоритеты для 
обеспечения оперативного реагирования:

 ○ все требуемые санитарно-гигиенические меры;
 ○ оплата, условия труда и жизни, планы трудовых отношений.

Планы действий подрядчиков по реагированию и готовности к COVID-19 также были 
приведены в соответствии с планом NCOC, состоящим из пяти основных направлений 
работы:

 ○ ограничение риска заражения персонала вирусной инфекцией;
 ○ эффективный и своевременный обмен информацией;
 ○ медицинское лечение;
 ○ непрерывность бизнес-деятельности;
 ○ социальная стабильность.

Интенсивная работа по данным направлениям продолжается.
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05 охрана  
здоровья  
и труда 

5.1. Охрана труда
Обеспечение здоровья и безопасности работников и подрядчиков является 
первостепенной задачей компании NCOC. Работы по предупреждению любого 
возможного вреда персоналу и обеспечению полной безопасности во время 
производственных операций ведутся непрерывно. Мы с гордостью подтверждаем 
свою приверженность амбициозной цели – «Нулевому целевому показателю».

От каждого человека, работающего в NCOC, будь то сотрудник компании или ее 
подрядчик, ожидаются решительные действия по приостановлению и прекращению 
работ, которые могут быть небезопасными. 

Компания открыто информирует о происшествиях и потенциально опасных ситуациях, 
проводя их расследование. Мы стремимся извлекать уроки из этих происшествий и 
делимся опытом, чтобы улучшить работу в области производственной безопасности. 

Сотрудники и подрядчики NCOC обязаны соблюдать все стандарты и требования по 
охране труда, включая «Золотые правила безопасности» (см. «Отчет об устойчивом 
развитии-2015»). Эти правила помогают сконцентрироваться на критических 
направлениях производственной безопасности, что в свою очередь позволяет 
добиться существенного прогресса в части предотвращения серьезных происшествий.

Несмотря на беспрецедентные сложности, вызванные пандемией COVID-19 в 2020 
году, у нас никогда не возникало сомнений в отношении цели по достижению 
«Нулевого целевого показателя». Мы воспользовались этой возможностью, чтобы в 
полной мере оценить критические аспекты и убедиться в правильности выбранного 
подхода с учетом отвлекающих факторов и нестабильности, вызванных пандемией.

Общая политика в сфере охраны 
здоровья, труда, окружающей 
среды и обеспечения 
безопасности
на сайте www.ncoc.kz
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В 2020 году компания NCOC проанализировала достигнутые показатели в области 
безопасности труда и те действия, которые необходимо предпринять для существенного 
изменения ситуации, связанной с предотвращением травматизма. Для этого были 
изучены причины и характер случаев травматизма, взаимодействие с подрядчиками 
и эффективность профилактических мер, таких как системы нарядов-допусков на 
производство работ. 

В 2020 году подход к обеспечению безопасности труда в компании заключался 
в более последовательном взаимодействии с подрядчиками, а также акценте 
на те направления работ, которые сопряжены с высокими рисками. Кроме того, 
был усилен надзор и технический контроль на производственных участках за счет 
освобождения супервайзеров на местах от административной нагрузки и повышения 
их ответственности. 

Мы продолжаем работать над предотвращением происшествий, устанавливая 
защитные барьеры, обучая технике безопасности и уделяя особое внимание 
повышению квалификации наших работников. В частности, было организовано 
повышение квалификации тех работников, которые несут ответственность за 
обеспечение превентивных мер.

В 2020 году мы добились существенного улучшения показателей в области охраны 
труда, завершив год с наилучшими за весь период деятельности результатами. 
Количество случаев травматизма на миллион отработанных часов по показателю 
общего уровня регистрируемых травм (ОУРТ) составило 0,23. Количество случаев 
травматизма, которые привели к временной нетрудоспособности (ЧСВН), также 
снизилось до наименьшего за все время уровня – 0,06. Это означает снижение 
показателя ОУРТ на 74% и ЧСВН – на 45%.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общий уровень 
регистрируемых травм 24 31 15 10 24 4

Случаи временной 
нетрудоспособности 9 11 8 2 3 1

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

Многочисленные случаи со смертельным исходом

Случаи со смертельным исходом

Изменяющие жизнь травмы

Случаи временной нетрудоспособности  1
случаи ограниченной трудоспособности  3

Случаи оказания медицинской помощи 0
случаи оказания первой медицинской

помощи 11

Потенциально опасная ситуация,
ущерб имуществу, происшествия

с транспортными средствами
77

11

4

0

0

0

0

0

0

Пирамида происшествий с высокой вероятностью 
серьезных последствий в 2020 году

Улучшение показателей также прослеживается в уменьшении количества 
происшествий с высокой вероятностью серьезных последствий. Мы завершили 2020 
год без подобных происшествий в сравнении с тринадцатью происшествиями в 
предыдущем году.

Расследования и извлеченные уроки 
NCOC информирует о происшествиях и проводит их расследование, чтобы выяснить 
первопричины, в том числе технические, поведенческие и организационные. 
Компания делится полученным опытом и принимает меры, чтобы снизить вероятность 
происшествий в будущем. Мы стремимся использовать извлеченные уроки для 
улучшения стандартных методов в аналогичной работе, формируя стабильный подход 
посредством применения полученного опыта.
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5.2. Охрана здоровья персонала 
Компания NCOC взяла на себя обязательства по охране и улучшению здоровья, 
а также социальному обеспечению своих сотрудников. Мы постоянно исследуем 
возможности повышения уровня охраны здоровья работников путем реализации 
различных программ в данном направлении. 

Компания предоставляет квалифицированные медицинские услуги своим работникам 
и членам их семей с привлечением местных специализированных поставщиков 
медицинских услуг и рекомендует регулярно проходить медицинский осмотр.

В дополнение к медицинскому страхованию NCOC реализует программу медицинской 
помощи, направленную на поддержку своих работников и членов их семей в случае 
серьезных проблем со здоровьем. 

Более того, компания поддерживает здоровый образ жизни и покрывает расходы на 
занятия в спортивных залах и оздоровительных центрах. Во всех вахтовых поселках 
NCOC оборудованы спортивные залы и площадки, где проводятся различные 
соревнования. В частности, проявляя заботу о водителях, которые проводят большую 
часть рабочего времени сидя, компания организовала фитнес-уголок для них рядом с 
автомобильной стоянкой. Регулярные физические упражнения помогают водителям 
не только поддерживать хорошую физическую форму, но и лучше выполнять свою 
работу, сосредотачиваясь на безопасном вождении. 

По программе дополнительных выплат на оздоровление во время трудового отпуска, 
также направленной на улучшение здоровья и качества жизни сотрудников, персоналу 
NCOC предоставляется еще один вид льгот. 

В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции на рабочих 
местах компанией приняты эффективные меры по охране здоровья и труда в офисах 
и на производственных участках в соответствии с требованиями государственных 
органов здравоохранения и собственными протоколами по технике безопасности и 
гигиене труда. Эти меры в частности включают:

 ○ скрининг температуры; 
 ○ соблюдение социальной дистанции; 
 ○ ношение масок; 
 ○ уборку и дезинфекцию;
 ○ использование бактерицидных ламп.

Кампания NCOC «Заряжайтесь энергией» (Energize) пропагандирует здоровый образ 
жизни как в профессиональной, так и в личной жизни сотрудников. В рамках этой 
кампании проводится ряд мероприятий по повышению уровня знаний и физической 
культуры, призванных мотивировать каждого человека вести здоровый образ жизни 
и больше заниматься физическими упражнениями.

5.3. Транспортная безопасность 
Обеспечение транспортной безопасности является ключевой задачей NCOC при 
выполнении ежедневных операций по логистике, таких как перевозка большого 
количества людей, доставка материалов и оборудования наземным, морским 
и воздушным транспортом. Компания приняла международные и отраслевые 
стандарты, следует рациональной практике по управлению рисками для безопасности, 
а также стремится к достижению «Нулевого целевого показателя» в отношении 
потенциальных травм и происшествий. Так, был разработан комплексный процесс по 
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0 
1

63

происшествий с 
высокой вероятностью 
серьезных последствий

происшествие со 
средней вероятностью 
серьезных последствий

происшествия с 
низкой вероятностью 
серьезных последствий

управлению безопасностью на транспорте с целью минимизации рисков и повышения 
безопасности перевозок, который включает:

 ○ выявление рисков;
 ○ применение защитных барьеров по минимизации выявленных рисков и 

принятие восстановительных мер с целью снижения последствий в случае 
возникновения происшествия;

 ○ проверку и обеспечение эффективности защитных барьеров и средств контроля; 
 ○ оценку уровня компетентности персонала, занимающего критичные должности, 

связанные с безопасностью;
 ○  обучение персонала, направленное на повышение знаний и умений с целью 

безопасного выполнения работ.

В компании введены в действие системы: 1) отчетности по плановым и фактическим клю-
чевым показателям эффективности, позволяющей вмешиваться, чтобы исключить повто-
рение происшествий и снизить их вероятность в будущем, и 2) наблюдения за безопасным 
поведением на рабочем месте в рамках таких программ, как «Создание безаварийных 
условий работы – отчетность» и «Повышение культуры безопасности», которые обеспечи-
вают предоставление отзывов о поведении работников, отслеживание и анализ наблюде-
ний, процесс определения и принятия мер для последующего улучшения работы.

Благодаря эффективному руководству и управлению в 2020 году компания достигла 
высоких показателей в области транспортной безопасности. 

30% происшествий с низкой вероятностью серьезных последствий относятся 
к дорожно-транспортным происшествиям по вине третьих сторон. Отличные 
результаты достигнуты благодаря работе всего персонала компании и подрядчиков, 
задействованных в ее деятельности.

Управление транспортной безопасностью остается одним из видов деятельности 
NCOC, сопряженных с высокой степенью риска: примерно 500 транспортных средств 
задействовано в ежедневном обслуживании производственных объектов с ежегодным 
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пробегом 25 млн километров в обычном году. Однако по причине пандемии COVID-19 
объем перевозок в 2020 году снизился, и пробег составил 11 млн километров ввиду 
отмены некритичных поездок. 

Все водители легковых автомашин проходят обязательное обучение по безопасному 
вождению один раз в 2 года, а водители автобусов – ежегодно. На всех транспортных 
средствах компании установлена бортовая система контроля (БСК). Она позволяет 
контролировать поведение водителей на дороге, в том числе соблюдение скоростного 
режима, резкое торможение и использование ремней безопасности.

Компания требует от своих водителей и сотрудников соблюдения правил безопасности 
на транспорте:

 ○ следовать установленному маршруту поездки;
 ○ использовать ремни безопасности;
 ○  не пользоваться мобильными телефонами или любыми иными устройствами во 

время вождения и соблюдать скоростные ограничения.

В 2020 году был впервые достигнут нулевой показатель по происшествиям с 
высокой вероятностью серьезных последствий в зимние месяцы. Кроме того, в 
рамках поддержки местного населения компания NCOC предоставила фермерам 
светоотражающие краски и ленты для домашних животных. Они призваны снизить 
вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием животных в темное 
время суток и в условиях ограниченной видимости на дорогах.

Авиация. В 2020 году компанией NCOC выполнено 572 вертолетных рейса с общим 
количеством 541 летный час без единого происшествия. Количество пассажиров 
на этих рейсах между Атырау и островом D составило 8 928 человек. Также было 
выполнено 19 рейсов медицинской эвакуации, включая три в ночное время. В течение 
года проводились учения по поднятию людей на борт вертолета с помощью лебедки, 
чтобы обеспечить готовность летных экипажей в случае необходимости. 

Морской транспорт. В течение года в случаях, когда использование вертолета не 
представлялось возможным по причине полетных ограничений, для медицинской 
эвакуации с острова D заболевших работников успешно использовалось судно на 
воздушной подушке Caspian Falcon. Организация контроля за работой подрядчиков 
обеспечивает высокий уровень соответствия производственным стандартам NCOC и 
предоставляет возможность изучения опыта с целью постоянного совершенствования. 

Складские и грузоподъемные операции. Эти работы выполняются в штатном режиме 
и носят повторяющийся характер, в связи с чем компанией применяются меры контроля 
во избежание последствий «фактора самоуспокоенности». Для таких нештатных работ, 
как подъем крупногабаритных грузов, мы готовим детальные планы грузоподъемных 
операций и получаем необходимые разрешения от профильных специалистов. 

5.4. Технологическая безопасность  
и целостность активов

Управление технологической безопасностью означает обеспечение герметичности 
трубопроводов, резервуаров и сосудов компании во избежание вреда людям и 
ущерба окружающей среде.

Технологическая безопасность начинается с качественного проектирования произ-
водственных сооружений и требует постоянного внимания в ходе производственных 

103ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ   |   2020

|   Изменение климата и энергия   |   Местное содержание    |   Социальные инвестиции    |   Люди   |



операций на всех объектах с целью обеспечения безопасной эксплуатации, надлежа-
щего технического обслуживания и регулярных проверок. 

Процедурами и стандартами по эксплуатации NCOC определены средства контроля и 
защитные барьеры, которые необходимы для предотвращения происшествий. Эти за-
щитные барьеры регулярно проверяются, тестируются и поддерживаются в рабочем 
состоянии для обеспечения соответствия промышленным стандартам. Компания на-
правляет все возможные усилия на предотвращение любых, даже самых незначитель-
ных утечек и протечек, которые могут стать причиной разгерметизации. При обнару-
жении же утечек первостепенной задачей является их устранение. Система защитных 
барьеров и восстановительных мер используется в качестве модели причинно-след-
ственного анализа, позволяющей управлять опасными факторами в области технологи-
ческой безопасности благодаря превентивным мерам и мерам реагирования.

Компания уделяет больше внимания плановым показателям технологической безопас-
ности для оценки успеха вместо того, чтобы сосредотачиваться на фактических пока-
зателях, таких как отсутствие происшествий в области производственной безопасности.

Основные принципы технологической безопасности
NCOC продолжает усиливать меры защиты при выполнении производственным 
персоналом критически важных задач в области производственной безопасности 
путем внедрения основных принципов технологической безопасности. Эти 
принципы содержат четкое руководство и указания, которые на практике 
способствуют предотвращению внеплановых выбросов опасных веществ. Компания 
поддерживает использование этих принципов своими работниками и подрядчиками 
в ходе ежедневных обсуждений с целью выявления проблемных вопросов в области 
производственной безопасности и их последующего решения.

Показатели технологической безопасности
В соответствии с отраслевыми стандартами мы проводим оценку происшествий в 
области технологической безопасности и отражаем их в отчетах с учетом уровня их 
значимости; при этом наиболее значимыми являются происшествия уровня 1. Как 
и в предыдущем, в 2020 году на объектах компании не было допущено ни одного 
происшествия, связанного с технологической безопасностью уровней 1 и 2.
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Основные принципы обеспечения  
технологической безопасности
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МОС

Во всех случаях исполь-
зовать два барьера на 
дренажах и воздушниках в 
системах углеводородов и 
химических реагентов

Не вносить изменения 
без надлежащим образом 
оформленного процесса 
УИ

Не оставлять без 
присмотра открытые 
дренажи и ответственные 
линии транспортировки 
продукции

Подтверждать полную гер-
метичность по завершении 
работ по техническому 
обслуживанию

Принимать временные 
меры по снижению воз-
действия в случае отказа 
критичного оборудования 
безопасности

Перед началом любых 
работ по техническому 
обслуживанию проверять, 
что оборудование не 
находится под давлением, 
не содержит рабочих сред 
и что для него обеспечено 
безопасное отключение

Для всех задач с выяв-
ленным высоким уровнем 
риска соблюдать проце-
дуры и расписываться за 
выполнение каждого этапа

Применять процесс УИ и 
устанавливать средства 
защиты от движения среды 
в обратном направлении 
при подключении систем 
инженерного обеспече-
ния к технологическим 
системам

Выполнять обход линий – 
проверять и подтверждать 
все изменения в схеме 
подключения

Реагировать на критичные 
сообщения сигнализации
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6.1. Пресная вода
Компания NCOC стремится к максимальному сохранению запасов 
пресной воды.

От рационального водопользования зависит наличие водных ресурсов для местной 
окружающей среды, социально-экономического развития и удовлетворения будущих 
потребностей. По этой причине мы подходим к управлению водопользованием 
разумно и со всей ответственностью. 

Общий объем водопотребления в ходе производственных операций NCOC в 2020 
году составил 812 тысяч м³. Из них объем опресненной морской воды составил 
17,5 тысячи м³. Возвратные воды после опреснительной установки в объеме 55,1 
тысячи  м3 сбрасываются в море согласно разрешению на специальное водополь-
зование. Для наземных объектов NCOC объем потребленной пресной воды со-
ставляет 762 тысячи м³.

По сравнению с предыдущим годом наблюдается тенденция к снижению потребления 
пресной воды. Это вызвано приостановлением многих работ на объектах компании 
NCOC в связи с введением карантина и ограничением доступа подрядного персонала 
на объекты компании из-за пандемии коронавируса. 

Соответственно, объем потребленной пресной воды на единицу производимой 
продукции в 2020 году составил 40 тонн воды на тысячу тонн нефтяного эквивалента.
На морских объектах также существует потребность в пресной воде: в 2020 году 
на опреснительных установках морского комплекса произведено примерно  
17,4 тысячи м³.

06 рациональное 
использование 
природных ресурсов 

Риски для водных ресурсов

Политики, планы и программы
на сайте www.ncoc.kz
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Это количество заменило объем пресной воды, которая в противном случае 
подавалась бы с наземного комплекса.

В 2020 году компания NCOC произвела очистку и повторно использовала более  
60,7 тысячи м³ воды для полива зеленых насаждений, подавления пыли на наземных 
объектах в Атырауской и Мангистауской областях и бытовых нужд на морском 
комплексе. Наибольший эффект достигается путем оборотного водопользования, 
применяемого в технологическом процессе. Так объем оборотного водопользования 
за 2020 год составил 324,4 тысячи м³. Согласно отчетности за предыдущий год общий 
объем забора воды для нужд УКПНиГ «Болашак» из трубопровода Астрахань – 
Мангышлак был снижен благодаря оборотному использованию воды из установки 
очистки хвостовых газов. В 2020 году компания NCOC продолжила реализацию планов 
по дополнительной очистке сточных вод. После завершения строительства новых 
водоочистных сооружений, намеченного на 2022 год, водозабор дополнительно 
снизится на объем до 70%, а также будет повышено качество воды, сбрасываемой в 
пруды испарения.

6.2. Биоразнообразие экосистемы 
Каспийского региона

Сохранение биоразнообразия – залог благосостояния нынешнего и будущего 
поколений. Поэтому защита и сохранение уникального биоразнообразия Каспийского 
региона является первоочередной задачей NCOC в области глобального устойчивого 
развития.

План действий по сохранению биоразнообразия
Сохранение биоразнообразия Каспийского моря и прибрежных территорий – 
неотъемлемая часть деятельности NCOC в рамках Соглашения о разделе продукции 
по Северному Каспию (СРПСК). В связи с завершением строительства на суше и 
море и переходом проекта разработки месторождения Кашаган на стадию опытно-
промышленной разработки (ОПР) было принято решение обновить план действий по 

107ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ   |   2020

|   Изменение климата и энергия   |   Местное содержание    |   Социальные инвестиции    |   Люди   |



сохранению биоразнообразия (ПДСБ) в рамках устойчивого развития региона. В 2020 
году компания NCOC завершила работу по обновлению ПДСБ.

Основная цель ПДСБ – сохранение биоразнообразия путем определения и активного 
управления, минимизации потенциального воздействия и рисков производственной 
деятельности на этапе ОПР. 

В начале ноября 2020 года план был представлен широкой общественности. Он предусма-
тривает комплекс мер по изучению и сохранению биоразнообразия региона, а также по 
информированию и вовлечению населения в работы по сохранению биоразнообразия.

Биологическое разнообразие 
Северо-Восточного Каспия
на сайте www.ncoc.kz
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Планируемые в ПДСБ виды работ включают три направления:
1. изучение биологического разнообразия на море и суше с целью его сохранения;
2. использование передового опыта;
3. поддержка природоохранных программ.

Изучение биологического разнообразия на море и суше
Работы по изучению и сохранению биологического биоразнообразия включают в себя:

 ○ регулярные наблюдения за параметрами окружающей среды на суше и на море 
в рамках производственного мониторинга;

 ○ исследования популяции каспийского тюленя;
 ○ орнитологические наблюдения, экологические исследования на реке Жайык;
 ○ создание геоинформационной системы по биоразнообразию;
 ○ проведение озеленительных работ на территории санитарно-защитной зоны 

УКПНиГ «Болашак»;
 ○ создание карты чувствительности северо-восточной части Каспийского моря;
 ○ исследования колонизации искусственных островов донными организмами;
 ○ выпуск молоди искусственно выращенных осетровых рыб в Жайык-Каспийский 

бассейн.

Использование передового опыта
Данное направление включает в себя использование передовых технологий в работах 
по изучению и сохранению биоразнообразия:

 ○ беспилотные летательные аппараты в изучении животного мира;
 ○ мультиспектральная съемка популяции каспийского тюленя;
 ○ создание научно-исследовательского центра по осетроводству.

Поддержка природоохранных программ
В рамках природоохранных программ реализуются следующие инициативы:

 ○ сотрудничество с руководством государственных предприятий «Особо 
охраняемые природные территории» и уполномоченными организациями по 
охране животного мира в рамках обмена данными по биоразнообразию;

 ○ повышение осведомленности населения в вопросах сохранения биоразнообразия;
 ○ публикация научно-популярной информации по сохранению биоразнообразия;

Экологические мониторинговые 
исследования окружающей среды 
Северо-Восточного Каспия при освоении 
нефтяных месторождений компанией 
NCOC в период с 2006-го по 2016 год
на сайте www.ncoc.kz

Экологические исследования 
и инициативы, проводимые 
компанией NCOC
на сайте www.ncoc.kz
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 ○ поддержка мероприятий, посвященных охране окружающей среды;
 ○ выпуск Красной книги растений и животных Республики Казахстан;
 ○ поддержка инициатив по охране устюртской популяции сайгака и оказание 

консультационной и материально-технической поддержки реабилитационным 
центрам для диких животных;

 ○ материально-техническая поддержка реабилитационных центров для диких 
животных.

Реализация ПДСБ дает возможность применить комплексный, скоординированный 
и последовательный подход к вопросам сохранения биоразнообразия и охраны 
окружающей среды в ходе производственной деятельности на этапе ОПР 
месторождения Кашаган.

Мероприятия плана, рассчитанные на период 2020–2025 годов, могут быть изменены 
и при необходимости дополнены в зависимости от текущей обстановки.

Каспийский тюлень
Каспийский тюлень Pusa caspica (Gmelin, 1788) – единственное морское 
млекопитающее, эндемик, обитающий по всей акватории Каспийского моря. При 
этом наиболее важной зоной для каспийских тюленей является ее северная часть, 
где они концентрируется с осени до начала лета для одного из самых значимых и 
уязвимых этапов жизненного цикла – размножения.

В последние десятилетия регистрируются природные изменения в экосистеме моря 
(повышение температуры воздуха и воды, понижение уровня моря, уменьшение 
площадей ледового покрытия в зимний период и др.), которые приводят к изменениям 
в морской среде и в состоянии каспийских гидробионтов. Наблюдается критическая 
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ситуация и в популяции каспийского тюленя, численность которой с 1 миллиона 
особей в начале XX века снизилась в 2005–2012 годах по данным Международной 
группы по изучению каспийского тюленя (CISS) до 150 тысяч особей.

С 2008 года каспийский тюлень имеет статус «находящийся под угрозой исчезновения» 
в Красном списке Международного союза охраны природы.

Ученые прикаспийских стран, регистрируя резкое снижение численности тюленей 
и угрозу исчезновения этого вида, обратились к правительственным органам с 
предложениями внесения его в государственные Красные книги. В марте 2020 года 
этот исчезающий вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации, а позднее 
вступило в силу постановление Правительства Республики Казахстан № 746 от 
9 ноября 2020 года, согласно которому каспийский тюлень был включен в Перечень 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (в Красную книгу 
Республики Казахстан).

Ранее, в 1993 году каспийский тюлень был внесен в Красную книгу Азербайджана, 
в 2011 году – Туркменистана. По инициативе Ирана в 2017 году каспийский тюлень 
включен в приложения I и II Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (Боннская конвенция).

Как и во все предыдущие годы с 2005-го, компания NCOC провела в 2020 
году зимний мониторинг тюленей с привлечением казахстанских экспертов 
(ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии» (КАПЭ)) и под контролем 
научно-исследовательских институтов (ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), 
Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО»).

Мониторинг проводился с ледокольных судов «Мангистау-3» и «Тулпар», 
осуществляющих грузоперевозки между Базой поддержки морских операций 
в поселке Баутино и месторождением Кашаган, при непосредственном участии 
экспертов – наблюдателей за тюленями. Мониторинговые работы в 2020 году 
проходили в период с 29 января по 23 февраля.

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

Меры по защите каспийского тюленя, 
осуществляемые компанией NCOC
на сайте www.ncoc.kz
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Программа комплексных исследований каспийского тюленя
В 2020 году была продолжена успешная реализация созданной по инициативе 
NCOC Программы комплексных исследований каспийского тюленя в пределах 
юрисдикции Республики Казахстан и Российской Федерации.

Ведущими участниками программы являются ТОО «Казахстанское агентство прикладной 
экологии» (КАПЭ) и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ин-
ститут проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук» 
(ИПЭЭ РАН). На различных этапах к исследованиям привлекаются ученые из различных 
научных организаций: испытательной лаборатории химико-аналитического центра ТОО 
«Казахстанское агентство прикладной экологии», Института зоологии Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, ТОО «Научно-производственный центр микро-
биологии и вирусологии» (НПЦ МиВ), Казахстанского научно-производственного центра 
рыбного хозяйства (КазНПЦРХ), Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова», Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Московская государственная академия ветери-
нарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина», Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 
фундаментальной и трансляционной медицины» (ФГБНУ ФИЦ ФТМ), Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт биологии внутренних вод имени 
И. Д. Папанина Российской академии наук», Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-производственное объединение “Тайфун”».

2020 год был сложным для организации экологических исследований на море 
из-за введенных карантинных ограничений, однако несмотря на это Программа 
комплексных исследований тюленей была успешно выполнена. Так, в феврале 2020 
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года была проведена мультиспектральная авиасъемка щенных залежек тюленей 
на льдах казахстанской части Северного Каспия с использованием самолета-
лаборатории Piper PA-34.

Ввиду необычайно теплой зимы основные щенные залежки тюленей находились 
намного восточнее своего обычного расположения, всего в 17-20 километрах от 
месторождения Кашаган, что намного ближе, чем в предыдущие годы. Более того, 
даже имеющийся ледовый покров от береговой черты до морской кромки большей 
частью был представлен так называемым «серым» льдом с многочисленными едва 
схваченными полыньями. Сама же кромка на большей части ее протяженности 
была представлена ледяным крошевом, состоящим из разного размера часто не 
спаянных между собой льдин, являющихся чрезвычайно неблагоприятной средой 
для процесса щенки тюленей.

Для выявления тенденций в изменении численности популяции каспийского тюленя 
необходимо проведение регулярных учетов животных на Каспии с использованием 
современных методов и средств авиасъемки и обработки полученных материалов в 
течение минимум трех лет (зимних сезонов).

