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«НКОК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ 2017 ЖЫЛҒЫ 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРДЫҢ ЖОЛДАУЫ

Мен назарларыңызға «НКОК» компаниясының 2017 ж. бойынша тұрақты 
даму туралы есебін ұсынуға және «НКОК» компаниясының мұнай өндіруден 
бастап, әлеуметтік-экономикалық аспектілерге дейінгі түрлі салаларда 
және әрине, табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану саласында 
халықаралық деңгейдегі көрсеткіштерге жетуге бағытталған жұмыстары- 
ның орындалу барысы туралы ақпаратпен бөлісуге қуаныштымын.

Біз 2017 жылғы жетістіктерімізді мақтан етеміз. 2016 жылдың аяғында 
коммерциялық өндіру басталғаннан кейін «НКОК» компаниясы мұнай 
өндірудің тәулігіне 180 000 баррельге тең тұрақты деңгейіне аз уақыт 
ішінде ешбір елеулі оқиғасыз қол жеткізді, бұл ретте газды алауда жағу 
көлемі аз болып, пайдалану сенімділігі саласындағы жұмыстар жоспарлы 

көрсеткіштерден асыра орындалды. Екінші жартыжылдықта газ айдау жұмысы басталды, ол да елеулі оқиғаларсыз 
жүзеге асырылды. Біз өндіру көлемін бірте-бірте тәулігіне 370 000 баррель деңгейіне дейін арттырып келеміз.

Біз үшін активтеріміз бен технологиялық процестерімізді пайдалану сенімділігін, табиғи ресурстардың 
бақылануын, биоәртүрліліктің қорғалуын және әлеуметтік-экономикалық міндеттемелеріміздің орындалуын 
қамтамасыз етуге ықпал ететін тиісті қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырудың да маңызы өте зор. 2017 жылдың 
анағұрлым маңызды жетістіктері «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында (МГКДҚ) судың 
қайта айналымының көлемін арттыру нәтижесінде тұщы су алу көлемін екі есеге азайту, сонымен қатар күкірт 
экспорттау мен өткізуді бастау болды.

2017 жыл біз үшін мұнай өндірудің алғашқы толық жылы болып табылатындықтан, осы Тұрақты даму туралы 
есепте бірінші рет тұщы су мен электр энергиясын тұтыну және өнім бірлігіне шаққандағы парниктік газдардың 
шығарындылары туралы деректер берілген. Осы деректер мүдделі тараптарға «қарқындылыққа» талдау жүргізіп, 
кейінгі жылдардағы экологиялық көрсеткіштерімізді салыстыруға мүмкіндік береді.

Биыл біз сонымен бірге мүдделі тараптардың атынан есеп талдау және есеп жобасын әзірлеу кезеңінде бастапқы 
деректер ұсыну үшін консультациялық кеңес құрдық. Бұл туралы анағұрлым толығырақ мәліметтер «Есеп беру 
процесі» тарауында берілген.

Ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру және өндірістік операциялар барысында экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін біз бұл есепке мұнай кен орнында инновациялық шешімдердің және Қашағандағы өндірістік 
процестерді цифрландырудың қалай қолданылып жатқаны туралы мақалаларды енгіздік. Соңғы жылдары бұл 
тақырыпқа көбірек көңіл бөлінуде, алайда біз осы тәсілдемені осыдан жиырма жыл бұрын Қашаған жобасы жүзеге 
асырыла бастағаннан бері әрдайым маңызды мәселе деп санаймыз. Біздің тәжірибеміз көрсетіп отырғандай, 
инновация – үнемі жетілуге даяр болуға негізделген үздіксіз процесс. Жаңа технологияны ойдағыдай енгізу үшін 
бірнеше жыл мұқият дайындалу мен зерттеулер жүргізу, инвестициялар тарту мен сынақтар өткізу қажет.

Осы есепке қызығушылық танытқандарыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Ұсыныс-пікірлеріңізді күтеміз.

Құрметпен, 
Бруно Жардэн, НКОК басқарушы директоры



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
В КОМПАНИИ «НКОК» В 2017 ГОДУ
ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

Я рад представить Отчет НКОК об устойчивом развитии за 2017 год и поделиться информацией о ходе работ 
НКОК, направленных на достижение показателей международного класса в разных сферах, от добычи до 
социально-экономических аспектов, и, конечно, в области рационального использования природных ресурсов.

Мы гордимся своими достижениями за 2017 год. После начала коммерческой добычи в конце 2016 года 
компания «НКОК» быстро достигла стабильного уровня добычи 180 000 баррелей нефти в сутки без серьезных 
происшествий, с минимальным объемом сжигания газа на факеле и с превышением плановых показателей 
в области эксплуатационной надежности. Во втором полугодии началась закачка газа, также без серьезных 
происшествий. И мы постепенно наращиваем объем добычи до уровня 370 000 баррелей в сутки.

Не менее важное значение имеет для нас формирование соответствующей культуры безопасности, благодаря 
которой обеспечивается эксплуатационная надежность наших активов и технологических процессов, контроль за 
природными ресурсами, охрана биоразнообразия и выполнение наших социально-экономических обязательств. 
Наиболее важными достижениями 2017 года являются сокращение в два раза  объема забора пресной воды на 
установке «Болашак» в результате увеличения объема рециркуляции воды, а также начало экспорта и сбыта серы.

Поскольку 2017 год является для нас первым полным годом безопасной добычи, в данном отчете об устойчивом 
развитии впервые представлены данные о потреблении пресной воды, электроэнергии и выбросах парниковых 
газов на единицу продукции. Эти данные позволят  заинтересованным сторонам выполнять анализ так 
называемой «интенсивности» и сравнивать наши экологические показатели в последующие годы.

В этом году мы также создали Внешний консультативный совет для анализа отчета от имени заинтересованных 
сторон и предоставления исходных данных на этапе подготовки проекта отчета. Более подробные сведения об 
этом приведены в разделе «Процесс отчетности».

В данный отчет мы включили примеры инновационных решений на нефтяном месторождении и цифровизации 
производственных процессов на Кашагане, направленных на повышение эффективности использования ресурсов 
и обеспечение экологической безопасности в ходе наших производственных операций.  В последние годы данная 
тема вызывает повышенный интерес, но мы всегда придавали этому подходу большое значение с самого начала 
реализации проекта Кашаган двадцать лет назад. Наш опыт показывает, что инновация – это непрерывный 
процесс, в основе которого лежит готовность к постоянному совершенствованию. Для успешного внедрения 
новой технологии требуются годы тщательной подготовки и исследований, инвестиции и пробные испытания.

Благодарю вас за проявленный интерес к данному отчету. Ждем ваших комментариев и предложений.

С уважением,
Бруно Жардэн
Управляющий директор НКОК



NCOC SUSTAINABILITY 
IN 2017
A MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

I am pleased to present NCOC’s 2017 Sustainability Report, and to share NCOC’s progress toward world-class 
performance in a broad range of areas from production to social-economic and, of course, environmental stewardship. 

We are proud of our progress in 2017. After the start of commercial production in late 2016 NCOC quickly ramped-up to a 
stable capacity level of 180,000 barrels per day without significant incident, with minimum flaring, and better-than-planned 
production reliability. Gas injection began in the second half of the year, again without significant incident, and we are 
gradually increasing production to a capacity level of 370,000 barrels per day. 

No less attention is paid to building a consistent safety culture, ensuring the integrity of our assets and technological 
processes, managing environmental resources, protecting biodiversity and delivering on our socio-economic 
commitments. As highlights in 2017 I would like to mention halving our fresh water intake at Bolashak Onshore 
Processing Facility thanks to an increase in water recycling, and the start of sale and export of sulfur. 

As 2017 marks our first full year of safe production, this Sustainability Report for the first time provides figures for fresh 
water consumption, energy use and greenhouse gas emissions per unit of production, giving stakeholders a so-called 
“intensity” measure by which to compare our environmental performance in future years. 

This year we also convened an External Advisory Board to review the report on behalf of stakeholders and offer input 
in the drafting stage. You can read more about this in the section on Reporting Process. 

We present a case study this year to show how oil field innovation and digitalization of production processes have been 
used at Kashagan to improve the effectiveness of our use of resources, and to ensure the environmental safety of our 
production. This is a topic of heightened interest recently, and yet one that has been fundamental to our approach from the 
very first days of the Kashagan Project twenty years ago. We have learned that innovation is a never-ending process, born 
of a commitment to continuous improvement, and requiring years of preparation, research, investment and pilot testing 
before a new technology can be successfully introduced. 

Thank you for your attention to this report. We look forward to hearing your comments and suggestions. 

Sincerely, 
Bruno Jardin 
Managing Director, NCOC
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Атырау

Мердігерлік блоктар

Қашаған Қайраң

АқтотыОңтүстік-батыс 
Қашаған

Қаламқас-теңіз

1. СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1. ЖОБА СИПАТТАМАСЫ

Солтүстік Каспий жобасы Қазақстандағы теңіз мұнай-газ кен орындарын игеру бойынша алғашқы 
ірі жоба болып табылады. Оның құрамына Қашаған, Қаламқас-теңіз, Қайраң, Ақтоты және Оңтүстік-
батыс Қашаған атты бес кен орны кіреді.

Қашаған алып кен орны соңғы қырық жыл ішінде ашылған ең ірі мұнай кен орындарының бірі 
болып табылады; оның өндірілетін қорлары шамамен 9-13 миллиард баррель (1 2 миллиард тонна) 
мұнайды құрайды. Қашаған теңіз кен орнының коллекторы Атырау қаласынан 80 км қашықтықта, 
су астындағы 3-4 метр тереңдікте және теңіз түбінен 4 км-ден астам (4 200 м) тереңдікте жатыр.

Бір жобада күрделі климаттық жағдайларда өндірістік қауіпсіздік, жобалау және 
логистика саласындағы қиындықтардың тоғысуы Қашаған кен орнын игеру жобасының І 
кезеңін саламыздың бүкіл тарихында әлем бойынша жүзеге асырылып жатқан ең ірі және 
анағұрлым күрделі жобалардың бірі етті.

СКӨБК бойынша мердігерлік алаңы
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Болашақ

Aтырау

Газ айдау 
ұңғымасы

Өнім өндіру 
ұңғымалары

Тазартылмаған газ құбыр желісі

Тауарлық мұнай құбыр желісі
Тауарлық газ құбыр желісі

Тазартылмаған мұнай құбыр желісі

Отын газының құбыр желісі

Жайық өзені

Күкіртті газды кері айдау
Қашаған кен орнында қазіргі уақытта өндіріліп жатқан флюид көмірсутегілер қоспасынан: метан, 
этан, көмірқышқыл газ және көмірсутегі сияқты жеңіл газ тәрізді компоненттерден және анағұрлым 
ауыр мұнай компоненттерінен тұрады. Қашаған кен орнының коллекторы жоғары қысыммен (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. Біз өндіріп жатқан мұнай көлемі біз 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. 
Өйткені бұл бізге 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. 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.

Кезең-кезеңімен игеру
Солтүстік Каспий жобасы оның ауқымы мен техникалық күрделілігін ескере отырып, кезең-кезеңімен 

Қашаған кен орнын игеру жобасы
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жүзеге асырылуда. Бірінші кезең – Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі болып табылады, оның 
шығындары шамамен 55 млрд АҚШ долларын құрайды. Коммерциялық өндіру 2016 жылы басталды. 
2017 жылы І кезеңдегі мұнай өндірісін келешекте кеңейту мүмкіндігі үшін бастапқы инженерлік-
техникалық 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. Осы кен орындарын бірлесіп игеруде 
шығындарды үнемдеу олардың тиімділігін қамтамасыз ететін болады деп үміттенеміз.

Басқа кен орындарын игеру әлі бағалану сатысында.

1.2. 2017 ЖЫЛЫ ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР

2016 жылы мұнай өндіру басталғаннан кейін біз 2017 жылдың басында өндіру көлемін тез және 
қауіпсіз тәулігіне 180 000 баррельге тең алғашқы мақсатты деңгейге дейін арттыруға қол жеткіздік. 
2017 жылы ең маңызды техникалық жетістігіміз тамыз айының ортасында күкіртті (немесе шикі) 
газды кері айдауды қауіпсіз және дер кезінде бастау болды. Бұл бізге Қашаған кен орнында мұнай 
өндіру көлемін арттыру үшін газ айдау көлемін бірте-бірте артырып, оңтайландыруға мүмкіндік 
берді. 2017 жылдың аяғына қарай біз мұнай өндіру деңгейін тәулігіне 270 000 баррельге (жылына 
шамамен 13 миллион тоннаға) жеткіздік. Бұл ретте мұнай өндіру көлемін тәулігіне 370 000 баррельге 
дейін арттыру 2018 жылы жалғасады (төмендегі «Жақын келешектегі перспективалар» тарауын 
қараңыз). Біздің тәсілдемеміз жабдықтарымыз бен процестеріміздің сенімділігін коллектор күйін 

«НКОК» компаниясының Қашаған кен орнын игерудің 
І кезеңі туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz 
веб-сайтымызда жарияланған, 84-бетті қараңыз (1).

Анағұрлым нақты ақпарат

2017 ж. өндіріс көлемін арттыру

ЖЫЛЫНА 
3,5 МЛН ТОННА

ЖЫЛЫНА 
13 МЛН ТОННА
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ескере отырып қамтамасыз етуге бағытталған тұрақты және жоспарлы шаралардың дәйектілігінен 
тұрады; бұл ретте өндірістік қауіпсіздік біз үшін басты мәселе болып қала бермек.

Өндірістік сенімділік көрсеткіштері күткенімізге сәйкес келді немесе олардан асты. Осылайша, 
алауда газ жағу көлемі ҚР заңнамасына сәйкес ең төмен деңгейде болды.

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

Тағы бір маңызды жетістігіміз – «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.

«НКОК» компаниясы Батыс Ескенеде жүк тиейтін арнайы теміржол терминалының құрылысын 
аяқтап, 2017 жылғы 28 қазанда тауарлық күкірттің алпыс вагоннан тұратын алғашқы көлемін 
экспортқа шығарды.

Жақын келешектегі перспективалар
2017 ж. тамызда газды қойнауқатқа кері айдауды бастағаннан кейін біз Қашаған кен орнының 
коллекторының күйі туралы мол деректер алдық. 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. НКОК осы мерзімдерді қысқарту нұсқаларын зерделеуде.

1.3. ЭКСПОРТ НҰСҚАЛАРЫ

2017 жылы қараша айының ортасынан бастап мұнайдың бүкіл көлемі Каспий құбыр консорциумының 
жақында кеңейтілген Атырау – Новороссийск құбыр желісімен экспортталуда. 

ӨНІМДІЛІКТІҢ ЖОСПАРЛАНҒАН 
КӨРСЕТКІШПЕН

(80%) САЛЫСТЫРҒАНДАҒЫ ҚОЛ 
ЖЕТКІЗІЛГЕН КӨРСЕТКІШІ
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Бұған дейін мұнайдың біраз көлемі солтүстік бағыттағы Атырау – Самара құбыр желісімен де 
(ресейлік «Транснефть» жүйесіне қосылып) экспортталған. Сондай-ақ шығысқа бағытталған басқа 
маршрут бар, оны қазіргі уақытта Мердігер компаниялар пайдаланып жатқан жоқ. 

Тауарлық газ арнайы құбыр желісімен Мақатқа тасымалданып, содан кейін «ҚазТрансГаз» 
компаниясының инфрақұрылымдық нысандарына беріледі. Күкіртті жөнелту теміржол 
көлігімен жүзеге асырылуда. Әрбір акционер өнімдегі өз үлесін тасымалдау және өткізу үшін 
өзі жауапкершілік атқарады.

Күкірт экспорты

Төртінші тоқсанда «НКОК» компаниясы күкірттің тұрақты 
экспортын тез реттеуге қол жеткізді. Екі айдан сәл асатын уақыт 
ішінде 109 000 тонна күкірт жөнелтілді. 2017 жылдың аяғына қарай 
апта сайын шамамен үш құрам жөнелтіліп тұрды.

Күкірт шаңның түзілуіне жол бермеу үшін ұсақ түйіршіктер түрінде экспортталады. Дайын 
түйіршік күкірт конвейермен сақтау орнына немесе тікелей теміржол вагондарына тиеуге беріледі. 
Теміржол вагондары толтырылғаннан кейін арнайы қорғаныш материалымен жабылады. Содан кейін 
олар өлшенеді, кедендік ресімдеуден өткізіледі және Қарабатан стансасынан экспортқа жөнелтуге 
дайындалады. Талап етілетін рұқсаттардың барлығы алынғаннан кейін НКОК Қарабатан стансасында 
құрамды НКОК акционерлерінің бірі болып табылатын күкірт сатушының жауапкершілігіне 
табыстайды. Түйіршік күкірт Усть-Луга портына (Ресейдің Санкт-Петербург қаласына жақын Балтық 
теңізіндегі порт) немесе Қапқазға (Ресейдің Краснодар өлкесі аумағындағы Азау теңізіндегі портқа) 
экспортталады. Нысан толық есептік өнімділікке жеткен соң жылына 1,1 млн тоннаға дейін (тәулігіне 
шамамен 4 500 тонна) түйіршік күкірт шығаратын болады. Құрлықтағы күкірт қондырғысының 
менеджері Әлібек Тасимов: «Күкірт өндіру, тиеу, экспортқа дайындау, тасымалдау және сақтау 
барысында біз әрдайым қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударамыз», – деп атап өтті.

Шикі мұнайды экспорттау бағыттары
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1.4. «НКОК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Солтүстік Каспий жобасы 1997 жылы Қазақстан Республикасы мен ірі мұнай-газ компанияларының 
халықаралық Консорциумы арасында жасалған Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы 
келісім шеңберінде жүзеге асырылуда.

Қазіргі кезде, дәл жиырма жылдан кейін, осы консорциумның құрамына әлемдегі ең ірі және 
анағұрлым тәжірибелі жеті энергетикалық компания кіреді. Олар: «ҚазМұнайГаз», «Эни», «Шелл», 
«ЭксонМобил», «Тоталь», «ҚҰМК» және «Инпекс» компаниялары. Акционерлердің әрқайсысы 
өнімдегі өзінің жеке үлесін тасымалдау мен өткізу үшін, есеп беру және сол өнімді СКӨБК-ге сай 
үкіметпен бөлісу үшін жеке-жеке жауапкершілік атқарады.

Жобаның басқарылуын акционерлер атынан әрекет ететін Оператор жүзеге асырады. 2015 жылға 
дейін Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде Оператор кен орнын игеру мен өнім өндіру бойынша 
белгілі жұмыстарды төрт «агент» компанияға жүктеген операциялық үлгі қолданылып келген 
болатын. 2014 жылдың аяғында акционерлер бірыңғай оператор – «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Н.В.» (НКОК) компаниясын тағайындау арқылы басқаруды одан әрі біріктіру және нығайту 
туралы келісімге келді1. «НКОК» компаниясының жоғарғы басшысы – басқарушы директор. 

1 Осы жолда және одан әрі осы құжаттың мәтіні бойынша «НКОК» аббревиатурасы тек «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Н.В.» компаниясын ғана білдіреді. «Оператор» термині құжаттың мәтініне 
қарай «НКОК» компаниясына немесе СКӨБК бойынша бұрынғы басқа кез келген Операторға қатысты 
қолданылуы мүмкін. 

Акционерлер
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КАСПИЙ ДЕҢГЕЙІНІҢ
ҚҰБЫЛУЫ
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Каспий теңізінің деңгейі өзгеріп тұрады. Тарихи және 
археологиялық деректер бойынша ол XIV ғасырдың 
басында жоғары болған. Ал Каспий деңгейінің құбылу 
амплитудасы 15 м құрайды. Осы құбылуды дәл 
аспаптармен өлшеу және жүйелі қадағалау жұмыстары 
1837 жылы басталған.

XX ғасырдың бірінші жартысында Еділ өзенінде 
гидроэлектр стансаларының ауқымды құрылысы кең етек 
алған, сонымен қатар Каспий теңізіне құятын өзендерден 
ауыл шаруашылығы қажеттілігі үшін су алу қарқынды 
жүргізіле бастаған индустриализациялау кезеңінде 
ғалымдар дабыл қаға бастады. Олар теңіздің тартыла 
бастауын антропогендік фактормен байланыстырды. 
Алайда кейінгі қадағалаулар адамның шаруашылық 
қызметі Каспий теңізінің деңгейіне әсер еткен жағдайда 
да болжанғандағыдай елеулі ықпал етпейтінін көрсетті. 
Бұл теңіздегі су болжанған қарқынмен азаймайтыны, 
керісінше кейбір кездері көбейетіні анықталғанда айқын 
болды.

Бүгінгі таңда әлемдегі ең үлкен тұйық су айдынындағы су 
деңгейінің тұрақсыз болуы бірқатар факторлармен 
түсіндіріледі. Олардың ішіндегі негізгілердің қатарында 
климаттық фактор бар, өйткені Каспий булану арқылы 
жоғалтатын судың мөлшері оған барлық өзендерден 
құйылатын су мөлшерінен көп болып отыр. Тиісінше, 
мұзарттардың еруіне және әлемдік мұхит деңгейінің 
көтерілуіне себеп болып отырған ғаламдық жылыну 
құбылысы Каспий теңізіне керісінше әсер етуде. Сонымен 
бірге геологиялық фактор да бар. Дей тұрғанмен олардың 
барлығы да әлі түпкілікті зерттеліп болған жоқ және 
Каспий теңізі деңгейінің осыншама қатты ауытқуының 
себебі әлі күнге дейін дәл анықталмай отыр.

м

3 мың жыл ішіндегі
құбылу амплитудасы

км3

жыл сайынғы булану

км3

жауын-шашын есебінен
жыл сайынғы өсім

км3

өзендерден құйылатын
жыл сайынғы су ағымы
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2. НКОК ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

2015 2016 2017

ӨНДІРІС
Мұнай өндіру көлемі (ұңғымалар сағасында, млн тонна) 0 0,96 8,29

Газ өндіру көлемі (ұңғымалар сағасында, млрд стандартты 
текше метр) 0 0,59 4,80

• Олардың ішіндегі кері айдалатын көлемі (млрд 
стандартты текше метр) 0 0 0,32

Өндірілген күкіртті экспорттау көлемі (мың тонна) 0 0 109

• Блоктарда сақталып жатқан күкірттің жыл аяғындағы 
көлемі (мың тонна) 0 120 1121

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
Өндірістік жарақаттар мен аурулар

• Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейі (ТЖЖД), 
млн. адам-сағатқа шаққанда 0,79 0,81 0,60

НКОК қызметкерлері 0,50 0,86 0,76

Мердігерлер 0,88 0,80 0,55

• Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары (ЕУҚO) млн. 
адам-сағатқа шаққанда 0,30 0,29 0,32

НКОК қызметкерлері 0,34 0,57 0,30

Мердігерлер 0,26 0,22 0,33

• Адам өлімі болған оқиғалар 0 0 0

• Адам өлімі болған оқиғалар 0 0 0

• Адам өлімі болған оқиғалар, млн. адам-сағатқа 
шаққанда 0 0 0

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 1-деңгейлі 
оқиғалар саны (API RP 754 құжатына сай)2 0 0 3

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты 2-деңгейлі 
оқиғалар саны (API RP 754 құжатына сай)2 0 1 11

2  API RP 754 – Америка мұнай институтының тәжірибелік ұсыныстары, олар мұнай-химия және мұнай 
өңдеу салаларының технологиялық қауіпсіздік көрсеткіштерін төрт деңгейге бөледі. 1-ші және 2-ші 
деңгейлер есепті жариялауға жол береді. Қараңыз: http://www.api.org/oil-and-natural-gas/health-and-
safety/process-safety/process-safety-standards/rp-754
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2015 2016 2017

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Парниктік газдардың эмиссиялары

• Тікелей шығарындылар (1-көлем), CO2 баламасындағы 
мың тонна3 465,0 1395 2974

Көмірқышқыл газ (CO2 ), мың тонна 461,5 1384 2852

Метан (CH4 ), CO2 баламасындағы мың тонна 1,0 6,2 115

Азот оксиді (N2O), CO2 баламасындағы мың тонна 2,5 4,7 6,7

• Жанама шығарындылар (2-көлем, импортталатын 
энергия), CO2 баламасындағы мың тонна4 10,1 10,3 10,2

• Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы, 
өндірілетін мұнай үшін мұнай баламасының 1000 
тоннасына шаққандағы CO2 баламасындағы мың 
тонна5

Қ/Ж Қ/Ж 237

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

4 Есептер электр энергиясын жанама тұтыну негізінде сұраныс тарапындағы шығарындылар 
коэффициентін қолдана отырып жасалады. Аталған коэффициент ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің Қазақ экология және климат ғылыми-зерттеу институты (2012 ж.) шығарған 
«Электрэнергетикалық жүйелерге арналған шығарындылар коэффициентін есептеу әдістемесі» 
құжатына сай, KazEnergy веб-сайтынан табуға болатын Еуропалық қайта құру және даму банкінің осы 
құжатқа жалғанған әдістемесі (Lahmeyer International, 2012 ж.) негізінде 2017 ж. Қазақстан электр жүйесі 
үшін (біріктірілген қорлар коэффициенті) 0,998 т CO2-бал./МВт-сағ шамасына тең, аталған сайтта 
парниктік газдар бойынша стандарттар жарияланған.

