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«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ)
тұрақты дамуы жөніндегі есеп компанияның
2015 жылғы қызметінің қаржылық емес
тұстары туралы ақпаратты ашады.
Назарыңызға ұсынылатын бұл есеп тұрақты даму
(бұдан әрі- ТД) саласындағы GRI G4 халықаралық
есептілік стандартының кеңейтілген нұсқасына
сәйкес дайындалып, ашық және айқын ақпаратты
ұсынуға бейімділігімізді көрсетеді.
Біз өз жұмысымызда барлық мүдделі тараптардың
қатыстырылғандығын арттыруға ұмтыламыз және
экологиялық, экономикалық және әлеуметтік аспектілерді біздің күнделікті қызметімізге біріктіру үшін
барлық күшімізді саламыз.
Тиімділік көрсеткіштері қаржылық, әлеуметтік
көрсеткіштерді, сондай-ақ қауіпсіздік, денсаулықты
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсеткіштер туралы ақпаратты қамтиды.
Біздің ықпалымыздың шекараларын анықтау,
сондай-ақ аспектілердің маңыздылығын анықтау
үшін біз талдау жүргізіп, енгілес тәуелді ұйымдар
(ЕТҰ) және бірлескен кәсіпорындар (БК) ақпаратын
біріктірдік.
ҚМГ қаржылық қызмет көрсеткіштері барлық ҚМГ
ЕТҰ бойынша шоғырландырылған деректерді өзіне
қамтиды. Әлеуметтік және экологиялық деректер
50%- дан астам қатысу үлесімен ҚМГ активтері
туралы ақпаратты қамтиды.
Ұйымның сыртқы ықпалы біздің қызмет ету
өңіріміздегі жергілікті қоғамдастықтарға экономикалық және экологиялық салдарларын бағалау
және клиенттерден кері байланысты талдау арқылы
өлшеледі. Биотүрлену мен су көрсеткіштері ықпалы
тиетін өңірлер туралы ақпаратты аша отырып, ұйымнан тыс жердегі ықпалды қамтиды.
Сонымен қатар, еуропалық еншілес компания КМГ
International-дің көрсеткіштерін қосқан жоқпыз, өйткені олар ЕО заңнамасы нормаларына сәйкес әрекет
етеді, сондай-ақ, GRI G4 стандарттарына сәйкес
тұрақты даму туралы жеке есеп жариялайды.
Біз өз көрсеткіштеріміз бен осы саладағы басқа
компаниялардың көсреткіштеріне бенчмаркинг

жүргізуге арналған IOGP стандарттарына сәйкес
есеп береміз.
Мұнай-газ саласында 80 000 астам жұмыс
орнын беретін ұлттық компания, ірі жұмыс
беруші, сондай-ақ Қазақстандағы энергия
ресурстарының басты өндірушісі бола тұра ҚМГ
экономикалық ықпалымыздың маңыздылығын
мойындап, қызметіміздің нәтижелері мен
жетістіктері бойынша ақпаратты кеңінен ашуға
тырысады. Ұсынылған ақпарат теңгерімделген,
біздің міндеттіріміз бен қиыншылықтарымызды
халықаралық және өңірлік деңгейде көрсетеді,
сондай-ақ әрі қарай даму үшін қызмет бағыттарын бөліп көрсетеді.
Мүдделі тараптармен қарым-қатынасты дамытуда халықаралық нарықтағы жоғары бәсекелестік жағдайында салмақты шешімдер шығару
мен сенімгерлік қатынастарды сақтау үшін
айқындылыққа үлкен мән беріледі. Осы себепті
биылғы жылы есептілік ұлттық валюта теңгемен
де, АҚШ долларымен де ұсынылады.
Берілген деректер өзгерістер динамикасындағы
2014-2015 жылдардағы ҚМГ компаниялар
тобының қызметі туралы ақпаратты ашады.
Кейбір негізгі индикаторлар үшін соңғы 3 жылдағы деректер жарияланды. Кейбір мәліметтер
бойынша құрлықтағы және теңіздегі жобалар
туралы мәліметтер жеке-жеке ашылады.
Есеп құрылымы ҚМГ тұрақты даму бойынша
жұмысының стратегиялық бағыттарына сәйкес
келеді: қауіпсіздік мәдениеті мен экологиялық
көрсеткіштерге басты назар салынған қызметкерлеріміз бен жұмыс орындарымыз. Сондай-ақ
қызмет өңіріндегі жергілікті қоғамдастықтар
үшін бастамалар мен серіктестерімізбен бірге
іске асырылатын жобалар бойынша практикадан
алынған мысалдар келтіріледі.
ҚМГ тұрақты дамуы жөніндегі есепті Директорлар кеңесі бекітеді және корпоративтік сайта
жариялау арқылы дәне баспа басылымдарын
таратумен мүдделі тараптарға мәлімделеді. Бұл
есеп сырттай куәландыруға жатпайды.
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«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының үндеуі
Құрметті серіктестер мен акционерлер!
Іскери абырой сияқты көрсеткіштерсіз бүгінгі
күні компанияның нарықтық құнын арттыру
мүмкін емес, ал тұрақты даму индексі іскери
әлем үшін бизнесті өркениетті жүргізудің
маңызды көрсеткіші, компания қызметінің
қоршаған орта, еңбек қауіпсіздігі, корпоративтік басқару, кадрлық және әлеуметтік
мәселелер аспектілері бойынша тікелей
нәтижесі болып табылады.
Қазақстанның мұнай-газ саласының жетекші
ойыншыларының бірі ретінде ҚМГ тұрақты
даму бағдарламалары мен әлеуметтік
жауапкершілікке ерекше назар салуын талап
етеді.
Біз назарларыңызға ұсынып отырған
қаржылық емес есептілік компанияның
экология, өндіріс қауіпсіздігі, әлеуметтік
жауапкершілік, персоналды дамыту және
жұртшылықпен байланыс саласындағы қызметі туралы мәліметтерді қамтиды.
Есепті 2015 жыл бұл бағыттарды өөзгерту
белгісімен өтті. Жұмыстың бұл бағыттары
үшін жауап беретін бөлімшелеріміздің
тиімділігі едәуір артты. Бүгінгі күні біз
денсаулық пен еңбек қауіпсіздігін қорғау
саласында едәуір өзгерістерге қол жеткізілді
деп сенімділікпен айта аламыз.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқарма төрағасы
Сауат МЫҢБАЕВ

Экология саласында эмиссияны төмендету,
қалдықтарды қайта өңдеу және кәделеу
бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді. Біз
экологиялық қауіп-қатерлерге мониторнг
жүргізіп, үнемі қоғамдық тыңдалымдар
ұйымдастырамыз, сұхбаттасуға дайынбыз
және қоршаған ортаны қорғауды басқару
жүйесін тұрақты жетілдіріп отыруға
ниеттіміз.

Біз мұнайдың әлемдік нарығындағы
дағдарыс жағдайында қызметкерліміздің
саны мен дағдарысқа дейінгі әлеуметтік
кепілдіктер деңгейін сақтай отрып, жоспарланған өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізе
білгенімізді ерекше атап айтқым келеді.
Еңбек ұжымымен кездесулер өткізу арқылы
өндірістік бөлімшелерімізде «әлеуметтік
тұрақтылық» бойынша мониторинг жүргізіп,
кәсіби одақтармен ұжымдық шарттар
жасаймыз.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша
2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда
ҚМГ әлеуметтік тұрақтылық рейтингін
тіпті өз қызметінің «дағдарысқа дейінгі»
кезеңімен салыстырғанда едәуір жақсартты.
Бұған көп жағынан персоналды дамыту
саласында Бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесін
әзірлеу, компанияның барлық тобы бойынша кадрлық резерв құру, кәсіптер және
басқа да бірқатар анықтамалықтар жасау
сияқты жаңа бағдарламаларды енгізу ықпал
етті. Осы бағытта жүйелі түрде әрекет ете
отырып, біз көптеген ірі бөлімшелеріміз үшін
әділетті, үлгілік еңбекақы төлеу әдістемесін
құруға қол жеткіздік.
ҚМГ өндірістік болу өңірлерінде жұмыспен
қамту, білім беру, денсаулық сақтау, спорт
мәселелерін тиімді түрде шешіп келеді.
Жыл сайын біз ардагерлерге – еңбек сіңірген
мұнайшыларға, Ұлты Отан соғысының ардагерлеріне демеушілік және қайырымдылық
көмек көрсетеміз. Компания тобынан атаулы
көмекті балалар үйлері мен интернаттар,
мамандандырылған әлеуметтік қолдау
қорлары, мүмкіндіктері шектеулі адамдар,
зейнеткерлер мен тұрмысы нашар адамдар
алады. Біз білім беру, баспа жобаларына
демеушілік көмек көрсетеміз, мемлекеттік
тілдің дамуына және мәдени мұрамыздың

жаңғыруына үлесімізді қосамыз. Компания
ұлттық бокс, теннис, дзюдо федерацияларына жыл сайын демеушілік көмек көрсете
отырып, спортты қолдауға және салауатты
өмір салтын қалыптастыруға көп көңіл
бөледі, Қазақстанның басты спорттық іс-шараларына қолдау көрсетеді. Қайырымдылық
және демеушілік бағдарламаларына 2015
жылы 6,8 млрд. теңге жұмсалды.
Біз, ұлттық компания ретінде Тұрақты даму
саласындағы бағдарламаларды әрі қарайда
дамытуға ниеттіміз. Біздің санамызда
«табысты бизнес» пен «әлеуметтік жауапты
бизнес» мағыналас ұғымдар. Ақпараттық
ашықтық, экологиялық және өндірістік
қауіпсіздікті арттыруға бағытталған
іс-әрекет, болу өңірлеріндегі әлеуметтік
тұрақтылық – мұның барлығы табысты
және жауапты бизнесті жүргізу үшін міндетті
элементтер болып табылады.
Біз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық
құрылымын дамытудағы рөлімізбен мақтанамыз. Біз ҚМГ еліміздің тұрақты дамуына
ұзақ мерзімді және бағалы үлес қоса алады
деп санаймыз.
Құрметпен,

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқарма Төрағасы
Сауат МЫҢБАЕВ
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Біздің Басқарма төрағасының бірінші орынбасарымен сұхбат
“ҚазМұнайГаз” ҰК АҚ үшін тұрақты
даму нені білдіреді? Сіз мұнай-газ
секторындағы «тұрақты дамуды» 2015
жылмен байланыстырғанда қалай
түсінесіз?
2015 жыл дүниежүзілік қоғамдастық үшін
маңызды жыл болды. Қыркүйек айында Адамзаттың тұрақты даму саласында 2030 жылға
дейін тұрақты даму мақсаттары қабылданды.
Сондай-ақ, желтоқсан айында Парижде Тараптар Конференциясының 21-ші сессиясы болып
өтті, оның нәтижесінде 2020 жылдан кейінгі
кезеңге арналған климаттың өзгеру проблемасы бойынша ғаламдық іс-қимылдар туралы
Париж келісімі жасалды.
Сонымен қатар, бұл жыл тікелей біздің сала
үшін күрделі жыл болды, он жылдан астам
уақыт кезең ішіндегі ең төменгі мұнай бағасы
осы жылы байқалды.
Бүгін өндірілген көмірсутек энергетикалық
ресурстарға деген әлемдік қажеттіліктің
80%-ынан астамын қамтамасыз етеді. Бұл
ретте Қазақстан мұнай қоры бойынша әлемде
12-орынға ие. Біз, ірі ұлттық мұнай-газ компаниясы ретінде бізге түскен жауапкершілікті,
әсіресе, бүгінгі күнгі дағдарыс жағдайындағы
жауапкершілікті жақсы түсінеміз. Сондықтан,
компания үшін тұрақты даму (бұдан әрі – ТД)
бизнес-процестерді толықтырып қана қоймай,
қызметкерлеріміз бен қоршаған ортаны
қорғау үшін ұмтылуымыз қажет мақсат.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасы Төрағасының
бірінші орынбасары
Кристофер Хопкинсон