Как и в 2019 году, был использован метод мультиспектральной съемки – синхронной 
авиасъемки в инфракрасном и видимом диапазонах спектра щенных залежек 
каспийского тюленя. Численность тюленей по результатам инструментального 
учета на льдах составила 58,2 тысяч детенышей и 119 тысяч взрослых особей. 
Предварительные расчетные данные нижней и верхней границы оценки общей 
численности популяции с использованием данных мультиспектральной авиасъемки 
ледовых залежек каспийского тюленя в 2020 году составили 280-350 тысяч особей.

Поскольку распределение щенных залежек тюленя по казахстанскому и российскому 
секторам акватории Северного Каспия существенно различается в разные годы 
в зависимости от климата в зимний период и сложившейся ледовой обстановки, 
необходимо проводить совместный учет в обоих секторах. Весенние исследования 
тюленей на линных залежках были успешно проведены: в апреле – в российском 
секторе на острове Малый Жемчужный и прилегающей к нему акватории, в мае – 
в казахстанском секторе на песчаных косах возле Северо-Каспийского морского 
канала. В российском секторе Северного Каспия в ходе учетов с использованием 
морского судна и беспилотного летательного аппарата было насчитано свыше 1 000 
тюленей. Авиаучет в казахстанской части показал наличие свыше 3 000 особей.

Осенью работы по изучению каспийского тюленя были продолжены: с 6 по 18 
октября в российской акватории, с 1 по 13 ноября – в районе Северо-Каспийского 
морского канала (Прорва). Проведены морфометрические исследования, собран 
биологический материал для генетических, гормональных, серологических, 
молекулярно-вирусологических, токсикологических и других исследований. 
В российском секторе проведен учет численности тюленей от Астраханского 
заповедника до острова Малый Жемчужный и Волго-Каспийского канала, отобран 
биологический материал от шести погибших и двух живых особей каспийского 
тюленя. В казахстанской части в дополнение к морфометрическим и иным 
исследованиям установлены спутниковые датчики на 11 особях тюленя.

Ихтиофауна
Современная ихтиофауна Каспийского моря по сравнению с открытыми морями не 
обладает высоким видовым разнообразием и состоит в основном из аборигенных 
видов. В ней насчитывается 139 видов и подвидов рыб и рыбообразных, среди 
которых пять видов внесены в Красную книгу Республики Казахстан.
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На морских участках компании NCOC регулярно проводятся весенние, летние и 
осенние исследования рыб. Процесс мониторинга ихтиофауны в 2020 году, как и в 
предыдущие годы, осуществлялся с учетом характерных особенностей и требований, 
выделяющих его среди других видов экологических исследований:

 ○ регулярность проведения наблюдений на закрепленной сетке точек (станций)
мониторинга;

 ○ унификация, стандартизация инструментов и методов наблюдения;
 ○ оперативность анализа и интерпретации наблюдаемых изменений для 

выявления происходящих изменений и своевременного реагирования.

Такие требования позволяют получать ряд сравнимых данных по динамике изменений 
рыбных ресурсов.

В результате мониторинговых исследований ихтиофауны Северного Каспия, 
проведенных на подрядных участках компании в 2020 году лицензированным 
подрядчиком, было выявлено 70 видов и подвидов рыб, что составляет более 50% 
литературного списочного состава рыб, обитающих в Каспийском море.

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

Согласно программе природоохранных мероприятий по возмещению ущерба 
рыбным запасам в 2020 году компания NCOC выпустила 250 тысяч мальков 
осетровых видов для поддержания популяции ценных реликтовых рыб. 
Планируется продолжить выпуск мальков осетровых в Жайык-Каспийский бассейн 
и в последующие годы.
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Исследования птиц в 2020 году
Водно-болотные угодья Северного Каспия являются важной территорией для 
более 280 видов птиц, мигрирующих из Евразии в Африку и Индию и гнездящихся 
на побережье Каспийского моря и в дельтах впадающих в него рек. Тростниковые 
заросли этой территории используются птицами для укрытия и отдыха во время 
зимовок, в гнездовой и миграционный периоды.

Понимая значимость региона для поддержания мирового биоразнообразия, с 2000 
года NCOC проводит ежегодные и регулярные сезонные исследования птиц:

 ○ два ежегодных исследования во время сезонных миграций (весна и осень);
 ○ исследование распределения гнездящихся птиц в прибрежной зоне в период
 ○ размножения;
 ○ мониторинг зимовок водоплавающих и околоводных птиц;
 ○ наблюдения в районе наземных и морских производственных объектов и в 

период гнездования в летнее время.

Орнитологические исследования охватывают обширный регион от дельты Волги на 
западе до дельты Эмбы на востоке, от Атырау на севере до Актау на юге. В состав 
исследовательских групп входят экологи NCOC, ведущие ученые и специалисты-
орнитологи Казахстана, привлеченные к работам лицензированным подрядчиком 
по мониторинговым исследованиям животного мира, а также инспекторы 
Департамента экологии по Атырауской области и Областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В 2020 году ввиду сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и связанных с 
ней ограничений весенние исследования были отменены. В летний период проведена 
только наземная часть исследовательских работ. В результате осенних исследований 
по северному побережью – на запад к Волге и на восток к устью Эмбы – было учтено 
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Анализ конкретного примера

Орнитологические исследования 
территории, прилегающей к аэропорту 
города Атырау
В мировой практике чрезвычайно высоки риски, связанные со столкновением птиц с воздушными 
судами, особенно с самолетами. 

Руководствуясь заботой о безопасности воздушных судов, использующих аэропорт города Атырау, 
компания NCOC приняла решение об организации мероприятий по оценке орнитологических рисков 
и разработке рекомендаций по их снижению путем проведения орнитологических наблюдений в 
окрестностях аэропорта города Атырау.

Работы были направлены на решение нескольких задач: 
 ○ выявление условий, которые потенциально могут стать причиной появления опасности 

столкновений с птицами, например, особенности инфраструктуры, растительного покрова, 
правила землепользования и характер деятельности на приаэродромной территории;

 ○  идентификация видового состава птиц, маршрутов перелетов в исследуемый сезон года, 
регистрация особенностей поведения в зависимости от сезона и времени суток;

 ○ оценка рисков столкновения воздушных судов с выявленными видами птиц;
 ○ разработка мер и рекомендаций по отпугиванию птиц, представляющих опасность; 

разработка рекомендаций по практически выполнимым изменениям на территории, 
прилегающей к аэропорту, с целью уменьшения привлекательности данной местности для 
птиц, а также рекомендаций по организации работы по снижению орнитологических рисков 
внутренними подразделениями аэродромных служб.

Полевые орнитологические исследования проводились квалифицированными специалистами-
орнитологами ТОО «КАПЭ» с использованием беспилотного летательного аппарата.

В результате отделу авиации NCOC и АО «Международный аэропорт Атырау» были 
предложены конкретные мероприятия с учетом орнитологической ситуации в Атырау и 
международного опыта по снижению рисков и защиты самолетов от столкновения с птицами. 
Также рекомендованы эффективные технические и биологические средства для защиты птиц 
и самолетов друг от друга.

280 тысяч птиц. Средняя плотность птиц в Волжско-Уральском междуречье достигала 
максимальных значений за все годы – более 18,3 тысячи на выдел (30-35 км2). Несмотря 
на сокращенную программу исследований, плотность распределения птиц говорит о 
высокой численности массовых видов на Северном Каспии. 

В 2020 году продолжает отмечаться снижение уровня Каспийского моря и, как следствие, 
дальнейшее уменьшение пригодных для птиц территорий на северном побережье. 
Соответственно, наблюдается снижение численности птиц в междельтовых участках
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северного побережья вследствие их осушения и увеличение численности птиц в 
придельтовых участках. Также было отмечено, что проводимые в русле рыбоходного 
канала в дельте реки Урал дноуглубительные работы создали благоприятные условия 
для массового хода рыбы на сравнительно небольшом участке,. Это привлекло 
рыбоядных птиц с большой территории и создало огромную их концентрацию 
(до 2 000 кудрявых и свыше 500 розовых пеликанов, около 15 000 больших бакланов).

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

NCOC использует пруды испарения с гидроизоляционным покрытием в качестве наи-
более безопасного из существующих методов обращения с очищенной производствен-
ной водой. Сброс очищенных сточных вод, образованных в ходе производственных 
процессов, а также очищенных хозяйственно-бытовых стоков производится через сет-
чатые фильтры в пруды испарения/пруды-накопители, где происходит испарение воды.

Общий объем сбросов углеводородов вместе с очищенными хозяйственно-бытовыми 
и производственными стоками в пруды испарения в 2020 году составил 1,85 тонн. 
Значительное уменьшение объемов сброса углеводородов в пруды испарения по 
сравнению с предыдущим годом связано с корректировкой процесса очистки сточных 
вод. Все разрешения на сброс очищенных вод в пруды испарения были получены 
NCOC в соответствии с экологическими требованиями Республики Казахстан.

В 2020 году компания приступила к реализации проекта новых водоочистных 
сооружений на наземном комплексе. Этот крупный проект направлен на последующее 
сокращение водозабора из трубопровода Астрахань – Мангышлак примерно на 
70% и улучшение качества сбрасываемых в пруды испарения вод, поступающих из 
установки комплексной подготовки нефти и газа, благодаря дополнительной их 
очистке. Повышение экологической эффективности очистки сточных вод заключается 
в снижении в них содержания загрязняющих веществ, таких как метанол, нефть, 
сероводород, железо и взвешенные твердые частицы.

Ожидается, что водоочистные сооружения будут введены в эксплуатацию в начале 
2023 года.

6.4. Выбросы в атмосферу, не относящиеся 
к парниковым газам

Основными источниками выбросов в атмосферу на объектах NCOC являются 
факельные установки, газовые турбинные установки, отопительные и водогрейные 
котлы и дизельные генераторы.

Подфакельные наблюдения

Мониторинг на источниках 
выбросов
на сайте www.ncoc.kz

117ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ   |   2020

|   Изменение климата и энергия   |   Местное содержание    |   Социальные инвестиции    |   Люди   |



Факельная установка является стандартным видом сооружений для всех объектов 
добычи нефти и газа. Она выполняет функцию так называемого «предохранительного 
клапана» и имеет целью обеспечение безопасной эксплуатации производственного 
сооружения. Небольшое запальное пламя горит постоянно, поддерживая постоянную 
готовность к сжиганию. Высота факельной установки рассчитана на обеспечение 
максимального рассеивания продуктов сгорания в атмосфере.

Электроэнергия подается на объекты наземного и морского комплексов от газовых турбин-
ных установок, работающих на попутном газе, добываемом на месторождении Кашаган. 
Турбины оборудованы специальными горелками, рассчитанными на снижение выброса 
оксида азота. Котлы обеспечивают производство пара, подогрев воды и отопление зданий. 
Они работают на топливном газе, при этом также возможно использование дизельного 
топлива. Дизельные генераторы используются только для резервного энергоснабжения.

В 2020 году объем выбросов в атмосферу, не относящихся к парниковым газам, 
вследствие всех производственных операций NCOC составил 23% от разрешенных 
объемов и включал:

 ○ 947 метрических тонн летучих органических соединений (ЛОС);
 ○ 14 899 метрических тонн оксидов серы (SOx);
 ○ 3 818 тонн оксидов азота (NOx за исключением N2O, который учитывается в 

выбросах в атмосферу парниковых газов).

Выбросы SOx на сооружениях наземного и морского комплексов, составляющие 94-
76% от общего объема выбросов в атмосферу, не относящихся к парниковым газам, 
постоянно снижались с 2017-го по 2020 год благодаря:

 ○ сокращению объемов сжигания газа на факеле;
 ○ повышению надежности и эксплуатационной готовности технологического 

оборудования.

В сравнении с 2019 годом объемы выбросов NOx были выше за счет увеличения объемов 
добычи углеводородного сырья. Выбросы ЛОС снизились в результате простоя жилых 
плавательных комплексов и вспомогательных барж в связи с ограничением работ на 
производственных объектах во время введения карантинных мер.

Мониторинг качества воздуха является важной составляющей общей программы 
производственного экологического контроля NCOC. Он включает несколько 
компонентов, в число которых входят:

 ○ подфакельные наблюдения;
 ○ мониторинг на источниках выбросов;
 ○ станции мониторинга качества воздуха (СМКВ).

Станции мониторинга качества воздуха
При финансовой и технической поддержке NCOC установлено 20 автоматических 
станций непрерывного мониторинга качества воздуха в городе Атырау и Атырауской 
области. Четыре станции расположены по периметру санитарно-защитной зоны УКПНиГ 
«Болашак», составляющей 7 км, еще семь находятся в близлежащих и удаленных от 
УКПНиГ населенных пунктах, включая Доссор и Макат, а девять – в городе Атырау.

На СМКВ круглосуточно в непрерывном режиме измеряется концентрация 5 веществ 
(сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода), 
являющихся основными загрязняющими компонентами атмосферного воздуха, а 
также метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания примесей 
в атмосфере (скорость и направление ветра, температура, барометрическое давление 
и относительная влажность).
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Анализ конкретного примера

Комплексные исследования качества 
воздуха в черте города Атырау 
и в Западном Ескене в районе 
расположения УКПНиГ «Болашак»
В 2019 году компания NCOC приступила к реализации проекта «Комплексные 
исследования воздуха в черте города Атырау и в Западном Ескене в районе УКПНиГ 
«Болашак». Данный проект был инициирован в ответ на беспокойство жителей по 
поводу ухудшения качества воздуха, связанного с ростом промышленных выбросов в 
этом районе и их негативным воздействием на здоровье населения. 

Проект включает в себя проведение систематизации, анализ и обобщение многолетних 
мониторинговых данных, накопленных как компанией NCOC, так и филиалом 
РГП «Казгидромет» по Атырауской области, а также расширенный мониторинг 
воздуха на предмет присутствия загрязняющих веществ, которые наиболее значимы 
с точки зрения вклада в борьбу с заболеваемостью населения.

Данная работа позволит оценить тенденцию изменения качества атмосферного 
воздуха и распределение загрязняющих веществ во времени и пространстве с целью 
выявления негативного воздействия природных и антропогенных факторов.

В рамках проекта была разработана Программа мониторинга атмосферного воздуха, 
которая была представлена для обсуждения общественности во время круглого стола 
6 ноября 2020 года. 

Согласно программе, мониторинг качества атмосферного воздуха в черте города 
проводится на 16 условных станциях, равномерно распределенных по территории 
областного центра (размер сетки – 3х3 км), две из которых являются фоновыми 
точками (в юго-восточной и северо-западной части города).

На границе санитарно-защитной зоны УКПНиГ «Болашак» и в близлежащих к нему 
населенных пунктах (станциях Карабатан, Таскескен, Ескене) исследования воздуха 
осуществляются на 6 условных станциях наблюдения. Места их расположения 
установлены на основе результатов предварительного анализа исторических данных 
станций мониторинга качества воздуха компании.

В соответствии с рекомендациями, приведенными в нормативно-технической 
документации, замеры и отбор проб воздуха осуществляются по полной программе 
в 01.00, 07.00, 13.00, 19.00 часов. 

В связи с ужесточением карантинных мер, связанных с распространением вируса 
COVID-19, мониторинговые работы в некоторые периоды проводились по неполной 
программе наблюдения: только в светлое время суток (07.00, 13.00, 19.00).
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Исследования проводятся по 32 загрязняющим веществам разных классов:
 ○ оксиды,
 ○ предельные, ароматические, полиароматические углеводороды,
 ○ меркаптаны,
 ○ тяжелые металлы,
 ○ твердые вещества и др.

Перечень параметров, подлежащих включению в программу, определен по следующим 
критериям: 

 ○ вещества, выделяемые в ходе производственной деятельности NCOC;
 ○  вещества, имеющие высокий класс опасности (токсичности, канцерогенности);
 ○ вещества, имеющие резкий неприятный запах;
 ○  вещества, оказывающие максимальное влияние на загрязнение окружающей 

среды на основании отчетов по выбросам от УКПНиГ «Болашак».

Такой подход позволяет выявить вещества, которые могут являться или являются 
критичными для региона и подлежат контролю. Для проведения исследовательских 
работ привлечены аккредитованные лаборатории, имеющие опыт в сфере мониторинга 
атмосферного воздуха и необходимое техническое оснащение, в частности, такие 
как ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного 
воздуха», Центр физико-химических методов исследования КазНУ им. Аль-Фараби, 
ТОО «IPC Gidromet Ltd» и ТОО «КАЗЭКОАНАЛИЗ». 

В ходе реализации проекта применяются современные методы исследований, атте-
стованные в Республике Казахстан, и используется оборудование, позволяющее опре-
делить минимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(например, различные виды методов хроматографии). Также применяются новейшие 
технологии, широко распространенные в международной прак тике, но имеющие огра-
ниченное применение в РК, которые позволяют производить непрерывный суточный 
отбор проб одновременно в нескольких точках для последующей оценки качественно-
го и количественного состава воздуха (метод газовой хроматографии с масс-спектро-
метрическим детектором с использованием термодесорбционных трубок). 

Завершение работы по комплексным исследованиям планируется в декабре 2021 года 
после полного анализа и обобщения полученных данных. Исследования будут доступны 
на сайте компании NCOC. 
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Для централизованного сбора информации со станций был реализован проект 
по организации дистанционной передачи данных, что позволяет круглосуточно 
транслировать данные измерений с каждой СМКВ на центральный компьютер, 
расположенный в офисе NCOC, где данные анализируются и сохраняются. 
Одновременно дистанционный доступ к данным от станций компании и возможность 
наблюдения за состоянием качества воздуха в режиме реального времени имеют 
сотрудники филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области и ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области».

С 2016 года компания проводит мероприятия по техническому переоснащению и 
модернизации станций, предусматривающие усовершенствование системы передачи 
данных с целью сокращения времени задержки их поступления на компьютер. 
В результате задержка была сокращена до 1 часа. Также произведена замена 
газоанализаторов, установленных на территории УКПНиГ, на модели новой серии. 
Поэтапное обновление измерительных средств на всех станциях продолжится в 2021–

Информационный бюллетень 
о состоянии окружающей среды 
Республики Казахстан за 2020 год
на сайтах www.kazhydromet.kz 
и www.ecogosfond.kz

Данные станций мониторинга качества воздуха NCOC 
доступны для жителей Атырау 

В 2020 году РГП «Казгидромет» разработал и внедрил мобильное приложение AirKz 
и интерактивную карту экологической информации, где любой желающий в режиме 
онлайн может наблюдать за текущими показателями воздуха на всей территории 
Казахстана.

Компания NCOC приняла участие в этом проекте в рамках Дорожной карты по 
комплексному решению экологических проблем Атырауской области от 21 сентября 
2020 года. В ходе реализации проекта было подписано четырехстороннее соглашение 
«О взаимодействии в области обмена информацией о качестве атмосферного 
воздуха» между NCOC, филиалом РГП «Казгидромет» по Атырауской области, 
Департаментом экологии по Атырауской области и ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области». 

К декабрю 2020 года проект был успешно завершен. Данные по 
качеству воздуха от 8 станций компании, установленных в основных 
микрорайонах города Атырау (Жилгородок, Привокзальный, 
Авангард, Восток и др.), доступны на интерактивной карте 
РГП «Казгидромет» (https://maps.hydromet.kz/) и в приложении 
AirKz, которое можно скачать в App Store или Play Market.
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2022 годах. Кроме того, совместно с государственными органами рассматривается 
вопрос переноса станции №104 «Вест ойл», расположенной в южной промзоне 
города Атырау, в селитебный район города для возможности контроля воздействия 
загрязняющих веществ на население.

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

Учитывая, что месторождение Кашаган является высокосернистым, сероводород 
присутствует на каждом этапе добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа и, 
соответственно, на всех установках компании, связанных с этими процессами.

Специалисты NCOC, работающие на производственных объектах, в частности, в непо-
средственной близости от устьев скважин, компрессоров газа мгновенного испарения 
и другого оборудования, проходят специальное обучение и используют персональные 
детекторы и средства защиты дыхательной системы. В зависимости от уровня опасно-
сти объекта и выполняемых работ используются респираторы, эвакуационные или ра-
бочие дыхательные аппараты. По мере удаления от указанных мест уровень риска, как 
и потенциальная концентрация сероводорода, стремительно снижается.

Компания NCOC может с уверенностью заявить, что УКПНиГ «Болашак» не 
представляет опасности для населения. Основной гарантией безопасности является 
7-километровая санитарно-защитная зона вокруг установки, которая является 
достаточным средством защиты жителей близлежащих населенных пунктов от 
долгосрочного воздействия выбросов в атмосферу на их здоровье и для создания 
высокого запаса надежности даже в случае нештатных происшествий. Такая 
уверенность обусловлена тщательным проектированием, результатами многолетних 
исследований и компьютерного моделирования, заключениями государственной 
экспертизы, согласованиями государственных органов и, наконец, опытом недавней 
эксплуатации, подтверждающим правильность этих моделей. Как и в предыдущие 
годы, результаты непрерывного мониторинга в 2020 году свидетельствуют о том, 
что кратковременные пики содержания H2S (продолжительностью от 1 до 20 минут) 
попрежнему гораздо более вероятны в Атырау, чем вблизи УКПНиГ «Болашак». 

Тем не менее компания NCOC отслеживает случаи превышения нормативов 
показателями загрязнения атмосферного воздуха, зафиксированные на СМКВ на 
Западном Ескене, для выяснения возможных причин, в том числе для обнаружения 
потенциального внутреннего или внешнего источника загрязнения с учетом 
направления ветра на момент превышения. Подтвердить влияние каких-либо 
потенциальных источников загрязнения на объектах NCOC достаточно сложно, 
поскольку эмиссии из источников, расположенных на объектах компании, находятся 
в пределах нормативно допустимых лимитов на выбросы и сбросы, а следовательно, 
не являются очевидной причиной превышения.

Для выяснения и подтверждения причин превышения показателей загрязнения 
необходимо провести дополнительные исследования, реализацию которых 
планируется завершить в 2021 году (смотрите анализ конкретного примера 
«Комплексные исследования качества воздуха в черте города Атырау и в Западном 
Ескене в районе расположения УКПНиГ "Болашак"»).
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Посадка деревьев

Руководствуясь принципами организации и управления мероприятиями по охране 
окружающей среды и осознавая значимость посадки деревьев для экологии региона, NCOC 
прилагает серьезные усилия для выполнения обязательств, принятых в этой связи. 

В настоящее время компанией ведутся работы по озеленению территории 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) производственных объектов в рамках проекта 
«Обоснование размеров санитарно-защитной зоны УКПНиГ ʺБолашакʺ». На 
сегодняшний день площадь озеленения составляет 14,2 гa. Однако в связи с 
неблагоприятными естественными природно-климатическими условиями, 
сложившимися на этой территории, рассматривается возможность озеленения 
других площадей на основе обновленного проекта СЗЗ. В рамках предстоящих 
обновлений проекта компания планирует принять участие в посадке зеленых 
насаждений на выделенных областным акиматом участках в городе Атырау 
и Атырауской области. На данный момент идет обсуждение меморандума, 
разработанного акиматом, который определит вопрос о продолжении посадок 
саженцев на территории города и области.

Кроме того, в соответствии с меморандумом о реализации экспериментального 
пилотного проекта по озеленению территории вдоль автотрассы Атырау – 
Карабатан – Доссор компания провела работу по посадке деревьев на площади 0,5 
га вдоль канала Соколок. Позже площадь данной территории была дополнительно 
увеличена на 0,5 га. 

Стоит отметить, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, 
посадка новых саженцев в 2020 году не осуществлялась, был продолжен только полив 
ранее посаженных деревьев.

В рамках празднования дня города компания NCOC приняла участие в акции по 
посадке деревьев в городе Атырау совместно с акиматом Атырауской области. 
Эта акция проводилась на территории парка имени Абу Сарсенбаева, собрав 
представителей отрасли в микрорайоне Алмагуль и вокруг поселка Геолог. NCOC 
были приняты обязательства по уходу за озелененным участком площадью 1,5 га.
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Колличество случаев превышения

Атырау – 7518 случаев УКПНиГ – 2666 случаев

Колличество случаев превышения предельно 
допустимой концентрации H2S

На оси X отмечено 19 станций мониторинга качества воздуха NCOC, за исключением СМКВ 
№104 «Вест ойл», расположенной в промышленной зоне города, чьи данные не подлежат 
сопоставлению с максимальной разовой ПДК для населенных пунктов. 

Вертикальные цветные столбцы показывают количество случаев (продолжительностью 
менее 20 минут) регистрации каждой станцией концентраций сероводорода, превышающих 
предельно-допустимую (см. цветную кодировку в условных обозначениях).

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

Станции №№105, 106 расположены в поселках Доссор и Макат.

Станции №№101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 расположены по периметру 
СЗЗ, в вахтовом поселке Самал, на близлежащих железнодорожных станциях Ескене, 
Тасескен, Карабатан и в поселке Западный Ескене. Именно на этих станциях может быть 
зафиксировано влияние с УКПНиГ «Болашак».

Примечание: на этом графике показаны только данные по H2S. Кроме этого показателя станции мониторинга 
качества воздуха NCOC регистрируют уровень содержания в воздухе CO, SO2, NO и NO2. Следует 
отметить, что возможными продуктами горения топлива и технологически неизбежного сжигания газа на 
факеле являются SOx и NOx. Показания H2S на станциях мониторинга, возможно, связаны с выбросами 
(внутренними на сооружениях NCOC или других промышленных источниках, не относящихся к NCOC) или 
носят природный характер и вызваны биологическими процессами.
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6.5. Ликвидация разливов нефти
Приоритетной задачей NCOC является предотвращение разливов нефти. 
Независимо от того, насколько велика уверенность в эффективности 
превентивных мер, компания постоянно готова к оперативной и полной 
ликвидации происшествий в случае их возникновения.

В 2020 году в результате производственных операций NCOC произошло 0 разливов 
углеводородов объемом более 1 барреля в окружающую среду (общий объем: 0 баррелей 
нефтяного эквивалента).

Меры, принятые в 2020 году
Предотвращение. Наиболее эффективным средством защиты от разливов нефти является их 
изначальное предотвращение путем выявления рисков разливов, а также постоянного применения 
самых высоких стандартов безопасности для снижения воздействия этих рисков.
Технологии. В компании внедряются инновационные технологии по ликвидации разливов нефти 
и принимается активное участие в изучении новых более эффективных методов.
Обучение ликвидации. В NCOC создана специальная группа по ликвидации разливов нефти в 
составе примерно 100 обученных специалистов, которая оснащена оборудованием, рассчитанным 
на использование в суровых условиях Северного Каспия. Это оборудование хранится на базах 
поддержки морских операций в Баутино и Дамбе. Также в компании разработан комплексный 
план ликвидации разливов нефти, предусматривающий регулярные учебно-тренировочные 
занятия.

В ноябре 2020 года были проведены масштабные учения по ликвидации разлива нефти уровня 3 
«Karasha-2020» («Ноябрь-2020»). В учениях приняли участие 63 человека, в том числе представители 
международных организаций OSPRI и TRG Contractor. В их ходе члены группы управления 
происшествиями и группы по управлению кризисными ситуациями NCOC отрабатывали 
действия и методы управления кризисными ситуациями в онлайн-режиме, соблюдая все меры 
предосторожности по недопущению распространения COVID-19. Эти методы включали применение 
программных средств в онлайн-режиме для запроса и отслеживания ресурсов, а также подготовку 
общей операционной картины в целях предоставления сведений о текущей моделируемой 
ситуации всем участникам учений в режиме реального времени. Учения способствовали получению 
огромного опыта и ценных отзывов, которые будут использоваться для постоянного улучшения 
процесса готовности и реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации.