5 Қарқындылық мәндері үшін қалыптандыру коэффициенті 2017 жылы мұнай баламасының 12,61 миллион 
тоннасын (мұнай бал. тоннасы) құрайды. Бұл коэффициент Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастығының «Мұнай-газ саласының кәсіпорындарына 
арналған тұрақты даму туралы еркін нысандағы есеп беру жөніндегі нұсқауының» 3-басылымында (2015 
ж.), 37-бетте берілген экологиялық деректер үшін ұсынылған қалыптандыру коэффициенттеріне 
сай ұңғыма сағасында өндірілетін шикі мұнай, құрғақ газ және газ конденсатын өндірудің (соның 
ішінде алауда жағылатын және отын ретінде пайдаланылатын газды қосқанда, бірақ қойнауқатқа 
айдалатын газды санамағанда) жалпы көлемі негізінде мұнай бал. тонналарымен есептеледі. Шикі 
мұнайдың тоннамен есептелетін физикалық көлемдері мұнай тоннасына шаққанда 1,018 мұнай бал. 
тоннасы коэффициентіне көбейту арқылы мұнай бал. тоннасына айналдырылады. Ілеспе газдың 
физикалық көлемдері 0,932 мұнай бал. тоннасы/мың ст. текше м. коэффициентіне көбейту арқылы 
мұнай бал. тоннасына айналдырылады. Қайта есептеу коэффициенттері Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 11 тамыздағы 
№160 бұйрығымен бекітілген «Отын-энергетикалық теңгерімді қалыптастыру және энергетика 
саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу бойынша әдістеменің» 
2-қосымшасында көрсетілген.
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2015 2016 2017

Отын-энергетика ресурстарын тұтыну 

• Жалпы тұтыну, млн гигаджоуль, ГДж6 10,6 14,0 29,8

• Үлесті энергия тұтыну, өндірілетін мұнай көлемі үшін 
мұнай баламасындағы миллион тоннаға шаққандағы 
ГДж

Қ/Ж Қ/Ж 2,36

• «НКОК» компаниясы экспорттайтын (импорттайтын) 
электр энергиясының жалпы көлемі, млн. ГДж (0,10) (0,11) (0,12)

Көмірсутегілерді жағу, млн. стандартты7 текше метр 6,3 129 104

Тұщы су

• Су алудың жалпы көлемі, мың текше метр 384 1014 1148

• Теңіз суынан өндірілетін тұщы судың жалпы көлемі, 
мың текше метр 106 112 21

• Су тұтынудың жалпы көлемі, мың текше метр 444 1126 1169

• Тұщы су тұтыну қарқындылығы, өндірілетін мұнай 
көлемі үшін мұнай баламасындағы 1000 тоннаға 
шаққандағы тұтынылған судың тоннасы

Қ/Ж Қ/Ж 93

Беткі суға бақылаудағы төгінді

• Көмірсутегі шикізаты, метрикалық тонна 0 0 0

Атмосфераға тарайтын шығарындылар

• Ұшпа органикалық қосылыстардың (ҰОҚ) 
шығарындылары, тонна 395 637 608

• Күкірт диоксидінің (SOx) шығарындылары, тонна 131 56 408 41 717

• Азот оксидтерінің (NOx) шығарындылары, тонна 943 1430 2874

Қоршаған ортаға төгілімдер

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

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

6 1 мегаватт-сағ (МВт-сағ) = 3,6 гигаджоуль (ГДж)
7 20 °С мен 1 атм. шамасындағы стандартты текше метр. Газды алауда жағу көлемдері 

туралы есептілік нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы № 1104 
қаулысымен бекітілген.
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2015 2016 2017

Қалдықтар

• Кәдеге жаратылатын қалдықтардың жалпы көлемі, 
тонна 22 523 23 205 26 353

Соның ішінде жергілікті нормаларға сай қауіпті 
деп жіктелген қалдықтар, тонна 19 882 12 090 17 310

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА

«НКОК» компаниясындағы шетелдік мамандарды 
қазақстандық кадрлармен алмастыру8 

• Басшы лауазымдардағы жергілікті персоналдың 
пайыздық үлесі 63 69 75

• Инженерлік-техникалық лауазымдардағы жергілікті 
персоналдың пайыздық үлесі 95 96 97

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

НКОК персоналының құрылымы, әйелдердің пайыздық 
үлесі 33 33 32

«НКОК» компаниясының қаржылық қолдауымен оқып 
жатқан Қазақстан азаматтарының жиынтық саны, мың адам 15 15 16

«НКОК» компаниясының Қазақстан азаматтары болып 
табылатын қызметкерлерін кәсіби оқытудың қарқынды 
курстарының жиынтық құны, млн АҚШ долл.

250 255 260

Жергілікті жабдықтаушыларға тауарлар, жұмыстар және 
қызметтер үшін төленген жиынтық төлемдер9, млрд АҚШ 
доллары

12,6 13,3 13,7

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

500 526,5 571,4

8 Тек «НКОК Н.В.» компаниясының қызметкерлері. Басқарушы лауазымдар СКӨБК бойынша 1-інші және 
2-нші санаттарға сәйкес келеді, инженерлер-техниктер лауазымдары СКӨБК бойынша 3-інші және 
4-інші санаттарға сәйкес келеді және көмекші лауазымдар СКӨБК бойынша 5-санатқа сәйкес келеді.

9 Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңында белгіленген Жергілікті 
қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесінде берілген. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» заңдағы «НКОК» компаниясы пайдаланатын жергілікті қамту анықтамасына сілтемені 
қараңыз. www.ncoc.kz / МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫ ӨНДІРУДЕН ӨЗГЕ МҮМКІНДІКТЕР / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ 
ЖӨНІНДЕГІ САЯСАТ
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КАСПИЙ КЛИМАТЫ
ЖӘНЕ СУЫНЫҢ
ТЕМПЕРАТУРАСЫ

+45

Каспийдің солтүстік бөлігіндегі климат қоңыржай және күрт 
континенталды, оңтүстік-батысында – субтропикалық, ал 
шығыс жағалауының басым бөлігі Орта Азияның 
континенталды шөл климатының ықпалында. Жалпы 
алғанда суы тайыз аудандарда су температурасының 
жылдық ауытқу амплитудасы 25 – 26°С шамасына дейін 
жетеді. Жазда ауа температурасы түзеліп, шамамен +24 – 
+26°С құрайды. Теңіздің шығыс жағалауы бойында қыс 
біршама қатты. 

Қазақстан аумағына Солтүстік және Орта Каспийдің 
солтүстік және шығыс жағалауларының бөлігі кіреді. Осы екі 
шартты бөліктің шекарасы қазақстандық Түпқараған 
мүйісінен бастап ресейлік Шешен аралына дейін өтеді. 
Каспий маңының қазақстандық бөлігіндегі климат біршама 
қатаң. Қыстыгүні теңіздің суы тайыз солтүстік бөлігінде мұз 
қатады. Жазда бұл өңірде шөлдің аптап ыстығы орнайды.

°С

су температурасының
жылдық ауытқу амплитудасы

°С

ауа температурасының
абсолюттік минимумы

°С

ауа температурасының
абсолюттік максимумы
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3. ЕСЕПТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

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

 

• Жұмыс орындарын ашу
• Біліктілікті арттыру
• Жергілікті деңгейдегі 

экономикалық әсер
• Әлеуметтік инвестициялар
• Іскерлік әдеп
• Сыбайлас жемқорлық
• Насихат және белгілі 

топтардың мүддесі үшін 
ықпал ету (лобби)

• Энергия тұтыну
• Баламалы энергия 

көздері
• Газды алауда жағу

 ◦ Сан алуандылық және 
әрекеттестік

 ◦ Адам құқықтары
 ◦ Халықпен қарым-қатынас
 ◦ Еңбек стандарттары
 ◦ Еңбек даулары мен 
шағымдары

 ◦ Мәдени мұра

 ◦ Мұнай төгілімдері
 ◦ Қалдықтар
 ◦ Атмосфераға тарайтын 
шығарындылар

 ◦ Биоәртүрлілік және 
экожүйелердің 
қызметтері

 ◦ Су қоймаларына 
төгінділер

 ◦ Табыстардың ашықтығы

• Еңбек қорғау және денсаулық сақтау
• Климаттың өзгеруі
• Жергілікті қоршаған ортаға әсер
• Тұщы су

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ӨСУ

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ 
ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

ҚОҒАМДЫҚ 
ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК

ТҰРАҚТЫ ДАМУ

ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ТИІМДІЛІК

ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА
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4. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
САЛА

4.1. ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

Денсаулық пен еңбек қорғау «НКОК» компаниясы үшін негізгі құндылық болып табылады.

Саясаттар, жоспарлар және бағдарламалар 
Біз келесі қағидаттарды басшылыққа аламыз: әрбір қызметкер үйіне, отбасына және достарына 
аман-сау және ешбір жарақатсыз оралуы тиіс.

Жалпы тіркелетін жарақаттар 15

Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғалары 8

2017 жылдың нәтижелері
Еңбек қорғау саласындағы көрсеткіштер Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейі (ТЖЖД), яғни 
жұмыс істелген әр миллион адам-сағатқа шаққандағы жарақаттардың жалпы саны, сонымен қатар 
Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғаларының жиілігі (ЕУҚОЖ), яғни қызметкердің белгілі бір уақыт 
аралығында жұмыста болмауына себеп болатын жарақаттардың немесе аурулардың әр миллион 
адам-сағатқа шаққандағы жалпы саны негізінде бағаланады. Қазіргі уақытта НКОК көрсеткіштері 
сала бойынша орташа көрсеткіштерге сәйкес келеді немесе олардан асады. Сонымен бірге біздің 
жетілдіру жөніндегі жыл сайынғы мақсатымыз – жыл сайын жобамыздың тарихындағы тіркелетін 

ТЖЖД ЖӘНЕ ЕУҚОЖ ГРАФАЛАРЫ

Жалпы еңбек шығындары, адам-сағат Тіркелетін жарақаттардың жалпы деңгейі

Еңбекке уақытша қабілетсіздік оқиғаларының жиілігі (ЕУҚОЖ)
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жарақаттардың ең төмен деңгейіне қол жеткізу. 2017 жылы біз бұл мақсатқа жеттік: ТЖЖД жоба 
тарихында бұрын-соңды болмаған рекордтық шамаға дейін төмендеп, 0,60 құрады. Бұл ретте 
ЕУҚОЖ көрсеткіші 2016 жылғымен салыстырғанда іс жүзінде өзгерген жоқ және әлі де 2014 жылы 
қол жеткізген ең үздік көрсеткішімізден асып тұр.

2017 жылы болған оқиғалардан сабақ алу
Компания еңбекке уақытша қабілетсіздік бойынша оқиғалар мен хабарлануы тиіс оқиғалардың 
барлығын мұқият тергеумен қатар компанияның белгіленген процедураларының арқасында 
персоналдың жарақат алуына соқтырмаған апаталды жағдайларды зерделейді. Оқиғалардың 
қайталануына жол бермеу үшін олардың алғышарттары анықталды, түзету іс-шаралары әзірленді 
және компания персоналына алынған сабақтар туралы ақпарат берілді.

2017 жылы сегіз апаталды жағдай тіркелді. Бұл ретте ешкім зардап шеккен жоқ, бірақ тиісті шаралар 
болмағанда жарақат алуға соқтыратын жағдайлар анықталды. (Осы сегіз жағдайдың барлығы 
бойынша ауыр зардаптардың орын алу ықтималдығы орташа деп бағаланды. Елеулі зардаптарының 
болу ықтималдығы жоғары оқиғалар 2017 жылы тіркелген жоқ.) Анықталған апаталды жағдайлар 
негізінен 2 метрден жоғары биіктікте жұмыс жүргізумен немесе жабдықтарды пайдаланумен 
байланысты болды, мысалы:

• негізгі палубада, 5 м биіктікте ажыратылған кабель науасы анықталды;
• 4 м биіктіктен мінбесаты құбыры құлады;
• шамамен 20 м биіктікте сүйеніштері жоқ көпіршелер анықталды.

Оқиғалар мен апаталды жағдайларды тергеуге қосымша біз НКОК құндылықтарының бірі ретінде 
қауіпсіздікті нығайту бойынша бірқатар бастамаларды, соның ішінде келесі шараларды орындадық.

• «Қауіпсіз жұмыс – ортақ ісіміз» форумдары. «НКОК» компаниясының жоғары басшылығы, 
келісімшарттарға жауапты тұлғалары және негізгі мердігерлерінің өкілдері жоба бойынша 
мердігерлерге арналған денсаулық пен еңбек қорғау мәселелері бойынша арнайы форумдарға 
қатысты.

• Денсаулық пен еңбек қорғау жөніндегі семинарлар. 2017 жылы «НКОК» компаниясының 
түрлі өндірістік нысандары мен кеңселерінде семинарлар өткізілді.

• Басшылықтың нысандарға баруы. Жоғарғы басшылық пен тікелей басшылардың өндірістік 
нысандарға баруы жүзден астам рет ұйымдастырылды.

4.2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІҢ ТҰТАСТЫҒЫ

Технологиялық қауіпсіздікке байланысты оқиға технологиялық жабдықтың герметикалылығының 
бұзылатын жоспарланбаған немесе бақылауға келмейтін шығарындылардың орын алуын 
білдіреді. Технологиялық қауіпсіздікті басқару жүйесі мұнай мен газ өндіру кезінде өндірістік 

«НКОК» компаниясының денсаулық пен еңбек қорғау 
саласындағы бағдарламалары туралы анағұрлым нақты 
ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда жарияланған, 
84-бетті қараңыз (2).

Анағұрлым нақты ақпарат
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қондырғыларымыз бен жабдықтарымыздың тұтастығын қамтамасыз етуге және технологиялық 
процестің химиялық реагенттерін адамдардың денсаулығына зиян келтірмей, активтер мен 
қоршаған ортаға зардап келтірмей пайдалануға бағытталған.

Компаниямыздың стратегиялық мақсаты мен «қауіпсіз жұмыс істеу» қағидатына сәйкес 
өндірістік нысандарымыздың барлығы да озық салалық стандарттарға сай жобаланған және 
салынған. Біз Компанияның процестері мен процедураларын оларды қауіпсіз пайдалануды, 
тиісті техникалық қызмет көрсетуді және тұрақты инспекциялар жүргізуді қамтамасыз ету 
мақсатында енгізудеміз. Компанияның қызметкерлері өндірістік қуаттарды қауіпсіз тәсілмен 
басқару және пайдалану үшін оқу курстарынан өтіп, біліктілік деңгейлерін арттыруда. Біздің 
активтер мен техникалық қызмет көрсетуді басқару процедуралары қауіпті материалдардың 
шығарындыларына жол бермеуге және олар орын алған жағдайда шығарындылардың 
зардаптарын азайтуға бағытталған.

Технологиялық қауіпсіздік жүйесінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері, аудиттер, инспекциялар 
мен тексерулер басқару мониторинг жүргізу және жүйелерімізді енгізу мен тиімділіктерін 
арттыру процесін жетілдіру мақсатында қолданылады. Қауіпті заттектің шығарындысы орын 
алған жағдайда біз тергеу жүргізіп, процестеріміз бен процедураларымызды жақсарту үшін 
алынған сабақтарды пайдаланамыз.

Бізде өнімнің ағып кетуіне жол бермеу және олардың зардаптарын, соның ішінде өрт пен 
жарылыстардың, қоршаған ортаға тарайтын уытты газ шығарындыларының және төгілімдердің 
зардаптарын жоюға арналған персонал мен жабдықтар бар. Біздің төтенше жағдайларға ден 
қою жөніндегі жоспарларымыздың барлығы жаттығулар мен оқу-жаттығу сабақтары барысында 
тұрақты түрде тексеріледі.

272017 | ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП



Құбыр суға арналған Су қатерлері атласы туралы анағұрлым 
нақты ақпарат Су ресурстары институтының www.wri.org веб-
сайтында жарияланған.

Анағұрлым нақты ақпарат

Біз API RP 754 стандартына сәйкес бағалау жүргізіп, технологиялық қауіпсіздікке байланысты 
оқиғалар туралы есептер әзірлейміз. Бұл стандартта оқиғалар салдарын анықтау критерийлері 
белгіленген, 1-деңгейлі оқиға ең ауыр деп жіктеледі.

Сонымен бірге біз қауіпсіздікті қамтамасыз ету (3-деңгей) және басқару жүйесінің жұмыс 
көрсеткіштері (4-деңгей) жүйелеріне қатысты талаптар бойынша технологиялық қауіпсіздік 
бойынша тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін қадағалап, қажетіне қарай түзету іс-шараларын 
орындаймыз.

2017 жылдың – өндірістік операциялардың алғашқы толық жылының ішінде – біз 1-деңгейлі үш оқиға 
мен 2-деңгейлі 11 оқиға тіркедік. 2017 жылғы 1-деңгейлі үш оқиға API RP 754 стандартына сай рауалы 
көлемнен асатын газ бен ұңғымалық флюидтің шығарындыларына байланысты болды. Осы оқиғалар 
қондырғының шектерінен тыс шығарындыларға немесе персоналға зиян келтіруге соқтырған жоқ, 
алайда келешекте оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін қолданыстағы тосқауылдарды 
жақсартуға мүмкіндік берді. Компанияда жобадағы кемшіліктерді жою және қолданыстағы қауіпсіз 
пайдалану процедураларын қолданудан күтілетін үмітті күшейту үшін жүргізілген түзету іс-шаралары 
барысында тергеу мен тәртіптік жаза қолданудың сенімді әдісі енгізілді.

4.3. ТҰЩЫ СУ

«НКОК» компаниясы тұщы су қорын барынша сақтауға тырысады. 

Су ресурстары үшін қауіп-қатер
«НКОК» компаниясының құрлықтағы жұмыстары Су ресурстары институтының «Aqueduct» атты су 
қатерлері атласында (2014 ж.) мұнай операцияларын жүргізу кезіндегі орташа деңгейден жоғары 
деңгейге дейінгі алаң деп көрсетілген алаңда жүргізілуде. 

Көрсеткіштер
«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары барысында 2017 жылы тұтынылған тұщы судың 
жалпы көлемі 1169 мың текше метр құрады. Тұщы судың 2017 жылы алынған жалпы көлемі 
1148 мың текше метр құрады, яғни ол былтырғы жылмен салыстырғанда көбейді. Мұнай 
өндіру көлемінің 2016 жылғымен салыстырғанда сегіз есеге өскенін ескерсек, бұл елеулі 
жетістік болып табылады. Шешуші фактор 2017 жылы су тазарту жөніндегі жаңа қуаттардың 
пайдалануға берілуі болды. Осы қосымша қуаттар техникалық суды қалдықтар түрінде 
төкпей, оның қайта пайдалану көлемін көбейтуге мүмкіндік берді, осының арқасында 
Астрахань – Маңғыстау құбыр желісінен «Болашақ» МГКДҚ қажетіне су алудың жалпы 
көлемі 50%-ға азайды.
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Алғаш рет тұщы су тұтынудың қалыптандырылған қарқындылығы (өндірілетін өнім бірлігіне 
шаққандағы тұщы судың тұтынылуы) тіркелді: 2017 жылы ол мұнай баламасындағы мың тонна 
өнімге шаққанда 93 тонна суды құрады. НКОК нысандарына судың ең көп көлемі келісімшарт 
шеңберінде «Астрахань – Маңғыстау» құбыр желісінен беріледі, оның көзі Еділ өзенінің бассейні 
болып табылады; сондай-ақ су қалалық су құбыры желісінен алынады және жабдықтаушылар 
шөлмекке құйылған сумен жабдықтайды. Су «Болашақ» МГКДҚ-да технологиялық процестерде 
қолданылатын бу өндіру үшін және вахталық кенттердегі тұрмыстық қажеттіліктер үшін 
пайдаланылады. Теңіз нысандарында да тұщы су қажет: теңіз кешенінің тұшыту қондырғыларында 
21 мың текше метр су өндірілді. Бұл көлем құрлық кешенінен берілетін тұщы судың орнына 
пайдаланылды. 

2017 жылы минералсыздандыру көлемі күрт төмендеді, өйткені сол кезде 2016 жылғы құбыр 
желілерін алмастыру жобасы мен демобилизациялау жұмыстары аяқталып, құрылыс жұмыстарымен 
айналысатын анағұрлым аз қызметкерлер ғана теңіз кешеніне көшірілген болатын.

Саясаттар, жоспарлар және бағдарламалар
Біз тұщы сумен жабдықтаудағы өз үлесімізді тиімді және тұрақты пайдалануды осы өңірдегі басқа су 
пайдаланушылар алдындағы жауапкершілік деп есептейміз. Пайдаланылып болған су санитарлық 
қорғау аймағы шектеріндегі гидрооқшаулағыш төсемдері бар булану тоғандарына төгіледі және 
ыза суға немесе топыраққа енбейді. Ол буланады және жергілікті сужинағыш бассейнге қайтпайды. 
Кері ағын болмаған кезде осы сужинағыш бассейндегі басқа су пайдаланушылардың үлесін 
көбейтудің жалғыз тәсілі – өзіміз алып жатқан тұщы судың көлемін азайту. Осы мақсатқа жетудің ең 
жақсы тәсілі – суды көп мәрте қайта пайдалану (қайта айналым).
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Ол үшін «НКОК» компаниясы ұзақ мерзімді жоспар әзірледі. 2017 жылы «НКОК» компаниясы 
құрлық кешеніндегі тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылған 14 000 текше метр суды тазартты 
және өңдеді, кейін оны жасыл желектерді суаруға және шаң басу жұмыстарында пайдаланды. 
Біз теңіз кешенінде де тұрмыстық қажеттіліктер үшін суды қайта пайдаланамыз. Технологиялық 
процесте қолданылатын су көлемін қайта пайдалану арқылы анағұрлым жақсы нәтижеге жетуге 
болады. 2018-2020 жж. «НКОК» компаниясы «Болашақ» МГКДҚ-да су тазарту қондырғысын салуды 
жоспарлап отыр, ол сарқынды су ағынын қайта пайдалану жөніндегі қуаттарымызды арттыратын 
болады.

4.4. ПАРНИКТІК ГАЗДАРДЫҢ ЭМИССИЯЛАРЫ

«НКОК» компаниясы өндірістік шектеулерді және өндірістік қауіпсіздікті ескере отырып, 
парниктік газ шығарындыларын ең төмен деңгейге дейін азайтуға тырысуда. Біз осы 
мақсатқа жетудің анағұрлым тиімді тәсілі жоғары өндірістік сенімділік пен энергия пайдалану 
тиімділігін үнемі арттыру үйлесімі болып табылатынына сенімдіміз.

«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары нәтижесіндегі парниктік газдардың тікелей 
шығарындыларының жалпы көлемі 2017 жылы CO2 баламасындағы 2 974 мың тоннасын, соның 
ішінде көмірқышқыл газдың (CO2) 2 852 мың тоннасын, метанның (CH4) (CO2) баламасындағы 115 
мың тоннасын және азот шала тотығының (N2O) CO2 баламасындағы 6,7 мың тоннасын құрады. 
Осы жалпы көлемге жылжымалы және тұрақты көздердің шығарындылары кіреді.

Бұл көрсеткіш 2016 жылғы шығарындылар көлемінен екі есе көп, бұл ретте мұнай өндіру көлемінің 
сегіз есеге ұлғайғанын ескеру керек. Бұл нәтижеге сонымен бірге алауда газ жағу көлемінің 
күткендегіге қарағанда әлдеқайда төмен болуының арқасында қол жеткізілді.

«НКОК» компаниясының өндірістік нысандары электр энергиясымен, жылумен және бумен 
жабдықтауға қатысты автономды жұмыс істейді. Жанама шығарындылар Баутин базасы және 
Атырау оқу орталығы сияқты қосалқы нысандар үшін электр энергиясын сатып алу салдарынан 
болады. «НКОК» компаниясының өндірістік операциялары салдарынан парниктік газдардың 
жанама шығарындыларының жалпы көлемі 2017 жылы CO2 баламасындағы 10,2 мың тоннаны 
құрады. Бұл шығарындылар тек көмірқышқыл газдан ғана тұрады.

Алғаш рет парниктік газ шығарындыларының қалыптандырылған қарқындылығы (өндірілетін 
өнім бірлігіне шаққандағы парниктік газ шығарындылары) тіркелді: 2017 жылы ол өндірілген 
мұнай баламасындағы 1000 тоннаға шаққанда CO2 баламасының 237 тоннасын құрады. Басқа 
жобалармен салыстыру әдіснамалық айырмашылықтар мен түрлі аялық жағдайларға байланысты 
өте күрделі міндет болып табылады. Алайда, егер Солтүстік Каспий жобасы сияқты теңізде күкіртті 
мұнай өндіру жобасы әлі қосу-реттеу жұмыстары кезеңінде болатын болса, парниктік газдың үлесті 
шығарындыларының көлемі болжам бойынша электр қуатын әлдеқайда аз тұтынатын құрлықтағы 
мұнай өндіру жобаларымен немесе қалыпты режимде құрамында күкірт мөлшері аз мұнай өндіру 
жобаларымен салыстырғанда көбірек болады. Ең жақсы нұсқа – мүдделі тараптардың түрлі 
жылдардағы «НКОК» компаниясының өз көрсеткіштерін салыстыру үшін қарқындылық шамаларын 
пайдалануы.

