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«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Экологиялық саясаты
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес пен тәуелді ұйымдары (бұдан әрі
– Компания) тұрақты дамыту қағидаттарына бейілділігін білдіреді және өз
қызметінің негізгі басымдықтарына қоршаған ортаны қорғауды (бұдан әрі –
ҚОҚ) және қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмауды жатқызады.
Компания қоршаған ортаның ластануына байланысты шығындар мен залалға
қатысты мүлдем төзбеу қағидатын ұстанады.
Осы Саясатты іске асыру үшін Компания басшылығы ол орындайтын
және мердігерлік ұйымдар олардың орындалуын талап ететін мынадай
міндеттемелерді өзіне қабылдайды:
1. ҚОҚ саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы, халықаралық
және ұлттық стандарттар, ішкі құжаттардың талаптарын бұлжытпай сақтау.
2. Осындай әсердің салдарларын жою жөніндегі шаралар алдында қоршаған
ортаға теріс әсерді болдырмау бойынша алдын алу шараларының
артықшылығын қамтамасыз ету.
3. Климатты, биоалуантүрлілікті сақтау бойынша барлық болуы мүмкін
шараларды қабылдау, ластанған жерлерді қалпына келтіру бойынша
жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ жер қойнауы учаскесін пайдалану құқығын
тоқтатқаннан кейін келісімшарттық аумақта қоршаған ортаны қалпына келтіру.
4. Қоршаған ортаға тікелей және жанама эмиссияларды жалындатып жағу
және қысқартудың нөлдік деңгейіне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау.
5. Қоғамдастықты және мүдделі тараптарды міндетті хабардар ете отырып
салу кезеңінен тарату кезеңіне дейін Компанияның өндірістік объектісінің
қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалауды (ҚОӘБ) жүргізу және осы ақпаратты
ашық дереккөздерде орналастыру.
6. Қосымша стратегиялық ҚОӘБ және ірі инфрақұрылымдық жобаларды не
экологиялық сезгіш аумақтарда жұмыстарды іске асыру бойынша тәуекелдерді
бағалауды жүргізу, сондай-ақ мүдделі тараптардың пікірлері мен
қызығушылықтарын ескеру.
7. Авариялар және мұнай құю кезінде қоршаған ортаның ластану қауіптерін
мейлінше азайту мақсатында барлық жабдықтар мен құбырлардың авариясыз
жұмыс істеуі мен пайдалануын қамтамасыз ету.
8. Сирек және жануарлардың бағалы түрлерінің де жоғалып кету қаупінде
тұрған тіршілік ортасы ретінде ерекше құндылығы бар ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарда қызметті жүзеге асырмау.

9. Өндірістік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру кезінде
биоалуантүрлілікке әсерін ескеру және жануарлардың қоныс аудару жолдарын
сақтау.
10. Келісімшарттық аумақтарда заңсыз аң аулау, балық аулауға жол бермеу
және өз қызметкерлерімен, сондай-ақ мердігерлік және қосалқы мердігерлік
ұйымдардың қызметкерлерімен өсімдік және жануарлар әлемінің объектілерін
пайдалану.
11. Компания қызметінің теріс әсерінен қоршаған ортаға зиянды толық
көлемде өтеу.
12. Өндірістік процестердің энергия тиімділігін арттыру және энергия
менеджменті жүйесінің негізгі сипаттамаларын мониторингілеу, өлшеу және
талдау негізінде ресурстардың тиімді пайдаланылуын басқару.
13. «Жасыл офис» қағидаттарын енгізу және қадағалау.
14. Қоғамдастық, акционерлер, ҚОҚ саласындағы мемлекеттік уәкілетті
орган және мүдделі тараптар алдында Компания қызметінің маңызды
экологиялық аспектілері туралы ашық коммуникациялар, хабардар болу және
тұрақты есептілікті қамтамасыз ету.
15. Міндеттер мен жауапкершілікті бөлу, оны қолдау және тиімді жұмыс
істеуі үшін өкілеттіктер ұсыну жолымен ҚОҚ саласында басқару жүйесі мен
көрсеткіштердің тұрақты жақсаруын қамтамасыз ету.
Осы Саясатта білдірілген Компанияның міндеттемелері ҚҚС саласындағы
мақсаттарды анықтау үшін негіз болып табылады, Компанияға, мердігерлік
ұйымдарға таратылады және серіктестермен Компанияның іскерлік қарымқатынастар жүйесіне енгізіледі.
Компания басшылығы осы Саясатты іске асыру үшін барлық қажетті
ресурстардың ұсынылуына жауапты болады.
Осы саясатты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарының
қолдануы белгіленген тәртіппен ұқсас саясатты әзірлеу және бекіту немесе
ұйымдардың ішкі құжаттарын осы Саясатқа сәйкес келтіру жолымен жүзеге
асырылады.