Қазіргі уақытта біз үшін ТД принциптерімізді
өндіру мен қайта өңдеуден бастап маркетинг
пен бөлшек саудамен сатуға дейінгі барлық
өндірістік процестерге біріктіру маңызды.
Біз үшін тұрақты даму дегеніміз қызметімізді
жауапты түрде, адамдар мен олардың

қауіпсіздігін, жергілікті қоғамдастықтар мен
қоршаған ортаға құрметпен қарау арқылы
жүргізу. Біз осы мақсатқа қол жеткізу үшін
барлық күш-жігерімізді салуға әрқашан
дайынбыз.
ҚМГ-нің Қазақстанның ең ірі мұнайгаз компаниясы екенін ескерсек, оның
барлық еншілес компаниялары мен
мүдделі тараптарымен Сіз қалай өзара
әрекет етесіз?
Біздің бизнесті жүргізу жауапкершілігіндегі
маңызды принциптердің бірі - бұл біздің
жұмысымыздың айқындылығын қамтамасыз
ету. ҚМҚ ЕТҰ қолдау көрсетеді және олардың қаржылық емес әсері туралы мәліметтер
ұсынады. Біздің мақсаттарымыз ортақ, оларға
бірге қол жеткізу үшін тұрақты даму саласында күш- жігерлерімізді біріктіреміз.
ТД дегеніміз экономикалық, әлеуметтік және
экологиялық процестерді біріктіру болғандықтан, біз, мүдделі тараптарымыздың біз
ұшырасатын барлық қиыншылықтар мен
қауіп-қатерлер туралы білгенін қалаймыз.
Олардың білгендігі қауіп-қатерлерді азайтып,
компанияны әрі қарай дамыту жолында бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Біздің ең маңызды серіктестеріміздің бірі –
жергілікті қоғамдастық болып табылады.
Біз бірге жұмыс істеудің арқасында керемет
нәтижелерге жететінімізге сенеміз. Міне
сондықтан да жобаларды іске асырмас бұрын
жұрттшылықпен консультациялар өткіземіз.
Біз, сондай-ақ, жергілікті қоғамдастықтардың
қажеттіліктерін ескере отырып әлеуметтік
және экологиялық ықпалдарымызға бағалау
жүргіземіз, қызықтырған барлық ақпаратты
ұсынамыз. Біз мақсаты өңірлердің әлеумет-

тік-экономикалық әл-ауқатын көтеру болып
табылатын бағдарламалар мен инвестициялар туралы үнемі сұхбат жүргіземіз. Бұған
дәлел Қызылорда облысының әкімдігімен
Өзара түсіністік туралы меморандумға қол
қою, оған сәйкес жергілікті қоғамдастық
мүшелері табиғи газды жеңілдікті бағамен
сатып алады. Сонымен қатар, біз Маңғыстау
облысында бірқатар әлеуметтік бағдарламалар әзірлеп, жалпы $ 1 млн. жуық сомада
медициналық білім беру саласына қолдау
көрсеттік. Осы есепті шығара отырып, біз
барлық мүдделі тараптарымызға үндей
тастаймыз және біздің жетістіктерімізді бағалау және әрі қарай бірге жұмыс істеу үшін
кері байланысты күтеміз.
ТД саласындағы қызметтің негізгі
бағыттары 2015 жылы қандай болды?
Біз үшін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үнемі бірінші орында болады. Өкінішке
орай, еңбекті қорғау саласында қолданылған
барлық шараларға қарамастан өткен жылы 4
әріптесімізден айырылдық, ал 99-ы өндірісте түрлі жарақаттар алды. Бұл мені қатты
қайғыртады, мұндай оқиғалардың қолайсыз
екені сөзсіз.
Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
компанияның әрі қарай тұрақты дамуы үшін
міндетті шарт болып табылады. Міне сондықтан да біз қызметкерлерді оқытуға қаржы
салып, қызметкерлердің жітілігі мен қызметкерлеріміздің қауісіздігі мен активтеріміздің
тұтастығын қамтамасыз ететін басқа да
бірқатар активтерді арттыру үшін «Созылмалы күйбелектік» және «Алтын қағидалар»
сияқты ақпараттық кампаниялар өткіземіз.

Есептілікті айқындылығын арттыру бағдарламасы аясында 2015 жылы біз қауіпсіздік
бойынша 24 аудит жүргіздік. Бұл орайда
жағдайдың едәуір өзгергенін айта кеткен жөн.
Біз есептілікті басқарудың жаңа үлгісін енгізіп
қана қоймай, проблемалы тұстарды анықтап,
оларды шешу жолдарын түсіне білдік.
Біз 2020 жылы қауіпсіздік көсреткіштері
бойынша мықты деген IOGP компанияларының жоғарғы квартилінде болуға тырысамыз. Бұл мақсатқа жету үшін біз 5 жылдық
дамужоспарын жасадық, ол еңбекті қорғау
саласындағы жұмысты жақсартуға бағытталған. Біз өз бастамаларымыздың арқасында
жарақаттану коэффициенті мен бақытсыз
жағдайлардың коэффициентін төмендетуге
тырысамыз.
Біз өз қызметіміздің қоршаған ортаға әсер
ететінін мойындаймыз, сондықтан біздің
мамандар климатқа түсетін ықпалды
жеңілдету және ресурстарды мейлінше
ұтымды басқару бағдарламасын әзірлеп, ол
жұмыс істеуде. Мәселен, жақын жылдары біз
компания тобы бойынша су жинауды азайтуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар,
біз энергоаудит жүргізіп, келесі 5 жылға
энергияны үнемдеу жоспарын әзірледік, бұл
бағдарлама арқылы энергияны тұтынуды
7%-ға азайтуға болады.
Климаттың өзгеруіне байланысты
проблемаларды шешуде қандай ісәрекеттер жасап жатырсыз?
Мұнай мен газ өндіру Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін маңызды
және біздің бизнесіміздің негізі бола бермек.
Алайда, орын алып жатқан климаттағы
өзгерістерді ескермей қызметімізді жүргізуді
жалғастыру қиындап барады. Сондықтан
стратегиялық шешімдерді қабылдамас бұрын
біз осы тұсты назарға алуымыз керек. Бізде
климаттың өзгеруіне қосатын үлесімізді
мейлінше азайту және осы мәселеге байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерге ден

қою жоспары бар. Біздің негізгі мақсатымыз
ілеспе газды жақында 100% кәдеге жарату.
Сондықтан біз Дүниежүізілік банктің «Газды
бұрынғыдай алаулатып жағу практикасын
2030 жылға қарай толық тоқтату» бойынша
бастамасын қолдадық.
Сондай-ақ, біз парникті газдың таралуын
азайту бойынша мемлекетпен және серіктестерімізбен белсенді жұмыс жүргізіп отырмыз. Бүгінгі күннің өзінде CO2 таралуының
азайғанын байқап отырмыз.
ҚМГ-нің тұрақты дамуды енгізу
саласындағы келешектегі жоспарлары
қандай?
Барлық деңгейде және барлық қызметкерде
корпоративтік мәдениетті қалыптастыруға,
ЕҚОҚ саласында жақсы нәтижелерге қол
жеткізуге, жергілікті қоғамдастықтарды және
адам ресурстарымызды дамытуға негізделген тұрақты даму стратегиясы біздің табысты
болуымыз үшін маңызды мәнге ие.
800 мыңнан астам қызметкер жұмыс істейтін
Қазақстандағы шамасы жағынан екінші
мемлекеттік компания және ірі салық төлеуші
ретінде ҚМГ үлгі болуға және еліміздің
энергетикалық қажеттіліктері мен экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін ұзақ мерзімді
болашаққа дамуға міндетті.
Біздің мақсатымыз ҚМГ-нің ісіміздің
қаржылық және өндірістік қатынастағы
ғана емес, тұрақты даму тұрғысында да
көшбасшысы болуында, өйткені бұл іскери
серіктестерімізбен ұзақ мерзімді сенім мен
қатынастарымыздың беріктігін арттырады.

ҚМГ ТУРАЛЫ
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Біздің мақсатымыз – мұнай
және конденсант өндіру
саласында әлемдегі ең ірі 30
мұнай-газ компаниясы
қатарына кіру

Баймуратов
Ерлан

Уолтон
Кристофер

Лэйн
Питер

Мынбаев
Сауат

Куйлаарс
Фрэнк

Ердебай
Даурен

Рахметов
Нурлан

Тәуелсіз
Баймуратов
директор
Ерлан

Тәуелсіз
Уолтон
директор
Кристофер

Тәуелсіз
Лэйн
директор
Питер

Басқарма
Мынбаев
Төрағасы
Сауат

Директорлар
Куйлаарс
Кеңесінің
Төрағасы
Фрэнк

Жалғыз
Ердебай
акционер
Даурен
өкілі

Жалғыз
Рахметов
акционер
Нурлан

Тәуелсіз
директор

Тәуелсіз
директор

Тәуелсіз
директор

Басқарма
Төрағасы

Директорлар
Кеңесінің Төрағасы

Жалғыз
акционер
өкілі

Жалғыз
акционер
өкілі

Тағайындаулар мен сыйақылар
жөніндегі комитет

Стратегия және инновациялар
жөніндегі комитет

Қаржы жөніндегі
комитет

Тағайындаулар мен сыйақылар
жөніндегі комитет
директорлар кеңесі мен басқарманың
артықшылықтарын жоспарлау
бойынша ұсыныстарын әзірлейді;

Стратегия және инновациялар
жөніндегі комитет
даму стратегиясы және инвестициялық
саясат мәселелері жөнінде ұсыныстарды
әзірлейді;

Қаржы жөніндегі
комитет
ҚМГ тиімді қаржы саясатын өткізу
мәселелері бойынша ұсыныстар
әзірлейді;

директорлар кеңесі мен басқарманың
қызметкерлер
қызметін
бағалауды
артықшылықтарын
жоспарлау
қамтамасыз
етеді;
бойынша ұсыныстарын
әзірлейді;

даму стратегиясы және инвестициялық
корпоративтік
басқару
жүйесін
жетілдіру
саясат мәселелері
жөнінде
ұсыныстарды
бойынша
әзірлейді; ұсыныстарды әзірлейді;

ҚМГ тиімді қаржы саясатын өткізу
Қаржылық
мәселелері тұрақтылықтың
бойынша ұсыныстар
бағалауын өткізеді;
әзірлейді;

тиімді
кадрлыққызметін
саясатты,бағалауды
еңбекақы
қызметкерлер
және
сияқтыетеді;
төлеу жүйесін
қамтамасыз
қамтамасыз етеді;

қаржылық-шаруашылық
қызметті
корпоративтік басқару жүйесін
жетілдіру
жоспарлау
бойынша ұсыныстар
бойынша ұсыныстарды
әзірлейді;
әзірлейді;

ҚМГ
қаржытұрақтылықтың
стратегиясының
Қаржылық
мониторингін
жүргізеді.
бағалауын өткізеді;

тиімді кадрлық саясатты, еңбекақы
әлеуметтік
қолдауды,
кәсіби даму
және сияқты
төлеу жүйесін
және
қызметкерлерді
оқытуды
қамтамасыз
етеді;
қамтамасыз етеді.

қаржылық-шаруашылық қызметті
2016
жылыбойынша
комитет қызметіне
жоспарлау
ұсыныстарУР
мәселелерін
қарауды кеңейту және
әзірлейді;
қосу жоспарланады.

ҚМГ қаржы стратегиясының
мониторингін жүргізеді.

әлеуметтік қолдауды, кәсіби даму
және қызметкерлерді оқытуды
қамтамасыз етеді.

2016 жылы комитет қызметіне УР
мәселелерін қарауды кеңейту және
қосу жоспарланады.

*31.12.2015 жылғы жағдай бойынша.

өкілі

Аудит жөніндегі
комитет
Аудит жөніндегі
комитет
ішкі және сыртқы аудит
сұрақтарын қарайды;
қаржылық
есептілік
ішкі және сыртқы
аудит
және тәуекелдерді
сұрақтарын
қарайды;
басқару сұрақтарын
қарайды. есептілік
қаржылық
және тәуекелдерді
басқару сұрақтарын
қарайды.