Басқа жанама шығарындыларды бағалауға қатысты бірқатар түрлі тәсілдемелер бар (3-көлем). 
«НКОК» компаниясы мүдделі тараптарға осы «НКОК» компаниясының өндірістік циклы 
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Шығарындыларға квоталармен сауда жасаудың ұлттық жоспары 

2017 жылы ҚР Үкіметі CO2 шығарындылары квоталарының сауда жүйесін қайта енгізудің Ұлттық 
жоспарын бекітті. Квоталармен сауда жасау жүйесі Қазақстандағы барлық эмиссиялардың 
шамамен жартысына ғана қолданылады және, мысалы, көлік, тұрғын үй және ауыл шаруашылығы 
салаларына қатысты қолданылмайды. Ол негізінен электр энергиясын өндіру, өнеркәсіп және 
пайдалы қазбалар өндіру саласындағы 225 нысанға, соның ішінде «НКОК» компаниясының құрлық 
және теңіз кешендеріндегі нысандарға қатысты қолданылады. Ұлттық жоспарға сай аумағы белгілі 
бір шектерден асатын әр нысанға CO2 жол берілетін шығарындыларының үшжылдық «квотасы» 
бөлінеді. Егер белгілі бір нысаннан шығатын CO2 шығарындыларының көлемі жол берілетін 
шамадан аз болса, квотаның шығындалмаған бөлігін «Каспий» тауар биржасында сатуға болады. 
Егер де белгілі бір нысаннан шығатын CO2 шығарындыларының көлемі жол берілетін шамадан көп 
болса, ондай нысан артық шаманы өтеу үшін басқа нысандардан квоталар сатып алуға немесе 
айыппұл төлеуге міндетті. Өнеркәсіп нысанының шығарындыларының таза қорытынды көлемі 
«шекті көлемді» білдіреді, оны Үкімет бақылай алады. Қазақстандағы парниктік газдың жалпы 
шығарындыларының жартысына жуығы өнеркәсіп нысандарынан шығады. Бұл шара Қазақстан 
Республикасының климаттың жаһандық өзгеруіне байланысты шығарындылар көлемін азайту 
жөніндегі халықаралық келісімдердің баптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін маңызды 
болуы керек.

2017 жылы «НКОК» компаниясы 2018-2020 жж. аралығына 13,6 млн тонна CO2 шығарындыларына 
квота алды.

нәтижесіндегі шығарындыларды оларға қолайлы әдістемені қолдана отырып бағалауға мүмкіндік 
беру үшін мұнай мен газ өндіру көлемдері бойынша ақпарат ұсынатын болады. 
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КАСПИЙДІҢ
ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Каспийдің жануарлар әлемі 1809 түрден құралған, 
соның ішінде 415-і омыртқалыларға жатады.

Каспий теңізінде балықтардың 101 түрі тіркелген. Бір 
қызығы, әлемдегі бекіре балықтары қорының 

басым бөлігі дәл осы теңізде шоғырланған. 
Олардың ең ірі өкілі – қортпа, бірқатарының 

салмағы 1,5 тоннаға жеткен. Теңіздегі ең ірі 
сүтқоректі – каспий итбалығы.

Каспий жағалауында құстардың 312-ге жуық түрі ұя 
салады, олардың көбі сирек кездесетін түрлерге 
жатады. Құстардың басым бөлігі – жыл құстары.

Қызыл кітапқа
енген түрлер
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Каспий флорасы

тұщы су және
теңіз балықтары

бауырымен
жорғалаушылар

жыл құстары мен
қыстап қалатын құстар

сүтқоректілер
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5. ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ 
ПАЙДАЛАНУ

5.1. САЯСАТТАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР

Саясаттар
«НКОК» компаниясы Солтүстік Каспийдің теңдессіз және сезімтал қоршаған ортасының қорғалуын 
қамтамасыз ете отырып, әлемдік деңгейдегі жобаны инженерлік-техникалық және өндірістік 
шешімдерге сәйкес жүзеге асыруға ұмтылуда. Біз өндірістік операцияларды жауапкершілікпен, 
Қазақстан Республикасының заңнамасын және халықаралық ережелердің, стандарттардың және 
озық тәжірибелердің талаптарын бұлжытпай сақтай отырып жүргізудеміз.

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

Бағдарламалар
Экологиялық талаптардың сақталуын және қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз етудің 
маңызды бағдарламаларына қоршаған ортаға әсерді бағалау, аялық зерттеулер және мониторинг 
жүргізу, сонымен қатар экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу жатады.

Қолжетімділік
«НКОК» компаниясы экологиялық мониторинг бойынша қорытындылар туралы мәліметтерді 
түрлі нысанда береді: Бастапқы тәуелсіз техникалық сараптамасы бар ғылыми жарияланымдар, 
есептер, қоғамдық тыңдау, ҚОӘБ, қоғамдық және салалық форумдардағы презентациялар, 
«НКОК» компаниясының веб-сайты және БАҚ-та жарияланатын мақалалар. «НКОК» компаниясы 
Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім талаптарына сай экологиялық 
мониторингінің жинақталған деректерін қоршаған ортаны қорғау үшін жауапты мемлекеттік 
органдарға тікелей ұсынады. Ол органдар халықты тиісті түрде ақпараттандыруды қамтамасыз 

«НКОК» компаниясындағы табиғи ресурстарды оңтайлы 
пайдалану туралы анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz 
веб-сайтымызда жарияланған, 84-бетті қараңыз (3).

«Қазгидромет» РМК мерзімді бюллетендері, соның ішінде 
«Болашақ» МГКДҚ ауа сапасын бақылау стансаларының 
деректері www.kazhydromet.kz веб-сайтында 
жарияланады.

Анағұрлым нақты ақпарат

34 2017 | ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП



«НКОК» компаниясының биоәртүрлілікті қорғау үшін 
қолданып жатқан шаралары туралы анағұрлым нақты 
ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда жарияланған, 
84-бетті қараңыз (4).

Каспий итбалығы бойынша жарияланған зерттеулер 
туралы ақпаратты www.sealresearch.org, www.2mn.org 
сілтемелер арқылы таба аласыз.

Анағұрлым нақты ақпарат

етеді. Мысалы, «Қазгидромет» РМК (ҚР Энергетика министрлігі) экологиялық мониторинг 
департаменті қоршаған ортаның күйі туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жыл сайынғы 
есептерді жариялайды, олар қосымшалар түрінде «НКОК» компаниясының «Болашақ» МГКДҚ 
және шектес аумақта орналасқан ауа сапасын бақылайтын өндірістік стансаларынан алынып, 
талданған деректерді қамтиды. 

Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарлары
«НКОК» компаниясы қоршаған ортаны қорғау мақсатында қабылдап жатқан шаралар жыл сайын 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылаушы органдармен бекітілетін Табиғат қорғау іс-
шараларының жоспарында реттеледі. Жыл сайынғы Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарында 
жобалардың келесі түрлері қарастырылған: экологиялық зерттеулер және атмосфераның, судың, 
топырақтың және биоәртүрліліктің мониторингісі; қатты және сұйық қалдықтармен жұмыс істеу; 
мұнай төгілімдеріне ден қою; көгалдандыру; қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ағарту 
қызметі. Табиғат қорғау іс-шаралары жоспарының орындалуы туралы есептер тоқсан сайын 
мемлекеттік органдарға беріледі. 

5.2. КАСПИЙ ӨҢІРІНДЕГІ ЭКОЖҮЙЕНІҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

Каспий теңізі – сирек кездесетін, осы су қоймасында ғана мекендейтін және эндемик түрлердің 
пайыздық үлесі жоғары экологиялық жүйе. Осы өңірдегі бірегей биоәртүрлілікті қорғау және 
сақтау тұрақты даму шеңберіндегі ең басты мақсат болып табылады.

Саясат, жоспарлар және бағдарламала
Жыл сайын теңізде төрт экологиялық зерттеу (жылдың әр мезгілінде біреуден) және құрлықта 
екі зерттеу жүргізіледі. Каспий өңірінің флорасы мен фаунасы түрлерінің таралуы және 
популяцияларының динамикасы туралы анағұрлым анық мағлұмат алу мақсатында осы 
зерттеулердің көлеміне флора мен фаунаны, су түбіндегі организмдерді, топырақ пен атмосфералық 
ауа сапасын зерттеу жұмыстары кірді. Жоба жүзеге асырыла бастағаннан бері 100-ден астам 
экологиялық зерттеулер және флора мен фаунаға қатысты зерттеулер жүргізілді.

«НКОК» компаниясы құрлық кешеніндегі, сондай-ақ теңіз кешеніндегі инженерлік-техникалық және 
құрылыс жұмыстарының барлық кезеңдерінде биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі іс-шаралардың 
ерекше жоспарларын әзірледі. Негізгі түрлерге арналған кейбір бағдарламалар төменде анағұрлым 
толығырақ сипатталған.
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Каспий итбалығы
«НКОК» компаниясы 2005 жылдан бастап алдыңғы жылдардағыдай 2007 жылы қазақстандық 
сарапшылардың қатысуымен және қазақстандық және ресейлік ғылыми-зерттеу институттарының 
бақылауында итбалықтарға зерттеу жүргізді. 2017 жылы итбалықтарды зерттеу жұмысы 3 ақпанда 
басталып, 3 аптаға созылды. Түрлі уақыттарда кемелердің борттарында НКОК қызметкерлерінің 
қатарынан жиырма ерікті болды; олар «Маңғыстау-2», «Маңғыстау-3» және «Тұлпар» мұзжарғыш 
кемелерінен итбалықтарды бақылаушылар міндетін атқарып, сарапшыларға Баутин базасы мен 
Қашаған кен орнының алаңы арасындағы маршрутты зерделеуге көмектесті. Келісімшарттар жөніндегі 
администратор Мейрамгүл Бөлекбаева алған тәжірибесі туралы былай деді: «Осы зерттеу жұмысына 
қатысқанға дейін мен каспий итбалықтарын тек презентациялар мен бейнероликтерден көргенмін. 
Осы бір тамаша жануарларды табиғи мекен ортасында бұрын-соңды көрудің сәті түспепті, оларды 
көріп, тамаша әсерде болдым. Біздің өндірістік операцияларымыз флора мен фаунаға әсер етуі 
мүмкін және біз осы ықтимал әсерді барынша азайту үшін қолдан келгенше жұмыстанып жатырмыз. 
Табиғатты сақтауға әрдайым мүмкіндік бар. Ол үшін күш салыңқырау керек».

Қадағалаушылардың топтары Атырау облысы бойынша Экология департаменті мен облыстық 
аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясы инспекторларының жетекшілік 
етуімен жұмыс істеді.

Ихтиофауна
Көптеген жылдар бойы «НКОК» компаниясы зерттеу жұмыстарын 
қаржыландырып, балық өсіретін зауыттарды жаңартудың бірқатар 
жобаларын жүзеге асыруға ерікті ақшалай қаражат бөлді. 2016 
жылы «НКОК» компаниясы алдағы жылдар ішінде 700 мыңнан 
астам бекіре тұқымдас шабақтарды өсіру және су қоймаларына 
жіберу мақсатында өтемақы төлеу жөніндегі міндеттемелеріне сай 
Жайық өзеніндегі балық өсіру зауыттарына елеулі қаражат бөлді.

20 шілдеде «Жайық-Атырау бекіре балық өсіру зауыты» 
мемлекеттік кәсіпорны Курилкин елді мекенінде бекіре тұқымдас 
балықтардың 235 мыңға жуық шабағын Жайық өзеніне жіберді, 
бұл НКОК міндеттемесі шеңберінде шабақтарды екінші рет жіберу 
болды.
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2017 жылы құстарды зерттеу жұмыстары
НКОК жыл сайын құстарды зерттеудің төрт түрін жүргізеді. Осы зерттеу жұмыстары шеңберінде 
құстардың маусымдық қоныс аудару кезеңдеріндегі (көктем және күз) шоғырланатын орындарын 
бақылау, көбею кезеңінде жағалау аймағындағы құстардың ұяларының таралуын зерттеу, су 
мен су маңы құстарының қыстауларын бақылау, құрлықтағы және теңіздегі өндірістік нысандар 
орналасқан өңірлерде бақылау жұмыстары орындалады.

Орнитологиялық зерттеулер батысында Еділ атырабынан бастап, шығысында Жем атырабына 
дейінгі, солтүстігінде Атыраудан бастап, оңтүстігінде Ақтауға дейінгі ауқымды өңірді қамтиды.

Зерттеушілер топтарының құрамына «НКОК» компаниясының және мердігерлердің экологтары 
мен орнитологтары, сонымен қатар Атырау облысы бойынша экология департаментінің 
және Облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының 
инспекторлары кірді.

Құстардың кеңістікті таралуы мен саны 2017 жылы жалпы алғанда түрлердің маусымдық және 
мінез-құлықтық ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Алайда ағымдағы жылы Каспий теңізінің 
солтүстік жағалауында болжам бойынша табиғи өрт жағдайлары мен су деңгейінің тұрақты 
түрде төмендеуінің салдарынан құстарға қолайлы аумақтардың одан әрі азаюы анықталды. Бұл 
факторлар, сонымен қатар браконьерлік Еділ мен Жайық өзендерінің атыраптарында байқалған 
құстар санының азаюына және тиісінше Итбалық аралдарының айналасындағы табиғи тасажайлар 
мол жылы, тайыз алаңдарда құстар санының көбеюіне себеп болуы мүмкін.

2017 жылы қыркүйекте жүргізілген зерттеулердің деректері бойынша күзгі миграция кезіндегі 
құстар популяциясының тығыздығы біршама жоғары болып қалуда – 30 км2 аумақта шамамен 
25 000 құс. Осы өңірге тән негізгі түрлердің бірі сыбырлауық аққудың саны әлі де жоғары болып 
қалуда. 2017 жылы 61 500 аққу тіркелді (2016 жылы олардың саны 61 700 болған).

Құстардың қырылу оқиғасы
2017 жылы 24 қазанда бұлттылық төмен болып, жаңбыр жауған кезеңнен кейін 
D аралында жұмысшылар 18-модульдің жанында су бетінде өліп жатқан кішкентай 
құстардың көп санын байқады. Инспекторлар жүргізген бағалауға сай өлі құстардың 
саны 243 болды. Олардың бәрі де торғайтектестердің (бозторғайлар) бір түріне 
жатады. Осы оқиға туралы Атырау облысы бойынша экология департаменті 
мен облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі 
инспекциясына хабар беріліп, олардың мамандары жоспардан 
тыс тексеру жүргізді. Өлі құстардың алтауы Алматы қаласындағы 
Микробиология және вирусология институтына бактериологиялық 
және вирусологиялық талдау жасау үшін жіберілді. Институттың 
ресми қорытындысына сай құстар әлсіреген күйде болып, ұшып 
келе жатқанда тұрақты құралымға соғылып мерт болуы әбден 
мүмкін. Сол кезде алауда газ жағу операциялары жүргізілген жоқ. 
Болжам бойынша құстар көру мүмкіндігі мен ауа райының нашар 
болғандығынан адасып, ұшып келе жатқанда құралымға соғылып мерт 
болған. Облыстық аумақтық жануарлар әлемін қорғау және аңшылық 
инспекциясы «НКОК» компаниясына қарсы 2,7 млн теңге (шамамен 
8 000 АҚШ долл.) мөлшерінде залал орнын толтыру туралы талап-арыз 
берді. НКОК оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін қабылдауға 
болатын шараларды зерделеуде.
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5.3. СУ ҚОЙМАЛАРЫНА ТӨГІНДІЛЕР

«НКОК» компаниясы гидрооқшаулағыш төсемі бар булану тоғандарын тазартылған өндірістік 
суды қолданудың анағұрлым қауіпсіз әдісі ретінде пайдаланады. Өндірістік процестер барысында 
түзілген бүкіл тазартылған сарқынды су, сонымен қатар шаруашылық-тұрмыстық сарқынды су 
торлы сүзгілерден өткізіліп, булану тоғандарына төгіледі, беткі су қоймаларына, соның ішінде 
Каспий теңізіне сарқынды су төгілмейді.

2017 жылы «НКОК» компаниясы ҚР табиғат қорғау саласындағы талаптарына сай булану 
тоғандарына тазартылған су төгуге қажетті барлық рұқсаттарды алды.

5.4. ПАРНИКТІК ГАЗДАРҒА ЖАТПАЙТЫН АТМОСФЕРАЛЫҚ ШЫҒАРЫНДЫЛАР

2017 жылы «НКОК» компаниясының барлық операциялары салдарынан атмосфераға шыққан 
шығарындылар көлемі рұқсат етілген көлемнің 15% құрады, атап айтқанда: 

• ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ) 608 тонна;
• күкірт оксиді (SOx) 41 717 тонна;
• азот оксидтерінің (NOx) 2874 тоннасы (парниктік газдың атмосфералық шығарындылары туралы 

тарауда көрсетілгендей, N2O қоспағанда).

Ұшпа органикалық қосылыстар мен SOx шығарындыларының көлемі 2016 жылдағымен 
салыстырғанда біраз азайды, ал NOx шығарындылары 2017 жылы шамамен екі есеге ұлғайды, бұл 
ретте мұнай өндіру көлемінің сегіз есеге ұлғайғанын ескеру керек. Бұл нәтижеге көп жағдайда 
алауда газ жағу көлемінің күткендегіге қарағанда әлдеқайда төмен болуының арқасында қол 
жеткізілді.

Ауа сапасын бақылау
Атырау облысында ауа сапасына бақылау жүргізетін жиырма станса атмосфералық ауа құрамындағы 
түрлі қосылыстардың мөлшерін тәулік бойы өлшеп, метеорологиялық деректер жинау жұмыстарын 
жүргізуде.

Төрт станса «Болашақ» МГКДҚ 7 км құрайтын санитарлық қорғау аймағының 
периметрі бойынша орналасқан; оларға қосымша жақын маңдағы 
аудандарда, соның ішінде Доссор мен Мақатта жеті станса бар; тоғыз 
станса Атырау қаласының өзінде орналасқан. «Қазгидромет» мемлекеттік 
метеорологиялық агенттігі атмосфералық ауа сапасына мониторинг 
жүргізеді және ай сайынғы және жыл сайынғы жиынтық деректерді өзінің веб 
сайтында жариялайды. 2017 жылдың аяғында да Атырау облысының Табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы қызметкерлері 
үшін онлайн режимінде қолжетімділік пен оқыту қамтамасыз етілді. 

Күкіртсутегі
Күкіртсутегі (H2S) көптеген адамдарда алаңдаушылық туғызып отырған атмосфераға тарайтын 
шығарындылар құрамындағы парниктік газға қатысы жоқ тағы бір қосылыс болып табылады. 
Ол – жанғыш және уыттылығы жоғары, өткір жағымсыз исі бар заттек. Күкіртсутегі оттегі болмағанда 
күкіртті органикалық заттектер ыдырайтын кез келген жерде түзілуі мүмкін, сондықтан табиғатта 
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Ауа сапасын бақылау жөніндегі анағұрлым нақты 
ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда жарияланған, 
85-бетті қараңыз (5).

Анағұрлым нақты ақпарат

ол батпақ газдары және жанартаулардың шығарындылары құрамында (кейде өте көп көлемде) 
болады. Сондай-ақ бұл заттек тері илейтін және целлюлоза-қағаз шығаратын кәсіпорындарда, 
күкіртті шикі мұнай дайындау және тасымалдау барысында түзіледі.

«НКОК» компаниясының ұңғыма ернеулеріне, лезде буланатын газ компрессорларына және басқа 
да жабдықтарға өте жақын жерде жұмыс істейтін мамандары арнайы оқу курсынан өтіп, жеке 
детекторлармен жабдықталады. Күкіртсутегінің (H2S) жоғары концентрацияларына байланысты 
қауіпті өндірістік фактор әсер етуі мүмкін жағдайда олар респираторлар мен тыныс алу 
аппараттарын пайдаланады. Аталған орындардан алыстаған сайын қауіп-қатер деңгейі төмендеп, 
жоғары деңгейдегі концентрациялардың болу ықтималдығы да азаяды.

«НКОК» компаниясы «Болашақ» МГКДҚ-ның тұрғындар үшін қауіпті емес деп сенімді түрде 
мәлімдей алады. Қауіпсіздіктің негізгі кепілі – «Болашақ» МГКДҚ айналасындағы 7-километрлік 
буферлік аймақ (санитарлық қорғау аймағы немесе СҚА); СҚА-ның осындай аумағы жақын маңдағы 
елді мекендерде тұратын адамдарды атмосфералық шығарындылардың халықтың денсаулығына 
ұзақ мерзім әсер етуінен қорғауға және тіпті штаттан тыс оқиғалар орын алған жағдайда жоғары 
деңгейлі сенімділік қорын құруға жеткілікті құрал болып табылады. Осындай сенімділік ыждағатты 
жобалауға, зерттеу және компьютерлік үлгілеу нәтижелеріне, мемлекеттік сараптаманың 
жүргізілуіне және мемлекеттік органдардың рұқсаттарын алуға, сонымен қатар үлгілердің 
дұрыстығын растаған алдыңғы пайдалану тәжірибесіне негізделген. 2017 жылы үздіксіз мониторинг 
жүргізу нәтижелері 2016 жылдағыдай H2S мөлшерінің қысқа мерзімді жоғары деңгейлері (1 мен 
20 минут аралығында) іс жүзінде «Болашақ» МГКДҚ-ға қарағанда Атырау қаласында орын алуы 
әлдеқайда ықтимал екенін көрсетіп отыр. Ауа сапасын бақылау жөніндегі құзырлы мемлекеттік 
агенттік болып табылатын «Қазгидромет» РМК 2017 жылы «Болашақ» МГКДҚ төңірегінде жоғары 
ластану (ЖЛ) немесе экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайларының тіркелмегенін растады. 
НКОК ауа сапасын бақылайтын барлық жиырма стансасының жиынтық деректері жарияланған 
«Қазақстан Республикасының 2017 жылғы қоршаған орта жай-күйі туралы ақпараттық бюллетені» 
атты есепті қараңыз (www.kazhydromet.kz).

2017 жылы бопсалаушы вирустың шабуылы 

Ауа сапасын бақылайтын жиырма станса шабуылға ұшыраған жоқ және деректерді тіркеу жұмысын 
жалғастыра берді. Алайда сол деректерді «Қазгидромет» РМК-ге онлайн режимінде жолдау 
қауіпсіздік мақсатында уақытша тоқтатылды. Деректерді жолдау қыркүйекте жандандырылды 
және «Қазгидромет» РМК «НКОК» компаниясының 2017 жылғы барлық деректерін өзінің жыл сайынғы 
жиынтық бюллетенінде жариялады.
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Осы кестенің  X осінде Атырау қаласының аумағындағы белгілі бір нүктеден шамаланған аластау тәртібі 
бойынша орналасқан НКОК-тың ауа сапасын бақылайтын жиырма стансасы белгіленген. Түсті тік бағандар 
әр стансада шекті рауалы концентрациядан асатын H2S концентрациялары (ұзақтығы 20 минуттан кем) 
тіркелген оқиғалар саны көрсетілген. Түстік кодтау бойынша түсініктерді шартты белгілерден қараңыз.

1-ескертпе. Осы кестеде тек H2S бойынша деректер ғана көрсетілген. НКОК ауа сапасын бақылау 
стансалары осы көрсеткішпен қатар CO, SO2, NO және NO2 деңгейлерін тіркейді. Алауда күкіртті газ 
жағудың ықтимал өнімдері SOx және NOx екенін атап өткен жөн. Күкіртсутегі (H2S) тек жүйелерден 
шығып кеткен жағдайда ғана болуы ықтимал.
2-ескертпе. Шекті рауалы концентрацияны ҚР үкіметі консервативтік норматив ретінде белгілейді. Ондай 
деңгейлер тікелей қауіп төндіретін деңгейлерден ондаған мың есе төмен және мөлшерінің аздығы сондай, 
электрондық аппаратурамен аңғарыла бермейді. Көп жағдайда, мысалы, пойыздар өткен кезде қысқа 
мерзімді жоғары көрсеткіштер пайда болады. 

H2S КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ ШЕКТІ РАУАЛЫ ШАМАДАН АСҚАН ОҚИҒАЛАР САНЫ
2017 ж. қаңтар – желтоқсан

ШРК
ШРК – шекті рауалы концентрация
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5.5. МҰНАЙДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТӨГІЛУІ

Көрсеткіштер 
«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары нәтижесінде 2017 жылы қоршаған ортаға 
көмірсутегілердің 1 баррельден астам көлеміндегі төгілім көрсеткіші 0 шамасында болды (жалпы 
көлемі: мұнай эквивалентінің 0 барреліне тең). 

Тәсілдеме
«НКОК» компаниясы үшін бірінші басымдық – мұнай төгілімдерінің алдын алу . Екіншіден, алдын 
алу жөніндегі шаралардың тиімділігіне қаншалықты сенімді болғанымызға қарамастан, «НКОК» 
компаниясы ондай оқиғалар орын алған жағдайда оларды шұғыл түрде және толық жоюға үнемі 
дайын.

2017 жылы қабылданған шаралар 
• Алдын алу. Мұнай төгілімдерінен қорғанудың анағұрлым тиімді құралы төгілу қатерлерін 

анықтау арқылы, сонымен қатар сол қатерлердің әсерін төмендету үшін үнемі қауіпсіздіктің 
қатаң стандарттарын қолдана отырып, бастапқы кезден олардың алдын алу болып табылады. 