6.6. Отходы
Общий объем отходов, сгенерированных компанией в 2020 году, составил 4 839 тонн, включая 
отходы янтарного уровня – 2 209 тонн, и зеленого уровня – 2 630 тонн.

Объем отходов, образованных в 2020 году, значительно уменьшился в сравнении с 2019 годом. 
Основным источником увеличения объемов отходов в 2019 году стало планово-предупредительное 
обслуживание/капитальный ремонт. Кроме того, в 2020 году многие работы на объектах NCOC 
были приостановлены в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

Система NCOC по управлению отходами направлена на снижение или полное исключение их 
образования у источника или в ходе технологического процесса путем надлежащего планирования 
производственных операций компании.

Обращение с отходами в компании NCOC осуществляется в течение всего цикла от образования 
до окончательной утилизации. Сегрегация (сортировка) отходов является одним из важнейших 
этапов технологического цикла. Ввиду того, что смешение опасных и неопасных видов отходов 
запрещено, их сбор на местах образования осуществляется в отдельные контейнеры и герметичные 
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емкости. Для этих целей установлены дополнительные специальные (евро) контейнеры для 
коммунальных отходов и сетчатые контейнеры для сбора пластиковых отходов.

В соответствии с требованиями Национальных стандартов Республики Казахстан на всех 
объектах компании внедрена система раздельного сбора отработанного технического масла 
по видам (ММО, МИО и СНО), аккумуляторов, ртутьсодержащих отходов и автотранспортных 
шин. Ежемесячно проводятся мероприятия по повышению осведомленности персонала о 
раздельном сборе отходов.

Сокращение объема отходов и снижение уровня их токсичности на объектах компании 
обеспечивается механическими или термическими способами:

 ○ пищевые и медицинские отходы относятся к опасным видам отходов. Для снижения их 
опасных свойств и с целью соблюдения санитарных требований на морских объектах 
(жилплавкомплексах) установлены двухкамерные мусоросжигательные установки марки 
TeamTec;

 ○ для снижения объема отходов на наземных объектах компании в Атырауской области 
применяется компактор, предназначенный для прессовки бумажных и картонных 
отходов.

Все отходы, образованные на объектах компании, передаются подрядчику для последующей 
переработки и утилизации по акту передачи отходов. Подрядчик выполняет предварительную 
очистку отработанного технического масла от механических примесей и воды для его 
дальнейшей передачи на переработку (регенерацию). Отходы пластика, металлолом, отходы 
бумаги и картона, отработанные шины, аккумуляторы, отработанные технические масла после 
дополнительной сегрегации и первичной обработки на объектах подрядчика переводятся 
во вторичное сырье и передаются для последующей переработки в специализированные 
организации.

Отходы древесины передаются населению на безвозмездной основе.

На своих объектах NCOC производит поэтапную замену ртутьсодержащих ламп на светодиодные. 
В 2020 году была произведена замена 1 518 люминесцентных ламп на светодиодные на 
объектах в Атырауской области. Экологический эффект от замены люминесцентных ламп на 
светодиодные обусловлен следующими факторами:

 ○ увеличение срока эксплуатации светодиодных ламп по сравнению с люминесцентными 
приводит к снижению объема отходов при их применении;

 ○ светодиодные лампы не содержат ртуть и поэтому безопасны как при эксплуатации, так 
и при утилизации в качестве отходов;

 ○ светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии.

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

Национальные стандарты 
Республики Казахстан
на сайте www.egfntd.kz
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6.7. Наземные и морские исследования
NCOC осуществляет комплексную программу экологического мониторинга с целью 
получения данных в районах размещения морских и наземных объектов компании. 

В рамках производственного экологического мониторинга воздействия ежегодно 
проводятся морские исследования во все климатические сезоны (за исключением 
территории, покрытой льдом в зимний период) и наземные исследования вокруг 
объектов компании на территории Атырауской и Мангистауской областей. Объем 
этих исследований включает изучение морских и поверхностных вод, флоры и фауны, 
качества почвы, донных отложений и атмосферного воздуха для получения более 
четкого представления о качестве компонентов окружающей среды.

Мониторинг воздействия на море охватывает всю лицензированную территорию 
месторождений Кашаган, Актоты, Кайран, северную морскую часть промыслового 
трубопровода и Тупкараганский залив. 

В 2020 году количество мониторинговых станций составило 224, включая 9 станций 
долгосрочных наблюдений, используемых в качестве фоновых станций. На всех этих 
станциях выполняются наблюдения за химическими и физическими параметрами 
морской воды, донных отложений, планктонными (зоо- и фитопланктон) и 
зообентосными организмами, водной растительностью, ихтиофауной и качеством 
атмосферного воздуха.

Экологические станции (точки отбора проб) наземного мониторинга воздействия 
располагаются вокруг наземных объектов и вдоль промысловых трубопроводов 
компании. На 45 станциях мониторинга в Атырауской и 11 в Мангистауской области 
проводится отбор проб почв, описание растительности и животного мира. В 2020 
году помимо мониторинговых работ были проведены фоновые экологические 
исследования на морских и наземных участках в рамках развития месторождения 
Кашаган на перспективу. Результаты этих работ вошли в состав пред-ОВОС и ОВОС 
соответствующих проектов.

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку и связанные с ней 
ограничения по перемещению персонала и грузов, экологические мониторинговые 
работы были проведены почти в полном объеме.
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07 изменение 
климата  
и энергия

Компания NCOC следует принципу консолидации общества и бизнеса для достижения 
заявленных целей Республики Казахстан в рамках Парижского соглашения, принятого 
на 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, и стремится к снижению выбросов парниковых газов до практически 
целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с учетом производственных ограничений 
и производственной безопасности. Мы убеждены в том, что наиболее эффективным 
способом достижения этой цели является обеспечение высокой эксплуатационной 
надежности и постоянное повышение эффективности использования энергии.

7.1. Эмиссии парниковых газов 
Общий объем прямых выбросов парниковых газов в результате производственных 
операций NCOC в 2020 году составил 3 035 метрических тонн CO₂-эквивалента, 
включая 2 842 тонны углекислого газа (CO2), 184 тонны CO2-эквивалента метана (CH₄) и 
8,8 тонны CO₂-эквивалента закиси азота (N₂O). Этот общий объем включает выбросы 
от передвижных и стационарных источников. 

Производственные объекты NCOC работают автономно в отношении электроснабжения, 
теплоснабжения и подачи пара, что существенно увеличивает долю прямых выбросов 
(объем-1) компании. Наибольшая доля приходится на источники эмиссии в категории 
«энергетическая деятельность», которые составляют 70% от общих выбросов.

Выбросы (объем-2) возникают вследствие закупки электроэнергии для 
вспомогательных объектов, таких как База Баутино и Атырауский учебный центр. 
Общий объем косвенных выбросов парниковых газов вследствие производственных 
операций NCOC составил в 2020 году 7 552 метрические тонны CO₂ -эквивалента. Эти 
выбросы включают исключительно углекислый газ.

Уровень интенсивности выбросов парниковых газов (выбросов парниковых газов, 
приведенных к единице производимой продукции) в 2020 году составил 149 тонн CO2-
эквивалента на 1 000 эквивалентных тонн добытой нефти, что на 6,3% ниже аналогичного 
показателя в 2019 году. В 2020 году акционеры NCOC установили цель «Интенсивность 
выбросов парниковых газов» в составе ежегодной оценки деятельности NCOC. Таким 
образом, начиная с 2021 года NCOC будет отслеживать показатель интенсивности 
выбросов парниковых газов относительно установленных целевых показателей. 

В количественное определение выбросов парниковых газов NCOC не включена оценка 
других косвенных выбросов (объем-3). NCOC будет представлять информацию по 
объемам добычи нефти и газа, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность 
оценить эти выбросы, образованные в ходе производственного цикла NCOC, с 
применением предпочтительной для них методики. 

Установка NCOC, выбрасывающая парниковые газы в объеме выше порога эмиссии 
в 20 тысяч тонн эквивалента диоксида углерода, установленного законодательством 
Казахстана для субъектов регулирования, была включена в 2018 году в Национальный 
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план распределения квот на выбросы парниковых газов, срок действия которого 
истекает в 2020 году. За трехлетний период (2018–2020 гг.) действия этого плана NCOC 
потребил 65% от всей разрешенной квоты (13,6 млн тонн диоксида углерода). 

С введением в 2021 году нового Экологического кодекса Республики Казахстан 
подход Правительства РК к сокращению выбросов парниковых газов и выполнению 
обязательств международных соглашений в области климата претерпел незначительные 
изменения. Так, основным инструментом стимулирования бизнеса остается система 
торговли выбросами, суть которой заключается в установлении ограничений (квот) 
в Национальном плане распределения квот для определенных секторов экономики, 
выбросы с установок которых превышают 20 тысяч тонн диоксида углерода. При 
превышении объема квот оператор такой установки должен купить квоты на товарной 
бирже для компенсации дефицита, либо может продать их в случае избытка. 

Планируемый в новом Экологическом кодексе пятилетний период следующего 
Национального плана распределения квот был в итоге разделен на два периода – 
2021 год и 2022–2025 годы. Объем квот, выделяемых компании NCOC в новом плане 
на 2021 год, утвержден и составляет 3,5 млн тонн диоксида углерода. Объемы квот на 
последующие периоды еще не установлены, но, принимая во внимание цели Казахстана 
по выполнению обязательств Парижского соглашения по сокращению выбросов 
парниковых газов на 15% к 2030 году относительно 1990 года и установленному 
ежегодному сокращению общего углеродного бюджета страны на не менее чем 1,5%, 
следует ожидать более строгих ограничений на уровне установок. 

7.2. Энергия 
Общий объем энергии, потребленной в ходе производственных операций NCOC 
в 2020 году, составил 43,14 млн гигаджоулей (ГДж). Из этого объема 0,42 млн ГДж 
было закуплено в виде электроэнергии, в том числе 0,33 млн ГДж было закуплено 
у Расчетно-финансового центра (РФЦ) на поддержку возобновляемых источников 
энергии. Удельная интенсивность использования энергии (потребление энергии на 
единицу производимой продукции) в 2020 году составила 2,11 ГДж на тонну продукции 
в нефтяном эквиваленте. Энергоемкость продукции в этом году увеличилась 
по сравнению с прошлым годом, что связано в первую очередь с временным 
ограничением добычи в рамках OPEC+, а также улучшением в системе учета входных 
данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов.

В 2020 году компания NCOC совместно с экспертами компаний-акционеров («Тоталь 
ЭиП Казахстан», «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» и «Аджип Каспиан Си Б.В.») провели 
внутреннее энергетическое обследование на производственных объектах компании 
с целью определения путей повышения энергосбережения и энергоэффективности.

По результатам этих работ был подготовлен отчет с предлагаемыми мероприятиями 
по снижению углеродоемкости и энергоемкости производства, которые описаны в 
нижеследующем разделе «Декарбонизация и сокращение эмиссий парниковых газов». 

7.3. Сжигание газа на факеле
NCOC следует политике «нулевого сжигания газа на факеле в 
штатном режиме работы».

Этап I проекта освоения месторождения Кашаган изначально разрабатывался таким 
образом, чтобы избегать сжигания газа на факеле в штатном режиме работы, то есть 
«штатного» сжигания избыточного объема природного газа, несмотря на то, что, 
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как правило, в нефтегазовом проекте не существует другого способа безопасной 
эксплуатации в процессе добычи нефти. На самом же деле на Этапе I освоения Кашагана 
добываемый газ закачивается обратно в пласт, а также используется в качестве топлива 
или направляется на продажу. Тем не менее, сжигание газа на факеле необходимо в ходе 
производственных операций в качестве наиболее безопасного и эффективного способа 
утилизации газа, который не может быть переработан в силу технических причин 
временного характера (например, пусконаладочных работ, эксплуатации, периодических 
сбросов на факел при эксплуатационных отказах и др.). Объемы газа, сжигаемого на 
факеле в таких случаях, рассчитываются и включаются в отчет. NCOC постоянно работает 
над снижением объемов технологически неизбежного сжигания газа на факелах, 
совершенствуя методы контроля на наземных и морских объектах. Каждый год, начиная 
с запуска проекта, объемы сжигания газа на факелах уменьшаются и оптимизируются.

Объем углеводородного газа, сожженного на факеле в ходе производственных операций 
NCOC в 2020 году составил 26% от разрешенных объемов, что в сумме соответствует 
47,2 млн ст. м3 (стандартных кубических метров). Это примерно на 18% меньше по 
сравнению с предыдущим годом, несмотря на увеличение добычи нефти на 7%. 
Эксплуатационная надежность была выше ожидаемой, и улучшенная технологическая 
стабильность в ходе пусконаладочных работ позволила поддерживать объем сжигания 
газа на факеле на уровне ниже 0,52% от общих объемов добываемого газа. 

7.4. Декарбонизация и сокращение эмиссий 
парниковых газов 

2020 год действительно был сложным годом для всего мира. Ситуация с пандемией 
коронавируса еще раз подчеркнула необходимость незамедлительного ответа 
на вызов, который бросают человечеству экологические проблемы, в том числе 
связанные с глобальным потеплением и изменением климата. Общество поменяло 
отношение к этим проблемам, оно стало более требовательным и вовлеченным. 
Молодое поколение потребителей все чаще делает выбор в пользу экологически 
безвредной низкоуглеродной продукции.

Такие изменения и ожидания общества послужили стимулом для отрасли и стран 
в целом перейти к форсированному сценарию низкоуглеродного развития, 
декарбонизации и использования альтернативных источников энергии. 

2020 год стал рекордным на заявления стран и мировых энергетических компаний 
относительно их стремления к углеродной нейтральности. Казахстан присоединился к таким 
заявлениям и намеревается достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ряд ведущих 
международных нефтегазовых и энергетических компаний также заявили об амбициозных 
целях по достижению нейтрального углеродного следа на своих производствах к 2050 году. 
Типовые стратегии по декарбонизации и низкоуглеводному развитию международных 
энергетических компаний коротко можно описать так: «больше энергии и меньше 
углерода». Они включают в себя развитие следующие базисных элементов:

 ○ энергоэффективность;
 ○ возобновляемые источники энергии и системы хранения энергии;
 ○ циркулярная экономика;
 ○ электромобильность (развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей);
 ○ биотопливо, биогаз, водород;
 ○ улавливание и хранение углерода;
 ○ поддержка и закуп низкоуглеродной продукции и сервисов (работа с 

подрядчиками и поставщиками);
 ○ восстановление лесов.
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Учитывая обязательства страны по сокращению выбросов парниковых газов, а также 
опыт своих акционеров по разработке стратегий декарбонизации и низкоуглеродного 
развития, компания NCOC разработала собственную «Стратегию по управлению 
выбросами парниковых газов и энергоэффективностью». Она была утверждена в 
сентябре 2020 года комитетом акционеров компании и призвана снизить риски, а также 
разработать комплексные решения по управлению выбросами парниковых газов, 
учитывая необходимость в обеспечении стабильной добычи углеводородов и выход 
на проектные мощности. Согласно принятой стратегии, компания NCOC намерена:

 ○ достичь 15% сокращения удельных выбросов парниковых газов на Этапе I 
освоения Кашагана до 2030 года относительно уровня 2019 года;

 ○ продолжать изучение возможностей для последующего сокращения выбросов 
парниковых газов, в том числе в рамках будущих проектов расширения; 

 ○ установить для проектов расширения целевые показатели в размере 0,135 
тонны эквивалента диоксида углерода на тонну нефтяного эквивалента на 
основании ПЦНУ.

Достижение установленных в стратегии NCOC целей планируется посредством 
следующих мероприятий: 

 ○ выполнение утвержденных мероприятий, определенных в ходе энергетического 
обследования и обязательного энергоаудита; 

 ○ внедрение системы энергоменеджмента (соответствующего требованиям  
ISO 50001), то есть системного подхода к энергосбережению, разработка и 
принятие мер по повышению энергоэффективности;
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 ○ выполнение современной программы по выявлению и устранению утечек 
(LDAR) с целью контроля за неорганизованными утечками газа в атмосферу;

 ○ принятие мер, направленных на снижение технологически неизбежного 
сжигания газа на факелах;

 ○ внедрение процесса оценки углеродной конкурентоспособности проектных 
решений; 

 ○ изучение и развитие проектов по использованию возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и альтернативных технологий по уменьшению углеродного следа;

 ○ проведение информационных кампаний на уровне подрядчиков и поставщиков 
товаров и услуг с целью освещения важности сокращения энергопотребления и 
снижения выбросов парниковых газов в их деятельности. 

В 4 квартале 2020 года компания NCOC приступила к последовательной реализации 
своей стратегии, а именно:
1. Поэтапному внедрению системы энергоменеджмента;
2. Разработке проекта методики и программы по выявлению и устранению 

неорганизованных утечек в атмосферу (LDAR);
3. Подготовке концептуального отчета о возможном использовании возобновляемых 

источников энергии на вспомогательных объектах компании;
4. Продолжению работ по тестированию на герметичность клапанов и запорно-регули-

рующей арматуры и соответствующему ремонту на производственных участках назем-
ного комплекса. Предотвращенный объем эмиссии парниковых газов от сжигания на 
факелах в результате данного мероприятия составил 2,3 тысячи тонн CO₂-эквивалента. 
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8.1. Показатели развития местного содержания
Компания NCOC стремится к реализации проекта мирового 
класса, который предусматривает максимальное использование 
местных товаров, работ и услуг, при этом повышая квалификацию 
местных кадров и расширяя возможности местных компаний. 

В 2020 году компания NCOC продолжила положительную тенденцию в увеличении 
использования местных товаров, работ и услуг, в результате чего расходы составили 
509,1 млн долларов США, что соответствует 55% от общего объема затрат. Это новый 
рекорд для компании, который свидетельствует об увеличении в два раза доли 
местного содержания за последние 5 лет.

Совокупная сумма, израсходованная на местные товары, работы и услуги, составила 
на конец года более 15,3 млрд долларов США за период с 200411 года. Эти и другие 
факты говорят о серьезности намерения NCOC использовать местное содержание. 

В 2020 году компания провела промежуточный анализ реализации «Пятилетней 
программы развития местного содержания». Для участия казахстанских компаний 
в проекте, включая новые проекты NCOC и буровые операции, были определены 
дополнительные целевые области развития. 

08 местное  
содержание 

Политика NCOC в области 
местного содержания
на сайте www.ncoc.kz

11 Определение местных товаров, работ и услуг приведено в «Единой методике расчета местного 
содержания» (2010 г.), установленной в законе РК «О недрах и недропользовании». См. ссылку на 
определения местного содержания, приведенные в законе, которые использует NCOC. До 2010 г. 
компания NCOC использовала методы расчета местного содержания, предусмотренные в СРПСК.
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В рамках локализации товаров внимание NCOC сосредоточено на 3 основных 
направлениях:

 ○ локализация товаров производителей оригинального оборудования 
– реализация возможности локализации продукции 4 установленных 
производителей оригинального оборудования;

 ○ «ранние тендеры» – 5 контрактов уже присуждены местным изготовителям;
 ○ пилотные заказы – 4 пилотных заказа размещены в местных компаниях-

производителях.

На конец 2020 года 90% контрактов в бюджетном эквиваленте выполнялись местными 
компаниями. Это стало возможным благодаря огромным усилиям и работе компании, 
а также поддержке управления проектом. В ходе изучения местного рынка в 2019-
м и 2020 годах компания NCOC определила около 90 местных производителей, а 
также тщательно проанализировала/посетила производства 44 производителей 
на сегодняшний день. По мере возможности NCOC приглашает всех местных 
производителей (из числа примерно 90 компаний), выпускающих товары для проекта.

Форма единого окна на внешней веб-странице 
В 2020 году в NCOC началась реализация пилотного проекта «Форма единого окна». 
Он позволяет обрабатывать поступающие вопросы и предложения, связанные с:

 ○ регулированием и развитием местного содержания;
 ○ взаимодействием и сотрудничеством в области местного содержания;
 ○ квалификационной оценкой поставщиков и изучением рынка.

8.2. Наращивание местных производственных 
мощностей

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

Форма единого окна 
на сайте www.ncoc.kz

Сертификация на соответствие 
стандартам ISO 

22 местных компании прошли обучение по сертификации ISO 
16 местных компаний получили сертификаты ISO 9001 по системе управления 
качеством.
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NCOC принимает следующие меры по содействию в развитии местных поставщиков:
 ○ оказывает содействия местным компаниям в сертификации на соответствие между-

народным стандартам по системам управления, сертификации товаров и услуг, тем 
самым существенно повышая их конкурентоспособность по контрактам с NCOC;

 ○ выявляет потенциальных местных поставщиков и подрядчиков; 
 ○  реализует программы улучшения посредством обучения, семинаров, рабочих 

совещаний;
 ○ участвует в мероприятиях по содействию в создании совместных предприятий.

Программа улучшения на 2020 год
Обучение Профессионально-техническое и общее ознакомительное 87

Семинары Общие ознакомительные 
Управление качеством реализации проекта 
Процессы предварительной квалификационной оценки  
и регистрации поставщиков 
ОЗТОСиБ 

6

Форум Услуги пассажирских перевозок  1

Компания NCOC оказала поддержку 6 компаниям в обучении и сертификации по 
неразрушающему контролю.

Также был проведен анализ технических пробелов в 65 казахстанских компаниях по 
3 категориям:

 ○ экологические услуги и услуги по охране окружающей среды;
 ○ изоляционные материалы;
 ○ машиностроение.

Инициатива по развитию 
машиностроения 

В 2020 году компания NCOC продолжила оказывать поддержку в развитии машино-
строения. В результате изучения рынка была определена 91 машиностроительная 
компания Казахстана. 24 из них прошли анализ пробелов по техническим и потенци-
альным мощностям, чтобы участвовать в проектах NCOC. Компании получили реко-
мендации и приступили к работам по улучшению посредством:

 ○  профессионально-технического и общего обучения;
 ○  обучения методам неразрушающего контроля;
 ○  обучения и сертификации ISO;
 ○  внедрения стандарта ASME.

NCOC также участвует в создании Международного центра развития нефтегазового ма-
шиностроения. Совместно с компаниями «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Опе-
рейтинг» было подготовлено «Соглашение о намерении», которое подписали Министер-
ство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство энергетики, ТОО «PSA» 
и Союз машиностроителей Казахстана. Планируется, что международный центр будет 
оказывать поддержку казахстанским производителям в улучшении их бизнес-возможно-
стей путем локализации производства в РК и адаптации технических стандартов.
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В 2020 году компания NCOC получила национальную премию «Жомарт Журек» 
(«Щедрое сердце») за эффективную реализацию социальных проектов и 
внедрение новых форм общественных отношений.

9.1. Проекты инфраструктуры 
и социального назначения

В рамках СРП по Северному Каспию компания NCOC ежегодно выделяет бюджет 
на реализацию проектов инфраструктуры и социального назначения. В 2020 году 
этот бюджет составил 76,9 млн долларов США. Средства, предназначенные для 
строительства школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, а также таких 

09 социальные 
инвестиции 
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систем инженерного обеспечения, как дороги, линии электропередач и водопроводы, 
и других объектов инфраструктуры для местного населения, распределяются поровну 
между Атырауской и Мангистауской областями, где осуществляется основная 
деятельность в рамках Северо-Каспийского проекта. 

В период с 1998-го по 2020 год было завершено 222 проекта инфраструктуры и 
социального назначения. Таким образом, совокупные инвестиции на эти проекты 
составили 774,5 млн долларов США. 

Проекты инфраструктуры и социального назначения, 
завершенные в 2020 году

COVID-19
 ○ аппараты искусственной вентиляции легких, 

дефибриляторы, комплекты индивидуальных средств 
защиты (противочумные комплекты), лекарства, расходные 
материалы и средства для дезинфекции, программное 
обеспечение для компьютеров, переданных в качестве 
благотворительной помощи, медицинские материалы для 
атырауской инфекционной больницы)

 ○ 30 аппаратов ИВЛ;
 ○ кислородная станция;
 ○ питание и проживание для российских докторов

Атырау

Строительство молодежного парка отдыха Атырау

Благоустройство набережной от моста Бейбарыс  
до молодежного парка отдыха

Атырау 

Строительство пристройки к городской кардиологической 
больнице

Атырау

Проектирование и строительство инфекционной больницы 
модульного типа на 180 койко-мест с отделением реанимации и 
интенсивной терапии на 20 мест

Атырау 

Строительство центральной районной больницы на 75 мест в 
поселке Ганюшкино Курмангазинского района

Атырау

COVID-19 

 ○ аппараты искусственной вентиляции легких, 
дефибриляторы, многофункциональные больничные 
кровати, комплекты индивидуальных средств 
защиты (противочумные комплекты), лекарства, 
расходные материалы и средства для дезинфекции, 
парогенераторы, медицинские кровати, кислородный 
концентрат);

 ○ 3 машины скорой помощи;
 ○ медицинское оборудование и мебель для 

провизорного центра (200 кроватей, кислородный 
концентратор, пульсоксиметр, СИЗ).

Актау

Проектирование и строительство инфекционной больницы 
модульного типа на 180 койко-мест с отделением реанимации и 
интенсивной терапии на 20 мест

Актау 
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Как правило, проекты инфраструктуры и социального назначения предлагаются 
областными акиматами (местными органами власти). Предложения анализируются 
в NCOC и полномочном органе по СРП на предмет их соответствия требованиям 
СРП и обязательству оператора по устойчивому развитию; затем на основе таких 
предложений разрабатываются проекты в тесном сотрудничестве с областными 
акиматами. После утверждения NCOC несет ответственность за тендер на присуждение 
контракта, реализацию проекта и приемку-передачу.

Инженеры отдела проектов инфраструктуры и социального назначения совместно 
с представителями технического надзора регулярно посещают производственные 
площадки и проверяют качество строительно-монтажных работ и материалов, 
а также используемое оборудование на соответствие проектной документации, 
техническим условиям подключения к инженерным сетям, требованиям технических 
регламентов. Кроме того, группой по проектам инфраструктуры и социального 
назначения еженедельно проводятся совещания, на которых обсуждаются все 
вопросы, связанные с этими проектами, включая контроль и обеспечение качества.
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9.2. Программа спонсорства и благотворительности
В рамках программы спонсорства и благотворительности NCOC напрямую реагирует 
на нужды и запросы местного населения. Ежегодно на эти цели выделяется бюджет 
в размере 1,5 млн долларов США, который в равных долях распределяется между 
Атырауской и Мангистауской областями. Программа спонсорства и благотворительности 
реализуется по пяти основным направлениям поддержки местного населения: 
здравоохранение, образование, спорт, культура и благотворительность. 

Компания отдает предпочтение проектам, реализация которых демонстрирует 
устойчивое развитие во благо местного сообщества. Так, мы поддерживаем проекты, 
которые включают полное оснащение оборудованием, а также сертифицированное 
обучение благополучателей, которое может быть поэтапным для эффективного 
результата. Помогая проекту стать на ноги, мы рассчитываем, что в дальнейшем он 
будет развиваться самостоятельно и приносить пользу обществу как посредством 
трудоустройства, так и через стабильное финансовое развитие.

