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Бұл кітапшаны шығарудың мақсаты – оқырманды
НКОК Н.В. компаниясының қоршаған ортаны қорғау
саласындағы қызметінің кейбір бағыттарымен және
Каспий теңізінің биологиялық әртүрлілігін сақтаудың
өзекті мәселелерімен таныстыру. Бұл жинақ каспий
итбалығын, ихтиофауна мен орнитофаунаны зерттеу,
әсер ету мен эмиссиялар мониторингі, қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ақпараттан тұрады.

Компания денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны
қорғау ісінде жоғары деңгейлі мақсаттар қоя отыр,
олардың ішінде адамдар үшін жарақаттардың және
қоршаған ортаға зиянның «нөлдік деңгейіне» жету
басты мақсат.
Компанияның табиғат қорғау қызметі қоршаған ортаны өндірістік процестердің әсер етуінен қорғауды
қамтамасыз ететін және адам қызметі мен қоршаған
орта арасындағы оңтайлы қарым-қатынасқа бағытталған техникалық, технологиялық, заңгерлік және
ұйымдық іс-шаралардың кешенін қамтиды. Компания жүргізіп жатқан көптеген табиғат қорғау іс-шараларының ішінен сарқынды суды тазарту, айналымды сумен жабдықтау, сонымен қатар атмосфералық
ауадағы ластаушы заттектердің құрамын автоматты
бақылау жөніндегі озық технологияларды қолдану
жобаларының енгізілуін атап өтуге болады.
Компанияның денсаулық, еңбек, қауіпсіздік және
қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұйымдастырылған жүйесі қауіпсіз өндіріске бағытталған қызметінде НКОК Н.В. компаниясының қауіпсіздік және
қоршаған ортаны қорғау саласында Қазақстанда
және халықаралық деңгейде танымал мұнай-газ
компанияларының ішінде лайықты орнын алатынына кепілдік береді.
ДЕҚҚОҚ директоры
Ермек Марабаев
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Қашаған – Қазақстанның теңіз қайраңындағы ірі
мұнай-газ кен орны, ол Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінде, Атырау қаласынан 80
км қашықтықта орналасқан. Кен орнын игеруді «Норт Каспиан Оперейтинг компани Н.В.»
(НКОК) бірлескен кәсіпорны 1997 жылғы 18 қарашада жасалған Солтүстік Каспий бойынша
Өнім бөлісу туралы келісімге сәйкес жүзеге асыруда. Қашаған кен орнын Солтүстік Каспийдің
қатаң теңіз жағдайларында игерудегі бірегей

технологиялық күрделіліктер жабдықтау жүйесіндегі қиындықтармен ұштасып жатыр. Бұл
қиындықтар өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге, инженерлік-техникалық, логистикалық
және экологиялық міндеттерді орындауға байланысты және жобаны сала бойынша әлемдегі
ең ауқымды және күрделі жобалардың қатарына қосып отыр. Солтүстік Каспий өте сезімтал
экологиялық аймақ және сан алуан флора мен
фауна өкілдерінің мекендеу ортасы болып табылады. Экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған
ортаны қорғау НКОК қызметінің басым бағыттары қатарына кіреді. Компания осы салада
үздік көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында табиғат қорғау қызметін басқарудағы тәсілдемені
үздіксіз жетілдіруде, қоршаған ортаны қорғауға
жұмсалатын қаржыны арттыруда. Компанияның
қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты
теңіз қайраңында жүргізіліп жатқан өндірістік
операцияларға байланысты қоршаған ортаға
тиюі мүмкін кез келген әсердің алдын алуға
және деңгейін төмендетуге бағытталған. НКОК
компаниясы үшін Каспий қайраңын игеру – тек
көмірсутегілердің кен орындарын барлау мен
игеру ғана емес, сонымен бірге ауқымды экологиялық зерттеулер жүргізу, жақсы жоспарланған
және ойластырылған табиғат қорғау бағдарламасы. Назарларыңызға компания жүргізіп
жатқан экологиялық зерттеулер туралы ақпаратты ұсынып отырмыз.
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1.

ӘСЕР ЕТУ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МОНИТОРИНГІ

Экологиялық мониторинг – жалпы алғанда қоршаған табиғи ортаның ахуалын қадағалаудың
жоғары деңгейде ұйымдастырылған жүйесі, ол
біріншіден, адам мекендейтін орта мен басқа
да биологиялық нысандардың экологиялық
ахуалын тұрақты бағалауды, сонымен қатар
экожүйелер тұтастығы жай-күйі мен қызметін
бағалау қамтамасыз етіледі; екіншіден, экологиялық ахуалдың нормативтік көрсеткіштерінен
ауытқушылық анықталған жағдайларда түзету
амалдарын анықтау үшін мүмкіндіктер береді.
Қоршаған ортаға әсер ету мониторингі экологиялық қауіпсіздікті сақтаудың алдын алу шарасы
ретінде қолданыстағы табиғат қорғау бағдарламаларын түзетуге және жаңаларын әзірлеуге
арналған.
Қоршаған ортаға әсердің мониторингісі – Өндірістік экологиялық бақылаудың бір бөлігі,
міндеттеріне қоршаған ортаға әсер ету көздерін
анықтау, сипаттау, қадағалау және бағалау, сонымен қатар олардың экологиялық ахуалға
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ықпал етуін болжау болып табылатын көп мақсатты ақпараттық жүйе. НКОК компаниясы әсер
ету мониторингісін теңіздегі және құрлықтағы
нысандарында жүргізеді.
Мониторинг бақылау стансаларда – қоршаған
ортаның метеорологиялық, гидрологиялық, химиялық, физикалық және биологиялық сипаттамаларын анықтау үшін сынамаларды байқау,
өлшеу және іріктеу жүргізілетін, тіркелген географиялық координаттары бар стационарлық
бекеттерде жүзеге асырылады.
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1. ӘСЕР ЕТУ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГІ

1.1. Теңіздегі әсер ету мониторингі
Теңіздегі әсер ету мониторингісі Қашаған, Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындарының бүкіл лицензияланған
аумағын, магистральдық құбыр желісінің солтүстік теңіз
бөлігін және Түпқараған шығанағын қамтиды. Мониторингілік стансалардың жалпы саны – 242, соның ішінде
аялық стансалар ретінде пайдаланылатын, ұзақ мерзімді
бақылау жүргізілетін 9 станса бар. Осы стансаларда
теңіз суының, түптік шөгінділердің химиялық және физикалық параметрлеріне, планктондық (зоо– және фитопланктон) және зообентостық ағзаларға, су өсімдіктеріне, ихтиофаунаға және атмосфералық ауа сапасына
бақылау жүргізіледі.
Теңіз суы мен түптік шөгінділердің химиялық және физикалық параметрлері теңіз ортасының бұзылу дәрежесін,
оның ластану деңгейін сипаттайды. Олар әсерді бағалау
және орта компоненттерінің өзгеру ықтималдығын болжау үшін маңызды.
Зообентос (грунтты және су қоймасының түбін мекендейтін ағзалардың жиынтығы) мониторингінің анағұрлым көрнекі объектісі болып табылады, өйткені түптік
ағзалар жылжымайды немесе баяу қозғалады, теңіз
түбінің белгілі бір ауданында олардың күйін сандық
бағалау тиімді. Зообентостың көптеген өкілдері детритпен қоректенеді және олар ластаушы заттектерді өз ағзаларында жинақтауға немесе олардың болуына ден
қоюға қабілетті.
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Планктонды зерделеу теңіз ортасының ластануы салдарынан балықтардың қорек көздеріне келтіретін әсерін
талдау үшін пайдалы.
Ихтиологиялық мониторингілік зерттеулер Солтүстік
Каспийдің НКОК лицензиялық аумағында балықтар
бойынша биоәртүрлілігінің күйін бағалау үшін орындалады. Зерттелетін акваторияда үлкен қашықтыққа қоныс аудармайтын және индикаторлық ағзалар ретінде
пайдаланылатын, баяу қозғалатын бұзаубас тұқымдас
балықтардың ластану деңгейі бағаланады.
Түздік қадағалаулар және зертханалық сынақтар үшін
сынамалар іріктеу арнайы құралдармен жабдықталған
кемелерде жүргізіледі, бұл жұмыстар ихтиологтар, гидробиологтар, орнитологтар, гидрохимиктер секілді мамандар қатысуымен жүргізіледі. Талдау үшін іріктелген
сынамалар сынақтар жүргізу үшін аккредиттелген химиялық және биологиялық зертханаларға тапсырылады.
Лицензиялық аумақтардағы биота мен атмосфералық
ауа сапасының, теңіз суының, түптік шөгінділердің күйлерін көп жылдар бойы зерттеу нәтижелері теңіздің
зерттелген акваториясындағы түрлі учаскелерде ластаушы заттектердің концентрациялары қалыпты шектерде
екенін көрсетіп отыр.
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1.2. Құрлықтағы әсер ету мониторингі
Құрлықтағы мониторинг шеңберінде компанияның
барлық нысандарында топырақ, жерасты суларын,
өсімдіктер мен жануарлар әлемін зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу жұмыстары күзгі және
көктемгі кезеңдерде Атырау облысындағы 45 және
Маңғыстау облысындағы 11 мониторингілік стансада
орындалады.
Жануарлар әлемінің мониторингісі өңірдегі биологиялық алуантүрлілікті сақтау үшін жағымсыз болуы
ықтимал өндірістік процестер мен құбылыстарды дер
кезінде анықтау, алдын алу және зардаптарын жою
мақсатында жүргізіледі.
Компания жүргізетін жануарлар (омыртқасыздар,
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар
және сүтқоректілер) әлемінің мониторингісі олардың
сандарын есепке алуға, түрлік құрамын, анықтауға,
аумақтар бойынша таралу ерекшеліктерін анықтауға, жануарлардың саны мен таралуына антропогендік факторлардың әсер ету сипатын анықтауға
бағытталған. Жануарлар әлемін зерттеу үшін арнайы
әдістемелер пайдаланылады, оларға, мысалы, түнгі уақытта есеп жүргізу кіреді, өйткені түнгі уақытта
көптеген жерүсті сүтқоректілері мен буынаяқтылар
(өрмекші, шаян) жанданады.
Өсімдіктер мониторингісі түрлердің санын, жалпы
күйлері мен өміршеңдігін, сонымен қатар компанияның өндірістік нысандары маңыздағы антропогендік
бұзушылықтардың сипатын анықтауға бағытталған.
Флораны зерттеу барысында осы аумақта кеңінен
таралып, қоршаған ортаның өзгеруін көрсететін сирек және индикаторлық түрлерге басты назар аударылады. Атырау облысында өсімдіктердің сирек

кездесетін түрлерінің ішінде Қызыл кітапқа енгізілген
Шренк қызғалдағы кеңінен таралған, ал Маңғыстау
облысында тек осы өңірде ғана өсетін жіңішкетепкі
сиякөк эндемик болып табылады.
Жер қыртысы мониторингі жер сапасының ағымдағы
күйін зерделеу және бағалау үшін жүргізіледі. Жер
қыртысы мониторингі – жердің үстіңгі қабатын
тұрақты бақылау жүйесі, ол жердің бұрынғы, қазіргі
күйін және келешекте өзгеру ықтималдығын бағалау
мақсатында оның күйі туралы ақпарат береді. Жер
қыртысы мониторингі – экологиялық мониторингінің
ең маңызды құрамдас бөлімдерінің бірі, ол топырақтың антропогендік өзгерістерін анықтауға бағытталған.
Жерасты су мониторингісі жерасты суының гидрогеологиялық, гидрохимиялық және басқа да көрсеткіштерін қадағалау, жағымсыз процестерді анықтау,
олардың өзгеруін бағалау мен болжау, зиянды салдарына жол бермеу және жерасты суын қорғауға
бағытталған іс-шаралардың тиімділігін анықтау мақсатында тұрақты түрде орындалады.
НКОК компанияның өндірістік қызметінің жерасты
суына әсерін бағалау үшін мониторингілік ұңғымалар
желісі құрылды, ол Атырау облысындағы пьезометриялық мониторингілік 65 ұңғымадан және Маңғыстау облысындағы 47 ұңғымадан тұрады.
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Компания биоәртүрліліктің мәңгілік құндылығын биосфераның тұрақты қызметінің қажетті жағдайы ретінде сезіне отырып, сонымен
қатар оның әсіресе Солтүстік Каспийдің сезімтал
экологиялық аймағындағы жағдайлардағы кең
ресурстық, экологиялық, ғылыми, әлеуметтікэкономикалық, мәдени-тәрбиелік, рекреациялық және эстетикалық мағынасын ескере отырып, биоәртүрлілікті сақтау жоспарын әзірледі.
Осы жоспарды орындау шеңберінде биоәртүрліліктің қазіргі заманғы құрылымын зерделеу
жөніндегі жұмыстар жүргізілуде, оның динамикасының үрдістері, жануарлар мен өсімдіктердің анағұрлым осал және биоценотикалық
тұрғыдан алғанда аса маңызды түрлерінің экологиясының ерекшелігі зерттелуде.
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2.1. Каспий итбалығын зерттеу жұмыстары
Каспий итбалығы (Phoca caspica) – Каспий теңізіндегі
жалғыз сүтқоректі, эндемик, ол осы ішкі суқойманың бүкіл
акваториясын мекендейді, оның солтүстік және оңтүстік
бөліктері арасында маусым бойынша қоныс аударады.
Каспий итбалығы өзінің тіршілік ету барысындағы ең
маңызды кезеңді, атап айтқанда күшіктеу мен күшіктерін асырау кезеңдерін Солтүстік Каспийдің мұздарында, көбінесе Қазақстан Республикасының аумақтық
су айдынында өткізеді.
Көктемде мұз ерігеннен кейін итбалықтардың ақүрпектер май итбалықтардан басқасы жыл сайын түлеу кезінде аралдарда шоғырланады. Итбалықтар түлеп болған
соң Каспий теңізінің бүкіл аумағы бойынша таралады.
Жазда теңізде итбалықтың табиғи жаулары жоқ, бірақ
қыста мұз қатысымен итбалықтар күшіктейтін орындарға қасқырлар, жабайы иттер, аққұйрықты субүркіттер үйір болады, оларға итбалықтардың жаңа туған
күшіктері оңай олжа болып табылады. 2008 жылы
Табиғат пен табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақ каспий итбалығының Халықаралық
Қызыл кітаптағы санатын «жойылу қаупі төнген түр»
деп белгіледі.
Компания 1996 жылдан бастап каспий итбалығының
қоныс аудару жолдарын, оның мекендеу, көбею мен
қоңдану орындарын зерттеу мақсатында озық технологияларды пайдалана отырып тұрақты зерттеу
жұмыстарын жүргізуде. Бұл зерттеулер кемелердің
қозғалысы мен теңіз нысандарында жүргізіліп жатқан
технологиялық процестердің итбалықтарға тигізуі мүмкін жағымсыз әсерлерінің алдын алу немесе олардың
деңгейін барынша төмендету үшін жүргізілуде.