• Технологиялар. Біз мұнай төгілімдерін жою кезінде көмек көрсету үшін түрлі инновациялық 
технологиялардың бірқатарын енгізудеміз және жаңа, әлдеқайда тиімді әдістерді зерттеу 
жұмыстарына белсенді атсалысып жатырмыз (нақты мысалдың талдамасы – Мұз жағдайында 
мұнай төгілімдерін жою жөніндегі бірлескен салалық бағдарламаны (JIP) қараңыз).

• Жою амалдарын үйрету. «НКОК» компаниясында Мұнай төгілімдерін 
жою жөніндегі кешенді жоспар әзірленген, ол тұрақты түрде оқу-
жаттығу сабақтарын, соның ішінде осы мәселеге жауапты 
мемлекеттік органдармен бірлескен жаттығулар өткізуді 
көздейді. «НКОК» компаниясында мұнай төгілімдерін 
жою жөніндегі арнайы топ құрылған, ол толық оқудан 
өткен және жұмыспен толық қамтылу жағдайында 
жұмыс істейтін жүзге жуық мамандардан және 
Солтүстік Каспийдегі қоршаған ортаның 
қатаң жағдайларына есептелген, Баутин 
мен Дамбадағы теңіз операцияларын 
қолдау базаларында сақталып жатқан 
жабдықтардан тұрады. 2017 жылы «НКОК» 
компаниясы барлық нысандарда аумағы 
бойынша шағын және ірі жүзден астам жаттығу 
жүргізіп, соның ішінде НКОК пен мердігер 
ұйымдардың жеті жүзден астам қызметкерін оқытты. 

Мұнай төгілімдерін жою жөніндегі анағұрлым нақты 
ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда жарияланған, 
85-бетті қараңыз (6).

Анағұрлым нақты ақпарат
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Нақты мысалдың талдамасы 

Мұз жағдайында мұнай төгілімдерін жою 
технологиясы

2012 жылы қаңтарда Мұнай-газ өндіруші компаниялардың халықаралық қауымдастығының (OGP) тоғыз 
мүшесі арктикалық жағдайларда мұнай төгілімдерін жоюға арналған қуаттарды арттыру жөніндегі 
бірлескен бастамаларды орындауға кірісті. Бұл бастама «Мұз жағдайында мұнай төгілімдерін жоюға 
арналған салалық бағдарлама» (JIP) деген атқа ие болды. Компаниялар (BP, «Шеврон», «КонокоФиллипс», 
«Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», «Статойл», «Тоталь» және «НКОК») бірлесе отырып алты негізгі сала: 
ыдыратқыш заттектер, қоршаған ортаға әсер ету, траекторияларды үлгілеу, қашықтан зерттеу, төгілімдерді 
механикалық тәсілмен жинау және мұнайды төгілген орнында өртеу бойынша зертханалық жағдайларда 
бірқатар перспективалық зерттеу жобаларын орындады. Арктикалық жағдайларға арналған JIP 
бағдарламасы шеңберінде жүргізілген зерттеулер жақын келешекте теңіздегі мұз жағдайында мұнай 
төгілімдерін жою жөніндегі қуаттарды едәуір жақсартуға мүмкіндік беретін зерттеу саласындағы және 
технологиялық жаңа әзірленімдерді қамтитын басымдықты салаларға шоғырландырылған.

Арктикалық жағдайларға арналған JIP бағдарламасын жүзеге асыру 2017 жылы нәтижелерін 
жариялаумен аяқталды. Ғылыми деректердің мол көлемі жиналып, мұз жағдайында мұнай төгілімдерін 
жою саласындағы ағымдағы ең дәл деректер мен халықаралық тәжірибені біріктіретін нақты техникалық 
есептер әзірленген. «НКОК» компаниясы үшін келесі қадам қыс мезгілінде мұнай төгілімдерін 
жою жөніндегі әдістемеміз бен тәжірибемізді одан әрі жетілдіру мақсатында енгізуге болатын 
тәсілдемелерді анықтау мақсатында арктикалық жағдайларға арналған JIP бағдарламасын 
қарастыру және оны «НКОК» компаниясының мұнай төгілімдерін жою жөніндегі ағымдағы 
мүмкіндіктерімен салыстыра отырып талдау болып табылады.

Төменде негізгі алты саланың әрқайсысы бойынша алынған жаңа білім туралы қысқаша жиынтық деректер 
берілген. Анағұрлым толығырақ деректерді Арктикалық жағдайларға арналған JIP бағдарламасының 
веб-сайтынан (www.arcticresponsetechnology.org) қараңыз.

Мұнай төгілімдерін механикалық тәсілмен жинау 
Мұнай төгілімдерін механикалық тәсілмен жинау төгілген мұнайды физикалық тәсілмен жинауға арналған 
жабдықтарды қолданып, оны кәдеге жарату үшін кемелерге тапсыруды көздейді. Зерттеу жұмыстары 
шеңберінде механикалық тәсілмен жинаудың жаңа тұжырымдамаларын әзірлеудің мақсатқа сәйкестігі 
талданып, мұнайдың мұз жағдайында таралуының физикалық параметрлеріне байланысты негізгі 
шектеулерін ескеретін болсақ, төгілген мұнайды инженерлік-техникалық және жобалық шаралардың 
көмегімен жинау тиімділігінің елеулі түрде артуы екіталай деген тұжырым жасалды. Басқа салаларда озық 
технологиялық шешімдердің қолданылуы, мысалы, кемелерді бағыттау үшін қашықтан зерттеуді және 
теңіз бетіндегі топтарды әлдеқайда кеңірек пайдалану анағұрлым пайдалы шешім болуы мүмкін. 

Төгілген орнында өртеу
Мұнайды төгілген орнында өртеу мұнайды кедергісіз өртеп, жану өнімдері ыдырап, қоршаған ортаға 
тигізетін әсері төмен болатын орындарда су бетінен мұнай төгілімдерін жинауды көздейді. Зерттеу 
мұнайды жинауға арналған химиялық заттектер мен өртеу амалын мұнайды төгілген орнында, соның 
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ішінде теңіз қайраңындағы мұз сирек болатын және ашық су бетінде өртеу әдісін қолдану аясын кеңейту 
үшін бірге қолдануға болатынын көрсетті. Мұнайды жинауға арналған химиялық заттар (химиялық 
реагенттер) беткі белсенді заттектер болып табылады. Су бетіне төгілген мұнай дағының айналасына 
түскен кезде бұл химиялық реагент судың беткі тартылысын төмендетеді. Оны мұнай қабатын қалыңдата 
отырып, мұнай дағын бір жерге жинақтап әрі көлемін кішірейтіп, кейін жинап алу үшін пайдалануға 
болады. Мұнай жинауға арналған химиялық заттектерді әуеден шашырату мен тұтатудың кешенді жүйесі 
әзірленіп, пайдалану сынағынан өткізілді. Бұл жүйе кемелердің экипаждары су бетіне түсіретін жайылтпау 
құралдарын (бондарды) пайдаланбай төгілімдерді тиімді түрде жоюға мүмкіндік береді. Бақылаушы 
органдар мен JIP бағдарламасы шеңберінде пайдалану сынақтарына қатысқан Аляска мен Норвегияның 
мұнай төгілімдерін жою топтарына төгілген мұнайды жинау мен өртеудің шалғай алаңдарда шұғыл ден 
қоюдың құнды жаңа стратегиясы ретіндегі әлеуетін бағалауға мүмкіндік берілді. 

Ыдыратқыш заттектер 
Ыдыратқыш заттектер мұнайды су бетінде шоғырландырып жинаудың орнына ұсақ тамшыларға бөліп, ол 
тамшыларды ауқымы үлкен алаңдардағы суда ыдыратып сейілту үшін төгілген мұнайға шашыратылатын 
химиялық қосылыстардан тұрады. Зерттеу қорытындылары бойынша ауыспалы физикалық шамалардың 
кең диапазонына қарай ыдыратқыш заттектердің мұз жағдайларындағы болжамды тиімділігіне қатысты 
сынақтардың жаңа деректері алынды. Зерттеу нәтижелері мұнайдың сан алуан түрлері үшін жеткілікті 
араласу энергиясын ескере отырып, мұздың түрлі шамаларда шоғырлануы кезінде жоғары деңгейде 
тиімді болу ықтималдығын көрсетті. 

Траекторияны үлгілеу 
Траекторияны үлгілеу мұнай дақтарының таралуын және қозғалу бағытын болжау үшін жел/ауа райы 
жағдайлары мен мұнай туралы деректерді пайдалана отырып компьютерлік үлгілерді құруға жатады. 
Жүргізілген зерттеулер түрлі мұз жағдайларында мұнаймен ластанған мұздың қозғалу болжамын 
нақтылау үшін мұздың ығуының жақсартылған үлгілерін әзірлеуге және қолда бар мұнай төгілімінің 
өрістеу және қозғалу үлгілерін түзетуге көмектесті. 

Қашықтан зерттеу 
Қашықтан зерттеу жерсеріктік деректерді қолдана отырып мұнай үлдірін анықтау мүмкіндігін 
қарастырады. Зерттеу барысында үлгілеу жағдайларында мұз бетінде және мұз астында 
жұмыс істейтін түрлі датчиктердің мұздағы мұнай төгілімдерін анықтау және карталау 
тұрғысынан алғандағы мүмкіндіктері бағаланды. Жаңа деректер мұнай 
төгілімдерін жою топтары үшін мұз жағдайында мұнай төгілетін түрлі 
жағдайлар үшін қашықтан зерттеудің анағұрлым тиімді жүйелерін 
таңдау жөніндегі нұсқауды әзірлеу кезінде пайдаланылды.

Қоршаған ортаға әсер 
Осы салада жүргізілген зерттеулер келешекте арктикалық 
жағдайлардағы төгілімдерді бағалау барысында экологиялық 
артықшылықтарға кешенді талдау (NEBA) жүргізу кезінде пайдалы 
болуы мүмкін 3 500 библиографиялық дереккөздерге Интернет желісі 
арқылы қолжетімділікті қамтамасыз ететін ақпараттық қолдау құралын 
құруға мүмкіндік берді. Қоршаған ортаға әсер туралы жаңа деректер 
жиналды, олар мұнайдың мұз бетінде қатқан кезде теңіз мұзының 
биологиялық қауымдастықтарына тигізетін елеулі әсері жоқ екенін көрсетті.
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5.6. ҚАЛДЫҚТАР

«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары нәтижесінде түзілген қалдықтардың 2017 
жылғы жалпы көлемі 26 353 тонна, соның ішінде ҚР Экологиялық кодексіне сай қауіпті деп 
жіктелген қалдықтар 17 310 тонна құрады. Осы көлемге Базель конвенциясының ережелеріне 
сай пайдаланылып болған ұйымдастырушылық техника құралдары, ағаш қалдықтары, тамақ 
қалдықтары, пайдаланылып болған ауа сүзгілері және т.б. сияқты «жасыл» деп жіктелетін бірқатар 
қалдықтар кіреді. ҚР Экологиялық кодексіне сай қауіпті емес деп жіктелетін қалдықтардың 2017 
жылғы жалпы көлемі 9 043 тонна құрады.

Саясаттар мен бағдарламалар
«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».

Қалдықтармен жұмыс қалдықтардың түзілу кезінен бастап ақтық кәдеге жаратылғанына дейін 
жүргізіледі. Компания қалдықтарды дұрыс және қауіпсіз тасымалдау үшін, соның ішінде оларды одан 
әрі өңдеу және кәдеге жарату мақсатында басқа тарапқа тапсырғаннан кейінгі кезеңде айрықша 
жауапкершілік атқарады.

«НКОК» компаниясы Каспий теңізінің бірегей флорасы мен фаунасына жағымсыз әсер тигізбеу үшін 
Каспий теңізінде «нөлдік төгінді» саясатын ұстанады. Теңіз нысандарында түзілген қалдықтардың 
барлығы қалдықтар мен сарқынды суды қауіпсіз тиеу мен тасымалдау үшін арнайы жабдықталған 
кемелермен құрлықтағы қалдықтар өңдейтін нысандарға тасымалданады.

ҚР Экологиялық кодекске енгізілген тиісті өзгерістерге байланысты тамақ қалдықтары мен медициналық 
қалдықтар енді теңіз нысандарындағы инсинераторларда термиялық өңделеді. Өртеу барысында 
алынған күл құрлық нысандарына тасымалданады.

2017 жылы түзілген қалдықтар мөлшері
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«НКОК» компаниясының теңіздегі және құрлықтағы нысандарында түзілген қалдықтардың 
қалғаны қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі мамандандырылған мердігер «Вест Дала» 
компаниясына тапсырылады. Қалдықтардың бір бөлігі «Вест Дала» компаниясының Атырау 
және Маңғыстау облыстарындағы нысандарында кәдеге жаратылады және бір бөлігі қосымша 
қайта өңдеу үшін мамандандырылған қосалқы мердігерлерге тапсырылады, мысалы: 

• пайдаланылып болған шиналар – ЖК «Максимчева», «ЭКОТЕРРА» ЖШС. 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 резеңкеден жасалған, жарақат алу қаупі жоқ 
жаяужол плиткалары мен жиектастары түріндегі дайын өнім алуға мүмкіндік береді;

• металл сынықтары – «Рич Ресурс» ЖШС, «АЛЗ» ЖШС;
• пластмасса қалдықтары – ЖК «Егорова». Түйіршіктерге ұсақталған пластиктен жабынқыш пен 

жаяужол плиткалары сияқты өнім түрлері өндіріледі;
• қағаз бен картон – ЖК «Егорова», «Kagazy Recycling» ЖШС. Тайланған қағаз бен картон 

қайталама шикізат ретінде картон қораптар, конверттер пен пакеттер өндіру үшін 
пайдаланылады;

• пайдаланылып болған аккумуляторлар – «SCT Service Center Atyrau» ЖШС. Пайдаланылып 
болған аккумуляторлардан электролит пен басқа да элементтер ажыратылып, 
бейтараптандырылады және жаңа аккумуляторлар шығару үшін қайталама шикізат 
ретінде пайдаланылады. Аккумулятор қалдықтар жаңа буын батареяларын шығару үшін 
электртермиялық пештерде қайта өңделеді;

• пайдаланылып болған май – Т«ЭКОТЕРРА» ЖШС;
• ағаш қалдықтары – «Каспий Коммуналдық Қызметі» ЖШС.

5.7. ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ЖӘНЕ ТЕҢІЗДЕГІ ЗЕРТТЕУЛЕР

«НКОК» компаниясы теңізде деректер жинау және теңіз суы мен түптік шөгінділердің химиялық 
құрамын талдау үшін, сонымен қатар балықтар популяциясын, бентос пен планктонды зерттеу 
үшін кешенді экологиялық мониторинг бағдарламасын жүзеге асыруда. 1994 жылдан бері жоба 
шеңберінде сан түрлі 900-ға жуық стансада мониторинг бойынша шамамен қырық теңіз зерттеуі 
жүргізілді. Жылына екі рет орындалатын зерттеулер барысында жиналған деректер ауа райы 
жағдайлары, су сапасы (тұздылығы, қоректік заттар мен металдардың мөлшері және т.б.), түптік 
шөгінділердің сапасы (металдардың мөлшері, көмірсутегілердің жалпы концентрациясы және 
т.б.) туралы мәліметтерді және биологиялық деректерді (микроорганизмдер, фитопланктон, 
зоопланктон, бентос және ихтиофауна) қамтиды. 

5.8. ПАЙДАЛАНУДАН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ШАРАЛАРЫ

Пайдаланудан шығару Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісімнің баптарымен, 
сонымен бірге нақты жоспарлау және уақтылы қаржыландыру арқылы реттеледі. Пайдаланудан 
шығаруды жоспарлау және орындау басқа кез келген техникалық жобадағыдай тәсілмен жүзеге 
асырылады. Нақты нысан үшін қолайлы нұсқаны анықтау мақсатында әрбір бағдарлама үшін 
қоршаған ортаға әсерді бағалау жұмысын жүргізу қажет.
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КАСПИЙДІҢ
ӨЗЕНДЕРІ
Каспий теңізіне 130 өзен құйылады, бірақ олардың тек алтауы 
ғана ірі және атырап түріндегі сағалары бар. Олар – Еділ, 
Терек, Сулак (Ресей), Жайық (Қазақстан), Кура (Әзірбайжан), 
Сефидруд (Иран) өзендері. Каспийге құйылатын судың жылдық 
ағынының 90% Ресей мен Қазақстан өзендерінің үлесінде. Еділ 
теңізге жылына шамамен 250 км3 су құяды.

Ірі өзендерден құйылатын тұщы судың мол ағыны арқасында 
Каспийдің солтүстік бөлігінің тұздылығы төмен және бұл 
өңірде тұщы су балықтарының көптеген түрлері мекендейді.

Өзендердің атыраптарындағы ландшафтылар бірегей болып 
келеді, оларда жануарлар мен өсімдіктер әлемінің сирек 
кездесетін өкілдері көп.
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6. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК

6.1. ЭНЕРГИЯ

«НКОК» компаниясының өндірістік нысандары электр энергиясы, жылумен және бумен жабдықтау 
тұрғысынан алғанда автономды жұмыс істейді. Жанама шығарындылар Баутин базасы және Атырау оқу 
орталығы сияқты қосалқы нысандар үшін электр энергиясын сатып алу салдарынан болады. «НКОК» 
компаниясының өндірістік операциялары барысында 2017 жылы тұтынылған энергияның жалпы көлемі 
29,8 млн. гигаджоульге (ГДж) тең болды, бұл 2016 жылы тұтынылған энергия көлемінен шамамен екі есе 
көп, бұл ретте мұнай өндіру көлемінің сегіз есеге ұлғайғанын ескеру керек. Осы көлемнің ішіндегі 0,12 
млн ГДж импортталды (сатып алынды).

Осы есепте алғаш рет энергияны пайдаланудың қалыптандырылған қарқындылығы (өндірілген өнім 
бірлігіне шаққандағы энергияның пайдаланылуы) бойынша деректер беріліп отыр: 2017 жылы ол 
мұнай баламасындағы тонна өнімге 2,36 ГДж құрады. Келешекте бұл шама «НКОК» компаниясында 
энергияның оңтайлы пайдаланылуын қамтамасыз етуге арналған нұсқау ретінде пайдаланылуы мүмкін.

2017 жылы «НКОК» компаниясы Атырау қаласындағы Атырау оқу орталығының қосалқы нысандарында, 
сонымен қатар Маңғыстау облысындағы Баутин теңіз операцияларын қолдау базасында және 
Қошанай алаңындағы қалдықтар өңдеу нысандарында энергиялық тиімділікті зерделеді. Осы зерттеу 
қорытындылары бойынша 2018-2020 жж. энергия тиімділігін арттыру және энергия үнемдеу жөніндегі 
бірқатар жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Ұсынылып отырған жобалардың бірі Баутин 
базасының асханасында су жылыту үшін күн қуатымен су қыздыратын коллекторлар орнатуды 
көздейді. Бұндай жобалардың тек экономикалық қана емес, сонымен бірге экологиялық пайдасы 
бар, атап айтқанда атмосфераға тарайтын (ластағыш заттектердің) шығарындылар көлемі, соның 
ішінде парниктік газ шығарындыларының көлемі азаяды және бұл «НКОК» компаниясының көміртегі 
әсерін төмендетуге қосқан үлесі болып табылады. 2018 жылы «НКОК» компаниясы осы бағыттағы 
жұмысты жалғастыруды және компанияның басты нысандарында энергетикалық зерттеулер жүргізуді 
жоспарлап отыр. «НКОК» компаниясы сонымен бірге жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалана 
отырып энергиялық тиімділікті арттыру және энергия үнемдеу жөніндегі басқа да әлеуетті жобалардың 
мүмкіндіктерін зерделеуді жалғастырады.

6.2. АЛАУДА ГАЗ ЖАҒУ

«НКОК» компаниясы жұмыстың штаттық режимінде алауда газ жақпау саясатын ұстанады.

Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасы бастапқыда жұмыстың штаттық режимінде газдың 
алауда жағылуын, яғни табиғи газдың артық көлемін «штаттық» жағуды есепке алмай әзірленген 
болатын, өйткені кез келген мұнай-газ жобасы мұнай өндіру барысында кәдеге жаратудың басқа 
экономикалық тұрғыда пайдалы тәсілін көздемейді. Керісінше, Қашаған кен орнын игерудің 
І кезеңінде өндірілген бүкіл газ өнім өндірудің қалыпты режиміне көшкен соң қойнауқатқа кері 
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Нақты мысалдың талдамасы 

«НКОК» компаниясындағы инновациялық 
технология
ГИДРОБИОНТТАР ГЕНЕТИКАСЫНЫҢ ЗЕРТХАНАСЫ 

 Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің сұратуы бойынша «НКОК Н.В.» компаниясы 
Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының шеңберінде балық ресурстары мен басқа 
да су жануарларын қорғау, көбейту және пайдалану саласында қаржылай көмек көрсету мақсатында 
гидробионттар генетикасы зертханасының құрылуын қаржыландырды. Каспий өңірінің кәсіпшілік 
мақсатындағы балықтардың аса бағалы түрлерін, соның ішінде Acipenseridae бекіре балықтарын аулау 
мен көбейтудегі маңызы зор. ХХ ғасырда қарқынды балық аулау, көбею жағдайларының бұзылуы 
және браконьерлік ауқымының кеңеюі салдарынан каспий бекіресі кәсіпшілік мәнін 
жоғалтты. Осы кезеңде Жайық – Каспий бассейніндегі бекіре тұқымдас балықтардың 
саны мен түрлік құрылымы біршама өзгерді. Бекіре тұқымдас балық түрлерінің 
қорлары 1990 жылдан бастап азая бастады, ол кезде балық аулау көлемі 
1930 тонна құраған болатын. Соңғы жылдары (2000 – 2008 жж.) балық 
аулау көлемі 326 180 тоннаға дейін азайды. 

Қазіргі уақытта бекіре тұқымдас балықтардың популяцияларын 
сақтау негізінен жасанды жолмен көбейтуге және бекіре балық 
өсіретін зауыттардан шабақтар шығаруға байланысты. Осыған 
байланысты бекіре тұқымдас балықтардың табиғи популяциясын 
көбейту мақсатында пайдаланылатын балық өндірушілердің 
генетикалық әртүрлілігін сақтау және қолдау мәселесі өзекті болып отыр. 
Генетикалық мониторинг әдістерінің енгізілуі жасанды жолмен көбейтуді 

айдалады, отын ретінде пайдаланылады немесе сатуға жіберіледі. Дей тұрғанмен, өндірістік 
операцияларды орындау барысында уақытша техникалық себептерге байланысты (мысалы, қосу-
реттеу жұмыстары, газдың аздаған мөлшерінің ысырма арқылы алау коллекторларына шығуы 
немесе пайдалану жұмысындағы істен шығулар кезіндегі біржолғы алауға шығарылуы) өңдеуге 
мүмкін болмайтын газды жоюдың анағұрлым қауіпсіз және тиімді тәсілі ретінде оны алауда жағу 
қажет болады. Осындай жағдайларда алауда жағылатын газ көлемі есептеліп, есепке енгізілуде.

«НКОК» компаниясының өндірістік операциялары барысында алауда жағылған көмірсутегі 
газының жалпы көлемі 2017 жылы рұқсат етілген көлемнің 24% құрады, атап айтқанда 104 
млн. ст. м3 (стандартты текше метр) болды. Алауда газ жағу көлемі 2017 жылы өткен жылғымен 
салыстырғанда, бұл ретте мұнай өндіру көлемінің сегіз есеге өскенін ескергеннің өзінде төмендеді. 
Пайдалану сенімділігінің көрсеткіштері күткенімізден жоғары болды және қосу-реттеу жұмыстары 
барысындағы жақсартылған технологиялық тұрақтылық бізге алауда газ жағу көлемін өндірілген 
газдың жалпы көлемінің 2,4% деңгейінде ұстауға мүмкіндік берді. 
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шамада оңтайландыруға, бекіре балық өсіретін зауыттардың тиімділігін арттыруға және бекіре балықтарын 
көбейту шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

Құрылған зертхана Қазақстандағы балық шаруашылығы саласындағы алғашқы және жалғыз генетикалық 
зертхана болып отыр. Зертханада Каспий теңізінің бекіре тұқымдас балықтарының барлық түрлерін 
сәйкестендіруге және олардың биологиялық әртүрлілігін бағалауға, генетикалық бағалау жүргізуге, 
аквамәдениет нысандары деректерінің генетикалық банкін толықтыруға және бекіре тұқымдас балық 
түрлеріне генетикалық мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы молекулалық-генетикалық 
әдістер қолданыла бастады.

Зертхана келешекте зерттеу жұмыстарының көлемдерін кеңейтетін және басқа да бағыттар бойынша 
жұмыстар жүргізетін болады, атап айтқанда: 

• Жайық-Каспий бассейнінің генетикалық қорын сақтау, басқару, паспорттау және мониторинг жүргізу 
генетикалық негіздерін әзірлеу;

• шағылыстыру схемаларын оңтайлы іріктеу және генетикалық тұрғыда сәтті тұқым алу үшін бекіре 
тұқымдастардың өндірушілерін генотиптеу әдісін пайдалану;

• генетикалық сәйкестендіру проблемаларын шешу және популяциялық түрлерін анықтау;
• аквамәдени түрлердің уылдырығының заңды түрде алынғанын растау;
• генетикалық бағалауға арналған жабдықтарды сертификаттау, су және биологиялық ресурстарды 

әкелу/әкету;
• Қазақстанның су қоймаларындағы балықтардың ДНҚ-ларын жинау және коллекциялау.

