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NCOC – Қазақстандағы алғашқы теңіз мұнай-газ кен орнын иге-
руші Солтүстік Каспий жобасының операторы. Қашаған алып 
кен орны – әлемде соңғы ондаған жылдарда ашылған ең ірі 
көмірсутегі кен орындарының бірі. Каспий теңізінің сезімтал ор-
тасы тек өндірістік қызметке ғана емес, сонымен бірге тұрақты 
дамудың барлық аспектісіне қатысты байыпты және жауапты 
тәсілдеме қолдануды қажет етеді. NCOC компаниясы өз қыз-
метінде ең озық технологияларды қолдана отырып, ең жоғары 
өндірістік және экологиялық стандарттарды ұстанады. 

NCOC is the Operator of the North Caspian Project developing the first offshore oil 
and gas field in Kazakhstan. The giant Kashagan field is one of the largest hydrocarbon 
discoveries in the world in recent decades. The sensitive environment of the Caspian 
Sea requires a serious and responsible approach not only to operations, but also to 
all aspects of sustainable development. In its activities, NCOC follows the highest 
operational and environmental standards applying the best available technologies.

NCOC является оператором Северо-Каспийского проекта, разрабатывающим 
первое морское нефтегазовое месторождение в Казахстане. Гигантское место-
рождение Кашаган – одно из крупнейших открытий углеводородов в мире за 
последние десятилетия. Чувствительная среда Каспийского моря требует серь- 
езного и ответственного подхода не только к производственной деятельности, 
но и ко всем аспектам устойчивого развития. В своей деятельности NCOC сле-
дует самым высоким производственным и экологическим стандартам, приме-
няя наилучшие передовые технологии. 
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Қашағанның тарихы белгілі маңғыс- 
таулық ақын-жырау Қашаған Күржі-
манұлының 150 жылдығы тойла-
натын жылы кен орнын ашудан 
басталады. Жобаның бірегейлігі мен 
ауқымын ескере отырып, 1993 жылы 
Қазақстан Үкіметі мен алты ірі ха-
лықаралық мұнай компаниясы ара-
сында консорциум құрылды. 1997 
жылы консорциум мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметі арасында Сол-
түстік Каспий бойынша өнім бөлісу 
туралы келісімге (СКӨБК) қол қойыл- 
ды. Осы келісім бүгінде Қашаған, Қай- 
раң және Ақтоты кен орындарын 
қамтитын Солтүстік Каспий жобасы-
ның тұсауын кесті.

Қазіргі кезде жобаның акционерлері 
құрамына жеті халықаралық энер-
гетикалық компания кіреді. Олар: 
«ҚазМұнайГаз», «Эни», «Шелл», «Эк-
сонМобил», «Тоталь Энерджис», 
«ҚҰМК» («Қытай Ұлттық Мұнайгаз 
Корпорациясы») және «Инпекс» ком-
паниялары. Акционерлердің әрқайсы-
сы СКӨБК-ге сай өнімдегі өзінің жеке 
үлесін тасымалдау мен өткізу үшін же-
ке-жеке жауапкершілік атқарады.

История Кашагана начинается c об-
наружения месторождения в год 
празднования 150-летия известно-
го казахского поэта-жырау Кашагана 
Куржиманулы. Учитывая уникальность 
и масштаб проекта, в 1993 году был 
создан консорциум между Прави-
тельством Казахстана и шестью круп-
нейшими международными нефтя-
ными компаниями. В 1997 году между 
консорциумом и Правительством Рес- 
публики Казахстан было подписано 
«Соглашение о разделе продукции по 
Северному Каспию» (СРПСК). Данное 
соглашение дало старт Северо-Кас- 
пийскому проекту, который на сегод-
няшний день включает в себя место-
рождения Кашаган, Кайран и Актоты.

В настоящее время акционерами про-
екта выступают семь международных 
энергетических компаний: «КазМунай-
Газ», «Эни», «Шелл», «ЭксонМобил», 
«Тоталь Энерджис», «КННК» («Китай-
ская национальная нефтяная корпо-
рация») и «Инпекс». Каждый акционер 
по отдельности несет ответственность 
за транспортировку и сбыт собствен-
ной доли продукции согласно СРПСК.

The Kashagan filed was discovered 
in the year of the 150th anniversary 
of the famous Kazakh poet-zhyrau 
Kashagan Kurzhimanuly. Given the 
uniqueness and the scale of the 
project in 1993 a decision was made 
to set up a consortium between the 
Kazakhstan Government and six major 
international oil companies. 

In 1997, the Production Sharing 
Agreement in respect of the North 
Caspian Sea (NCSPSA) was signed 
between the consortium and 
Government of the Republic of 
Kazakhstan. This agreement launched 
the development of the North Caspian 
Project which currently includes 
Kashagan, Kairan and Aktote fields.

At present, the Project shareholders 
include seven international energy 
companies: KazMunayGas, Eni, Shell, 
ExxonMobil, TotalEnergies, CNPC (China 
National Petroleum Corporation) and 
Inpex. Each shareholder is individually 
responsible for transportation and 
sales of its share of production under 
the NCSPSA.

Солтүстік Каспий 
жобасының тарихы
История Северо-Каспийского проекта 
History of the North Caspian Project
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Начав добычу нефти на Кашагане в 
2016 году, компания NCOC стреми-
тельно, но в то же время безопасно 
нарастила ее объемы. Во второй по-
ловине 2021 года был достигнут про-
изводственный рубеж в 500 миллио-
нов баррелей добытой нефти.

Қашағанда мұнай өндіруді 2016 
жылы бастаған NCOC компаниясы 
өндіру көлемін қарқынды әрі қауіпсіз 
түрде арттырды. 2021 жылдың екінші 
жартысында мұнай өндіру бойынша 
500 млн баррельге тең өндірістік ме-
жеге қол жеткізілді. 

NCOC started oil production at 
Kashagan field in 2016 and since 
then has been rapidly and safely 
ramping it up. The production 
target of 500 million barrels of oil 
was achieved in the second half of 
2021. 
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Қашаған «ғасыр жобасы» аталып 
кеткен еді. Бұл жайдан жай емес, өйт- 
кені ол әлемдегі ең ірі мұнай-газ кен 
орындарының бірі болуымен қатар, 
техникалық, технологиялық және 
экологиялық тұрғыдан алғанда өте 
күрделі жоба болып отыр. 

Қашаған кен орны Каспий теңізінің 
солтүстік бөлігінде, Атырау қаласынан 
80 км қашықтықтағы су тереңдігі төрт 
метрден аспайтын қайраңда орна-
ласқан. Кен орнының коллекторы 
теңіз түбінен төрт километрден астам 
тереңдікте жатыр және онда шама-
мен 13 миллиард баррель немесе 2 
миллиард тоннаға жуық өндіруге ке-
летін мұнай қорлары бар. 

Солтүстік Каспий жобасының опе-
раторы өз қызметіне кіріскен кезден 
бастап бірегей техникалық міндет-
терді шешу қажеттілігіне кезігуде. 
Кен орнын игеру экстремалды кли-
маттық жағдайларда жүзеге асы-
рылуда. Ауа температурасы қыста 
-40°C-ден төмен түсуі, ал жазда 
+40°C-қа дейін көтерілуі мүмкін. Су 
минералдылығының төмен болуына 

«Проект века» – именно так назвали 
Кашаган. И не зря, ведь это не только 
одно из крупнейших нефтегазовых 
месторождений в мире, но и край-
не сложный проект в техническом, 
технологическом и экологическом 
аспектах. 

Месторождение Кашаган располо-
жено в северной части Каспийского 
моря в 80 километрах от города Аты-
рау в шельфовой зоне, где глубина 
воды составляет не более 4 метров. 
Коллектор месторождения залегает 
на дне моря на глубине свыше 4 ки-
лометров и содержит в себе прибли-
зительно 13 миллиардов баррелей 
или до 2 миллиардов тонн извлека-
емых запасов нефти. 

С самого начала своей деятельнос- 
ти оператор Северо-Каспийского 
проекта сталкивается с необходи-
мостью решения уникальных тех-
нических задач. Освоение место-
рождения ведется в экстремальных 
климатических условиях. Темпера-
тура воздуха зимой может упасть 
ниже -40°C, а летом подняться до 

Kashagan was named as the “project of 
the century’’ for a good reason, since 
it is not only one of the largest oil 
and gas fields in the world, but also a 
highly complex project in the technical, 
technological and environmental 
aspects.

Kashagan field is located in the 
northern part of the Caspian Sea, 
80 kilometres from the city of Atyrau 
where water depth does not exceed 4 
meters. The reservoir lies more than 
4 kilometres below the sea bottom 
and contains approximately 13 billion 
barrels or up to 2 billion tonnes of 
recoverable oil reserves. 

Since the very beginning of its 
activities, the Operator of the North 
Caspian Project had to deal with 
unique technical challenges as the field 
has been developed under extreme 
climate conditions. The temperature 
varies from -40°C in winter and +40°C 
in summer. Due to low salinity, the sea 
is covered with ice for five months 
per year which complicates the 
operations. Moreover, the shallow 

Қашаған 
кен орны туралы
О месторождении Кашаган
About Kashagan field
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+40°C. Из-за низкой минерализа-
ции воды поверхность моря покры-
та льдом пять месяцев в году, что 
осложняет ход производственных 
работ, а малая глубина Северного 
Каспия представляет проблему для 
судоходства.

Месторождение содержит легкую 
нефть с высоким содержанием се-
роводорода (H2S) и углекислого газа 
(СО2). При этом сам коллектор харак-
теризуется высоким пластовым дав-
лением (свыше 700 бар). 

байланысты теңіз беті жылына бес 
ай бойы мұз құрсауында болады, бұл 
өндірістік жұмыстардың орындалу 
барысын қиындатады, сондай-ақ 
Солтүстік Каспийдің тайыз болуымен 
бірге кемелер қозғалысына қиын-
дықтар келтіреді.

Кен орнындағы мұнай жеңіл, 
құрамында күкіртсутегі (H2S) мен 
көмірқышқыл газдың (СО2) мөлшері 
көп. Бұл ретте коллектордың өзі (700 
бардан астам) жоғары қойнауқаттық 
қысыммен ерекшеленеді.

water depth in the North Caspian Sea 
causes difficulties for navigation.