1996 – 2005 жылдар аралығында итбалықтарды зерттеу жұмыстары үшін Каспий балық шаруашылығы
ғылыми институтының (КаспНИРХ, Астрахань қаласы, Ресей) және Зоология институтының (Алматы қаласы, Қазақстан) мамандары қатысты. Зерттеу жұмыстары аясында Атырау қаласынан жағалауды бойлай
Баутин кентіне дейін тікұшақпен ұшып зерделенді.
Күзден бастап итбалықтардың Солтүстік Каспийдегі
күшіктеу орындарына көшу жолдарын анықтау мақсатында мұзжарғыш кемелердің борттарынан навигациялық маршрутты бойлай итбалықтардың санағы
жүргізіліп, олардың мінез-құлқы зерделенді.
2005 – 2013 жылдар аралығында зерттеу жұмыстарын
Қазақстанның (Гидробиология және экология институты, Микробиология және вирусология институты,
Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты), Ресейдің (Каспий балық шаруашылығы ҒЗИ),
Эстонияның (Эстония табиғат қорғау қоры), Швецияның (Швед жаратылыстану музейі) және Ұлыбританияның (Лидс қаласындағы университеттің Тара
зерттеу орталығы) ғалымдарынан тұратын халықаралық топ жүргізді. Халықаралық зерттеушілер тобы әуеден санақ жүргізу мен мұзжарғыш кемеден зерттеу
жұмыстарын орындаудың кешенді әдістемесін әзірледі. Сонымен қатар оның жұмысының нәтижесінде
мұзжарғыш кемелердің итбалықтар үшін қауіпсіз навигациясы бойынша ұсыныстар берілді және нақты
шаралар қабылданды.
2008 – 2011 жылдар аралығында зерттеу жұмыстары
итбалықтарға ен салу арқылы жерсеріктік телеметрияны пайдаланып жүргізілді. Итбалықтарға орнатылған ендердің көмегімен жерсеріктік қадағалау
жүйелері итбалықтардың қоныс аудару жолдарын
қадағалап, қоректену алаңдарын анықтауға мүмкіндік берді.

2005 – 2012 жж. мұз бетіндегі итбалықтар саны
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Жерсеріктік телеметрия
Бүкіл кезең бойына (2008 – 2011 жж.) 70 итбалық ауланып, оларға жерсеріктік ендердің екі түрі орнатылды:
«Wildlife Computers» ендері (Вашингтон, АҚШ) итбалықтардың орналасқан орындарын анықтайды және
SPLASH ендері итбалықтар балық аулап сүңгіген кезде
олардың су қабатындағы тереңдігі мен болу ұзақтығы
туралы қосымша деректер береді. Жерсеріктік ендер арнайы желім арқылы итбалықтардың бастарына бекітілді. Белгі тек жануар су бетінде болған кезде
ғана берілді. Ендерді жануарлардың мойындарынан
гөрі бастарына орнату олар су үстінде болатын мезгілді ұзартып, қабылданатын сигналдардың саны мен
ұзақтығына оң ықпалын тигізді.
Ен салу үшін толық түлеп болған, қамыс қопаларының аймағында мекендеген ірі (дене ұзындығы 110
см-ден асатын) итбалықтар іріктелді. Қамыс қопалары
итбалықтардың топтарын бір-бірінен жасырып, бұл
ауқымды алаңда итбалық аулауды жануарларды мазаламай жүргізуге мүмкіндік берді. Ен жануарда оның
келесі түлеген кезіне дейін сақталды. Енді бірден түлеуден соң орнату деректерді 10-11 ай бойына алуды
қамтамасыз етті. Ен салынған итбалықтардың барлығы
ен орнатылған бойда еркіндікке жіберілді.

Жүргізілген зерттеулер нәтижелері бойынша ен салынған итбалықтардың басым бөлігі сәуір айының
соңғы екі аптасында оңтүстіктегі, батыстағы және
оңтүстік-батыстағы қоректену орындарына қоныс аударып, сол орындарда мамыр мен қазан-қараша аралығында қалатыны, кейін солтүстікке кері қайтатыны
анықталды.
Итбалықтардың теңіздегі бірнеше қоректену аудандары мен жайылым кезеңдері анықталды:
Комсомол шығанағы және жағалық сызықтан солтүстікке қарай Атырау облысының шекарасына дейінгі 100 км қашықтыққа созылатын аумақ. Бұнда итбалықтардың орналасуы сәуір айы мен қараша айы
аралығында тіркелді;
Жайық өзенінің атырабы (жағалық сызықтан шамамен 80 км қашықтыққа созылған аумақ) – сәуір мен
қараша аралығы;
Еділ өзенінің атырабы – мамыр мен тамыз аралығында және қараша-желтоқсан айларында;
Жайық ойпаңының төңірегі: 2011 ж. сәуір мен 2012 ж.
сәуір аралығындағы кезең бойына;

Әр жануардан ағзасының күйін анықтау мақсатында
қан, шырышты қабат сынамалары және тері жамылғысының сынамалары алынып, олар гидробиология
және экология институтында талданды.
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батыс жағалау (Мақашқала қаласы (Ресей) мен
Сумгаит елді мекені (Әзірбайжан) арасындағы жағалық сызықтан шамамен 100-150 км қашықтыққа созылған аумақ – сәуір мен желтоқсан аралығында;
Орта Каспий – мамыр мен қыркүйек аралығында;
Шығыс жағалау (Орта Каспийдегі Кендірлі шығанағы
мен Қарабұғазкөл шығанағының оңтүстік шекарасы
арасындағы аумақ) сәуір мен қараша аралығында. Итбалықтар Кендірлі шығанағында негізінен
сәуір-маусым айларында және қарашада болды;
Оңтүстік Каспий (су тереңдігі 50 – 400 метр аралығында ауытқитын шығыс бөлігі) – мамыр мен қазан
аралығында.
Компания жүргізілген зерттеулердің нәтижесі ретінде итбалық популяциясына тиюі мүмкін жағымсыз
әсерді азайту жөніндегі шараларды енгізіп, оларды
жыл сайын жетілдіруде.
Мұзжарғыш кемелер операцияларының итбалық
популяциясына әсерін азайту жөніндегі шаралар кемелердің капитандары мен экипаждарының зерттеу
жұмыстарының нәтижелері бойынша алынған ұсыныстар мен теңіз сүтқоректілерін қорғаудың халықаралық озық тәжірибесін ескере отырып әзірленген
нұсқамаларын, сонымен қатар әр мұзжарғыштың
бортына арнайы оқытылған қадағалаушыларды орналастыру мен олардың жұмысын қамтиды.
Бұл шаралар итбалықтар шоғырланған орындарды
тікұшақпен қадағалау жұмыстарымен толықтырылуда. Барлау жұмыстарының нәтижелері тікелей мұзжарғыш кеменің бортына жолданып, капитандар
итбалықтарды қадағалаушылармен бірге жануарлар
үшін анағұрлым қауіпсіз болатын кеме маршрутын
әзірлейді.
Кемелердің қозғалу маршруты бойында итбалықтарды ерте анықтау үшін эксперименттік инфрақызыл
тепловизорлар (екі камералы қондырғылар) пайдаланылады. Тепловизор түнде көру аспабы ретінде
қолданылады, ол жылулық визуализация технологиясына негізделген. Жылулық бейне – инфрақызыл
сәулеленуді анықтау және соның негізінде бейне
қалыптастыру арқылы түнгі ортадағы нысандардың
көрінуін жақсарту әдісі. Бұл аспап орталарда ешбір
сыртқы жарық көзінсіз жұмыс істейді. Тепловизорды
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мұзжарғыш кемелер навигациясында қолдану итбалықтарды тәуліктің кез келген уақытында кез келген
ауа райы жағдайында (тұман, мұнарланған тұман,
жауын-шашын және т.б.) кемеден 1000 метрге дейінгі
қашықтықта «көруге» мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда бұл құрылғылар компанияның барлық
мұзжарғыш кемелерінде орнатылған. Осы шара кеменің түнгі уақыттағы маршрутын таңдауды біршама
жеңілдетіп, өзінің тиімділігін көрсетті.
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2.2. ИХТИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
Каспий теңізінің балықтар әлемі таңғаларлықтай алуан
түрлі. Солтүстік Каспий осы бір теңдессіз ішкі су қоймасының ең биологиялық өнімді ауданы болып табылады және бұнда шамамен 130 балық түрі бар. Каспий
теңізі мен оған құятын өзендердің балықтары жіктелім,
мекендеу орны және тіршілігі бойынша өрістегіш, жартылай өрістегіш, теңіз және өзен балықтары болып
бөлінеді. Балық ресурстарын сақтау әсіресе Каспийдің солтүстік бөлігінде НКОК компаниясының табиғат
қорғау саласындағы басым міндеттерінің бірі болып
табылады.
2003 жылдан бері компания Каспий теңізінің қазақстандық секторының солтүстік-шығыс бөлігінде
тұрақты түрде экологиялық мониторингілік зерттеулер
жүргізіп келеді, олардың бір бөлігі – ихтиофаунаның
күйін зерделеу. Қазіргі уақытта ихтиологиялық зерттеулер көктемгі, жазғы және күзгі маусымдарда НКОК
компаниясының келісімшарттық аумақтары шектерінде орындалуда. Балықтарды аулау мен зерделеу екі
тәсілмен жүзеге асырылады. Нектон* тобына жататын
балықтарды қадағалау үшін бір орынға бекітілетін желбезекті аулардың стандартты жинақтары пайдаланылады. Балықтардың су түбіне жақын қауымдастығы түптік
сүйретпе тралдардың (бимтралдардың) көмегімен
зерттеледі.
Зерттелетін акваторияда ластану деңгейі ең көп және
аз қозғалатын бұзаубас тұқымдас балықтар бойынша
бағаланады. Бұзаубас балықтар үлкен қашықтыққа
қоныс аудармайды, сондықтан индикаторлық ағзалар
ретінде қарастырылады. Олардың тіндері мен мүшелерінде токсиканттардың шоғырлануы акваторияның
оқшау деңгейде ластануын көрсетеді.
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тердің теңіздің кен орнымен шектес алаңдарындағы
шаруашылық қызметпен байланысты емес екенін
айғақтайды. Бұзаубас балықтардың тіндерінде көмірсутегілердің шоғырлануы кеме қозғалысына байланысты оқшау әсерден (дизель жанармайы немесе шикі
мұнай) болуы мүмкін.
Бүкіл мониторинг кезеңі бойына балықтардың ішкі мүшелері мен бұлшық еттерін ауыр металдарға қатысты
токсикологиялық талдау олардың мөлшерінің шамалы
болғанын және сезімталдықтың орта шегінен аспағанын көрсетті.
*