2002 жылы құрылған «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамының
компаниялар тобының құрамына 202
еншілес ұйым кіреді. ҚМГ құрылтайшысы
Қазақстан Республикасының Үкіметі
атынан Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік
жекешелендіру комитеті. ҚМГ акционерлері
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
(90%) мен Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкі (10%-1 акция).
ҚМГ Директорлар кеңесі Топ қызметінің
басым бағыттарын айқындайды,
экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік ықпалын ескере отырып
даму стратегиясын бекітеді, сондай-ақ
стратегияның іске асырылуына мониторинг
жүргізеді.
ДК қарауына енгізілетін мәселелер ДК
комитеттерінің отырыстарында адын
ала талқыланады. Корпоративтік хатшы
ДК жоғары басшылығының органдары,
Басқармасы мен ҚМГ құрылымдық
бөлімшелері арасын байланыстырушы
болып табылады. Ол қызметкерлерге тиісті
тапсырмаларды мәлімдейді және ДК-ға
оның шешімдерін орындаудың бақылауға
алынған мерзімдерін хабарлайды.

Міндет, болжам, құндылықтар

Тәуекелдерді басқару тәсілі

ҚМГ 2025 жылға дейін Даму стратегиясына
сәйкес біздің ұлттық мұнай және газ өнеркәсібін дамытуға қосқаннан, оның ішінде
тұрақты дамуын қамтамасыз ету жолымен
Қазақстан Республикасы үшін ең жоғары
пайданы қамтамасыз ету біздің міндетіміз
болып табылады.

ҚМГ компанияларының тобы біздің қызметке қолданылатын заңнаманың, саясат
пен стандарттардың барлық нормаларын
толықтай сақтауды міндетіне алады. Біз қызметімізге байланысты ықтимал тәуекелдерді
анықтау бойынша үлкен жұмыс атқарамыз
және олады жою бойынша барлық қажетті
шараларды қолданамыз. ҚМГ-да тәуекелдерді басқару жөніндегі жеке құрылымдық
бөлімше (департамент), Басқарма жанында
Тәуекелдер жөніндегі комитет және ДК
жанында Аудит жөніндегі комитет құрылған.
Компанияда ҚМГ Компаниялары тобы
бойынша Тәуекелдерді корпортивтік басқару
жүйесі саясаты, тәуекелдер картасы мен
тәуекелдер тіркелімі, сондай-ақ қаржылық
тәуекелдерді басқару саясаттары бекітілген.
ҚМГ ДК тоқсан сайынғы негізде компанияның тәуекелдері бойынша есептерді
қарайды, ҚМГ тәуекел-аппетитін, ҚМГ
әрбір басты тәуекеліне төзімділік деңгейін
қайта қарайды және бекітеді, қабылданатын
тәуекелдердің деңгейін шектеу лимиттерін
белгілейді.

Тұрақты даму принциптерін негізге ала отырып, біз ҚМГ Компаниялары тобының құнын
арттыруға, инвестициялардан пайда болуын
арттыруға және жоғары сапалы өнімдер мен
қызметтерді қамтамасыз етуге тырысамыз.
Біз корпоративтік басқару принциптерін
және өндірістік объектілерімізде ең жоғары
қауіпсіздік стандарттарын сақтай отырып,
қаржылық тұрақтылығы жоғары тиімді
мұнай-газ компаниясы болуға тырысамыз.
Біз өзіміздің күнделікті жұмысымызда
мынадай корпоративтік құндылықарды
басшылыққа аламыз:
Кәсіпқойлық. Компания қатысушылармен
жоғары кәсіби деңгейде жұмыс істеуге
және қызметкерлердің жеке және кәсіби
дамуы үшін тиісті еңбек жағдайлары мен
мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге тырысады
Қауіпсіздік. Компания ұйым ішінде де сыртында да қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және қоршаған ортаны қорғауға
тырысады, өйткені басты басымдық қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігі.
Жауапкершілік. Компания акционерлер,
серіктестер, қызметкерлер және тұтастай
қоғам алдында барлық міндеттемелерді
орындау кезінде үлкен жауапкершілікпен
әректе етеді.
Кәсіпқойлық. Компания қатысушылармен
жоғары кәсіби деңгейде жұмыс істеуге және
қызметкерлердің жеке және кәсіби дамуы
үшін тиісті еңбек жағдайлары мен мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге тырысады.
Тиімділік. Компания қаржылық және операциялық қызметті, басқару әдістері мен
технологиялық шешімдерді үнемі жетілдіріп
отыруға тырысады.

ҚМГ корпоративтік басқару
құрылымы халықаралық
стандарттарды (ИСО 9001,
ИСО 14001, ИСО 27001)
сақтау және озық халықаралық тәжірибеге сәйкес келу
мақсатымен үнемі жетілдіріледі. ҚМГ корпоративтік
басқару жүйесінің диагностикасы жыл сайын тәуелсіз
компаниялармен және Ішкі
аудит қызметімен өткізіледі.

Корпоративтік басқару рейтингі
2014

75%

2015

79%

2016-2017 жылдарға арналған ҚМГ
корпоравтивтік басқару бойынша
іс-шаралар жоспары келесі бағыттағы процестер мен стандарттарды
енгізуді қарастырады:
тәуекелдерді басқару
және ішкі бақылау;
менеджментке арналған
ПӘК әзірлеуді қоса алғанда,
тұрақты даму;
сыйақы беру және
сабақтастық;
Директорлар кеңесінің
тиімділігі;
Акционерлермен өзара
қатынастар;
ақпаратты ашу.

Тұрақты дамуға деген біздің көзқарасымыз
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Қазақстанның ең ірі компанияларының
бірі бола тұра біз экономикаға, қоршаған
орта мен экологияға ықпалымыздың
маңыздылығын мойындаймыз. Біз
тұрақты даму принциптерін басшылыққа аламыз және мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жасаған
кезде салмақталған және ұтымды
тәсілді қолданамыз.
Тұрақты даму дегеніміз – келер
ұрпақтың жеке қажеттіліктерін
қанағаттандыруына зиян келтірмей,
қазіргі буынның қажеттіліктерін
қанағаттандырады (Дүниежүзілік
Қоршаған орта мен Даму
Комиссиясының «Біздің ортақ
болашағымыз» атты есебі, Біріккен
Ұлттар Ұйымы, 1987 жылғы 4
тамыз).
Ұзаққа созылған ғаламдық
дағдарыстың ықпалынан әлемде
болып жатқан өзгерістерден
қорқпаймыз. Біз оларға дайынбыз.
Ендігі біздің міндет – тәуелсіздік
жылдары жеткен жетістіктерімізді
сақтай отырып, XXI ғасырда тұрақты
дамуды әрі қрай жалғастыру.
(«Стратегия – 2050» Қазақстан
Республикасы Президентінің 2012
жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан
Халқына Жолдауы).

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
ПРИНЦИПТЕРІ
Ашықтық
Жауапкершілік

Тұрақты дамуға
біздің тәсіліміз

Айқындылық
Әдептілік

ҚМГ Әдеп кодексі ҚМГ-нің лауазымдарына
қарамастан барлық қызметкерлері үшін ортақ
әдеп нормаларын белгілейді және біздің негізгі
құндылықтарымыз бен жұмысымыздағы әдеп
принциптерін көрсетеді. Сонымен қатар, Кодекс
әріптестермен, мемлекеттік органдармен, акционерлеімізбен, филиалдарымызбен, іскери серіктестерімізбен, қоғамдастықтармен және БАҚ-пен
өзара іс-қимыл жасау нормаларын белгілейді. Бұл
Кодексті ҚМГ ДК 2010 жылы бекіткен болатын.
Әрбір екі жыл сайын ҚМГ ДК аталған Кодекстің
ережелерін қарастырып, оның қолданылу дәрежесін зерттеп, қажет болған жағдайда, тиісті
өзгерістер енгізеді. Бұл Кодекспен танысу барлық
қызметкерлер үшін міндетті.
Әділеттілік – біздің шешімдеріміз бен іс-қимылдарымыз мемлекеттік заңнамаға сәйкес келеді
және барлығының бірдей және
Адам құқықтарына деген құрмет - адам
құқықтарын құрметтеу Қазақстан Республикасының Конституциясымен және Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы сияқты
халықаралық құжаттармен кепілдендірілген.
Сыбайлас жемқорлыққа деген төзбестік
- сыбайлас жемқорлық акционерлеріміз, инвесторларымыз, басқа да Мүдделі тараптарымыз
және тұтастай қоғам үшін ұйымдарымыз қалаған
құндылықты бұзады; біз сыбайлас жемқорлыққа
деген төзбестігімізді барлық Акционерлермен
ынтамақтастықтың барлық тұстарында жария
етеміз.
Мүдделер қайшылығын болдырмау - мүдделер қайшылығымен байланысты ауыр
бұзушылықтар ҚМГ абыройына нұқса келтіруі және акционерлер мен басқа да мүдделі
тараптар алдындағы абыройдан айыруы мүмкін;
басшының немесе қызметкердің жеке мүдделері
өздерінің ресми міндеттерін адал орындауға
кедергі болмауы тиіс; мүдделі тараптармен
қарым-қатынаста біз құрметпен әрекет етуге,
мүдделер қайшылығын болдырмау, анықтау
және жою бойынша шаралар қолдануға
міндеттіміз.
Басшылық тарапынан әдептің жеке үлгісі - біз
әрқайсымыз күнделікті істерімізбен, іс-әрекетімізбен және шешім қабылдау кезінде
Тұрақты даму принциптерін енгізуге ықпал ете
аламыз. Компания басылығы тұрақты даму
туралы мәлімдейді.

Әдеп кодексі
Ықтимал бұзушылықтарды анықтау, бодырмау және алдын алуға және олардың салдарларын мейлінше азайтуға жауапты түрлі
арнайы қызметтермен қатар Компанияда
корпоративтік Омбудсмен функциясы қолданылады, оны ҚМГ ДК тағайындайды. 2015
жылы Омбудсмен миссиясы, функциялары
мен міндеттері тұжырымдамасын әлемдегі
ең үздік практикаға сәйкестендіру бойынша
жол картасы әзірленді. Осы жол картасын іске асыру аясында «ҚМГ Омбудсмені
туралы жаңа ереже» әзірленіп, бекітілді.
2015 жылы ҚМГ Омбудсменіне 17 өтініш
келіп түсті. Даулы жағдайлар бойынша
өтініштер Омбудсменге түрлі себептермен
келіп түсті, мәселен:
Дау-жанжалды жағдайлардың мәні іскерлік
әрекеттер мен Әдеп Кодексінің этикалық,
процедуралық және заңнамалық нормалармен туындайтын жұмыс орындарында
тұлғаларалық, психологиялық және басқа
дау-жанжалдар болып табылады.
Сондай-ақ, қызметкерлер, іскери серіктестер
мен мүдделі тараптар қолдану арқылы корпоративтік әдептің сақталмағандығы туралы
хабарлай алатын түрлі механизмдер бар:
Қызметкерлер өзінің тікелей басшысына
немесе одан жоғары тұрғаны тұлғаға
хабарлау; немесе Омбудсменге ақпарат
ұсыну арқылы;
Ұйым қызметкерлері мен басқа да тұлғалар – 786565 телефоны немесе электрондық сенім мекенжайы: 	
doverie@kmg.kz арқылы (ақпаратты
авторын жасырып ұсынуға болады).
Этика кодексі қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде,сондай-ақ ББЖ ішкі электронды
қорғауда мүдделі тараптар үшін қол жетімді
болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

ҚМГ Омбудсменге

Біздің қызметкерлерімізді, мемлекет
және саяси партия өкілдерін тартумен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әрекет етуге бірқатар тренингтер
және семинарлар өткізілді

1 874 жеткізуші
155 бизнес-әріптестер

2015 жылы ҚМГ компаниялар
тобында жемқорлықтың бірде бір
жағдайы тіркелмеген

ҚМГ 2014 жылы Директорлар кеңесі бекіткен «ҚМГ экономикалық қауіпсіздік саясатын» ұстанады. Бұл құжат ҚМГ-нің сыбайлас
жемқорлыққа, алаяқтыққа, сондай-ақ басқа
да заңсыз әрекеттерге қатынасы бойынша
принциптерді қамтиды. Осы сияқты құжаттар ҚМГ-нің келесі ЕТҰ енгізілді: ҚТГ, ҚТО,
БӨ ҚМГ, ҚМГ ҚМ және КМТ.