The reservoir has high pressure (over 
700 bar) and contains light crude oil 
with high content of hydrogen sulphide 
(H2S) and carbon dioxide (CO2). 

Подробнее о Северо-
Каспийском проекте

Солтүстік Каспий жобасы 
туралы толығырақ

More information 
about North Caspian Project

WWW.NCOC.KZ
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Қашағанда өндіріліп жатқан флюид 
анағұрлым ауыр мұнай компонент-
терінің және құрамында күкірт мөл-
шері жоғары жеңіл газ тәрізді көмір-
сутегілердің (шикі мұнай мен шикі 
газ) қоспасынан тұрады. 

Бастапқы сепарация теңіз кешенін-
дегі технологиялық нысандарда жүр-
гізіледі.

Флюид, добываемый на Кашага-
не, состоит из смеси более тяжелых 
нефтяных компонентов и легких га-
зообразных углеводородов (сырой 
нефти и сырого газа), которые явля-
ются высокосернистыми. 

Первичная сепарация обеспечива-
ется технологическими объектами 
на морском комплексе.

Өндірістік 
процесс
Производственный процесс
Production process

03
The fluid produced at Kashagan is a 
mixture of heavier oil components and 
light gaseous hydrocarbons (crude oil 
and crude gas) which are highly sour.

The initial separation is carried out at 
offshore facilities.

The volume of produced oil is 
limited by the volume of raw gas 
which can be processed. High 
reservoir pressure requires special 
safety measures during production. 
However, this is also the main 
advantage of Kashagan field where a 
special raw gas injection technology 
is used.

Sour oil and part of sour gas are 
transported to Bolashak Onshore 
Processing Facility (OPF) for processing 
and further sale. The remaining gas 
is re-injected into the reservoir to 
maintain the reservoir pressure and 
enhance oil recovery.

Sour oil and gas are processed to 
crude oil export quality specifications 
and exported via pipelines.
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Объем добываемой нефти огра-
ничивается объемом сырого газа, 
который предполагается перерабо-
тать. А высокое давление в пласте 
требует особого внимания к мерам 
безопасности при добыче. Но это 
же является и главным преиму-
ществом месторождения Кашаган, 
ведь здесь применяется особая 
технология обратной закачки сы-
рого газа. 

Сернистая нефть и часть сернистого 
газа отправляются для переработки 
и дальнейшего сбыта на наземную 
установку комплексной подготовки 
нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак». 
Оставшаяся часть газа возвраща-
ется в коллектор для поддержания 
пластового давления, что способ-
ствует увеличению нефтеотдачи и 
производительности. 

Подготовка сернистой нефти и сер-
нистого газа осуществляется до 
соответствия спецификациям экс-
портного качества. Готовое сырье 
направляется на экспорт по трубо-
проводам.

В процессе очистки сырого газа на 
УКПНиГ «Болашак» образуется зна-
чительный объем элементарной 
серы, которую формируют в грану-
лы и также направляют на экспорт. 
Погрузка серы осуществляется в 
специальном терминале в Запад-
ном Eскене, откуда она транспорти-
руется на рынки сбыта по железной 
дороге. 

As a result of raw gas treatment a 
significant amount of elemental 
sulphur is generated at Bolashak OPF. 
This elemental sulphur is formed into 
pastilles and loaded into railcars at a 
special rail terminal in Eskene West. The 
sulphur is shipped to the markets by rail.

Өндірілетін мұнай көлемі компания 
өңдей алатын шикі газ көлемімен 
шектеліп отыр. Ал қойнауқаттағы 
жоғары қысым мұнай өндіру кезін-
де қауіпсіздік шараларына ерекше 
көңіл бөлуді қажет етеді. Алайда 
бұл Қашаған кен орнының басты 
басымдығы болып табылады, өйт-
кені бұл жерде шикі газды қойнау- 
қатқа кері айдайтын ерекше техно-
логия қолданылуда. 

Күкіртті мұнай және күкіртті газдың 
бір бөлігі өңдеу және кейін өткізу 
үшін құрлықтағы «Болашақ» мұнай 
мен газды кешенді дайындау қон-
дырғысына (МГКДҚ) жіберіледі. 
Газдың қалған бөлігі қойнауқат 
қысымын қалыпта ұстау үшін кол-
лекторға қайтарылады, бұл мұнай 
шығарылымын және өнімділікті 
арттыруға ықпал етеді. 

Күкіртті мұнай мен күкіртті газ 
экспорттық сапа сипаттамалары-
на сәйкес болатын деңгейге дей-
ін дайындалады. Дайын шикізат 
құбыр желілерімен экспортқа жі-
беріледі.

«Болашақ» МГКДҚ қондырғысын-
да шикі газды тазарту процесінде 
қарапайым күкірттің біраз көлемі 
түзіледі, күкірт түйіршіктеледі және 
экспортқа жөнелтіледі. Күкірт 
тиеу жұмысы Батыс Ескенедегі  
арнайы терминалда жүзеге асы-
рылып, сол жерден теміржол 
арқылы өткізу нарықтарына тасы-
малданады. 

WWW.NCOC.KZ

Ход производственных 
операций

Өндірістік операциялар 
барысы

Production operation 
progress
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NCOC компаниясы үшін ең маңызды 
мәселе – персоналдың қауіпсіздігі. 
Ең басты міндет – әр қызметкердің 
үйіне аман-есен оралуы үшін қолдан 
келетін барлық шараны қолдану. 

Компания қауіпсіздік саласындағы 
қағидаттарды нақты тұжырымдады: 
қауіпсіздік ережелерінің барлығын 
сақтау және «Мақсатты нөлдік көр-
сеткішке» жетуге ұмтылу. Қызметкер-
лердің барлығы жұмыс жағдайлары-
ның қауіпсіздігін қадағалайды және 

Наибольшую важность для NCOC 
представляет безопасность персо-
нала. Главная задача – принять все 
меры, чтобы каждый работник воз-
вращался домой живым и невре-
димым. 

Компанией четко сформулирова-
ны принципы в сфере безопас-
ности: следовать всем правилам 
безопасности и стремиться к «Ну-
левому целевому показателю». 
Все сотрудники следят за безопас- 

Қауіпсіздік 
және адами капитал
Безопасность и человеческий капитал
Safety and people

04
Personnel safety is a top priority 
for NCOC. The main objective is to 
undertake every effort so that every 
worker returns home safe and sound.

The Company has a clear safety 
philosophy: follow all safety rules and 
strive for Goal Zero. All employees 
keep a safe working environment 
and call on their colleagues for 
compliance with safety rules. NCOC 
has advanced occupational health 
and safety programs in place, which 

Денсаулық, еңбек, қауіпсіздік
және қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы жалпы 
саясат

Общая политика в сфере 
охраны здоровья, труда, 

окружающей среды 
и обеспечения безопасности

General Health Safety Security
and Environment Policy

WWW.NCOC.KZ
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ностью условий работы и требуют 
соблюдения норм безопасности от 
окружающих. В NCOC поддержи-
ваются на высоком уровне лучшие 
мировые практики по охране труда 
и производственной безопасности, 
что позволяет компании избегать 
серьезных инцидентов на произ-
водстве. 

allow avoiding severe occupational 
incidents.

NCOC cares both for safety and well-
being of its employees and has rightly 
deserved the Employer of Choice 
status in the region and in the country. 
Throughout years of its operations, 
the Company has been showing care 
and responding to its people’s needs, 
creating an atmosphere of unity and 
friendship within the team.

Every employee has an opportunity 
to contribute to achievement of the 
overall goals and development of 
the Company. People are the highest 
value at NCOC. They are challenged to 
ambitious goals and are rewarded for 
any achievement or initiative resulting 
in excellent performance in all areas of 
activities.

In their turn, the employees set a 
good example, proceed with self-
development, work to meet high 
competence requirements.

As the Company grows the personnel 
needs to advance too. That is 
why NCOC develops programs to 
motivate and provide social support, 
provides training and professional 
development for young people. The 
Company’s management believes it 
is the investment in the Company’s 
successful future, as employees are 
the holders of the corporate culture 
and a key to achieving the strategic 
goals.

айналадағы адамдардан қауіпсіздік 
нормаларының сақталуын талап 
етеді. NCOC компаниясында еңбек 
қорғау және өндірістік қауіпсіздік 
бойынша озық әлемдік тәжірибелер 
жоғары деңгейде сақтала отырып 
енгізілуде. Бұл компанияға өндіріс- 
тегі ауыр оқиғалардан аулақ болуға 
мүмкіндік береді.
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Бірақ NCOC қызметкерлерінің қауіп- 
сіздігін ойлаумен қатар олардың 
аман-саулығының қамын жейді, сол 
себепті өңірдегі және елдегі тартым-
ды жұмыс беруші мәртебесіне ие 
болды. Компания өз қызметін жүр-
гізіп келе жатқан жылдар бойы өзін-
де жұмыс істейтін адамдарға ықы-
ласпен және ілтипатпен қарап, ұжым 
ішінде бірлік пен достық қарым-қа-
тынас ахуалын қалыптастырды.

Әрбір қызметкер ортақ мақсаттарға 
жетуге және компанияны дамы-
туға өз үлесін қоса алады. Кадрлар 
NCOC компаниясының ең жоғары 
құндылығы. Олардың алдына өршіл 
мақсаттар қойылуда, ал кез келген 
жетістік немесе бастама көтермеле-
неді, бұл қызметтің барлық салала-
рында жоғары деңгейдегі нәтиже-
лерге жетелейді. 

Өз кезегінде қызметкерлер өздерін 
дамытуда, адал және жоғары стан-
дарттарға сәйкес еңбек етіп, өзге-
лерге үлгі болуда.

Компания неғұрлым шапшаң өскен 
сайын, персонал да соғұрлым 
жетілуді қажет етеді. Сондықтан да 
NCOC жастарды ынталандыру және 
әлеуметтік қолдау, оқыту және кәсі-
би шыңдау бағдарламаларын да-
мытуда. Басшылық бұны компания-
ның табысты болашағына жасалған 
дұрыс салым деп есептейді, өйткені 
қызметкерлер – корпоративтік мәде-
ниет иелері және стратегиялық мақ-
саттарға жетудің кепілі.