Согласно политике компании, проекты спонсорства и благотворительности не 
могут быть направлены на поддержку политических или религиозных организаций, 
создавать условия для недобросовестной рыночной конкуренции, нарушать 
экологическую стабильность местных сообществ или природных экосистем. Как 
правило, проекты инициируются местным населением, однако инициатива может 
исходить и непосредственно от NCOC. 

В 2020 году было реализовано 38 проектов (по 19 в Атырауской и Мангистауской 
областях). Всего за период с 1998 года общая сумма вложений в проекты спонсорства 
и благотворительности составила 23,7 млн долларов США. 

Проекты спонсорства и благотворительности, 
реализованные в 2020 году в Атырауской области

Название проекта Категория

Проект «Дистанционное обучение английскому языку в 
Атырауской области». Рассчитан на три года. Реализуется 
совместно с «Британским советом» с 2018-го по 2021 год 
в восьми школах региона и Атырауском государственном 
университете им. Х. Досмухамедова.

Образование

Специализированный автомобиль на базе  
ГАЗ 32212 для перевозки людей с ограниченными 
возможностями для Макатского филиала Атырауского 
областного общества инвалидов 

Благотворительность

Уличная детская игровая площадка для детей с 
ограниченными возможностями для ОО «Атырау Маленькая 
страна»

Благотворительность

Специальное оборудование по методике «Монтессори» 
для детей с задержкой речи для детского сада № 21 
«Алтын кілт»

Образование

8 напольных сплит-систем для зала спортивного клуба  
для инвалидов Атырауской области

Спорт
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Название проекта Категория

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Атырауской 
средней общеобразовательной школы №5 имени  
Г. Мусрепова

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Атырауской 
средней общеобразовательной школы №12 имени Ф. Досымова

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Атырауской 
общеобразовательной школы №32

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Атырауской 
общеобразовательной школы №5 имени К. Сатпаева

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Атырауской 
общеобразовательной школы №5 имени Амангельды 

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Доссорской 
общеобразовательной школы имени О. Саргунанова 

Образование

Специальное оборудование по методике 
«Монтессори» и вводного курса для специалистов-
педагогов ясли-сада №54 

Образование

Уличное детское игровое оборудование для ясли-сада № 21 
«Алтын кілт» города Атырау и ясли-сада «Қарлығаш» поселка 
Доссор Макатского района

Образование
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Название проекта Категория

Уличное детское игровое оборудование для ясли-сада 
«Қарлығаш» поселка Доссор Макатского района

Образование

Подарочные сертификаты номиналом 750 000 тенге для  
9 ветеранов ВоВ Атырауской области в честь празднования 
75-летия со Дня Победы в РК 

Благотворительность

Установка бактерицидных рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха в 17 образовательных учреждениях 
и специализированных организациях для детей с особыми 
потребностями города Атырау в связи с пандемией COVID-19

Благотворительность

Установка бактерицидных рециркуляторов для обеззаражи-
вания воздуха в 15 образовательных учреждениях и специали-
зированных организациях для детей с особыми потребностями 
Макатского района в связи с пандемией COVID-19

Образование

Замена и установка фильтров на дезинфицирующих 
очистителях воздуха в 27 общеобразовательных средних 
школах города Атырау в связи с пандемией COVID-19

Образование

Замена и установка фильтров, микробиологический и 
химический анализ воды в питьевых фонтанчиках в 27 
общеобразовательных средних школах города Атырау в связи 
с пандемией COVID-19

Образование
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Проекты спонсорства и благотворительности, 
реализованные в 2020 году в Мангистауской области

Название проекта Категория

Необходимое оборудование для кабинета робототехники 
школы-лицея имени А. М. Горького Тупкараганского района

Образование

Уличная детская игровая площадка для детского сада №9 
«Байтерек» Мунайлинского района 

Образование

Уличная детская игровая площадка для детского сада №31 
«Еркемай» города Актау

Образование

Специальное оборудование по методике «Монтессори»  
и вводного курса для специалистов-педагогов 
Тупкараганского детского сада «Кулыншак»

Образование

Специальное оборудование по методике «Монтессори» 
и вводного курса для специалистов-педагогов Актауского 
детского сада №19 «Толагай»

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Акшукурской 
общеобразовательной школы-лицея №32 Тупкараганского 
района

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для 
специализированной Форт-Шевченковской школы-
интерната с углубленным изучением отдельных предметов 
Тупкараганского района

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Актауской  
средней общеобразовательной школы №5 имени 
Н. Ондасынова

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Актауской 
специализированной физико-математической школы №11

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория» для Актауской  
средней общеобразовательной школы №21

Образование

Учебный кабинет «STEM-лаборатория»  
для Актауской средней общеобразовательной школы №23

Образование

Уличное детское игровое оборудование для  
Тупкараганского детского-сада «Алпамыс» 

Образование

Уличное детское игровое оборудование  
для Актауского детского-сада №46 «Балбулак» 

Образование
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Название проекта Категория

Уличное детское игровое оборудование  
для Актауского детского-сада №42 «Туймедак» 

Образование

Подарочные сертификаты номиналом  
750 000 тенге для 11 ветеранов ВоВ Мангистауской области  
в честь празднования 75-летия со Дня Победы в РК 

Благотворительность

Установка бактерицидных рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха в 10 школах Тупкараганского района 
в связи с пандемиией COVID-19

Образование

Установка бактерицидных рециркуляторов для  
обеззараживания воздуха в 11 детских садах Тупкараганского 
района и 5 специализированных образовательных организациях 
города Актау в связи с пандемией COVID-19

Образование

Установка антибактерицидных рециркуляторов  
для обеззараживания воздуха в 25 школах города Актау  
в связи с пандемией COVID-19

Образование

Установка питьевых фонтанчиков в 25 средних 
образовательных школах города Актау, в том числе областной 
школе-интернате для детей с ограниченными возможностями

Образование
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10.1. Персонал 
Наши работники являются главным достоянием NCOC. Мы гордимся тем, что в нашей 
компании работают лучшие специалисты из многих стран мира, которые участвуют в 
реализации проекта разработки месторождения Кашаган на благо Казахстана.

10 человеческий 
капитал

Сотрудники NCOC 3 154

Местный персонал 2 937

Иностранный персонал 219

Мужчины 2 142

Женщины 1 014

Местный персонал на руководящих должностях 62

Иностранный персонал на руководящих должностях 43

Женщины на руководящих должностях 20

Мужчины на руководящих должностях 85

Контрактный персонал 317

10.2. Профессионально-техническое обучение  
и передача знаний

В качестве средства достижения среднесрочных и долгосрочных целей по 
замещению иностранных специалистов казахстанскими кадрами оператор разработал 
специальную целевую программу для определения и подбора местного персонала с 
последующим обучением и обеспечением долгосрочной карьеры в NCOC. С 1998 
года 20 548 граждан Казахстана прошли обучение. Это число включает сотрудников 
NCOC и работников местных компаний, которым NCOC оказывает помощь. 
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За период более двух десятилетий оператор инвестировал около 291 млн долларов США 
в повышение квалификации и профессиональное обучение с целью формирования 
потенциала среди местных кадров для реализации Северо-Каспийского проекта.

Программа NCOC по грантам на обучение
NCOC реализует программу грантов для студентов в соответствии с СРПСК. Оператор 
оказал спонсорскую поддержку 3 879 студентам из Казахстана в обучении в учебных 
заведениях Республики Казахстан и за рубежом. В денежном выражении спонсорские 
затраты на эти цели составили свыше 9 млн долларов США. 

NCOC обеспечивает финансирование, а ассоциация KAZENERGY управляет 
стипендиальным фондом для академического обучения граждан Казахстана, которые 
не являются сотрудниками компании, по специальностям, связанным с нефтегазовой 
отраслью, включая обучение в университетах, колледжах и других учебных заведениях. 
Денежные средства фонда распределяются на конкурсной основе. В 2020-21 учебном 
году компания NCOC профинансировала обучение 459 студентов в 55 учебных 
заведениях.

Стипендиальный фонд 
KAZENERGY
на сайте  www.kazenergy.com
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85%
руководящих должностей 

занимает местный персонал

95%
инженерно-технических и административных 

должностей, а также должностей 
квалифицированных специалистов занимает 

местный персонал

100%
рабочих и вспомогательных должностей 

занимает местный персонал

10.3. Замещение иностранных специалистов 
казахстанскими кадрами

В статье XXVII СРПСК указаны общие целевые показатели численности казахстанского 
персонала, занятого в выполнении нефтяных операций. В 2020 году в рамках Этапа I 
проекта освоения месторождения Кашаган эти показатели были значительно выше: 

Национализированные позиции

2018 2019 2020

47 38 48
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В целом на конец 2020 года 93% из числа более 3 000 сотрудников компании NCOC 
являются гражданами Казахстана. Из более 5 000 работников, задействованных на 
Северо-Каспийском проекте, 94% составляют граждане Казахстана. 
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Уважение культурных различий 
и индивидуальных особенностей
Комплексный аудит соблюдения прав 
человека
на сайте www.ncoc.kz

11
11.1. Права человека

NCOC стремится осуществлять свою деятельность со всей ответственностью, уважая 
права человека по отношению к своим работникам и всем, с кем сотрудничает. 
Подход компании к соблюдению этих прав состоит из нескольких основных элементов, 
включая соблюдение корпоративной политики, действующего законодательства РК 
и правил, постоянный диалог и взаимодействие с заинтересованными сторонами, а 
также прямой и косвенный вклад в повышение благосостояния общества, в котором 
мы работаем. В наших стремлениях в этом направлении мы руководствуемся общими 
принципами деятельности, кодексом деловой этики, руководством по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией и соответствующими процедурами компании.

Достоинство, честность, добросовестность и справедливость являются основополага-
ющими принципами всех направлений нашей деятельности, и мы требуем того же от 
партнеров, с которыми ведем бизнес.

11.2. Права человека на рабочем месте
Цель NCOC – быть предпочтительным работодателем  
в Казахстане.

NCOC стремится поддерживать благоприятную рабочую обстановку среди персонала 
на всех объектах компании, соблюдая международные и национальные стандарты, 
а также правила в области охраны труда, здоровья и окружающей среды. Такого же 
отношения мы ожидаем от своих подрядчиков и поставщиков. 

Условия в компании NCOC намного превосходят правовые требования Кодекса 
о труде по оплате труда и предоставлению пакета социальных выплат и льгот, 
что позволяет привлекать, мотивировать и удерживать работников, а также 
стимулировать их вклад в достижение наших бизнес-целей. NCOC тщательно 
регулирует конкурентоспособность заработной платы, а также содержание 
соцпакета по итогам рыночных исследований.

Принципы вознаграждения основаны на подходе «оплаты по результатам работы», 
что полностью соответствует целям, видению и ценностям, а также культуре NCOC. 

высокий 
профессионализм
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Программа защиты персонала от преследования 
за сообщения о нарушениях 

В компании NCOC действует программа защиты персонала от преследования за 
сообщения о нарушениях, которая содержит положения в отношении работников, 
сообщающих о поведении, наносящем вред, имеющем дискриминационный характер 
и не соответствующем нормам деловой этики. Независимо от того, соответству-
ют ли эти обвинения действительности, компания NCOC принимает меры для 
предотвращения преследования и других наказаний в отношении работника и, в ко-
нечном счете, для обеспечения законности и соблюдения норм деловой этики. Про-
грамма защиты персонала от преследования за сообщения о нарушениях основана 
на упреждающем подходе. Она способствует формированию позитивной производ-
ственной культуры, повышает удовлетворенность работников и применяется в 
качестве источника для критического бизнес-анализа. 
Цели программы: 

 ○  получение от работников жалоб и сообщений о проблемах, вызывающих 
обеспокоенность, и реагирование на них соответствующим образом;

 ○  предотвращение и рассмотрение фактов преследования работников, кото-
рые направляют жалобы или сообщают о проблемах, вызывающих обеспоко-
енность. 

Для обеспечения эффективности программы компания NCOC включила в нее четыре 
ключевых элемента.

Курс обучения в области защиты персонала  
от преследования за сообщения о нарушениях

Компания проводит обучение для всех своих работников, в ходе кото-
рого они получают знания, навыки и инструменты, необходимые для 
определения, информирования, предотвращения и/или надлежащего 
устранения опасных факторов, потенциальных нарушений закона, а так-
же преследований.

Руководство  
и лидирующая роль

Руководство компании NCOC должно:
•  демонстрировать лидирующую роль и приверженность ценностям 

компании;
•  показывать личный пример и проявлять культуру оценки и рассмотрения 

жалоб / вопросов, вызывающих обеспокоенность у работников, а также 
демонстрировать приверженность недопущению преследований. 

Система реагирования для предотвращения 
преследования

При поступлении сообщений о преследовании компания применяет вне-
дренную систему реагирования на преследования. Если преследование 
имело место, компания применяет меры защиты от преследования, про-
водит анализ этой системы, чтобы определить причины сбоя и какие изме-
нения могут потребоваться для исключения подобных случаев в будущем.

Система реагирования на жалобы и вопросы, 
вызывающие обеспокоенность

Компания NCOC активно способствует развитию культуры в организации, 
согласно которой направление жалоб / сообщение о вопросах, вызываю-
щих обеспокоенность в отношении условий работы и выполняемых работ, 
ценится, и создаются условия, когда жалобы / проблемные вопросы, под-
нимаемые работниками, выслушиваются и решаются.

4 ключевых  
элемента 
эффективной 
программы 
защиты персонала 
от преследования 
за сообщения 
о нарушениях

151ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ   |   2020

|   Изменение климата и энергия   |   Местное содержание    |   Социальные инвестиции    |   Люди   |



Помимо ежегодной общей надбавки к заработной плате, премии ко дню нефтяника 
и материальной помощи к отпуску работник может получить индивидуальное повы-
шение зарплаты за заслуги и ежегодную премию по результатам работы. Существен-
ным стимулом служат утверждаемые по решению компании надбавки и специальные 
денежные вознаграждения за выдающийся вклад или приверженность ценностям 
NCOC. Граждане Казахстана, работающие в компании по прямому найму, получают 
ряд других компенсационных выплат и льгот, включая оплачиваемые отпуска и пре-
доставление отпусков без содержания, пенсионные выплаты, финансовую поддерж-
ку в образовании, медицинское страхование и страхование жизни, бесплатный про-
езд на транспорте компании, программы финансовой поддержки занятий спортом, 
ипотечное кредитование на приобретение жилья, финансовую поддержку при утрате 
близких, обучение детей и приобретение учебников.

11.3. Права человека и обеспечение безопасности
Задачей NCOC является безопасность персонала и надежность производственных 
объектов совместно с обеспечением соблюдения прав человека и безопасности 
местного населения. Мы проводим тщательную оценку угроз и рисков для 
производственных операций. Мы ведем работу с Правительством Республики 
Казахстан и партнерами по защите активов и обеспечению безопасных условий труда 
для сотрудников и подрядчиков. NCOC не использует вооруженную охрану, поскольку 
это не обусловлено текущими рисками.

Компания активно внедряет добровольные принципы безопасности и прав человека, 
которые являются руководством для всех задействованных сторон в оценке рисков 
прав человека при работе с государственными и частными организациями по 
обеспечению безопасности. С момента создания NCOC не было зарегистрировано 
ни одного случая нарушения прав человека в компании либо на производственных 
участках подрядчиков. 

В течение 2020 года отдел безопасности NCOC играл важную роль в предотвращении 
наихудших сценариев массового распространения COVID-19 на производственных 
участках компании, обеспечивая контроль на пунктах доступа и участвуя во всех 
соответствующих работах вместе с отделами по охране здоровья и труда. Это 
способствовало защите здоровья сотрудников и осуществлению их права на работу 
в условиях, безопасных для здоровья, согласно модели здорового и безопасного 
рабочего места Всемирной организации здравоохранения. 

NCOC планирует подписать меморандум о взаимопонимании с государственными 
учреждениями, в котором будет предусмотрена совместная ответственность в борьбе с 
террористическими угрозами. Кроме того, совместно с правоохранительными органами 
Республики Казахстан на наземном комплексе было проведено антитеррористическое 
учение.

Отдел безопасности NCOC принимал участие в рассмотрении постановлений 
Правительства РК, относящихся к антитеррористической защите. Обсуждались 
соответствующие изменения и вносились предложения на рассмотрение рабочей группы 
в составе представителей органов власти РК и других крупных нефтегазовых компаний.

Компания успешно реализовала ряд проектов, связанных с внедрением новых 
технологий в области безопасности:

 ○ разработка и установка систем контроля за доступом персонала – рентгеновский 
сканер для досмотра, прохождение через металлоискатель, портативные 
приборы обнаружения взрывчатых веществ, приборы проверки на алкоголь;
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 ○ установка электронной системы контроля за доступом в пунктах отправления на мор-
ской комплекс, выдача постоянных пропусков для персонала морского комплекса;

 ○  установка инфракрасной системы большого радиуса действия на Базе Баутино 
(аналогичная работа планируется на морском комплексе в 2021 году). 

Служба безопасности NCOC провела ряд обучающих курсов и семинаров для 
подрядчика в сфере обеспечения безопасности. Мы регулярно проводим внутренние 
проверки с целью самоконтроля, чтобы обеспечить соблюдение подрядчиком 
стандартов деловой этики и прав человека.

11.4. Права человека в рамках системы поставок 
Подрядчики и поставщики составляют неотъемлемую часть компании NCOC и 
играют важную роль в ее деятельности. Компания строит с ними крепкие отношения 
и стремится работать на основе принципов безопасности труда и социальной 
ответственности. NCOC уделяет пристальное внимание тому, как ее подрядчики 
соблюдают права человека.

Компания разработала и внедрила требования к трудовым отношениям и социаль-
ному обеспечению работников, направленные на улучшение работы подрядчиков 
в области производственных отношений и создание справедливых условий труда.

При поддержке руководства субподрядных компаний и местных органов власти 
NCOC создает систему социального партнерства для обеспечения непрерывного 
управления контрактами, а также с целью соблюдения ожиданий компании в 
области производственных отношений, включая выполнение требований к трудовым 
отношениям и стандартов социального обеспечения рабочих. 

Основные принципы производственных отношений при работе с подрядчиками 
(субподрядчиками) заключаются в следующем:

 ○ безопасность является приоритетной задачей, то есть должно быть обеспечено 
полное отсутствие вреда для здоровья людей и ущерба имуществу;

 ○ соблюдение законодательства РК, правил NCOC и выполнение контрактных 
обязательств;

 ○ предотвращение социальной напряженности путем формирования 
партнерских отношений с персоналом, местными органами власти и другими 
заинтересованными сторонами на основе доверия;

 ○ ответственность и доверие: формирование взаимоотношений с 
персоналом, местными органами власти на основе уважения и постоянного 
открытого обмена информацией, а также урегулирование споров путем 
переговоров.

NCOC с уважением относится к правам человека в отношении своих подрядчиков и 
поставщиков:

 ○ условия работы;
 ○ безопасность труда и охрана здоровья;
 ○ свобода ассоциаций и коллективных договоров.
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NCOC проводит следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения 
данных принципов:

 ○ Контроль за соблюдением требований – проводится в форме контроля за 
соблюдением трудового законодательства РК путем проверки документации по 
персоналу, своевременной выплаты заработной платы, обеспечения питания и 
условий проживания вахтовых работников, периодического сбора информации 
о численности персонала и анализа тенденций (ежемесячные, квартальные и 
годовые отчеты).

 ○ Повышение квалификации путем проведения регулярных семинаров и 
обучения по применению трудового законодательства РК и требований NCOC в 
области производственных отношений.

 ○ Рассмотрение трудовых споров и жалоб. Политика NCOC в области рассмо-
трения трудовых споров и жалоб персонала предусматривает четкие процедуры, 
которые в равной степени применяются к подрядчикам и субподрядчикам. Цель 
данных процедур заключается в информировании руководства о жалобах сотруд-
ников и обеспечении их открытого, надлежащего и своевременного урегулиро-
вания, прежде чем они могут перерасти в конфликт. Согласно соответствующей 
процедуре каждая письменная жалоба, поданная сотрудником, должна быть 
принята, зарегистрирована, рассмотрена и урегулирована. Сотрудники могут вы-
ражать свои жалобы свободно и открыто, не опасаясь увольнения и запугивания. 
Сотрудники имеют право обжаловать решение, которое, по их мнению, нарушает 
их трудовые права. Если жалоба не будет урегулирована внутри NCOC, она может 
быть передана на рассмотрение соответствующим местным органам власти.

 ○ Взаимодействие в области производственных отношений путем поддержки 
субподрядных компаний при разработке и реализации плана действий в 
непредвиденных ситуациях, связанных с производственными отношениями.

 ○ Участие в комиссиях по социальному партнерству. NCOC является активным 
членом комиссии по социальному партнерству Атырауской области и комиссии 
по социальному партнерству нефтегазовой отрасли. Мы оказываем содействие в 
разработке поправок к соглашениям в области производственных отношений на 
региональном и отраслевом уровнях.

Профсоюзы как инструмент защиты трудовых прав
Совместно с профсоюзной организацией компания NCOC установила следующие 
основополагающие принципы:

 ○ обоюдная приверженность успешной деятельности компании;
 ○ обоюдное признание законных интересов сторон; 
 ○ обоюдный приоритет качества трудовой жизни;
 ○ обоюдное обязательство по обеспечению прозрачности;
 ○ обоюдное обязательство по повышению эффективности соглашения.

Данные принципы являются общими и характерными для работы на основе партнерства.

11.5. Взаимодействие с местным населением
Взаимодействие с местными сообществами является неотъемлемой частью 
политики внешних отношений, и мы всецело следуем данному принципу на 
протяжении всей истории проекта освоения месторождения Кашаган. Мы 
стремимся оперативно решать любые вопросы, вызывающие обеспокоенность 
в связи с производственной деятельностью компании, понимая, что уважение 
и доверие общества можно заслужить только благодаря эффективной работе, 
открытому обмену информацией и участию общественности. Мы активно 
взаимодействуем с общественностью с ранних этапов проекта, поддерживая ее 
осведомленность о текущих процессах. 
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Несмотря на ограничения из-за пандемии в 2020 году мы продолжили взаимодействие 
с общественностью: 

 ○ 18 февраля NCOC был проведен круглый стол по экологическим вопросам 
с представителями НПО, местной общественности, государственных 
природоохранных органов при участии казахстанских и российских ученых. 
Морские биологи и ученые из обеих стран поделились предварительными 
результатами аэросъемки, организованной NCOC в казахстанском секторе 
Каспийского моря с одобрения всех государственных регулирующих органов.

 ○ 28 февраля компания NCOC приняла участие в круглом столе на тему 
«Безопасные дороги Атырауской области». Здесь было рассказано о 
подходе NCOC к снижению рисков дорожно-транспортных происшествий и 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

 ○ 21 сентября компания NCOC совместно с Жайык-Каспийским Орхусским центром 
провела общественные слушания в режиме онлайн на тему «Строительство 
объектов месторождения Кашаган. Морской комплекс. Морские судоходные 
каналы (МСК). Проект оценки воздействия на окружающую среду». В слушаниях 
приняли участие более 100 человек, включая представителей государственных 
органов, НПО, разработчиков документации по оценке воздействия на 
окружающую среду, представителей СМИ, общественных деятелей и активистов. 

Программа интеграции подрядчиков  
в области ОЗТОСиБ

В 2020 году компания NCOC разработала и внедрила программу ознакомления 
подрядчиков с требованиями ОЗТОСиБ в рамках процесса управления ОЗТОС в 
подрядных организациях.

Целью программы является ознакомление нового персонала подрядчиков с требованиями 
и процессами компании в области ОЗТОСиБ, повышение культуры безопасности, а 
также предотвращение происшествий и потенциально опасных ситуаций. В рамках 
данной программы были выполнены следующие мероприятия:

 ○ установочные совещания;
 ○ проверки перед мобилизацией;
 ○ собеседования с представителями и супервайзерами подрядчика по 
вопросам ОЗТОСиБ;
 ○ вводные инструктажи на производственном участке; 
 ○ общие собрания по технике безопасности с участием руководства производ-
ственного участка и оценка уровня компетентности всех новых сотрудников. 

Программа предусматривает план адаптации, способствующий получению поло-
жительного опыта новыми сотрудниками и их безопасной интеграции в производ-
ственную среду NCOC. С начала этого процесса в январе 2020 года было отработано 
10 000 человеко-часов с участием 400 работников подрядных организаций без единого 
случая временной нетрудоспособности (СВН).

Несмотря на текущую ситуацию, связанную с пандемией, NCOC проявляет различные 
действенные инициативы по улучшению процесса интеграции новых сотрудников, 
углублению понимания ожидаемых результатов и обязательства по достижению 
«Нулевого целевого показателя».
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Компания NCOC рассказала о необходимости данного проекта, который 
обеспечит аварийную эвакуацию производственного персонала, безопасную 
эксплуатацию островов, работающих в автоматическом режиме, проведение 
работ по капитальному ремонту, запланированного на 2022 год, посредством 
обеспечения необходимой глубины для прохождения барж и доставки 
крупногабаритных материалов. Было подчеркнуто возможное воздействие на 
окружающую среду и меры, которые планируется принять для его смягчения.

 ○ 7 сентября 2020 года перед официальными общественными слушаниями NCOC 
был проведен круглый стол с представителями НПО по проекту МСК, который 
прошел открыто и максимально конструктивно.

 ○ 6 ноября компания NCOC организовала круглый стол по экологическим 
инициативам с участием Управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Атырауской области, Департамента экологии, Инспекции 
лесного хозяйства и животного мира, НПО, казахстанских университетов и других 
организаций. Компания рассказала о выполненных работах по мониторингу 
качества воздуха, экологических исследованиях, экспертизе и аудиту, разработке 
новых нормативных документов.

 ○ 3 декабря были проведены общественные слушания по предварительной 
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оценке воздействия на окружающую среду проекта освоения Кашагана. 
Представители общественности поделились своим мнением о представленном 
документе. Компания NCOC рассказала о плане природоохранных мероприятий 
и вкладе в социально-экономическое развитие региона.

В NCOC разработана широкомасштабная программа информирования заинтересо-
ванных сторон и работы с местными средствами массовой информации по актуаль-
ным темам. Любой житель может задать вопросы, вызывающие у него обеспокоен-
ность, или сообщить о возможном несоответствии ценностям и принципам компании 
(в том числе и на условиях анонимности) специалисту по деловой этике и соответ-
ствию нормам NCOC или воспользоваться для этих целей горячей линией по вопро-
сам соблюдения норм, открытой в 2017 году (см. дополнительную информацию в 
разделе «Деловая этика»).

Предотвращение коррупции
на сайте www.ncoc.kz

11.6. Деловая этика
Честность, добросовестность и справедливость во всех 
направлениях деятельности NCOC являются основополагающими 
принципами, и мы требуем того же от всех, с кем ведем бизнес.

