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1.

СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРО-КАСПИЙСКОМ ПРОЕКТЕ
ABOUT THE NORTH CASPIAN PROJECT

Солтүстік Каспий жобасы Қазақстандағы
теңіз мұнай-газ кен орындарын игеру
бойынша алғашқы ірі жоба болып
табылады. Оның құрамына Қашаған,
Қаламқас-теңіз, Қайраң, Ақтоты және
Оңтүстік-батыс Қашаған атты бес кен
орны кіреді.
Қашаған алып кен орны соңғы он
жылдықтар ішінде ашылған ең ірі
мұнай кен орындарының бірі болып
табылады; оның өндірілетін қорлары
шамамен 9-13 миллиард баррель (1-2
миллиард тонна) мұнайды құрайды.
Қашаған теңіз кен орнының коллекторы
Атырау қаласынан 80 км қашықтықта,
су астындағы 3-4 метр тереңдікте және

Северо-Каспийский проект – это первый
крупномасштабный проект освоения
морских нефтегазовых месторождений
в Казахстане. Он включает в себя пять
месторождений: Кашаган, Каламкас-море,
Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.
Гигантское месторождение Кашаган
является одним из крупнейших нефтяных
месторождений, открытых за последние
десятилетия; его извлекаемые запасы
составляют приблизительно 9-13 миллиардов
баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти.
Коллектор морского месторождения Кашаган
находится в 80 км от города Атырау и
залегает на глубине более чем 4 км (4 200 м)
ниже поверхности морского дна. При этом

The North Caspian Project is the first
major offshore oil and gas development in
Kazakhstan. It covers five fields: Kashagan,
Kalamkas-Sea, Kairan, Aktote and Kashagan
South West.
The giant Kashagan field ranks as one of the
largest oil discoveries of the past decades,
with approximately 9-13 billion barrels
(1-2 billion tonnes) of recoverable oil. The
Kashagan reservoir lays 80km offshore the
city of Atyrau in 3-4m of water, and more than
4km deep (4,200m).
In 2018, the North Caspian Project celebrates
its 25th anniversary commenced by the
governmental Resolution in 1993 on set up

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ АСА ҚОЛАЙСЫЗ КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ҚАУІПСІЗДІК, ЖОБАЛАУ,
ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА БОЙЫНША ҚАТАҢ ТАЛАПТАРДЫҢ ҚОЙЫЛУЫ ҚАШАҒАННЫҢ I КЕЗЕҢІН САЛА
ТАРИХЫНДАҒЫ ЕҢ ІРІ ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ ӨНДІРІСТІК ЖОБАҒА АЙНАЛДЫРАДЫ.   
СОЧЕТАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ЛОГИСТИКИ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ДЕЛАЮТ ЭТАП 1 ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАШАГАН ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ.
THE COMBINED SAFETY, ENGINEERING AND LOGISTICS CHALLENGES IN A HARSH CLIMATE MAKE KASHAGAN PHASE 1
ONE OF THE LARGEST AND MOST COMPLEX INDUSTRIAL PROJECTS EVER DEVELOPED.
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теңіз түбінен 4 км-ден астам (4 200 м)
тереңдікте жатыр.

глубина воды в данном районе составляет
около 3-4 м.

Биыл Солтүстік Каспий жобасы Каспий
теңізінің қазақстандық бөлігіндегі

В 2018 году Северо-Каспийский проект
отмечает свое 25-летие. В 1993 году

and development of hydrocarbon production
in the Kazakhstan part of the Caspian Sea.
And the same governmental resolution
took a decision on creation of a specialized
Kazakhstancaspishelf state company.

көмірсутекті шикізаттарды өндірудің
қалыптасуы және дамуы туралы
1993 жылғы Үкімет қаулысына
қол қойылғанының 25 жылдығын
тойлайды. Осы Үкімет қаулысына
сәйкес «Қазақстанкаспийшельф»
мамандандырылған мемлекеттік
компаниясын құру жөнінде шешім
қабылданды.

состоялось подписание Постановления
Правительства «О становлении и развитии
добычи углеводородного сырья в
казахстанском секторе Каспийского моря»,
одним из решений которого было создание
специализированной государственной
компании «Казахстанкаспийшельф».

Солтүстік Каспий жобасы оның
ауқымы мен техникалық күрделілігін
ескере отырып, кезең-кезеңімен
жүзеге асырылуда. Біріншісі – Қашаған
кен орнын игерудің І Кезеңі болып
табылады, оған жұмсалған қаржы
шамамен 55 млрд АҚШ долларын
құрайды. Коммерциялық өндіру 2016
жылы басталды. 2017 жылы І Кезеңдегі
мұнай өндірісін келешекте кеңейту
мүмкіндігі үшін бастапқы инженерліктехникалық және жобалық жұмыстар
жалғастырылды. НКОК сонымен бірге
өзінің Қаламқас-теңіз кен орнын
және «КМОК» компаниясының жақын
орналасқан Хазар кен орнын келешектегі
кезеңдердің бірінде бірлесіп игеру
мүмкіндігін зерделеуді жалғастырды.

Принимая во внимание крупные масштабы
проекта и высокий уровень технических
сложностей, реализация СевероКаспийского проекта осуществляется
поэтапно. Первым этапом является Этап 1
освоения месторождения Кашаган,
затраты на осуществление которого
составляют примерно 55 млрд. долл. США.
Коммерческая добыча началась в 2016 г. В
2017 г. были продолжены подготовительные
инженерно-технические и проектные работы
для возможного будущего расширения
добычи на Этапе 1. Помимо этого, «Норт
Каспиан Оперейтинг Компани» продолжила
изучать возможность совместного освоения
месторождения Каламкас-море, входящего
в контрактную зону Северо-Каспийского
проекта, и близлежащего месторождения
Хазар компании «КМОК» на одном из
будущих этапов.

Басқа кен орындарын игеру әлі бағалану
сатысында.

Освоение других месторождений в данный
момент находится на стадии оценки.

Given its scale and technical complexity, the
North Caspian Project is being developed in
phases.
Kashagan Phase 1 is the first, with an
estimated cost of about US$55 billion.
Commercial production began in 2016. In
2017, early engineering and design work
continued toward potential future expansion
of Phase 1 production. NCOC also continued
to progress its idea for the potential codevelopment of its Kalamkas-Sea field and
CMOC’s nearby Khazar field in a future Phase.
Development of other fields is still in the
assessment phase.
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ӨНДІРІСТІК ОПЕРАЦИЯЛАР БАРЫСЫ
ХОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
PRODUCTION OPERATIONS PROGRESS

Компания 2016 жылы өндіруді
бастағаннан соң, 2017 жылдың
басына таяу өндіріс көлемін алғашқы
мақсатты деңгейге, яғни тәулігіне 180
000 баррель мұнай өндіру деңгейіне
дейін жылдам және қауіпсіз арттыруға
қол жеткізді. 2017 жылы ең маңызды
техникалық жетістік тамыз айының
ортасында күкіртті (немесе шикі)
газды кері айдауды қауіпсіз және дер
кезінде бастауы болды. Бұл Қашаған
кен орнында мұнай өндіру көлемін
арттыру үшін газ айдау көлемін біртебірте арттырып, оңтайландыруға
мүмкіндік берді. 2017 жылдың аяғына
қарай компания мұнай өндіру деңгейін
тәулігіне 270 000 баррельге жеткізді.
Компания мұнай өндіру көлемін
тәулігіне 370 000 баррельге дейін
арттыру жұмыстарын жалғастыруда.
Компанияның тәсілдемесі жабдықтары
мен процестері сенімділігін коллектор
күйін ескере отырып қамтамасыз етуге
бағытталған тұрақты және жоспарлы
шаралардың дәйектілігінен тұрады; бұл
ретте өндірістік қауіпсіздік басты мәселе
болып қала бермек.
Компанияның өндірістік сенімділік
көрсеткіштері күткендей сәйкес келді,
тіпті одан да асып кетті. Осылайша,
алауда газ жағу көлемі ҚР заңнамасына
сәйкес ең төмен деңгейде болды.

После начала добычи в 2016 г. компания
смогла быстро и безопасно нарастить
ее объемы. К началу 2017 г. был
достигнут первый целевой уровень –
180 000 баррелей нефти в сутки. Самым
важным техническим достижением в
2017 г. стало осуществление в середине
августа безопасного и своевременного
начала обратной закачки сырого газа.
Постепенное увеличение объемов
закачки газа позволяет компании
повысить объем добычи нефти на
местрождении Кашаган. К концу 2017 г.
был достигнут уровень добычи в 270 000
баррелей нефти в сутки. Компания
продолжает работы по наращиванию
объемов добычи до 370 000 баррелей
нефти в сутки. Стратегия компании
в этом направлении основывается
на последовательной реализации
запланированных мер по обеспечению
надежности оборудования и процессов
с учетом поведения коллектора. При
этом производственная безопасность
неизменно является основным
приоритетом.
Показатели производственной надежности
соответствуют ожиданиям или превосходят
их. Таким образом, объемы сжигания на
факеле остаются на минимальном уровне
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

2017 Ж. ӨНДІРІС КӨЛЕМІН АРТТЫРУ
НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ В 2017 ГОДУ
2017 PRODUCTION RAMP-UP
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After start-up in 2016, production quickly and
safely ramped up in early 2017 to the first
target capacity level of 180,000 barrels of oil
per day. The safe and timely start-up of sour
(or “raw”) gas reinjection in mid-August was
the most important technical achievement of
2017, allowing NCOC to gradually increase
and optimize the amount of gas being
re-injected so that more oil can now be
produced from Kashagan. The Company
reached a capacity of 270,000 barrels of oil
per day by the year-end 2017, and continues
the ramp-up to 370,000 barrels of oil per day.
NCOC’s approach has been a sequence of
steady and planned steps to build confidence
in its equipment, processes, and the reaction
of the reservoir – with safety, as always, the
first priority.

ЖЫЛЫНА
3,5 МЛН ТОННА
3,5 МЛН ТОНН В ГОД
3,5 MTPY

ЖЫЛЫНА
13 МЛН ТОННА
13 МЛН ТОНН В ГОД
13 MTPY

2017 Ж. ТАМЫЗДА ГАЗДЫ ҚОЙНАУҚАТҚА КЕРІ АЙДАУДЫ БАСТАҒАННАН КЕЙІН ҚАШАҒАН
КЕН ОРНЫНЫҢ КОЛЛЕКТОРЫНЫҢ КҮЙІ ТУРАЛЫ МОЛ ДЕРЕКТЕР АЛЫНДЫ. ҚЫСЫМНЫҢ
ТӨМЕНДЕУІ ЖӘНЕ ТИІСІНШЕ ӨНДІРУ КӨЛЕМІНІҢ ҰЛҒАЮЫ БАСТАПҚЫДА КҮТКЕНГЕ
ҚАРАҒАНДА БАЯУ ЖҮЗЕГЕ АСУДА. ОПЕРАТОР ӘЛІ ДЕ ТӘУЛІГІНЕ 370 000 БАРРЕЛЬГЕ ТЕҢ
ТОЛЫҚ ЕСЕПТІК ӨНІМДІЛІККЕ МҮМКІНДІГІНШЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕРДЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗГІСІ КЕЛІП
ОТЫР.
ПОСЛЕ НАЧАЛА ОБРАТНОЙ ЗАКАЧКИ ГАЗА В АВГУСТЕ 2017 Г. ПОЛУЧЕН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ
О ПОВЕДЕНИИ КОЛЛЕКТОРА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН. СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ПРОИСХОДЯТ МЕНЕЕ ИНТЕНСИВНО, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНО.
ОПЕРАТОР ПО-ПРЕЖНЕМУ НАМЕРЕН ДОСТИЧЬ ПОЛНОЙ РАСЧЕТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 370 000
БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ В КРАТЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ.
WITH THE START OF GAS RE-INJECTION IN AUGUST 2017 THE COMPANY HAS LEARNED A GREAT DEAL ABOUT HOW
THE KASHAGAN RESERVOIR IS REACTING. PRESSURE DECLINE, AND HENCE PRODUCTION INCREASE, IS MORE GRADUAL
THAN ORIGINALLY EXPECTED. THE OPERATOR REMAINS DEDICATED TO REACH FULL DESIGN CAPACITY OF 370,000
BARRELS PER DAY AT THE EARLIEST POSSIBLE DATE.