NCOC заботится не только о безо-
пасности, но и о благополучии своих 
сотрудников, по праву заслужив ста-
тус предпочтительного работода-
теля в регионе и стране. На протя-
жении всех лет своей деятельности 
компания бережно и чутко прояв-
ляет заботу о людях, работающих в 
ней, создавая атмосферу единства 
и дружественных взаимоотношений 
внутри коллектива.

Каждый сотрудник имеет воз-
можность внести свой вклад в 
достижение общих целей и раз-
витие компании. Кадры – наивыс-
шая ценность NCOC. Перед ними 
ставятся амбициозные цели, а 
любое достижение или инициа-
тива поощряется, что ведет к вы-
соким результатам во всех сферах 
деятельности. 

В свою очередь работники подают 
хороший пример, развивают себя и 
отвечают высоким стандартам.

Чем стремительнее растет ком-
пания, тем большего совершен-
ствования требует персонал. 
Именно поэтому NCOC развивает 
программы мотивации и социаль-
ной поддержки, обучения и профес- 
сионального развития молодежи. 
Руководство компании считает, что 
это правильное вложение в успеш-
ное будущее компании, так как 
сотрудники – это носители корпо-
ративной культуры и залог дости-
жения стратегических целей.
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Каспий теңізі – бірегей табиғи су 
қоймасы және оның экожүйесі 
ерекше сезімтал. NCOC компания- 
сының басты мақсаттарының бірі – 
өндірістік процестердің барлығына 
жауапкершілікпен қарау және Кас- 
пий өңірінің қоршаған ортасына 
кәсіпорын қызметінің жағымсыз 
әсерін тигізбеу.

Каспийское море – уникальный при-
родный водоем, и его экосистема осо-
бенно чувствительна. Одна из главных 
целей NCOC – ответственный подход 
ко всем производственным процес-
сам и недопущение негативного воз-
действия на окружающую среду Кас- 
пийского региона в результате своей 
операционной деятельности.

Табиғатты жауапкершілікпен 
пайдалану
Ответственное природопользование
Responsible nature use

05
The Caspian Sea is a unique natural 
water body with a particular 
sensitive ecosystem. One of NCOC 
key goals is a responsible app- 
roach to all operational pro- 
cesses and ensuring no negative 
impacts on the environment of the 
Caspian Sea region as a result of its 
activities.
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Заботясь о сохранении окружаю-
щей среды, NCOC осуществляет 
комплексную программу экологи-
ческого мониторинга с целью полу-
чения данных в районах размеще-
ния морских и наземных объектов 
компании. В рамках производствен-
ного экологического мониторинга 
воздействия ежегодно проводятся 
морские исследования во все кли-
матические сезоны (за исключением 
территории, покрытой льдом в зим-
ний период) и наземные исследова-
ния вокруг объектов компании на 
территории Атырауской и Мангис- 
тауской областей. 

Компания серьезно относится к ра-
боте по ликвидации разливов нефти, 
считая, что лучшим методом в этом 
отношении является их недопуще-
ние. Предупреждение разливов 
нефти происходит путем выявления 
рисков на всех этапах проекта от 
проектирования до эксплуатации, а 
также применения высоких стандар-
тов безопасности для их снижения. 
Для управления рисками и монито-
ринга используются инновационные 
технологии, среди которых – дистан-
ционное наблюдение с воздуха и пе-
реносные устройства GPS-ГИС. 

Но несмотря на высокую безопас-
ность производственных процессов 
и независимо от того, насколько 
компания уверена в мерах по пред-
упреждению разливов, обеспечива-
ется постоянная готовность к опе-
ративному реагированию на любые 

While caring about the environment 
NCOC implements a comprehensive 
environmental monitoring program 
to acquire the data in the areas where 
the Company’s offshore and onshore 
facilities are located. As part of the 
Industrial Environmental Control, the 
Company performs annual offshore 
studies during all seasons (except 
for the ice-covered area in winter) 

NCOC қоршаған ортаны сақтауға 
басты назар аудара отырып, ком-
панияның теңіз және құрлық ны-
сандары орналасқан аудандардан 
деректер алу мақсатында кешенді 
экологиялық мониторинг бағдар-
ламасын жүзеге асыруда. Өндірістік 
экологиялық бақылау аясында 
жыл сайын барлық климаттық ма-
усымдарда (қысқы кезеңде мұз 
басқан аумақтарды қоспағанда) 
теңіздегі зерттеу жұмыстары және 
Атырау мен Маңғыстау облыстары-
ның аумағындағы компанияның ны-
сандары айналасында құрлықтағы 
зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Компания мұнай төгілімдерін жою 
жұмыстарына ерекше көңіл бөле 
отырып, оның ең жақсы әдісі мұнай-
дың төгілуіне жол бермеу деп есеп-
тейді. Мұнай төгілімдерінің алдын 
алу жобалаудан бастап пайдалануға 
дейінгі жобаның барлық кезеңдерін-
де қатерлерді анықтау, сонымен қа-
тар оларды азайту үшін ең жоғары 
қауіпсіздік стандарттарын қолдану 
арқылы қамтамасыз етіледі. Қатер-
лерді басқару мен мониторинг жүр-
гізу үшін инновациялық технология-
лар пайдаланылады, олардың ішінде 
қашықтан қадағалау жүргізу және 
GPS-ГАЖ тасымал құрылғылары бар. 

Бірақ өндірістік процестердің қауіп- 
сіздігі жоғары деңгейде болғаны-
на қарамастан, компания мұнай 
төгілуінің алдын алу шараларына 
қаншалықты сенімді болса да, кез 
келген оқиғаға шұғыл ден қоюға 

WWW.NCOC.KZ

Экологическое управление

Экологиялық басқару

Environmental Stewardship
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происшествия. Готовность к ликви-
дации потенциальных аварийных 
разливов является для NCOC безус-
ловным приоритетом. В штате ком-
пании имеется специализированная 
группа по ликвидации разливов 
нефти. Кроме того, NCOC располага-
ет персоналом экипажей нескольких 
судов с мелкой осадкой и барж по 
сбору нефти. Десятки километров 
нефтезаградительных бонов, абсор-
бирующие материалы, плавучие и 
сборные резервуары, контейнеры и 
другое оборудование были специ-
ально приобретены для эксплуата-
ции в уникальной среде Северного 
Каспия.

and onshore studies around the 
Company’s facilities in Atyrau and 
Mangistau Oblasts.

The Company takes seriously oil spill 
response efforts and believes that 
the best approach in this regard is 
to prevent the spills. Oil spills are 
prevented through identification of 
risks at all project stages from design 
through operation, and by applying 
high safety standards to mitigate 
such risks. Innovative technologies 
are used for risk management and 
monitoring, including remote aerial 
surveillance and portable GPS-GIS 
devices.

үнемі даяр болуды қамтамасыз етеді. 
Болуы ықтимал апаттық төгілімдерді 
жоюға даярлық NCOC компаниясы-
ның сөзсіз басымдығы. Компания-
ның штатында мұнай төгілімдерін 
жою жөніндегі мамандандырылған 
топ бар. Сонымен бірге NCOC ком-
паниясында шөгуі тайыз бірнеше 
кемелер мен мұнай жинау баржала-
ры экипаждарының персоналы бар. 
Ондаған километр мұнай жайылт-
пайтын бондар, сіңіргіш материал-
дар, жүзгіш және жиналмалы резер- 
вуарлар, контейнерлер және басқа 
да жабдықтар Солтүстік Каспийдің 
теңдессіз ортасындағы жұмыстар 
үшін арнайы сатып алынды.
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Также для предотвращения негатив-
ного воздействия на природу реги-
она компания придерживается по-
литики «Нулевого сброса в море»: 
разработана и функционирует на 
протяжении многих лет система 
управления отходами, применяемая 
на всех объектах NCOC. Ключевое 
значение в этой системе имеет со-
кращение или полное прекращение 
образования отходов у источников 
или в технологическом процессе. 
Добиться этого можно за счет гра-
мотного планирования всех видов 
деятельности.

Все отходы и сточные воды, образо-
ванные на морских объектах NCOC, 
передаются на наземные объекты. 
Компания отслеживает весь жиз-
ненный цикл отходов и несет ответ-
ственность за них с момента образо-
вания до полной утилизации.

В 2021 году начата реализация про-
екта новых водоочистных сооруже-
ний. После их запуска будет значи-
тельно снижен объем загрязняющих 
веществ в воде, поступающей с до-
бытой нефтью. 

Новые водоочистные сооружения 
будут способствовать сокращению 
водозабора из трубопровода Астра-
хань – Мангышлак примерно на 70% 
и улучшению качества сбрасыва-
емых в пруды испарения вод, в ко-
торых, в частности, будет снижено 
содержание таких загрязняющих ве-
ществ, как метанол, нефть, серово-

However, despite high safety of 
processes, no matter how confident 
the Company is in its spill prevention 
measures, it is always ready to respond 
promptly to any incident. Preparedness 
to respond to potential emergency 
spills is an absolute priority for NCOC. 
The Company has a dedicated oil spill 
response team, and there are crews 
available for a number of shallow draft 
vessels and oil skimming barges. Do- 
zens kilometres of oil booms, absorbent 
materials, floating and collection tanks, 
containers and other equipment have 
been specially purchased for use in 
the unique environment of the North 
Caspian Sea.

Сондай-ақ, компания өңірдегі та-
биғатқа жағымсыз әсер тигізбеу үшін 
теңізде «нөлдік төгінді» саясатын 
ұстанады. Бұл салада қалдықтарды 
басқару жүйесі әзірленіп, ол NCOC 
компаниясының барлық нысанында 
көптеген жылдар бойы қолданылып 
келеді. Бұл жүйенің негізгі мәні қал-
дықтарды түзілу көздерінде немесе 
технологиялық процесте азайтудан 
немесе түзілуін толық тоқтатудан 
тұрады. Бұған қызметтің барлық 
түрін сауатты жоспарлау арқылы қол 
жеткізуге болады.