17 өтініш

Саясат ҚМГ корпоративтік сайтында компанияның барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ
мүдделі тараптарға қолжетімді болуы
үшін қазақ, ағылшын және орыс тілдеріде
ұсынылған.

біздің сыбайлас жемқорлықпен күресу саясатымен таныстырылды

МГ әрбір қызметкері немесе кез келген
үшінші тұлға кез келген қызметкердің,
мердігер ұйымынң немесе қызметі ҚМГ-мен
байланысты басқа да тұлғалардың іс-әрекеттрінің заңдылығына қатысты қандай да
бір күмәндары болған жағдайда бұл туралы
ҚМГ басшылығына немесе оның уәкілетті
өкілдігіне хабарлауға құқылы. Мұндай
ақпаратты электрондық пошта мекенжайына
немесе сенім телефонына беруге болады.
Электрондық мекенжай мен сенім телеофоны туралы ақпарат корпоративтік сайта
орналасқан. Аталмыш ақпарат электронды
пошта мекен-жайына немесе телефон сенім
желісіне берілуі тиіс.
Басқарма шешімімен бекітілген Тәуекелдерді
басқару процесін ұйымдастыру қағидаларына
сәйкес ҚМГ-да біз барлық ЕТҰ-дағы сыбайлас
жемқорлықпен байланысты тәуекелдерге
бағалау жүргіземіз.
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Солтүстік
Қазақстан
облысы

РОССИЯ

Біздің қызметіміз бен активтеріміз

РОССИЯ

ҚМГ көмірсутегіні барлаудан және өндіруден, оларды тасымалдау мен қайта өңдеуден мамандандырылған сервис қызметтерін
көрсетуге дейін толық өндірістік циклді
жүзеге асыратын сатылы біріктірілген мұнай
газ компаниясы болып табылады. ҚМГ
жекешелендіру бойынша кешенді жоспарға
енгізілген, сондай-ақ компания құрылымын
оңтайландыру бойынша жұмыстар белсенді
түрде жүргізілуде. 2015 жылы ҚМГ компаниялар тобы деңгейінде 31 компания қайта
құрылымдалды, сондай-ақ 12 компания
ішінара қайта құрылымдалды.

Ақмола облысы

Қостанай
облысы
Батыс
Қазақстан
облысы

Аcтана

Павлодар
облысы
Шығыс
Қазақстан
облысы

Мүшелік және қатысу

Қарағанды
облысы

Атырау облысы

Қазақстанның мұнай-газ нарығындағы басты
ойыншы ретінде біз қоғамдастықтың белсенді мүшесі болып табыламыз, форумдарға,
ұлттық және халықаралық конференцияларға қатысамыз.

Ақтөбе
облысы

Сауда палатасы

Маңғыстау
облысы

Алматы облысы
Қызылорда облысы

Шартты белгілеулер

Жамбыл облысы

Барлау және өндіру
Өңдеу және маркетинг

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

КИТАЙ

Оңтүстік
Қазақстан
облысы

Әрекеттегі мұнай құбыры

КИРГИЗИЯ

Әрекеттегі газ құбыры

«Атамекен» ұлттық
сауда палатасының мүшесі ретінде
ҚМГ заңнамалық өзгерістермен байланысты
қызметке белсенді түрде араласады. Палата
жергілікті және халықаралық компаниялар
үшін аса тиімді шарттар ұсыну, мүдделер
мен құқықтарды қорғау, сондай-ақ инвестиция салуға жағымды жағдай жасау үшін
құрылды. 2015 жылы ҚМГ-нің қатысуымен
Палата 300-ден стам өтінішті қарап, өңірлерді дамытуға арналған 110 инвестициялық жоба әзірледі және шағын бизнес үшін
2500-ден астам тегін консультация берді.
КазЭнерджи
«KAZENERGY» мұнайгаз және энергетика
кешені ұйымдарының
қазақстандық ассоциациясы мұнайгаз саласының кәсіпорындарын
қолдау және мемлекеттік органдар мен
мұнайгаз өнеркәсібі арасында байланыс
орнату үшін 2006 жылы құрылған коммерциялық емес ұйым. Ассоциация құрылған

күннен бастап ҚМГ Ассоциация бағдарламалары мен бастамаларын әзірлеу және іске
асыруда маңызды рөл атқарады.
ҚМГ басшылығы Ассоциацияның бірнеше
комитеттері мен жұмыс топтарының жұмысына қатысады.
KAZENERGY Экология, әлеуметтік жауапкершілік және айқындылық мәселелері
жөніндегі үйлестіру кеңесіне төрағалық ету
ҚМГ үшін Қазақстанның мұнайгаз саласында
тұрақты даму мәселелерін қарастырудың
зор мүмкіндігі.
Халықаралық Мұнай
Тасымалдау Ассоциациясы (IAOT)
2015 жылы «КазТрансОйл» АҚ (КТО) халықаралық мұнай тасымалдау жүйесін жақсарту
үшін IAOT-ға мүше болды. Ассоциация
тарифтердің қалыптасуына, құбырларды
диагностикалау және пайдалануға, мұнайды
тасымалдау мен сақтауға байланысты мәселелерді қарастырады. IAOT мүшесі ретінде
КТО энергетикалық тиімділік саласында
ақпарат және тәжірибемен алмасу мақсатында, сондай-ақ басқа мүшелермен бенчмаркинг мақсатында энергетика жөніндегі
жұмыс тобына қатысады.
Oil Spill Response
Limited (OSRL)
«КМГ Systems and
Services» ЖШС мұнайдың апатты жайылуын
жоюды қамтамасыз етуге арналған ең ірі
халықаралық ассоциация мүшесі болып
табылады. OSRL-ға мүше болу әлемнің кез
келген нүктесінде және кез келген жайылу
деңгейінде мұнайдың апатты жайылуын
жою кезінде озық халықаралық тәжірибені тартуға кепілдік береді. Сондай-ақ,
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Каспий
теңізінің қазақстандық секторында теңіз
жұмыстарын жүргізу кезінде қоршаған
ортаны қорғау мәселелері бойынша тәуекелдерді мейлінше азайтуға мүмкіндік
бередi.
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2015 - Еңбек қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау жылы
2015 жылы біздің жұмысымыздың басым
бағыты еңбекті қорғау, денсаулық және
қоршаған ортаны қорғау саласы болды. Біз
экологиялық жағдайды жақсарту бойынша
өз қызметімізде Жасыл экономика тұжымдамасынның қағидаларын басшылық алдық.
Еңбекті және денсаулықты қорғау саласындағы жұмысымыз БҰҰ-ның Тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған
болатын.
Біз өз принциптерімізге берікпіз және
жергілікті қоғамдастықтарға құрметпен
қараймыз. Біз сондай-ақ өз қызметіміздің
өңірлерінде әлеуметтік тұрақтылықты сақтадың жаңа жолдарын іздеудеміз. Мәселен,
ҚМГ өңірлердегі әлеуметтік тұрақтылыққа
мониторинг жүргізу бойынша инновациялық
жобаны іске қосты. Мұндай инновациялық
құралдар әлеуметтік шиеленісі артқан өңірлерді анықтап, назарымыз бен ресурстарымызды қажетті шешімдер қабылдауға салуға
мүмкіндік береді. Өңірлердің ерекшеліктерін
ескеретін мұндай тәсіл жергілікті қоғамдастықтардың болжамдарына тұтастай дерлік
сай болу үшін тиімді шаралар әзірлеуге
көмектеседі.

Ұлттық компания ретінде
біздің даму стратегиямыз
мемлекеттік даму жоспарына
сәйкес келеді
Біз «Стратегия 2050», Жасыл экономикаға
көшу Тұжырымдамасы, еліміздің қабылдаған
халықаралық экологиялық міндеттемелері,
оның ішінде Рио де Жанейро принциптері,
Париж келісімі және Дүниежүзілік Банктің
«2030 жылға қарай ТМГ үнемі алаулатып
жағуды нөлге келтіру» бастамалары сияқты
бағдарламаларды іске асыруға өз үлеісімізді
қосқымыз келеді.
Біздің қауіпсіздік және еңбекті қорғау
саласындағы жұмысымыз хабардар болуды
және есептіліктің айқындылығын арттыруға
арналған.

Мүдделі тараптарымыз
Біз үлкен нәтижелерге қол жеткіздік: есептіліктің айқындылығы 4 есеге артты және басшылығымыз бен қызметкерлеріміздің жұмыс
орындарында қауіпсіз әрекет ету мәселелеріне деген салмақты көзқарасының артқаны
байқалды.
БҰҰ-ның ТД бойынша «Салауатты өмір салтын
қамтамасыз ету және кез келген жастағы
әрбір адам үшін әл-ауқатты болуына көмектесу» үшінші мақсатына қол жеткізу үшін біз
компанияның «денсаулық мәртебесін» бастапқы бағалаудан бастап қызметкерлеріміздің
денсаулығын жақсарту бойынша біршама
жұмыстар атқардық. Біз жүргізген талдау
нәтижелері бойынша Маңғыстау облысындағы қызметкерлерде жүрек-қан тамырлары
ауруларына байланысты бірқатар проблемаларды анықтадық, оларды жою бойынша
іс-шаралар жоспарын іске асырдық.

2016 жылғы жұмыс бағыты
Біз ұзақ мерзімдік экономикалық өсу, жақсартылған экология мен әлеуметтік даму
жолында жергілікті, ұлттық және халықаралық деңгейде біздің ел алдында тұрған
мақсаттарға үлес қосамыз.
2016 жылы біздің мақсаттарымызды анықтау
кезінде, біз 2015 жылғы біздің қызмет
нәтижелерін талдауды назарға қабылдадық, біздің қызмет өңірлерінде жергілікті
қауымдастықтардың халықаралық мүдделері
мен қажеттіліктері аясында мақсаттарды,
біздің акционерлердің болжамдарын, бізбен
жасалған жұмыстардағы олқылықтарды
ескердік.
2016 жылы ҰОЕҚ саласындағы хабардарлықты арттыру бойынша кампанияны жалғастырып және қауіпсіз жұмыс тәсілін жүргізу
үшін біздің қызметкерлеріміздің құқықтары
мен мүмкіндіктерін кеңейте отырып, басшылыққа шынайы берілушілікті арттыру
және қауіпсіздік мәдениетін одан әрі дамыту
жолымен еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау саласында жалғастыруға ниеттіміз.

Біз қоршаған ортаға жағымсыз әсерін
барынша азайтуға өз күштерімізді толық
шарада бағыттайтын боламыз. Нәтижесінде
бұл Париж келісіміне ұзақ мерзімдік ғаламдық мақсаттарға қол жеткізуде мәлімденген
ұлттық үлеске (INDC) сәйкес 1990 жылмен
салыстырғанда 2030 жылы 15-25%-ға парникті газдардың шығарындыларын қысқарту
сияқты Қазақстанның климаттық мақсаттарын
жүзеге асыруға ықпал етеді.
Бұдан басқа, біз 2015 жылғы Халыққа Жолдауында, «Қазақстан-2050» стратегиясында
және Жасыл экономикаға өту тұжырымдамасында ҚР Президентімен белгіленген бағытты
ұстанамыз. Аталмыш бағарлама аясында, 2015
жылы біз ЕТҰ-дың энергетикалық аудитін
өткіздік және энерготиімділіктің Жол картасын
әзірлеуді және 2016 жылы іс-шаралар жоспарларын жүзеге асыруға кірісуді жоспарлаймыз.
Аталмыш жұмыс бағыты компаниямыздың
ұзақ мерзімдік экономикалық өсуі мен активтер құндылықтарын арттыруға ықпал етеді.
Халықаралық нарықта компанияның позициясын нығайту компанияны мұнайгаз индустриясында ауытқуларға ең тұрақты жасайды.