Нектóн (грек. nektós – жүзгіш, жүзуші) – су қоймаларының пелагиялық облысының су қабатында мекендейтін және ағыстың күшіне қарсы тұруға, біршама
қашықтыққа өздігінен жылжуға қабілетті белсенді
жүзетін су ағзаларының жиынтығы.

Бекіре тұқымдас балық түрлері
Реликт бекіре тұқымдас балықтардың өмір сүру
ұзақтығын адам өмірінің орташа ұзақтығымен салыстыруға болады. Ересек балықтар біршама кеш жыныстық толысады. Бекіре тұқымдастар уылдырығының
репродуктивтік қабілеті зор емес.
Каспий теңізінің бекіре тұқымдас балықтары анағұрлым бағалы балық түрлері болып табылады. Олардың 5 түрі бар: қортпа, шоқыр, мекіре, орыс және
парсы бекірелері, олар өрістегіш балықтарға жатады.
Олар негізінен теңізде мекендейді, ал көбею үшін
өздерінің уылдырық шашу орындары бар өзендерге
кіреді.

Балықтардың экологиялық токсикологиясы теңіздегі
өндірістік нысандардың (жасанды аралдардың) жанындағы белгілі бір алаңдарда және әсерді салыстыру
үшін ұзақ мерзімді қадағалау жүргізілетін мониторингілік стансаларда (нүктелерде) ішінара жүргізіледі. Бұл
зерттеу жұмыстары НКОК компаниясының өндірістік
қызметінен болатын оқшау ластануды анықтау үшін балықтардың бұзаубас түрлерінің бауырларында, жыныс
мүшелерінде және бұлшық ет тіндерінде ауыр металдар
мен көмірсутегілердің шоғырлану деңгейін анықтауды қамтиды.

Алайда Еділ, Кура және Терек өзендерінің ағынын
гидроэлектр стансаларының мол бөгеттерімен реттеу өрістегіш балықтардың көптеген түрлерінің, соның ішінде бекіре тұқымдастардың табиғи көбеюінің
экологиялық жағдайларының өзгеруіне соқтырды.
Көбеюдің қолайсыз жағдайлары Каспий теңізіндегі бекіре тұқымдас балықтар санының азаюына себеп болды. Жайық өзені Каспий теңізі бассейніндегі
ағыны бөгеттелмеген, бекіре тұқымдас балықтардың
уылдырық шашу үшін өрістеуіне кедергі келтіретін
гидротораптар жоқ жалғыз өзен болып табылады.
Сондықтан Жайық өзені келешекте бекіре тұқымдас
балықтар қорын сақтау үшін өте маңызды.

Мониторингілік зерттеулер жүргізілген бүкіл кезең
бойына зерттелген стансалардың барлығында балықтардың ішкі мүшелері мен бұлшық ет тіндерінде
көмірсутегілер мен полиаромат көмірсутегілердің
(ПАК) мөлшері түрлі мағынада өзгерді. Бұл бұзаубас тұқымдас балықтардың ағзаларындағы токсиканттардың шоғырлануына әсер ететін жалпы себеп-

Қазіргі уақытта Каспий теңізін мекендейтін бекіре
тұқымдас балық түрлерінің барлығын Табиғат пен
табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық
одақ «жойылу қаупі төнген түр» санатына жатқызды. Бұл балықтар қорларының қазіргі күйі өте нашар
деп бағаланып отыр, уылдырық шашатын ересек балықтар санының күрт азаюы осының айғағы.
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Каспийдегі бекіре тұқымдас балықтар қорының азаюының негізгі себептеріне мыналарды жатқызуға болады:
теңізде заңсыз балық аулау, соның ішінде жыныстық
жетіліп болмаған балықтарды аулау; табиғи көбею ауқымының азаюы және мекендеу орталарының ластануы.
2014 жылы Каспий теңізі өңірінде орналасқан барлық елдері бекіре балықтардың жойылып кетуіне
жол бермеу және популяциясын қалпына келтіру
мақсатында бекіре балықтарды өнеркәсіптік аулау
кәсіпшілігін тоқтату туралы уағдаласты.
Бекіре балықтардың табиғи көбею көлемдерінің
қысқаруына байланысты 1998 жылы Жайық өзенінің
атырабында екі бекіре балық өсіру зауыты салынып,

жұмыс істей бастады. Олардың біреуі Қашаған жобасының қолдауымен пайдалануға берілген.
НКОК компаниясы Жайық-Каспий бассейнінің балық
ресурстарына келтірілген зардаптың орнын толтыру
шаралары ретінде және бекіре тұқымдас балықтардың популяциясын сақтау мақсатында бекіре балықтарының жасанды жолмен өсірілген шабақтарын
шығару жобасына бастамашы болды. Бұл жобаның
жүзеге асырылуы 2016-2018 жылдарға есептелген.
Бекіре тұқымдас балықтар популяциясының жасанды
жолмен өсірілген 700 мыңнан астам шабағын Каспий
теңізіне жіберу компанияның өз міндеттемелері
шеңберіндегі үлесі болып табылады.

2016-2018 жылдары шығарылған бекіре тұқымдас балықтар шабақтарының саны
Жұмыстарды орындау кезеңі

Жылына шығарылған бекіре тұқымдас балықтар шабақтары (дана)

2016

234 965

2017

255 965

2018

213 965

БАРЛЫҒЫ: 2016-2018 жж.