Общие принципы деятельности NCOC применяются ко всем ее направлениям. 
Они содержат описание ожиданий относительно поведения каждого работника 
NCOC, включая казахстанский персонал на прямом найме, прикомандированных 
сотрудников и персонал подрядчиков. Кроме того, от всего персонала NCOC требуется 
соблюдение кодекса деловой этики, в котором описано, как следует применять общие 
принципы деятельности в соответствии с основными ценностями компании. В нем 
представлены практические указания по соблюдению положений законодательства 
и правила взаимодействия с заказчиками, местным населением и коллегами. С 
целью обеспечения соответствия требованиям разработаны и внедрены программы 
информирования персонала и мониторинга. 

Ни одно лицо в NCOC не может потребовать от персонала выполнять действия, 
противоречащие закону, общим принципам деятельности или кодексу деловой 
этики. Если работник сталкивается с таким действием или указанием, он может в 
конфиденциальном порядке сообщить о данной ситуации супервайзеру, специалисту 
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по деловой этике и соблюдению этических норм в NCOC или по линии прямой связи 
по вопросам соблюдения этических норм для проведения дальнейшего расследования 
и возможного принятия дисциплинарных мер. Линия прямой связи по вопросам 
соблюдения этических норм представляет собой веб-сайт, управляемый третьей 
стороной (http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), адрес электронной почты (ncoc.
hotline@deloitte.kz) и номер телефона (8 800 080 15 65), которыми может воспользоваться 
любое лицо, чтобы сообщить о предполагаемом нарушении закона, общих принципов 
ведения бизнеса и кодекса деловой этики, в том числе на условиях анонимности.

Персонал, поставщики, подрядчики или любые другие стороны могут сообщить о 
своей обеспокоенности или возможном несоответствии ценностям и принципам 
компании специалисту по деловой этике и соблюдению этических норм NCOC или 
воспользоваться для этих целей линией прямой связи, включая анонимное обращение. 
Подробности таких сообщений остаются конфиденциальными. Специалист по 
деловой этике и соблюдению этических норм рассматривает заявления, и, в случае 
подтверждения указанных фактов, руководство компании принимает меры в 
соответствии с выявленными обстоятельствами. Компания NCOC не допускает каких-
либо ответных мер в отношении лиц, сообщивших о предполагаемом нарушении 
общих принципов деятельности, кодекса деловой этики, руководства по борьбе с 
взяточничеством и коррупцией или положений применимого законодательства.

Ежегодно в целях формирования этической культуры на рабочем месте NCOC проводит 
обучение по деловой этике и соблюдению этических норм для своих сотрудников и ос-
новных подрядчиков. В 2020 году 588 работников NCOC и четыре генеральных подряд-
чика прошли обучение по деловой этике и соблюдению этических норм. Проведенные 
же расследования в некоторых случаях привели к увольнению сотрудников из компании. 

Общие принципы деятельности

Кодекс деловой этики
на сайте www.ncoc.kz

11.7. Внешний консультативный совет
NCOC следует стандартам передовой практики и поддерживает открытый диалог с 
внешним консультативным советом (ВКС) при разработке «Отчета об устойчивом 
развитии». В состав совета, возглавляемого руководителем Жайык-Каспийского 
Орхусского центра по Атырауской области Шынар Изтелеуовой, входят представители 
ведущих экологических и общественных НПО, академики и представители 
Казахстанской ассоциации природопользователей для устойчивого развития. 

В ходе разработки отчета NCOC провел ряд совещаний с ВКС по обсуждению его 
содержания. Мы получили рекомендации по оптимальному описанию деятельности 
NCOC и наиболее прозрачному предоставлению этой информации общественности. 

В рамках совместных обсуждений были отмечены положительные моменты 
деятельности NCOC в экологической и социальной сферах, а также определены 
вопросы, требующие более пристального внимания и улучшения.
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Галина Викторовна 
АРТЮХИНА
Алматы

Исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 
природопользователей для устойчивого развития» (BCSD Kazakhstan).

Главный редактор журнала «Экология и промышленность 
Казахстана».

Национальный эксперт по вопросам охраны окружающей среды, 
«зеленой» экономики и устойчивого развития в Республике Казахстан.

Галина Христофоровна 
ЧЕРНОВА
Атырау

Председатель Общественного объединения Центр эколого-
правовой инициативы «Глобус».

Инициатор проведения общественного мониторинга и 
общественной экспертизы социально-инвестиционных проектов, 
осуществляемых компаниями-инвесторами в Атырауской области.

Жаксыгуль Шахзадаевна 
МАХАНБЕТОВА
Актау

Директор общественного фонда «Жастар жетістіктері».

Основатель «Гражданского Альянса Мангистауской области» по 
вопросам развития гражданского общества.

Шынар Орманбековна
ИЗТЕЛЕУОВА
Атырау

Директор КФ «Жайык-Каспийский Орхусский Центр».

Внешний консультативный совет

Султанбек  
КАЙЫМ
Атырау

Координатор Каспийского хаба по Целям устойчивого развития.

Руководитель службы качества Атырауского университета нефти и 
газа имени Сафи Утебаева.

Шара 
ЖУМАГАЗИЕВА
Актау

Декан факультета инжиниринга Каспийского государственного 
университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. 

Автор более 40 научных статей в научно-практических 
журналах Казахстана, СНГ и других странах, и публикаций для 
международных научных конференций.

Кирилл Владимирович 
ОСИН
Актау

Директор Неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Гражданский лидер в области охраны окружающей среды, 
развития эко-туризма и волонтерского движения.

Айгерим Жардемкызы  
ДОСКАЛИЕВА
Aтырау

Директор Гражданского центра управления внутренней 
политики Атырауской области. 

Общественный деятель. Благотворительные акции, создание 
фондов, движение за здоровый образ жизни и волонтерское 
движение.
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01 our
report

This is our sixth voluntary report on North Caspian Operating Company (NCOC) sustainable 
development. The report complies with “Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary 
Sustainability Reporting” jointly developed by IPIECA (the global oil and gas industry 
association for social and environmental issues), IOGP (the International Association of Oil 
and Gas Producers) and API (the American Petroleum Institute). 

The report reflects NCOC commitments to sustainable and responsible development of 
Kashagan field aiming to bring long-term benefits for Kazakhstan and the Company’s 
shareholders. It includes NCOC performance highlights in production operations, socio-
economic development and environmental stewardship. 

This report demonstrates the Company’s contribution to achieving Sustainable 
Development Goals aimed at addressing economic, social and environmental challenges 
in Kazakhstan. 

In 2020 we continued to develop Sustainability Report in close cooperation with External 
Advisory Board, (see Section 11.7. External Advisory Board). 

The data in the Report is fully consistent with reports on environmental and socio-economic 
performance of the North Caspian Project made to NCOC shareholders, and to the Republic 
of Kazakhstan in its oversight and regulatory capacities.

Reporting process
at www.ncoc.kz
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UN Sustainable 
Development Goals 
at www.un.org

|   Climate change and energy   |   Local content    |   Social investment    |   People   |
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0

2,500 

million tonnes 
of oil export

Tier 1 or Tier 2 process safety incidents 
for the second year in a row

days without  
Lost Time Incident

02 2020  
milestones 
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0 
COVID-19 cases at the front line 
till July, 2021

3.6
million tonnes 

of sulphur export

Engineering, Procurement, Construction and 
Commissioning contract award for the new onshore 
Water Treating Facilities Project

2020 was the best year on record for
• TRIR and LTIF for both staff and contractors,
• GHG Intensity, and
• Freshwater Intensity

|   Climate change and energy   |   Local content    |   Social investment    |   People   |

165SUSTAINABILITY REPORT   |   2020



03 NCOC 
performance 
data

2017 2018 2019 2020

Products
Oil Production (wellhead, million tonnes) 8.29 13.22 14.13 15.14

Gas Production (wellhead, 
billion standard cubic meters) 4.80 7.70 8.45 9.15

Of which reinjected 
(billion standard cubic meters) 0.32 2.24 3.15 3.81

Sulfur Production Exported (thousand tonnes) 109 1,056 1,207 1,228

Sulfur in block storage, year-end 
(thousand tonnes) 1,121 1,409 1,527 1,594

Health and safety
Occupational injury and illness

Total Recordable Injury Rate (TRIR), 
per million man-hours 0.60 0.44 0.88 0.23

NCOC Employees 0.76 0.66 0.47 0.15

Contractors 0.55 0.36 1.01 0.27

Lost Time Injury Frequency (LTIF), 
per million man-hours 0.32 0.09 0.11 0.06

NCOC Employees 0.30 0.17 0 0

Contractors 0.33 0.06 0.14 0.09

Fatalities 0 0 0 0

Fatal Accident Rate, 
per million man-hours 0 0 0 0

Fatal Incident Rate, 
per million man-hours 0 0 0 0

Number of Process Safety Tier 1 Events 
(per API RP 7542) 3 0 0 0

Number of Process safety Tier 2 Events 
(per API RP 75422) 11 2 0 0

2 API RP 754 is American Petroleum Institute Recommended Practice 754, which classifies process safety 
indicators for the petrochemical and refining industry into four tiers. Tiers 1 and 2 are considered suitable 
for public reporting. See http://www.api.org.
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2017 2018 2019 2020

Environment
Greenhouse Gas Emissions

Direct (Scope 1), thousand CO2-equivalent tonnes3 2,974 3,333 3,068 3,035

Carbon dioxide (CO2), thousand tonnes 2,852 3,158 2,885 2,842

Methane (CH4), thousand CO2-equivalent tonnes 115 167 175 184

Nitrous oxide (N2O), thousand CO2-equivalent tonnes 6.7 8 7.9 8.8

Indirect (Scope 2, imported energy), thousand CO2-equivalent 
tonnes4 10.2 10 8 7.5

GHG intensity, CO2-equivalent tonnes per 1000 equivalent 
tonnes of oil produced5 237 180 159 149

Energy Use

Total, million gigajoules (GJ)6 29.8 42.25 37.63 43.14

Energy intensity, GJ per equivalent tonne of oil produced5 2.36 2.05 1.94 2.11

Total energy exported (imported) by NCOC, million GJ (0,12) (0.11) (0.11) (0.42)

Hydrocarbon Flaring, standard7 million cubic meters 104 63 57.7 47.2

Fresh water

Total volume withdrawn, thousand cubic meters 1,148 964 1,064 812

Total generated from seawater, thousand cubic meters 21 36 39 17.5

Total volume consumed, thousand cubic meters 1,169 1,000 940 762

3 The Global Warming Potential multipliers used to calculate CO2 equivalence are 21 for CH4 and 310 for N2O, 
using 100-year time horizons, based on RoK Ministry of Environmental Protection Order № 280-e(p) of 5 
Nov. 2010 On Approval of Certain Methodologies on Calculation of Greenhouse Gas Emissions. Emissions are 
calculated at the facility level based on approved methodologies and requirements established by the RoK 
Environmental Code and applicable regulation, and consistent with the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories.

4 Calculated from indirect electricity consumption using a demand-side emission factor of 0.919 tCO2/MWh 
for Kazakhstan grid (combined margin) in 2020, per “Methodology for Calculation of Emissions Coefficient 
for Electric Power Systems,” Kazakh Scientific Research Institute of Ecology and Climate of RoK Ministry of 
Environment (2012), based on the EBRD methodology in the Appendix (Lahmeyer International, 2012).

5 The normalization factor for intensity figures in 2020 is 20.397 million tonnes oil equivalent (TOE). This 
is calculated from the total wellhead production of crude oil, dry gas and natural gas liquids (including 
flared gas and gas used for fuel but excluding gas reinjected into the reservoir) in TOE, according to 
“Recommended normalization factors for environmental performance data” in 3rd edition (2015) of IPIECA 
“Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting,” p.37. Physical tonnes of crude oil 
are converted to TOE by multiplying 1.018 TOE/tonne oil. Physical volumes of associated gas are converted 
to TOE by multiplying 0.932 TOE/000 Sm3. The conversion factors are specified in Appendix 2 of the Order 
of the Chairman of the Statistics Committee of the RoK Ministry of National Economy № 160 of 11 August 
2016 “Methodology to form fuel-energy balance and calculation of certain statistics indicators typical for the 
energy industry.”

6 1 megawatt-hour (MWh) = 3.6 gigajoules (GJ).

7 Standard cubic meter at 20°С and pressure 1 atm. The format for reporting amounts flared is established in 
RoK Government Decree № 1104 of 16 October 2014.
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2017 2018 2019 2020

Freshwater intensity, tonnes of water consumed 
per 1000 equivalent tonnes of oil produced5 93 52 55 40

Controlled Discharge to Surface Water

Hydrocarbons, metric tonnes 0 0 0 0

Air emissions

Volatile organic compounds (VOCs) emitted, metric tonnes 9218 943 1,113 947

Sulfur dioxide (SO2) emitted, metric tonnes 41,717 27,949 22,760 14,899

Nitrogen oxides (NOx) emitted, metric tonnes 2,874 2,550 3,711 3,818

Spills to the environment

Number of spills >1 bbl reaching environment 0 0 0 0

Volume of hydrocarbons (oil) spilled, metric tonnes 0 0 0 0

Waste

Total quantity of waste disposed, metric tonnes 26,353 10,976 13,726 4,839

Of which classified as hazardous by local regulation, 
metric tonnes 17,310 5,731 9,092 3,149

 Socio-Economic
Nationalization of NCOC Workforce9

Percentage of national employees in Management 75 80 82 85

Percentage of national employees in technical and engineering 
positions 97 95 95 95

Percentage of national employees in worker and support positions 100 100 100 100

Composition of NCOC Workforce, percent women employees 32 32 29.18 32

Cumulative number of Kazakhstan citizens receiving 
NCOC-sponsored training, thousands 16 16 18 19.3

Cumulative value of intensive job-related training for NCOC 
employees who are Kazakhstan citizens, million U.S. dollars 260 263 289 291

Cumulative payments to local suppliers for goods, works 
and services10, billion U.S. dollars 13.7 14.1 14.8 15.3

Cumulative direct contribution to social infrastructure and 
community donations, in Atyrau and Mangystau Oblasts, 
million U.S. dollars

571,4 640 718,1 818,5

8 Updated data of 2017 Report. 608 tonnes include the emissions from the evaporation ponds.

9 Employees of NCOC N.V. only. “Management” corresponds to NCSPSA Categories 1 and 2, “technical and 
engineering” to NCSPSA Categories 3 and 4, and “worker and support” to NCSPSA Category 5. 

10 Local goods, works and services are defined per the Unified Methodology on local content calculations, 
defined in the 2010 RoK Law On Subsurface and Subsurface Use. 
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04 COVID-19 
response

4.1. Protection measures at company domain 
In February 2020, NCOC developed a 90-day action plan to secure the health and safety 
of the Company’s and contractors’ staff engaged at the operational sites. According to 
the plan, the access to the operations sites was strictly restricted and provided only to the 
critical staff. A mandatory quarantine had been introduced for the front-line personnel 
prior to starting the work at the Company’s facilities.

However, the employees were able to leave NCOC operational facilities provided that they 
needed to pass PCR-testing and the quarantine for re-entering the operational sites.

Additional health and safety measures had been put in place for offshore and onshore 
front-line staff. Eskene West operational site was notionally divided into two sanitary areas: 
a working area and a residential area.

All employees were provided with good accommodation, catering and rest. The terms of 
remuneration were agreed with all parties concerned.

During the 90-day period, no COVID-19 cases were registered at the Company’s operational 
sites.

4.2. Employee support 
Following the declaration of the state of emergency in the country, effective 16 March 
2020, NCOC had transferred most of its employees to the remote working mode with salary 
retention for all staff.

For NCOC it was essential to stay connected with all employees and know their experiences, 
views and feelings with respect to how they are working in NCOC. For that reason, NCOC 
delivered four working remotely pulse surveys aiming to:

 ○ Compare the results with the last year’s feedback;
 ○ Measure the effectiveness of the actions NCOC had put in place to date;
 ○ Corelate the results with the other types of employee feedbacks.

This is a very important feedback channel that helps to address the areas of employees’ 
concern. Feedbacks received from employees showed that the team leadership connect 
with employees is becoming stronger through continuous feedback provision. 

In April 2020, NCOC launched the Employee Assistance Programme (EAP) in partnership 
with EAP Kazakhstan to ensure employees and their family well-being. The programme 
intended to help employees deal with personal and professional issues with the support of 
trained health professionals. 

During COVID-19 pandemic, that kind of assistance is particularly important for employees 
to manage stress and new challenges within their work and family environments.
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Within this programme employees could attend webinars on the below topics:
 ○ «NCOC EAP Introduction» – to learn in depth on how employees and their line managers 

can benefit from the programme;
 ○ «Emotional well-being during pandemic and quarantine»;
 ○ «Emotional well-being of children during pandemic and quarantine»;
 ○ «How to safely organize remote working». 

Respecting privacy of employees and their families, the EAP provided a confidential 
assistance. The programme assisted 106 employees with personal and work-related 
problems. 

With a view to provide an extensive support to its staff and their family members based in 
Atyrau, Aktau and Nur-Sultan, the Company handed over 300,000 disposable masks during 
the early months of the coronavirus outbreak.

Since the pandemic announcement none of the company staff has been dismissed. 

4.3. Reaching out to the community 
Monitoring the COVID-19 situation, the Company decided to purchase vital medical 
equipment very early in 2020. The list included artificial lung ventilators, oxygen stations, 
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modern ultrasound machines, defibrillators for intensive care units of Infectious Diseases 
Hospitals, multi-purpose hospital beds, medicines, personal protective equipment for 
medical staff, ambulance cars and many others items including medications and additional 
capabilities for the local health care system. 

In total, over 3 billion tenge were allocated as direct assistance to the healthcare systems 
of Atyrau and Mangistau regions to fight against COVID-19. 

NCOC built 2 modular-type infectious diseases hospitals with a capacity of 200 beds and 
the value of over 8 billion tenge each in Atyrau and Aktau. Each hospital is fully fitted with 
modern medical equipment including dedicated oxygen supply lines to support care for 
patients in severe condition.
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As a joint initiative of the Company and other operators, intensive care doctors have been 
brought from the UK to support the local healthcare system.

Apart from healthcare system, NCOC has also supported educational institutions 
delivering 1,200 computers for children from low income families for online education. 

NCOC employees also organized a voluntary charity campaign to support elderly and 
vulnerable people who faced difficulties because of quarantine. 200 families in Atyrau 
Oblast and 126 families in Tupkaragan District and Mangystau Oblast received support 
for about of 4,5 million tenge. 

Additionally, NCOC frontline staff collected over 4 million tenge to purchase and donate 
lung ventilator and oxygen concentrator to Atyrau Regional Hospital.

4.4. Engagement with contractors during COVID-19 
pandemic 

Our business relations with our contractors are based on teamwork, 
responsibility, responsiveness and understanding.

NCOC considers protection of health, safety and welfare of our people as the highest value 
and it applies not only to our direct NCOC employees but also to our contractors. 

47 critical contracting companies with over 2,000 people work for NCOC at different 
locations.

At the earliest stage of the pandemic response NCOC identified contractor companies as 
one of the main stakeholders. 

NCOC actively engaged with the management of contractors and subcontractors and 
monitored the compliance with the Labour Code requirements. Furthermore, NCOC 
initiated a shorter term of payment (from 42 to 21 days) to contractors registered in the 
Republic of Kazakhstan during the state of emergency and quarantine period.

Since the end of February 2020, we timely informed them on different amendments and 
changes related to epidemiological situation, changes in the country categories, hygiene 
rules, travel restriction, employer responsibilities, and other rules introduced in the Republic 
of Kazakhstan.

Before the launch of “90 days operational area” or “bubble” concept, NCOC together with 
Contractor companies’ CEOs have identified the priorities to ensure the effective response:

 ○ All required health and sanitation measures;
 ○ Pay, conditions, industrial relations plans.

Contractors’ Business Response and Preparedness Plans on COVID-19 were also aligned 
with NCOC plan. It had five key work streams:

 ○ Limit the virus exposure to our people;
 ○ Effective and timely communication;
 ○ Medical treatment;
 ○ Business continuity;
 ○ Social stability.

All these streams are still strongly followed.
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05 health 
and safety

5.1. Work safety

Ensuring our employees and contractors stay safe and healthy is NCOC top priority. We 
work tirelessly to prevent any harm to our workforce and to have no leaks across our 
operations. We proudly display this as our Goal Zero ambition.

We expect everyone working for NCOC, whether employee or contractor, to intervene and 
stop a work that may appear unsafe.

The Company openly reports and investigates incidents and near misses. We aim to learn 
from these incidents and share findings to improve safety performance.

NCOC employees and contractors must meet all safety standards and requirements 
including our Golden Rules (see Sustainability Report 2015). These rules help us to focus on 
safety critical areas thereby allowing us to make significant progress in preventing serious 
incidents.

Even with the exceptional challenges presented by the pandemic in 2020, our Goal Zero 
ambition never wavered. We used this opportunity to understand exactly what was critical 
and ensuring our approach was fit-for-purpose given the distractions and turmoil of the 
pandemic crisis.

General Health Safety Security 
and Environment Policy
at www.ncoc.kz
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In 2020 NCOC reflected on the safety performance and what was needed to make a step-
change in the prevention of injuries. We reviewed the causes and patterns of injuries, our 
engagement with contractors and the effectiveness of preventative tools such as Permit-
to-Work systems. 

We have taken 2020 approach to safety with a more consistent focus on the way we worked 
with our contractor partners and our high-risk areas. We also improved worksite oversight 
and supervision by freeing up front-line supervision from administrative load and driving 
supervisor accountability. 

We continue to work to prevent incidents through maintaining safety barriers and training, 
our focus on improving the competency of our workforce. Our efforts on improving the 
skills of those personnel who were responsible for ensuring safeguards in place were 
properly managed.

In 2020 we achieved dramatic improvements in our safety performance and completed the 
year with the best results we ever had. The number of injuries per million working hours – 
the total recordable injury rate (TRIR) – was 0.23. The number of injuries that led to time off 
work (LTIF) also reduced to the lowest level ever – 0.06. This represents 74% reduction in 
TRIR and 45% reduction in LTIF.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total recordable injuries 24 31 15 10 24 4

Lost time injuries 9 11 8 2 3 1

Numbers within the gold
diamond represent
incidents with an actual
or potential severity
level fatality or life-altering
injury – HiPo

Multiple Fatalities

Fatality

Life-Altering Injury

Lost Time Injuries 1
Restricted Workday Case 3

Medical Treatment Case 0
First Aid 11

Near miss, fire, property damage,
vehicle incidents77

11

4

0

0

0

0

0

0

HiPo Diamond Triangle 2020

Our performance improvement is also seen in the reduction of High Potential Incidents 
(HiPos). We completed 2020 with zero high potential incidents compared to thirteen 
last year.

Investigating and lessons learnt 
NCOC reports and investigates incidents to understand the underlying causes, including 
the technical, behavioral and organizational reasons. The Company shares learnings and 
takes steps to mitigate future incidents at work sites. We aim to use those findings to 
improve our standard ways of working in similar activities. We work to create sustainability 
in our approach by applying lessons learnt.

5.2. Workforce health
NCOC is committed to protect and promote healthcare and welfare of its people. We are 
constantly identifying the opportunities to improve workforce health through different 
health programmes. 
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The Company provides qualified medical services to its employees and their family members 
through local specialized medical services providers and encourages personnel to undergo 
periodic medical examinations. 

In addition to medical insurance, NCOC implements the Medical Assistance Programme 
aiming to support employees and family members facing serious health issues. 

To keep employees healthy and fit, NCOC covers the expenses for gym and health club 
assistance. Besides, all NCOC camps have gyms and sports grounds where various sports 
competitions are organized. Caring for its drivers who spend most of their hours sitting, 
the Company has organized for them a fitness corner near the vehicle parking facility. 
Regular exercising not only helps drivers to maintain good physical condition, but also 
better perform their jobs and focus on safety. 

The vacation wellness support programme that was launched to promote employees’ 
health and wellbeing is yet another benefit for NCOC people. 

To ensure COVID-safe workplaces, NCOC has set up a robust health and safety measures in 
the offices and sites in accordance with the requirements of state public health authorities 
and its own safety and hygiene protocols. These include:

 ○ Temperature screening;
 ○ Social distancing;
 ○ Face mask wearing;
 ○ Cleaning and disinfecting;
 ○ Bactericide lamps, etc.

NCOC Energize campaign promotes healthy lifestyle in the professional and personal lives 
of its employees. Through this campaign a number of educational and fitness initiatives are 
being provided to encourage everyone to practice healthy living habits and to exercise more.

5.3. Transport safety
Transport safety is a key concern of NCOC everyday logistics activities, such as conveying 
large numbers of people, delivering materials and equipment using land, sea and air 
vehicles. The Company adopted international standards supported by industry standards 
and best practices to manage the safety risks and drive to Goal Zero regarding any 
possible injuries and incidents. Thus, we developed a comprehensive transportation 
safety management process to minimize risks and promote transportation safety, which 
includes:

 ○ Risk identification;
 ○ Safeguards to minimize threats, and recovery measures to mitigate incident 

consequences, if one occurs;
 ○ Audit and assurance to test the effectiveness of safeguards and assurance measures; 
 ○ Competency assessment for safety critical positions;
 ○ Training for personnel to develop skills and knowledge to perform their jobs safely.

We have systems in place for 1) reporting leading and lagging key performance indicators that 
enable interventions to eliminate repeated incidents and minimize the likelihood incidents 
happening in the future, and 2) behavioral-based safety observation with programmes like 
SAFE-R and Lead2Safety that provide feedback on worker behaviors, tracking and analysis of 
observations, and a process for identifying and implementing actions for improvement.

With strong leadership and guidance in 2020, the Company reached high transport safety 
performance. 
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30% of low potential incidents were road traffic incidents caused by third party. It was a 
great performance from all involved Company staff and the contractors who support our 
activities.

Road Transport remains one of the highest risk activities of NCOC with approximately 500 
vehicles supporting the assets daily, and with an annual exposure of 25 million kilometers 
driven in a normal year. However, the impact of COVID-19 in 2020 reduced activity levels to 
11 million kilometers as non-critical trips were stopped. 

All light vehicle drivers take mandatory defensive driver training every 2 years and bus 
drivers – once a year. 

All vehicles of the Company have in-vehicle monitoring systems (IVMS). They help to monitor 
driver’s behavior on the road such as speeding, harsh breaking and seat belt compliance.

The Company require its drivers and employees to follow transport safety rules:
 ○ Follow a prescribed route for road journeys;
 ○ Wear seat belts;
 ○ Avoid using mobile phones or any other devices while driving and adhere to speed 

limits.

In 2020 for the first time we registered 0 high potential incidents during the winter 
months. Moreover, to support the local communities, NCOC distributed high visibility 
paints and reflective bands for animals among farmers. These paints and bands will 
reduce the likelihood of traffic accidents involving animals in darkness and low visibility 
on the roads.
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Aviation. In 2020 NCOC completed 572 helicopter flights totaling 541 flying hours 
without incident. These flights transported 8,928 passengers between Atyrau and 
D-Island. 19 Medevac flights were conducted, including three at night. Throughout the 
year, the winching drills were undertaken to ensure the flight crews are prepared if they 
are called upon. 

Marine. The Caspian Falcon hovercraft was successfully used during the year to medevac 
unwell employees from D-Island when it was not possible due to flight restrictions to 
deploy the helicopter. Assurance engagements with our contractors ensure a high level of 
compliance with our operating standards and provide learning opportunities for continuous 
improvement. 