Жылдар бойы біздің негіз қалаушы
қағидаларымыз «Жасыл экономикаға» ҚР өтуі бойынша ұлттық
мақсаттар болды:

Қызметкерлер саны көп және тұрақты
тікелей және тікелей емес экономикалық
ықпалы бар ұлттық компания ретінде біздің
қызметіміз ықпал ететін және өз кезегінде
олар да бізді табысқа жетуге жетелейтін
бірқатар мүдделі тараптармыз бар. Біз
мүдделі тараптың жеке тұлға немесе ірі
ұйым екеніне қарамастан, олардың хабардар
болуын қамтамасыз етуге тырысамыз.
Біздің мүдделі тараптарымызбен сенімге
негізделген қарым-қатынас орнату ашық
есептілік ұсыну арқылы жүзеге асырылады.
Біз ұлттық экономикаға, қоршаған ортаға
және қоғамға деген ықпалымыздың маңыздылығын түсінеміз; сондықтан бизнесімізді
ұзақ мерзімге жоспарлай отырып, мүдделі
тараптардың барлығының мүдделі мен
болжамдарының ескерілгенін қадағалауға
тырысамыз.
Мүдделі тараптарымыздың әртүрлі сипатын
ескерсек, кездесу, семинар, форум, тікелей
пікірталастар, бірлескен кәсіпорындар мен
фокус-тараптар өткізу арқылы бізде олардың
әрқайсысымен тұрақты қарым-қатынас
жасаудың бірқатар механизмі әзірленген.

Бізбен ҚОЕҚ саласындағы келесі басым
мақсаттар анықталды:

Мүдделі
тараптарымыз:

Үлес және ықпал

Болжамдар мен мүдделер

МТ өзара қарым-қатынасқа көзқарасымыз

Қызметкерлер, ресми
тұлғалар

Адам капиталы, әділеттілік, еңбек
өнімділігі, еңбекті қорғау, қоршаған
ортаны қорғау

Бәсекеге қабілетті жалақы, қауіпсіз еңбек
жағдайлары, сапалы және қауіпсіз еңбек
жағдайлары, кәсіби дамыту, адам құқықтарын
сақтау, әлеуметтік кепілдіктер, жеңілдіктер
мен өтемақылар

Жұмыс кеңестері; тоқсандық және жылдық есептер; менеджменттің
барлық деңгейінде тұрақты, тікелей өзара әрекет ету; фокус топтардағы
талқылаулар; сауалнамалар, корпоративтік сайттар; сенім телефондары;
ақпарат стендтері

Акционерлер

Қаржы ресурстарының (акционерлік капитал, кредиттер) түсімі, Қордың қоржын
компанияларының қызметіне арналған
нормативтік құжаттар

Инвестициялар ұтымдылығы, дивидендтерді
уақытылы төлеу, қордың абыройын сақтау,
қорларды арттыру, корпоративтік басқаруды
жақсарту

Іскери әдеп кодексі; ішкі саясат пен стандарттар; есептілік; қаржылық
және опеарциялық қызмет туралы пікірлер; сауалнамалар мен зерттеулер; ішкі газеттер

Еншілес және тәуелсіз
ұйымдар, бірлескен
кәсіпорындар

Өндірістік қызмет, заңнаманы, ішкі нормативтік құжаттарды сақтау, компания
абыройын сақтау

Сапалы ішкі нормативтік құжаттама базасын
әзірлеу, мемлекеттікр органдар алдында, ассоциацияларда мүдделерді қорғау

Іскери әдеп кодексі; ішкі саясат пен стандарттар; есептілік; аудиттер;
жұмыс кеңестері; менеджменттің кез келген деңгейінде тұрақты, тікелей өзара әрекет ету; сауалнамалар мен зерттеулер; ішкі газеттер

Жергілікті қоғамдастықтар, жергілікті
ұйымдар

Қызмет ету өңірлеріндегі қоғамдастықтарды қолдау; Әділеттілік және
жергілікті билікті қолдау; Жағымды
қарым-қатынастар; ынтымақтастық

Жұмыс орындарын ашу, өңірлерді дамыту,
экологиялық әл-ауқат, айқындылық

Жылдық есептер, ҚОЫБ бойынша қоғамдық тыңдаоымдар, жергілікті
қоғамдастықтармен кездесулер, әлеуметтік жобаларды іске асыру, қорлар мен трасттар, қызметтер мен тауарлар туралы пікірлер арқылы кері
байланыс, БАҚ-та және компанияның ресми веб-сайтындағы жарияланымдар, орындарға бару, ыстық желілер, пошта

Үкімет, жергілікті
мемлекеттік органдар

Мемлекеттік реттеу, салық және роялти

Заңнаманы сақтау, жұмыс орындарын ашу,
салық ашықтығы арқылы үлес қосу, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына
көмектесу, экологиялық әл-ауқат, еңбек және
табиғи ресурстарды жауапты және тиімді
пайдалану, ашықтық

Тексерістер мен инспекциялар, экологиялық сараптама, Өзара
түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумдар, іс-шаралар мен
форумдарға қатысу; жұмыс топтары, ақпарат ұсыну бойынша сауалдарға жауап беру, мемлекеттік статистикалық есептілік

Өнім берушілер

Шикізат (тауарлар, жұмыстар мен қызметтер) жеткізу

Сенімді нарық, тұрақты клиенттің кредитке
қабілеттілігі, Келісімшарт міндеттемелерін
сақтау, Өнім сапасын арттыру, Өндірістік және
экологиялық қауіпсіздікті арттыру

Іскери әдеп кодексі; саясат және стандарттар; әлеуметтік жауапты серіктестік; жергілікті қолдауға арналған серіктестік

Кәсіподақтар

Әлеуметтік тұрақталыққа көмектесу,
еңбек қатынастарын реттеу және дауларды шешу

Барлық ҚМГ ЕТҰ қызметкерлердің құқықтарын құрметтеу, қауіпсіз еңбек жағдайлары,
әлеуметтік кепілдіктер, жеңілдіктер мен
өтемақылар

Бірінші басшылардың кәсіподақпен кездесулері, жергілікті қоғамдастықпен кездесулері; ұжымдық шарттар; ҚОЫҚ бойынша қоғамдық
тыңдалымдар; тұрақты кеңестер мен жеке өзара іс-қимыл жасау;
өтініштер қабылдауға арналған желілер

Клиенттер

Сатып алу (тауарлар мен сервистер) ресімдері арқылы қаржы ресурстарының түсімі

Тиімді бағадағы жоғары сапалы, қауіпсіз тауарлар мен сервистер

Мүдделі тараптарға арналған форумдарға қатысу; қызметтер мен
өнімдер туралы пікірлер арқылы кері байланыс; БАҚ-та және компанияның ресми веб-сайтындағы жарияланымдар, орындарға бару, ыстық
желілер, пошта

Ассоциациялар

Өзара іс-қимыл жасау платформаларын
құру, басқа мұнайгаз ұйымдарымен және
мемлекеттік органдармен тәжірибемен
алмасу

Жұмыс топтарына белсенді түрде қатысу,
демеушілік, айқындылық, мүдделерді қорғау
және мемлекеттік органдармен қарым-қатынас орнату, озық тәжірибе мен инновациялар.

Салалық форумдарға, конференцияларға қатысу; әлеуметік және экологиялық мәселелер жөніндегі жұмыс топтарына мүше болуы; сауалнамалар мен зерттеулер; тұрақты кеңестер мен жеке өзара іс-қимыл жасау;
БАҚ-та және компанияның ресми веб-сайтындағы жарияланымдар,
орындарға бару, ыстық желілер, пошта

Қауіпсіз еңбек жағдайларын
қамтамасыз ету:

қоршаған ортаға әсерін
жұмсартудың тиімді жолдары
арқылы қоршаған ортаның
сапасы мен халықтың әл-ауқатын арттыру;

Денсаулықты қорғау:

ресурстарды пайдалану (су,
жер, биологиялық) және
оларды басқару тиімділігін
арттыру.

Қоршаған ортаны қорғау:

есептілік айқындығын арттыру
маңғыстау облысындағы
қызметкерлердің денсаулық
жағдайын жақсарту
тұрақты факельді жағуды қысқарту

МТ-мен өзара қатынастардың ең толық ақпараты мен мысалдары есепте келтірілген.

Тұрақты дамуға деген біздің көзқарасымыз

Ақпараттандырылған шешімдерді қабылдау үшін басшылыққа
қажетті ақпарат.
Тұлғалардың мүдделі тұлғаларымен
жүргізілген диалогтардан шыққан
қорытындылар.
Халықаралық бастамалар және
тұрақты даму принциптері,
атап айтқанда, GRI және мұнай
және газ өнеркәсібіндегі ең үздік
тәжірибелер.
Қаржылық биржалардың, сарапшылардың, рейтинтік агенттіктердің,
инвесторлардың және басқа мүдделі тараптардың ақпаратты ашуға
қойған талаптары.
Тиісті бағыттарды анықтау барысы
Самұрық-Қазынаның ішкі және сыртқы
құжаттарынан, аудиторлық есептерінен, кездесулердің хаттамаларынан,
корпоративтік саясаттар мен рәсімдерден, сонымен қатар, ҚМГ-ның тұрақты
дамуымен байланысты әр түрлі тақырыптардағы сауалнамалардан тұрды.
Ашуға арналған аспектілер тізбесі
есепте мүдделі тұлғалардан кеңес
алған соң анықталған олардың
басымдылығына негізделе отырып,
анықталды. Біз топ қызметкерлерінен
олардың біздің қызметіміздің маңыздылығы тұрғысынан GRI көрсеткіштерімен қамтылатын сұрақтарды

Толықтыру ретінде 2015 жылға
арналған КазЭнерджи КӘЖ бойынша
қамтылатын тақырыптарды назарға
алдық. Осылайша осы есеп барлық
қазақстандық мұнай-газ өнеркәсібі
үшін қызығушылық тудырып отырған
аспектілер жөніндегі ақпараттан
тұрады.
Ақпаратты ашу деңгейі әр ашылатын
тақырыптың ауқымы мен мүдделі
тараптардың үшін әр ашылатын
тақырыптың маңыздылығын ескереді
және компания тобы бойынша ТД
туралы есепті дайындау жөніндегі
командалардың жалпы болжамына
негізделеді.

Біздің мақсатымыз –
олардың ары қарайғы
әрекеттерді жүйелі
түрде жоспарлауы үшін
компанияның Тобы мен
қоғам үшін мәні мен
маңыздылығына сәйкес
басымдылықтарды қою
2015 жылы біз негізгі мүдделі тұлғалардың карталарын қайта қарастырдық, ол аяқ жағында маңыздылық
матрицасына айтарлықтай ықпал
етті. МТ-мен өзара әрекет ету деңгейін көтеру 2015 жылға арналған
есептік кезеңде ашу үшін маңызды
болып танылған материалдық аспектілердің санын ұлғайтты.