704 895

Жайық өзенінің атырабында орналасқан балық
өсіру зауыттарында бекіре балықтардың шабақтарын жасанды жолмен өсіру процесі
Бекіре балықтарының шабақтары құрамдастырылған
(бассейн-тоған) әдісімен өсіріледі. Шабақтар алудың
технологиялық циклы келесі кезеңдерден тұрады:

көшкенге дейін ұстап, оларды металл бассейндерде
тірі жем пайдалана отырып өсіру;
шабақтарды балық өсіретін тоғандарда жетілдіру;
өсірілген шабақтарды санап, Жайық-Каспий бассейнінде түсіру арналары арқылы өзенге жіберу.

Жайық өзеніндегі кәсіпшілік учаскелерде жыныстық
жетілген аталық-аналық балықтарды аулау және дайындау;
Аталық-аналық балықтарды арнайы су қоймасында
немесе бассейндерде жыныстық өнімдер (уылдырық
пен шәует) алынғанша ұстау;
гипофизарлық инъекция жасау, жыныстық өнімдер
алу, уылдырықты ұрықтандыру және желімсіздендіру;
ұрықтандырылған уылдырықты инкубациялау және инкубациялау аппараттарында балықтардың эмбриондарын алу;
балықтардың дернәсілдерін белсенді қоректенуге
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2.3. Құстарды зерттеу жұмыстары

таралуын зерттеу, су мен су маңы құстарының қыстауларын бақылау, құрлықтағы және теңіздегі өндірістік
нысандар орналасқан өңірлерде бақылау сияқты
осындай бірқатар жұмыстар орындалуда.

Солтүстік Каспий өзіне құйылатын Еділ, Жайық және
Жем өзендерінің атырабымен бірге суда жүзетін жыл
құстарының популяциясын сақтаудағы маңызы өте зор
сулы-батпақты алқаптар болып табылады. 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 жыл құстарының
280-ден астам түрі мекендейді, олардың ішінде Қызыл
кітапқа енгізілген сирек кездесетін түрлердің біршамасы бар. Қалың қамыс қопалары түлеу және ұя салу барысында құстардың мекендеу орны болып табылады.

Зерттеліп жатқан аумақ жасанды аралдардың барлығын, Каспийдің Қазақстан Республикасы шекарасындағы жағалауын, соның ішінде Жайық, Еділ және Жем
өзендерінің атыраптарын қамтиды. Ол үшін әуеден
шолып қадағалау және жерүсті қадағалау жұмыстары
жүргізілуде.
Әуеден шолып қадағалау жұмыстарын мемлекеттік
уәкілетті органдармен келісу бойынша 1 км-ден төмен
биіктікте ұшатын екі түрлі тікұшақтан екі қадағалаушы
жүргізеді. Есепке алынатын алқап құс түрлерін сәйкестендіруге қолайлы, тікұшақтың әр жағынан шамамен
500 м құрайтын қашықтықты қамтиды. Ұшу маршруты алдын ала белгіленген координаталар негізінде
жерсеріктік навигация аспабымен (GPS) жазылады.
Бүкіл маршрут ұшу бөліктеріне бөлініп, олардың
әрқайсысында кезіккен құстардың барлығы да есепке
алынады. Сонымен қатар көптеген құстардың мекендері бөлек белгіленеді. Алынған маусымдық деректер
негізінде құстар шоғырланған орындардың картасы
әзірленеді.

Қашаған кен орны құстардың маусымдық қоныс аудару
кезінде шоғырланатын орындарына өте жақын орналасқан. Осыған байланысты компания 2000 жылдан
бастап жыл сайын мемлекеттік органдардың өкілдері
мен орнитологтардың қатысуымен жыл сайын зерттеу
жұмыстарын жүргізуде.
Осы зерттеу жұмыстары шеңберінде құстардың маусымдық қоныс аудару кезеңдерінде (көктемде және
күзде) шоғырланатын орындарын бақылау, көбею кезеңінде жағалау аймағындағы құстардың ұяларының

Әуеден шолып зерттеу нәтижелері бойынша көп жылдар бойы жиналған деректер
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Дәстүрлі түрде күзде жүргізілетін әуеден шолып зерттеу нәтижелері бойынша
көп жылдар бойы жиналған деректер құстар мекендерінің тұрақтылығын және
сандарының біраз өскенін көрсетіп отыр.
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Құстардың түрлер бойынша таралуы
2017 жылғы көктемгі ұшу
үлкен суқұзғын
қоқиқаз
сыбырлауық аққу
үйректер
қасқалдақ
көл шағаласы
сүңгуірлер
қарабас өгізшағала
өгізшағала
басқа түрлер

2017 жылғы жазғы ұшу
үлкен суқұзғын

Кестелерде Солтүстік Каспийді мекендейтін құстардың негізгі түрлері көрсетілген. Кестеде көрініп
тұрғандай, жыл құстары болып табылатын қоқиқаздардың, үйректер мен қасқалдақтардың ең көп саны
күзгі және көктемгі кезеңдерде тіркеледі.
Осы өңір үшін негізгі түрлердің бірі болып табылатын
сыбырлауық аққудың саны тұрақты түрде жоғары –
2016 жылғы қыркүйекте жүргізілген көктемгі зерттеулер
барысында 61,5 мың басы, ал 2017 жылы – 61,7 мың
басы тіркелді. Сыбырлауық аққу Солтүстік Каспийде
жыл бойына кездеседі. Ол балапандарын өсіруге өте
қолайлы жағдайлары бар қамыс қопаларында ұя салады. Жаздың ортасында аққулар түлеп, ұшу қабілетінен
айрылады. Олар анағұрлым осал болатын осындай кезеңде олар өздері үшін қауіпсіз түлеу үшін қажет орындарды Солтүстік Каспийдің жағалық аймақтарынан
табады. Жазда және күздің басында әсіресе Итбалық
аралдарының төңірегіндегі тайыз суда аққулардың көп
шоғырлануы осыған байланысты.
Солтүстік Каспийдің аялық түрі болып табылатын қызылтұмсық сүңгуір осы өңірде ұя салу кезінде, сондай-ақ маусымдық қоныс аудару кезеңінде көп кездеседі. Сонымен бірге олардың 10 мыңға тарта саны
Түпқараған шығанағындағы мұздардың жиектерінде
қыстайды.

қоқиқаз
сыбырлауық аққу
үйректер
қасқалдақ
көл шағаласы
қызылтұмсық сүңгуір
қарабас өгізшағала
аққұтан
өгізшағала
басқа түрлер

2017 жылғы күзгі ұшу
үлкен суқұзғын
қоқиқаз
сыбырлауық аққу
үйректер
қасқалдақ
көл шағаласы
қызылтұмсық сүңгуір
қарабас өгізшағала
үлкен аққұтан
өгізшағала
теңіз шағаласы
басқа түрлер
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2. БИОӘРТҮРЛІЛІКТІ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

Бұл өңірде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген
түрлердің ішінен бұйра және қызғылт бірқазандар,
қоқиқаз, сұңқылдақ аққу, кіші аққұтан, сары құтан,
жалбағай, қарабай, қарабас өгізшағала, аққұйрықты
субүркіт кездеседі.
Жыл құстарының ең көп шоғырлары Итбалық аралдарында және Комсомолец шығанағында тіркелді.
Құстардың көп саны қыстайтын орындар – Итбалық
аралдары, Ералиев шығанағы және Қаракөл көлі.
Қашаған кен орнының жасанды аралдары ауданы
бойынша біршама үлкен, құстар тек ұшу кезінде ғана
емес, сондай-ақ ұя салу үшін пайдаланатын құрлық
алаңы болып отыр. Қадағалаушылар аралдарды
құстардың алуан түрлі экологиялық топтары (орман,
су маңы, ашық кеңістік құстары) пайдаланатынын
көрсетті.
2006 жылдан бері мұздан қорғайтын жасанды
аралдарда шағалалардың бірнеше түрлерінің, атап
айтқанда өзен қарқылдағы мен айдарлы қарқылдақтың, теңіз шағаласының, өгізшағаланың ұялары
байқалды.
2012 жылдан бері DC-04 аралы өгізшағаланың, үлкен
қарқылдақтың және қарабас өгізшағаланың мекеніне
айналды, құстардың соңғы түрі Қазақстанның Қызыл
кітабына енгізілген.
2014 жылдан бері жасанды аралдарда сұр қарғалардың бірнеше жұбы ұя салып жүр, тіпті жергілікті отырықшы популяция қалыптасты.
Жыл бойы жүргізілетін мониторингілік жұмыстардың көпжылдық деректерін талдау кезінде Солтүстік
Каспий акваториясында Қашаған кен орнының техногенді нысандарының пайда болуына байланысты
елеулі экологиялық өзгерістердің байқалмайтыны
белгілі болды.
Бұған құстардың бірқатар аялық түрлерінің жақсы
күйі дәлел, олардың ішінде балықпен қоректенетін,
сондай-ақ өсімдіктермен қоректенетін құстар бар,
бұл өз кезегінде олардың қоректену базасының
жоғары деңгейде сақталуын білдіреді.
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3.