Warehousing, heavy lifting. These activities are routine and repetitive in nature and 
therefore we apply controls to ensure that complacency does not become a factor. For 
non-routine activities such as lifting over-sized items we prepare detailed lifting plans and 
get necessary approvals from subject matter experts.

5.4. Process safety and asset integrity
Process safety management is about keeping our product in pipes, tanks and vessels to avoid 
any harm to people and the environment.

The process safety starts with ensuring quality design of facilities and requires continuous 
attention to proper operation of all our facilities so that they are operated safely, well 
maintained and regularly inspected. 

NCOC operating standards and procedures define the controls and physical barriers we 
believe are necessary to prevent incidents.

We regularly inspect, test and maintain these barriers to ensure they meet industry standards. 
The Company takes all possible efforts to prevent even the smallest weeps and seeps that 
could cause loss of containment. When leaks are identified, our priority is to fix them. We 
utilize a system of barriers and recovery measures as a bow-tie model whereby process safety 
hazards are managed through prevention and response barriers.

The Company shifted its focus to leading indicators of process safety to understand and 
measure success, rather than focusing just on lagging indicators, such as the absence of 
safety incidents.

Process Safety Fundamentals
NCOC continues to strengthen barriers that involve critical safety tasks carried 
out by frontline staff via embedding a Process Safety Fundamentals across. These 
Fundamentals provide clear guidelines for good operating practice to prevent 
unplanned releases of hazardous materials. The Company encourages its employees 
and contractors to use them in daily conversations to identify safety dilemmas, so 
they can be resolved.

Process safety performance
In line with industry standards, we measure and report process safety incidents according 
to significance, with Tier 1 as the most significant.

We continued our 2019 success and maintained the number of Tier 1 and 2 operational 
process safety events at 0 in 2020.
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Tier 1 and Tier 2 Incidents 2017–2020  
(ref API RP 754)

Process Safety Fundamentals

1

2
1

2

МОС

Always use two barriers 
for hydrocarbons and 
chemical drains & vents

Do not make a change 
without a proper MOC

Do not leave an open 
drain or critical transfer 
unattended

Verify for complete 
tightness after 
maintenance work

Take interim mitigating 
measures in case of 
failure of Safety Critical 
Equipment

Always check that 
equipment is pressure 
free and drained, 
and provides safe 
isolation before start 
maintenance work

For all defined high risk 
activities, follow the 
procedures and sign off 
after each step

Perform MOC and install 
backflow protection 
when connecting utilities 
to process

Walk the Line – Verify 
and validate any line up 
change

Respond to critical 
alarms
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6.1. Fresh water
NCOC is committed to maximize conservation of fresh water.

Efficient water management can influence the availability of water for the local environment, 
socio-economic development and future demands. That is why we manage water use in an 
intelligent and responsible way. 

The total volume of water withdrawn during NCOC operations in 2020 was 812 thousand m³. This 
includes 17.5 thousand m3 of desalinated fresh water. The return water from the desalination 
unit in the volume of 55.1 thousand m³ is discharged into the sea in accordance with the 
special water use permit. The volume of fresh water consumed by NCOC onshore facilities 
is 762 thousand m3. 

As compared to the previous year, there is a trend in decrease of freshwater consumption. 
This is caused by suspension of many operations at NCOC facilities due to the quarantine 
and restrictions regarding the access of the contracting personnel to the Company’s sites 
because of COVID pandemic.

Accordingly, the volume of fresh water consumed per unit of production in 2020 was 40 
tonnes of water per thousand equivalent tonnes of oil.

Offshore facilities also need fresh water: about 17.4 thousand m³ were produced by offshore 
desalination units in 2020. This replaced fresh water that would otherwise be sourced from 
onshore. 

06 environmental 
stewardship

Water risk 

Polices, plans and programmes
at www.ncoc.kz
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In 2020 NCOC treated and recycled about 60.7 thousand m³ of water for greenbelt irrigation, 
dust suppression at onshore facilities in Mangistau and Atyrau Oblasts and for domestic 
use at the offshore facilities. The highest effect can be achieved by water recycling in the 
process. Thus, the volume of water recycling in 2020 was 324.4 thousand m³. As reported 
last year, NCOC decreased the total amount of water withdrawn for Bolashak OPF needs 
from the Astakhan-Mangyshlak pipeline by recycling water from the Tail Gas Treatment Unit. 
In 2020 NCOC continued to pursue plans for additional wastewater treatment. Completion 
of the new water treatment facilities, expected in 2022, will further reduce water intake up 
to 70% and enhance the quality of water discharged into evaporation ponds.

6.2. Biodiversity of the Caspian ecosystem
The conservation of biodiversity is a prerequisite of the welfare for present and future 
generations. Therefore, the protection and conservation of the unique biodiversity in the 
Caspian region is a top priority for NCOC in global sustainable development.

Biodiversity Action Plan
The conservation of biodiversity in the Caspian Sea and its coastal areas is an integral 
part of NCOC activities under the NCPSA. Due to the completion of onshore and offshore 
construction and transition of the Project for Kashagan development to the stage of 
Experimental Development (EP), the decision was made to update the Biodiversity Action 
Plan (BAP). In 2020 NCOC completed the update of the BAP. 

The main objective of the BAP is the conservation and improvement of biodiversity 
through identification and proactive management, minimization of potential impacts and 
operational risks at the EP phase. 

In early November 2020, the Plan was presented to the public. It provides a set of actions 
for biodiversity study and conservation and raising the public awareness and involvement 
about biodiversity of the region.
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The BAP planned actions cover three areas: 
1. Study of offshore and onshore biodiversity for its further conservation; 
2. Use of advanced practice;
3. Support of environmental programmes.

Study of offshore and onshore biodiversity
The activities aimed at biodiversity study and conservation include:

 ○ Regular monitoring of onshore and offshore environmental parameters as part of 
compliance monitoring;

 ○ Surveys of the Caspian seal population.

Biodiversity of the North-
Eastern Caspian Sea
at www.ncoc.kz
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 ○ Birds observations, environmental surveys in the Zhayik river;
 ○ Development of a biodiversity geographical information system;
 ○ Landscaping works in the OPF «Bolashak» sanitary protection zone;
 ○ Development of a sensitivity map for the North-Eastern part of the Caspian Sea;
 ○ Surveys of the artificial island colonization with bottom organisms;
 ○ Release of fish youngsters from the sturgeon hatchery into Zhayik-Caspian water 

basin.

Use of advance practice
This area includes use of advanced technologies for biodiversity study and conservation:

 ○ Use of unmanned aerial vehicles for wildlife surveys;
 ○ Multispectral survey of the Caspian seal population;
 ○ Creation of a sturgeon breeding scientific centre.

Support of environmental programmes
The Environmental Programmes are aimed at implementation of the following initiatives:

 ○ Collaboration with specially protected natural areas management and authorized 
organizations for the wildlife protection within the framework of biodiversity data 
sharing; 

 ○ Raising public awareness regarding biodiversity conservation issues;
 ○ Publication of popular science information on biodiversity conservation; 
 ○ Support of environment protection events;
 ○ Issue of the Red Book of Flora and Fauna in the Republic of Kazakhstan; 
 ○  Support of initiatives on protection of Ustyurt population of saiga and provision of 

consulting and logistics support to Wildlife Rehabilitation Centres;
 ○ Logistics support to Wildlife Rehabilitation Centres.

Implementation of the BAP allows applying a comprehensive, coordinated and coherent 
approach to biodiversity conservation and environment protection during operations at 
the Kashagan EP phase. 

The actions in the Plan envisaged for the period 2020-2025 can be amended and 
supplemented, if needed, depending on the current conditions.

Environmental Monitoring Studies 
of the North-Eastern Caspian Sea during 
NCOC N.V. Petroleum Operations 
in the period 2006–2016
at www.ncoc.kz

NCOC Environmental Surveys 
and Initiatives
at www.ncoc.kz
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Caspian seal
Caspian seal Pusa caspica (Gmelin, 1788) is the only marine mammal and the endemic 
species inhabiting the waters of the Caspian Sea. The most important zone for the 
Caspian seals is the northern part of the sea, where they concentrate from autumn to 
early summer for breeding, which is one of the most significant and vulnerable stages of 
their life cycle. 

In recent decades, the natural changes in the ecosystem of the sea (air and water 
temperature increase, sea level drop, reduction of ice coverage in winter, etc.) have 
been recorded, which result in changes of the marine environment and the condition 
of the Caspian aquatic organisms. The Caspian seal population is in a critical situation. 
Its number dropped in 2005-2012 from 1 million species at the beginning of the 20th 
century to 150,000 species according to the Caspian International Seal Survey (CISS). 

Since 2008, the Caspian seal has had an “endangered” status on the Red List of the 
International Union for Conservation of Nature.

Scientists of the Pre-Caspian states register a drastic decline in the seals number and 
the threat of their extinction and proposed to the governmental bodies to include the 
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Caspian seals in the National Red Books. In March 2020, these endangered species were 
included in the Red Book of the Russian Federation. At the end of November 2020, the 
RoK Governmental Resolution No.746 dated 9 November 2020 came into force and 
included the Caspian seal in the List of Rare and Endangered Species of Animals (the Red 
Book of the Republic of Kazakhstan).

Earlier in 1993, the Caspian seal was included in the Red Book of Azerbaijan, in 2011 – in 
the Red Book of Turkmenistan. At the initiative of Iran in 2017, the Caspian seal is included 
in Annexes I and II of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals (Bonn Convention).

As in all previous years, starting from 2005, NCOC conducted winter monitoring of seals 
in 2020 involving Kazakh experts (Kazakhstan Agency of Applied Ecology LLP (KAPE)) 
and supervised by scientific-research institutes (Russian Federal Research Institute for 
Fisheries and Oceanography (VNIRO), Volga-Caspian branch of the VNIRO). 

The monitoring was performed from Mangystau-3 and Tulpar icebreakers carrying cargo 
between Bautino Offshore Supply Base and Kashagan field with the direct involvement of 
experts – seal observers. In 2020, the monitoring took place in the period from January 
29 to February 23. 

In addition to scientific data collection, on-board observers help the ship captains to avoid 
seals, in compliance with the mitigation recommendations developed by marine mammal 
experts at the start of the project. This is complemented with helicopter reconnaissance 
flights over the seal concentration areas. The reconnaissance results are reported directly 
to the icebreakers, where captains and seal observers define the safest navigation route. 
Recently, the thermal infrared cameras have been installed on all NCOC icebreakers. 
These cameras enable observers to watch the seals day and night, in blizzard or fog, at 
the distance of hundreds of meters from the vessel, which allows bypassing the seals in 
advance.

Comprehensive Caspian seal surveys programme
The successful implementation of the Programme for Comprehensive Caspian Seal 
Surveys initiated by NCOC was continued in 2020 within the jurisdiction of the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation.

The leading participants of this programme are the Kazakh Agency of Applied Ecology 
LLP (KAPE) and the A.N. Severtsov Institute for Ecology and Evolution under the Russian 
Academy of Sciences (IEE RAS), Federal State Scientific Institution. At different stages, the 
research involves scientists from various scientific organizations: testing laboratory of the 
Chemical-Analysis Centre – Kazakh Agency of Applied Ecology LLP, Institute of Zoology 
under the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Scientific 
and Production Centre of Microbiology and Virology LLP (NPC MiV), Kazakh Scientific 
and Production Centre of Fishery (KazNPCRH), M.V. Lomonosov Moscow State University, 
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology of K.I. Scriabin Federal 

NCOC N.V. Caspian Seal 
Protection Measures
at www.ncoc.kz
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State Budget Educational Institution of Higher Education (FGBOU VO MGAVMiB – MVA of 
K.I. Scriabin), Federal Research Centre of Fundamental and Translational Medicine Federal 
State Budget Scientific Institution (FGBNU FIC FTM), I.D. Papanin Institute for Biology 
of Inland Waters under the Russian Academy of Sciences, Scientific and Production 
Association “Typhoon”.

2020 was a challenging year for the arrangement of offshore environmental surveys 
because of quarantine sanctions. Yet, despite multiple quarantine restrictions the 
Programme of Comprehensive Seal Surveys was successfully completed. In February 2020 
a multi-spectral aerial survey of the pupping grounds on ice in the Kazakhstan sector of 
the North Caspian Sea was carried out with use of Piper PA-34 fixed wing laboratory. 

Due to unusually mild winter, the main pupping grounds were found far eastward from 
their normal location, just 17-20 kilometres away from Kashagan field, which is much 
closer than in the previous years. Moreover, the existing ice cover from the coastline 
to the sea edge was mainly represented by the so-called “grey” ice with numerous ice 
holes barely frozen. The edge itself was mostly composed of crushed ice, consisting of 
different size non-fixed ice floes, thus providing an extremely unfavourable environment 
for pupping. 
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Regular counts of seals in the Caspian Sea with use of modern techniques and aerial 
surveys and further processing of the acquired data shall be conducted at least for 
three years (winter seasons) in order to identify the trends in changes of the Caspian 
seal population. 

Like in 2019, a multi-spectral survey technique – a synchronised aerial survey in 
the infrared and visible range of the pupping grounds of the Caspian seal – was 
employed. The instrumental seal counts on ice allowed identifying 58,200 pups and 
119,000 adult species. In 2020, according to the preliminary upper and lower limits 
estimation of the total population based on the data of the multi-spectral aerial survey 
of the seals ice rookeries, the abundance of the Caspian seals was 280,000 – 350,000 
species. 

Since the distribution of the Caspian seal pupping grounds in the Kazakhstan and Russia 
zones varies significantly in different years depending on the winter climate and ice 
conditions, it is necessary to perform seals counts in the entire water basin of the North 
Caspian Sea. Thus, the spring seal surveys in the moulting grounds were successfully 
carried out as follows: in April – within the Russian water area on the Maly Zhemchuzhny 
Island and the adjacent water basin, in May – within the Kazakhstan sector of the Caspian 
Sea on the sand bars close to the North Caspian Sea Channel. During the seal surveys from 
a sea vessel and with UAV use within the Russian sector of the North Caspian Sea over 
1,000 seals were counted whereas an aerial survey over the Kazakhstan sector identified 
more than 3,000 species. 

In autumn, the Caspian seal surveys were continued within the Russian water basin in 
the period from October 6 to 18 and in the area of the North Caspian Marine Channel 
(Prorva) in the period from November 1 to 13. Morphometric surveys were completed 
with acquisition of biological material for genetic, hormonal, serological, molecular and 
virological, toxicological, and other studies. The seals count within the Russian sector 
covered the area from Astrakhan Natural Reserve to the Maly Zhemchuzhny Island and 
the Volga-Caspian Canal with biological sampling from six dead and two live species of 
the Caspian seal. In addition to the morphometric and other studies, the tagging of 11 
seal species with satellite sensors was performed in the Kazakhstan sector. 

Ichthyofauna
The modern ichthyofauna of the Caspian Sea, as compared to the open seas, does not 
have a high species diversity and consists mainly of indigenous species. It comprises of 139 
species and subspecies of fish and fishlike, five species of which are included in the Red 
Book of the Republic of Kazakhstan.

Spring, summer and autumn fish surveys are performed regularly at NCOC offshore sites. 
The process of ichthyofauna monitoring in 2020, like in the previous years, is characterized 
by specific features and requirements that differentiate it from other types of environmental 
surveys:

 ○ Frequency of observations based on a fixed grid of monitoring points (stations);
 ○ Unification, standardization of tools and methods of observation;
 ○ Efficiency of review and interpretation of observed changes to identify ongoing 

changes and ensure timely response.

Such requirements allow obtaining the comparable data on fish stock trends.

The 2020 monitoring surveys of the North Caspian ichthyofauna carried out by a licensed 
contractor within the Company’s Contract Areas identified 70 species and subspecies of 
fish, which is over 50% of the nominal list of fish inhabiting the Caspian Sea. 
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Sturgeon fish is the most valuable fish species in the Caspian Sea. These species are 
currently endangered. In 2014 the Caspian states reached an agreement to ban commercial 
fishing of sturgeon to restore its population. 

In 2020 NCOC released 250,000 sturgeon fries to maintain the population of valuable 
relict fish as part of the Fish Damage Compensation Environmental Programme. The 
Company plans to continue the release of sturgeon fries into the Zhayik-Caspian basin in 
the coming years.

Bird surveys in 2020
The North Caspian wetlands are the important grounds for over 280 bird species migrating 
from Eurasia to Africa and India and nesting on the Caspian Sea coast and in the deltas of 
inflowing rivers. The reed beds in this area are used by birds as shelters and for rest during 
the wintering, nesting and migrating periods. 

NCOC realizes the importance of the region for preservation of global biodiversity and 
thus, it performs annual and regular seasonal birds’ surveys since 2000: 

 ○ Two annual surveys during seasonal migrations (spring and autumn);
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 ○ Studies of nesting birds’ distribution in the coastal area during the reproduction period;
 ○ Monitoring of wintering grounds for waterfowls and semiaquatic birds;
 ○ Observations in the onshore and offshore areas and in the nesting period in summer.

Ornithofauna surveys cover the extensive area from the Volga delta in the west to the 
Emba delta in the east, from Atyrau in the north to Aktau in the south. 

The survey teams include NCOC ecologists, lead scientists and ornithology experts of 
Kazakhstan involved by the licenced contractor for wildlife monitoring studies, and 
inspectors from the Atyrau Oblast Department of Ecology and the Oblast Territorial 
Forestry and Wildlife Inspectorate.

In 2020 the spring surveys were canceled due to the sanitary and epidemiological situation 
and relevant restrictions. In summer, the surveys were carried out only onshore. 280,000 
birds were recorded during the autumn survey on the northern coast westwards to the 
Volga river and eastwards to the Emba estuary. The average density of birds in the Volga-
Ural fluvial area has reached the maximum values for all these years, i.e. over 18,300 per 
allotment (30-35 km2). Though the survey programme has been curtailed, the density of 
birds’ distribution suggests a high number of mass species in the North Caspian Sea. 

|   Climate change and energy   |   Local content    |   Social investment    |   People   |

191SUSTAINABILITY REPORT   |   2020



Case study

Ornithofauna surveys in the area 
adjacent to Atyrau airport 
The world practice knows extremely high risks associated with birds’ strike to aircrafts, particularly, to airplanes. 

NCOC cares about the safety of the aircrafts using Atyrau airport, and thus, it decided to take actions 
aimed at assessing the ornithofauna risks and developing recommendations for their mitigation through 
ornithofauna observations in Atyrau airport adjacent areas.

Such activities were intended to address few tasks:
 ○ Identify the conditions that could potentially cause a bird’s strike hazard, for example, specific 

features of infrastructure, vegetation cover, land use rules and the nature of activities in the pre-
airport area;

 ○ Identify the bird species’ composition, migration routes in the surveyed season, recording the 
behavior of birds depending on the season and the time of the day;

 ○ Assess the risks of a strike of identified bird species to aircrafts;
 ○ Develop actions and recommendations regarding deterrents for birds presenting a hazard;
 ○ Develop recommendations on feasible modifications in the airport adjacent area in order to 

reduce attractiveness of this area for birds and recommendations on mitigation of ornithofauna 
risks by in-house aerodrome service units.

The field birds’ surveys were carried out by qualified bird experts with use of an UAV.

As a result, NCOC Aviation and Atyrau International Airport JSC were proposed specific actions given the 
ornithological situation in Atyrau and international practice regarding risks mitigation and protection of 
airplanes from collision with birds. In addition, effective technical and biological means for protection of 
airplanes from collision with birds were proposed. 

The Caspian Sea level continues to drop in 2020 resulting in a further decrease of the grounds 
suitable for birds on the northern coast. Accordingly, number of birds in the interdelta areas 
of the northern coast reduced due to their drainage and increased in pre-delta areas. It 
was also noted that ongoing dredging operations along the fish channel in Ural delta have 
created favourable conditions for the mass movement of fish in a relatively small area and 
have attracted fish-eating birds from a large area, inducing a high concentration of birds 
(up to 2,000 Dalmatian pelicans (Pelecanus crispus), over 500 white pelicans (Pelecanus 
onocrotalus), and about 15,000 cormorants (Phalacrocorax carbo)).

6.3. Discharges to water
NCOC follows zero-discharge policy: no disposal or discharges of waste and treated 
wastewater into the natural surface waters including the Caspian Sea.

NCOC uses lined evaporation ponds as the safest available method for managing treated 
industrial water. Treated wastewater from industrial processes and treated domestic 
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effluents are discharged via the strainer filters into evaporation ponds/ gathering ponds for 
further evaporation.

The total volume of hydrocarbons discharged with treated domestic effluents and industrial 
water into evaporation ponds was 1.85 tonnes in 2020. A significant decrease in hydrocarbon 
discharge into evaporation ponds versus the previous year is due to the fine tuning of 
wastewater treatment process.

NCOC obtained all permits for discharge of treated water to evaporation ponds in 
accordance with environmental requirements of the Republic of Kazakhstan.

In 2020 NCOC started execution phase of the new onshore Water Treating Facilities Project. 
This major project aims to further reduce water intake from the Astakhan-Mangyshlak 
pipeline up to 70% and enhance the quality of water discharged into evaporation ponds 
by extra treatment of the water from Onshore Processing Facility. The environmental effect 
of the treated wastewater quality is the reduction of pollutants such as methanol, oil, H2S, 
iron and suspended solids. 

The Water Treatment Facility is expected to be in operation in early 2023.

6.4. Non-GHG air emissions
The primary air emission sources at NCOC facilities include flaring units, gas turbine units, 
heating and hot-water boilers and diesel generators. 

The flaring unit is a part of any oil and gas production facility and functions as a so-called 
“relief valve” of the plant to ensure safe operation of the facility. A small ignition flame 
burns at all times, to ensure readiness to flaring. The height of the flaring unit ensures 
maximum dispersion of combustion products in the air. Power is supplied to onshore 
and offshore facilities by gas turbines units running on associated gas produced from 
Kashagan field. The turbines are equipped with special burners designed to reduce 
nitrogen oxide emissions. Boilers produce steam, heat water and provide heating for 
buildings. Boilers run on fuel gas, however, use of diesel fuel is also possible. Diesel 
generators are used only for stand-by power generation. 

In 2020, the volume of non-GHG air emissions from all NCOC operations was 23% of 
permitted volumes, and totaled: 

 ○ 947 tonnes of volatile organic compounds (VOCs);
 ○ 14,899 tonnes of oxides of sulfur (SOx);
 ○ 3,818 tonnes of oxides of nitrogen (NOx excluding N2O, which is reported under 

GHG air emissions).

SOx emissions at onshore and offshore facilities that make 94-76% of overall Non-GHG 
air emissions consistently reduced from 2017 through 2020 owing to:

Under-plume monitoring

Monitoring at Emission 
Sources
at www.ncoc.kz
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 ○ Reduction in gas flaring volumes;
 ○ Improvement of indicators of reliability and availability of technological 

equipment. 

NOx emissions were higher versus 2019 due to increase in hydrocarbon production. VOC 
emissions were lower because of downtime of living quarters and support barges due to 
limited operations at production facilities in the quarantine period.

Air monitoring is an important part of NCOC general programme for industrial environmental 
monitoring. It includes the following several components:

 ○ Under-plume monitoring;
 ○ Monitoring at emission sources;
 ○ Air quality monitoring stations (AQMS).

Air quality monitoring stations
Supported financially and technically by NCOC, 20 automatic stations for continuous 
monitoring of the air quality are installed in Atyrau City and Atyrau Oblast. 4 stations are 
located along the perimeter of the 7-km sanitary protection zone of Bolashak OPF; 7 more 
stations are installed in nearby and remote from the OPF settlements including Dossor and 
Makat; and 9 stations are located in Atyrau city. 

The AQMS operate on a 24/7 basis and continuously measure the concentrations of 5 
components (hydrogen sulphide, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide and 
carbonic oxide), which are the main air pollutants, as well as meteorological parameters 
determining the conditions of contaminant dispersion in the air (wind speed and direction, 
temperature, barometric pressure and relative humidity).

The data from NCOC air quality monitoring stations 
is available for Atyrau community

In 2020 ʺKazhydrometʺ RSE developed and rolled out the mobile application AirKz and 
an interactive map of environmental data which allows online monitoring of current air 
parameters in the entire territory of Kazakhstan by any person.

NCOC took part in the project under the Roadmap for Comprehensive Solving of Environmental 
Problems in Atyrau Oblast dated 21.09.2020. 

In the course of the project implementation, the Quadruple Agreement regarding sharing 
the information about the air quality was signed between NCOC, Atyrau Oblast Branch of 
ʺKazhydrometʺ RSE, Atyrau Oblast Department of Ecology and Atyrau Oblast Department of 
Natural Resources and Environmental Management. 

The project was successfully completed by December 2020. The air quality 
data from 8 stations of the Company located in the main microdistricts 
of Atyrau City (Zhilgorodok, Avangard, Vostok and others) is available 
on ʺKazhydrometʺ RSE interactive map (https://maps.hydromet.kz/) 
and in the AirKz application that can be installed via App Store or Play 
Market.
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Case study

Comprehensive air quality studies 
within Atyrau City and in Eskene West, 
Bolashak OPF location area
In 2019 NCOC launched the Project “Comprehensive Air Quality Studies within Atyrau 
City and in Eskene West, Bolashak OPF location”. This Project was initiated to respond the 
residents’ concerns about the deterioration of air quality caused by increase of operational 
emissions in the region and their negative impact on the health of the people. 

The Project is intended to systematize, analyze and summarize the historical monitoring 
data acquired by both NCOC and Atyrau Oblast Branch of Kazhydromet RSE, as well as to 
implement the extended air monitoring for pollutants which are the most significant for the 
control of the morbidity rate of the population.

This work will allow assessing the trend of changes in the quality of atmospheric air and the 
time and space of pollutants distribution in order to identify the negative effects of natural 
and anthropogenic factors.

The Atmospheric Air Monitoring Programme was developed under the Project and 
presented to the public for discussion at a Round Table on November 6, 2020. 

According to the Programme, the monitoring of atmospheric air quality in the city is 
performed at 16 conditional stations, evenly distributed across the territory of the oblast 
centre (grid size 3 km x 3 km), including two baseline stations (in the south-eastern and 
north-western parts of the city).

Air studies on the border of the sanitary protection zone of Bolashak OPF and nearby 
the settlements (Karabatan, Taskesken, Eskene stations) are carried out at 6 conditional 
observation stations. Their locations are determined based on the results of a preliminary 
analysis of the historical data from the Company’s air quality monitoring stations.

In accordance with the recommendations given in the regulatory and technical 
documentation, measuring and air sampling activities are carried out under the full 
programme at 01:00, 07:00, 13:00, 19:00. 

Due to the harder quarantine measures introduced because of COVID-19 spread, the 
monitoring activities in certain periods were carried out based on a shortened monitoring 
programme, only during daylight hours (07:00; 13:00; 19:00).

The studies are performed for 32 pollutants of different classes:
 ○ Oxides;
 ○ Saturated, aromatic, polyaromatic hydrocarbons;
 ○ Mercaptans;
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 ○ Heavy metals;
 ○ Solid substances, etc.

The list of parameters to be included in the Programme was determined by the following 
criteria: 

 ○ Substances released during NCOC operations;
 ○ Substances of a high hazard class (toxicity, carcinogenicity);
 ○ Substances that have a sharp unpleasant odour;
 ○  Substances that make the maximum contribution to environmental pollution based 

on the Bolashak OPF emission reports.