Қазақстан Республикасының экологиялық
заңнамасын жетілдіру бойынша нормашығармашылық қызметке «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
белсенді қатысуын атап өтеді. Қоршаған
ортаны қорғау саласындағы ҚМГ қызметінің
арқасында нормативтік құқықтық актілерге,
оның ішінде болашақ ұрпақ үшін қолайлы
қоршаған ортаны сақтау және экономикалық өсудің теңдестірілген үйлесімділігіне
негізделген заңнамалық деңгейде өзгерістер
енгізіледі.
2015 жыл бойы, ҚМГ белсенді қатысуымен,
бизнес қауымдастықпен қоршаған ортаны
қорғау саласындағы проблемалық мәселелерді шешу мақсаттары үшін Экологиялық
кодекстің өзгерістері бойынша жұмыстар
өткізілді.
ҚМГ компаниялар тобымен 2015 жылы Еңбек
кодексінің жобасын әзірлеу аясында еңбек
заңнамасын жетілдіру бойынша бастамалар
мен ұсыныстар берілгенін атап өту қажет.
Бұдан басқа, ҚМГ сала үшін ерекше мамандық ерекшеленетін, кәсіби қызмет саласы мен
еңбек қызметінің түрлері бойынша топтастырылған мұнайгаз саласы мамандықтарының
тізімін әзірлеуге белсенді қатысты. Осы
тізім салалық кәсіби және білім стандарттарын құру жолында маңызды қадам болып
табылады.
КазЭнерджи Қазақстан республикасының
мұнай-газ саласының әлеуметтік жауапкершілігін тұрақты дамыту және кеңейтуде, экологиялық заңнаманы жетілдіруде ҚМГ-ның
жүйелі қадамдарын атап өтеді.
Бас директор
Болат Акчулаков

Инженермұнайшылар
қоғамы
SPE Астана 2015 жылы
Қоғаммен өткізілген іс-шараларда көрсетілген
қолдауы мен белсенді қатысқаны үшін ҚМГ
басшылығы мен қызметкерлеріне шын жүректен алғысың білдіргісі келеді.
SPE Астана сарапшылар мен студенттер
арасында мұнай мен газды барлау және өндіру
саласында техникалық білімдерді жинау,
тарату және алмасу мақсатымен 2014 жылдың Сәуірінде құрылды. SPE Астана іс-шара
қатысушыларының тәжірибемен және біліммен
алмасуы, сондай-ақ кәсіби дағдыларын арттыру
үшін тұғырнама болып табылады. Бүгінде
мұнай-газ және мұнай сервис компанияларының 140 мыңнан астам мамандары мен 470
студенттері біздің Қоғамның мүшелері болып
табылады.
2013 жылдан бастап, бізбен өзекті тақырыптарға техникалық дәрістер, көрсетілімдер
мен дөңгелек столдар өткізілді. 2015 жылы
халықаралық SPE бірлесіп, жыл сайынғы
Каспий Техникалық Конференциясы мен көрмесі ұйымдастырылды. Бұдан басқа, біз әр түрлі
қайырымдылық және әлеуметтік іс-шараларды
өткіздік.
Біз «ҚМГ өзгерістер барысында» тақырыбына
дәріс өткізгені, ҚМГ-да Түрлендіру бағдарламасын енгізу тәжірибесімен алмасқаны және
«KazEnergy» жыл сайыеғы Еуразиялық Форум
аясында өткізілген «Қазақстанның мұнай-газ
индустриясындаңы негізгі ғылыми және технологиялық қиындықтар» тақырыбында семинарға белсенді қатысқаны үшін алғысымызды
білдіргіміз келеді.
Біздің 2015 жылы өткізілген бірлескен жұмысымыз, жемісті болды және біз одан әрі ҚМГ-бен
ынтымақтастығымызға үміттенеміз.
Құрметпен,
SPE Астана мүшелері
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Мұнай-газ операторы ретіндегі
компания Тобының қоғам мен қоршаған ортаға ықпалы.

бағалауын, сонымен қатар, олардың
жеке қызығушылығын көрсететін
тақырыптарды анықтауды сұрадық.
Респонденттер ұсынған тақырыптар тізімінің негізінде аспектілердің
маңыздылығын анықтау келесі қадам
болды.

Тәуелсіз пікір

төмен

Осы есептің мазмұнын таңдаған кезде
біз «маңыздылықты анықтау» принципін қолданған болатынбыз. Маңыздылықты бағалау ашылатын ақпарат
компанияның шешіміне немесе төмендегілер сияқты мүдделі тараптардың
шешімдеріне айтарлықтай ықпал ете
алатын тақырыптармен көрсеткіштерді
қамтиды деп болжанып отыр:

Тәуелсіз пікір

мүдделілер үшін маңыздылығы

Біздің есепте қарастырылатын «Материалдық аспектілер»

17

39

19
16

40
41

10

төмен

8

17

орта

жоғары

компанияға әсері

17

Жеткізушілердің адам құқығын сақтауын бағалауы

18

Адам құқығының бұзылуына шағымдану механизмдері

19

Материалдар

20

Энергия

21

Су

22

Биоәртүрлілік

23

Шығарындылар

24

Төгінділер мен қалдықтар

25

Өнім және қызметтер

26

Талаптарға сай болуы

27

Көлік

28

Жалпы ақпарат

29

Жеткізушілердің экологиялық бағасы

30

Экологиялық мәселелерге шағымдану механизмдері

31

Жергілікті қауымдастықтар

32

Жемқорлыққа қарсы тұру

33

Мемлекеттік саясат

34

Жемқорлыққа қарсы тұру

35

Талаптарға сай келуі

36

Инциденттерге дайындық

37

Активтердің бүтіндігі және өнеркәсіптік қауіпсіздік

38

Мәжбүрлі қоныстандыру

39

Жеткізушілердің қоғамға ықпал етуін бағалау

40

Қоғамға ықпал етуге шағымдану механизмдері

41

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі

42

Өнімдер мен қызметтерді таңбалау (бедел)

1

Жұмыспен қамтылу

9

Инвестициялар

43

Маркетингтік коммуникациялар

2

Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы

10

Кемсітушілікке жол бермеу

44

Тұтынушының жеке өмірінің дербес құқықтылығы

3

Жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздік

11

Қауымдастықтың еркіндігі және ұжымдық келіссөздерді жүргізу

45

Талаптарға сай келуі

4

Оқу және білім

12

Бала еңбегі

46

Экономикалық нәтижелілік

5

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

13

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

47

Нарықтарда болуы

6

Әйелдер мен ерлер үшін тең сыйақы

14

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибе

48

Тікелей емес экономикалық ықпалдар

7

Жеткізушілердің еңбек қатынастарының тәжіриесін бағалау

15

Жергілікті және саны аз халықтардың құқықтары

49

Сатып алу тәжірибелері

8

Еңбек қатынастарының тәжірибесіне шағымдану механизмдері

16

Бағалау

50

Қорлар

Біздің адамдар
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Біздің қызметкерлер – біздің басты
құндылығымыз және басты ресурсымыз. Олардың кәсібилігінің және
қауіпсіздігінің деңгейі инвесторлар үшін
біздің құндылықтар мен біздің қызметтің нәтижелеріне тікелей әсер етеді.
Біз кәсіби кандидаттарды еңбек нарығына
ашық және айқын тәсілмен тартуға және
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
тырысамыз. Қызметкерлерімізді оқыту
меритократия қағидасына негізделген, біздің
қызметкерлеріміздің тиісті уәждемесі мен
кәсібилігін дамыту үшін бағдарламалар
әзірлейміз.

Қауiпсiздiк және еңбектi қорғау
Трансформация аясында жасалған еңбекті
қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және
еңбекті қорғау бойынша функционалдық
комитетте ЕҚОҚ бойынша іс-шаралардың
орындалуына бақылау мен мониторинг
жүргізуді жүзеге асырады, сонымен қатар,
еңбекті қорғау денсаулықты, өнеркәсіптік
қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғау
бағыты бойынша жұмыстарды жақсарту
ұсыныстарын әзірлейді.
Жазатайым жағдайларды тіркеу, есеп беру
және тексеру ҚР еңбек заңнамасының
талаптарына сәйкес жүргізіледі. 2015
жылы өндірістегі жазатайым жағдайлар
мен уақиғаларды анықтау және еңбекке
жарамсыздығын жоғалта отырып
зардап шеккендердің саны бойынша
дұрыс деректерді анықтау қызметтің
негізгі мақсаты болып анықталды. 2015
жылы компания басшылығына арналған

Біздің адамдар

«Еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі есептіліктің
айқындылығы». ПӘК енгізу бірінші

қадам болды. Компания тобының ауқымы
мен сипатын ескере отырып шындыққа сай
болып табылмағана 36 жазатайым жағдай
2014 жылдың қорытындысы бойынша
ресми түрде ресімделген айқындылық

саясатын енгізу бастамасының алғышарты
ретінде көрінді.
2015 жылы жүргізілген көптеген
тексерулерден кейін 2014 жылы зардап
шеккен 30 адам бойынша деректерді
жабу дереткері анықтады, ол бұрынғы
есептеліктегі төмен айқындылықты растады.

ЕҚ және ЕҚ бойынша көрсеткіштер
Индикатор

2014

Қазіргі сәтте, қауіпсіздік мәдениетін көтеру
және өндірісте жарақаттану деңгейін төмендету үшін төмендегідей жұмыстар жасалды:
«ҚМГ-ның «алтын ережелерін» енгізу;

ҚМГ-дағы барлық уақиғалар бойынша
дайын есептілікті ұсыну бойынша ЕТҚ
басшылығы үшін ПӘК енгізу;

2015
3 корпоративтік саясатты әзірлеу:

Адам еңбегімен
өтелген сағаттар (млн.)
Жүрген километрлер
(млн.)
Өндіріспен байланысты
қайтыс болу
жағдайлары
100 млн. адамсағатқа қайтыс болу
жағдайларының
коэффициенттері
Өндіріспен байланысты
емес қайтыс болу
жағдайлары
Жұмыс уақытын
жоғалта отырып
жарақаттану
жағдайлары
1 млн. адам-сағаттарға
жарақаттану
жағдайларының коэфф.
(LTIR)

183,60

181,20

ЕҚОҚ бойынша саясат;

157,60

149,90

Көлік саясаты;

6

4

3,26

18

36/68

2,18

19

99

0,35

0,54

10

66

Жүріп өтілген 1 млн.
км-ге ЖКО коэфф.
(MVСR)

0,10

0,43

Қауіпті өндірістік
объектілерде апаттар
саны

2

ЖКО

3

ҚМГ-ның алтын ережелері

2015 жылы ЕҚОҚ корпоративтік департаменті өткізген қауіпсіздік бойынша 24
аудит;
ҚМГ ЕТҰ қатысуымен ЕҚОҚ әрбір саласында жұмыс топтары;
Жұмысқа
дайын болу

Айдау уақытында
қауіпсіздік

Наряд-рұқсат

Энергия көздерін
оқшаулау

компанияның барлық қызметкерлеріне
жеткізе отырып алынған сабақтармен
жазатайым жағдайлар бойынша ай сайынғы есебі;

Тұйық кеңестіктегі
жұмыстар

Биіктіктегі жұмыс

Қозғалмалы
жабдықтар мен
кернеу астындағы
жабдық

Жүк көтергіш
операциялар

«Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау саласындағы көшбасшылық» тақырыбындағы
Бас директорлардың форумы;
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
бойынша барлық қажетті ақпаратқа
сілтемелерімен корпоративтік интранет
– портал;

ЕҚОҚ саласындағы біздің
жалпы мақсатымыз – 2020
жылға қызметкерлерінің саны
осындай IOGP мүше компаниялармен салыстырғанда еңбекті
қорғау көрсеткіштері бойынша
жоғары квартильге түсу
Жазатайым уақиғалар туралы ақпараттың
айқын есептілігі мен толық көрінісі дау-жанжалдардың түпкілікті себебіне талдау
жүргізуге, әр түрлі көрсеткіштер бойынша
аналитикалық талдау өткізуге жәгне 2016
жылы фокус-бағыттарды анықтауға мүмкіндік береді.

Барлық бағдарламалар, бастамалар және
нормативтік құжаттар кейін ҚМГ ЕТҰ ензіге
отырып, корпоративтік деңгейде әзірленеді.
Шелл компаниясымен бірігіп әзірлеген
«Созылмалы уайымдау» туралы видеоны
тарату арқылы қауіпсіздік мәселелерінде
ақпараттандырылуын арттыру бойынша
компания;

Уақиғалар туралы тез арада хабарлау үшін
әзірленген смартфондар үшін мобильді
қосымша.

Есептіліктің айқындылығы

4 есе өсті

2015 жылы тіркелген
барлық жарақаттанушылық

70%

жағдайларының
мұнай өндіруші және сервистік компаниядарда өтті
Жарақаттанушылықтың

Алкоголь, еліткіш заттар және психотроптық заттар және соларға ұқсас
заттарға қатысты саясат.
Мұнан басқа, уақиғаларды хабарлау және
тексеру тәртібі туралы ереже әзірленді.