АУА САПАСЫ

Атмосфералық ауа сапасын бақылау компания
қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады.
НКОК компаниясында қадағалау жұмыстары
өндірістік экологиялық бақылау (ӨЭБ) аясында
жүргізіледі.
Компанияның нысандарындағы атмосфералық шығарындылардың негізгі көздері – алау
қондырғысы, газ турбиналары, қазандықтар
және дизельді генераторлары. Алау қондырғысы – кез келген мұнай-газ өндірісінің бір бөлігі.
Ол зауыттың «сақтандырғыш клапаны» болып
табылады. Алау қондырғысында алау әрқашан жанып тұрады. Зауыттың технологиялық
қондырғыларынан газ қысымын түсіру қажет
болған жағдайда алау газды қауіпсіз жағу мен
шығарындылардың сейілуін қамтамасыз етеді.
Алау қондырғысының биіктігі жану кезінде
түзілетін заттектердің атмосферада жақсы сейілуі үшін жобаланған.
Газ турбиналары бүкіл өндірістік кешенді
электр энергиясымен қамсыздандырады. Олар
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құрлықтағы нысандарда да, сондай-ақ теңіз кешенінде де орналасқан. Турбиналар кен орнында өндірілетін ілеспе газдан өңделген табиғи
газбен жұмыс істейді. Олар азот шығарындыларының мөлшерін азайту үшін азот тотығының
(NOx) түзілуін басатын арнайы жанарғылармен
жабдықталған.
Қазандықтар бу өндіру, су жылыту және жайларды жылыту үшін пайдаланылады. Олар
отын газымен жұмыс істейді, бірақ технология бойынша дизель жанармайын пайдалану
да көзделген. Резервтік дизельді генераторлар
электр энергиясын өндіруге арналған.
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3. АУА САПАСЫ

3.1. Атмосфералық ауа сапасын бақылау
жүйесі
Атырау облысындағы экологиялық ахуалды тұрақтандыру және жақсарту жөніндегі іс-шаралар аясында компания атмосфералық ауа сапасын қадағалау
жүйесін құрды. Бұл жүйе ауа сапасын бақылайтын
20 стансаны (АСБС) қамтиды, олар компанияның
өнеркәсіптік нысандары айналасындағы санитарлық
қорғау аймағының шекарасында, жақын маңдағы
елді мекендерде және Атырау қаласының анағұрлым
функционалды аудандарында орналасқан.
Стансалар үздіксіз жұмыс істейді және күкіртсутегі,
күкірт қостотығы, азот қостотығы, азот тотығы және
көміртегі тотығы сияқты ластағыш заттектердің концентрацияларын өлшейді. Деректер компанияның
орталық компьютеріне жолданып, сонда өңделеді,
талданады және сақталады. Сонымен бірге деректер
«Қазгидромет» РМК Атырау облысы бойынша филиалына және «Атырау облысының Табиғи ресурстар
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жолданады.
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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.
АСБ стансаларынан басқа құрлықтағы өндірістік нысандарда және теңіздегі мониторингілік стансаларда
мердігер компаниялардың көмегімен атмосфералық
ауа сапасына кезеңдік қадағалау жүргізіледі.

3.2. Алау асты бақылау жұмыстары
Алау асты бақылау жұмыстары өнеркәсіптік шығарындылар көзі әсер ететін аймақты анықтау мақсатында түтінді алау астынан сынамалар алу үшін
жүргізіледі. Алау асты бақылау жұмыстары мердігер
компанияның ауа сынамаларын іріктейтін арнайы
аспаптармен жарақтанған көлігінде жүргізіледі.
Сынамалар іріктеумен бір мезгілде метеорологиялық
параметрлер: жел жылдамдығы мен бағыты, атмосфералық қысым, ауаның температурасы мен ылғалдығы анықталады.

3.3. Шығарынды көздеріндегі мониторинг
Шығарынды көздерінің әрқайсысы үшін шекті рауалы шығарынды (ШРШ) нормативтері есептелген,
компания оларды сақтауға міндетті. Нақты шығарындыларды олардың көздерінде өлшеу мердігер
компанияларды тарта отырып, аспаптық әдіспен
жүргізіледі. Шығарындының негізгі көздерінің түтін
мұржаларында арнайы сынамалар алатын тесіктер
бар. Шығарынды көздерінен сынамалар іріктеу газ
іріктейтін зондымен және пневмометриялық түтікпен
орындалады. Келесі параметрлер өлшенеді: азот оксидтері (NO, NO2), күкірт диоксиді (SO2) және көміртегі оксиді (CO), газ ағынының жылдамдығы, қысым
мен температура.
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4.

САРҚЫНДЫ
СУДЫ ТАЗАРТУ

Өндірістік жұмыстар Каспий теңізінің экологиялық сезімтал аймағында жүзеге асырылады.
Теңіз ортасына тиетін әсерді барынша азайту үшін компанияда «нөлдік төгінді саясаты»
қабылданған. Теңіз нысандарында түзілген
сарқынды су Каспий теңізіне төгілмейді, кейінгі кәдеге жарату үшін арнайы кемелермен құрлықтағы нысандарға тасымалданады.
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4. САРҚЫНДЫ СУДЫ ТАЗАРТУ

Компанияның нысандарында сарқынды судың келесі
түрлері түзіледі:
өндірістік сарқынды су;
өнеркәсіптік-жауын сарқынды суы;
шаруашылық-тұрмыстық сарқынды су.
Сарқынды судың осы түрлерінің барлығы үшін компанияда түрлі тазарту әдістері қолданылады.
Технологиялық процестер барысында түзілетін өндірістік сарқынды судың құрамында мұнай өнімдері,
күкіртсутегі, метанол, қалқыма және басқа да ластаушы
заттектер болуы мүмкін. Бұл сарқынды су зауыт қондырғыларында алдын ала тазартудан өтеді. Мысалы,
күкіртсутегіні жою үшін қышқыл суды булау бағанында
қысымы төмен бу пайдаланылады. Сарқынды су тазартылғаннан кейін сұйық өндірістік қалдықтарды жою
алаңының (СӨҚЖА) жинақтауыш секцияларына төгіледі. Грунт пен жерасты суының ластануына жол бермеу мақсатында секциялар сүзгіленуге қарсы экранмен
жабдықталған.
Жауын-шашын кезінде, шаю жұмыстарынан және
өртке қарсы жүйені тестілеуден кейін түзілетін өнеркәсіптік-жауын сарқынды суы ашық кәріз жүйесіне жиналады.
Теңіз нысандарында сарқынды су арнайы қазандарда жиналып, Маңғыстау облысындағы құрлық нысандарына жіберіледі. Мұнаймен ластанған сарқынды
суды тазарту Баутин базасында орнатылған «Акватер»
қондырғысында жүргізіледі. 2017 жылы қондырғысы
жаңартылды. Тазарту тиімділігін арттыру үшін онда
қосымша ауа араластырып қалқыту блогы орнатылды.
Ауа араластырып қалқыту – қалқыма қатты заттектерді,
майды және басқа да ластауыштарды ұсақ ауа көпіршіктерімен қалқыту арқылы жою процесі. Қалқыма
заттектер ауа көпіршіктерінің ықпалымен су бетіне көтеріліп, жойылады.
Қалқыту процесі коагулянттарды қолданумен бірге өндірістік сарқынды суды тазарту мен жете тазартудың
ең озық әдістерінің бірі болып табылады. Коагулянт
ретінде полиэлектролит қолданылады. 2017 жылғы
өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша
«Акватер» қондырғысы жаңартылғаннан кейін оның
орташа тазарту тиімділігі 83% құрады, мұнай өнімдері
бойынша – 99,9%, қалқыма заттектер бойынша – 97%
құрады. Кейін тазартылған сарқынды су жинақтауыш
тоғандарға төгіледі.
Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суды тазарту үшін
компанияның (теңіздегі және құрлықтағы) барлық
нысандарында сарқынды суды биологиялық тазарту
қондырғылары орнатылған. Д аралында және жүз28