 
ӨЗДІГІНЕН ҰШАТЫН АППАРАТ (ДРОН)

2017 жылдың жазында «НКОК» компаниясының өндірістік операциялардың логистикасы тобы өздігінен 
ұшатын аппараттарды (ӨҰА немесе дрондар) түрлі салаларда пайдаланудың пайдалылығын тексеру үшін 
сынама бағдарламаны жүзеге асыруға кірісті: 

• құбыр желілерін қадағалау;
• қауіпсіздікті бақылау;
• алау мұржаларын және байланыс антенналарының 

діңгектерін тексеру;
• құстар мен итбалықтарды зерттеу жұмыстары;
• мұнай төгілімдерін қадағалау және жою;
• ауа сапасын бақылау;
• аудандары үлкен қойма алаңдарын қадағалау.

Сынақтар қанаттары бекітілген өздігінен ұшатын 
аппарат (ӨҰА) пен тікұшақ тәрізді ӨҰА үшін жер 
бетінде және су бетінде өткізілді. ӨҰА-қа түрлі 
датчиктерді, сонымен қатар бейнекамераларды, газ 
детекторларын (газ талдауыштарды) және тіпті түнде 
анықтайтын бейнекамералар мен жылу арқылы анықтайтын 
бейнекамераларды орнатуға болады.
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ӨҰА сынақтары бірден дерлік олардың тиімділігін дәлелдеді. Алау бастары алау мұржасының шыңында 
орналасқан және оларға жету қиындық келтіреді, алайда олар өндірістік операциялар үшін өте маңызды. 
Қауіпсіздікті сақтау мақсатында олар техникалық қызмет көрсету барысында тұрақты түрде алмастырылады. 
Алайда 2017 жылы дронды ұшырып, оның көмегімен жақын арақашықтықтан қадағалау барысында 
D аралындағы алау басының жақсы күйде екенін және алмастыру қажет еместігін анықтауға мүмкіндік 
берді. Бұл өндірістік операциялардың бір тәулікке немесе одан да көп мерзімге тоқтатылуына жол бермей, 
алау бастарын ауыстыруға кететін елеулі шығындардың үнемделуін әрі алауда қосымша газ көлемінің 
жағылмауын қамтамасыз етті.

Персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ӨҰА-ның маңызы зор: басқа жағдайда тікұшақпен ұшып, 
биікте немесе күрделі ауа райы жағдайларында жұмыс істеулері қажет болатын қызметкерлерге төнетін 
қатерлердің азаюы.

Сынақтар жүргізудің жазғы бағдарламасы енді басталады. 2018 жылы экстремалды жағдайлардағы 
жұмысты және келесі салаларда қолдануды тексеру үшін қысқы сынақтар жүргізіледі:

• итбалықтар мен құстарды қысқы зерттеу;
• мұз жағдайын зерттеу;
• теңіздегі іздеу операциялары (деректер нақты уақыт режимінде беріледі);
• сақтауға арналған қазандардың ішін қарап тексеру (уытты / жарылу қаупі бар атмосфераларда);
• теңіз кешенінің нысандарына ұсақ қосалқы бөлшектерді жеткізу;
• карталар (соның ішінде үшөлшемді) әзірлеу.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІН ЦИФРЛАНДЫРУ

НКОК Қашаған кен орнын игерудің І кезеңінде мұнай өндіруді оңтайландыру үшін ақпараттық 
технологияларды пайдалана отырып инновациялық шешімдер қолдануда. 

Flux ұңғыма ішіндегі қысым мен температура датчиктері 
Коллектор сипаттамаларына мониторинг жүргізудің дәстүрлі тәсілі – коллектор қабаттарының 
әрқайсысының жалпы дебиттегі үлесін анықтау мақсатында ұңғыманың жұмыс дебитін мезгіл-мезгіл 
өлшеп, ұңғымаішілік операциялар жүргізу. Ұңғымаішілік операциялардың осы әдісі «пайдалану 
каротажы» деп аталады. Ол коллекторды сенімді басқару үшін өте маңызды, алайда өнім өндіру 
көлемінен айрылуға және ұңғымаішілік операцияларды орындаушы персоналдың қауіпсіздігіне төнетін 
қатердің ұлғаюына соқтырады; бұл ретте осы әдіспен алынатын деректер тек бір ғана уақыт сәтінің 
сипаттамаларын көрсетеді.

ҚР «Жаңа технологияларды қолдану жөніндегі жол картасы» жобасы шеңберінде «НКОК» компаниясы 
бастапқы кезеңде ерікті түрде І кезеңдегі ұңғымаішілік операцияларсыз пайдалану каротажының жаңа 
технологияларын эксперименттік мақсатта сынау жұмысын орындауға және осы технологиялардың 
келешекте «зиятты» ұңғымаларда кеңінен қолдану мүмкіндігін қарастыру мақсатында алынған тәжірибе 
туралы хабарлауға келісті.

Қашаған жобасы үшін бұл үйреншікті инженерлік-техникалық міндет болған жоқ. Датчиктерді ұңғыманың 
диаметрі бар болғаны 14 см және түбі төңірегіндегі ұзындығы 600 м мұнай шоғыры аралығында бұрғылап 
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тесілген оқпанының айналасында орналастыру қажет болды. Бұл датчиктер жоғары температуралы және 
жоғары қысымды, құрамында жеміргіш-белсенді күкірт, сонымен қатар кейбір жағдайларда тау жыныстары 
мен құмның ұсақ бөлшектері бар ұңғыма флюидтері мен газ ортасында пайдалануға есептелген болуы 
қажет. Сигнал ұңғыманың шекараларында құралымы күрделі штуцерлер мен ернемектер орнатылған 
жоғарғы, аралық және төменгі интервалдарға бөлінген төрт километрлік оқпаны арқылы өтуі керек. 
Талшықты оптикалық байланыс желілері бұндай ұзын аралықта тиісті түрде жалғанбау немесе зақымдану 
салдарынан сенімсіз болуы мүмкін.

«НКОК» компаниясының сервистік мердігерлерінің бірі 2010 жылы Үндістанда және 2012 жылы Жапонияда 
ұңғымаларда іске асырылған WellWatcher Flux аппараттық технологиясын пайдалануды ұсынды. Қашаған 
анағұрлым күрделі кен орны болып табылады, өйткені қысымға және H2S болуына анағұрлым жоғары 
төзімділікті, сонымен қатар көптеген датчиктердің жұмысын қамтамасыз ету үшін алты есеге көп электр 
қуатын қажет етеді. Flux технологиясының артықшылығы сол, оны пайдалану кезінде сигналдар ұңғыма 
бетіне бағытталады, ал электр қуаты ұңғыма ішіндегі датчиктерге индукциялылық орауыштары арқылы 
сымсыз әдіспен беріледі (технологияның аты да осыған байланысты). Осының арқасында көп сатылы 
аяқтаудың бірнеше жүйесі шектерінде сигналды жоғалту мен электр қуатының берілісінде іркілістердің 
орын алу қатерлерін төмендетуге болады.

«НКОК» компаниясы Flux технологиясын байқап қарау туралы шешім қабылдады. ЕРС-2 аралы жанындағы 
ШҚ02-06 ұңғымасы оның прототипі бірнеше жыл зерделенгеннен кейін 2016 жылғы қыркүйекте мұнай 
өндіруді жандандырудан бұрын бар болғаны бірнеше ай ішінде Flux технологиясын қолдана отырып 
пайдалануға берілді.

2017 жылдың басында алынған тәжірибені бағалау және келешектегі қондырғылар үшін жетілдіру тәсілдерін 
қарастыру мақсатында жұмыс жиналысы өткізілді. Технологияны байқап қарау нәтижелері қарама-қайшы. 
Бір жағынан Flux жабдығын орнату шығындарды арттыруға және ұңғыманы аяқтау мерзімдерін үш аптадай 
уақытқа кідіртуге соқтырды. Кейбір датчиктер ұңғыманың оқпанында орнату және пайдалануға берудің 
күрделі процедурасы барысында зақымдалған болып шықты.

Оң қорытындысы – елуге жуық кварцты датчик жұмысқа жарамды күйде болды және енді мұнайға 
қаныққан құмның аршылған бетінде орнатылып, әр секунд сайын температура мен қысым туралы дәл 
деректер беріп тұр. Анағұрлым оң нәтижесі сол, мұнай кәсіпшілігі нысандарының қызметкерлеріне ендігәрі 
ШҚ02-06 ұңғымасына пайдалану каротажын жүргізу үшін қайта кіруді тұрақты түрде орындау қажет емес. 

Коллекторды үлгілеу
Flux технологиясын эксперименттік мақсатта сынау жұмысының нәтижелері келешекте мұнай кен 
орындарын игеру кезінде, ұңғымалардың барлығында ұңғымалық жағдайларды нақты уақыт режимінде 
бақылау үшін датчиктер орнатылған кезде зияткерлік құралдарды кеңінен пайдалануға үміттенуімізге 
негіз болып табылады. Алайда жекелеген ұңғымалардан алынған деректерді салыстырып, коллекторда 
болып жатқан процестердің жалпы көрінісін алмайынша олар құнды деп есептелмейді. Бұл мәселе 
компьютерлік үлгілеу жолымен шешіледі.

Ең алдымен коллектордың жерасты мұнай «көлі» еместігін есте сақтау маңызды. Ол сорғыш жөке секілді 
мұнаймен қаныққан кеуекті жыныстың бірнеше қабатынан тұрады. Микроскоптық деңгейде қарайтын 
болсақ, мұнай бөлшектері ұсақ қатынас кеуектер арқылы өнім өндіру ұңғымаларының оқпандарына 
жылжиды. Өнімді қабаттардың үстіне қатты жыныстың кеуектілігі азырақ қабаттар орналасқан, олар 
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«тұтқыштар» іспетті қызмет атқарып, мұнайдың жоғарыға жылжуына жол бермейді. Міне сол себепті 
мұнай коллекторда шоғырланады. Бұл жағдай бұрғылау құбыры коллектордың қатты жынысы мен 
жөке іспетті жынысын ашып, мұнайдың ұңғымаға, содан кейін жер бетіне жылжуына жол ашқанға 
дейін сақталады. Қысым мен коллектор қабаттарының сіңіргіштігі неғұрлым жоғары болса, мұнайдың 
қозғалу жылдамдығы да соғұрлым жоғары болады.

Бір алаңда мұнайдың ұңғымаға енуі жергілікті қысымның өзгеруіне себеп болады, бұл коллектордың 
басқа алаңдарына әсер ете алады. Геологтар мен коллекторды игеру жөніндегі инженерлердің 
міндеті – қысымның өзгеруі нәтижесінде мұнайдың жалпы дебитін оңтайландыру және коллектордағы 
мұнай қорының басым бөлігін тиімді өндіру үшін коллектордың құрылымын, сыйымдылығын және 
гидродинамикалық қасиеттерін зерделеу және әр ұңғыманың өнімділігін басқару. Қашаған кен орнында 
өндірілген газдың бір бөлігі жоғары қысымды қолдау мен мұнайдың өнім өндіру ұңғымаларына 
жылжуын қарқындату үшін белгілі бір ұңғымалар арқылы коллекторға кері айдалады. Осы газды айдау 
үшін қандай ұңғымалар жарамды? Және газ айдау басқа ұңғымалардағы мұнай дебитіне қалайша әсер 
етпек?

Осы сұрақтарға жауап беру үшін геологтар мен коллекторды игеру жөніндегі инженерлер 
коллектордың компьютерлік үлгісін құруда. Алдымен олар жерасты қабаттарының құрылымы 
мен жатыс сипатын көрсететін екі өлшемді және үш өлшемді сейсмикалық барлаудың барлық 
деректерін жүктеуді орындайды. Содан соң үлгіге ұңғымалар бұрғылау кезінде іріктелген жыныстар 
сынамаларын талдау қорытындылары бойынша бағаланатын мұнай мен тау жыныстарының белгілі 
физикалық қасиеттерін (атап айтқанда кеуектілігі мен сіңіргіштігінің шамаларын) қосады. Содан соң 
үлгіге пайдалану каротажының нәтижелері бойынша алынған қысым, температура және құйылым 
туралы деректер жүктеледі. Инженерлер мен геологтар ұңғымалар арасындағы тау жыныстарының 
орасан зор алаңында болып жатқан процестерге қатысты қосымша болжамдарды қабылдайды және, 
егер бұл болжамдар тура болса, алынған сандық шамалар үлгімен келісіледі. Өтпеген жағдайда 
коллектордың қадағаланып жатқан күйіне анағұрлым дәл сәйкестікті қамтамасыз ету үшін үлгіні 
түзету қажет болады.

«НКОК» компаниясы Қашаған кен орны үшін осындай үлгі әзірледі. Ол сейсмикалық барлау деректерін 
және оны құру кезінде барлау, бағалау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау барысында алынған 
ұңғымалық деректерді сараптамалық мағыналауға негізделген. Ол қолданыстағы ұңғымалардың 
келешектегі өнімділігін анағұрлым дәл болжау үшін өнім өндіру тәжірибесін ескере отырып түзетілген. 
Қашаған кен орнының ауқымы орасан зор болғандықтан, үлгі де саламызда құрылған көптеген 
үлгілермен салыстырғанда үлкен өлшемдерімен және анағұрлым жоғары күрделілігімен ерекшеленеді.

2017 жылы тамызда газды қойнауқатқа кері айдау басталысымен «НКОК» компаниясының коллекторды 
игеру жөніндегі инженерлері Қашаған кен орнының коллекторының күйі туралы мол деректер алды. 
Қысымның төмендеуі үлгі негізінде бастапқыда болжанғандағыға қарағанда әлдеқайда баяу болды. 
Осылайша, коллекторда айдалатын газ үшін орын аз қалып отыр, осыған байланысты Қашаған кен 
орнындағы тәулігіне 370 000 баррельге тең мұнай өндіру көлеміне бұрын жоспарланған мерзімдерден 
кейінірек қол жеткізілетін болады. 2018 жылы және одан кейінгі уақытта коллекторды игеру жөніндегі 
инженерлер мен басқа да мамандарға бұл көлемге қаншалықты кейінірек қол жеткізілетінін және толық 
жобалық қуаттарға мүмкіндігінше қысқа мерзімдерде шығуға ұмтылып жатқандығымызға байланысты 
оған қол жеткізу мерзімдерін жеделдету үшін қандай шаралар қолдануға болатынын анықтауға тура 
келеді.
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«Ауқымды деректер» 
Мұнай өндіру ісін цифрландыруға беталысты тоқтату мүмкін емес. Ол деректердің мол көлемін қажетті 
жылдамдықпен өңдеу үшін анағұрлым кең ауқымды және сенімді инфрақұрылымға инвестициялар 
құюды қажет етеді.

Қазіргі уақытта «НКОК» компаниясы осы мәселе бойынша жұмыс істеп жатыр және Атырау қаласында 
2018 жылдың басында пайдалануға берілуі жоспарланып отырған жаңа Деректер орталығының 
құрылысын жүргізуде. «НКОК» компаниясының Атырау оқу орталығымен іргелес ғимаратта орналасқан 
деректер орталығында есептеу операцияларына деген ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерді толық 
қанағаттандыру үшін мыңға жуық сервер орнатылатын болады. Құны шамамен 13 млн АҚШ долларына 
тең осы орталық Мюнхендегі, Миландағы және Қазақстандағы компьютерлік орталықтарды бір нысанға 
біріктіру арқылы жалпы шығындарды іс жүзінде қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл орталықта пайдалануды 
қамтамасыз ету үшін АТ инфрақұрылымының архитектурасы мен технологияларын жобалауға қатысты 
инновациялық технологиялар пайдаланылатын болады. Қазіргі заманғы жобаның арқасында Атыраудағы 
деректер орталығы 2017 жылғы желтоқсанда пайдалану сенімділігі саласында халықаралық деңгейде 
танылған стандарт болып табылатын Үздіксіз процестер институтының жіктемесіне сай Қазақстанда ІІІ 
деңгей бойынша сертификатталған алғашқы серверлік нысан болды. 

Инновациялар туралы қорытынды тұжырымдар
Елбасы Назарбаев өзінің 2018 жылғы 9 қаңтардағы «Қазақстан халқына жолдауында» салаларды өндіріс 
процестерін цифрландыру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып табиғи ресурстарды 
әлдеқайда тиімді пайдалану арқылы өнімділікті арттыруға шақырды.

«НКОК» компаниясы осы саладағы алғаш жол салушы болып табылады. Flux датчиктерін қолдану, 
коллекторды үлгілеу және деректер орталығын салу тәжірибесі цифрландырудың ақтық нәтиже емес, 
процесс болып табылатынын көрсетіп отыр. Осы ақпараттық технологиялардың әлеуетін толық іске 
асыру үшін әлі де көпжылдық инвестициялар мен сынама жобалар қажет болады. Кейде бәрі жоспар 
бойынша жүре бермейді. Алайда бұл процесті ол ұзақ мерзімді келешекте экономикалық тиімділікті 
арттыруға мүмкіндік беретін жағдайларда жүзеге асыру, тіпті жеделдету қажет. «НКОК» компаниясы 
Қазақстанның басқа салаларына экономикалық қызметтің өнімділігін және орнықтылығын арттыру үшін 
ондай шешімдерді енгізу тәжірибесімен бөлісу арқылы көмектесуге дайын.
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Қазақстанда жаңа технологиялар қолдану жөніндегі жол картасы 

2013 жылы мамырда «Қазақстанның мұнай-газ саласының өндіруші секторын ғылыми-технологиялық 

дамытудың жол картасы» атты елеулі құжат шықты. Бұл құжат 2010 жылдан бері НКОК акционері 

болып табылатын Royal Dutch Shell компаниясының жетекшілік етуімен әзірленді. Бұл құжат бойынша 

қазақстандық төрт ірі оператор (соның ішінде НКОК), жиырмаға жуық ғылыми ұйым, сонымен қатар 

мұнай саласындағы және мұнай кәсіпшілігіндегі қызметтер саласындағы халықаралық компаниялар 

бірлесіп жұмыс істеді.

Жол картасында он бес басымдықты міндетті шешуге арналған перспективалық баламалы 

технологиялар белгіленген, сонымен қатар оларды қай мерзімдерде енгізу қажеттігі мен бірнеше 

технологияны бір мезгілде әзірлеуді қалайша үйлестіруге болатыны бағаланған. 230 технологияның 

әрқайсысына әлеуетті құндылығы мен енгізу қарапайымдылығына қарай, Қазақстанда жергілікті 

қуаттар құру мен оқу мүмкіндіктерін жасауды ескере отырып баға қойылды. 

1. КОЛЛЕКТОРДЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1. Сейсмикалық барлау және деректерді өңдеу
1.2. Коллекторды сипаттау – геология, литология және қанығу деректерін мағыналау
1.3. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу және қадағалау
1.4. Тасбағанды талдау және деректерді мағыналау
1.5. Флюидтердің қасиеттерін зерттеу

2. КӘСІПШІЛІК ЖАБДЫҚТАРЫ
2.1 Тоттанудан қорғауға және күкіртті ортада пайдалануға арналған жабдықтар мен материалдар
2.2. Операцияларды мұз жағдайлары мен төмен температурада жүргізу
2.3. Күкіртті кәдеге жарату

3. ДЕБИТ ЖӘНЕ ФЛЮИД ДАЙЫНДАУ
3.1. Гидродинамикалық есептер мен құм енуін бақылау
3.2. Су пайдалану / су басу жағдайларымен күрес

4. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МЕН КЕН ОРНЫН ИГЕРУДІ БАСҚАРУ
4.1. Бұрғылау шығыстары және ұңғымаларды жайластыру
4.2. Кен орнының игерілуін бақылау: мұнай шығарылымын, соның ішінде ТМШ/КМШ оңтайландыру

5. ДЕҚОҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ
5.1. ТЖ ден қою және зардаптарын жою
5.2. Күкіртті ортада жұмыс істеу кезінде ДЕҚОҚ бойынша өндірістік қауіп-қатерлер деңгейін төмендету
5.3. Қоршаған ортаға әсер

Жол картасы 2017 жылы Қазақстанның мұнай-газ саласындағы технологиялық инновациялар 
процесімен танысу және сол процесті басқару үшін ұйымдық негіздемелік құжат ретінде 
пайдаланылуда. Энергетика министрлігі мезгіл-мезгіл жұмыс жиналыстарын өткізіп тұрады, 

оларда қатысушылар Жол картасын жаңартып, жаңа әзірленімдер мен олардың орындалу барысы 

туралы баяндайды. Мысалы, Flux жобасы (осы тарауда сипатталған) қолға алынғаннан кейін оның 

«Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу және қадағалау» атты 1.3-тарауы шеңберінде орындалуы 

туралы есеп берілді. «Коллектордың геологиялық-геофизикалық сипаттамасы» атты 1.3.1-тармағы 

шеңберінде «НКОК» компаниясы ҚР Геология комитеті үшін Ұлттық геологиялық дерекқорды әзірлеудің 

техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау жұмысын қаржыландырды. JIP бағдарламасын жүзеге 

асыру нәтижелері (нақты мысалдың талдамасын қараңыз) тікелей «Қоршаған ортаға әсер» атты 

5.3-тармаққа қатысты.

НКОК Қазақстанда жаңа технологияларды қолдану жөніндегі Жол картасының «Денсаулық, еңбек, 

қоршаған ортаны қорғау және операцияларды жүргізу» атты 5-тармақтың модераторы болып 

табылады.
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КАСПИЙДІҢ
АРАЛДАРЫ
МЕН ТҮБЕКТЕРІ
Каспий теңізінде ірі және орташа 50 арал бар. 
Бүгінгі таңда олардың басым бөлігі елсіз, 
бұрынғы уақыттарда кейбіреулерінде 
балықшылар поселкелері болған. Соңғы елді 
мекендердің бірі Ресейдегі Шешен аралында. Ал 
Каспийдің ирандық жағалауындағы Ашур-Ада 
атты жалғыз аралда теңіз өнімдерін өңдейтін 
зауыт салынған. Бұл зауытта ирандық қара 
уылдырықтың 50%-нан астамы өндіріледі.

Қазақстан аумағында 10 ірі арал мен архипелаг 
бар. Олардың бірқатары балық кәсіпшілігі үшін 
пайдаланылады. Итбалық аралдары 
архипелагының Құлалы деп аталатын ең үлкен 
аралында метеостанса мен ҚР ҰҚК шекара 
қызметінің техникалық қадағалау бекеті 
орналасқан. 

Каспийдің ең үлкен түбегі Маңғыстау Түпқараған 
мүйісімен аяқталады. Сонымен қатар 
қазақстандық аумақта көлемі жағынан екінші 
орын алатын Бозащы түбегі орналасқан. 
Каспийдің басқа түбектері арасынан Әзірбайжан 
астанасы Баку қаласы орналасқан Апшерон 
түбегін, Дағыстан жағалауындағы Аграхан мен 
Ирандағы Мианкале түбектерін атап өтуге 
болады.
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7. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАР

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.

Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша ең ірі жоба болып табылатын Солтүстік Каспий 
жобасының экономика үшін күшті ынталандырғыш әсері бар, ол Қазақстан азаматтарына жұмысқа 
орналасу мүмкіндіктерін беріп, жергілікті компаниялардың дамуына жол ашады. 

2017 жылы жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге төленген 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. 

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.

Жоғарыда аталған және басқа да экономикалық және әлеуметтік пайдалар келесі тарауда 
анағұрлым толығырақ сипатталады. 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАР

ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖЕРГІЛІКТІ 
ҚАМТУ

МИЛЛИАРД АҚШ ДОЛЛ.

13,7
МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛ.

17,4

МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛ.

570,0
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8. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
САЛА

Қазіргі уақытта Қашаған жобасы шеңберінде жергілікті халықтың тұрмыс деңгейін көтеруге 
тікелей жұмсалған қаражат көлемі жарты миллиард АҚШ долларынан біршама асады.

8.1. 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 салуға арналған, Солтүстік Каспий жобасы бойынша 
негізгі қызмет жүргізіліп жатқан Атырау және Маңғыстау облыстары арасында тең бөлінеді. 

2017 жылы аяқталған әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар

ЖОБА ОБЛЫС

Индер ауданының Аққала ауылындағы 120 оқушыға есептелген мектептің құрылысы Атырау

Атырау қаласының Ақжайық ауылындағы М. Отаралиев атындағы 120 орындық жалпы білім 
беру мектебінің құрылысы

Атырау

Автомобиль жолдарының құрылысы – 9 көше Атырау

Махамбет ауданының Махамбет ауылындағы үш қабатты 60 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы Атырау

Атырау жылуэлектрорталығы – «Нұрсая» 110 кВ электр тарату желісін жобалау және тарту Атырау

АЖЭО – «Нұрсая» 110/10/10 кВ қосалқы стансасы аралығындағы 110 кВ ЭБЖ желісінде 110-10 кВ 
«Жұмыскер» қосалқы стансасы мен 110/35/10 кВ «Көкарна» қосалқы стансасына тармақтары 
бар 110-10 кВ кабель ендірмесін салу.