Барлық қызметкерлер үшін алтын ережелерді (тұсаукесерлер, күнтізбелер, буклеттер мен карточкалар) енгізу бойынша
көрнекілік-ақпараттық материалдар;

75%

құрылыс
99-ның
жұмыстары, бұрғылау
және ҰКЖ, жөндеу және
тасымалдау сияқты жұмыстардың 4 негізгі түрлерінің
нәтижесінде өтті
Жарақаттанушылықтың

80%

барлық 99-ның
құлау/сырғу, биіктен құлау,
қозғалмалы жабдыққа
немесе кернеу астындағы
жабдыққа әсері сияқты
топқа жатады

Біздің адамдар
Денсаулықты қорғау
ҚМГ және ЕТҚ денсаулықты қорғау және еңбек гигиенасы
саласындағы мәселелерді басқару: Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі, Денсаулық, санитарлық ережелер және
нұсқаулар туралы Кодексі, денсаулықты қорғау және еңбек
гигиенасы саласындағы халықаралық талаптар сияқты
қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
2015 жылы 70% себебі жүрек-қан тамыр аурулары болып
табылатын өндіріспен байланысты емес 20 өлім жағдайлары өтті. Біздің қызметкерлеріміздің жүрек-қан тамыр
ауруларын азайту мақсатында біз 2016-2020 жылдарға
ҚМГ сауықтырудың Корпоравтік бағдарламасын әзірлеп
енгізуді жоспарлап отырмыз. Мұнан басқа, 2015 жылы
негізі ЕТҚ Жұмыс беруші мен кәсіподақ ұйымының арасында ұжымдық шарттар жасалды, оларда еңбек қорғау
және денсаулықты қорғау көрініс тапқан, қауіпсіз еңбек
жағдайын қалыптастыру шаралары, сонымен қатар, қызметкерлерді сауықтыруға арналған әлеуметтік кепілдіктер,
жеңілдіктер және өтемақы қарастырылған.
Өндірістік бақылау және денсаулық пен гигиенаны қорғау
жөніндегі мониторинг төмендегілер арқылы тұрақты
негізде өткізіледі:
қызметкерлердің жыл сайынғы медициналық
тексерулері;
ауысым алдында медициналық куәландыру;
еңбек жағдайлары бойынша өндірістік нысандарды
мерзімдік аттестациялау.
2015 жылы денсаулық қорғау және еңбек гигиенасы саласында тиімділікті басқару мақсатында төмендегі іс-шаралар
жүргізілді:

21

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және
өндірістің тұтастығын басқару
Біз өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес келуге тырысамыз (API, DNV),
және өндірісті тиімді басқарудың негізгі элементі
ретінде басқару жүйесін үнемі жетілдіріп отыруға
бел буып отырмыз.
Ұқсас уақиғалардың алдын алу және қызметкерлерді таныстыру үшін негізгі себептерді анықтай
отырып және алынған сабақтармен «Найзағай»
және «Уақиғаларды көзбен шолу» ақпараттық
хабарламалары Компания ЕТҚ-ларына жіберіледі.
2015 жылы Компанияның өндірістік нысандарында олар жұмыс уақытын немесе айтарлықтай
материалдық залалды келтірмесетен өндірістік
қызметкердің жарақатына әкеліп соқпаған техногентдік сипаттағы 3 апат болды.
2015 жылы Компанияның өндірістік нысандарында олар жұмыс уақытын немесе айтарлықтай
материалдық залалды келтірмесетен өндірістік
қызметкердің жарақатына әкеліп соқпаған техногентдік сипаттағы 3 апат болды.
Жүргізілген талдау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің халықаралық тәжірибесін
зерделеу негізінде біз «Өндірістік нысандардың
бүтіндігін басқару» (ББ) қауіп-қатерге бағытталған
тәсілді сатылап енгізу туралы ұзақ мерзімді мақсат қойдық.

жабдық бүтіндігінің бастапқы жағдайын
анықтау;

ЕТҚ-да денсаулық қорғау және еңбек гигиенасы бойынша жауапты қызметкерлер тағайындалды;

ББ бойынша Корпоративтік стандартты
әзірлеу;

ЕТҚ-да денсаулық қорғау және еңбек гигиенасы бойынша талаптарға сәйкестік мәніне 16 аудит өткізілді;

ББ бойынша барлық деңгейлердегі басшылар
үшін және орындардағы мамандар үшін семинарлар жүргізу;

ЕТҚ-да қызметкерлерді сауықтыру бойынша 2016
жылға іс-шаралар жоспары әзірленді.

Өндіріспен байланысты емес
қайтыс болу жағдайларының саны

құбырлардың үзілу санын қадағалау;

ББ талаптарына (кемшіліктерді талдау) сәйкессіздігіне және оларды жою шығындарына
талдау жүргізу;
ПӘК ЕТҚ-да ББ бойынша көрсеткіштерді қосу.
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2014
2015

20

70% жағдайлар жүрек-тамыр ауруларынан

335 170

2014
2015

320 100

Бизнес бағыттар бойынша
зардап шеккендер саны
43

27

2014
2015
31
25
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ҚМГ компаниясының тобында кепілдендірілген әлеуметтік пакет енгізіледі, ол әлеуметтік өтемақылар мен
жәрдемақылардың әр түрінен тұрады. Осы әлеуметтік
пакет мемлекет қамтамасыз ететін бала күтімі жөніндегі демалыста бала 1,5 жасқа жеткенше отырған қызметкерлерге төленетін ай сайынғы төлемдерді, жалпы
еңбекке жарамдылығын жоғалтумен байланысты
басқа жұмысқа ауысуға мүмкіндік боламған жағдайда
еңбек шартын бұзған жағдайдағы өтемақыны, мүгедектік алған жайдағы, өндірісте жазатайым жағдайдың
салдарынан қайтыс болған қызметкердің отбасының
бір жолғы төлемдері шегеріп тастағанда жүктілігі мен
босануы жөніндегі төлемдерді қарастырады.
Сондай-ақ, біз Қазақстанның шегіндегі балаларды
сауықтыру лагерьлерінде қызметкерлердің балаларына демалыс ұйымдастыруды, ауырған жағдайда
ерікті медициналық сақтандыруға әлеуметік кепілдіктер ұсынамыз.

Еңбек қабілеттілігін жоғалтудан
еңбекке жарамсыздық парақтары (күндер)

Осыған байланысты, 2016-2020 жылдарға төмендегі іс-шаралар жоспары әзірленді:

ҚМГ денсаулық қорғау және еңбек гигиенасы бойынша
жұмыс тобы құрылып, өндірістік нысандарда семинарлар өткізілді;

өндірістік цехтар мен учаскелер, қызметкерлерге
арналған демалыс бөлмелері, тұрмыстық жайлар,
асханалар және медициналық көмек көрсету пункттері
тексерілді;

Адамдарымызға қамқорлық көрсету
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ҚТО ҚМГ-ПМ

Бұдан өзге, қызметкерлерге әлеуметтік қолдаудың
тарихи қалыптасқан түрлері ұсынылады. Әлеуеметтік көмектің осындай түрлері ұжымдық шарттарда
немесе кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында
қарастырылған. Осындай төлем түрлеріне мерейтой жасына жетуіне, некеге тұруына, некеге тұруына
байланысты қысқа мерзімді демалыс алуына, бала
тууына, туғандары қайтыс болуына байланысты
жалақысы сақтала отырып төленетін төлемдер, егер
емделу шығындары мүгедек қызметкерлер, қызметкердің мүгедек балаларына және басқа да жағдайға
байланысты сақтандыру бағдарламасында белгіленген,
лимиттен асатын болса, емделуге және медициналық
операция төлемдері жатады.
Толықтыру ретінде, КМГ компаниясының тобы бойынша жұмыс істемейтін зейнеткерлер үшін зейнетақы бағдарламасы жүзеге асырылады, соған сәйкес
қызметкерлер құрметті демалысқа шыққаннан кейін
3 жыл бойы жұмыс істеген ұйымнан белгіленген
материалдық төлем ала алады. «Жұмыс істемейтін
зейнеткерлермен өзара әрекет ету жөніндегі» ішкі ҚМГ
ережесіне сәйкес, біздің зейнеткерлерімізге мереке
күндеріне, мерейтой жасына жеткен кезде, медициналық көмек көрсетуге, санитарлық-курорттық емделуге,
газеттер мен журналдарға жазылуға материалдық
көмек көрсетіледі. Осы бағдарламаға демеушілік
көрсету үшін біз «Зейнеткерлік жәрдемақы бойынша
қосымша міндеттемеге резерв» құрдық.

2016 жыл жоспарлары
көлікте 100%-ға қауіпсіздік белдіктерін
орнату (қазіргі сәтте 99% аяқталды)
мердігерлердің есептілігінің
айқындылығы
дау-жанжалдарды тергеу кезінде
түпкілікті себептеріне талдау жүргізу
ЕҚОҚ жаңа ұйымдастырушылық
жүйесі
ЕҚОҚ басқару жүйесін енгізу
Уақиғаларды тергеу және түпкілікті
себептерін анықтау бойынша,
сондай-ақ өндірісте барлық
қызметкерлердің тәуекелдерін
анықтау бойынша тренингтерді
қоса алғанда, орта және жоғары
басшылықтың жыл сайынғы
форумдары
сауықтыру бағдарламасы
ЕҚОҚ бойынша іс-әрекет аудиті
ҚМГ компаниялар тобы бойынша
қауіпсіздік мәдениетін бағалау
бойынша сауалнамалар жүргізу
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша
жиналыс өткізу бойынша басшылық
өндірістік персоналдың ЕҚОҚ
саласында ішкі тренерлерді оқыту
бойынша бағдарламасы
медициналық көмек көрсету жағдайы
(МТС) енгізілетін барлық тіркелетін
жағдайлардың (TRIR) коэффициентін
есептеу бойынша жұмыстар

Біздің адамдар
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Қызметкерлерді дамыту
Біз оқу жүйесін дамытуды жалғастыра
береміз және қызметкерлерімізді кәсіби
тұрғыда дамытуды инвестициялаймыз. ҚМГ
стратегиялық даму талаптары мен перспективалары есебінен қызметкердің қажетті
біліктілік деңгейін қалыптастыру және қолдау біздің мақсатымыз болып табылады.

2015 жылы жұмыс орнында
70% -оқуды, 20% - іштен оқуды,
10% - сырттан оқуды
шамалайтын, ҚМГ қызметкерін
оқытудың жаңа моделінің
тұжырымдасы әзірленіп,
бекітілді

Осы модель Қазақстан-Британ Техникалық
Университетімен бірлесіп әзірленді. Оқытудың жаңа моделін жүзеге асыру мақсатында
төмендегідей іс-шаралар жүзеге асырылды:
ҚМГ қызметкерлері мен бірыңғай кадрлық резервтің резервте тұрған қызметшілерінің өз бетінше оқуы мақсатында
КБТК кітапханасы мен ақпараттық
базасына қосылды;

әзірленіп, 29 резервтегі қызметкерлер үшін
10 семинар өткізілді. Бұдан өзге, Executive
МВА екі дипломды бағдарлама бойынша
6 резервтегі қызметкерге оқу ұйымдастырылды МВА.

2015 ПМХЗ-да Павлодар химико-механикалық колледждің 79 оқушысы практикадан өтті. Практикадан өту қорытындысы
бойынша колледждің 31 түлегі жұмысқа
қабылданды.

Қосарлы білім беруді ұйымдастыру:

ЕМГ базасында 2015 жылы «Мұнай-газ
кен орындарын әзірлеу және пайдалану»
мамандығы бойынша Атырау мұнай
және газ институтының 39 студенті үшін
қосарлы оқыту жүйесін ұйымдастыру бойынша пилоттық жоба іске қосылды.