2017 жылы D аралының төңірегінде
(EPC-2, 3 және 4) жаңа ұңғымаларды
пайдалануға беру жұмыстары
мен қосу-реттеу жұмыстары
жалғастырылды.

В 2017 г. продолжались работы по
вводу в эксплуатацию новых скважин
и пусконаладочные работы на
дополнительных островах бурения вблизи
Острова D (EPC-2, 3 и 4).

Компанияның тағы бір маңызды
жетістігі – «Болашақ» МГКДҚ-да су
тазарту бойынша қосымша қуаттардың
іске қосылуы, бұл өндірістік судың қайта
айналымының көлемін арттыруға және
Атырау мен Маңғыстау облыстарын
сумен жабдықтайтын құбыр желісінен
алынатын тұщы судың көлемін екі есе
азайтуға мүмкіндік берді.

Еще одним важным достижением стал
ввод в эксплуатацию дополнительных
мощностей по очистке воды на УКПНиГ
«Болашак», что позволило повысить объемы
рециркуляции производственной воды
и вдвое снизить объемы отбора пресной
воды из трубопровода, снабжающего водой
Атыраускую и Мангистаускую области.

«НКОК» компаниясы Батыс Ескенеде
жүк тиейтін арнайы теміржол
терминалының құрылысын аяқтап, 2017
жылдың қазанында тауарлық күкірттің
алғашқы көлемін экспортқа шығарды.

Компания НКОК завершила работы
по строительству специального
железнодорожного погрузочного
терминала в Западном Ескене и начала
экспорт товарной серы с отправки первого
состава в октябре 2017 г.

Production reliability has met or exceeded
expectations, thus keeping flaring to a
minimum, in accordance with the RoK
legislation.
In 2017 the Company continued to bring on-line
new wells and to commission additional drilling
islands adjacent to D Island (EPC-2, 3 and 4).
Another important achievement was the startup of additional water processing capacity
at the Bolashak Onshore Processing Facility,
which has increased Company’s industrial water
recycling and allowed to halve the amount of
fresh water withdrawal from the pipeline that
serves Atyrau and Mangystau regions.
NCOC completed work on the dedicated rail
loading facility at Eskene West and began export
of commodity sulphur with the dispatch of a
first train on October, 2017.
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ӨНДІРІСТІК ОПЕРАЦИЯЛАР БАРЫСЫ
ХОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
PRODUCTION OPERATIONS PROGRESS

КҮКІРТТІ ГАЗДЫ КЕРІ АЙДАУ.
Қашаған кен орнының коллекторы
жоғары қысыммен (700 бардан астам)
және күкіртсутегінің (H2S) жоғары
концентрациясымен ерекшеленеді, яғни
өндіріліп жатқан газ күкіртті газ болып
табылады. Күкіртті газ күкіртсутегіні (H2S)
жою үшін тазартылады. Осы процестің
нәтижесінде қарапайым күкірт түзіледі.
Өндіріліп жатқан мұнай көлемі компания
өңдей алатын күкіртті газдың көлемімен
шектеліп отыр.
Қашаған кен орнының артықшылығы –
жоғары қысымдағы күкіртті газды
қойнауқатқа кері айдау іс жүзінде кен
орнының мұнай бергіштігін арттыруға
жол ашады. Осылайша, күкіртті газды
қойнауқатқа кері айдау экологиялық
жағынан да, өндірістік жағынан алғанда
да оңтайлы шешім болып отыр. Бұл
Қашаған кен орнының мұнай беру
коэффициентін арттыруға және сонымен
бірге күкірт өндірісін барынша азайтуға
мүмкіндік береді. Жеңіл газ тәрізді
компоненттер теңіздегі D аралында
анағұрлым ауыр мұнайдан бөлінеді,
кейіннен ондай компоненттер көлемінің
шамамен жартысы жоғары қысым
ықпалында коллекторға, яғни өздері
бұрын өндірілген қойнауқатқа кері
айдалуы ықтимал.
ТАУАРЛЫҚ ГАЗ. Газдың қалған бөлігі
«Болашақ» атты мұнай мен газды
кешенді дайындау қондырғысына
(МГКДҚ) жіберіліп, онда күкіртті газ
күкіртсутегіден тазартылуда. Дайындалған
немесе «күкіртсіздендірілген» газ ішінара
құрлық және теңіз нысандарында электр
энергиясын өндіру үшін пайдаланылып
жатыр және ішінара тауарлық газ ретінде
сатуға жіберілуде.
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ОБРАТНАЯ ЗАКАЧКА СЫРОГО ГАЗА.
Коллектор месторождения Кашаган
характеризуется высоким давлением
(более 700 бар) и высокой концентрацией
сероводорода (H2S), т. е. добываемый газ
является высокосернистым. Сырой газ
подвергается очистке для удаления из его
состава H2S. В результате этого процесса
образуется элементарная сера. Объем
добываемой нефти ограничивается
объемом сырого газа, который
производственные мощности компании
позволяют переработать.
Преимуществом месторождения
Кашаган является то, что обратная
закачка сырого газа под столь
высоким давлением может привести к
фактическому увеличению нефтеотдачи.
Таким образом, обратная закачка
сырого газа является оптимальным
решением как с экологической, так
и с производственной точки зрения.
Она позволяет повысить коэффициент
нефтеотдачи на месторождении Кашаган
и одновременно свести к минимуму
производство серы. Легкие газообразные
компоненты отделяются от более тяжелой
фракции нефти на морском Острове D
с возможностью последующей закачки
примерно половины объема этих
компонентов под высоким давлением
обратно в коллектор, то есть в тот же
пласт, из которого они были извлечены.
ТОВАРНЫЙ ГАЗ. Остальная часть газа
направляется на наземную установку
комплексной подготовки нефти и газа
«Болашак», где от сырого газа отделяется
сероводород. Часть подготовленного или
«обессеренного» газа применяется для
производства электроэнергии на наземных
и морских объектах компании. Другая часть

SOUR GAS REINJECTION. Kashagan as a
reservoir is characterized by high pressure
(more than 700 bar), and a high concentration
of hydrogen sulphide (H2S), making the gas
“sour.” Sour gas is treated to remove the H2S
and this process produces elemental sulphur.
The amount of oil which can be produced
is limited by the amount of sour gas the
Company can process.
A positive feature at Kashagan is that sour gas
at these high pressures, when re-injected, can
actually enhance oil recovery. Thus sour gas
re-injection is an optimal solution from both
an environmental and production standpoint,
allowing NCOC to increase Kashagan’s oil
recovery ratio while minimising sulphur
production. The light, gaseous components are
separated from the heavier oil offshore on D
Island and about half of it may be re-injected
under high pressure back into the reservoir,
into the same rock formation from which it is
produced.
SALES GAS. The remainder of the gas is sent to
the Bolashak Onshore Processing Facility where
hydrogen sulphide is removed from the “sour”
gas. Some of the processed, or “sweetened”,
gas is used for onshore and offshore power
generation, and some is marketed as Sales Gas.
Sales Gas is shipped through a dedicated
pipeline to Makat and then onward via
KazTransGas infrastructure.
SULPHUR. Processing sour gas and managing
sulphur safely and effectively is of crucial
importance to NCOC.
An average of around 1.1 million tonnes per
year of elemental sulphur will be produced
during the life of the Project (3,800t of sulphur
per day).
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Тауарлық газ арнайы құбыр
желісімен Мақатқа тасымалданып,
содан кейін «Қазтрансгаз»
компаниясының инфрақұрылымдық
нысандарына беріледі.
КҮКІРТ. Құрамында күкірт мөлшері
жоғары газды өңдеу, сонымен
қатар күкіртке қатысты жұмыстарды
қауіпсіз және тиімді ұйымдастыру
жоба үшін өте маңызды.
Жоба жүзеге асырылатын мерзім
ішінде орташа алғанда қарапайым
күкірттің жылына шамамен 1,1 млн
тонна қарапайым күкірт (күніне 3 800
тонна күкірт) өндіріледі.
Күкірт Батыс Ескенедегі арнайы
жүк тиеу терминалында теміржол
вагондарына тиеліп, теміржолмен
өткізу нарықтарына тасымалданады.
Әрбір акционер өнімдегі өз үлесін
тасымалдау және өткізу үшін өзі
жауапкершілік атқарады. Күкірт тек
уақытша ғана сақталады.
Күкірттің ыза су қабатына енуіне жол
бермеу үшін күкірт сақтау алаңы
қорғаныш төсемімен және дренаж
жүйесімен жабдықталған. Алаңның
бүкіл периметрі бойынша өрт пен
газдың шығып кетуін анықтайтын
құрылғылар орнатылған.

направляется для сбыта в виде товарного
газа.
Товарный газ транспортируется
по специальному трубопроводу в
Макат, а затем поступает на объекты
инфраструктуры компании «Казтрансгаз».
СЕРА. Переработка высокосернистого
газа, а также безопасное и эффективное
управление процессом производства
серы являются крайне важными для
проекта.
На протяжении всего срока реализации
проекта будет в среднем производиться
около 1,1 млн. тонн элементарной серы в
год (3 800 тонн серы в день).
Погрузка серы осуществляется в
специальном терминале в Западном
Eскене, после чего она транспортируется
на рынки сбыта по железной дороге.
Каждый акционер самостоятельно несет
ответственность за транспортировку
и реализацию своей доли продукции.
Хранение серы носит временный характер.
Участок хранения оборудован защитным
покрытием и дренажной системой,
которые не допускают проникновения
серы в грунтовые воды. По всему
периметру участка установлены датчики
обнаружения пожара и утечки газа.

АЛҒАШҚЫ КҮКІРТТІ ЭКСПОРТҚА ЖӨНЕЛТУ
ОТГРУЗКА ПЕРВОЙ СЕРЫ
FIRST SULPHUR EXPORT
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Sulphur is exported to these markets by rail
through a dedicated loading facility at Eskene
West. Each shareholder is independently
responsible for transporting and marketing
its own share of production. Sulphur is stored
only on a temporary basis.
The storage area is lined and provided
with drainage to prevent seepage into
groundwater, and fully equipped with fireand
gas-detectors along its perimeter.
On October 28, 2017, the first sulphur
loaded train was shipped from NCOC’s
Onshore Sulphur Facility. Since then over
600 thousand tonnes has been exported and
sulphur quickly has become a regular export
product of NCOC. Current export rate is
seven trains per week.