Атырау

«Нұрсая» (Батыс) 110/10 кВ қосалқы стансасын жобалау мен салу және АЖЭО 110 кВ ашық 
тарату құрылғысын (АТҚ) екі ұяшыққа кеңейту

Атырау

Индер ауданының Көктоғай (Зеленый) ауылындағы отбасылық дәрігерлік амбулатория 
құрылысы

Атырау

Атырау қаласының Жұмыскер ауылында 200 орындық ауылдық клуб салу Атырау

Индер ауданының Индербор ауылында үш қабатты 60 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы Атырау

Мақат ауданының Доссор ауылында үш қабатты 60 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы Атырау

Махамбет ауданының Береке ауылындағы 250 орындық мектептің құрылысы Атырау
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ЖОБА ОБЛЫС

Ақтау қаласындағы көпфункциялы спорт кешенінің құрылысы. Маңғыстау

Ақтау қаласындағы 100 орындық жасөспірімдер үйінің құрылысы. Маңғыстау

Бейнеу ауданы ауылдарында автомобиль жолдарын төсеу Маңғыстау

Ақтау қаласының 32, 32 «А» мөлтек аудандарында, «Шығыс-1» мөлтек ауданында студенттер 
қалашығы құрамындағы 500 орындық студенттер жатақханасының құрылысы.

Маңғыстау

Ақтау қаласындағы мәдени нысанның (Достық үйі) құрылысы Маңғыстау

Қарақия ауданының Құрық ауылындағы 500 орындық жатақхана құрылысы Маңғыстау

1998 – 2017 жылдар аралығындағы кезеңде 187 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 

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобалар: кешенді тәсілдеме 

2017 жылы «НКОК» компаниясы Ақтау қаласының жаңа 33-ші ықшам 
ауданында әлеуметтік және инфрақұрылымдық бес жобаны орындады.

Маңғыстау облысының билік органдарымен тығыз қарым-қатынас «НКОК» компаниясы мен 
оның мердігерлеріне қаланың жаңа бөлігін жайластыруға қатысты кешенді және ұзақ мерзімді 
тәсілдеме қабылдауға мүмкіндік берді. 33-ші ықшам аудан жергілікті халықтың тұруына қолайлы 
орынға және қаланың көрікті жеріне айналып, тұрғындардың Компаниямыздың қызметі туралы 
оң көзқараста болуына елеулі ықпал етеді деген үміттеміз. Жобалардың бірі Достық үйі 
болып табылады, ол жақын арада ашылмақ. Аталған әлеуметтік-мәдени орталық Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының жиналыстарына арналған залдан, концерттік залдан және 
саммиттер шеңберінде жоғары деңгейдегі кездесулер өткізуге болатын мәжіліс залдарынан 
тұрады. Орталықтың басқа жайларында әлеуметтік-мәдени ұйымдарға арналған кеңселер, 
мектептен тыс оқыту орталығы, кітапхана, қолданбалы өнер музейі, мәжіліс залдары, би 
студиялары және т.б. орналасқан. 2017 жылы тағы бір жоба шеңберінде жаттығулар мен 
дәрістер, сонымен қатар муниципалдық және өңірлік деңгейдегі спорт жарыстары мен мәдени 

шаралар өткізуге арналған көп функциялы 
спорт кешені ашылды.

Қалған үш жоба бойынша әрқайсысы 280 
орындық балабақшалар салу көзделген.
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Жергілікті қамту және жұртшылықпен байланыс 
саласындағы саясаттар мен бағдарламалар туралы 
анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда 
жарияланған, 85-бетті қараңыз (7).

Анағұрлым нақты ақпарат

ұсыныстар негізінде облыстық әкімдіктермен тығыз қарым-қатынаста 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.

8.2. ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

«НКОК» компаниясы өзінің демеушілік және қайырымдылық 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 тиіс, әділетсіз нарықтық бәсекеге жағдай туғызбауы керек, 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 бөлінді. 2017 жылы «НКОК» 
компаниясы балалардың Бурабайдағы «Балдәурен» орталығына сапары мен демалысын және 
мәдени-ағарту іс-шараларын қаржыландырды.

8.3. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ САЛАСЫНДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕР

«НКОК» компаниясы жергілікті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді барынша 
пайдалануды көздейтін әлемдік деңгейдегі жобаны жүзеге асыруға ұмтылуда, бұл ретте 
жергілікті кадрлардың біліктілігін арттырып, жергілікті компаниялардың мүмкіндіктерін 
кеңейтеді.
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ЖАЛПЫ ТӨЛЕМДЕР МЕН ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ҮШІН ТӨЛЕМДЕР 
2004 – 2017 жж. (млн АҚШ долл.)

2017 жылы жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 328 млн АҚШ доллары жұмсалды, 
бұл жалпы шығындар көлемінің 32% тең, ал 2004 жылдан бастап жыл аяғына қараған шаққа дейін 
жергілікті тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге жұмсалған шығындар жалпы алғанда 13,7 млрд 
АҚШ долларынан астам қаражатты құрады10. Осы және басқа да деректер «НКОК» компаниясының 
жергілікті қамтуды пайдалануға ынталылығын айғақтайды.

8.4. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ: «НКОК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ САЯСАТЫ ЖӘНЕ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

«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.

10 Жергілікті тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің анықтамасы ҚР «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» заңында (2010 ж.) белгіленген Жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай 
әдістемесінде берілген. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңдағы «НКОК» 
компаниясы пайдаланатын жергілікті қамту анықтамасына сілтемені қараңыз 2010 жылға дейін 
«НКОК» компаниясы СКӨБК-ге сай жергілікті қамтуды есептеу әдістерін пайдаланып келді.

Төлемдердің жалпы мөлшеріЖергілікті ТЖҚ үшін төлемдердің мөлшері
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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.

2017 жыл бойынша Ақтау декларациясының орындалуы жөніндегі 
деректерді жаңарту: он басымдықты санат 

2016 жылы тұрақты даму туралы есепте көрсетілгендей, қазақстандық төрт ірі мұнай-газ 
операторы 2012 жылы Ақтау декларациясы шеңберінде «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата- 
сымен бірлесе отырып жергілікті қамтуды дамыту тұрғысынан алғанда тауарлар мен қызмет- 
тердің он басымдықты санатын анықтады. Біз оларды «10 басымдықты санат» деп атаймыз.

2017 жылы алдағы тендерлер қарсаңында «НКОК» компаниясы осы он басымдықты мүмкіндіктің 
үшеуіне, атап айтқанда шығыс материалдарына, клапандар шығаруға және қалдықтармен жұмыс 
істеуге қатысты семинарлар ұйымдастырды. Осы семинарлар жергілікті мердігерлерге «НКОК» 
компаниясының сатып алуға, біліктілікті алдын ала бағалауға және техникалық сипаттамаларға 
қатысты талаптары туралы анағұрлым толық ақпарат алуға мүмкіндік берді және оларға 
тендерлер барысындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатындағы даму бағыттарын 
анықтауға ықпал етті. Жергілікті компанияларға сонымен қатар «АЛАШ» жабдықтаушылардың 
бірыңғай дерекқоры ұсынылды. Семинарларға жергілікті 95 компания қатысты, ал халықаралық 
компаниялар олармен ынтымақтасуға мүдделі екендерін білдірді.

«НКОК» компаниясы 2017 жылы жергілікті компанияларға он басымдықты санат бойынша 
тауарлармен жабдықтау және қызметтер көрсету бойынша 125 келісімшарт берді.

Жергілікті компаниялардың НКОК көмегімен халықаралық 
сертификаттаудан өтуі 

10 қарашада НКОК Жергілікті қамту департаменті Атырауда 2017 жылы НКОК көмегімен 
халықаралық стандарттарға сәйкестік бойынша сертификаттаудан өткен жергілікті 15 
компанияға сертификаттар табыстау шарасын ұйымдастырды. Сертификаттан өту 
(ISO 9001 және OHSAS 18001 стандарттарына сәйкестік бойынша) жабдықтаушылардың 
жоғары деңгейдегі сенімділігі мен тұрақтылығы туралы куәландырады. «Атамекен» ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының өкілдері НКОК басшылығымен бірге осы компанияларды қол жеткізген 
жетістіктерімен құттықтады.
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2017 жылы «НКОК» компаниясы жергілікті қамтуды дамытудың бесжылдық бағдарламасын әзірлеп, 
қолдана бастады. «НКОК» компаниясы қазақстандық компанияларды тарту үшін қызметтің 
мақсатты салаларын және нақты іс-әрекет жоспарлары мен 2017 – 2021 жылдар аралығындағы 
кезеңде жергілікті қамту мүмкіндіктерін барынша кеңейтуге арналған кестелерді анықтады.

Жергілікті қамтуды дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасы «НКОК» компаниясының қазақстандық 
қоғамның экономикалық өсуін қамтамасыз етуге қатысуға, мұнай операцияларын өзара тиімді 
шарттар бойынша жүзеге асыру мақсатында жергілікті халыққа қолдау көрсетуге, жергілікті 
жабдықтаушылардың тиімді дамытуға және оларға өндірістік қуаттарын арттыруға көмек көрсетуге 
бағытталған.

Жоба бойынша келешектегі қажеттіліктерді талдау да жергілікті қамту мүмкіндіктерінің дамуын 
ескере орындалады және жоба шеңберіндегі ұзақ мерзімді сатып алу болжамына жинақталады.

«НКОК» компаниясының жергілікті қамтуды дамыту тәсілдемесі үш негізгі бағытты көздейді: 
жергілікті өндірістік қуаттарды ұлғайту; кәсіби дағдыларды дамыту және біліммен бөлісу; 
және жергілікті инфрақұрылымды дамыту.

8.5. ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫ ҰЛҒАЙТУ

Жергілікті жабдықтаушыларды дамыту басымдықты міндет болып табылады. Оның мақсаты – 
жергілікті компаниялардың жоба бойынша әлеуетті жабдықтаушылар ретінде біліктілік деңгейін 
бағалаудан өтуі, ал анағұрлым ұзақ келешекте ішкі және халықаралық нарықтардағы өзге 
тендерлерге қатысуға қабілетті болуы үшін оларға техникалық және басқарушылық мүмкіндіктерін 
жақсартуға қолдау көрсету.

Тек соңғы бес жыл ішінде бұрын шетелдік мердігерлер орындаған, жалпы сомасы 
төрт миллиард долларға тең отыз бес келісімшарт бәсекеге қабілетті жергілікті 
компанияларға берілді, олардың ішінде тікұшақ қызметтері, теңіздегі операциялар және 
жүк тасымалдау бойынша келісімшарттар да бар. 

2006 жылдан бастап шамамен 1 200 жергілікті компания НКОК ұйымдастырған семинарлар 
мен форумдарға қатысты. Олар тиісті келісімшарттық талаптармен таныстыру мақсатында жоба 
бойынша жалпы семинарлардан бастап, тендерлік ұсыныстарды әзірлеу және біліктілікті алдын 
ала бағалау процестері бойынша өткізілетін анағұрлым мамандандырылған семинарларға дейінгі 
түрлі деңгейде өткізілді.

2006 – 2017 жылдар аралығындағы кезеңде оператор екі жүзден астам жергілікті компанияға 
басқару, тауарлар мен қызметтерді сертификаттау саласындағы халықаралық стандарттар бойынша 
сертификаттар алуға көмектесті, осылайша «НКОК» компаниясының келісімшарттары үшін олардың 
бәсекеге жарамдылығы елеулі түрде артты. Оператор сонымен бірге жергілікті компанияларға 
Америка инженер-механиктер қоғамының (АИМҚ) және Америка мұнай институтының (АМИ) 
талаптарына сәйкес өз өнімдері мен қызметтерін халықаралық сертификаттау кезінде оларға 
қажетті қолдау мен қаржылық көмек көрсетті.

2006 – 2017 жылдар аралығындағы кезеңде «НКОК» компаниясы жергілікті компаниялардың 
Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде тендер жарияланған тауарлар мен қызметтер бойынша 
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техникалық шарттардың және халықаралық нормалар мен стандарттардың қатаң талаптарын 
орындау мүмкіндіктерін бағалау үшін олардың өндірістік алаңдарында үш жүзден астам техникалық 
біліктілік аудиті мен тексеру өткізді.

2006 – 2017 жылдар аралығындағы кезеңде Оператор жергілікті компаниялардың үш мыңнан 
астам қызметкері үшін тұйық кеңістікте жұмыс жүргізу, дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезіндегі 
өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері, электрондық жүйелер мен оларды құрастыру, биікте жұмыс 
жүргізу, жылжымалы кранды пайдалану және т.б. сияқты анағұрлым қажет тақырыптар бойынша 
мамандандырылған кәсіби-техникалық оқыту курстарын өткізді. Осы оқыту 2017 жылы 
қызметтің маңызды бағыты болды: тек сол жылдың ішінде «НКОК» компаниясы 110 
оқыту курсын ұйымдастырып, оларға мыңнан астам қазақстандық техникалық маман 
қатысты. Осындай оқыту «НКОК» компаниясының жергілікті қамту департаменті іріктеген 
жергілікті компанияларға өздерінің кәсіби базаларын жетілдіруге және халықаралық стандарттар, 
ережелер және қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын салалық қатаң нормалар бойынша 
қойылатын талаптарды орындауға мүмкіндік береді. 

«НКОК» компаниясының өкілдері Алматы қаласындағы Қазақстан-
Британ техникалық университетінде болды

6 қазанда басқарушы директор Бруно Жардэн бастаған НКОК делегациясы Алматы қаласындағы 
Қазақстан-Британ техникалық университетіне ат басын тіреді.

Университет қызметкерлері Теңіз академиясының, геология факультетінің және мұнай-газ 
индустриясының, бизнес-мектептің, мультимедиялық технологиялар және нанотехнологиялар 
факультеттерінің жұмысы туралы, сонымен қатар басқа да оқыту бағыттары туралы 
әңгімеледі.

Жардэн мырза студенттермен кездесіп, Солтүстік Каспий жобасы туралы лекция оқыды. Ең басты 
оқиға университет пен НКОК арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою болды.

Іс жүзінде НКОК пен ҚБТУ ынтымақтастығы бұрын басталған: 2010 жылы «НКОК» компаниясы 
университетке интернетке сымсыз қосылу жүйесін, ал 2016 жылғы желтоқсанда Алматы 
қаласындағы Инновациялық технологиялар паркінің аумағында бұрғылау бойынша оқу-жаттығу 
қондырғысын тарту еткен. (Осы тақырып бойынша анағұрлым толық ақпарат «НКОК» компаниясының 
2016 жыл бойынша тұрақты даму туралы есебінде берілген.) 
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8.6. КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ БІЛІММЕН БӨЛІСУ

Оператор шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру жөніндегі орта мерзімді 
және ұзақ мерзімді мақсаттарына жету құралы ретінде қазақстандық қызметкерлерді анықтау мен 
іріктеу және кейіннен оларды оқытып, «НКОК» компаниясында ұзақ мерзім еңбек етуге мүмкіндік 
беру үшін арнайы мақсатты бағдарлама әзірледі.

2017 жылдың мамыр айында «НКОК» компаниясының кадрлар директораты Көшбасшылық және 
менеджмент институтымен (КМИ) бірлесіп «Көшбасшылық» атты жаңа бағдарламаны орындауға 
кірісті. Бұл бағдарлама қазақстандық азаматтарды екі деңгейде: топ жетекшілеріне арналған 
алтыайлық курста және орта буын менеджерлеріне арналған бескүндік курста оқытуға бағытталған. 
2017 жылы осы бағдарлама шеңберінде 51 қызметкер оқудан өтті.

1998 жылдан бері 16 мыңнан астам Қазақстан азаматы НКОК қызметкерлері немесе НКОК көмек 
көрсететін жергілікті компаниялардың қызметкерлері ретінде түрлі оқу курстарынан өтті.

Жиырма жыл ішінде Оператор Солтүстік Каспий жобасын жүзеге асыру үшін жергілікті мүмкіндіктер 
жасау мақсатында жалпы алғанда шамамен 260 млн АҚШ долларын қызметкерлердің біліктілігін 
арттыруға және кәсіби оқытуға жұмсады.

8.7. ШЕТЕЛДІК МАМАНДАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КАДРЛАРМЕН АЛМАСТЫРУ

СКӨБК-нің XXVII бабында мұнай операцияларын орындауға тартылған қазақстандық персонал 
саны бойынша жалпы мақсатты көрсеткіштер белгіленген. 2017 жылы Қашаған кен орнын 
игерудің І кезеңі жобасының шеңберінде осы мақсатты көрсеткіштер бойынша жұмыс қазірдің 
өзінде асыра орындалды: 

• басшы лауазымдарының 75% жергілікті персоналдан тұрады;
• инженерлік-техникалық лауазымдардың, әкімшілік лауазымдардың және білікті мамандар 

атқаратын лауазымдардың 97% жергілікті персоналдан тұрады;
• жұмысшы және көмекші лауазымдардың 100% жергілікті персоналдан тұрады.

2015-2017 жылдар аралығында шетелдік қызметкерлер үлесінің азаюы

40%
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Нақты мысалдың талдамасы 

«Арнайы жобалар» үшін ерекше 
ризашылық!

2017 жылы «НКОК» компаниясы ұйымдастырған оқытудың арнайы жобасы жүзеге асырыла бастағанына 
15 жыл толды. 2002 жылдан бастап арнайы жобалар (АЖ) шеңберінде Қашаған кен орнын игеру 
жобасындағы өндіріс және техникалық қызмет көрсету жөніндегі операциялар үшін оқудан өткен және 
білікті кадр резервін құру мақсатында болашағынан үміт күттіретін жас кадрларды дамыту көзделген-
тұғын. Кадрлар бөлімінің директораттармен жұмыс жөніндегі маманы Ержан Тасқынғали АЖ шеңберінде 
оқыту жөніндегі өзінің жеке әсерлерімен бөлісті.

«Арнайы жобалар – қазақстандық ЖОО түлектеріне арналған бірегей оқыту бағдарламасы. Мен оны 
әрдайым «бірегей» деймін, өйткені «НКОК» компаниясы өз нысанында, атап айтқанда АОО-да жас 
мамандар үшін тағылымдамадан өтушілерге тасымалдау және тамақтандыру қызметін көрсетіп, тіпті 
өтемақы төлеп кәсіби оқытуды алғашқы болып ұйымдастырды!

Алғашқы арнайы жоба жүзеге асырылғаннан бері 1100-ден астам тағылымгер оқу бағдарламасын 
ойдағыдай аяқтап, Қашаған кен орнын игеру жобасына жұмысқа қабылданды. Бүгінде АЖ-ға қатысқан 
700-ден астам адам компанияның барлық дерлік бөлімдерінде жұмыс істеп жүр.»

Мен солардың бірімін
«2007 жылғы қазанда мен 3-ші АЖ аясында тағылымгер болдым. Бұл тағылымгерлерді іріктеу жөніндегі 
ең ауқымды бағдарлама болатын. Жобаға қатысу үшін бір мезгілде шамамен 330 тағылымгер іріктелді. 
Компания Қазақстанның барлық өңірлерінен жастарды біріктірді.

Біз ағылшын тілін үйрендік, содан кейін ғылыми-техникалық білім негіздерін – мұнай-газ саласына 
кіріспені игердік. Соңғы және ең маңызды кезең маманданым бойынша оқыту болды. Әр кезеңді 
тамамдаған сайын білімді тексеру мақсатындағы тестілеуден өттік. Көбіміз қай бөлімде жұмыс жасағымыз 
келетінін және немен айналысатынымызды білмедік. Бізді Қашаған жобасында жұмыс істеу жөніндегі бір 
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ғана басты арманымыз біріктірді. Осы арманымыз алға ілгерілеуімізге және ең үздік нәтижелерге қол 
жеткізуімізге негіз болды.

Мен кезінде Атырау оқу орталығында арнайы жобалар жөніндегі менеджер лауазымында жұмыс істеген 
Франческо Алессидің бізге келіп, АОО-да бір жұмыс орны бос екенін және сол лауазымға тағылымгердің 
кандидатурасын қарастырғысы келетінін айтқан күнді ешқашан ұмытпаспын. Ал 2009 жылдың маусым 
айында менің Қашаған жобасында жұмыс істеу жөніндегі арманым орындалды – мен келісімшарттар 
жөніндегі кіші администратор лауазымына жұмысқа қабылдандым. Менің жұмысым осылай басталды. Мен 
Кадрлар директоратының оқыту және біліктілікті арттыру бөлімінде топ жетекшісі болып жұмыс істедім. Бұл 
бөлім арнайы жобалар үшін кадрлар іріктеу және ұйымдық құрылым үшін жауапты. Сондықтан да арнайы 
жобаларды жүзеге асыру бойынша оқыту бағдарламасына «НКОК» компаниясының қанша күш-қуат, қаржы 
және басқа да ресурстар жұмсайтынын мен өте жақсы білемін.

Біздің бөлім тағылымгерлерді іріктеу мен АЖ ұйымдастыру үшін жауап береді, сондықтан мен «НКОК» 
компаниясының арнайы оқыту жобалары бағдарламасына қанша күш салатынын, қанша қаржы және 
басқа да ресурстарын жұмсайтынын өз тәжірибемнен білемін.

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен АЖ түлектерінің барлығын он бес жылдығымызбен құттық-
таймын! Тағы бір атап өткім келетіні – «НКОК» компаниясы АЖ тағылымгерлеріне көп нәрсе берді, енді 
арнайы жобалар шеңберінде алынған білімді пайдалана отырып, жұмыста жоғары көрсеткіштерге қол 
жеткізу арқылы жауап беретін кез келді. Өз басым бар күшімді салып жұмыс істеуді жалғастыра бермекпін 
және алған білімім мен жинақтаған тәжірибем және күш-жігерім арқасында «НКОК» компаниясының 
қойылған мақсаттарына ойдағыдай жетуіне кем дегенде өзімнің деңгейімде үлес қоса аламын деген 
үміттемін.

Сөзімнің соңында мен Арнайы жобалар үшін ерекше ризашылығымды білдіргім келеді!»

Ержан Тасқынғали,
Кадрлар бөлімінің директораттармен жұмыс жөніндегі маманы 
Бұрынғы 3-ші АЖ аясындағы тағылымгер
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2017 жылы басшы қызметкерлер арасында қазақстандық азаматтар үлесінің тағы да біршама өскені 
байқалды: бұл көрсеткіш алдыңғы жылғы 69% салыстырғанда 75%-ға дейін өсті. Бұл кеңселер 
мен қосалқы қызметтердің функцияларын қайта құрылымдауға байланысты болды («НКОК еңбек 
ресурстары» тарауын қараңыз).

2017 жылы болған өзгерістер ұйымды дамып келе жатқан және бизнес-процестерді дәйекті де 
тиімді пайдалануға ұмтылған анағұрлым тиімді, серпінді өнім өндіруші компания ретінде қайта 
құруға бағытталды. Бұл өзгерістер НКОК-та мінез-құлық мәдениеті мен қалаулы нормаларын 
қалыптастыру үшін орнықты негіз қалауға ықпал етті.

Жалпы алғанда 2017 жылдың аяғына қараған шақта «НКОК» компаниясының шамамен үш мың 
қызметкерінің ішіндегі Қазақстан азаматтарының үлесі 89%-ға тең және Солтүстік Каспий жобасына 
тартылған 10 000-нан астам адамның 92% Қазақстан азаматтары болып табылады. 

8.8. ІСКЕРЛІК ӘДЕП

Қызметіміздің барлық аспектілеріндегі негіз қалаушы қағидат – адалдық, ақ ниеттілік және 
әділдік және бізбен бірге жұмыс істейтін тұлғалардың барлығынан да осы қағидаттардың 
сақталуын талап етеміз.

Хабардарлық
«НКОК» қызметінің жалпы қағидаттары қызметіміздің барлық салаларына қатысты қолданылады 
және «НКОК» компаниясының әрбір қызметкерінің, соның ішінде тікелей еңбек шарты бойынша 
еңбек ететін қазақстандық персоналдың, уақытша қызметке тағайындалған қызметкерлердің және 
мердігерлер персоналының мінез-құлқына қойылатын талаптардың сипаттамасын қамтиды. Оның 
үстіне «НКОК» компаниясының барлық қызметкерлерінен негізгі құндылықтарымызға сәйкес 
қызметіміздің жалпы қағидаттарын қолдануға қатысты нұсқаулар берілген Іскерлік әдеп кодексінің 
талаптарын сақтау талап етіледі. Онда заңнама талаптарын және тапсырыс берушілермен, 
жергілікті халықпен және әріптестермен қарым-қатынас жасау ережелерін сақтау бойынша 
практикалық нұсқаулар берілген. Талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін персоналды хабардар 
ету бағдарламасы және мониторинг бағдарламасы әзірленген және енгізілген. 

Жабдықтаушылар
Мердігерлер мен жабдықтаушылар өздерінің келісімшарттық міндеттемелеріне сәйкес бізбен 
бірге орындайтын жұмыстарының барлық салаларында қызметіміздің жалпы қағидаттарын 
және Іскерлік әдеп кодексімізді сақтаулары қажет. Келісімшарттарға қол қою алдында «НКОК» 
компаниясымен бірлесіп жұмыс істеуге ниет білдірген барлық тараптардың тәуелсіз кешенді 
аудиті жүзеге асырылады. Содан кейін қатерлерге жүргізілетін бастапқы талдаудың нәтижелері 
бойынша кейбір компанияларға міндетті түрде оқудан өту туралы сұрату жолдануы мүмкін немесе 
олардың қызмет жүргізу тәжірибелерінің біз күткен болжамдарға сәйкес болуы мақсатында 
келісімшарттың ерекше талаптары белгіленуі мүмкін. 