белі тұрғынжайларда «Triqua» тазарту қондырғылары
орнатылған. Тазартудың негізгі сатысы биореакторда
өтеді, содан кейін су сүзгіленеді және зарарсыздандырылады.
Сарқынды суды тазарту сапасын бағалау үшін өндірістік
зертхананы, сондай-ақ лицензиялары бар мердігер
компаниялардың зертханаларын тарта отырып, судан
сынамалар іріктеліп, ондағы ластаушы заттектердің
құрамы бойынша талдау жүргізіледі. Талдау нәтижесінде 15 негізгі параметр, соның ішінде мұнай өнімдері
мен қалқыма заттектердің деңгейі, оттегіні химиялық
тұтыну (ОХТ), оттегіні биологиялық тұтыну (ОБТ) және
басқа да заттектер анықталады. ОХТ барлық органикалық қосылыстардың, ал ОБТ тек микроағзалар үшін
белсенді субстрат бола алатын органикалық қосылыстардың ғана сандық сипаттамасы болып табылады.
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2017 жылғы өндірістік мониторинг нәтижелері бойынша Д аралындағы тазарту қондырғыларында орташа
тазарту дәрежесі 77,9%, «Қарлығаш» ЖТЖ-да – 81,7%,
«Шапағат» ЖТЖ-да – 85,5%, «НҰР» ЖТЖ-да – 87,6%,
«Жұлдыз» тұрғын блогында – 85,8% құрады. Тазартылған сарқынды су кейінгі кәдеге жарату үшін құрлықтағы нысандарға жіберіледі.

жазғы кезеңде шаң басу үшін, өрт сөндіру жүйелерін
тестілеу үшін және декоративтік жасыл желектерді суару үшін қайта пайдалануға болады.

Компанияның тазарту қондырғыларының тиімділігі жоғары болғандықтан, тазартылған сарқынды суды
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ҚАЛДЫҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

НКОК компаниясының қалдықтармен жұмыс
істеу жүйесі өндірістік процестер мен түзілген қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін
азайтуға бағытталған бірқатар шараларды
қамтиды. Қалдықтармен жұмыс істеудің негізгі мақсаты – компанияның қызметін тиісті түрде жоспарлау арқылы «қалдықтардың шығу
көзінің жанында немесе жұмыс нәтижесінде
олардың түзілуін азайту немесе толық болдырмау».
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5. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

Қалдықтармен жұмыс қалдықтардың түзілу кезінен
бастап ақтық кәдеге жаратылғанына дейін жүргізіледі.
Қалдықтарды сұрыптау технологиялық циклдың маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Қалдықтардың
қауіпті және қауіпті емес түрлерін араластыруға тыйым салынғандықтан, олар бөлек контейнерлерге және
герметикалы ыдыстарға жиналады. Тамақ қалдықтары
мен медициналық қалдықтар қауіпті қалдық түрлеріне
жатады. Оларды кәдеге жарату үшін теңіз нысандарында (жүзбелі тұрғынжайларда) «TeamTec» маркалы
екі камералы инсинераторлар орнатылған. Компанияның нысандарында қалдықтардың көлемін азайту үшін
қағаз бен картон қалдықтарын престеуге арналған компактор қолданылады. НКОК компаниясының нысандарында түзілген қалдықтардың барлығы кейінгі өңдеу
және кәдеге жарату үшін мамандандырылған компанияға тапсырылады.

2018 жылдың екі тоқсаны ішінде «Пластикке «Жоқ!»
де» науқаны шеңберінде Самал вахталық кентінен,
Атырау оқу орталығынан және компанияның қаладағы кеңселерінен 1863 кг пластик және целлофан
қалдықтары шығарылды. Олардың ішінде өңдеп
болғаннан кейін 550 м2 жабынқыш, 1300 кг полимер,
200м2 төсемтас шығарылды.

Компанияның нысандарында түзілген қалдықтар жаң
өнім шығару үшін қайталама шикізат ретінде қолданылады.

пластик ыдыстағы сусындарды бақылау және беру
процедурасы күшейтілді;

Пайдаланылып болған шиналар тарқату, кесу және
майдалап, металл және текстиль кордтарын ажырату арқылы қайталама шикізат ретінде қолданылады.
Кейін белгілі температуралық режимде балқытып,
басқа қоспалармен араластыру арқылы резеңкеден
жасалған, жарақат алу қаупі жоқ плиткалар мен жиектастар түріндегі дайын өнім алынады.
Түйіршіктерге ұсақталған пластиктен жабынқыш пен
жаяужол плиткасы сияқты өнім түрлері өндіріледі.
Тайланған қағаз бен картон қайталама шикізат ретінде картон қораптар, конверттер пен пакеттер өндіру
үшін пайдаланылады.
Пайдаланылып болған аккумуляторлардан электролит алынып, бейтараптандырылады, содан кейін
олар қайта пайдаланылады. Аккумулятор қалдықтар
жаңа буын батареяларын шығару үшін электроқыздыру пештерде қайта өңделеді.
Металл сынықтарынан түрлі арматуралар, металл
бекітпелер және құбырлар өндіріледі.
2018 жылдың қаңтар айынан бастап НКОК компаниясының қаладағы кеңселерінде және Самал вахталық
кентінде пластик қалдықтарын жинауға арналған
қосымша контейнерлер орнатылды. Жергілікті мамандандырылған компания шарт бойынша пластик қалдықтарын кейінгі өңдеу үшін тегін әкетеді.
Пластик және целлофан қалдықтарын өңдеу нәтижесінде стандарттарға сәйкес келетін дайын өнім –
полимер-құмды жаяужол плиткасы мен жабынқыш
өндіріледі.
32

2017-2018 жж. аралығындағы кезеңде келесі шаралар қабылданды:
пластик ыдыстағы сусындарды тарату және шектеу
жүйесі жетілдірілді;
жеке саптыаяқтарды пайдалану ережесі енгізіліп,
осылайша біржолғы ыдыс (стақандар) тарату тоқтатылды;

19-литрлік диспенсерлердің барлығы құбыр суды тазартатын сүзгілеу стансаларымен алмастырылды.
Аталған бастамалар пластик қалдықтардың түзілуін 5060%-ке дейін едәуір азайтуға мүмкіндік берді.
НКОК компаниясы қалдықтарды өңдеп, дайын өнім
шығару үлесін арттыруға мүдделі.
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6.