2017 жылғы 28 қазанда «НКОК»
компаниясының құрлықтағы күкірт
қондырғысынан күкіртпен артылған
алғашқы пойыз жөнелтілді. Сол уақыттан
бері экспортқа 600 тоннадан астам күкірт
шығарылып, ол «НКОК» компаниясының
экспортқа жүйелі түрде жөнелтілетін
өніміне тез айналды. Қазіргі таңда бір
аптада 7 пойыз жөнелтіліп жатыр.

28 октября 2017 г. с наземной установки
по переработке серы НКОК был
отправлен первый железнодорожный
состав, груженный серой. С тех пор
было экспортировано свыше 600 тыс.
тонн серы, ставшей за короткий срок
постоянной статьей экспорта НКОК. В
настоящее время на экспорт отправляется
по 7 составов в неделю.
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«НКОК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НКОК
NCOC GOVERNANCE AND MANAGEMENT SYSTEM

Солтүстік Каспий жобасы 1997 жылы
Қазақстан Республикасы мен ірі мұнайгаз компанияларының халықаралық
консорциумы арасында жасалған Солтүстік
Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім
(СКӨБК) шеңберінде жүзеге асырылуда.

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

Қазіргі таңда консорциумның құрамына
әлемдегі ең ірі және анағұрлым
тәжірибелі жеті энергетикалық компания
кіреді. Олар: «ҚазМұнайГаз», «Эни»,
«Шелл», «ЭксонМобил», «Тоталь»,
«ҚҰМК» және «Инпекс» компаниялары.
Өнімдегі өз үлесін тасымалдау мен
өткізу, сонымен қатар есеп беру және
сол өнімді СКӨБК-ге сәйкес Үкіметпен
бөлісу құрылтайшылардың жеке
жауапкершілігінде.

На настоящий момент в состав
консорциума входят семь крупнейших и
наиболее опытных в мире энергетических
компаний: «КазМунайГаз», «Эни», «Шелл»,
«ЭксонМобил», «Тоталь», «КННК» и «Инпекс».
Каждый акционер по отдельности несет
ответственность за транспортировку и
сбыт своей собственной доли продукции,
представление отчетности и раздел этой
продукции с правительством согласно
СРПСК.

The North Caspian Project is developed under
the North Caspian Sea Production Sharing
Agreement (NCSPSA), signed by the Republic
of Kazakhstan in 1997 and is an international
consortium of major oil and gas companies.
Today the consortium includes seven of
the world’s largest and most experienced
energy companies: KazMunayGas, Eni, Shell,
ExxonMobil, Total, CNPC and Inpex. Each
shareholder is independently responsible for
transporting and marketing its own share of
production, and for reporting and sharing that
production with the government according to
the NCSPSA.
The Project is managed by an Operator, acting
on behalf of the shareholders. Prior to 2015,

АКЦИОНЕРЛЕР
АКЦИОНЕРЫ
Жобаның басқарылуын акционерлер
атынан әрекет ететін Оператор жүзеге
асырады. 2015 жылға дейін Солтүстік
Каспий жобасы шеңберінде Оператор кен
орнын игеру мен өнім өндіру бойынша
белгілі жұмыстарды төрт агент-компанияға
жүктеген операциялық үлгі қолданып
келген болатын. 2014 жылдың аяғында
акционерлер бірыңғай Оператор – «Норт
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Управление проектом осуществляет
Оператор, действующий от имени
акционеров. До 2015 г. в рамках СевероКаспийского проекта применялась
операционная модель, согласно которой
Оператор делегировал определенные работы
по освоению и добыче четырем компаниям«агентам». В конце 2014 г. акционеры пришли
к соглашению о дальнейшей интеграции

SHAREHOLDERS

the North Caspian Project was operated under
a model in which the Operator delegated
certain development and production activities

Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»
(НКОК) компаниясын тағайындау арқылы
басқаруды одан әрі біріктіру және нығайту
туралы шешім қабылдады. «НКОК»
компаниясының жоғарғы басшысы –
Басқарушы директор.
«НКОК» компаниясының корпоративтік
басқару жүйесі басқару элементтерінің
бірі болып табылады. Корпоративтік
басқару жүйесі Оператордың жұмыстарын,
міндеттері мен жоспарларын орындаудан
тұратын компания мақсаттарына
сәйкестікті қамтамасыз ету үшін енгізілді.
Компанияның жүйелері мен процестерінің
ең жоғары халықаралық стандарттарға
сәйкес болуы мақсатында «НКОК»
компаниясы келесі стандарттар бойынша
сертификаттаудан өтті: OHSAS 18001
«Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық
менеджменті жүйелері», ISO 14001
«Экологиялық менеджмент жүйелері»
және ISO 9001 «Сапаны басқару жүйелері».
Тәуелсіз сараптаманың талаптарына сай,
«НКОК» компаниясы осы стандарттарға
сәйкестікті мезгіл-мезгіл растаумен қатар
өзінің басқару жүйелерін үнемі жақсартып
отыруы тиіс.

и консолидации управления посредством
назначения единого оператора – «Норт
Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК).
Высшим руководителем НКОК является
управляющий директор.
Одним из элементов управления и
руководства является Корпоративная система
управления НКОК (КСУ), внедренная для
соответствия целям компании, которые
заключаются в выполнении работ, задач и
планов Оператора.
С целью обеспечения соответствия
Корпоративной системы управления
НКОК и ее процессов самым высоким
международным стандартам и сохранения
конкурентоспособности компании на
рынке НКОК прошел сертификацию по
следующим стандартам: OHSAS 18001
«Системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья», ISO 14001
«Системы экологического менеджмента» и
ISO 9001 «Системы менеджмента качества».
Согласно требованиям независимой
экспертизы НКОК должен не только
периодически подтверждать соответствие
этим стандартам, но и постоянно улучшать
свою Корпоративную систему управления.

to four “agent” companies. In late 2014 the
shareholders agreed to further integrate and
consolidate management with the creation
of unified Operator North Caspian Operating
Company N.V. (NCOC). The top executive
officer of NCOC is Managing Director.
One of the management tools and governance
elements is the NCOC Corporate Management
System (CMS) that was implemented to fit for
the Company purpose to deliver on Operator’s
scope, objectives and expectations.
To ensure the NCOC Corporate Management
System and its processes deliver results per
the international standards and Company is
competitive on a market, NCOC is certified
to: OHSAS 18001 (Occupational Health &
Safety Management Systems); ISO 14001
(Environmental Management Systems) and
ISO 9001 (Quality Management Systems). The
external verification for these awards requires
NCOC to regularly demonstrate not only
compliance, but also continuous improvement
of its CMS.
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Қашаған кен орнын игерудің І Кезеңі
теңіздегі өндірістік қауіпсіздік, жобалау,
логистика саласындағы қиындықтар
мен қатаң экологиялық жағдайларға
байланысты қазіргі уақытта сала
бойынша әлемдегі ең ірі және
анағұрлым күрделі жобалардың бірі
болып отыр.

Учитывая уровень трудностей в области
производственной безопасности,
проектирования и логистики в сочетании
с суровыми экологическими условиями на
море, Этап 1 освоения Кашагана является в
настоящее время одним из крупнейших и
наиболее сложных отраслевых проектов в
мире.

Жоба жұмыстары теңіздегі ауа
температурасы қыстыгүні −40°C-ден
төмен болатын және жазда +40°C
шамасына дейін көтерілетін қатаң
климаттық жағдайларда бірегей және
күрделі техникалық мәселелерді
шешумен және жабдықтау жүйесін
үйлестірумен ұштасып жатыр.

Освоение месторождения Кашаган связано
с решением уникальных технических задач,
а также непростым координированием
системы поставок в суровых экологических
условиях на море, когда температура
воздуха может падать ниже −40°C зимой и
повышаться до +40°C летом.

Еділ өзенінен тұщы судың құйылуы
салдарынан тұздылығының төмен
болуына қоса су деңгейі таяз (3-4
метр) және субарктикалық климат
болуына байланысты Каспий теңізінің
солтүстік бөлігі жылына бес ай бойы
мұз құрсауында болады. Мұздың ығуы
және мұз қозғалысынан теңіз түбінің
зақымдануы құрылыс жұмыстарын,
өндірістік операцияларды және
логистиканы біршама шектейді және
инновациялық техникалық шешімдердің
қабылдануын қажет етеді.
Қашағанның өнімді қойнауқаттары теңіз
түбінен төмен 4 200 метр тереңдікте,
өте жоғары қысым ықпалында жатыр.
Кен орнындағы мұнай жеңіл, құрамында
күкіртсутегі (H2S) мен көмірқышқыл
газдың (СО2) мөлшері көп. Бұл
қиыншылықтар сақтық шараларын
сақтауды және қауіпсіздікке байланысты
қатерлерді басқару үшін едәуір
инвестицияларды талап ететін күрделі
жұмыс жағдайларын тудырады.
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В связи с низким уровнем минерализации,
вызванным притоком пресной воды из
Волги, в сочетании с мелководьем (3-4
метра) и субарктическим климатом,
Северный Каспий покрывается льдом
примерно на пять месяцев в году. Подвижки
льда и образование борозд на дне моря
от его движения представляют собой
серьезные ограничения для строительных
работ, производственных операций
и логистики, что требует применения
инновационных технических решений.
Продуктивные пласты месторождения
Кашаган залегают на глубине 4 200
метров ниже поверхности морского дна
и находятся под высоким давлением.
Месторождение содержит легкую нефть
с высоким содержанием сероводорода
(H2S) и углекислого газа (СО2). Сложные
задачи в освоении Кашагана обусловлены
жесткими производственными условиями,
требующими значительного комплекса
мер безопасности и инвестиционных
затрат в целях успешного управления
рисками.

The combined safety, engineering and
logistics challenges make Kashagan Phase 1 –
one of the largest and most complex
industrial projects currently being developed
anywhere in the world.
Development of the Kashagan field represents
a unique combination of technical complexity
and supply-chain coordination in a harsh
offshore environment where temperatures can
drop below −40ºC in winter and rise to +40ºC
in summer.
Because of its low salinity due to the inflow
of fresh water from the Volga River, shallow
waters of only three to four metres, and
subarctic temperatures, this part of the
Caspian freezes for nearly five months a
year. Drifting ice and ice scouring on the
seabed put heavy restraints on construction,
production and logistics, calling for innovative
technical solutions.
The Kashagan reservoir is located some
4,200m below the seabed and is highly
pressurised. The light crude oil from the
Kashagan field has a high sour gas content
(H2S) and carbon dioxide (CO2).
All these challenges create a harsh operating
environment, which requires many more
precautions and a much larger investment to
manage the safety risks.
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«НКОК» компаниясы Солтүстік Каспийдің
теңдесіз және сезімтал қоршаған ортасын
қорғауды қамтамасыз ете отырып, әлемдік
деңгейдегі жобаны жүзеге асыруға ұмтылуда.
Компания экологиялық жауапкершілікті
қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат
пен бағдарламаларды әзірлеу және орындау
арқылы жүзеге асыруда. Компанияның
бағдарламалары Қоршаған ортаға әсерді
бағалауды (ҚОӘБ), фондық зерттеулер
мен экологиялық мониторинг жүргізуді,
экологиялық сезімталдық карталары
мен табиғат қорғау іс-шараларының
жоспарларын әзірлеуді, сонымен қатар
басқа да бастамаларды қамтиды.
Биоалуантүрлілікті сақтау бағдарламалары
Каспий итбалығын жыл сайын зерттеу,
жыл құстарының санын Каспий теңізінің
солтүстік-шығыс аймағында тіркеу, бекіре
балықтарының шабақтарын Жайық өзеніне
жіберу сияқты шараларды қамтиды.
Компания өндірістік операцияларын
жауапкершілікпен, Қазақстан
Республикасының заңнамасын және
қабылданған халықаралық ережелер мен
стандарттарды бұлжытпай сақтап, бұл ретте
озық тәжірибелерді ескере отырып жүзеге
асыруда.