Болжамды бұзушылықтар
«НКОК» компаниясында ешбір адам персоналдан заң бұзатын немесе қағидаттарымызға қайшы 
келетін іс-әрекеттерді орындауды талап ете алмайды. Егер қызметкер ондай әрекетке немесе 
нұсқауға тап болса, ол тергеу жүргізу және қажет болуы мүмкін шараларды қолдану үшін 
құпия түрде сол жағдай туралы супервайзеріне, «НКОК» компаниясындағы іскерлік әдеп және 
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нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға немесе сәйкестік мәселелері бойынша тікелей байланысу 
желісі арқылы хабарлауға құқылы. Сәйкестік мәселелері бойынша тікелей байланысу желісі сыртқы 
компания қызмет көрсететін веб-сайттан (http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), электрондық пошта 
адресінен (ncoc.hotline@deloitte.kz) және телефоннан (8 800 080 15 65) тұрады, кез келген адам осы 
құралдар арқылы аты-жөнін мүлде көрсетпестен Іскерлік әдеп кодексінің бұзылу ықтималдығы 
туралы хабарлай алады. Бұл желі 2017 жылдан бері жұмыс істейді.

«НКОК» компаниясының персоналы, жабдықтаушылары, мердігерлері немесе басқа да кез келген 
тараптар өздерінің алаңдаушылықтары немесе құндылықтарымыз бен қағидаттарымызға сәйкес 
келмеуі мүмкін жағдайлар туралы (соның ішінде құпия түрде) «НКОК» компаниясындағы іскерлік 
әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманға хабарлай алады немесе осы мақсатта тікелей 
байланысу желісін пайдалана алады. Бұндай хабарламалардың мазмұны құпия сақталады. Іскерлік 
әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманы мәлімдемені қарайды және көрсетілген 
жайттар расталған жағдайда компанияның басшылығы анықталған мән-жайларға сәйкес тиісті 
шаралар қабылдайды. «НКОК» компаниясы қызметіміздің жалпы қағидаттарының, Іскерлік әдеп 
кодексінің немесе Парақорлықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі басшылықтың не болмаса 
қолданылатын заңнама талаптарының бұзылуы мүмкін оқиғалар туралы хабарлаған адамдарға 
қатысты қандай да бір шара қолдануға жол бермейді.

8.9. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ

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

Саясаттар
«НКОК» компаниясының «Парақорлықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі нұсқауында» 
мемлекеттік лауазымды тұлғалармен кез келген қарым-қатынастың тікелей белгіленген іскерлік 
мақсаттармен және нормативтік талаптармен байланысты болуын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуын және қолданылатын кез келген халықаралық 
заңнамалық актілерге сай болуын қамтамасыз етуге арналған саясаттар мен процедуралар бар.11

11  АҚШ-тың Сыртқы экономикалық қызметтегі сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңы (FCPA) мен 
Ұлыбританияның Парақорлықпен күрес туралы заңы осы елдердің компаниялары мен азаматтарына 
қатысты, тіпті олар қызметтерін Қазақстанда жүзеге асыратынына қарамастан, қолданыла алатын 
екі шетелдік заң болып табылады.

«НКОК» компаниясының кадрлар саласындағы 
саясаттары мен оқыту бағдарламалары туралы 
анағұрлым нақты ақпарат www.ncoc.kz веб-сайтымызда 
жарияланған, 85-бетті қараңыз (8).

KazEnergy қауымдастығының стипендиялары туралы 
ақпарат www.kazenergy.com сілтеме арқылы таба аласыз.

Анағұрлым нақты ақпарат
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«НКОК» компаниясы өз персоналынан өзінің жеке қызметі мен «НКОК» қызметін жүргізуге 
қатысуы арасында мүдделер қайшылығынан аулақ болуды талап етеді.

«НКОК» компаниясы барлық мәмілелеріне белгіленген процедуралар мен келісімдерге сәйкес 
дәл және уақтылы бухгалтерлік есеп жүргізеді. Мердігерлер мен жабдықтаушылар өздерінің 
«НКОК» компаниясымен жасалған келісімшарттарының баптарына сай бізбен бірге орындайтын 
жұмыстарының барлық салаларында қызметіміздің жалпы қағидаттарын сақтауға міндетті.

Жоғарыда көрсетілгендей, талаптардың сақталмауына қатысты күмән немесе күдік туындаған 
жағдайда бұл туралы құпия түрде «НКОК» компаниясындағы іскерлік әдеп және нормаларға 
сәйкестік жөніндегі маманға хабарлауға болады немесе осы мақсатта тікелей байланысу желісін 
пайдалануға болады. 

8.10. ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУ

«НКОК» компаниясы өз қызметінің жалпы қағидаттарында Қазақстанның денсаулық, еңбек, 
қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық базасын 
жетілдіруге әдепті және сындарлы тәсіл қолдану жолын ұстануға міндеттенеді. «НКОК» 
компаниясы Қазақстанның энергетикалық және мұнай-газ салаларында жұмыс істейтін 
компаниялардың KazEnergy коммерциялық емес қауымдастығының белсенді мүшесі болып 
табылады. «НКОК» компаниясы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы Мұнай-
газ өнеркәсібі комитетінің құрамына кіреді. Осы ұйымдардың шеңберінде біз саламызға әсер 
ететін жалпымемлекеттік қызметтің өзекті мәселелерін талқылауға жиі атсалысамыз. «НКОК» 
компаниясы Америка сауда палатасының Қазақстандағы мүшесі болып табылады және шетелдік 
инвестициялар үшін ахуалды жақсартуға бағытталған ақпараттық-ағартушылық қызметке 
қатысуда.

«НКОК» компаниясы саяси мақсаттарға ешбір жарналар төлемейді. 

Нақты мысалдың талдамасы 

Табиғат қорғау заңнамасының реформасы
ЭЫДҰ
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) бүкіл әлем бойынша адамдардың әлеуметтік-
экономикалық әл-ауқатын арттыруға бағытталған саясатты қолдайды. ЭЫДҰ құрамына экономикалық 
көрсеткіштері ең жоғары 35 ел кіреді, және Қазақстан «Қазақстан-2050» стратегиясы шеңберінде 
осы ұйымға мүше болуға ұмтылуда. Бұл ұйым ЭЫДҰ-ға мүше елдердің, сондай-ақ ЭЫДҰ-ға кірмейтін 
елдердің үкіметтерінің тәжірибе алмасып, ортақ проблемаларды шешу үшін бірлесіп жұмыс істеуіне 
арналған платформа болып табылады.
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2017 жылдың 22 маусымда шығарылған «Қазақстанға кешенді елдік шолу, 
2-том» құжатынан жекелеген үзінділер. 

• Қоршаған ортаға келтірілген зиян үшін жанама төлемдер туралы: «ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі 

көрсетіп отырғандай, Қазақстан жауапкершілікті эмиссияларға рұқсатта алдын ала 

анықталған шектен асумен байланыстыратын келтірілген зиян үшін кінәнің болуына негізделген 

тұжырымдамадан бас тартып, оның орнына қоршаған ортаға іс жүзінде келтірілген зиян негізінде 

«ластаушы төлейді» деген қатаң жауапкершілік үлгісін қабылдауы тиіс».

• Мемлекеттік бақылаудың қаржылық және экологиялық мақсаттарының арақатынасын белгілеу 

туралы: «Қазақстандағы экологиялық жауапкершілік әлі күнге дейін зиян келтірілуіне жол 

бермеудің және оны түзетудің, уақыт өте шығарындыларды азайтудың және қолда бар ең үздік 

технологиялардың пайдаланылуын ынталандырудың орнына мемлекеттің пайдасына ақшалай 

өтемақы төлемін (негізінен қазыналық айыппұл ретінде пайдаланылады) есептеу мен жинауға 

негізделген».

• Кемсітпелі салықтар мен эмиссиялар үшін айыппұлдар туралы: «Мемлекет жекелеген өндіріс 

салаларына қатысты кемсітушілікті жойып, барлық өнеркәсіп салалары үшін салықтар мен 

айыппұлдардың бірыңғай мөлшерлемелерін белгілеуі және келтірілген зиянды бағалаудың да 

кемсітпейтін ережелерін анықтауы тиіс. Салықтар мен айыппұлдардың мөлшерлемелері 

шындыққа негізделген болып, халықаралық тәжірибеге сәйкес болулары қажет...»

• Қазақстанның Парниктік газдар шығарындыларына квоталармен сауда жасау жүйесі: «Бұл жүйе 

оның халықаралық нарықтардың талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету және болашақтағы 

біріктірілуіне дайындау үшін қосымша өзгерістер енгізуді қажет етеді... Компаниялар ережелердің 

нақты болмауына байланысты ҚазШКСЖ талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ете алмайды. 

Тиісінше, ҚазШКСЖ-ның осы бағдарлама аясында қоршаған ортаны қорғаудың негізгі міндеттеріне 

қолдау көрсетуге емес, нарыққа қатысушыларға қатысты талаптарға сәйкес болмау үшін 

айыппұлдар қолдануға бағытталған тағы бір механизмге айналу қатері бар».

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстан халқына жолдауында» 
Үкіметті «Үшінші жаңғыру» деген атқа ие болған билік тармақтарын реформалау шеңберінде ЭЫДҰ озық 
тәжірибелері мен ұсыныстарын қолдануға шақырды.

Алты ай өткеннен кейін ЭЫДҰ «Қазақстанға кешенді елдік шолу» (2-том) құжатын шығарды. Аталған 
шолу ЭЫДҚ мен Қазақстан Республикасының бірлескен бағдарламасы болып табылады, оның мақсаты 
– елдің дамуына кедергі келтіретін негізгі шектеулерді анықтау және талдау, сонымен қатар практикалық 
стратегиялық ұсыныстарды дайындау. 

«НКОК» компаниясы ЭЫДҰ-ның ұсынысын белсенді қолдап отыр, бұл ұсынысқа сай Қазақстан 
басқа экономикалық үлгілерде қабылданған тәжірибеге сәйкестікті қамтамасыз ету үшін табиғат 
қорғау заңнамасына кең ауқымды реформа жүргізуі тиіс. 

Бұл Қазақстан үшін де өзара тиімді, өйткені ол шетелдік инвестициялар үшін инвестициялық 
ахуалды жақсартуға және сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынталандыруды 
жақсартуға мүмкіндік береді.
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«НКОК» компаниясы мен оның акционерлері бірнеше жылдар бойы Қазақстанның табиғат қорғау 
заңнамасының қауіпсіздік мақсатында алауда газ жағуға қатысты бөлігіне реформа жүргізу мәселесін көтеріп 
келді. Мұнай-газ компаниялары электрмен жабдықтаудағы іркілістер сияқты жоспарланбаған оқиғалар 
орын алған жағдайда қысым мен өнім ағынын реттеу мақсатында технологиялық нысандарда табиғи газды 
алауда жағуға мезгіл-мезгіл мәжбүр болады. Алауда газ жағуды төтенше жағдайдағы қажетті қауіпсіздік 
шарасы ретінде қарастыратын көптеген елдерге қарағанда Қазақстан ондай шара үшін жоғары мөлшерде 
айыппұлдар мен салықтар салады. Осы реформалау бастамасы басқа да мұнай-газ компаниялары және 
инвесторлар, сонымен қатар KazEnergy қауымдастығы мен Америка сауда палатасы қолдады. 2016 жылы 
нормативтік-құқықтық актілерге алғаш рет газды алауда жоспардан тыс, технологиялық тұрғыдан еріксіз 
жағу үшін рұқсат етілген көлемдер белгіленген өзгерістер енгізілді. Бұл НКОК инвесторлары 2016 жылы 
Қашаған кен орнында өнім өндіруді жандандыру туралы шешім қабылдаған кезде маңызды фактор болды.

Ондай өзгерістер тура бағыттағы қадам болды, алайда энергетика саласына шетелдік инвестициялар 
тартуға әлі де кедергі болып отырған экологиялық реттеу саласындағы басты проблемаларды 
шешкен жоқ:

• Өндірістік операциялар барысында газды алауда жоспардан тыс, технологиялық тұрғыдан еріксіз 
жағу үшін рұқсат етілген көлемдер әлем бойынша өзге мұнай-газ өндіруші елдерде қолданылатын 
деңгейлерден әлі де алшақ.

• Іс жүзінде жоспардан тыс «газды алауда технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу» мен «газды алауда 
апаттық жағдайда жағу» (рұқсат етілген көлем нөлге тең) арасындағы айырмашылық әлі түсініксіз 
болып отыр.

• Қазақстанда алауда газ жағу көлемдерінен асып кеткен жағдайда компания қолданылатын 
айыппұлдарға қосымша мемлекетке қоршаған ортаға келтірілген «зиянның» орнын қандай да бір 
нақты зиян келтірілгенін дәлелдеу қажетінсіз автоматты түрде толтыруға міндетті. Бұл ереже ЭЫДҰ 
нормативтік ережелерінің басым бөлігінде қабылданған іргелі құқықтық қағидаттарға сәйкес келмейді. 

«НКОК» компаниясы бұндай тәсілдемені экологиялық тұрғыдан алғанда негізсіз деп есептейді: оқиға 
орын алған жағдайда алауда газ жағу кезіндегі шығарындылар көлемі жалпы алғанда көп емес, өйткені 
оқиғалар өте сирек орын алады; бұл көлем қоршаған ортаға әсерді бағалауда да ескерілген. Бұл 
ретте үкімет мұнай-газ саласы үшін ерекше мөлшерлеме қолданатынын айтып бағуда, алайда алауда 
газ жағу үшін қолданылатын мөлшерлеме өзге тұрақты көздерден атмосфераға тарайтын дәл сондай 
шығарындылар үшін қолданылатын мөлшерлемеден табыстардың мақсатты көрсеткіштеріне байланысты 
қаржылық себептер бойынша он есе көп. 

2017 жылдың аяғында Қазақстан Үкіметі ЭЫДҰ-мен бірлескен жұмыс тобын құрып, осы мәселелерді 
шешу бойынша шаралар қабылдады, осы жұмыс тобы 2018 жылдың аяғына қарай Экологиялық кодексті 
түпкілікті қайта қарау бойынша бірыңғай тұжырымдама әзірлеуі мүмкін. «НКОК» компаниясы мен оның 
акционер-инвесторлары Қазақстандағы басқа да компаниялар сияқты осы пікірсайыс шеңберінде өз 
ойларын ортаға салу мүмкіндігіне ие болуға үміттеніп отыр.
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9. ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ ҚАТЫСУ

9.1. ЖЕРГІЛІКТІ ЖҰРТШЫЛЫҚПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

«НКОК» компаниясы Атырауды мақтанышпен өз үйі деп атайды. «НКОК» компаниясының 
шамамен 3 000 қызметкері және Қашаған кен орнын игерудің І кезеңі жобасына тартылған 
мердігерлер мен жабдықтаушылардың бірнеше мың қызметкері Атырау мен Маңғыстау 
облыстарында тұрады.

«НКОК» компаниясының бас кеңсесі Қазақстанның Атырау қаласында, Солтүстік Каспий 
жобасы шеңберіндегі кен орындарына және Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы өндірістік 
нысандарына жақын жерде орналасқан. Біз жергілікті халық үшін ең қолайлы жұмыс беруші, 
сонымен қатар жергілікті қоғамдастықтың беделді мүшесі болуға ұмтылудамыз. Біз үшін өзіміз 
қызмет жүргізетін өңірлердің жергілікті халқы өте маңызды, өйткені біз оның бір бөлігіміз. Біз 
алаңдаушылық тудыратын және қызметімізге байланысты мәселелерге белсенді ден қоюға 
тырысудамыз және тұрғындардың құрметі мен сеніміне қызметіміздің нәтижелері, ақпарат 
ұсынудағы ашықтық және қызметімізге жергілікті халықтың қатысуын қамтамасыз ету арқылы ие 
бола алатынымызды мойындаймыз. Осы мақсатқа жетуде ерікті негізде тұрақты даму туралы есеп 
беру маңызды рөл атқарады.

«НКОК» компаниясы өзінің Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы арқасында жергілікті 
халыққа қолдау көрсететін әлеуметтік жауапты компания ретінде беделге ие болып отыр.

НКОК халықтың әлеуметтік осал топтарына қолдау көрсетуге бағытталған түрлі шараларға 
белсенді атсалысуда. Бұған мысал ретінде Атырау және Маңғыстау облыстарының көп балалы 
отбасыларының балаларын мектеп құралдарымен қамтамасыз ету бойынша республика бойынша 
жыл сайын өтетін «Мектепке жол» қайырымдылық акциясын келтіруге болады.

НКОК сонымен қатар Балаларды қорғау күніне, Жаңа жыл мерекесіне және басқа да мерекелік 
күндерге орайластырылған мерекелік іс-шаралар ұйымдастыру арқылы мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға көмек көрсетеді. Бұндай іс-шаралар мүмкіндіктері шектеулі балаларға өздерін қоғамның 
толыққанды мүшелері болып сезінуге көмектеседі және олардың дамуына, қарым-қатынас 
жасаудағы тосқауылдардан өтуге мүмкіндік береді.

«НКОК» компаниясы қызметкерлерінің өздері тұратын өңірлердегі қоғамдық өмірге белсенді 
қатысуын қолдайды. 

• 2016 жылдан бастап «НКОК» компаниясы жергілікті үкіметтік емес экологиялық ұйыммен 
бірлесе отырып, Жайық өзенінің жағасын тазалау бойынша «Атырау – таза қала» атты акция 
өткізіп келеді.

• НКОК әлі де Жазғы экологиялық мектептің демеушісі болып табылады, ондағы дәрістер апта 
бойына өткізіледі. Осы мектепте дәріс алушылар Каспий өңірінде тұрақты даму идеяларын 
одан әрі енгізуге бағытталған теориялық дәрістер мен практикалық экологиялық зерттеу 
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НКОК үлесі 

«НКОК» компаниясы Мақат ау-
данында және Атырау қаласында 
өзінің Демеушілік және қайырым-
дылық бағдарламасы аясында бірқа-
тар қайырымдылық іс-шараларын 
ұйымдастырды.

13 маусымда Компания Мақат ауданының Мүгедектер қоғамына арнайы жабдықталған «Газель» 
микроавтобусын сыйға тартты. Аталған шараға Мақат ауданының әкімі, Әлеуметтік қорғау 
департаментінің қызметкерлері, ардагерлер және жергілікті жұртшылық қатысып, «НКОК» 
компаниясына көрсеткен көмегі үшін өз ризашылықтарын білдірді.

Тағы бір іс-шара келесі күні Атырауда өтті және онда «БолашақК» қоғамдық қорына дәл сондай 
арнайы жабдықталған микроавтобус табыс етілді, сонымен қатар Атырау маңындағы Геолог 
поселкесіндегі емханаға микроавтобус сыйға тартылды. Бұл микроавтобус Қарабатан поселкесі 
мен «Болашақ» МГКДҚ маңындағы басқа да елді мекендердің тұрғындары үшін санитарлық көлік 
құралы ретінде пайдаланылатын болады. 

«НКОК» компаниясы әлемдік 
«Экспо-2017» көрмесінің 
бас демеушісі болып 
табылады

жұмыстарына қатысады. Жазғы мектептегі дәрістер мерзімдері бойынша жыл сайын тамыз 
айында атап өтілетін Каспий күніне жақын келеді.

• «НКОК» компаниясы Атырау облысында жол қозғалысы ережесін оқыту жөніндегі бастаманы 
жүзеге асыра бастады, ол көлік құралдарының қозғалысы қарқынды жолдарға жақын 
орналасқан бес мектептің оқушыларына жол қозғалысы ережесін оқытуды және пайдалы 
кеңестер беруді көздейді. Сонымен қатар балалар сыйлық ретінде жарық шағылыстыратын 
элементтері бар киім құралдарын алды, бұл құралдар оларға қараңғыда көлік жүргізушілеріне 
анық көрінуге көмектеседі.

• 2017 жылы біз «Болашақ» МГКДҚ маңындағы елді мекендердің (Қарабатан стансасы, Ескене 
стансасы және Таскескен) жергілікті билік органдарымен тұрақты қарым-қатынасымызды 
жалғастырдық. Осы қарым-қатынасымыз бізге халықты алаңдататын мәселелермен және оның 
әлеуметтік қажеттіліктерімен етене жақын танысуға мүмкіндік берді. «НКОК» компаниясына осы 
елді мекендердің балаларына Доссор ауылындағы (Мақат ауданы) Шәріпов атындағы мектеп-
интернатқа және Бесікті ауылының (Атырау қаласы) мектебіне дейін біраз жол жүруге тура 
келетіні, сонымен қатар Атыраудағы ең жақын емханаға дейін қоғамдық көлік маршрутын тез 
арада ұйымдастыру қажет екені туралы белгілі болды. НКОК пен жергілікті билік органдарының 
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ынтымақтастығы арқасында 2017 жылы осы елді мекендердің тұрғындарының пайдалануына 
жаңа, әлдеқайда қауіпсіз және жайлы автобустар табыс етілді.

• «НКОК» компаниясы мен оның қызметкерлері Наурыз және Жеңіс күні сияқты мерекелерге 
және жергілікті халық үшін маңызды болып табылатын басқа да іс-шараларға қатысады. 

Біз жыл бойына тұрғындармен тұрақты түрде ақпарат алмасамыз және Солтүстік Каспий 
жобасы бойынша алаңдаушылық тудырып отырған мәселелерді талқылаймыз. Мысалы, «НКОК» 
компаниясы өзінің 2016 жыл бойынша тұрақты даму туралы есебін жариялап, 2017 жылы арнайы 
ұйымдастырылған үш кездесу барысында туындаған сұрақтарға жауап берді. Алғашқы кездесу 
сәуірде өткен Атырау мұнай-газ конференциясы шеңберінде болды. Халықпен тағы бір кездесу 
5-мамырда Атырауда Тұрақты даму жөніндегі әлемдік кәсіпкерлер кеңесінің қазақстандық 
филиалының атқарушы директоры Артюхина Галинаның және Жайық-Каспий Орхус орталығының 
директоры Ізтілеуова Шынардың төрағалығымен ұйымдастырылды. Халықпен үшіні кездесу 
2-маусымда Ақтау қаласында «Жастар жетістіктері» қоғамдық қорының директоры Махамбетова 
Жақсыгүлдің төрағалығымен өтті.

«НКОК» компаниясында мүдделі тараптарға өзекті мәселелер бойынша хабарлау жөніндегі кең 
ауқымды бағдарлама әзірленген. Біз бұқаралық ақпарат құралдарымен белсенді жұмыс істеп, «НКОК» 
компаниясының веб-сайтын тұрақты түрде жаңартып отырмыз. Жергілікті кәсіпкерлерге Солтүстік 
Каспий жобасына қатысуға байланысты жаңа экономикалық мүмкіндіктерді іздеуге көмек көрсету 
үшін біз жоба бойынша жалпы таныстыру семинарларын өткізу мен салалық конференцияларға 
қатысудан бастап, жабдықтаушылардың тар шеңберлі аудиттері мен мамандандырылған оқыту 
курстарына дейінгі түрлі тәсілдермен ақпарат ұсынамыз. Қосымша ақпаратты «Жергілікті қамту» 
тарауынан қараңыз.

Кез келген тұрғын өзін алаңдататын мәселелермен бөлісе алады немесе құндылықтарымыз бен 
қағидаттарымызға сәйкес болмауы мүмкін жайт туралы (құпия түрде де) «НКОК» компаниясының 
іскерлік әдеп және нормаларға сәйкестік жөніндегі маманына хабарлай алады немесе осы 
мақсатта 2017 жылы қолданыла бастаған сәйкестік мәселелері бойынша тікелей байланысу желісін 
пайдалана алады. Қосымша ақпаратты «Іскерлік әдеп» тарауынан қараңыз.

9.2. «НКОК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ. ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТАРЫ

НКОК Қазақстандағы қалаулы жұмыс беруші болуға ұмтылуда.

«НКОК» компаниясы өтемақылар мен жеңілдіктер мәселелері бойынша заңнамалық талаптарды 
біршама асыра орындауда, аталған төлемдер мен жеңілдіктер бәсекелесуге жарамды және біз 
жұмысқа қабылдағымыз келетін білікті де ынталы қызметкерлерге ұсынуға лайықты деңгейде. 
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«НКОК» компаниясы өз жалақысының, өтемақылық төлемдер мен жеңілдіктер жинағының 
бәсекеге қабілеттілігін нарықтық зерттеулер жүргізу арқылы мұқият реттеп отыр. 2017 жылы 
«НКОК» компаниясы қызметкерлерінің ынталылығын және Компания ұсынатын өтемақылар мен 
жеңілдіктерге, жұмыс жағдайларына, басшылыққа, қызмет сатысымен өсуге қатысты мәселелер 
бойынша және басқа да мәселелер бойынша пікірлерін бағалау үшін олардың қанағаттану 
деңгейін зерделеді. Зерттеу нәтижелері өтемақы төлемдері мен жеңілдіктер жүйесін жақсарту үшін 
пайдаланылады, оның енгізілуі 2018 жылға жоспарланып отыр.