ӨНДІРІСТІК НЫСАНДАРДАҒЫ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ

Компанияның
өндірістік
нысандарының
әрқайсысында (құрлық кешені, теңіз кешені,
Баутин теңіз операцияларын қолдау базасы)
эколог мамандар жұмыс істейді, олар өндірісті
экологиялық қолдау тобын құрайды.
Осы экологиялық топтың басты міндеті – қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді сақтау мақсатында өндірістік бөлімдермен өзара әрекет ету,
оларды қоршаған ортаны қорғау мәселелері
бойынша кеңестер беру арқылы өндірістік
процестерді өзгерту мәселелеріне тарту.
Бұл топ тікелей өндірістік алаңдарда нұсқама
беру барысында және жабдықтардың техникалық күйі мен орындалатын операциялардың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты
оңтайлы пайдалану талаптарына сәйкестігі тексерілетін күнделікті (жоспарлы, ұйғарымдардың нәтижелері бойынша, жоспардан тыс) инспекциялар кезінде НКОК қызметкерлерімен
және мердігер ұйымдармен тығыз қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді.
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Сонымен бірге топтың міндеттеріне экологиялық штаттан тыс жағдайларға шұғыл ден
қою, қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат
алуда техникалық қолдау көрсету, өндірістік
қалдықтармен және сарқынды сумен жұмысты басқару, мониторингілік жұмыстарды жүргізу кезінде қолдау көрсету, деректер беру
және бастапқы экологиялық есептерді әзірлеу
кіреді.
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7.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
БАСТАМАЛАР

Компания көптеген жылдар бойы тек НКОК өндірістік нысандарының аумағында ғана емес,
сонымен қатар одан тыс жерлерде түрлі экологиялық бастамаларды жүргізіп келеді. Экологиялық бастамалардың мақсаты – жастар арасында қоршаған ортаға ұқыпты қарауды насихаттау,
«экологиялық ой-пікір» қалыптастыру, компания нысандары орналасқан аумақты көгалдандыру және абаттандыру жұмысына үлес қосу.
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7. 7.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАР

7.1. Эксперименттік мақсатта ағаш отырғызу
Компания «Атырау-Қарабатан-Доссор» автожолының
бойындағы аумақты абаттандыру мүмкіндіктерін зерттеу жұмыстарын 2014-2015 жылдары жүргізді.
Зерттеу нәтижелері бойынша компания мен Атырау
облысының әкімдігі арасында Өзара түсіністік туралы
меморандум жасалып, оның негізінде Соколок өзегі
сағасы бойында эксперименттік мақсатта ағаш отырғызу жобасын жүзеге асыру туралы шешім қабылданды.
Кейінгі жылдары (2016 -2018) компания өз міндеттемелерін орындап, әкімдік бөлген ауданы 0,5 гектар аумақта 1 500 көшет отырғызды.
Алдын ала тамшылатып суару жүйесі орнатылып, ол
жасыл желектерді Соколок өзенінен суаруға мүмкіндік
берді.
Бұл аумақта осы климаттық аймаққа бейімделген
ағаштар мен бұтасын өсімдіктер: ірі жапырақты шегіршін, каспий талы, жіңішке жапырақты жиде және қына
ағаш отырғызылды. Күту жөніндегі кешенді іс-шаралар
ағаштардың жақсы жерсінуін қамтамасыз етті, ағаштардың 98% бой алып кетті.

7.2. Қорғауға арналған орман белдеуі
Елді мекендерді өндірістік нысандардың жағымсыз
әсер етуінен қорғау үшін санитарлық қорғау аймағының шекарасында қорғауға арналған орман
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белдеуі жасалуда. Қорғауға арналған орман белдеуі
Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы оң қорытындысын
берген жоба шеңберінде жасалуда. Жоба бойынша
ағаштардан шығарындылардан қорғайтын буферлік
тосқауылдар құру және бұтасын өсімдіктер мен шөптерден шығарындыларды сіңіргіш бетті жасау көзделген. Жоба екі кезеңмен жүзеге асырылады: «А»
кезеңі және «В» кезеңі.
«А» кезеңі Самал вахталық кенті мен зауыт арасында
жүзеге асырылуда. Қорғауға арналған орман белдеуі 19 модульден тұрады, олардың әрқайсысының
орташа ұзындығы 6 қатардан 180 метр құрайды. Әр
модуль үшін тамшылап суару жүйелері орнатылып,
оларда тазартылған сарқынды су пайдаланылады. Жергілікті орман тәлімбағынан алынған кәдімгі
шаған, сары қараған, ірі жапырақты шегіршін және
каспий талы сияқты ағаштардың тамыр жүйесі жабық
көшеттері пайдаланылады.
Топырақ пен ыза судың өте тұзды болуы дәстүрлі
ашық отырғызу тәсілін қолдануға мүмкіндік бермейді,
өйткені бұл ағаштарға зиянды әсерін тигізеді. Көшеттерді «оқшауланған ПВХ орға» отырғызу орды арнайы алынған топырақпен толтыруды көздейді, кейін
ағаштар қайта отырғызылады.
2017 жылы қорғауға арналған орман белдеуінде 3
150 ағаш отырғызылды. 2018 жылы 4 000 ағаш отырғызу жоспарлануда.

«НКОК Н.В.» КОМПАНИЯСЫ ЖҮРГІЗІП ЖАТҚАН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН БАСТАМА ЛАР

«А» кезеңін орындау нәтижелері бойынша жобаны
жүзеге асырудың «В» кезеңіне көшу мүмкіндігі туралы шешім қабылданатын болады, бұл кезеңде ағаш
отырғызатын ауданның кеңейтілуі қарастырылған.

7.3. Жайық өзенінің жағаларын тазарту
Атырау қаласында Жайық өзенінің жағалауы ересек
адамдарға да, сондай-ақ балалар үшін де серуендеу
аймағы болып табылады. Көктемде өзен жағалары
ашылған кезде оларды қысқы кезеңде шоғырланып
қалған қоқыстан тазарту қажеттігі туындайды.
Компания жыл сайын өз қызметкерлерінің, олардың отбасы мүшелерінің, үкіметтік емес қоғамдық
ұйымдар өкілдерінің, жергілікті оқу орындары студенттерінің, еріктілер мен қала тұрғындарының қатысуымен Жайық өзенінің жағаларын тазарту шараларына мұрындық болып жүр. Бұл шараға жыл
сайын жүзден астам адам қатысады.
Шараның негізгі мақсаты Жайық өзенінің жағаларын тазартып, экологиялық тәртіп сақтау, қоғамдық

белсенділікті дамыту және адамдардың табиғатқа
қамқор болуына ықпал ету болып табылады.
Қала тұрғындары мен қонақтарына адам мен табиғаттың бір-бірімен тығыз байланысты екенін,
қоқыс тастауға болмайтынын, қоқысты арнайы
орынға тастау керектігін көрсету, өйткені біздің келешегіміз өзімізді қоршаған табиғатқа деген көзқарасымызға байланысты.
Тазарту үшін таңдалған аумақ Атырау облысының
әкімдігімен және қоқыс әкету және жайғастыру
жөніндегі мамандандырылған компаниямен алдын
ала келісіледі.
Осындай шараларды өткізу басқа экологиялық іс-шараларға қосымша қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелеріне әріптестерімен бейресми жағдайда
кездесуге, бастаманы ойдағыдай жүзеге асыруға
бірлесіп үлес қосуға жақсы мүмкіндік берді, сонымен
қатар өскелең ұрпаққа қоқыспен дұрыс жұмыс істеу
қажеттігін түсіндіруге мүмкіндік берді.
39
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Сөз соңында Компанияда «нөлдік төгінді» қағидаты
қолданылатынын атап өткен жөн, ол Қашаған жобасын жүзеге асыру кезіндегі экологиялық қауіпсіздік
жүйесінің негізгі қағидаты болып табылады. «Нөлдік
төгінді» қағидаты теңіз ортасына сарқынды суды төгуге, өндірістік және тұрмыстық қалдықтардың кез келген түрін тастауға толық тыйым салынғанын білдіреді.
Қалдықтардың барлығы жиналып, іріктелген соң кейінгі жайғастыру немесе өңдеу үшін жағаға тасымалданады. «Нөлдік төгінді» қағидаты барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау кезінде де, сондай-ақ
көмірсутегі шикізатын өнеркәсіптік өндіру кезеңінде
де бұлжытпай сақталады.
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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.