КАСПИЙ ТЕҢІЗІ
Каспий теңізі – ғаламшарымыздағы ең
ірі көл. Оның әлемдік мұхитқа шығатын
табиғи жолы жоқ, сондықтан географиялық
анықтама бойынша көл болып саналады,
дей тұрғанмен теңізге тән ерекшеліктерін
сақтап қалған, олар гидрологиялық режим
сипатында, сонымен қатар флора мен
фауна құрамынан байқалады.
Алайда бұл көлдің бірегейлігі тек
көлемімен шектелмейді. Басқа көлдермен
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Компания НКОК стремится к реализации
проекта мирового класса, обеспечивая
охрану уникальной и чувствительной
окружающей среды Северного Каспия.
Экологическая ответственность
компании находит свое отражение в
разработке и соблюдения Политики
и Программ в области охраны
окружающей среды. Программы
компании включают проведение
Оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), а также фоновых
исследований и экологического
мониторинга, составление карт
экологической чувствительности и
планов природоохранных мероприятий
и другие инициативы.
Программы по сохранению
биоразнообразия включают ежегодные
исследования каспийских тюленей,
регистрацию численности птиц на
северо-восточном побережье Каспия
и выпуск мальков осетровых рыб в
реку Урал. Компания осуществляет
свои производственные операции
ответственным образом, учитывая
передовые практики, принятые
международные правила, стандарты
и неукоснительно соблюдая
законодательство Республики Казахстан.

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Каспийское море – самое крупное
озеро нашей планеты. Оно не имеет
связи с мировым океаном, поэтому
по географическому определению
является озером, но при этом сохраняет
унаследованные особенности
моря, проявляющиеся в характере
гидрологического режима, а также
составе флоры и фауны.

NCOC has been implementing a world
class project protecting North Caspian’s
unique and sensitive environment.
Company’s environmental responsibility
lies in developing and complying with the
Environmental Policy and Programs. This
includes Environmental Impact Assessments
(EIAs), baseline surveys and environmental
monitoring, environmental sensitivity
mapping and environmental management
plans as well as other initiatives.
The biodiversity programmes include
annual Caspian Seal population surveys,
the registration of the number of birds in
the north-eastern part of the Caspian coast
and the release of sturgeon juveniles into
the Ural River. The Company responsibly
conducts its production operations in
strict compliance with the RoK laws and
International Good Oil Field Practice.

CASPIAN SEA
The Caspian Sea is the largest lake on the
planet. Since the Caspian Sea lacks a direct
outlet to the world ocean, it is classified as
a geographic lake with a certain status as
a sea on its hydrological features, flora and
fauna.
However, it is not the size that makes the
lake unique. Unlike other lakes, the Caspian
water is not fresh but slightly salty. Every
liter of Caspian water contains 10-13g of
salt, which makes it unfit for drinking and
irrigation. However, the Caspian water
contains three times less salt than the World
oceanic water.
The Kazakhstan sector of the Caspian Sea
covers the eastern parts of the North and
Middle Caspian.

салыстырғанда, Каспийдің суы тұщы
емес, тұздылау келеді. Каспий суының
әр литрінде 10-13 грамм тұз бар, ондай
су ішуге және суаруға жарамсыз. Бірақ
Каспий суының тұздылығы Әлемдік мұхит
суының тұздылығынан үш есе төмен.
Каспий теңізінің қазақстандық су айдыны
Солтүстік және Орта Каспийдің шығыс
бөліктерін қамтиды.

БІРЕГЕЙ ЛАНДШАФТ
СУЛЫ-БАТПАҚТЫ АЛҚАПТАР.
Қазақстанда Каспий теңізінің солтүстік
бөлігіндегі сулы-батпақты алқаптардың
суда жүзетін жыл құстарының
популяциясын сақтауда маңызы өте
зор. Еуразия қоңыржай ендігінің кең
жазығынан қыстау үшін Қазақстан арқылы
Оңтүстік Азия мен Африкаға ұшатын
жыл құстары осы өңірде біраз тынығады,
түлейді, май жинайды. Бұл жерде жылына
екі рет көші-қон кезінде 280-нен астам құс
түрі мекендейді, олардың ішінде көптеген
сирек кездесетін түрлері де бар. Қалың
қамыс қопалары ұя салушы құстардың
мекендеу орны болып табылады.
Сыбырлауық аққу мен көптеген үйректер

Однако это озеро является уникальным
не только по своим размерам. В отличие
от других озер воды Каспия не пресные, а
слегка соленые. Каждый литр каспийской
воды содержит 10-13 грамм солей, что
делает ее непригодной для питья и
орошения. При этом содержание солей в
воде Каспийского моря в три раза меньше,
чем в водах Мирового океана.
Казахстанская акватория Каспийского моря
охватывает восточные части Северного и
Среднего Каспия.

УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ

UNIQUE LANDSCAPE

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ.
Водно-болотные угодья Казахстана,
расположенные в северной части
Каспийского моря, имеют ключевое
значение в сохранении популяции
мигрирующих водоплавающих птиц.
Птицы с широких просторов умеренных
широт Евразии пролетают через
Казахстан на зимовку в Южную Азию и
Африку часто с длительными остановками
на отдых, линьку и нажировку. Дважды
в год здесь находят приют более 280
мигрирующих видов, среди которых

WETLANDS. Kazakhstan’s Wetlands in the
northern part of the Caspian Sea are crucial
to the preservation of the population of
migratory water birds. Birds migrate from the
vast areas of Eurasia’s temperate latitudes via
Kazakhstan to wintering areas in South Asia
and Africa with long-term stopovers for rest,
molting and fattening up. Twice a year over
280 migratory species, including rare ones,
find shelter here. Extensive reed-beds serve
as a shelter for nesting birds. Mute swans
and many ducks use reed-beds as a place for
molting.
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қамыс қопаларын түлеу орны ретінде
пайдаланады.
ҚАМЫСТЫ АЛҚАП. Каспий теңізінің
солтүстік жағалауын түгелімен қамыс
қопаларының алқабы басып жатыр. Жайық
өзенінің теңізге құяр жағалауында қамыс
алқабының ені 5-18 км аралығында.
Қамысты алқаптың рөлі көпжоспарлы.
Қамыс нуы су тасыған кезде су деңгейінің
көтерілу жылдамдығын бәсеңдететін табиғи
бөгет қызметін атқарады. Сонымен бірге
ол жағалаудан шайылатын лас заттарды
едәуір тұтып қалатын сүзгі болып табылады.
Қамысты алқап – балықтар мен құстардың
түрлі топтарының шоғырлану орны. Су
өсімдіктері мен ондағы омыртқасыздар
құстардың жылы жаққа ұшатын түрлеріне
де, ұя салатын түрлеріне де азық.
МҰЗДЫ ТЕҢІЗ. Каспий теңізі ішінара
мұз қататын теңіздерге жатады, ал оның
тайыз солтүстік бөлігі жыл сайын қатады.
Солтүстік Каспийдегі мұз тұру кезеңі қараша
айынан бастап наурыз айының аяғына
дейін созылады, Каспийдің солтүстік-шығыс
бөлігі жылдың суық кезеңінде мұз тұру
ықтималдығы 100% аймақ болып табылады.
Теңіздің қату процесі солтүстік-шығыс
бөлігінде басталып, содан соң оңтүстікке
қарай бет алады. Теңіздің суы терең ашық
бөлігіне қарағанда жағалау бойында мұз тез
қатады. Ақпан айының ортасында мұздың
ең қалың қабаты 75-96 см шамасына жетіп,
ол ери бастағанша өзгермейді. Теңіздің
мұз құрсауынан босау процесі кері бағытта
жүреді.

БІРЕГЕЙ ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ
ИТБАЛЫҚТАР. Каспий итбалығы Каспий
теңізінде кездесетін эндемик сүтқоректі
жануар. Оның саны өткен ғасырдан бастап
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немало редких и эндемичных.
Обширные заросли тростника служат
убежищем гнездящимся птицам.
Лебеди-шипуны и многие утки
используют их как место линьки.
ТРОСТНИКОВАЯ ЗОНА. Все северное
побережье Каспийского моря покрыто
полосой тростниковых зарослей.
На взморье реки Урал ширина
полосы тростников колеблется от 5
до 18 км. Роль тростникового пояса
многопланова. Тростниковая стена
служит естественной преградой для
воды при нагонах, сглаживая скорость
подъема ее уровня. Одновременно она
является фильтром, в значительной
степени задерживающим загрязнения,
смываемые с побережья. Тростниковая
зона является местом скопления
разнообразных сообществ рыб и птиц.
Растительность и обитающие в ней
беспозвоночные служат кормом как
для перелетных, так и для гнездящихся
видов птиц.
ЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД. Каспийское море
относится к частично замерзающим
морям, причем мелководная северная
часть моря замерзает ежегодно.
Ледовый период на Северном Каспии
продолжается с ноября по март, СевероВосточный Каспий является районом
со 100% вероятностью образования
льда в холодный период года. Процесс
замерзания моря начинается на
северо-востоке, распространяясь затем
в южном направлении. Вдоль берегов
образование льда происходит быстрее,
чем в открытой, более глубокой части
моря. Наибольших значений (75-96 см)
толщина льда достигает в середине
февраля, после чего практически не

REED-BELT. The entire northern shore of
the Caspian Sea is covered with reeds.
The width of the reed-belt on the Ural
River coastal marine area ranges from 5
to 18km. The reed-belt performs multiple
roles. It serves as a natural barrier against
tidal water and slows down the rate of
water level rise. Additionally, the reed-belt
functions as a filter that significantly traps
pollutants washed off the coast. The reedbed is a place where various fish and bird
communities are gathered. Both migratory
and nesting species of birds feed on the
reed bed plants and the invertebrates
inhabiting them.
FREEZING SEA. The Caspian Sea is a
frequently freezing sea and the shallow
northern part freezes every year. Ice
season in the North Caspian Sea lasts from
November through March. The NorthEastern Caspian Sea is an area with a 100%
probability of ice formation during the cold
season. The sea surface starts freezing in
the north-east and then spreads south. Ice
along the sea coast forms quicker than it
does in the open deeper area of the sea.
The ice thickness reaches its maximum
(75-96cm) in the middle of February, after
which it essentially does not change until it
begins melting. The sea ice clearing process
happens in the reverse direction.