NCOC компаниясының теңіз нысан-
дарында түзілген барлық қалдықтар 
мен сарқынды су құрлықтағы ны-
сандарға жіберіледі. Компания қал-
дықтардың бүкіл өміршеңдік циклын 
қадағалайды және олар үшін түзілу 
кезеңінен бастап, толық кәдеге жа-
ратылғанына дейін жауапкершілік 
атқарады.

2021 жылы жаңа су тазарту нысан-
дары жобасы жүзеге асырыла баста-
ды. Олар іске қосылғаннан кейін өн-
дірілген мұнаймен келіп түсетін су 
құрамындағы ластаушы заттектердің 
көлемі біршама азаяды. 

Жаңа су тазарту нысандары Астра-
хань – Маңғыстау құбыр желісінен 
алынатын су көлемін шамамен 70%-
ға азайтуға және булану тоғандарына 
төгілетін су сапасының жақсаруына 
ықпал етеді, атап айтқанда су құра-
мындағы метанол, мұнай, күкірт- 
сутегі, темір және қалқыма қатты 
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дород, железо и взвешенные твер-
дые частицы.

Для контроля воздействия на окру-
жающую среду компания NCOC 
постоянно занимается мониторин-
гом окружающей среды и проводит 
комплексные экологические иссле-
дования. Например, в Атырауской 
области расположены 20 станций 
автоматического мониторинга ка-
чества воздуха, непрерывно заме-
ряющие концентрацию серово-
дорода, диоксида серы, диоксида 
азота, оксида азота и оксида углеро-
да и направляющие информацию 
в режиме реального времени на 
центральный компьютер NCOC, в 
филиал РГП «Казгидромет» по Аты-
рауской области и государствен-
ное учреждение «Управление при-
родных ресурсов и регулирования 
природопользования Атырауской 
области». С 2016 года компания 
проводит мероприятия по техни-
ческому переоснащению и модер-
низации станций, предусматриваю-
щие усовершенствование системы 
передачи данных с целью сокра-
щения времени их поступления 
на компьютер. Также произведена 
замена газоанализаторов, установ-
ленных на территории УКПНиГ, на 
модели новой серии. Поэтапное 
обновление измерительных средств 
на всех станциях продолжается и в 
2022 году. 

С 2019-го до конца 2021 года про-
ходила реализация проекта «Ком-

бөлшектер сияқты ластаушы заттек-
тердің мөлшері азаяды.

NCOC қоршаған ортаға әсерді 
бақылау үшін тұрақты түрде қор-
шаған ортаның мониторингісімен 
айналысып, кешенді экологиялық 
зерттеулер жүргізуде. Мысалы, Аты-
рау облысында ауа сапасын авто-
матты түрде бақылайтын 20 станса 
орналасқан, олар күкіртсутегі, күкірт 
диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді 
және көміртегі оксиді концентра-
циясын үздіксіз өлшеп, ақпаратты 
нақты уақыт режимінде NCOC ор-
талық компьютеріне, «Қазгидро-
мет» РМК Атырау облысы бойынша 
филиалына және «Атырау облысы-
ның Табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесіне жолдай-
ды. 2016 жылдан бастап Компания 
стансаларды жаңадан техникалық 
жабдықтау мен жаңғырту бойынша 
іс-шаралар жүргізуде. Бұл іс-ша-
ралар деректердің кешігіп келуін 
қысқарту мақсатында деректер та-
рату жүйесін жетілдіруді көздей-
ді. Нәтижесінде кідіру уақыты бір 
сағатқа дейін қысқарды. Сондай-ақ, 
МГКДҚ аумағында орнатылған 
газталдауыштар жаңа сериялы үл-
гілермен алмастырылды. Барлық 
стансадағы өлшеу құралдарын ке-
зең-кезеңімен жаңарту 2022 жылы 
да жалғастырылады. 

2019 жылдан бастап 2021 жылдың 
аяғына дейін «Атырау қаласының 
шегінде және Батыс Ескенедегі «Бо-

The Company also pursues a Zero 
Discharge Policy to prevent an 
adverse environmental impact in 
the region. A waste management 
system has been developed and 
implemented for many years at all 
NCOC facilities. The key objective 
of this system is to reduce or fully 
eliminate waste generation at the 
sources or during the process, which 
requires proper planning of all 
operations.

All waste and effluents generated 
at NCOC offshore facilities are 
transferred onshore. The Company 
tracks the entire life cycle of waste 
and takes responsibility for it from 
generation to complete disposal.

The project of New Water Treatment 
Facilities was launched in 2021. 
Following its start-up, the volume of 
pollutants in the produced water will 
be significantly reduced.

The new water treatment facilities will 
allow reducing the water intake from 
Astrakhan-Mangyshlak pipeline by 
about 70% and improve the quality 
of water discharged into evaporation 
ponds, thus, reducing the content 
of such pollutants as methanol, 
oil, hydrogen sulphide, iron, and 
suspended solids.

To control environmental impacts, 
NCOC performs continuous environ-
mental monitoring and comprehen- 
sive environmental surveys. For 
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лашақ» МГКДҚ маңында ауа са-
пасын кешенді зерттеу» жобасы 
жүзеге асырылды. Жоба NCOC ком-
паниясы, сондай-ақ «Қазгидромет» 
РМК Атырау облысы бойынша фи-
лиалы жинақтаған көп жылдық мо-
ниторингілік деректерді жүйелеу, 
талдау және жинақтау жұмыстарын 
жүргізуді қамтыды. Сондай-ақ, ауа 
құрамында ластаушы заттар мөл-
шерін анықтау бойынша кеңейтілген 
мониторинг жүргізілді, бұл халықтың 
науқастануымен күресте анағұрлым 
маңызды. Алынған деректер толық 
талданып, жинақталғаннан кейін 
зерттеулер нәтижелерімен компани-
яның ресми сайтында (www.ncoc.kz) 
танысуға болады.

плексные исследования воздуха в 
черте города Атырау и в Западном 
Ескене в районе УКПНиГ "Бола-
шак"». Проект включал в себя про-
ведение систематизации, анализ 
и обобщение многолетних мони-
торинговых данных, накопленных 
как NCOC, так и «Казгидрометом». 
Кроме того, проводился расширен-
ный мониторинг воздуха на пред-
мет присутствия загрязняющих ве-
ществ, которые наиболее значимы в 
борьбе с заболеваемостью населе-
ния. После полного анализа и обоб-
щения полученных данных резуль-
таты исследований будут доступны 
на официальном сайте компании 
www.ncoc.kz.

example, 20 automatic air quality 
monitoring stations are installed in 
Atyrau Oblast. They continuously 
measure the concentration of 
hydrogen sulphide, sulphur dioxide, 
nitrogen dioxide, nitrogen oxide 
and carbon oxide and provide real-
time information to NCOC central 
computer, Kazhydromet RSE branch 
in Atyrau Oblast and Department 
for Natural Resources and Nature 
Use Regulation in Atyrau Oblast. 
Since 2016, the Company has been 
modifying and upgrading the stations 
to improve the data transmission 
system and reduce the time of data 
transfer to the computer. The gas 
analysers installed on OPF site were 
also replaced with new series models. 
A phased update of measuring 
instruments at all stations continues 
in 2022. 

From 2019 till the end of 2021, the 
Company has been implementing the 
“Comprehensive air quality surveys in 
the city of Atyrau and Eskene West 
in Bolashak OPF area” Project. The 
Project intended to systematize, 
analyze and summarize the historical 
monitoring data acquired both by 
NCOC and Kazhydromet. In addition, 
the extended air monitoring has been 
conducted for pollutants that are the 
most significant in the fight against 
population morbidity. As soon as 
the acquired data is analysed and 
summarized, the survey results will 
be available on the official website of 
the Company www.ncoc.kz.
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Каспий теңізіндегі су деңгейі ауыт- 
қып тұрады. Мамандардың баға- 
лауы бойынша Каспий теңізінің дең- 
гейі 2005 жылдан бері жыл сайын 
10 см шамасында төмендеуде. 
Теңіздің NCOC компаниясының теңіз 
нысандары орналасқан ауданында 
тайыздануы үздіксіз өндірістік про-
цестерді жүргізу және нысандардағы 
тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін 

Уровень воды в Каспийском море 
подвержен колебаниям. По оцен-
ке специалистов с 2005 года уро-
вень Каспия ежегодно снижается на 
10 сантиметров. Обмеление моря 
в районе расположения морских 
объектов NCOC не только создает 
серьезные сложности для осущест-
вления непрерывных производ-
ственных процессов и обеспечения 

Су түбін тереңдету 
жұмыстары
Дноуглубительные работы
Dredging activities

06
The water level in the Caspian Sea 
is subject to fluctuations. According 
to experts, the Caspian Sea level has 
been decreasing by 10 cm annually 
since 2005. Sea shallowing in the area 
of NCOC’s offshore operations causes 
significant challenges for continuous 
production processes and life support 
at the facilities and also hampers the 
only possible way to evacuate people 
in case of emergency.

Therefore, in June 2021, NCOC 
started the dredging activities in the 
area of its operations following the 
environmental impact assessment 
and preliminary discussions of the 
project with the community and 
governmental authorities. The total 
footprint area of the project is about 
29 km2, which makes 0.036% of the 
North Caspian Sea area, and it will 
impact 32 km and 24 km access 
sections between the islands.

To implement the Project, the 
Company uses the “Cooking Pot” 
technology based on advanced 
equipment. This technology allows 
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жизнедеятельности на объектах, но 
и блокирует единственный возмож-
ный способ эвакуации людей в слу-
чаях чрезвычайных ситуаций.

Именно поэтому в июне 2021 года 
после проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и пред-
варительного обсуждения проекта 
с общественностью и государствен-
ными органами NCOC приступи-
ла к дноуглубительным работам в 
районе своей производственной 
деятельности. Общая площадь воз-
действия проекта составляет около 
29 квадратных километров (0,036% 
от площади Северного Каспия) и за-
тронет подходной участок длиной в 
32 километра и еще 24 километра 
между островами.