This approach enables to identify substances that might be or are critical to the region and 
are subject to control. 

The accredited laboratories having experience in atmospheric air monitoring and 
necessary equipment are involved into the studies. These include the Republican Research 
Centre for Atmospheric Air Protection, the Centre for Physico-Chemical Methods of 
Research and Analysis under Al - Farabi Kazakh National University, PC Gidromet Ltd and 
KAZECOANALYSIS LLP. 

The project execution employs modern research methods certified in the Republic of Kazakhstan 
and the equipment to determine the minimum concentrations of pollutants in the atmospheric 
air (for example, various types of chromatography methods). Also, the project employs the 
latest technologies widely used in the international practice, but with a limited application in 
the Republic of Kazakhstan. They allow continuous 24-hour sampling simultaneously at several 
stations for subsequent assessment of the qualitative and quantitative composition of the air 
(Thermal Desorption Gas Chromatography-Mass Spectrometry). 

It is planned to complete the comprehensive studies in December 2021, following a full 
analysis and consolidation of the acquired data. The research data will be available on 
NCOC website. 
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The remote data transfer project has been implemented for the purpose of centralized data 
collection from the stations. It allows the transfer of measurements data on a 24/7 basis 
from every AQMS to the central computer in NCOC office, where such data is analyzed and 
stored. Simultaneously, the specialists of Atyrau Branch “Kazhydromet” and Atyrau Oblast 
Department for Natural Resources and Nature Use Regulation are provided with a remote 
access to the data received from the Company’s stations and an opportunity for online 
monitoring of the air quality. 

Since 2016, the Company has been carrying out the modernization and upgrade of the 
stations including enhancement of the data transfer system to reduce the data deference 
time, resulting in the interval reduction to 1 hour; the gas analyzers installed in the OPF 
area have been replaced with new series models. The phased upgrade of the measuring 
tools at all stations will continue in 2021–2022. In addition, the issue of relocating the West 
Oil station No.104 installed in Atyrau southern industrial zone to a residential area of the 
city to control the pollutant impact on the population is under joint review with the state 
authorities.

Hydrogen sulfide
Hydrogen sulfide (H₂S) is another non-GHG air emission. It is a flammable and highly 
toxic substance with a strong and unpleasant odor. It can be generated anywhere with 
decomposition of sulfur-containing organic materials in absence of oxygen; thus, it is 
emitted naturally in marsh gases and volcanoes (sometimes in large quantities), oil and 
associated gas in some oil and gas fields. 

Given the sour nature of Kashagan field, hydrogen sulphide is present at every stage of oil 
and gas production, transportation and processing and, accordingly, at all Company’s units 
associated with these processes.

NCOC specialists who work at the operational facilities, particularly, in immediate proximity 
to wellheads, flash gas compressors and other equipment attend a special training and use 
personal detectors and breathing apparatus. Depending on the facility hazard level and 
activities, they use respirators and escape self-contained breathing apparatus or operational 
breathing apparatus. With farther move from these locations, the risks and potential H2S 
concentrations reduce rapidly.

NCOC can state with confidence that Bolashak OPF is safe for the community. The primary 
guarantor of safety is the 7-km sanitary protection zone (SPZ) around Bolashak OPF, 
sufficient to protect the residents of the nearby settlements from long-term air emissions 
impacts on their health and providing a high margin of safety even in case of non-routine 
events. Such confidence is driven by a careful design, the outcomes of multi-year studies 
and computer modelling, the conclusions of the state expert reviews and regulators’ 
approvals, and finally, by recent operating practice that confirms the appropriateness of the 
models. As in the previous years, the results of the continuous monitoring in 2020 indicate 
that the short-term H₂S peaks (from 1 to 20 minutes in duration) are still far more likely in 
Atyrau than close to Bolashak OPF. 

Nevertheless, NCOC monitors the exceedance of air quality rates recorded at the AQMS in Es-
kene West to identify the possible causes, including potential internal or external sources, given 
the wind direction at the time of the exceedance. It is difficult to confirm the impact of any po-
tential pollution sources at NCOC facilities as emissions from sources at the Company’s facilities 
are within the regulatory limits for emissions and discharges and, therefore, are not the obvious 
cause of the exceedance. Additional studies are required to establish and confirm the causes. 
The completion of such studies is planned in 2021 (see Case Study Section Comprehensive 
Studies of the Air Quality within Atyrau City and in Eskene West in Bolashak OPF location area).
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Tree-planting

Following the Environmental Management principles, NCOC understands the importance of 
tree-planting for the region in general and puts much efforts on delivering its commitments 
undertaken therewith. 

Currently, NCOC is engaged in tree-planting in the sanitary protection zone (SPZ) of NCOC 
operational facilities under the Bolashak OPF Sanitary Protection Zone Size Justification 
Project. As of today, the greened area is 14.2 hectares. However, due to unfavorable natural 
and climatic conditions in the SPZ, the Company considers a possibility of tree-planting in 
another territory based on the updated SPZ project. As part of these upcoming updates in the 
SPZ project, the Company plans to contribute in tree-planting in the areas allocated by the 
Oblast Akimat within Atyrau City and Atyrau Oblast territory. In this regard, the Company is 
discussing now the Memorandum developed by Atyrau Oblast Akimat thereunder the parties 
consider the continuation of tree-planting within the city and oblast area. 

Moreover, pursuant to the Memorandum regarding implementation of the pilot project for 
tree-planting along Atyrau – Karabatan – Dossor highway, the Company planted trees in 0.5 
hectares area along the Sokolok channel. Later, the territory was expanded by additional 0.5 
hectares. 

In 2020 no new tree-planting activities were undertaken given the COVID-19 pandemics 
restrictions, and the Company delivered mainly caring services for previously planted trees 
(irrigation). 

NCOC participated in the tree-planting campaign jointly with Oblast Akimat under the 
Celebration of 380th anniversary of Atyrau City. The tree-planting campaign was organized 
in Abu Sarsenbayev Park and got the industry representatives together in Almagul Park and 
in the area around Geolog settlement. NCOC has committed to maintain the 1.5 hectares 
greened area.
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X-axis of this graph shows NCOC 19 air quality monitoring stations, except for 
West Oil AQMS No. 104 located in the industrial area of the city, which data is 
not subject to comparison with the maximum one-time concentration MPC for 
residential areas.

The vertical colored bars represent the number of instances (of short-term duration 
less than 20 minutes) in which each station registered H2S concentrations in excess of 
Maximum Permissible Concentrations (see Legend for color coding).

Stations No. 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 are located in Atyrau city.

Stations No. 105 and 106 are situated in villages of Dossor and Makat, respectively.

Stations No. 101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120 are located along the SPZ, 
in Samal Base, adjacent stations Eskene, Tasyesken, Karabatan and village of Eskene 
West. These stations may be impacted by OPF Bolashak.

This diagram shows H2S data only. In addition, NCOC air quality monitoring stations register CO, SO2, NO 
and NO2 levels. It should be noted that SOx and NOx are possible fuel combustion and technologically 
unavoidable gas flaring products. Monitoring station indications of H2S may be from releases (internal 
to NCOC facilities or from other non-NCOC industrial sources) or naturally occurring biological activity.
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6.5. Oil spills response
NCOC places first priority on prevention of oil spills. No matter how 
confident we are in efficiency of their prevention, the Company remains 
always prepared to respond quickly and fully to incidents were they to 
occur.

In 2020, there were 0 hydrocarbon spills in excess of 1 barrel reaching the environment from 
NCOC operations (total volume: 0 barrels of oil-equivalent). 

Actions taken in 2020
Prevention. The most efficient way to protect from oil spills is to prevent them from 
occurring in the first place, identifying spill risks and ensuring that the highest safety 
standards are continuously applied to mitigate those risks. 
 Technology. We employ innovative technologies to assist in responding to oil spills and are 
actively engaged in research on new and more effective methods.
Response Training. NCOC has a dedicated Oil Spill Response group, with about 100 trained 
staff, and equipment suitable for use in the harsh environment of the North Caspian Sea. 
Such equipment is stored at marine support bases in Bautino and Damba. NCOC has a 
comprehensive Oil Spill Response Plan that is regularly drilled. 

A large-scale Tier 3 Oil Spill Response Exercise “Karasha 2020” (“November 2020”) was delivered 
in November 2020. The exercise engaged 63 people, including representatives of international 
organization OSPRI and TRG Contractor. During the exercise NCOC Incident Management 
Team and Crisis Management Team members virtually practiced crisis management skills and 
techniques, taking all precautions to prevent COVID-19 spread. These techniques included 
online tools to request and track the resources and keep all the exercise participants updated 
of a total picture and a situation simulated on a real time basis. The exercise resulted in a 
huge experience gained and valuable feedback received, which will be used to continuously 
improve the crisis and emergency preparedness and response.

Information bulletin on the state of 
the environment of the Republic of 
Kazakhstan for 2020
at www.kazhydromet.kz 
and www.ecogosfond.kz

6.6. Waste
The total volume of waste generated by the Company in 2020 was 4,839 tonnes, including 
2,209 tonnes of amber-level waste and 2,630 tonnes of green-level waste. 
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The waste volume generated in 2020 dropped significantly versus 2019. The main source of increased 
waste generation in 2019 was preventive maintenance/turnaround conducted in the first half of the 
year. Meanwhile, in 2020 many activities at the Company’s facilities were suspended due to COVID-19 
pandemic outbreak, declaration of the state of emergency in the Republic of Kazakhstan. 

NCOC Waste Management System is aimed at reduction or generation of zero waste at the source or 
during the operational process through a proper planning of the Company’s operations. 

NCOC Waste Management System presents a full cycle from waste generation to final waste disposal. 
Waste segregation (sorting) is one of the critical phases of the process cycle. It is prohibited to mix 
hazardous and non-hazardous wastes; therefore, they are collected separately at the generation point 
into dedicated containers and insulated tanks. For this purpose, additional special (Euro) containers for 
domestic waste and cages for plastic wastes have been installed.

According to the requirements of the RoK National Standards, all facilities in the Company have in place 
a system for separate collection of waste oil based on its types (engine oil waste, industrial oil waste and 
oil transmix waste), batteries, mercury wastes and vehicle tyres. 

The awareness events take place at the facilities on a monthly basis for better understanding of separate 
waste collection by the personnel.

The decrease of the waste volumes and its toxicity is achieved at the Company’s facilities through the 
mechanical or thermal treatment: 

 ○  Food and medical wastes refer to the hazardous waste. To reduce their hazardous properties and 
ensure compliance with the sanitary requirements, TeamTec double chamber Incinerators are 
installed at the offshore facilities (Floatels);

 ○  To reduce the wastes generated at the Company’s onshore facilities in Atyrau Oblast, a compactor 
is used to compact the paper and cardboard wastes. 

All wastes generated at the Company’s facilities are handed over to a contractor for further processing 
and disposal under a Waste Handover Statement. The contractor performs pre-treatment of the waste oil 
through removal of mechanical additives and water for its further transfer to processing (regeneration). 
Following the additional segregation and pre-treatment at the contractor’s facilities, the plastic wastes, 
metal scrap, paper and cardboard waste, scrap tyres, batteries, waste oils are converted into the recyclable 
materials and transferred to specialized organizations for further processing. 

Timber wastes are provided to the local community on a free of charge basis.

NCOC performs a phased replacement of mercury-containing lamps with LED lamps at its facilities. In 2020 
1,518 fluorescent lamps were replaced with LED lamps at the facilities in Atyrau Oblast. The environmental 
effect from replacement of fluorescent lamps with LED lamps is driven by the following factors:

 ○ Longer service cycle of LED lamps as compared to fluorescent bulbs results in reduction of the 
associated waste;

 ○  LED lamps are mercury free and, thus, they are safe both in operation and disposal as waste;
 ○ LED lamps consume less power.

See RoK National Standards
at www.ecogosfond.kz
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In pursuing its waste management strategy, the Company is committed to comply with the requirements 
of the national and international standards. 

6.7. Onshore and offshore surveys
NCOC undertakes a comprehensive programme of environmental monitoring to acquire the data in the 
area around the Company’s facilities offshore and onshore.

In accordance with the environmental impact monitoring programme, every year the offshore surveys 
are carried out in all seasons (except for the sites covered with ice in winter) and the onshore surveys are 
undertaken around the Company’s facilities in Atyrau and Mangystau Oblasts. The scope of such surveys 
includes the study of the seawater and the surface water, flora and fauna, the quality of soil, bottom 
sediments, and atmospheric air to have a better understanding of the environmental components’ 
quality. 

The offshore impact monitoring covers the entire license area of Kashagan, Aktote and Kairan fields, the 
northern offshore section of the trunkline, and the Tyupkaragan Bay. 
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In 2020 the number of monitoring stations was 224 including 9 long-term monitoring 
stations used as baseline stations. All these stations perform monitoring of chemical 
and physical parameters of the seawater, bottom sediments, plankton (zoo- and 
phytoplankton) and zoobenthos organisms, aquatic vegetation and air quality.

Environmental stations (sampling points) for onshore impact monitoring are located 
around the onshore facilities and along the trunklines of the Company. 45 monitoring 
stations in Atyrau Oblast and 11 stations in Mangystau Oblast are used for soil sampling 
and description of flora and fauna. In 2020 apart from the monitoring activities, 
the Company undertook baseline environmental surveys offshore and onshore 
under the projects for the future Kashagan field development. The outcomes of 
these surveys have been incorporated into the pre-EIA and EIA of the relevant 
projects. 

Despite the challenging sanitary and epidemiological situation and subsequent restrictions 
regarding the personnel and cargo movement, the environmental monitoring works were 
completed almost in full. 
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07 climate  
change  
and energy

NCOC supports the principle of community and business consolidation in order to 
achieve the stated objectives of the Republic of Kazakhstan under the COP 21 Paris 
Agreement and is committed to reduce its GHG emissions to As Low As Reasonably 
Practical (ALARP) level compatible with operational constraints and safety. We believe 
the most effective way to achieve this is a combination of high operational reliability, and 
continual improvement in the efficiency of our energy usage.

7.1. Greenhouse gas emissions
The total volume of direct greenhouse gas emissions from NCOC operations in 2020 was 
3,035 thousand metric tonnes of CO2-equivalent, including 2,842 thousand tonnes of carbon 
dioxide (CO2), 184 thousand tonnes of CO2-equivalent of methane (CH4) and 8.8 thousand 
tonnes of CO2-equivalent of nitrous oxide (N2O). This total volume includes the emissions 
from mobile and stationary sources. 

NCOC production facilities are self-sufficient in power, heat and steam supplies, which 
significantly increases the share of direct emissions (Scope 1) of the Company. Emission 
sources under the category “Energy Activities” are the major contributors and make 70% of 
the total emissions. 

Emissions (Scope 2) are generated from purchased power for supporting facilities such 
as Bautino Base and Atyrau Training Centre. The total volume of indirect greenhouse gas 
emissions from NCOC operations in 2020 was 7,552 metric tonnes of CO2-equivalent, all 
carbon dioxide.

Greenhouse gas emissions intensity (greenhouse gas emissions per unit of production) 
level in 2020 were 149 tonnes of CO2-equivalent per 1,000 equivalent tonnes of oil 
produced, which is 6.3% lower than the similar indicator in 2019. In 2020 NCOC 
Shareholders implemented a “Greenhouse Gas Emissions Intensity” target to assess the 
annual performance of NCOC. Thus, starting from 2021, NCOC will monitor greenhouse 
gas emissions intensity versus set up targets.

The quantification of NCOC greenhouse gas emissions does not include an estimate of 
other indirect emissions (Scope 3). NCOC will provide the information on the volumes of 
oil and gas production to the stakeholders and give them an opportunity to assess these 
emissions generated during NCOC production cycle with use of their preferable methods. 

NCOC facility emitting greenhouse gases in the amount above the emission threshold of 
20,000 tonnes of carbon dioxide equivalent set by the law of Kazakhstan for the entities 
subject to regulation, was included in 2018 in the National Plan for Allocation of GHGE 
Quotas, which expired in 2020. Over the three-year period (2018-2020) of the Plan validity, 
NCOC consumed 65% of the total permitted quota (13.6 million tonnes of carbon dioxide). 

The approach of the RoK Government to reduction of greenhouse gas emissions and 
fulfilment of the commitments under the International Climate Agreements has slightly 
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changed with introduction of the new RoK Environmental Code in 2021. Thus, a key incentive 
for business is still the emission trading system which establishes the limits (quotas) in the 
National Allocation Plan for certain sectors of the economy, where emissions from facilities 
exceed 20,000 tons of carbon dioxide. If quotas are exceeded, the operator of such a facility 
shall buy quotas at the commodity exchange to compensate the shortage or sell them in 
case of excess. 

The five-year period planned in the new Environmental Code for the next National Allocation 
Plan was eventually divided into two periods: 2021 and 2022-2025. The volume of quotas 
allocated to NCOC in the new plan for 2021 is approved and amounts to 3.5 million tonnes 
of carbon dioxide. The quotas for next periods have not been defined yet, however, more 
stringent restrictions at the facility level should be expected given Kazakhstan goals to 
meet the Paris Agreement obligations to reduce greenhouse gas emissions by 15% by 2030 
versus 1990 and the country’s total carbon budget at least by 1.5% annually. 

7.2. Energy
The total energy volume consumed during NCOC operations in 2020 was 43.14 million 
gigajoules (GJ), where 0.42 million GJ was purchased in the form of electricity, including 0.33 
million GJ purchased from the Financial Settlement Centre to support renewable energy 
sources. Specific energy intensity (energy consumption per unit of production) in 2020 was 
2.11 GJ tonne of oil equivalent. The energy intensity of production has increased this year 
versus the previous year, primarily due to the temporary production restriction by OPEC+, and 
improvements in the system of accounting the input data on fuel and energy consumption. 

In 2020 NCOC together with the experts of Shareholders (Total E&P Kazakhstan, Shell 
Kazakhstan Development B.V. and Agip Caspian Sea B.V.) conducted an internal energy 
inspection at the Company’s production facilities to identify the ways to improve energy 
conservation and energy efficiency.

These works resulted in a report with proposed actions to reduce the carbon volumes and 
energy intensity, which is described in the below Decarbonization and GHG reduction section. 

7.3. Flaring
NCOC follows “No Routine Flaring” policy.
Phase I of Kashagan Project was originally designed to avoid routine flaring, i.e. the “routine” 
burning of excessive gas volumes, though in general, an oil and gas project has no other 
way of safe operations during oil production. As a matter of fact, at Phase I of Kashagan 
development, all produced gas is re-injected, used as fuel or sold. Flaring is, however, needed 
in the course of operations as the safest and most effective way to deal with gas that for 
temporary technical reasons could not be processed (for example, commissioning activities, 
operations, intermittent discharges to flare due to operational upsets, etc.). The volumes of 
gas flared in such cases is calculated and reported. NCOC is working continuously to reduce 
the volumes of technologically unavoidable gas flaring by improving methods of control at 
onshore and offshore facilities. Every year since the project inception, the volumes of gas 
for flaring have been reduced and optimized.

The quantity of hydrocarbon gas flared from NCOC operations in 2020 was 26% of 
permitted volumes and totaled 47.2 million Sm3 (standard cubic meters). Flaring was 
down by about 18% in 2020 compared to the previous year, even with oil production 
increase by 7%. Operational reliability has been better than expected, and this improved 
process stability during commissioning allowed us to keep flaring below 0.52% of total 
produced gas volumes. 
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7.4.  Decarbonization and reduction of greenhouse  
gas emissions 

2020 was indeed a challenging year for the whole world. The coronavirus pandemic has 
triggered a need to address environmental challenges, including those related to global 
warming and climate change. The attitude of the society to environmental challenges 
has changed – it has become more demanding and engaged. A young generation of 
consumers is changing their preferences towards more environmental-friendly and low-
carbon products. 

Such changes and expectations of the society have triggered expedited scenario of low-
carbon development, decarbonization and transfer to more clean energy sources in the 
industry and countries. 

2020 was a record year due to declarations of countries and world energy companies 
regarding their aspiration for the carbon neutrality. Kazakhstan has joined such declarations 
and intends to achieve the carbon neutrality by 2060. A number of leading international 
oil & gas and energy companies declared also about their ambitious goals to achieve a 
neutral carbon footprint at own production facilities by 2050. The typical decarbonization 
and low-carbon development strategies of the international energy companies can be 
briefly described as “more energy and less carbon” and they include the development of 
the below basic elements:

 ○ Energy efficiency;
 ○ Renewable energy sources and energy storage systems;
 ○ Circular economy;
 ○ E-mobility (development of charging infrastructure for electrical cars);
 ○ Biofuel, biogas and hydrogen;
 ○ Carbon capture and storage;
 ○ Support and procurement of low-carbon products and services (work with 

contractors and suppliers);
 ○ Restoration of forests.

NCOC has developed its Greenhouse Gas Emission and Energy Efficiency Management 
Strategy based on the in-country commitments to reduce greenhouse gas emissions and 
on the experience of the Shareholders in development of decarbonization and low-carbon 
strategies. This Strategy was approved in September 2020 by the Company’s Shareholders 
Committee and it is intended to reduce risks and develop comprehensive solutions for 
managing greenhouse gas emissions given a need to ensure a stable hydrocarbons production 
and achieve the design capacities. According to the approved Strategy, NCOC intends to:

 ○  Achieve 15% reduction in specific greenhouse gas emissions at Phase I of Kashagan 
development by 2030 versus 2019 level;

 ○ Continue to explore the opportunities for further reduction in greenhouse gas 
emissions, including through the development of future growth projects and 

 ○ Set up the targets for such growth projects of 0.135 tonnes of carbon dioxide 
equivalent per tonne of oil equivalent on ALARP basis. 

The achievement of the goals defined in NCOC Strategy is intended through the following 
actions: 

 ○  Realization of the approved actions identified during the energy inspection and 
mandatory energy audit;

 ○ Implementation of Energy Management System (compliant with ISO 50001 
requirements), i.e. a systematic approach to energy conservation, development and 
implementation of energy efficiency improvement measures;
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 ○ Implementation of advanced Leak Detection and Repair (LDAR) Programme to 
monitor fugitive gas leaks into the air;

 ○  Implementation of the measures to reduce technologically unavoidable gas flaring;
 ○  Introduction of a carbon competitiveness assessment process for design 

solutions;
 ○  Assessment and development of projects for use of Renewable Energy Sources (RES) 

and alternative technologies to reduce the carbon footprint;
 ○  Running GHG & EE awareness sessions on contractors and vendors’ level to highlight 

the importance of reducing GHG & energy footprint at their activities.
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In Q4 2020, NCOC started a coherent implementation of its strategy, particularly:
1. Phased introduction of Energy Management System;
2.  Development of draft methodology and programme for Fugitive Leak Detection and 

Repair (LDAR);
3.  Development of a concept report on potential use of Renewable Energy Sources at the 

Company’s supporting facilities;
4.  Continued leak testing of shut-off and control valves and relevant repair works at the 

onshore operational sites. The amount of greenhouse gas emissions prevented from 
flaring as a result of this action was 2.3 thousand tonnes of CO₂-equivalent. 
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8.1. Local content performance
NCOC is committed to developing a world-class project that maximizes 
the use of local goods, works and services, whilst developing the skills 
of local people and the capacity of local companies. 

In 2020, NCOC continued a positive trend of Local Content increase in the local goods, works 
and services procurement, resulted in USD 509.1 million, equivalent to 55% of total expenditures. 

This adds up to a year-end total of more than USD15.3 billion spent on local goods, works 
and services since 200411. These and other facts speak to the depth of NCOC’s commitment 
to the use of local content.

In 2020 NCOC conducted a mid-term review of Five-Year Local Content Development 
Programme. Additional target areas were defined for the participation of Kazakhstan 
businesses including new NCOC projects and drilling campaign. 

As a part of goods localization, NCOC focused on 3 main areas:
 ○ Оriginal equipment manufacturer goods localization – implementing localization 

opportunities with 4 established original equipment manufacturers in respect of 
localization of their products;

08 local 
content 

NCOC Local Content Policy
at www.ncoc.kz

11 Local goods, works and services are defined per Unified Methodology (2010) on local content calculations 
outlined in the RoK Law On Subsoil and Subsoil Use. See link to Subsoil Act definitions of local content used 
by NCOC. Prior to 2010 NCOC used the local content calculation methods provided in the NCSPSA.
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 ○ “Early Tenders” – 5 contracts have been awarded to local manufactures;
 ○ Pilot orders – 4 Pilot Orders were placed with local manufacturers.

As of the end of 2020, 90% of contracts in the budget equivalent were executed by local 
companies. This factor resulted from the use of huge efforts and resources within the 
Company, and Project management support. 

As part of the local market survey in 2019 and 2020, NCOC identified about 90 local 
manufacturers, and have analysed in details/visited production facilities of 44 local 
manufacturers by now. Whenever possible, NCOC invites all local manufacturers (from 
amongst about 90 companies), which manufacture goods required for the project.

Single Window Form on external web-page 
In 2020 NCOC launched a pilot project “Single Window Form”. The project allows to manage 
incoming questions and suggestions related to:

 ○ Local content regulation and development;
 ○ Local content interaction and cooperation;
 ○ Supplier qualification and market research.

Single Window Form 
at www.ncoc.kz
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8.2. Growing local industry capability 
Development of local vendors is a priority for NCOC. The objective is to help local 
companies improve their technical and managerial capabilities so that they qualify as 
potential suppliers to the project, and longer-term could bid on other opportunities in 
national and international markets. 

ISO certification 

22 local companies completed trainings on ISO certifications
16 local companies received certificates on ISO 9001 Quality Management System
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NCOC undertakes the following activities to support local suppliers’ development:
 ○ Assist local companies to obtain international standards certifications for their 

management, goods and services, thus significantly increasing their competitiveness 
for contracts with NCOC;

 ○ Identify potential local suppliers and contractors cover
 ○ Implement improvement programme through trainings, seminars, workshops;
 ○ Participate in Joint Venture Facilitation events.

Improvement programme in 2020

Trainings Professional technical and general awareness 87

Seminars General awareness 

Project Quality Management 

Vendor Registration and Pre-Qualification Processes

HSSE 

6

Workshop Passenger Transportation Services  1

NCOC supported 6 companies to complete non-destructive training and certification. 

NCOC also completed technical gap analysis at 65 Kazakhstani companies on three 
categories:

 ○ Ecology Services and Environmental Services;
 ○ Insulation Materials;
 ○ Machine Building.

Machine building  
development initiative 

In 2020 NCOC continued to support machine building development. As a result of market 
survey NCOC identified 91 machine building companies in Kazakhstan. 24 machine building 
companies underwent technical gap analysis on technical and potential capabilities to 
participate in NCOC projects. Companies received recommendations and started improvement 
activities through:

 ○  Professional craft and soft skills trainings,
 ○  Non-destructive training,
 ○  ISO training and certification,
 ○  ASME implementation.

NCOC is also involved in set up of International Machine Building Centre for the Development 
of Oil & Gas Machinery Building. Jointly with Tengizchevroil and Karachaganak Petroleum 
Operating NCOC developed an Agreement of Intent signed by the Ministry of Industry 
and Infrastructure Development of the RoK, Ministry of Energy, PSA LLC, Association of 
Kazakhstan Machinery Industry. The International Centre is expected to support Kazakhstani 
manufacturers in upgrading their business capabilities through potential localization of 
manufacturing in the RoK and adaptation of technical standards.
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In 2020 NCOC won «Zhomart Zhurek» (the Generous Heart) national award 
for effective implementation of social projects and deployment of new forms of 
community relations.