2017 жылдың төртінші тоқсанында «НКОК» компаниясы Жоба бойынша жұмыстар мен бұрғылау 
жұмыстарының аяқталуына байланысты Атыраудағы кеңселер мен қосалқы қызметтердің функция-
+ларын қайта құрылымдады. Өзгерістер енгізу нәтижесінде қайталанатын қызметтер жабылып, 2015 
жылы төрт агент-компанияны біріктіріп, «НКОК Н. В.» компаниясын құру арқасында ұйымның тиімділігі 
арттырылды. Өзгерістердің жүзеге асырылуы «НКОК» компаниясына 2016 жылы Қашаған кен орнында 
мұнай өндіру жұмысын қауіпсіз қайта бастауға мүмкіндік беру үшін кейінге қалдырылған болатын.

Осы оңтайландырылған құрылым компанияның ең қолайлы жұмыс беруші ретінде танылуына 
бағытталған тағы бір қадам болды, өйткені ол жергілікті қызметкерлерге қызмет сатысымен өсудің 
анағұрлым ерте кезеңінде әлдеқайда жауапты лауазымдарға тағайындалуға мүмкіндік берді. Бұның 
мақсаты шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру процесіне қолдау көрсету 
және шетелдік мамандардың санын одан әрі қысқарту болып табылады. Сонымен бірге «Шетелдік 
мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру» тарауын қараңыз.

Мәдени ерекшеліктерді құрметтеу және мүмкіндіктерді жүзеге асыру
НКОК еңбек қатынастарында заңсыз кемсітушіліктерге жол бермейді. Қызметкерлерімізге арналған 
Іскерлік әдеп кодексімізде жұмысқа қабылдау туралы шешім тек тиісті біліктілікке, сіңірілген еңбекке, 
жетістіктерге және кәсіби факторларға ғана негізделетіні көрсетілген.

НКОК үшін кез келген түрде қысымшылық көрсету, тіл тигізу қорқыту немесе қастандық жасау 
әрекеттері немесе сондай мінез-құлық мүлдем жат болып табылады. Басшылар қызметкерлерін 
қысымшылық көрсету әрекеттерінен қорғау және жұмыс орнындағы қысымшылық көрсету 
жайттарынан мазасызданатын қызметкерлер ондай мәселелерді құпия түрде талқылай алатын 
ахуал тудыру үшін жауапкершілік атқарады.

«НКОК» компаниясы жұмыс орнында қызметкерлердің біріне бірі құрметпен қарауы негіз 
қалаушы қағидат болып табылатын, үнемі жетілу жалпы мақсат ретінде белгіленген, ал жекелеген 
қызметкерлердің проблемалары дұрыс қабылданып, қызметкерлерге және олардың мансабына 
зиян келтірмей оңынан шешілетін ашықтық ахуалын қалыптастыруға мүдделі.

2017 жылға қараған шақта НКОК персоналының 33% әйелдер құрады. 2017 жылы екі әйел НКОК 
жоғарғы басшылығы құрамына енді.
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Еңбек даулары мен шағымдар
«НКОК» компаниясында еңбек даулары мен шағымдарды қарау жөніндегі нақты саясаттар 
мен процедуралар әзірленді, олар мердігерлер мен қосалқы мердігерлерге қатысты да бірдей 
дәрежеде қолданылады. Еңбек даулары мен шағымдарды қарау процедуралары қызметкерлердің 
проблемаларын басшылықтың қаперіне жеткізуге және шағымдарды наразылық еңбек 
жанжалына ұласпай тұрғанда ашық, тиісті түрде және дер кезінде қарау мен реттеуді қамтамасыз 
етуге арналған. Қызметкерлер өздерінің шағымдарын қысылмастан және жұмыстан шығаруы 
мүмкін деген қорқынышсыз еркін және ашық мәлімдей алады. «НКОК» компаниясы кез келген 
қызметкер берген кез келген жазбаша шағымды қабылдауға, тіркеуге және қарауға міндетті. 
Қызметкерлер өздерінің пікірлері бойынша олардың еңбек құқықтарын бұзатын шешімге шағым 
келтіруге құқылы. Егер еңбек дауы немесе шағым «НКОК» компаниясының ішінде реттелмесе, олар 
ҚР тиісті ресми тұлғаларына берілуі мүмкін. Заңнамаға сай «НКОК» компаниясы да, оның мердігер 
ұйымдары да қызметкерлерді заңды еңбек акцияларына қосылуға немесе қосылмауға мәжбүрлей 
алмайды және қызметкердің жұмыс орны мен оған тиесілі жеңілдіктерді сақтауға тиіс.

«НКОК» компаниясының саясаттары мен процедуралары мердігерлеріміз бен қосалқы мердігерлердің 
еңбекақыларының уақытылы төленуін, тұрғынжайлардың жағдайлары мен асханалардың күйін 
қадағалайды. 

9.3. АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫНА КЕШЕНДІ АУДИТ ЖҮРГІЗУ

НКОК көптеген жылдар бойы өзінің ұйымдық құрылымы ішінде адам құқықтарына құрметпен қарауды 
қолдау жұмысын жүргізіп келеді. Біздің тәсілдемеміз бірнеше негізгі элементтен тұрады, олар: 

• қолданылатын заңнама мен нормативтік-құқықтық актілердің сақталуы;
• мүдделі тараптарымызбен тұрақты түрде талқылау және қарым-қатынас жасау;
• өз қызметімізді жүзеге асырып жатқан өңірлердегі жергілікті халықтың жалпы әл-ауқатын 

жақсартуға тікелей немесе жанама үлес қосу;
• тиісті мәселелер қарастырылатын қызметіміздің жалпы қағидаттарын, Іскерлік әдеп кодексін 

және «Парақорлықпен және жемқорлықпен күрес жөніндегі басшылықты» сақтау. 

Өз қызметкерлерімізге қатысты бұндай тәсілдеме заңнаманы сақтаудан, қызметкерлердің жеке 
деректерінің қорғалуын қамтамасыз етуден, мәдени ерекшеліктерге құрметпен қараудан және 
кадрлар саласындағы бағдарламаларымыз бен саясаттарымызды үнемі жетілдіруден тұрады 
(«НКОК еңбек ресурстары» тарауын қараңыз).

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

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
«НКОК» компаниясында өз қызметкерлерін, нысандарын, іскерлік ақпаратын және басқа да активтерін 
қорғау мақсатында тиісті бағдарламалар мен қауіпсіздік пен күзетті қамтамасыз ету шаралары 
әзірленген. «НКОК» компаниясының өндірістік алаңдарында қатерлерді бағалаудың тексеруден 
өткен, құрылымдалған әдіснамасы негізінде әзірленген қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламасы 
енгізілген. «НКОК» компаниясы өз қызметі жүргізілетін алаңдарда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
қатысты тиісті заңнама мен нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын сақтайды және жергілікті 
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және республикалық құзырлы қорғау органдарын тарта отырып, инфрақұрылымның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселесіне кешенді және үйлестірілген тәсілдеменің қолданылуына ықпал етеді.

«НКОК» компаниясы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мердігерлерінен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мен адам құқықтарын сақтау жөніндегі ерікті қағидаттарды сақтауды талап етеді.

2017 жылы бопсалаушы вирустың шабуылы 

2017 жылдың 12 мамырында «НКОК» компаниясы әлем бойынша WannaCry атты бопсалаушы 
вирустың шабуылына ұшыраған көптеген компаниялардың бірі болды.

Шабуыл мұнай өндірісіне әсер еткен жоқ және қауіпсіздік саласында қиындықтар туғызған жоқ. 
Вирустың шабуылына кеңселердегі бірнеше компьютерлер мен серверлер ұшырады. Компанияның 
ақпараттық технология (АТ) жөніндегі мамандарының шұғыл әрекеттері бопсалаушы вирустың 
одан әрі тарауына жол бермеуге ықпал етті. Серверлердегі деректердің резервтік көшірмелері 
жасалды. Деректер қалпына келтіріліп, жүйелер көп кешікпей қалыпты жұмыс істей бастады.

«НКОК» компаниясының қорғау жүйесі қауіпті анықтады, алайда шабуылдың бетін қайтара алмады. 
«НКОК» компаниясының АТ бөлімі Microsoft компаниясымен бірлесіп келешекте қорғану деңгейін 
арттыру әдістері бойынша жұмыс істеуде. «НКОК» компаниясы сонымен бірге кибершабуылдардан 
қорғау бағдарламасын енгізді, ол шабуылдардың бетін қайтаруға (соның ішінде процестерге 
өзгерістер енгізуге), осалдық факторларын бағалауға, желілік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және 
қызметкерлер арасында киберқауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға көмектесуге бағытталған.
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10. ЕСЕП БЕРУ ПРОЦЕСІ

10.1. ҚАҒИДАТТАР

«НКОК» компаниясы өз қызметінің жалпы қағидаттарына және Солтүстік Каспий бойынша ӨБК-нің 
тиісті баптарына сай мүдделі тараптарына тұрақты даму туралы толық және ашық есеп ұсынады.

Осы есеп халықаралық озық тәжірибеге сәйкес әзірленген; негізге алынатын құжат – «Мұнай-
газ саласының кәсіпорындарына арналған тұрақты даму туралы ерікті нысандағы есеп беру 
жөніндегі нұсқаудың» (2015 ж. нұсқаудың) 3-басылымы (2015 ж.). Біз белгіленген көрсеткіштер мен 
процестерге қатаң түрде сәйкес болу арқылы 2015 жылғы нұсқауда көзделген қағидаттарға сай 
осы есептің өзектілігін, ашықтығын, дәйектілігін/жүйелілігін, толықтығын және дәлдігін қамтамасыз 
етуге ниеттіміз.

Ұсынылған деректер «НКОК» компаниясының акционерлері мен Қазақстан Республикасы атынан 
әрекет ететін қадағалаушы және бақылаушы органдар үшін әзірленген қоршаған ортаны қорғау 
және Солтүстік Каспий жобасының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері туралы есептердің 
мазмұнына толығымен сәйкес келеді.

10.2. МӘНДІЛІК

Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық 
қауымдастығының 2015 жылғы басшылыққа алынатын нұсқауларына сәйкес мәнділікке 
талдау жүргізілді. 

Анықтама
Есеп беруге арналған негізгі көрсеткіштер Мұнай өнеркәсібі өкілдерінің қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі халықаралық қауымдастығының 2015 жылғы Нұсқауының жалпы талаптары ескерілген 
«НКОК» компаниясының 2015 жылғы бойынша тұрақты даму туралы пилоттық есебінде берілген. Жоба 
бойынша елеулі болуы мүмкін проблемаларды анықтау кезінде мүдделі тараптармен қарым-қатынас, 
мәселелердің шешілуін бақылау және БАҚ тарапынан келіп түсетін сауалдар сияқты факторлар да 
ескерілді.

Басымдықтарды белгілеу
Төменде жиынтығында мәселелердің басымдықтарына және оларды есепке енгізуге ықпал ететін 
критерийлер берілген: мүдделі тараптардың белгілі бір мәселелерді көтеру жиілігі, дерекқорымызда 
бар жауаптар әзірлеуге арналған материалдар көлемі, бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
жарияланымдар және өзектілік қағидатын сақтау. Есеп құрылымы тұрақты дамудың әлеуметтік, 
экономикалық және экологиялық аспектілері арасындағы өзара байланыс үлгісі негізінде әзірленген, 
ол 2015 жылғы нұсқауда «Есептің құрылымы» тарауында сурет түрінде берілген.
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10.3. ДЕРЕКТЕР ХАТТАМАЛАРЫ

Оператор он жылдан астам уақыт ішінде қоршаған ортаны қорғауға, еңбек қауіпсіздігіне, өндірістік 
және қаржылық операцияларға байланысты қызмет туралы деректер жинау және талдау үшін 
қолданылатын сенімді басқару жүйелері мен басқа да жүйелерді әзірледі, олар қадағалауды 
және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында Солтүстік Каспий жобасының 
акционерлеріне, сонымен қатар ӨБК бойынша Өкілетті Орган мен ҚР түрлі деңгейлердегі 
мемлекеттік органдарына берілетін есептерге енгізіледі. Бұл есепте аталған тараптарға ұсынылатын 
ақпарат көздері мен есептік деректер пайдаланылады. 2015 жылғы нұсқауға сай есептілікке 
қойылатын талаптар мен ҚР тиісті талаптары арасында (мысалы, өлшем бірліктерінде немесе 
анықтамаларда) айырмашылық анықталған жағдайда біз Қазақстан Республикасының талаптарын 
басшылыққа аламыз және көрсеткіштер кестесінде тиісті ескертпе жасаймыз.

10.4. СЫРТҚЫ КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС

«НКОК» компаниясы 2017 жылдан бастап жұртшылықтың ұсынысы бойынша мүдделі тараптардан 
тұрақты даму туралы есеп әзірлеуге арналған тікелей бастапқы деректер алу мақсатында Сыртқы 
консультациялық кеңес (СКК) шақырады. Атыраудағы Жайық-Каспий Орхус орталығының 
өкілі Шынар Ізтелеуова жетекшілік ететін осы кеңес Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы 
экологиялық және әлеуметтік үкіметтік емес ұйымдардан, сонымен қатар кеңестің Қазақстанның 
басқа өңіріндегі тәуелсіз мүшесінен алынған бастапқы деректерді біріктірді. НКОК өкілдері 2016 
жылғы есеп бойынша және 2017 жылғы есептің жобасы бойынша ой-пікірлер мен ұсыныстар 
алу үшін Кеңестің Атыраудағы және Ақтаудағы мүшелерімен бірнеше рет кездесті. Нәтижесінде 
«НКОК» компаниясы мүдделі тараптардың көптеген ұсыныс-пікірлерін, соның ішінде қалдықтарды 
өңдеу жөніндегі анағұрлым толық ақпарат, парниктік газ шығарындылары, су тұтыну және электр 
энергиясы үшін «шикі мұнай баламасындағы тоннаға шаққандағы» «қарқындылықтың» сандық 
көрсеткіштерін, 2017 жылы жүзеге асырылған әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалардың 
толық тізбесін ұсынуға, сонымен қатар Интернет желісінде жарияланған бұрынғы тұрақты даму 
есептерінен анықтамалық материалдарды анағұрлым белсенді пайдалануға қатысты ойларын 
ескерді. НКОК пен СКК есеп жобасын әзірлеу кезіндегі ынтымақтастықтың пайдалы тәжірибе 
болғанын атап өтті. Бірлескен талқылаулар «НКОК» компаниясының экология саласы мен әлеуметтік 
саладағы қызметінің оң нәтижелерін, сонымен қатар анағұрлым жіті көңіл бөлуді және жақсартуды 
қажет ететін мәселелерді анықтауға мүмкіндік берді.

10.5. СӘЙКЕСТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

«НКОК» компаниясының ақпарат жинау және есептер әзірлеу жүйесі он жылдан астам уақыт 
бойына акционерлердің түрлі аудиторлық тексерулерінен және тәуелсіз талдаудан, сонымен қатар 
тиісті мемлекеттік бақылаушы органдар тарапынан жүргізілген тексерулер мен талдаулардан өтті.

ҚР заңнамасына сәйкес «EnEco Solutions» компаниясы (Орал, Қазақстан) 2017 жыл бойынша 
парниктік газдардың тікелей эмиссияларын түгендеу туралы есептілікке тексеру жүргізді.

«НКОК» компаниясы келесі стандарттар бойынша сертификаттар алды:
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ІЗТЕЛЕУОВА 
Шынар Орманбекқызы
Атырау қаласы

АРТЮХИНА 
Галина Викторовна
Алматы қаласы

ОСИН 
Кирилл Владимирович
Ақтау қаласы

МАХАНБЕТОВА 
Жақсыгүл Шахзадақызы
Ақтау қаласы

ЧЕРНОВА 
Галина Хростофоровна
Атырау қаласы

БИСЕНОВА 
Жібек Қуанғалиқызы
Атырау қаласы

ШИЛІБЕКОВА 
Айгерім Сенбекқызы

Атырау қаласы

«Тұрақты дамуға арналған табиғат 
пайдаланушылардың қазақстандық 
қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің атқарушы директоры 
(BCSD Kazakhstan)

«Қазақстан экологиясы және 
өнеркәсібі» журналының бас 
редакторы 

Қазақстан Республикасының 
қоршаған ортаны қорғау, «жасыл» 
экономика және тұрақты даму 
мәселелері жөніндегі ұлттық 
сарапшы

«Эко Маңғыстау» Үкіметтік емес 
мекемесінің директоры 

Қоршаған ортаны қорғау, эко-
туризмді дамыту және еріктілік 
қозғалыс салаларындағы азаматтық 
көшбасшы

«Жастар жетістіктері» қоғамдық 
қорының директоры

 Азаматтық қоғамды дамыту 
мәселелері жөніндегі «Маңғыстау 
облысының азаматтық альянсінің» 
негізін салушы

«Глобус» экологиялық-құқықтық 
бастама орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы 

Атырау облысында инвестор 
компаниялар іске асырып 
жатырған әлеуметтік-
инвестициялық жобаларға қатысты 
қоғамдық бақылау мен қоғамдық 
сараптама жасауды ұсынушы

Дәрігер-педиатр, дәрігер-
реабилитолог

«БолашақК» қоғамдық қорының 
құрылтайшысы

«БолашақК» Оңалту орталығының 
директоры

Халел Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік 
университетінің бірінші 
проректоры 

Орталық Азиядағы аймақтық 
қауіпсіздік мәселелері, сондай-ақ 
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің 
экологиялық аспектілері бойынша 
маманданған саяси ғылымдар 
саласындағы философия докторы

«Жайық-Каспий Орхус орталығы» 
қазақстандық филиалының 
директоры

Сыртқы консультациялық кеңес
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• OHSAS:2007 «Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері»;
• ISO:2004 «Экологиялық менеджмент жүйелері»;
• ISO:2008 «Сапаны басқару жүйелері».

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

10.6. МҰНАЙ-ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІ ӨКІЛДЕРІНІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ (IPIECA) 
КӨРСЕТКІШТЕРГЕ СӘЙКЕСТІК КЕСТЕСІ

ЕСЕПТІЛІККЕ ШОЛУ IPIECA КӨРСЕТКІШТЕРІ БЕТ

Солтүстік Каспий жобасы SE13 10

Денсаулық пен еңбек қорғау HS1, HS2, HS3 25

Технологиялық қауіпсіздік және активтердің тұтастығы HS5 26

Тұщы су E6 28

Парниктік газдардың эмиссиялары E1 30

Биоәртүрлілік және экожүйелерің қызметтері E5 35

Су қоймаларына төгінділер E7 38

Парниктік газдарға жатпайтын атмосфералық шығарындылар E8 38

Мұнайдың қоршаған ортаға төгілуі E9 41

Қалдықтар E10 44

Пайдаланудан шығару және қалпына келтіру шаралары E11 45

Энергия E2, E3 48

Газды алауда жағу E4 48

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар SE4 59

Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы SE4 61

Жергілікті қамту: «НКОК» компаниясының саясаты және бағдарламалары SE5 62

Жергілікті өндірістік қуаттарды ұлғайту SE7 64

Кәсіптік-техникалық оқыту және біліммен бөлісу SE17 66

Шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен алмастыру SE6 66

Іскерлік әдеп SE9, SE11, SE12 69

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу SE11, SE12 70

Жалпымемлекеттік қызметке қатысу SE14 71

Жергілікті жұртшылықпен қарым-қатынас SE1 74

«НКОК» компаниясының еңбек ресурстары. Еңбек құқықтары SE15, SE16, SE18 76

Адам құқығы SE8, SE9, SE10 78
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(1)
• Қашаған кен орнын игеру жобасының негізгі кезеңдерінің тарихы 

НКОК / СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
• Жобаны жүзеге асыру кезіндегі қиындықтардың нақты сипаттамасы 

НКОК / СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ / ЖОБАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Күкіртке қатысты жұмыстарды ұйымдастыру (нақты мәселені талдау) 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

(2)
• Денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жалпы саясат 

НКОК / ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ
• Қауіпсіздік мәдениетін арттыру бағдарламасы 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Алтын ережелер 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Алғышарттарды талдау 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Қауіпсіз жұмыс жағдайын қалыптастыру - хабарлау (SAFE-R) 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Алтын ережелердің көрнекі қолданылуын бақылау жүйесі (GRuVIS) 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Жұмыс орнында нұсқама беру 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
• Персоналдың денсаулығы 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА / ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

(3)
• Қоршаған ортаға әсерді бағалау 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / CАЯСАТТАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР

• Аялық экологиялық зерттеулер және мониторинг 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / CАЯСАТТАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР

• Экологиялық сезімталдық карталарын әзірлеу 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / CАЯСАТТАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР

• Каспий теңізіне «нөлдік төгінді» саясаты 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / ҚАЛДЫҚТАР

(4)
• Каспий итбалығын зерттеу жұмыстары 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / БИОӘРТҮРЛІЛІК 
ЖӘНЕ ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Итбалықтарды қорғау шаралары 
ЖАРИЯЛАНЫМДАР / СОЛТҮСТІК КАСПИЙ АЙМАҒЫНЫҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

• Құстарды зерттеу жұмыстары 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / КАСПИЙ ӨҢІРІНДЕГІ 
ЭКОЖҮЙЕНІҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

• Солтүстік Каспийдегі биоәртүрлілікті сақтауға арналған қорықтардың қысқаша тарихы 
ЖАРИЯЛАНЫМДАР / СОЛТҮСТІК КАСПИЙ АЙМАҒЫНЫҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

• Киіктерге ен салу 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / КАСПИЙ ӨҢІРІНДЕГІ 
ЭКОЖҮЙЕНІҢ БИОӘРТҮРЛІЛІГІ

АНАҒҰРЛЫМ НАҚТЫ АҚПАРАТ
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• Қорғалатын табиғи аумақтар 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / БИОӘРТҮРЛІЛІК 
ЖӘНЕ ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Солтүстік Каспийдегі теңіз зерттеулері 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2015 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / БИОӘРТҮРЛІЛІК 
ЖӘНЕ ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

(5)
• Ауа сапасын бақылау стансаларының орналасуы 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / АТМОСФЕРАҒА 
ТАРАЙТЫН ПАРНИК ГАЗСЫЗ ШЫҒАРЫНДЫЛАР

• Жұмыстың штаттық режимінде алауда газ жақпау саясаты 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК / ГАЗДЫ АЛАУДА ЖАҒУ

• Нақты мәселені талдау - «Болашақ» МГКДҚ шығарындыларының қауіпсіздігі (2016 ж.) 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

• H2S дегеніміз не? 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

(6)
• «НКОК» компаниясының мұнай төгілімдерін жоюға дайындықты қамтамасыз етуге қолданатын тәсілдемесінің сипаттамасы 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР / МҰНАЙ ТӨГІЛІМДЕРІН ЖОЮҒА ДАЙЫНДЫҚ
• «НКОК» компаниясының Мұнай төгілімдерін жоюға дайындықты қамтамасыз ету жөніндегі өңірлік бастамадағы жетекші рөлі 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / МҰНАЙДЫҢ 
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТӨГІЛУІ

• Мұнай төгілімдерін жоюға арналған жабдықтар 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ / МҰНАЙДЫҢ 
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТӨГІЛУІ

• «НКОК» компаниясының мұнай төгілімдерін жою жөніндегі 2010 ж. шығарылған кітапшасы 
ЖАРИЯЛАНЫМДАР / МҰНАЙ ТӨГІЛІМДЕРІН ЖОЮҒА ДАЙЫНДЫҚ

• Каспий өңіріндегі мониторинг бойынша жарияланым 
ЖАРИЯЛАНЫМДАР / КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС БӨЛІГІНДЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ

(7)
• Жергілікті қамту саласындағы саясат 

НКОК / ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ
• Мердігерлерінің табысқа жету тарихы (жүктеп алу мүмкіндігі бар бейнеролик) 

НКОК / ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ / МЕРДІГЕРЛЕРІМІЗБЕН ТАНЫСЫҢЫЗ
• Cатып алу процесі 

НКОК / ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ / ЖЕТКІЗІЛІМДЕРДІ БАСҚАРУ
• Жабдықтаушылар біліктілігін бағалау процесі 

НКОК / ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА / / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ / ЖЕТКІЗІЛІМДЕРДІ БАСҚАРУ
• Жергілікті қамту жөніндегі кітапшасы (2016 ж.) 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР / 2014 Ж. ҚАШАҒАНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ
• «Тату көршілік қатынасты қолдау» кітапшасы (2012 ж.) 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР / ӘЛЕУМЕТТІК КІТАПША
• Ақтау декларациясының сипаттамасы, 2012 ж. 

НКОК / ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДА / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ / ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚЫЗМЕТ / 
ӨНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУ

• Ерте тендерлер (нақты мәселені талдау) 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА / ЖЕРГІЛІКТІ ӨНЕРКӘСІП 
ҚУАТТАРЫН ҰЛҒАЙТУ

(8)
• Компаниясы қызметінің жалпы қағидаттары 

ІСКЕРЛІК ӘДЕП ЖӘНЕ НОРМАЛАРҒА СӘЙКЕСТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
• Іскерлік әдеп кодексі 

ІСКЕРЛІК ӘДЕП ЖӘНЕ НОРМАЛАРҒА СӘЙКЕСТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
• «НКОК» компаниясы ұсынатын оқу бағдарламаларының түрлері 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА / КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУ 
ЖӘНЕ БІЛІММЕН БӨЛІСУ

• ҚБТУ-дағы Drill-Sim 5000 бұрғылау тренажерін пайдаланып оқыту 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ / 2016 Ж. БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП / ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА / КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУ 
ЖӘНЕ БІЛІММЕН БӨЛІС
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