Для реализации проекта компанией 
используется современная техноло-
гия Cooking Pot на базе передового 
оборудования. Технология позволяет 
снизить мутность воды в зоне отло-
жения грунта до 90%. При ее приме-
нении создается густой вертикальный 
поток морского грунта, собираемого 
фрезерными земснарядами, который 
после сгущения спадает на морское 
дно, образуя грунтовую насыпь. Дно-
углубительные работы выполняются 
в строгом соответствии с требования-
ми применимых норм и Экологичес- 
кого кодекса Республики Казахстан. 
NCOC ведет постоянный мониторинг 
процесса работ и стремится миними-
зировать их воздействие на морские 
компоненты окружающей среды.

to reduce water turbidity in the 
soil sedimentation zone by up to 
90%. It creates a dense vertical flow 
of seabed soil collected by cutter 
dredgers, which, after thickening, falls 
to the seabed forming a soil bank. 
The dredging works are carried out 
in strict compliance with applicable 
regulations and the Environmental 
Code of the Republic of Kazakhstan. 
NCOC continuously monitors the 
process and strives to minimize its 
impact on the marine environment 
components.

елеулі қиындықтар келтірумен қа-
тар, төтенше жағдайларда адамдар-
ды эвакуациялауға болатын жалғыз 
тәсілге тосқауыл қойып отыр.

Осыған байланысты NCOC ком-
паниясы қоршаған ортаға әсерді 
бағалау жұмысын жүргізіп, жобаны 
жұртшылықпен және мемлекеттік 
органдармен алдын ала талқылаған-
нан кейін 2021 жылғы маусымда 
өзінің өндірістік қызметі жүргізіліп 
жатқан ауданда су түбін тереңде-
ту жұмыстарына кірісті. Жоба әсер 
ететін жалпы аудан шамамен 29 км2, 
бұл Солтүстік Каспий ауданының 
0,036%-ына тең және аралдар ара-
сындағы ұзындығы 32 км және 24 
км өту алаңын қамтиды.

Компания жобаны жүзеге асыру 
үшін озық жабдықтарға негізделген 
Cooking Pot заманауи технологиясын 
пайдалануда. Технология топырақ 
үйілетін аймақта су лайлылығын 
90%-ға дейін азайтуға мүмкіндік бе-
реді. Оны қолдану барысында теңіз 
түбінен фрезерлі жер снарядтарымен 
жиналатын топырақтың қою тік ағыны 
түзіліп, қоюланғаннан кейін теңіз түбі-
не төгіліп, топырақ үйіндісін түзеді. Су 
түбін тереңдету жұмыстары қолданы-
латын нормалардың және Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексінің 
талаптарын бұлжытпай сақтай оты-
рып орындалуда. NCOC компаниясы 
жұмыс барысына тұрақты мониторинг 
жүргізуде және қоршаған ортаның 
теңіз компоненттеріне тиетін әсерді 
барынша азайтуға ұмтылып жатыр.
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NCOC компаниясы Солтүстік Кас- 
пий өңірінің теңдесі жоқ биоалуан-
дығын сақтауға ерекше көңіл бөледі. 
Тіпті экожүйедегі елеусіз ғана өзгеріс 
орны толмас зардаптарға соқтыруы 
мүмкін. Сондықтан да NCOC компа-
ниясы үнемі мониторинг жүргізіп, өз 
қызметінің Каспий теңізінің биоалуан- 
дылығына тигізетін әсерін бағалап 
отырады. Популяциялардың динами-
касы туралы ақпарат алу мақсатында 
жыл сайын Каспий теңізінде эколо-
гиялық зерттеулер (әр маусымда бір 
зерттеу жұмысы) жүргізіледі. Эколог-
тар мен ғалымдар флора мен фауна-
ны, сонымен қатар топырақ пен ат-
мосфералық ауа сапасын зерттейді. 

Құрлық пен теңіздегі құрылыс жұ-
мыстарының аяқталуына және Қа-
шаған кен орнын игеру жобасының 
Тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру (ТӨИ) 
сатысына өтуіне байланысты NCOC 
компаниясы Іс-әрекеттер жоспарын 
жаңартты. Бұл жоспардың мақсаты – 
өндірістік қызметтің ықтимал әсерлері 
мен қатерлерін анықтау және белсен-
ді басқару, барынша азайту арқылы 
биоалуандықты сақтау. Өңірдің био-

Особое внимание компания NCOC 
уделяет сохранению уникального 
биоразнообразия Северо-Каспий-
ского региона. Ведь даже малейшее 
изменение в экосистеме может по-
влечь за собой необратимые послед-
ствия. Поэтому NCOC занимается пос- 
тоянным мониторингом и оценкой 
воздействия своей деятельности на 
биоразнообразие Каспийского моря. 
С целью получения информации о 
динамике популяций ежегодно в во-
дах Каспия проводятся морские эко-
логические исследования – по одно-
му исследованию в течение каждого 
сезона. Экологи и ученые исследуют 
флору и фауну, а также качество поч- 
вы и атмосферного воздуха. 

В связи с завершением строительства 
на суше и море и переходом проекта 
освоения месторождения Кашаган в 
стадию опытно-промышленной раз-
работки в 2020 году компания NCOC 
обновила план действий. Целями дан-
ного плана являются сохранение био-
разнообразия путем определения и 
активного управления, минимизации 
потенциального воздействия и рис- 

Солтүстік Каспий өңірінің 
биоалуандығын сақтау
Сохранение биоразнообразия Северо-Каспийского региона
Biodiversity conservation in the North Caspian region
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Уникальная дикая 
природа

Бірегей жабайы 
табиғат

Unique Wildlife
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ков производственной деятельности. 
Предусмотрен комплекс мер по изуче-
нию и сохранению биоразнообразия 
региона, а также по информированию 
и вовлечению различных заинтересо-
ванных сторон в проводимые работы.

Мероприятия по изучению и сохра-
нению биологического разнообра-
зия включают в себя:

 ⭕ регулярные наблюдения за па-
раметрами окружающей среды 
на суше и на море в рамках про-
изводственного мониторинга;

 ⭕ исследования популяции кас- 
пийского тюленя;

NCOC pays special attention to 
conservation of the unique biodiversity 
of the North Caspian Region. Even a 
minor change in the ecosystem can 
result in irreversible consequences. 
Therefore, NCOC continuously moni- 
tors and assesses the impact of 
its operations on biodiversity of 
the Caspian Sea. In order to get 
information about the population 
dynamics, marine environmental 
surveys are taken annually in the 
Caspian waters - one in each season. 
Ecologists and scientists study the 
flora and fauna, as well as the quality 
of soil and air.

алуандығын зерделеу және сақтау 
жөніндегі, сонымен қатар мүдделі та-
раптарға жүргізіліп жатқан жұмыстар 
туралы ақпарат беру мен оларды осы 
жұмыстарға тарту жөніндегі шаралар 
жиынтығы қарастырылған.

Биологиялық әртүрлілікті зерделеу 
және сақтау жөніндегі іс-шаралар 
мыналарды қамтиды:

 ⭕ өндірістік мониторинг шеңбе- 
рінде құрлықтағы және теңіздегі 
қоршаған ортаның параметр- 
лерін тұрақты қадағалау;

 ⭕ Каспий итбалығының популя- 
циясын зерттеулер;
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 ⭕ орнитологические наблюдения, 
экологические исследования на 
реке Жайык;

 ⭕ создание геоинформационной 
системы по биоразнообразию;

 ⭕ проведение озеленительных 
работ на территории санитар-
но-защитной зоны УКПНиГ «Бо-
лашак»;

 ⭕ создание карты чувствительнос- 
ти северо-восточной части Кас- 
пийского моря;

 ⭕ исследования колонизации ис-
кусственных островов донными 
организмами;

 ⭕ выпуск молоди искусственно 
выращенных осетровых рыб в 
Жайык-Каспийский бассейн.

Сохранение рыбных ресурсов се-
верной части Каспия – одна из при-
родоохранных задач, которые ставит 
перед собой NCOC. Всего в регионе 
насчитывается около 140 видов рыб. 

In 2020, NCOC updated its Action Plan 
due to completion of onshore and 
offshore construction and transition 
of the Kashagan Development 
Project to the Experimental (EP) 
development stage. The goal of this 
Plan is conservation of the biodiversity 
through identification, proactive 
management and minimization of 
potential impacts and risks of the 
production operations. It envisages a 
set of actions to study and conserve 
the biodiversity of the region, as well 
as to inform various stakeholders and 
engage them into ongoing activities.

Biodiversity study and conservation 
actions include:

 ⭕ Regular monitoring of onshore 
and offshore environmental 
parameters as part of industrial 
control

 ⭕ Caspian seal population surveys
 ⭕ Ornithological observations, 

 ⭕ Жайық өзенінде орнитология- 
лық бақылау, экологиялық зерт-
теу жұмыстарын жүргізу;

 ⭕ биоалуандық бойынша геоақпа-
раттық жүйе құру;

 ⭕ «Болашақ» МГКДҚ санитарлық 
қорғау аймағының аумағында 
көгалдандыру жұмыстарын жүр-
гізу;

 ⭕ Каспий теңізінің солтүстік-шығыс 
бөлігінің сезімталдық картасын 
әзірлеу;

 ⭕ жасанды аралдарда су түбі орга-
низмдерінің қоныстануын зерт-
теу жұмыстары;

 ⭕ Жайық-Каспий бассейніне жа-
санды жолмен өсірілген балық 
шабақтарын жіберу.

Каспийдің солтүстік бөлігіндегі ба-
лық ресурстарын сақтау – NCOC 
алдына қойған табиғат қорғау мін-
деттерінің бірі. Өңірде балықтар-
дың 140-қа жуық түрі бар. Бекіре 

NCOC компаниясы жүргізіп
жатқан экологиялық

зерттеулер мен бастамалар

Экологические исследования
и инициативы, проводимые

компанией NCOC

NCOC Environmental Surveys
and Initiatives

WWW.NCOC.KZ
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Осетровые являются самыми цен-
ными и реликтовыми видами рыб в 
Каспийском море. В настоящее вре-
мя все виды каспийских осетровых 
отнесены «Международным сою-
зом охраны природы и природных 
ресурсов» к категории видов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 
Современное состояние запасов 
этих рыб оценивается как критичес- 
кое. 