UNIQUE WILDLIFE
SEALS. The Caspian Seal is an endemic
marine mammal of the Caspian Sea. The
population size of this species has declined
since the last century due to a number
of natural causes and anthropogenic /
man-caused factors (e.g. human footprint).
These causes include various diseases,

бірқатар табиғи және антропогендік/
техногендік (яғни адам қызметіне
байланысты) себептердің салдарынан
азайып келеді. Бұл себептерге әртүрлі
аурулар, итбалықтардың күшіктеуі
кезіндегі қиындықтар, қорек көзінің
азаюы, ауа-райының қолайсыздығы,
сондай-ақ аңшылық, итбалықтардың
балық ауларына түсіп тұншығуы және
мұзжарғыш кемелермен кездейсоқ
соқтығысуы жатады. 2008 жылы Табиғат
пен табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі
халықаралық одақ Каспий итбалығын
«әлсіз түр» санатынан «жойылу қаупі
төнген түр» санатына ауыстырды және
жойылып кету қаупі төнген жануарлар
түрлерінің Қызыл кітабына енгізді.
Солтүстік Каспий жобасына қатысушы
компаниялар Каспий итбалығы туралы
білімді тереңдетуге және оны қорғауға
арналған стратегияны әзірлеуге мүмкіндік
берген бастапқы зерттеулерді жүргізу
мен қаржыландырудың бастамашысы
болды. Сонымен қатар жоба барысында

меняется до начала таяния. Процесс
очищения моря ото льда идет в обратном
направлении.

УНИКАЛЬНЫЙ ЖИВОТНЫЙ МИР
ТЮЛЕНИ. Каспийский тюлень
является эндемичным видом морских
млекопитающиx в фауне Каспийского
моря. Численность популяции данного
вида сокращается с прошлого столетия
в силу ряда естественных причин и
антропогенных/техногенных факторов
(то есть из-за воздействия людей). К
данным причинам относятся различные
заболевания, трудности в период
размножения, уменьшение кормовой
базы, неблагоприятные погодные условия,
промысел, запутывание в траловых сетях
и случайное столкновение с ледоколами.
В 2008 году Международный союз охраны
природы включил каспийского тюленя
в Красную книгу и перенес данный вид
из категории «уязвимого» в категорию
«находящегося под угрозой вымирания».

difficulties experienced in the breeding
period, reduction of food resources,
unfavorable weather conditions, as well
as hunting, getting caught and strangled
in trawling nets, and accidental collision
with icebreaking vessels. In 2008, the
International Union for Conservation of
Nature included the Caspian Seal in the
Red Book and reclassified this species from
the vulnerable category to the endangered
species category.
The companies involved in the North
Caspian Project conducted surveys to
learn more about the Caspian Seal and to
develop its protection strategy. Moreover,
Caspian Seal’s movement routes were
studied using satellite tags. To identify
areas covered in ice with a dense seal
population, rotary wing flyover surveys are
put in place in winter.
Every winter the Company employees,
supported by specialists from RoK
environmental agencies and local
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5.

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ БИОАЛУАНДЫҒЫН САҚТАУ
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
PRESERVING BIODEVERSITY OF THE CASPIAN SYSTEM

Каспий итбалықтарының көші-қон
бағыттары, тіршілігі арнайы таңбалар
көмегімен ғарыштан бақылау арқылы
зерттелді. Итбалықтардың популяциясын,
қысқы мезгілде мұз бетінде шоғырланған
аумақтарын анықтау мақсатында ұшақтар,
тікұшақтар көмегімен бақылау жұмыстары
жүргізілуде.
Мұзжарғыш кемелердің тигізетін кері
әсерін төмендету мақсатында компания
жыл сайын қыс мезгілінде Қазақстандық
экологиялық қызмет көрсететін
мекемелердің, компанияның және
қоршаған ортаны қорғау саласындағы
жергілікті құзырлы мекемелер
мамандарымен бірлесе іс-шаралар
жүргізуде.
БЕКІРЕ ТҰҚЫМДАС БАЛЫҚ. Бекіре
(лат. Acipenser) – бекіре тұқымдастарға
жататын ірі балық түрі. Бұл топқа басым
бөлігі солтүстік қоңыржай белдеудің ірі
балықтарынан тұратын шамамен 20 түр
жатады, олардың кейбіреулері өте ірі
болып келеді.
Қазіргі уақытта Каспий теңізін мекендейтін
бекіре тұқымдас балық түрлерінің
барлығын Табиғат пен табиғи ресурстарды
қорғау жөніндегі халықаралық одақ
«жойылу қаупі төнген түр» санатына
жатқызды. Каспий бекіре балықтарының
популяциясына шамадан тыс және заңсыз
балық аулау, сонымен қатар өзендерде
бөгеттер салу, ауылшаруашылығы
алқаптарынан аққан зиянды төгінділер
және өнеркәсіп өндірістері әсер етуде.
Бекіре тұқымдас балықтар қорын
көбейту және олардың жасанды түрде
өсірілген шабақтарын Жайық-Каспий
бассейніне жіберу мақсатында компания
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Компании, участвующие в СевероКаспийском проекте, начали исследования
с целью получения более полной
информации о каспийском тюлене и
разработки стратегии по его охране. Были
изучены пути миграции каспийского
тюленя с помощью спутниковой
фотосъемки. Зимой совершаются
разведывательные полеты на самолетах и
вертолетах для выявления покрытых льдом
лежбищ с плотной популяцией тюленей.
Каждую зиму сотрудники компании
при содействии специалистов
природоохранных ведомств и
государственных органов Республики
Казахстан по защите окружающей среды
реализуют совместный план мероприятий
для предотвращения негативного
воздействия ледокольных судов на
тюленей.
ОСЕТР. Осетр – Acipenser, род рыб из
семейства осетровых. К нему относятся
около 20 видов по большей части крупных
рыб северного умеренного пояса,
некоторые из которых достигают весьма
значительных размеров.
В настоящее время Международный союз
охраны природы отнес всех осетровых
рыб к категории видов, находящихся под
угрозой исчезновения. На популяцию
каспийских осетровых оказывает влияние
неконтролируемый и незаконный
промысел, возведение речных дамб,
вредные сбросы фермерских хозяйств и
промышленного производства.
С 2016 года Оператор Северо-Каспийского
проекта тесно сотрудничает с Атырауским
осетровым рыбоводным заводом
«Жайык-Атырау» в мероприятиях по

environmental protection authorities,
implement a joint action plan to mitigate the
adverse impact of icebreaker vessels.
STURGEON. Sturgeon is the common name
for the species of fish belonging to the family
Acipenseridae. There are about 20 species
of mostly large fish native to the temperate
waters of the Northern Hemisphere, some of
which can grow quite large.
At present, the International Union for
Conservation of Nature classified all sturgeon
species in the category of endangered
species. The Caspian sturgeon population
is impacted by uncontrollable and illegal
fishing, the construction of river dykes,
harmful discharges from farming facilities and
industrial production.
Since 2016, the Company has been closely
cooperating with Zhayik-Atyrau Sturgeon
Hatchery with a view to increase the
production of sturgeon juveniles and further
releasing them into the Zhayik-Caspian Water
Basin. With Company’s support, 704,895
sturgeon juveniles have been released into the
Ural River over the last several years. Similar
events are scheduled to be held in the future.
BIRDS. A total of 278 species of birds
belonging to 18 orders have been registered
in the Kazakhstan sector coastline of the
Caspian Sea. Only 26 species, which settle
down or fly in here for wintering from the
northern regions, stay for wintering. 106
species of birds fly in in the spring for
nesting and bringing out nestlings – more
than 40 were included in the national and
international Red Data Books. For the
majority of species, the North Pre-Caspian
is a migration route to follow northbound
in spring and southbound in autumn. Up

Жайық-Атырау бекіре балық өсіру
зауытымен 2016 жылдан бастап тығыз
ынтымақтастықта жұмыс істеп келе жатыр.
Соңғы бірнеше жылда Жайық өзеніне
компания қолдауымен 704 895 дана бекіре
шабақтары жіберілді. Бұл игілі шаралар
алдағы уақыттарға да жоспарланған.
ҚҰСТАР. Каспий теңізінің қазақстандық
жағалау бөлігінде құстардың 18 отрядқа
жататын 278 түрі тіркелген. Құстардың
тек 26 түрі қыстайды, олардың бір бөлігі
отырықшы құстар болса, екінші бөлігі
солтүстік өңірлерден қыстауға ұшып келеді.
Құстардың 106 түрі көктемде ұшып келеді,
осы жерде ұя салады, балапандайды.
Олардың 40-тан астам түрлері Ұлттық және
Халықаралық Қызыл кітапқа енгізілген. Жыл
құстарының көптеген түрлерінің көктемде
солтүстікке және күзде оңтүстікке ұшатын
жолы Каспий маңының солтүстік бөлігі
арқылы өтеді. Каспий теңізінің солтүстік
және солтүстік-шығыс жағалауы арқылы 3
млн-ға жуық үйрек, 500 мыңға жуық қаз, 35
мыңға тарта қоқиқаз және 10 млн-ға жуық
балшықшы ұшады.

увеличению производства молоди
осетровой рыбы и ее дальнейшего
выпуска в Жайык-Каспийский бассейн.
За последние несколько лет при
поддержке НКОК в реку Урал было
выпущено 704 895 мальков осетра.
Подобные мероприятия планируется
проводить и в дальнейшем.
ПТИЦЫ. В казахстанской прибрежной
части Каспийского моря зафиксировано
278 видов птиц, относящихся к 18
отрядам. Зимуют только 26 видов,
которые ведут либо оседлый образ
жизни, либо прилетают сюда на зимовку
из северных районов. 106 видов птиц
прилетают весной, сооружая здесь гнезда
и выводя птенцов. Для значительного
количества видов Северный Прикаспий
является перевалочным пунктом, через
который птицы следуют на север весной
и на юг осенью. Через северное и
северо-восточное побережье Каспия
мигрирует до 3 млн. особей уток,
до 500 тыс. гусей, до 35 тыс. фламинго и
до 10 млн. куликов.

to 3 million species of ducks, 500 thousand
species of geese, 35 thousand species of
flamingo and up to 10 million species of
sandpipers migrate across the north and
north-east Caspian.
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6.

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

WASTE MANAGEMENT

«НКОК» компаниясының қалдықтарды
басқару жүйесі өндірістік процестердің
қоршаған ортаға әсерін және олардың
нәтижесінде түзілетін қалдықтарды
барынша азайтуға бағытталған іс-шаралар
жиынтығынан тұрады. Басқарудың негізгі
мәні компанияның қызметін сауатты
жоспарлау арқылы «Қалдықтардың
түзілуін технологиялық процесте немесе
шығу кезінде азайту немесе мүлде
тоқтату» процесін орындауда.

Система управления отходами
компании НКОК включает в себя
комплекс мероприятий, направленных
на минимизацию воздействия на
окружающую среду производственных
процессов и отходов, образованных
в их результате. Ключевое значение
в управлении отходами состоит в так
называемом процессе «Сокращения
или полного прекращения образования
отходов в источнике или технологическом
процессе» путем грамотного
планирования деятельности компании.

The NCOC waste management system
comprises a package of works aimed at
minimising the environmental impact from
operation processes and waste resulting
therefrom. A key value in the waste
management lies in so-called Source or
Process Waste Generation Reduction or
Complete Termination through accurate
planning.