9.1. Social infrastructure projects
Under the North Caspian Sea PSA, NCOC allocates a budget each year for development 
of social infrastructure projects. In 2020 this budget amounted to USD 76.9 million. The 
funds for construction of schools, kindergartens, hospitals, sport facilities, as well as utilities 
such as roads, electric power and water supply lines, and other infrastructure for the local 
communities are split equally between Atyrau and Mangystau Oblasts, the areas of the 
main operations under the North Caspian Project activities. 

09 social 
investment 
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In the period from 1998 to 2020, 222 social infrastructure projects have been 
completed. Thus, cumulative spend on social infrastructure projects has reached USD 
774.5 million. 

Social infrastructure projects completed in 2020

COVID-19 

 ○ artificial lung ventilation devices, defibrillators, personal 
protective equipment sets (anti-plague kits), pharmaceuticals, 
disposables and disinfectants, PC software for donated 
computers, medical stuff for AIDH)

 ○ 30 ALV
 ○ Oxygen generator station
 ○ Catering and accommodation for Russian doctors

Atyrau 

Construction of Youth Recreation Park Atyrau 

Development of embankment from the bridge at Beibarys Ave.  
to Youth Recreation Park

Atyrau 

Construction of additional building for the City Cardiological Hospital Atyrau 

Design and construction of a modular type infectious hospital  
for 180 ward beds and 20 beds of resuscitation and intensive  
care unit

Atyrau 

Construction of central district hospital for 75 beds in Ganyushkino 
village, Kurmangazy district

Atyrau 

COVID-19 

 ○ artificial lung ventilation devices, defibrillators, functional 
patient beds, personal protective equipment sets 
(anti plague kits), pharmaceuticals, disposables and 
disinfectants, fog generators, medical beds, oxygen 
concentrator)

 ○ 3 ambulance vehicles
 ○ Medical equipment and furniture for provisional center 

(200 beds, oxygen concentrator, pulseoxymetry device, 
PPE)

Aktau 

Design and construction of a modular type infectious hospital  
for 180 ward beds and 20 beds of resuscitation and intensive care unit

Aktau

Social infrastructure projects are generally proposed by the Oblast Akimats (local 
authorities). Proposals are reviewed by NCOC and the PSA Authority to ensure they comply 
with PSA requirements and the Operator’s sustainable development commitment and are 
developed into projects in close collaboration with the Oblast Akimats. Once approved, 
NCOC is responsible for contract tender and execution up to handover.

NCOC Social Infrastructure Projects Engineers together with Technical Supervision 
representatives regularly visit the sites and check the quality of construction and installation 
works and materials as well as equipment used to be compliant to design documentation, 
technical specifications for connecting to utilities requirements of technical regulations. 
Moreover, SIP team conducts weekly meetings where all issues related to the projects, 
including quality control and assurance are discussed.
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9.2. Sponsorship and donations programme
Through its Sponsorship and Donations programme, NCOC responds directly to the 
needs and requests of local communities. USD 1.5 million is split equally each year 
between Atyrau and Mangystau oblasts for community sponsorships and donations. The 
Sponsorships and Donation programme focuses on five main areas of support for local 
communities: 

 ○ Healthcare;
 ○ Education;
 ○ Sports;
 ○ Culture;
 ○ Charity.

The Company gives preference to the projects that demonstrate sustainable development 
for the benefit of local communities. Thus, we support the projects including full equipping 
and certified training of beneficiaries that can be provided on a phased basis to achieve 
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efficient results. By helping the project to its feet, we assume that the project will be 
able to develop independently in future for the benefit of the community in terms of 
employment and stable financial growth.

Pursuant to the Company Policy, the sponsorship and donation projects shall not support 
political or religious organizations, create conditions for unfair market competition, or 
undermine the ecological sustainability of local communities or natural ecosystems. The 
initiative for projects generally comes from the local communities, however, may also be 
initiated by NCOC. 

In 2020, 38 projects were completed (19 in Atyrau Oblast and 19 in Mangystau Oblast). 
In total, USD 23.7 million has been spent on sponsorship and donation projects since 
1998. 

Sponsorship and Donations projects implemented  
in Atyrau Oblast in 2020 

Project description Category

A three-year project ʺDistance English Language Courses  
in Atyrau Oblastʺ in liaison with British Council launched in 
2018 (through 2021) in 8 schools of the region and Atyrau State 
University named after Kh. Dosmukhamedov.

Education

GAZ 32212 based purpose-built vehicle to transport people 
with disabilities for Makat branch of Atyrau Oblast society of 
disabled people. 

Donation

Children’s outdoor playground for children with disabilities  
for "Atyrau a Small Country" PA

Donation

Special Montessori equipment for children with speech 
delay in kindergarten No. 21 "Altyn Kilt".

Education

Eight-floor split-systems for sports hall of the Sports Club  
for handicapped persons in Atyrau Oblast

Sport

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Atyrau secondary  
school No. 5 named after G. Musrepov

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Atyrau secondary school  
No. 12 named after F. Dosymov

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Atyrau secondary  
school No. 32

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Atyrau secondary  
school No. 5 named after K. Satpaev

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Atyrau secondary  
school No. 5 named after Amangeldy

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Dossor secondary  
school named after O. Sargunanov 

Education

Special Montessori equipment and teachers’ induction 
course for kindergarten No. 54

Education
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Project description Category

Children′s outdoor play equipment for kindergarten No. 
21"Altyn Kilt" in Atyrau and kindergarten "Karlygash" in Dossor 
village, Makat district

Education

Children′s outdoor play equipment for "Karlygash" kindergarten 
in Dossor village, Makat district

Education

Gift certificates with nominal value of 750,000 KZT for 9 veterans 
of the Great Patriotic War of Atyrau Oblast in celebration of the 75th 
anniversary of Victory Day in RoK

Donation

Antibacterial recirculators for air disinfection in 17 educational 
institutions and specialised organisations for children with special 
needs in Atyrau, due to COVID-19

Donation

Antibacterial recirculators for air disinfection in 15 educational 
institutions and specialised organisations for children with special 
needs in Makat district, due to COVID-19.

Education

Replacement and installation of filters in air disinfectants 
- cleaners in 27 secondary schools in Atyrau city, COVID-19 
project

Education

Replacement and installation of filters in drinking water 
fountains and microbiological and chemical analysis of water 
from drinking water fountains in 27 secondary schools in Atyrau 
city, COVID-19 project

Education
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Sponsorship and Donations projects implemented  
in Mangystau Oblast in 2020 

Project description Category

Equipment for the robotics classroom of school-lyceum 
named after A. M. Gorky in Tupkaragan district

Education

Children’s outdoor playground for kindergarten No 9 Baiterek in 
Munaily district 

Education

Children’s outdoor playground for kindergarten  
No. 31 "Erkemai" in Aktau

Education

Special Montessori equipment and teachers’ induction course  
for "Kulynshak" kindergarten in Tupkaragan

Education

Special Montessori equipment and teachers’ induction course  
for kindergarten No. 19 "Tolagai" in Aktau

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Akshukur secondary school-
lyceum No. 32, Tupkaragan district

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Fort-Shevchenko specialized 
boarding school with in-depth study of separate subjects, 
Tupkaragan district

Education
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Project description Category

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Aktau secondary school No. 5 
named after N. Ondasynov

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Aktau specialized physics and 
mathematics school No. 11

Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Aktau secondary school No. 21 Education

ʺSTEM-laboratoryʺ classroom for Aktau secondary school No. 23 Education

Children’s outdoor play equipment for "Alpamys" kindergarten 
in Tupkaragan 

Education

Children’s outdoor play equipment for Aktau kindergarten No. 
46 "Balbulak" 

Education

Children’s outdoor play equipment for Aktau kindergarten No. 
42 Tuimedak" 

Education
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Project description Category

Gift certificates with nominal value of 750,000 KZT 
for 11 veterans of the Great Patriotic War of Mangistau 
Oblast in celebration of the 75th anniversary of Victory 
Day in RoK

Donation

Installation of antibacterial recirculators for air disinfection in 
10 schools of Tupkaragan district, due to COVID-19.

Education

Installation of antibacterial recirculators for air disinfection in 11 
kindergartens of Tupkaragan district and 5 specialized educational 
institutions in Aktau, due to COVID-19

Education

Installation of antibacterial recirculators for air disinfection in 
25 schools in Aktau, due to COVID-19

Education

Installation of drinking water fountains in 25 secondary schools 
in Aktau, including the regional boarding school for children with 
disabilities.

Education
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10.1. Workforce 
Our people are the main asset of NCOC. We are proud to employ the greatest minds from all 
over the world who drive Kashagan Project forward for the benefits of Kazakhstan.

10 people 

NCOC Employees 3,154

Local 2,937

Expatriate 219

Men 2,142

Women 1,014

Local staff in managerial positions 62

Expatriate staff in managerial positions 43

Women in managerial positions 20

Men in managerial positions 85

Contractors 317

10.2. Job skills training and knowledge transfer
As a means to achieve its medium- and long-term nationalization goals, the Operator has 
developed a special targeted programme for identifying and recruiting Kazakhstan citizens, and 
providing them with training for advancement in a long-term career with NCOC. Since 1998, 
20,548 Kazakhstan citizens have received training, either as NCOC employees or as employees 
of local companies supported by NCOC. Over two decades, the Operator has spent in total 
about USD 291 million on job skills and crafts training to build local capacity for the North 
Caspian Project.

NCOC scholarship programme
NCOC successfully implements a Scholarship Programme for students in accordance with the 
NCSPSA. The Operator has sponsored 3,879 students from Kazakhstan to study in educational 
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institutions inside and outside the Republic of Kazakhstan with a monetary value over 
USD 9 million. 

NCOC provides the funding and the KAZENERGY Association manages the Scholarship fund 
on a competitive basis for the academic training of Kazakhstan citizens (not NCOC employees) 
in the disciplines related to the petroleum industry, including training at universities, colleges 
or other educational institutions. In 2020-21 academic year, NCOC has sponsored 459 students 
in 55 educational institutions.

KAZENERGY scholarship 
at www.kazenergy.com
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85%
of managerial staff taken  

by local personnel

95%
of technical and engineering employees, 

administrative staff, and qualified  
specialists taken by local personnel

100%
of workers and supporting personnel 

taken by local personnel.

10.3. Nationalization
Article XXVII of the NCSPSA specifies the overall targets in terms of manning levels of 
Kazakhstan citizens employed in the Petroleum Operations. In 2020 Kashagan Phase I 
Project has significantly exceeded these targets, with: 

Nationalized positions

2018 2019 2020

47 38 48
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Overall, at the end of 2020, 93% out of over 3,000 employees of NCOC are Kazakhstan 
citizens, and 94% out of over 5,000 contractors engaged in the North Caspian Project are 
Kazakhstan citizens.
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Respect for Diversity and Inclusion

Human Rights Due Diligence
at www.ncoc.kz

11
11.1. Human rights 

NCOC is committed to operate in a responsible way respecting human rights of all employees 
and everyone it cooperates with. NCOC’s approach to respecting human rights consists 
of several core elements, including adherence to corporate policies, compliance with 
applicable laws and regulations, regular dialogue and engagement with our stakeholders and 
contributing, directly or indirectly, to the general wellbeing of the communities within which 
we work. Our commitments in this area are supported by the General Business Principles, 
Code of Conduct, the Anti-Bribery and Corruption Manual and relevant Company procedures.

Dignity, honesty, integrity and fairness in all aspects of our business is a fundamental 
principle, and we require the same of all those with whom we do business.

11.2. Human rights in the workplace
NCOC aims to be an employer of choice in Kazakhstan. 

NCOC is committed to maintain favorable work climate among personnel at all facilities of the 
Company. NCOC complies with international and national standards as well as safety, health 
and environmental protection regulations, and we expect the same from our contractors and 
suppliers. 

NCOC goes well beyond legal requirements of the Labor Code to provide compensation and 
benefits that attract, motivate and retain employees, and to incentivize their contribution to 
achieving our business objectives. NCOC carefully calibrates the competitiveness of its salary 
and benefits package with market surveys. 

The remuneration philosophy is based on a “pay for performance” approach that is aligned 
with our Mission, Vision, Values and Culture at NCOC. In addition to the annual general salary 
increase, Oilman’s Day bonus and Vacation Wellness Support payment, an employee may 
receive an Individual Merit Salary increase and a variable annual Company Performance bonus, 
plus discretionary allowances and special monetary awards for outstanding performance or 
adherence to company values. Kazakhstan citizens who are directly hired by NCOC receive 
numerous other compensations and benefits, including generous paid and unpaid time off, 
paid pension, continuing education assistance, medical and life insurance, free commute on 

professional  
excellence 
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Non-retaliation programme  

NCOC has Non-retaliation programme that describes provisions towards employees who file 
reports for harmful, discriminatory or unethical behaviors. Whether accusations are true or 
false, NCOC makes efforts to prevent victimization and other retaliatory behavior towards 
the employee and ultimately preserve legality and business ethics.

Non-retaliation programme is based on a proactive approach. It helps to create a positive 
workplace culture, improves employee satisfaction and it is used as the source of critical 
business intelligence. 
A proactive non-retaliation programme is designed to: 

 ○  Receive and respond appropriately to employees’ complaints and concerns;
 ○  Prevent and address retaliation against employees who raise or report 

complaints and concerns.  

For effective non-retaliation programme, NCOC has integrated four key elements into a 
cohesive programme.

Non-retaliation training
Company conducts training for all Company employees 
on the knowledge, skills, and tools they need to recognize, 
report, prevent, and/or properly address hazards, potential 
violations of the law, and retaliation.

Management Leadership
NCOC management should:
 •  Demonstrate leadership and commitment to Company 

values;
 •  Lead by example to demonstrate a culture of valueing 

and addressing employees’ concerns/complaints, 
commitment to preventing retaliation.

Anti-retaliation response system
When retaliation is reported, Company utilizes established 
retaliation response system. If the retaliation took place, 
Company will remedy the retaliation and review anti-
retaliation programme to determine why the system failed 
and what changes may be needed to prevent such cases in 
the future.

Complaints & Concerns response system
NCOC proactively fosters an organizational culture in which 
raising complaints/concerns about workplace conditions and 
activities is valued through cultivating an environment for 
listening to and resolving emploees’ complaints/concerns. 

4 key elements  
to an effective  
non-retaliation 

programme
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company shuttle bus, financial assistance programmes for health club membership, home 
mortgage, wellness and medical issues, bereavement, children’s education and books. 

11.3. Human rights and security
NCOC aims to keep staff and facilities safe and sound while respecting the human rights 
and security of local communities. We carefully assess security threats and risks to our 
operations. We work with the RoK Government and partners to safeguard assets and 
provide a secure working environment for employees and contractors. NCOC does not use 
armed security as it does not correspond with current risk portfolio.

The Company has actively implemented the Voluntary Principles on Security and Human 
Rights that guide involved parties in assessing human rights risks when working with public 
and private security organizations. Since the moment of NCOC’s creation, we have 0 case 
of incidents related to human rights violation in Company or contractor sites.

During 2020, NCOC Security department played an important role in preventing the worst-
case scenarios of mass spread of COVID-19 on company sites by securing access points 
and being involved in all other related activities together with health and safety teams. 
This helps to protect our people’s health and their right for healthy work environment as 
defined in WHO Healthy Workplace Framework. 

NCOC is planning to sign a memorandum of understanding with government agencies, which 
implies sharing of responsibilities in the fight against terrorism threats. Apart from that, joint 
Anti-terrorism exercise with RoK Law Enforcement Agencies was held at the Onshore facilities.

NCOC Security participated in the review of the RoK resolutions related to anti-terrorism 
protection. Correspondent changes were discussed and suggested to the working group 
consisting of the RoK Authorities and other major oil and gas companies.

Security Department achieved some milestones in terms of new technology-related security 
projects:

 ○ Personnel screening systems installation and development – X-Ray, walkthrough 
metal detectors, handheld explosives sniffers, alcohol testing units;

 ○ Installation of electronic access control system at departure points to Offshore, 
Issuing permanent badges for Offshore personnel;

 ○ Installation of a long range infrared system at Bautino Base (a similar work has been 
planned for the offshore facilities in 2021).

NCOC organized a number of trainings and workshops for the security contractor. We 
conducted regular internal self-assurance reviews to ensure Security contractor’s compliance 
with “Ethical conduct and human rights”.

11.4. Human rights in supply chain
Our contractors and suppliers are the essential part of NCOC, and they play a major role in 
our business. We build strong relationship with them and seek to work with them in safely 
and socially responsible way. 

NCOC pays great attention to the way our contractors approach human rights practices.

The Company has developed and introduced Industrial Relations and Worker Welfare 
requirements aimed to improve contractors performance on industrial relations and 
equitable labor practices.
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With support of subcontractors’ management and local government authorities, NCOC 
build a system of social partnership to ensure continuous stewardship of the contract, to 
make sure the Company’s expectations in the area of industrial relations are observed, 
including labor relations compliance and worker welfare standards. 

The main industrial relations principles when working with contractors (subcontractors) are:
 ○ Safety is the main priority, no harm to people and assets;
 ○ Observe the RoK legislation, NCOC rules and deliver contractual obligations;
 ○ Prevent social tension by building trust-based partnership with staff, local authorities 

and other stakeholders;
 ○  Responsibility and trust-build relationships with staff, local authorities based on 

respect and open regular communication, resolve disputes by negotiations.

NCOC respects human rights of its contractors and suppliers:
 ○ Working conditions;
 ○ Safe and healthy working conditions;
 ○ Freedom of associations and collective bargaining.
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To ensure implementation of these principles, NCOC carries out following activities:
 ○ Monitoring compliance. This is conducted in a form of inspecting the compliance 

with the RoK labour legislation by checking HR documentation, checking the 
timeliness of salary payment, provision of catering and living conditions for rotational 
employees, collecting periodic headcount information and monitoring the trends 
(monthly, quarterly and annual reports).

 ○ Building capability through regular workshops and training on the application of 
the RoK labor legislation and NCOC requirements in the field of industrial relations.

 ○ Handling grievances. NCOC has clear policies and procedures for dealing with 
workforce grievances, which apply equally to its contractors and subcontractors, 
serving to bring employee complain to management’s attention and ensure open, 
proper and timely resolution before frustrations can evolve into a conflict. In line 
with relevant policies, every written grievance submitted by an employee must be 
accepted, registered, reviewed and resolved. Employees may express their grievances 
freely and openly without fear of dismissal and intimidation. Employees have a right 
to appeal a decision, which he/she thinks may be violating his/her labor rights. If not 
resolved within NCOC, the grievance may be referred to appropriate local authorities.

 ○ Building IR response by supporting the subcontracting companies in development 
and deployment of Industrial action contingency plans. 

 ○ Attending social partnership commissions. NCOC is an active member to Social 
Partnership Commission of Atyrau Oblast and Social Partnership Commission of 
oil and gas industry. We help developing amendments to the Industrial Relations 
agreements at Regional and Industry levels.

HSSE onboarding programme  
for contractors

In 2020, NCOC developed and implemented Contractor HSSE Onboarding Programme as 
part of NCOC Contractor HSSE Management Process.

The Programme aims to increase awareness of new contractor personnel on Company’s HSSE 
requirements, processes, improve safety culture and prevent incidents and near misses. 

Within the Programme, NCOC conducted the following activities:
 ○  Kick-off meetings;
 ○  Pre-mobilization audits;
 ○  Interviews with contractor HSE representatives and supervisors;
 ○  Site orientation inductions;
 ○  Safety stand-downs by Site Leadership Team and competency assessment of all 

newcomers. 

It includes onboarding plan, which was developed to foster a positive experience for the new 
staff and integrate into NCOC work environment safely.

10,000 manhours without LTI were achieved since the beginning of onboarding process in 
January 2020 and involved 400 staff of contractors.

Despite the current pandemic, NCOC is taking various robust initiatives to improve onboarding 
process of newcomers, boost understanding of deliverables and Goal Zero commitment. 
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Trade Union Tool to Protect Labor Rights
The Company jointly with NCOC Trade Union organization has established the following 
underlying principles:

 ○ Joint commitment to the success of the Company;
 ○ Joint recognition of each other’s legitimate interests; 
 ○ Joint focus on the quality of working life;
 ○ Joint commitment to operating in a transparent manner;
 ○ Joint commitment to add value to the arrangement.

These principles translate into common features that are associated with partnership 
working.
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Corruption Prevention
at www.ncoc.kz

11.5. Community engagement 
Engagement with local communities is a major part of external relations policy and we 
have been carefully adhering to this principle throughout the history of the North Caspian 
Project. It is our intention to proactively address any concerns raised about our operations, 
recognizing that public respect and confidence are earned through performance, open 
communications and community involvement. We engage with communities from early 
stages of the projects and keep them updated on ongoing processes. 

Despite restrictions due to the pandemic in 2020, we continued engaging with our 
community: 

 ○ On February 18, NCOC held an environmental round table for NGOs, local 
community, state environmental authorities’ representatives with involvement of 
Kazakh and Russian scientists. Marine biologists and scientists from both countries 
shared preliminary data based on the results of aerial survey organized by NCOC 
in the Kazakhstan sector of the Caspian Sea with approval of all state regulatory 
bodies.

 ○  On February 28, NCOC participated in the "Safe Roads of Atyrau Oblast" round table. 
The Company shared its approach to mitigate risks of road accidents and road safety 
practice. 

 ○ On September 21, NCOC jointly with Zhaik-Caspian Aarhus Centre conducted online 
public hearing on "Kashagan field facilities development. Offshore. Marine Access 
Channels (MAC). Environmental Impact Assessment Project". More than 100 people 
took part in this event including representatives of state authorities, NGOs, develo-
pers of Environmental Impact Assessment documents, media representatives, public 
leaders and activists.

NCOC spoke about the needs of this project that are securing emergency exit for the staff 
on duties, safe operation of unmanned islands, delivering execution of turnaround scope 
scheduled in 2022 through providing sufficient water depth to bring in Living Quarter 
Barges and other bulk materials. The Company highlighted the potential environmental 
impact and its mitigation measures.

 ○ Prior to the official public hearing, NCOC held a round table with NGO 
representatives on MAC on 7 September 2020 in the most open and constructive 
manner. 

 ○ On November 6, NCOC arranged a round table on environmental initiatives with 
participation of Atyrau Oblast Department of Natural Resources and Nature Use 
Control, Department of Ecology, Forestry and Wildlife Inspections, NGOs, Kazakhstani 
universities and other organizations. The Company updated on what have been done 
in air quality monitoring, environmental researches, expertise and audit, development 
of new regulatory documents.

 ○ On December 3, NCOC conducted the public hearing of the Preliminary 
Environmental Impact Assessment to the Kashagan Development Project. Community 
representatives shared their opinions regarding the presented document. The 
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Company shared the environmental protection plan and contribution to the socio-
economic development of the region. 

NCOC has in place a comprehensive programme for communication with the 
stakeholders and engagement with local media on pressing issues. Any citizen can raise 
concerns or report potential non-compliance with our values and principles (including 
anonymously) to NCOC Ethics and Compliance officer or use the Compliance Hotline 
opened in 2017 (For more information please go to the section on Business Ethics). 

11.6. Business Ethics
Honesty, integrity and fairness in all aspects of NCOC business is a 
fundamental principle, and we require the same of all those with whom 
we do business.

NCOC General Business Principles apply to all our business affairs and describe the behavior 
expected of every staff member of NCOC, including direct-hire Kazakhstan citizens, 
secondees, and contract staff. In addition, all NCOC staff are required to adhere to a Code 
of Conduct, which instructs them how to apply the General Business Principles in line with 
our core values. It provides practical guidance on how to comply with laws and regulations 
and how to relate to customers, communities and colleagues. Staff communications and 
monitoring programmes are designed and implemented to assure compliance. 

No one at NCOC may instruct staff to take actions that violate the law or contradict our 
General Business Principles or Code of Conduct. If an employee observes such an action or 
instruction, he or she is required to refer the situation in confidence to a supervisor, to the 
NCOC Ethics & Compliance Officer, or to the Compliance Hotline for further investigation 
and possible disciplinary action. The Compliance Hotline is a 3rd party operated website 
(http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), with e-mail address (ncoc.hotline@deloitte.kz) 
and phone number (8 800 080 15 65) that allows anyone to report suspected violations of 
law, General Business Principles and Code of Conduct including on an anonymous basis. 

NCOC staff, vendors, suppliers, contractors or anyone else can raise concerns or report 
possible non-compliance to the NCOC Ethics & Compliance Officer or to the Hotline, 

General Business Principles

Code of Business Ethics
at www.ncoc.kz
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even anonymously. Details are kept confidential. The Ethics & Compliance Officer looks 
into allegations, and if confirmed, NCOC management takes actions appropriate to the 
circumstances. NCOC does not tolerate retaliation of any kind against those who report an 
issue concerning our General Business Principles, the Code of Conduct or Anti-Bribery & 
Corruption Manual, or compliance with applicable law.

Every year in order to build workplace ethical culture NCOC conducts ethics and 
compliance trainings for its staff and major contractors. In 2020, 588 NCOC staff members 
and 4 contractors of major contracts received training on ethics and compliance, and 
investigations in some cases have led to dismissals from the Company. 

11.7. External advisory board
NCOC supports a good practice of open dialogue with External Advisory Board (EAB) in 
developing its Sustainability Report. The Board led by Shynar Izteleouva of the Zhayik Aarhus 
Center in Atyrau, consists of the leading environmental and social NGOs representatives, 
academicians and Kazakhstan Business Council for Sustainable Development. 

Throughout the Report development, NCOC met several times with EAB to discuss the 
content of the Report. We received recommendations on the best reflection of NCOC 
performance and the most transparent way of disclosing it to the public. 

The joint discussions enabled to highlight the positive outcomes of NCOC activities in 
environmental and social areas as well as to identify the issues that require more attention 
and improvement.
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Осы есеп басылған қағаздың экологиялылық, 
функционалдылық және сапа салаларындағы 
ең жоғары стандарттарға сәйкестігі EU 
Ecolabel № SE/011/01 белгісімен расталған. 
Бұл қағазды қоршаған ортаға зиян келтірмей 
оңай кәдеге жаратуға болады, сонымен қатар 
ол қайта пайдалануға жарамды. Қағаз өндіру 
үшін қолданылатын шикізат қоршаған ортаға 
зиянсыз түрде заңды көздерден алынған.

Бумага, на которой напечатан этот 
отчет, соответствует самым высоким 
стандартам в области экологичности, 
функциональности и качества, что 
подтверждено сертификатом EU Ecolabel 
№ SE/011/01. Она легко утилизируется, не 
нанося вреда окружающей среде, a также 
пригодна для вторичного использования. Сырье 
для изготовления бумаги получено из легальных 
источников без ущерба окружающей среде.

The paper that this report is printed on complies 
with the highest environmental, functional and 
quality standards which is confirmed by EU 
Ecolabel certificate No SE/011/01. The paper is 
easily disposed without causing any harm to the 
environment and is recyclable. The raw materials 
used for papermaking were obtained from lawful 
sources without damaging the environment.
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