В рамках инициативы по поддержа-
нию популяции осетровых в Каспий-
ском море компания NCOC еже-
годно производит выпуск молоди 

environmental studies on Zhaiyk 
River

 ⭕ Creation of a biodiversity 
geoinformation system

 ⭕ Tree-planting in the sanitary 
protection zone of Bolashak OPF

 ⭕ Development of a sensitivity map 
for North-East Caspian Sea

 ⭕ Studies of artificial islands 
colonization by bottom organisms

 ⭕ Release of farmed sturgeon 
juveniles into the Zhaiyk-Caspian 
Basin.

Preservation of fish stock in the 
North Caspian Sea is one of NCOC 

тұқымдас балықтар Каспий теңізін-
дегі ең құнды және реликт балық 
түрлері. Қазіргі кезде Табиғат пен 
табиғи ресурстарды қорғау жөнін-
дегі халықаралық одақ Каспий 
теңізінің бекіре тұқымдас балық 
түрлерінің барлығын жойылу қаупі 
төнген түрлер санатына жатқызды. 
Бұл балықтар қорының қазіргі күйі 
өте нашар деп бағаланып отыр. 

NCOC компаниясы Каспий теңізін-
дегі бекіре тұқымдас балықтардың 
популяциясына қолдау көрсету 
жөніндегі бастамалар шеңберінде 
жыл сайын Жайық-Атырау бекіре 
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осетровых видов рыб, искусственно 
выращиваемых на Урало-Атырау-
ском осетровом рыбоводном заво-
де. С момента начала реализации 
данной инициативы в свободное 
плавание были выпущены более од-
ного миллиона мальков.

Водно-болотные угодья Северного 
Каспия являются важной территори-
ей для более 280 видов птиц, кото-
рые гнездятся на побережье Каспий-
ского моря и в дельтах впадающих в 
него рек. Тростниковые заросли этой 
территории используются птицами 
для укрытия и отдыха во время зи-
мовок, в гнездовой и миграционный 
периоды.

Понимая значимость региона для 
поддержания мирового биоразно- 
образия, 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 водоплава-
ющих и околоводных птиц;

 ⭕ наблюдения в районе наземных 
и морских производственных 
объектов и в период гнездова-
ния в летнее время.

Орнитологические исследования ох-
ватывают обширный регион от дель-
ты Волги на западе до дельты Эмбы 

балық өсіру зауытында балық ша-
бақтарын жасанды жолмен өсіріп 
шығарады. Осы бастама жүзеге 
асырыла бастаған кезден бері 1 
миллионнан астам шабақ өсіріліп, 
суға жіберілді.

Солтүстік Каспийдің сулы-батпақты 
алқаптары – Каспий теңізінің жаға- 
лауы мен оған құятын өзендердің 
атыраптарында ұя салатын құстардың 
280-нен астам түрі үшін маңызды ау-
мақ. Осы аумақтың қамыс қопаларын 
құстар қыстау кезінде, ұя салу және 
қоныс аудару кезеңінде тасалану 
және тынығу үшін пайдаланады.

NCOC өңірдің әлемдік биоалуан-
дықты қолдау тұрғысындағы маңыз- 
дығын біле отырып, 2000 жылдан 
бері тұрақты түрде құстарды жыл 
сайынғы және маусымдық зерттеу 
жұмыстарын жүргізеді:

 ⭕ маусымдық миграциялар кезін-
де (көктем және күз) жыл сайын- 
ғы екі зерттеу;

 ⭕ құстардың көбею кезеңінде 
жағалау аймағында ұя салатын 
құстардың таралуын зерттеу;

 ⭕ су мен су маңы құстарының қыс- 
тайтын орындарын бақылау;

 ⭕ құрлықтағы және теңіздегі өн-
дірістік нысандар маңында және 
жазғы уақыттағы ұя салу ке-
зеңінде қадағалау жұмыстары.

Орнитологиялық зерттеулер ба-
тысында Еділ атырабынан бастап, 
шығысында Жем атырабына дейін-
гі, солтүстігінде Атыраудан бастап, 

environment protection objectives. In 
total, there are about 140 fish species 
in the region. Sturgeon is the most 
valuable and relict fish species in the 
Caspian Sea. All sturgeon species are 
presently classified by the International 
Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources as endangered. The 
current state of these fish stocks is 
assessed as critical.

As part of its initiative to maintain the 
sturgeon population in the Caspian 
Sea, NCOC annually releases sturgeon 
juveniles artificially farmed at the 
Ural-Atyrau Sturgeon Hatchery. Since 
this initiative launch, over 1 million 
juveniles have been released into free 
waters.

The North Caspian wetlands are an 
important area for more than 280 
bird species nesting on the coast of 
the Caspian Sea and in the deltas of 
the rivers flowing into it. Reed beds in 
this area are used by birds for shelter 
and rest during wintering, nesting 
and migration periods.

Realising the importance of the 
region in maintaining the biodiversity 
at the world level, NCOC has been 
taking annual and regular seasonal 
bird surveys since 2000:

 ⭕ Two annual surveys during 
seasonal migrations in spring 
and autumn

 ⭕ Study of nestling bird distribution 
in the coastal area during 
breeding
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оңтүстігінде Ақтауға дейінгі ауқымды 
өңірді қамтиды. 

Каспий теңізінің басты эндемик-
терінің бірі және жалғыз теңіз сүтқо-
ректісі – Каспий итбалығы. Ол 2008 
жылдан бері Халықаралық табиғат 
қорғау одағының Қызыл тізімінде 
«жойылу қаупі төнген» жануарлар 
санатында және Каспий маңы ел-
дерінің барлығының, соның ішінде 
Қазақстанның Қызыл кітаптарына 
енгізілген. NCOC компаниясы Кас- 

на востоке, от Атырау на севере до 
Актау на юге. 

Одним из главных эндемиков Кас- 
пия и единственным морским мле-
копитающим является каспийский 
тюлень, который с 2008 года нахо-
дится в Красном списке «Междуна-
родного союза охраны природы» в 
категории видов, находящихся под 
угрозой исчезновения и занесен в 
Красные книги всех стран Прикас- 
пийского региона, включая Казах-

 ⭕ Monitoring of wintering grounds 
for waterfowl and semi-aquatic 
birds 

 ⭕ Observations in the area of 
onshore and offshore production 
facilities and during the nesting 
period in summer.

Bird studies cover a vast area from 
the Volga River delta in the west to 
the Emba River delta in the east, from 
Atyrau in the north to Aktau in the 
south.
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пий итбалығы туралы ақпарат алу 
және оны қорғау жөніндегі страте-
гия әзірлеу мақсатында жыл сайын 
зерттеулер жүргізуде. Мамандар әуе 
кемелерінде барлау мақсатындағы 
ұшу жұмыстарын орындайды, со-
нымен қатар жерсеріктен суретке 
түсіру арқылы жануарлардың қоныс 
аудару жолдарын зерделейді. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы 
мен Ресей Федерациясының юрисдик-

стан. NCOC ежегодно проводит 
исследования с целью получения 
информации о каспийском тюле-
не и разработки стратегии по его 
охране. Специалисты совершают 
разведывательные полеты на авиа- 
транспорте, а также изучают пути 
миграции животных с помощью 
спутниковой фотосъемки. 

На данный момент продолжается 
успешная реализация созданной по 

One of the main endemics of the 
Caspian Sea and the only marine 
mammal is the Caspian seal, which has 
been on the Red List of the International 
Union for Conservation of Nature 
classified as endangered since 2008 
and is included in the Red Books of 
all countries of the Pre-Caspian region 
including Kazakhstan. NCOC carries out 
annual studies to get the information 
about the Caspian seal and develops 
strategies for its protection. Specialists 
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NCOC компаниясының каспий 
итбалығын қорғау аясында жүзеге 

асыратын шаралары

Меры по защите каспийского 
тюленя, осуществляемые 

компанией NCOC

NCOC Caspian Seal
Protection Measures

WWW.NCOC.KZ

циясы шектерінде NCOC компаниясы-
ның бастамасы бойынша әзірленген 
«Каспий итбалығын кешенді зерттеу 
бағдарламасын» ойдағыдай жүзеге 
асыру жалғастырылуда. Бағдарлама-
ның жетекші қатысушылары «Қазақ 
қолданбалы экология агенттігі» ЖШС 
(ҚҚЭА) және Ресей ғылымдар акаде-
миясының «А.Н. Северцов атындағы 
Экология және эволюция проблема-
лары институты» федералдық мем-
лекеттік бюджеттік ғылыми мекемесі 
(РҒА ЭЭПИ) болды. 

Каспий итбалығы қысқы кезеңде 
Солтүстік Каспийде күшіктейтіндік-
тен бұл өңір итбалықтар үшін аса 
маңызды. Жүргізіліп жатқан зерт- 
теулер Каспий итбалығы популяция- 
сының өзгеруін анағұрлым тұтас су-
реттеуге және осы сирек кездесетін 
бірегей жануарды қорғау бойынша 
жұмысты жалғастыруға мүмкіндік 
береді. 

инициативе NCOC «Программы ком-
плексных исследований каспийского 
тюленя» в пределах юрисдикции 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Ведущими участника-
ми программы являются ТОО «Ка-
захстанское агентство прикладной 
экологии» (КАПЭ) и Федеральное го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние науки «Институт проблем эколо-
гии и эволюции им. А. Н. Северцова 
Российской академии наук» (ИПЭЭ 
РАН). 

Северный Каспий является важным 
ареалом для каспийского тюленя: 
именно здесь в зимний период про-
исходит его размножение. Проводи-
мые исследования предоставляют 
возможность создать более целост-
ную картину изменений в популяции 
этого редкого и уникального млеко-
питающего и продолжить работу по 
его охране.

take reconnaissance flights by air and 
study animal migration routes using 
satellite images.

The Comprehensive Caspian Seal Study 
Program initiated by NCOC continues 
successfully within the jurisdiction 
of the Republic of Kazakhstan and 
the Russian Federation. The leading 
participants of the Program include 
Kazakhstan Agency for Applied 
Ecology (KAPE) and Severtsov Institute 
of Ecology and Evolution of the Russian 
Academy of Sciences (RAS IEE).