Қалдықтарды басқару жүйесі
қалдықтар түзілген кезден бастап
түпкілікті жойылғанға дейін жүзеге
асырылады. Компания қалдықтарды
дұрыс және қауіпсіз шығаруды, оларды
одан әрі өңдеу және кәдеге жаратуға
тапсырғаннан кейінгі кезеңді де айрықша
жауапкершілікпен атқарады.
Компания Каспий теңізінің бірегей
флорасы мен фаунасына жағымсыз әсер
тигізбеу мақсатында теңізде «нөлдік
төгінді» саясатын ұстанады. Осыған
байланысты теңіз нысандарында түзілетін
қалдықтардың барлығы құрлықтағы
нысандарға қауіпсіз тасымалданады.

АУА САПАСЫН БАҚЫЛАУ
Атырау облысындағы экологиялық
ахуалды тұрақтандыру және жақсарту
жөніндегі іс-шаралар аясында компания
атмосфералық ауа сапасын қадағалау
жүйесін құрды. Бұл жүйе ауа сапасын
бақылайтын 20 станцияны қамтиды,
олар компанияның өнеркәсіптік
нысандары айналасындағы санитарлық
қорғау аймағында, жақын маңдағы елді
мекендерде және Атырау қаласының
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Управление отходами осуществляется
начиная с момента их образования и
до окончательного удаления. Компания
несет исключительную ответственность за
правильный и безопасный вывоз отходов,
включая период после их передачи для
дальнейшей переработки и утилизации.
С целью предотвращения негативного
воздействия на уникальную флору и
фауну Каспийского моря компания
придерживается политики «Нулевого
сброса в море». Все отходы,
образованные на морских объектах,
безопасно перевозятся на наземные
объекты.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА
Как часть комплекса мероприятий
по стабилизации и улучшению
экологической обстановки в Атырауской
области компанией создана система
мониторинга качества атмосферного
воздуха. Система включает 20
станций мониторинга качества

The waste shall be managed over the
entire waste life cycle from generation to
final disposal. The Company bears sole
responsibility for adequate and safe waste
disposal, including the period following
waste handover to an external party for
further processing and disposal.
To prevent a negative impact on Caspian’s
unique flora and fauna, the Company
maintains a “Zero Discharge” policy. Thus,
all the wastes generated at offshore facilities
shall safely be delivered to onshore facilities.

AIR QUALITY MONITORING
Under the work package aimed at
stabilising and improving Atyrau Region’s
environmental status, the Company set up
the air quality monitoring system. The system
comprises 20 air quality monitoring stations
located along the sanitary protection zone
around NCOC’s industrial facilities, in nearby
settlements and in the most functional areas
of Atyrau.
The stations operate in a continuous mode
and measure concentrations of the following
pollutants: hydrogen sulphide, sulphur
dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide,
carbon oxide.

анағұрлым функционалды аудандарында
орналасқан.
Станциялар үздіксіз жұмыс істейді және
күкіртсутегі, күкірт қостотығы, азот қостотығы,
азот тотығы және көміртегі тотығы сияқты
ластағыш заттектердің концентрацияларын
өлшейді. Деректер «НКОК» компаниясының
орталық компьютеріне жолданылып, сонда
өңделеді, талданады және сақталады.
Сонымен бірге деректер «Қазгидромет»
РМК-ге және «Атырау облысының Табиғи
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы» мемлекеттік мекемесіне
жолданады.
Атмосфералық ауа сапасы мен
метеорологиялық параметрлерді қадағалау
әсіресе төтенше жағдайларда маңызды,
өйткені ол ластанған ауа массаларының
жылжу бағытын анықтап, шұғыл түрде
қажетті шараларды қолдануға мүмкіндік
береді.

ТЕҢІЗДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МОНИТОРИНГ
Компания 1994 жылдан бері Каспий
теңізінің қазақстандық секторында

воздуха, расположенных в санитарнозащитной зоне вокруг промышленных
объектов компании, близлежащих
населенных пунктах, а также наиболее
функциональных районах города Атырау.
Станции работают в непрерывном режиме
и замеряют концентрации следующих
загрязняющих веществ: сероводорода,
диоксида серы, диоксида азота, оксида
азота и оксида углерода. Данные
передаются на центральный компьютер
НКОК, где осуществляется обработка,
анализ и хранение. Одновременно данные
передаются в филиал РГП «Казгидромет»
по Атырауской области и ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования
природопользования Атырауской
области».
Постоянный мониторинг
качества атмосферного воздуха и
метеорологических параметров в режиме
реального времени особенно важен
в случае чрезвычайных ситуаций, так
как позволяет отследить направление
перемещения загрязненных воздушных
масс и оперативно принять необходимые
меры.

The data is transmitted to NCOC’s central
workstation where it is processed, analysed and
stored. Simultaneously, the data is transmitted
to the Atyrau branch of Kazhydromet Republic
State Enterprise and State Agency “Atyrau
Region’s Department of Natural Resources and
Nature Use Regulation”.
The continuous monitoring of air pollutants
and meteorological parameters is especially
important in case of emergency situations as
it allows the movement and direction of the
polluted air to be tracked and to quickly take all
necessary actions.
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экологиялық мониторинг жүргізіп келеді.
Бұл зерттеулердің мақсаты – өндірістік
қызмет жүргізілетін аймақтағы қоршаған
ортаның ахуалын бағалап, оның белгіленген
табиғат қорғау талаптарына сәйкестігін
анықтау. Бұл жұмыстар барлық климаттық
маусымдар бойынша (мұзбен жабылған
теңіз акваториясында қысқы кезеңдегі
мониторингті қоспағанда) арнайы
мамандандырылған ғылыми кемелер
көмегімен орындалады. Мониторинг
қоршаған ортаның келесі компоненттерін
қамтиды: атмосфералық ауа, теңіз суы,
су түбінің шөгінділері, фитопланктон,
зоопланктон, су өсімдіктері, ихтиофауна,
итбалықтар және құстарды бақылау.

МҰНАЙДЫҢ АПАТТЫҚ
ЖАҒДАЙЛАРДА ТӨГІЛУІНІҢ
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ
ТӨГІЛІМДЕРДІ ЖОЮ
ТӘСІЛДЕМЕ. «НКОК» компаниясы үшін
бірінші басымдық – мұнай төгілімдерінің
алдын алу. Сонымен қатар, «НКОК»
компаниясында мұнай төгілімдерінің алдын
алу жөніндегі шараларының қаншалықты
сенімді болғанына қарамастан, кез келген
оқиға орын алған жағдайда шұғыл және
тиімді ден коюға үнемі дайын болуды
қамтамасыз ету де маңызды. Мұнай
төгілімдерінен қорғанудың анағұрлым
тиімді құралы олардың алдын алу болып
табылады.
Мұнай төгілімдерінің алдын алу жобалау
кезеңінен бастап салу және пайдалану
кезеңіне дейінгі жобаның барлық
кезеңдерінде мұнай төгілуінің қатерлерін
анықтау, сонымен қатар сол қатерлердің
әсерлерін төмендету үшін қауіпсіздіктің ең
қатаң стандарттарын үнемі қолдану арқылы
қамтамасыз етіледі.
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МОРСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

MARINE ENVIRONMENTAL
MONITORING

Начиная с 1994 года, компания проводит
морской экологический мониторинг в
Казахстанском секторе Каспийского моря.
Его цель – оценка состояния окружающей
среды в районах производственной
деятельности и определение его соответствия
установленным природоохранным
требованиям. Эти работы проводятся во
все климатические сезоны и выполняются
на специализированных научных судах.
Мониторинг охватывает следующие
компоненты окружающей среды:
атмосферный воздух, морская вода, донные
отложения, фитопланктон, зоопланктон,
водная растительность, ихтиофауна, тюлени
и птицы.

Since 1994, the Company has been
conducting marine environmental impact
monitoring in the Kazakhstan sector of the
Caspian Sea. The survey is seeking to assess
the environmental status at operations
sites and verify its compliance with the set
environmental requirements. These works are
carried out throughout climatic seasons using
specialised survey vessels. The monitoring
covers the following environmental
components: air, sea water, bottom sediments,
phytoplankton, zooplankton, aquatic
vegetation, ichthyofauna, seals and birds.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

APPROACH. NCOC places priority on the
prevention of oil spills. Furthermore, no
matter how confident the Company is of
their prevention, NCOC is always prepared to
respond quickly and fully to incidents were
they to occur. By far the best defence against
oil spills is to prevent them from occurring
in the first place. Oil spills are prevented by
identifying spill risks at all project phases, from
design to construction and operation, and
ensuring that the highest safety standards are
continuously applied to mitigate those risks.

ПОДХОД. Наиболее важным приоритетом
для НКОК является предупреждение
разливов нефти. Другим приоритетом, вне
зависимости от того, насколько компания
уверена в своих мерах по предупреждению
разливов, является обеспечение
постоянной готовности к оперативному и
эффективному реагированию на любые
происшествия в случае возникновения
таковых. Тем не менее наиболее
эффективным средством защиты от
разливов нефти остается их изначальное
предупреждение.
Предупреждение разливов нефти
обеспечивается путем выявления рисков
на всех этапах проекта от проектирования
до строительства и эксплуатации, а также
постоянного применения строжайших

OIL SPILL PREVENTION
AND RESPONSE

TECHNOLOGY. The Company employs a
wide range of innovative technologies, such
as remote aerial observation with the use of
GPS-GIS handheld units and other remote
sensing methods to monitor, map and detect
oil spills as well as define oil film thickness in
both open water and ice conditions.
Computer-generated models of oil spill
trajectories help responders understand

ТЕХНОЛОГИЯЛАР. Компания мониторинг
жүргізу, картаға түсіру, мұнай төгілімдерін
анықтау және ашық су беті мен мұз
жағдайларындағы мұнай үлдірінің
қалыңдығын анықтау мақсатында әуеден
GPS-ГАЖ тасымалданатын құрылғыларын
пайдалана отырып қашықтықтан бақылау
және қашықтан мониторинг жүргізудің
басқа да әдістері сияқты бірқатар
түрлі инновациялық технологияларды
қолданады.
Мұнай төгілімдерінің траекторияларының
компьютерлік үлгілері мұнай төгілімдерін
жоюға қатысатын мамандарға ауа райы
жағдайлары мен теңіздің күйіне қарай
мұнай төгілімінің таралу мүмкіндігі туралы
ақпарат алуларына көмектеседі. Бұл үлгілер
мұнай төгілімдерін жою жұмыстарын
жоспарлау процесінің ең маңызды бөлігі
болып табылады.
Бұл әдіс экологиялық сезімтал алаңдардың
карталарын әзірлеумен бірге маңызды
мекендеу орталарын сақтау және қоршаған
ортаға әсерді барынша азайту үшін мұнай
төгілімдерін жою жұмыстарын жоспарлау
кезіндегі басымдықтарды анықтауға
көмектеседі.
АПАТТАРДЫ ЖОЮ. «НКОК» компаниясы
кешенді мұнай төгілімдеріне ден қою
жоспарын жүзеге асыруда. Осы жоспар

стандартов безопасности для снижения
этих рисков.
ТЕХНОЛОГИИ. Компания применяет целый
ряд различных инновационных технологий,
таких как дистанционные наблюдения с
воздуха с использованием переносных
устройств GPS-ГИС, и другие методы
дистанционного обследования с целью
мониторинга, картирования и обнаружения
разливов нефти, а также определения
толщины нефтяной пленки в открытой
воде и в ледовых условиях. Компьютерные
модели траекторий разливов нефти
помогают специалистам, участвующим
в ликвидации, получить информацию о
возможном распространении разлива
нефти в зависимости от погодных условий
и состояния моря. Эти модели являются
важнейшей частью процесса планирования
ликвидации разливов нефти.
В сочетании с картированием экологически
чувствительных участков этот метод
способствует определению приоритетов
при планировании ликвидации разливов
для сохранения среды обитания
уникальных представителей фауны
Северного Каспия и сведения к минимуму
воздействия на окружающую среду.
ЛИКВИДАЦИЯ. В соответствии с
комплексным планом ликвидации

where an oil spill might spread, depending
on weather and sea conditions, and are
a fundamental part of oil spill response
planning. In combination with environmental
sensitivity mapping, this helps set priorities
in response planning in order to preserve
important habitats and minimize impact on
the environment.
RESPONSE. NCOC maintains a
comprehensive Oil Spill Response Plan that
is regularly drilled, including joint exercises
with responsible government agencies.
The Oil Spill Response Plan has detailed
sections for incidents along the pipeline,
with environmental sensitivities identified
and specific response guidelines established
for each pipeline. NCOC has a dedicated
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бойынша оқу-жаттығу сабақтары, соның
ішінде жауапты мемлекеттік органдармен
бірлесіп жаттығулар өткізіледі. Мұнай
төгілімдеріне ден қою жоспары
құбырлардағы оқыс оқиғаларды, қоршаған
ортаның өзгеруіне сезімтал аймақтарды
және әр құбырға қатысты нақты ден
қою шаралары жөніндегі нұсқаулықты
толығымен қамтиды.