Joint studies in the North Caspian 
Sea, which are extremely important 
for the Caspian seal, as this is the 
place of their reproduction in winter, 
give an opportunity to create a more 
holistic picture of changes in its 
population and to continue efforts 
aimed at protecting this rare and 
unique species.
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Тұрақты даму – бизнестің табысты да-
муының ең маңызды факторы. Жеке 
сектор 2015 жылы БҰҰ белгілеген 
жаһандық тұрақты даму мақсаттарына 
елдердің қол жеткізуіне айтарлықтай 
үлес қосуда. NCOC компаниясы Қа-
зақстанның ең ірі мұнай өндіруші 
компанияларының бірі ретінде өз 
қызметін ең жоғары деңгейлі жауап-
кершілікпен жүргізуде және жұмыста-
рының әр кезеңінде мүдделі тараптар-
дың барлығы үшін құндылық жасауға 
ұмтылуда. Компанияның тұрақты өсуі 
мен қоғамның аман-саулығы бір-
бірімен өте тығыз байланысты. Сон-

Устойчивое развитие – важнейший 
фактор успешного развития бизнеса. 
Частный сектор вносит значитель-
ный вклад в достижение странами 
глобальных целей устойчивого раз-
вития, обозначенных ООН в 2015 
году. NCOC как одна из крупнейших 
нефтедобывающих компаний Ка-
захстана ведет свою деятельность 
с максимальной ответственностью 
и стремиться создавать ценность 
для всех заинтересованных сторон 
на каждом этапе работ. Устойчивый 
рост компании и благополучие об-
щества очень тесно связаны между 

Тұрақты даму
Устойчивое развитие
Sustainable development08

Sustainability is a key driver for 
successful business development. 
Private sector contributes 
significantly to countries’ achieve- 
ment of the global sustainable 
development goals set by the United 
Nations in 2015. NCOC, as one of 
major energy producing companies 
in Kazakhstan, performs its business 
with maximum responsibility and 
is committed to creating value for 
all stakeholders at every stage of 
its activities. Sustainable growth 
of the Company and well-being of 
the communities are very closely 
interlinked. That is why, while 
moving toward its strategic goals, 
NCOC defines principles which all 
employees strictly follow. They play 
an important role in decision-making 
and operations of the Company.

To be effective in its sustainability 
strategy, NCOC identifies the following 
main areas:

 ⭕ Socio-economic area
 ⭕ Rational use of natural resources
 ⭕ Socio-environmental area
 ⭕ Social progress.
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собой. Именно поэтому, двигаясь к 
своим стратегическим целям, NCOC 
выделяет принципы, которых твер-
до придерживаются все сотрудники 
компании. Они имеют большое зна-
чение в процессах принятия реше-
ний и операционной деятельности 
компании. 

Для эффективной работы в сво-
ей стратегии устойчивого развития 
NCOC выделяет следующие главные 
направления: 

 ⭕ социально-экономическая сфера; 
 ⭕ рациональное использование 

природных ресурсов;
 ⭕ социально-экологическая сфера;
 ⭕ социальный прогресс.

дықтан да NCOC компаниясы өзінің 
стратегиялық мақсаттарына ілгерілей 
отырып, компания қызметкерлерінің 
барлығы бұлжытпай ұстанатын қағи-
даттарды белгілейді. Олардың ком-
панияның шешімдер қабылдау про-
цестеріндегі және операциялық 
қызметіндегі мәні зор. 

NCOC компаниясы тиімді жұмыс 
жүргізу үшін тұрақты даму страте-
гиясында келесі басты бағыттарды 
белгілейді: 

 ⭕ әлеуметтік-экономикалық сала; 
 ⭕ табиғи ресурстарды оңтайлы 

пайдалану;
 ⭕ әлеуметтік-экологиялық сала;
 ⭕ әлеуметтік прогресс.

WWW.UN.ORG

БҰҰ тұрақты даму 
саласындағы мақсаттары

Цели устойчивого развития ООН

UN Sustainable Development Goals
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Солтүстік Каспий жобасы Қа-
зақстандағы тікелей шетелдік инвес- 
тициялары бар ең ірі жоба ретін-
де ел экономикасының дамуына 
пәрменді ықпалын тигізіп келеді. 
Ол қазақстандықтардың жұмыспен 
қамтылуына және жергілікті компа-

Будучи одним из самых крупных 
в Казахстане проектов с прямы-
ми иностранными инвестициями, 
Северо-Каспийский проект обла-
дает мощным стимулирующим эф-
фектом для экономики страны. Он 
создает возможности для трудо- 

Елдің дамуына 
үлес қосу
Вклад в развитие страны 
Contribution to development of Kazakhstan

09
Being one of the largest projects 
in Kazakhstan with foreign direct 
investment, the North Caspian 
Project has a powerful multiplier 
effect on the economy of the 
country. It creates opportunities for 
employment for Kazakhstani citizens 
and development of local companies. 
Over the decades of Kashagan 
development, the Republic of 
Kazakhstan will receive billions of US 
dollars of direct revenue in the form 
of taxes and share in production.

Economic benefits for the county 
are primarily regulated by the 
North Caspian Sea Production 
Sharing Agreement. In particular, 
it envisages contribution to the 
development of local content and 
social and infrastructure projects. 
NCOC’s vision and values make it a 
socially oriented company.

With the Company’s investment 
support under Social Infrastructure 
Projects many important social 
facilities have been built including 
hospitals, sports centres, 
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устройства казахстанцев и разви-
тия местных компаний. А за деся-
тилетия, в течение которых будет 
проходить эксплуатационный цикл 
освоения Кашагана, Республика 
Казахстан получит миллиарды дол-
ларов США прямого дохода в виде 
налогов и доли в объеме добычи.

В первую очередь экономические 
выгоды для страны регулируют-
ся «Соглашением о разделе про-
дукции по Северному Каспию». 
В частности, предусмотрен вклад 
в местное содержание, а также в 
инфраструктурные и социальные 
проекты. Однако видение и цен-
ности самой компании NCOC как 
оператора Северо-Каспийского 
проекта делают ее деятельность 
социально-ориентированной. С 
помощью инвестиций компании в 
рамках проектов инфраструктуры и 
социального назначения было воз-
ведено немало важных для населе-
ния объектов: больниц, спортивных 
центров, детских садов, школ, объ-
ектов культурного досуга, дорог, 
газопроводов и многого другого. 
Все они успешно функционируют 
в Атырауской и Мангистауской об- 
ластях.

Еще одна программа по социаль- 
ным инвестициям компании – 
«Шұғыла», реализуемая по четы-
рем основным направлениям:

 ⭕ охрана окружающей среды;
 ⭕ здравоохранение и безопас-

ность;

ниялардың дамуына мүмкіндіктер 
жасап отыр. Ал Қашаған кен орнын 
игерудің пайдалану циклі жүретін 
ондаған жылдар ішінде Қазақстан 
Республикасы салықтар мен өнім 
өндіру көлеміндегі үлес түрінде 
миллиардтаған АҚШ долларына 
тең тікелей табысқа ие болады.

Ең алдымен елдің экономикалық 
пайдасы «Солтүстік Каспий бойын-
ша өнім бөлісу туралы келісіммен» 
реттеледі. Атап айтқанда аталған 
құжатпен жергілікті қамтуға, со-
нымен қатар әлеуметтік және ин-
фрақұрылымдық жобаларға үлес 
қосуы көзделген. Алайда, NCOC 
компаниясының Солтүстік Каспий 
жобасының операторы ретінде-
гі көзқарасы мен құндылықтары 
оның қызметін әлеуметтік бағдар-
лы етті.

Компания инвестицияларының 
көмегімен әлеуметтік және ин-
фрақұрылымдық жобалар шең-
берінде халық үшін маңызды 
бірқатар нысандар салынды: ауру-
ханалар, спорт орталықтары, ба-
лабақшалар, мектептер, мәдени 
нысандар, жолдар, газ құбырлары 
және басқа да нысандар. Олардың 
барлығы да Атырау және Маңғы-
стау облыстары халқының игілігіне 
жұмыс істеп жатыр.

Компанияның тағы бір әлеумет-
тік инвестициялық бағдарламасы 
– “Шұғыла”. Ол төрт негізгі бағыт 
бойынша жүзеге асады: 

kindergartens, schools, cultural 
leisure facilities, roads, gas 
pipelines, and many others. They 
are all successfully functioning and 
benefit the residents of Atyrau and 
Mangistau Oblasts.
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 ⭕ социальное предприниматель-
ство;

 ⭕ развитие человеческого капи-
тала / STEM.

В рамках этой программы NCOC 
поддерживает проекты, направ-
ленные на укрепление экономи-
ческой стабильности и помощь 
местным сообществам; програм- 
мы повышения квалификации в 

 ⭕ қоршаған ортаны қорғау;
 ⭕ денсаулық және қауіпсіздік; 
 ⭕ әлеуметтік кәсіпкерлік;
 ⭕ адами капиталдың дамуы /

STEM.

NCOC компаниясы осы бағдарла-
ма шеңберінде жергілікті қоғамдас- 
тықтардың экономикалық тұрақ-
тылығы мен қолдауын көрсететін 
жобаларды; еңбек қауіпсіздігі және 

«Shugyla», the Company’s social 
investment program is implemented 
in four main areas:

 ⭕ environmental initiatives;
 ⭕ health and safety; 
 ⭕ social entrepreneurship;
 ⭕ human capital development / 

STEM.

Within this program NCOC supports 
projects aimed at economic 
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оны қорғау саласындағы біліктілік-
ті арттыру бағдарламаларын, жол 
қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және қоғамдық қауіпсіздік са-
ласындағы озық тәжірибені наси-
хаттауды; жергілікті жұртшылықтың 
қабілеттілігін дамыту бағытындағы 
дайындық және оқытуды; табиғат 
ресурстарын сақтау және қоршаған 
ортаны қорғау бағытындағы эколо-
гиялық бастамаларды қолдайды.

области безопасности и охраны 
труда, пропаганды передово-
го опыта в области безопаснос- 
ти дорожного движения и в 
сфере общественной безопас-
ности; подготовку и обучение 
для развития навыков местного 
сообщества; экологические проек-
ты в области сохранения природ-
ных ресурсов и защиты окружаю-
щей среды.

sustainability and support for local 
communities; capacity building 
programs in health & safety, 
promotion of best practices in road 
and public safety; trainings that 
support building skills for local 
community groups; environmental 
initiatives promoting awareness 
and knowledge related to natural 
resources and environmental 
protection.
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«Каспий-Антитеррор-2021» 
оқу-жаттығуы 
Учения «Каспий-Антитеррор-2021» 
Caspian Antiterror 2021 Drill

10
2021 жылдың екінші жартысында 
ТМД-ның 8 елінің арнаулы қыз- 
меттерінің қатысуымен халық- 
аралық терроризмге қарсы ауқым-
ды оқу-жаттығу өтті. Оқу-жаттығу 

Во второй половине 2021 года 
прошли масштабные международ-
ные антитеррористические учения с 
участием спецслужб из восьми стран 
СНГ. В рамках учений по предва-

In the second half of 2021, a large-
scale International Antiterrorism Drill 
engaging special services from 8 CIS 
countries was conducted. The Drill 
included a special operation to rescue 
a vessel and an offshore drilling rig in 
Aktau seaport in accordance with a 
previously developed scenario. NCOC 
provided the drilling rig, the vessel 
and other equipment required for the 
operation.

NCOC was directly involved at the 
preparatory stage of the Drill, which 
took place at the Company facilities in 
Atyrau and offshore. For this purpose, 
a special working group was set up 
to support with arrangements  in the 
offices and on D Island.

With the support of special military 
forces of the Republic of Kazakhstan 
and local authorities NCOC 
had a unique opportunity to test 
its existing security system and  
protocols developed for emergency 
situations. All levels of the Company’s 
security system have proven their 
efficiency.
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рительно подготовленному сцена-
рию была проведена специальная 
операция освобождения корабля и 
морской буровой установки в порту 
Актау. Буровая установка, корабль и 
другое необходимое для операции 
оборудование было предоставлено 
компанией NCOC.

Компания принимала непосред-
ственное участие в подготовитель-
ном этапе учений, который прохо-
дил на объектах NCOC в Атырау и на 
морском комплексе. Для этого была 
сформирована специальная рабо-
чая группа, помогавшая в организа-
ции учений в офисах компании и на 
острове D.

Благодаря поддержке специальных 
войск Республики Казахстан и мест-
ных властей компания получила 
уникальную возможность протести-
ровать существующую систему без-
опасности и протоколы, предписан-
ные для применения в чрезвычайных 
ситуациях. Стоит отметить, что все 
уровни системы безопасности ком-
пании подтвердили свою эффектив-
ность в существующих условиях.

В результате учений Комитет нацио- 
нальной безопасности Республики 
Казахстан приобрел дополнительный 
опыт проведения антитеррористи-
ческих операций на море и возмож-
ность лучше ознакомиться с про-
цессами, внедренными в компании 
NCOC для использования в чрезвы-
чайных ситуациях.

шеңберінде алдын ала дайын-
далған сценарий бойынша Ақтау 
портында кеме мен теңіз бұрғылау 
қондырғысын босатудың арнайы 
операциясы жүргізілді. Бұрғылау 
қондырғысын, кемені және басқа 
да қажетті жабдықтарды NCOC 
компаниясы қамтамасыз етті.

Компания Атырау қаласындағы 
NCOC нысандары мен теңіз ке-
шенінде өткен оқу-жаттығудың 
дайындық кезеңіне тікелей қатыс- 
ты. Бұл мақсатта Компанияның 
кеңселеріндегі және D аралындағы 
оқу-жаттығуларды ұйымдастыруға 
көмектескен арнайы жұмыс тобы 
құрылды.

Қазақстан Республикасының ар-
найы әскерлері мен жергілікті 
биліктің қолдауы арқасында Ком-
пания қолданыстағы қауіпсіздік 
жүйесін және төтенше жағдайлар-
да қолдану үшін белгіленген хат-
тамаларды сынаудың бірегей мүм-
кіндігіне ие болды. Компанияның 
қауіпсіздік жүйесінің барлық дең-
гейлері қазіргі жағдайда тиімділігін 
растағанын атап өткен жөн.

Оқу-жаттығу нәтижесінде Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті теңізде тер-
роризмге қарсы операциялар жүр-
гізудің қосымша тәжірибесіне және 
NCOC компаниясында төтенше 
жағдайларда пайдалану үшін ен-
гізілген процестерімен жақсырақ 
танысу мүмкіндігіне ие болды.

The Drill enabled the National 
Security Committee of the Republic 
of Kazakhstan to gain additional 
experience in conducting antiterrorist 
operations offshore and to better 
understand the processes implemented 
in NCOC for emergency situations.
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Компания NCOC одной из первых 
начала поддержку своих сотрудни-
ков и местного сообщества во время 
пандемии коронавирусной инфек-
ции. Она разработала собственный 
подход и начала внедрять конкрет-
ные меры по предотвращению рас-
пространения COVID-19. Большин-
ство сотрудников были переведены 
на дистанционный режим работы с 
сохранением заработной платы, а на 
производственных участках был вве-
ден ограниченный доступ с соблю-
дением самых строгих санитарно- 
эпидемиологических требований. 

Отслеживая ситуацию с COVID-19 
в мире, уже в начале 2020 года 
руководство компании приняло 
решение закупить жизненно важ-
ное медицинское оборудование, 
что позволило сразу после объ-
явления режима чрезвычайно-
го положения передать местным 
больницам аппараты ИВЛ, ЭКГ, 
койки для палат интенсивной те-
рапии и многое другое. В целом, 
компанией было выделено более 
53 миллионов долларов США на 

Пандемия 
кезіндегі қолдау
Поддержка во время пандемии 
Support during the pandemic

11
NCOC компаниясы коронавирус ин-
фекциясының пандемиясы кезінде 
алғашқылардың бірі болып өз қыз-
меткерлері мен жергілікті қоғамдас- 
тыққа көмек көрсете бастады. NCOC 
компаниясы COVID-19 індетінің та-
ралуына жол бермеу бойынша өз 
тәсілдемесін әзірлеп, нақты шаралар 
қолдана бастады. Компания қыз- 
меткерлерінің көбін жалақыларын 
сақтай отырып қашықтан жұмыс істеу 
режиміне ауыстырды, ал өндірістік 
алаңдарында ең қатаң санитария- 
лық-эпидемиологиялық талаптарды 
сақтай отырып, алаңға кіру бойынша 
шектеулер енгізді.

Компания әлемдегі COVID-19-ға бай-
ланысты ахуалды қадағалай отырып, 
2020 жылдың басында-ақ, өмірлік 
маңызы бар медициналық жабдықтар 
сатып алу туралы шешім қабылдады, 
бұл төтенше жағдай режимі жария-
ланғаннан кейін бірден жергілікті ау-
руханаларға өкпені жасанды желдету 
(ӨЖЖ), ЭКГ аппараттарын, қарқынды 
терапия палаталарына арналған ке-
реуеттер табыстауға мүмкіндік берді. 
Жалпы NCOC компаниясы Атырау 

NCOC was one of the first companies 
to support its employees and the local 
community during the coronavirus 
pandemic. NCOC has developed its 
own approach and introduced specific 
measures to prevent the COVID-19 
spread. The Company has moved 
majority of its employees to a remote 
mode of work while retaining their 
salary and introduced restricted access 
to its operational sites in compliance 
with the most stringent sanitary and 
epidemiological requirements.

While monitoring the COVID-19 
situation in the world, in early 2020 
the Company decided to purchase vital 
medical equipment, which allowed 
immediately after the declaration of 
the state of emergency to provide lung 
ventilators, ECG, ICU beds and other 
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оказание помощи системам здраво-
охранения Атырауской и Мангистау-
ской областей в борьбе с COVID-19. 
На средства компании были пос- 
троены две инфекционные боль-
ницы модульного типа на 200 коек 
каждая общей стоимостью более 
8 миллиардов тенге в Атырау и Ак-
тау. Больницы полностью оснащены 
современным медицинским обору-
дованием, включая специальные 
линии подачи кислорода для лече-
ния особо тяжелых пациентов.

equipment to the local hospitals. In total, 
NCOC has spent over USD 53 million 
to support the healthcare systems of 
Atyrau and Mangistau Oblasts in the 
fight against COVID-19. The Company 
has funded the construction of two 200-
bed modular-type infectious disease 
hospitals in Atyrau and Aktau worth 
over KZT 8 billion. The hospitals are 
fully equipped with advanced medical 
equipment including special oxygen 
lines for treatment of particularly severe 
patients.

және Маңғыстау облыстарының ден-
саулық сақтау жүйелеріне COVID-19 
індетімен күресу үшін көмек көрсетуге 
53 миллион АҚШ долларынан астам 
қаражат бөлді. Компанияның қаража-
тына Атырауда және Ақтауда құны 8 
млрд теңгеден асатын 200 орындық екі 
модульді жұқпалы аурулар аурухана-
сы салынды. Ауруханалар толығымен 
заманауи медициналық жабдықтар-
мен, соның ішінде жағдайы аса ауыр 
науқастарды емдеу үшін оттегі беретін 
арнайы желілермен жарақталған.
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Компания қызметкерлері де қа-
лыс қалған жоқ және екі өңірдегі аз 
қамтылған отбасыларға көмек көр-
сету үшін қаражат жинады. 

Пандемияға байланысты бүкіл ел 
үшін қиын кезеңде NCOC компани-
ясы өз қызметкерлері мен қоғамның 
аман-саулығы өзінің басты басым-
дығы екенін тағы да дәлелдеді.

Сотрудники компании также не оста-
вались в стороне и провели сбор 
средств для помощи малообеспе-
ченным семьям двух регионов. 

В сложный для всей страны момент 
пандемии компания NCOC еще раз 
доказала, что забота о здоровье и бла-
гополучии сотрудников и общества 
является ее главным приоритетом. 

The Company’s employees also did 
not stand aside and raised funds 
to help low-income families of two 
regions.

In the difficult time of pandemic for 
the whole country, NCOC once again 
proved that care for the health and 
well-being of its own employees and 
society is its top priority.
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