разливов нефти НКОК регулярно
проводит учебно-тренировочные
занятия, включая совместные учения с
участием ответственных государственных
органов. В Плане ликвидации разливов
нефти определены порядок действий в
случае происшествий на трубопроводе,
экологически чувствительные участки и
особые указания по каждому трубопроводу.

«НКОК» компаниясында мұнай
төгілімдеріне ден қою тобы бар. Топтың
құрамына штаттық, сәйкес дайындығы
бар, мұнай төгілімдерін жою және
техникалық күтім жасау жөніндегі жүзге
жуық қызметкерлер, сондай-ақ шөгуі тайыз
кемелер мен су бетінен мұнайды қалқып
алуға арналған баржалардың экипаждары
кіреді. Бондар (бірнеше ондаған километр),
сіңіргіш материалдар, қалқымалы әрі
жиналмалы қазандар, контейнерлер және
өзге де жабдықтар Солтүстік Каспийдің
бірегей қоршаған ортасында қолдану үшін
сатып алынды. Қазіргі таңда бұл жабдықтар

НКОК располагает специализированной
группой по ликвидации разливов нефти,
укомплектованной полностью обученным
штатным персоналом по ликвидации,
техобслуживанию в количестве около ста
человек, а также персоналом экипажей
десятка судов с мелкой осадкой и нескольких
барж по сбору нефти. Десятки километров
нефтезаградительных бонов, абсорбирующие
материалы, плавучие и сборные резервуары,
контейнеры и другое оборудование были
специально приобретены для эксплуатации
в уникальной окружающей среде Северного
Каспия. В настоящее время все эти средства

Oil Spill Response group, staffed by about a
hundred fully-trained, full-time responders,
maintenance personnel, and vessel crews
for a dozen shallow draft vessels and several
oil recovery barges. Tens of kilometers of
oil boom, absorbent material, floating and
collapsible tanks, containers, and other
equipment were specially procured for
operating in the unique environment of
the North Caspian Sea. The equipment is
warehoused at marine support bases in
Bautino and Damba (the latter operated for
NCOC under contract to KMG Systems and
Services).

Баутин мен Дамба теңіз операцияларын
қолдау базаларының қоймаларында
сақталуда («НКОК» компаниясының
мердігері «KMG Systems and Services»
ЖШС Дамба кентіндегі қолдау базасын
пайдалануда).

ШЫҒАРЫНДЫЛАРДАН ҚОРҒАУ
«НКОК» компаниясының бірінші кезектегі
міндеті – оқиғаларға жол бермеу
мақсатында нысандарды қауіпсіз жобалау,
салу және пайдалану.
«Болашақ» МГКДҚ айналасындағы
7-километрлік санитарлық қорғау
аймағы тұрғындарды атмосфералық
шығарындылардың денсаулыққа ұзақ
мерзім бойына әсер етуінен қорғау үшін
жеткілікті. Сонымен қатар ол штаттан тыс
жағдайлар орын алған кезде қорғаудың
біршама жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

находятся на складах баз поддержки морских
операций в поселках Баутино и Дамба
(эксплуатация базы поддержки в п. Дамба
осуществляется подрядной компанией
НКОК – ТОО «KMG Systems and Services»).

ЗАЩИТА ОТ ВЫБРОСОВ
Первоочередной задачей НКОК является
проектирование, строительство и
эксплуатация объектов безопасным образом
с целью исключения происшествий.
Семикилометровая санитарно-защитная
зона Установки комплексной подготовки
нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» является
достаточной для защиты населения от любых
долгосрочных последствий для здоровья,
возникающих в результате выбросов в
атмосферу. Кроме того, она обеспечивает
достаточно высокий уровень защиты даже в
случае возникновения нештатных ситуаций.

EMISSIONS SAFETY
NCOC’s priority is to design, build and then
operate acilities safely, so that incidents
don’t occur. The 7km buffer zone around
the Bolashak Onshore Processing Facility is
sufficient to protect the public from any longterm health effects from air emissions. And
it provides a conservatively high margin of
safety, even for unplanned events.
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Қашаған кен орнын игерудің І Кезеңінің
пайдалану мерзімі ондаған жылдарды
құрайды. Осы жобаның акционерлері
Қазақстан Республикасына салықтар мен
өнім өндіру көлеміндегі үлес түрінде
миллиардтаған долларға тең тікелей табыс
береді деп күтілуде.

Эксплуатационный цикл Этапа 1 освоения
месторождения Кашаган составит
несколько десятилетий, в течение
которых ожидаются миллиарды долларов
прямого дохода Республике Казахстан
от акционеров проекта в виде налогов и
доли в объеме добычи.

Шетелдік тікелей инвестициялар
бойынша ең ірі жоба болып табылатын

Будучи самым крупным проектом в
Казахстане по прямым зарубежным

13,7

МИЛЛИАРД АҚШ ДОЛЛ.
МЛРД. ДОЛЛ. США
BILLIONS US$

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ
МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
LOCAL CONTENT

Солтүстік Каспий жобасының экономика
үшін күшті ынталандырғыш әсері бар,
ол Қазақстан азаматтарына жұмысқа
орналасу мүмкіндіктерін беріп, жергілікті
компаниялардың дамуына жол ашады. 2010
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570,0
МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛ.
МЛН. ДОЛЛ. США
MILLIONS US$

Kashagan Phase 1 will have a production life
of decades and its shareholders are expected
to contribute billions of dollars in direct
revenue to the Republic of Kazakhstan in
terms of taxes and share of production.
As Kazakhstan’s largest direct foreign
investment project, the North Caspian
Project has a powerful multiplier effect
on the economy, creating employment

17,4

МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛ.
МЛН. ДОЛЛ. США
MILLIONS US$

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАР

ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОГРАММА СПОНСОРСТВА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

SOCIAL AND INFRASTRUCTURE
PROJECTS

SPONSORSHIP AND DONATIONS
PROGRAMME

инвестициям, Северо-Каспийский проект
обладает мощным стимулирующим
эффектом для экономики страны, создавая
возможности для трудоустройства граждан
Казахстана и развития местных компаний.

opportunities for Kazakhstan people
and for local companies. At the peak of
construction in 2010, the Kashagan Phase 1
Project employed more than 42,000 workers,
including contractors, making it one of the

жылы Қашағанды игерудің І Кезеңіндегі
жобада құрылыс жұмыстарының шарықтау
шағында мердігер компаниялардың
персоналын қосқанда 42 000-нан астам
адам тартылды, осының арқасында ол
жұмыс орындары бойынша елдегі ең
ірі жобалардың біріне айналды. «НКОК»
компаниясы бүгінгі таңда Атырау және
Маңғыстау облыстарындағы негізгі жұмыс
беруші болып қалуда.
Маңғыстау мен Атырау облыстары
сонымен бірге НКОК қаржыландыратын
әлеуметтік және инфрақұрылымдық
жобаларды жүзеге асырудан да пайда
алды. Қашаған кен орнын игеру
жобасының І Кезеңі жүзеге асырыла
бастағаннан бері аталған жобалардың
жалпы құны жарты миллиард АҚШ
долларынан біршама асты.

В 2010 году в период пика строительной
активности на Проекте Этапа 1 освоения
Кашагана было занято более 42 000 рабочих,
включая подрядчиков, благодаря чему
Северо-Каспийский проект стал одним
из самых крупных в стране по занятости
персонала. НКОК и сегодня остается
основным работодателем в Атырауской и
Мангистауской областях.
Помимо этого, Мангистауская и
Атырауская области получают выгоду от
реализации проектов инфраструктуры и
социального назначения, финансируемых
НКОК. С начала реализации Этапа 1
освоения месторождения Кашаган общая
стоимость данных проектов составила
сумму, значительно превыщающую
полмиллиарда долларов США.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ. «НКОК» компаниясы
жергілікті компаниялардың тауарлары,
жұмыстары және қызметтері барынша
пайдаланылатын әлемдік деңгейдегі
жобаны құруға ұмтылуда, бұл ретте
жергілікті мамандардың кәсіби өсуіне
және жергілікті компаниялардың өндірістік
мүмкіндіктерін дамытуға көп көңіл
бөлінеді.

МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Компания
НКОК стремится к созданию проекта
мирового уровня, в котором максимально
используются товары, работы и услуги,
производимые и оказываемые местными
компаниями. При этом значительное
внимание уделяется профессиональному
росту местных специалистов и развитию
производственных возможностей местных
компаний.

2017 жылы жергілікті тауарларға,
жұмыстарға және қызметтерге төленген

В 2017 г. выплаты на местные товары,
работы и услуги составили 328 млн. долл.

largest employers in the country. NCOC
remains a major employer in the Atyrau and
Mangystau Regions today.
Mangystau and Atyrau Regions also benefit
directly from Social and Infrastructure
Projects funded by NCOC. These have totaled
well over a half-billion US dollars since the
start of the Kashagan Phase 1 Project.
LOCAL CONTENT. NCOC is committed to
develop a world-class project that maximises
the use of local goods, works and services,
whilst developing the skills of local people
and the capacity of local companies.
US$328 million spent for local content
in goods, works and services in 2017,
equivalent to 32% of total expenditures.
Overall payments for local content in goods,
works and services have totaled more than
US$13.7 billion since 2004.
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қаржы 328 млн АҚШ долларын құрады,
бұл жалпы шығындардың 32% тең. 2004
жылдан бастап жергілікті тауарларға,
жұмыстарға және қызметтерге төленген
төлемдердің жалпы сомасы 13,7 млрд.
АҚШ долларынан асты.
«НКОК» компаниясының жергілікті қамту
саласындағы саясаты Солтүстік Каспий
бойынша өнім бөлісу туралы келісімнің
(СКӨБК) баптарымен және қолданылатын
заңнамамен реттеледі, сонымен қатар
НКОК миссиясына, стратегиялық
мақсатына, құндылықтарына, мақсаттары
мен міндеттеріне негізделген.
СКӨБК ережелеріне сай НКОК тауарлары
мен қызметтері сапа, қауіпсіздік
және бағалар тұрғысынан алғанда
шетелдік жабдықтаушылардың ұқсас
материалдарымен және қызметтерімен
бәсекелесуге қабілетті жергілікті тауар
өндірушілер мен қызмет көрсетушілерге
артықшылық береді. Осылайша, жергілікті
қамтуды дамыту компанияның ең маңызды
мәселелерінің бірі болып табылады.
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАР.
Солтүстік Каспий бойынша ӨБК
шеңберінде «НКОК» компаниясы
жыл сайын әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге
асырылуына белгілі бір бюджет бөледі.
Осы бюджеттің 2017 жылғы мөлшері
50 млн АҚШ долларын құрады. Бұл
қаражат мектептер, балабақшалар,
ауруханалар, спорт нысандарын салу,
сонымен қатар жолдар, электр беру
желілері мен су құбырлары сияқты
инженерлік қамсыздандыру жүйелері
мен жергілікті халыққа пайда тигізетін
басқа да инфрақұрылымдық нысандарды
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США, что составляет 32% от общих затрат.
Общая сумма выплат за местные товары,
работы и услуги с 2004 года превысила
13,7 млрд. долл. США.
Политика в области местного содержания
НКОК регулируется положениями
Соглашения о разделе продукции
по Северному Каспию (СРПСК) и
применимого законодательства
Республики Казахстан, а также
обусловлена миссией, видением,
ценностями, целями и задачами
деятельности НКОК.
Cогласно положениям СРПСК Оператор
Северо-Каспийского проекта отдает
предпочтение местным поставщикам
товаров и услуг при условии, что их
товары и услуги конкурентоспособны
с точки зрения качества, безопасности
и цены по сравнению с аналогичными
материалами и услугами иностранных
поставщиков. Таким образом, развитие
местного содержания является одним из
важнейших и наиболее значимых аспектов
деятельности компании.
ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. В рамках
СРП по Северному Каспию НКОК ежегодно
выделяет определенный бюджет на
реализацию проектов инфраструктуры и
социального назначения, размер которого
в 2017 году составил 50 млн. долл. США. Эти

NCOC’s Local Content Policy is based on
the fundamentals of the North Caspian Sea
Production Sharing Agreement (NCSPSA),
applicable laws and NCOC’s Mission, Vision
and Values, and its business goals and
objectives.
According to the NCSPSA, NCOC gives
preference to local suppliers of goods and
services subject to their competitiveness
with respect to quality, safety and price
requirements for similar materials and
services provided by international suppliers.
Thus development of Local Content is one
of the most important and critical aspects of
Company’s activity.
SOCIAL AND INFRASTRUCTURE
PROJECTS. Under the NCSPSA, NCOC is
required to allocate a budget each year for
the development of Social and Infrastructure
Projects (SIP). In 2017, this budget amounted

салуға арналған, Солтүстік Каспий жобасы
бойынша негізгі қызмет жүргізіліп жатқан
Атырау және Маңғыстау облыстары
арасында тең бөлінеді.
1998-2017 жылдар аралығындағы
кезеңде 187-ден астам әлеуметтік
және инфрақұрылымдық жоба жүзеге
асырылды. Осылайша, әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалған
шығындардың жалпы көлемі 570 млн АҚШ
долларына жетті.
Әдетте әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобаларды
облыстық әкімдіктер ұсынады. ӨБК
мен Оператордың тұрақты даму
жөніндегі стратегиясының талаптарына
сәйкестікті қамтамасыз ету үшін
ұсыныстарды «НКОК» компаниясы мен
ӨБК бойынша Өкілетті Орган талдайды;
содан кейін сол ұсыныстар негізінде
облыстық әкімдіктермен тығыз қарымқатынаста жобалар әзірленеді. Жобалар
бекітілгеннен кейін «НКОК» компаниясы
барлық кезеңдер үшін, атап айтқанда
жобалау және инженерлік әзірленім,
келісімшарт алуға арналған тендер, жүзеге
асыру және тапсыру-қабылдау үшін
жауапкершілік атқарады.
ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫ. «НКОК» компаниясы
өзінің демеушілік және қайырымдылық

средства предназначены для строительства
школ, детских садов, больниц, спортивных
сооружений, а также таких систем
инженерного обеспечения, как дороги,
линии электропередач, водопроводы,
и другие объекты инфраструктуры,
приносящие пользу местному населению.
Они равномерно распределяются между
Атырауской и Мангистауской областями, где
ведется основная деятельность по СевероКаспийскому проекту.
В период с 1998-го по 2017 г. было
завершено более 187 проектов
инфраструктуры и социального
назначения. Таким образом, общий
объем затрат на осуществление
проектов инфраструктуры и социального
назначения достиг 570 млн. долл. США.
Как правило, проекты инфраструктуры и
социального назначения предлагаются
областными акиматами. Предложения
анализируются НКОК и Полномочным
Органом по СРП на предмет их соответствия
требованиям СРП и стратегии Оператора
по устойчивому развитию. Затем на основе
таких предложений разрабатываются
проекты в тесном сотрудничестве с
областными акиматами. После утверждения
НКОК несет ответственность за все этапы,
а именно проектирование и инженернотехнические разработки, тендер на контракт,
реализацию и прием-передачу.

to US$50 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 designed to benefit
the community, are split equally between
Atyrau and Mangystau Regions, where North
Caspian Project activities are centered.
Between 1998 and 2017, 187 Social and
Infrastructure Projects have been completed.
Cumulative spend on SIP has thus reached
US$570 million.
Social and Infrastructure Projects are
generally proposed by the Region Akimats
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бағдарламасы арқасында жергілікті
халықтың қажеттіліктері мен
сұраныстарына тікелей көңіл бөледі.
Жыл сайын Атырау мен Маңғыстау
облыстарының арасында жергілікті
халықтың игілігі үшін демеушілік және
қайырымдылық шараларына 1,5 млн АҚШ
доллары тең бөлінеді. Демеушілік және
қайырымдылық бағдарламасы жергілікті
халықты қолдаудың бес негізгі бағыты
бойынша жүзеге асырылуда: денсаулық
сақтау, білім беру, спорт, мәдениет және
қайырымдылық.
«НКОК» компаниясының тұрақты даму
бағытындағы стратегиялық мақсаттарына
сәйкестікті қамтамасыз ету үшін
жобаларда өзін-өзі қамтамасыз ету
элементтері болуы тиіс және жергілікті
халық үшін тұрақты артықшылықтарды
көрсетулері қажет. Бұл жобалар саяси
немесе діни ұйымдарды қолдауға
бағытталмауы, әділетсіз нарықтық
бәсекеге жағдай туғызбауы, жергілікті
қоғамдастықтардың және (немесе)
табиғи экожүйелердің экологиялық
тұрақтылығын бұзбауы қажет. Әдетте
жобаларды жергілікті халық ұсынады,
бірақ «НКОК» компаниясы да бастамашы
бола алады.
2017 жылы 55 жоба (Атырау облысында –
26 және Маңғыстау облысында 29 жоба)
орындалды. Жалпы алғанда 1998 жылдан
бері 17,4 млн АҚШ доллары жұмсалды.
Сонымен қатар 2006 жылдан бастап
Атырау және Маңғыстау облыстарындағы
аз қамтылған отбасылардың балалары
мен жетім балалар қатарынан 200
баланың жазғы лагерлерде демалуын
ұйымдастыруға жыл сайын 300 мың АҚШ
долларына дейін қаражат бөлініп келеді.
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ПРОГРАММА СПОНСОРСТВА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Благодаря
своей программе спонсорства и
благотворительности НКОК напрямую
взаимодействует с местным населением,
оперативно реагируя на его нужды и
запросы. Ежегодно между Атырауской и
Мангистауской областями равномерно
распределяется 1,5 млн. долл. США на
спонсорство и благотворительность для
поддержки местного населения. Программа
спонсорства и благотворительности
реализуется по пяти основным
направлениям: здравоохранение,
образование, спорт, культура и
благотворительность.
Для обеспечения соответствия
стратегическим целям устойчивого развития
НКОК проекты должны содержать элементы
самообеспечения и демонстрировать
устойчивые преимущества для местного
населения. Они не должны быть
направлены на поддержку политических
или религиозных организаций, создавать
условия для недобросовестной рыночной
конкуренции, нарушать экологическую
стабильность местных сообществ и (или)
природных экосистем. Как правило, проекты
инициируются местным населением, но
инициатива также может исходить от НКОК.
В 2017 г. было реализовано 55 проектов
(26 – в Атырауской и 29 – в Мангистауской
области). В целом с 1998 г. на реализацию
проектов спонсорства и благотворительности
было израсходовано 17,4 млн. долл. США.
Кроме этого, начиная с 2006 г. ежегодно
выделяется до 300 тыс. долл. США на
организацию летнего лагеря для 200 детей из
малообеспеченных семей и детей-сирот из
Атырауской и Мангистауской областей.

(governments). Proposals are analysed by
NCOC and the PSA Authority to ensure
they comply with PSA requirements and
Operator’s sustainable development strategy,
and are developed into projects in close
collaboration with the Region Akimats. Once
approved, NCOC is responsible for all stages
of design and engineering, contract tender
and execution up to handover.
SPONSORSHIP AND DONATIONS
PROGRAMME. Through its Sponsorship
and Donations Programme, NCOC responds
directly to the needs and requests of local
communities. US$1.5 million is split equally
each year between Atyrau and Mangystau
Regions for community sponsorship and
donations. The Sponsorship and Donations
Programme focuses on five main areas of
support for local communities: healthcare,
education, sports, culture and charity.
To be aligned with NCOC’s sustainable
development strategic goals, projects
must contain elements of self-involvement
and demonstrate sustainability for local
communities. They should not support
political or religious organisations, create
conditions for unfair market competition,
or undermine the ecological sustainability
of local communities and/or natural
ecosystems. The initiative for projects
generally comes from the local communities,
but may also be initiated by NCOC.
In 2017, 55 projects were undertaken (26
in Atyrau Region and 29 in Mangystau
Region). A total of US$17.4 million has
been spent since 1998. In addition, up to
US$300 thousand has been budgeted each
year since 2006 for a summer camp for 200
underprivileged and orphan children of
Atyrau and Mangystau Regions.

Бұл брошюра басып шығарылған
қағаз экологиялық, функционалдылық
және сапалық тұрғысынан ең
жоғарғы стандарттарға сай келеді.
Бұл қағаздар қоршаған ортаға
залалсыз тез жойылады, сондай-ақ
қайтадан қолдануға жарамды. Қағазды
дайындауға қажетті шикізат қоршаған
ортаға зиян келтірмейтін ресми
көздерден алынды.

Бумага, на которой напечатана эта
брошюра, соответствует самым высоким
стандартам в области экологичности,
функциональности и качества. Она
легко утилизируется, не нанося вреда
окружающей среде, а также пригодна
для вторичного использования. Сырье
для изготовления бумаги получено
из легальных источников без ущерба
окружающей среде.

The paper that this brochure is
printed on complies with the
highest environmental, functional
and quality standards. 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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