Заңнама талаптарына және қатысу өңірлерінде адам капиталын дамытуға ҚМГ компаниясы тобының талпынуына сәйкес ПМХЗ,
ИОА және ЕМГ –да қосарлы білім беруді
ұйымдастыру бойынша пилоттық жобалар
іске қосылды. Қосарлы оқуды ұйымдастырудың негізгі принципі кәсіпорында оқыту
уақыты- 60%, колледжде оқыту уақыты 40% болып табылады.

Жыл сайын 3,5 мыңға жуық студент
біздің корпоративтік орталықтарымыздың немесе өндірістік нысандарымыздың
базасында өндірістік немесе диплом алды
тәжірибеден өтеді.

ҚМГ компаниялар тобы
бойынша қызметкерлерді
оқыту
79 975

2014

86 087

2015

өткен оқуының тиімділігін бағалау
бойынша басшылар мен қызметкерлерге
сауалнама әзірленді;

14,4% Басшылар
16,2% Мамандар
86 087

69,4% қызмет
көрсету саласының
қызметшілері мен
қызметкерлері

ЕҚОҚ саласында тренингтер
мен білім бағдарламаларынан
өткен қызметкерлер саны
2014
2015

18 000
16 000

Оқытушы іс-шаралар
13,5% Әйелдер
17 936

86,5% Еркектер

сырттан оқуды жүзеге асыру бойынша
міндетті оқу шараларының жоспары
бекітілді.
МГ компаниясы тобының «кадрлық резерві»
жеке даму жоспарын жүзеге асыру мақсатында 2015 жылы КБТУ-мен бірлесе отырып, арнайы модульдік оқу бағдарламалары

Қызметкерлерді бағалау

Біздің қызметкерді ынталандыру тәсіліміз
еңбек төлемінің тиісті деңгейін қаматамасыз
ету принциптеріне, еңбек және ұжымдық
шарттарды жасау арқылы қызметкерлер
құқықтарының айқындылығы мен сақталу
принциптеріне құрылған.

Қызметкерлерді бағалау рәсімі ҚМГ-де
2004 жылдан бері әрекет етеді және қызмет
тиімділігін анықтау және барабар материалдық және материалдық емес ынталандыруға
бағытталған.

Бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесі

ҚМГ ішкі жаттықтырушылары туралы
тәсіл әзірленіп, бекітілді;
оқу курсынан өткен қызметкерлердің алған білімдеріне трансляция
ұйымдастырылды;

Персоналды ынталандыру

Қызметкерлерді үйрету және оқыту
толық белгілері мен алатын лауазымына
қарамастан жүзеге асырылады

«Қазақстан – 2050» стратегиясы мен ҚР
Үкіметінің еңбек төлемі мен орын алып
отырған диспропорцияға қатысты тың
жаңа тәсілдерді пысықтау бойынша
қажетті шараларды қабылдау туралы
тапсырмасының аясында біз 2013-2014
жж ҚМГ ЕТҰ қызметкерлері үшін бірыңғай
еңбек төлемі жүйесін (БЕТЖ) әзірледік.
2013 жылдан бастап БЕТЖ енгізу ММГ, АНС
және РД ҚМГ өтті. 2016-2017 жылдары
мұнай мен газды тасымалдау және мұнай
мен газды қайта өңдеу бизнес-бағыттарында
ары қарай БЕТЖ енгізе отырып еңбек төлемі
жүйесін қайта ұйымдастыру жоспарланып
отыр.
Осы жүйе бізге қызметкерлеріміздің
жалақыларын олардың функционалдық
міндеттемелері және орындалатын
міндеттерінің күрделілігі сияқты
факторларға негіздеуге және жыныстық
белгісі немесе өңірлік тиесілігі бойынша
айырмашылықтарының болмауын
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Еңбек төлемі жүйесін жетілдіру шегінде ҚМГ
басшылығы Бірлескен орталықтың әкімшілік
қызметкерлері деңгейінен операциялық ЕТҚ
топ-менеджерлері деңгейіне дейін бірқатар
лауазымдарды адами ресурстарды басқару
саласындағы халықаралық консалтингтік
әдістемені пайдалану арқылы бағалау
жолын бекітті. Қазіргі сәтте еңбек өнімділігі
мен қызмет тиімділігін арттыруға және
нәтижелігіне, уәждемесіне бағытталған
әкімшілік-басқарушылық персоналды
сыйақылау жүйесі енгізілуде.

Қызметкерлерді бағалау рәсімі ҚМГ-де
2004 жылдан бері әрекет етеді және қызмет
тиімділігін анықтау және барабар материалдық және материалдық емес ынталандыруға
бағытталған.
Нәтижелілікті бағалау тоқсан сайын бір
жылға мақсат қою негізінде жүргізіледі.
Кәсіби дамуды бағалау жыл сайын өткізіледі
және материалдық емес ынталандыру мақсатын көздейді – бағалау комиссиясы кадрлық
резервке кіргізуді, ҚМГ компаниясы тобында
ауысуды, жеке оқу немесе кәсіби даму үшін
басқа да мүмкіндіктерді ұсынуы мүмкін.
Бұдан басқа, 2015 жылы басқарушы, ҚМГ
компаниясы тобы бойынша басқару және
әкімшілік қызметкерлердің жеке тұлғалық (іскери) құзыреттілігінің Үлгілік моделі
бекітілді.

Тәуелсіз пікір

Кәсіподақ
«Мұнай-газ
кешені қызметкерлерінің
салалық кәсіби
одағы» қоғамдық бірлестігінің ҚМГ
бірлескен қызметінің басынан міндеттері әлеуметтік әріптестік жүйесін
дамыту, әлеуметтік-еңбек қатынастарының тиімді моделін құруда
кәсіподақтардың рөлдерін арттыру,
ұжымда әлеуметтік тұрақтылықты
нығайту және қауіпсіздік пен еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету болып
табылады.
2015 жылы ҚМГ Төрағасының
бастамасы бойынша біз еңбекті және
қоршаған ортаны қорғау бойынша
бірлескен конкурс өткіздік. Осы
конкурсты өткізу идеясы жергілікті
кәсіподақ өкілдерімен және қызметкерлердің өздерімен оң қабылданды.
Біз бірлескен күштерімізбен компанияның 180 астам қызметкерлерін
тарта алғанымызға және қауіпсіздікті,
денсаулық пен еңбекті қорғауды
қамтамасыз етуге ҚМГ қызметкерлерінің тартылуын арттыра алғанымызға қуаныштымын. Мұнайгаз
саласы қызметкерлері мүддесінің
өкілдері ретінде біз бірлескен
әлеуметтік-маңызды активтерге,
жобаларға қатысуға дайынбыз және
ҚМГ-бен жемісті және ұзақ мерзімдік
ынтымақтастыққа үміттенеміз.
Калиев Султан Есимович
Мұнай-газ кешені қызмектерлерінің
салалық кәсіподағының басшыс

ҚМГ ЕТҰ негізгі
қызметкерлеріне
шамамен

17 млрд. теңге

($77 млн)* көлемінде
сомаға әлеуметтік
көмек берілді
Жұмыс істемейтін
зейнеткерлерге
жалпы сомасы

700

млн. теңге
($3,15 млн) мөлшерде әлеуметтік
көмек көрсетілді.
ЕҚОҚ алуан салаларында оқытуға

200

млн. теңге
($ 904,000)
2015 жыл бойы
нәтижелікті
бағалаудың
тоқсан сайынғы
негізінде ҚМГ
қызметкерлерінің

75-77% өтті

* Айырбастау кезінде 2015 жылғы
орта курс 1 долларға 221,73 теңге
қолданылды

Біздің адамдар
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Адам құқықтары

Шағымдар механизмдері

Біздің қызметіміз Қазақстан Республикасының Заңнамасына, ішкі нормативтік құжаттарға, әрбір ҚМГ ЕТҰ бейімделген ҚМГ
саясаты мен рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.

ҚМГ тұрақты негізде компания Тобында
еңбек дауын және жанжалын ескерту және
алдын алу бойынша жұмыстар жүргізеді.
Тұрақты мониторинг жүргізу және әлеуметтік алаңдаушылықтың алдын алу бойынша
шаралар қабылдау тұрақтылықты сақтауға
және 2015 жыл ішінде әлеуметтік алаңдаушылықты төмендетуге мүмкіндік берді.

Осылайша, біз төмендегіні мәлімдей аламыз:
Біз кемсітушіліктің болмауына кепілдік
береміз. Барлық қызметкерлер нәсіліне,
дініне, жынысына, этностық қатыстылығына, сексуалды бейімділігі және
мүгедектігінің болуына қарамастан бірдей
дәрежеде қарастырылады;
Біз балалар еңбегін пайдаланбаймыз;
Біз мәжбүрлі еңбекті қолдамаймыз және
қолданбаймыз;
Біз әрбір қызметкердің қауымдастыққа
және ұжымдық шартқа қол қою құқығын
қолдаймыз;
Біздің қызметіміздің өңірлердегі жергілікті қауымдастықтардың құқықтары
мен қажеттіліктерін құрметтейміз. Біз
әрқашан диалог үшін және жергілікті
қауымдастықтармен кездесулеріміз
және арыздарды қарастырудың басқа
механизмдерімен кез келген мәселелерді
шешу үшін ашықпыз.
Компанияның әрбір қызметкерінің әлеуметтік
жағдайын арттыру, жұмыс берушінің және
қызметкерлердің өндірістік-экономикалық
қызметінің нәтижесі үшін жауапкершілікті
күшейту, жетістігі және ҚМГ ұйымдарында
әлеуметтік серіктестік шегінде тараптар
мүддесінің оңтайлы теңгерімі мақсатында
ұжымдық шарттарға қол қойылады.
Компания тобында еңбек төлемін, жұмыс
және демалыс уақытын, еңбек қауіпсіздігі
мен еңбекті қорғауды, ҚР заңнамасымен
және жұмыс берушімен ұсынылатын
босатылған қызметкерлердің жұмыспен
қамтылуын қамтамасыз ету және әлеуметтік
қолдауды ұйымдастырудың талаптары мен
бірыңғай механизмдері анықталған ұжымдық
шарттың типтік нысаны бекітілген.

Ішкі коммуникация бірыңғай жүйесінің
Үлгілік ережесіне сәйкес ішкі коммуникация
құралдарын енгізу бойынша жұмыс жалғастырылуда. Жыл бойы қызметкерлермен
қарым-қатынасты қолдау мақсатында біз
қызмет қорытындысы бойынша есеп беру
үшін бірінші және желілік басшылардың қызметкерлермен тұрақты түрде кездесулерін
өткіземіз. Ережеге сәйкес, жылына екі рет
ҚМГ ЕТҚ бірінші басшыларының ұжыммен
есептік кездесулері, тоқсан сайын желілік
басшылардың еңбек ұжымымен, сонымен
қатар бірінші басшылардың ұйым кәсіпорындарымен немесе еңбек ұжымы өкілдерімен
кездесулері өткізіледі. Қазіргі уақытта Ереже
25 ҚМГ ЕТҚ енгізілген.
Сонымен қатар, Ережеде ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ету бойынша бірқатар
басқа құралдар қарастырылған: бірлескен
сайттар, сенім телефоны, ақпараттық стенділер, қызметкерлердің ұсыну үшін жәшіктер
және т.б.
Біз тұрақты негізде біздің ЕТҚ-мен жергілікті
жерлерде ағымдағы жағдайды мониторингілеу және қажет болған жағдайда жедел
шара қолдану мақсатында аудио конференция режимінде әлеуметтік мәселелер
бойынша селекторлық кеңестер өткіземіз.
ММГ және АНС еншілес компанияларында
әлеуметтік климаттың пилоттық режімінде
мониторинг жүйесінің автоматтандырылған
жүйесі бойынша жұмыс жүргізілуде. Осы
әр ЕТҚ-да деректерді жинауға, ҚМГ-дағы
әлеуметтік климат туралы бірыңғай деректер
базасы мен орталықтандырылған хабар таратуды қалыптастыру үшін ыңғайлы. Инструментарий әлеуметтік қысымды күні бұрып
қадағалауды және оларға жол бермеу үшін
шараларды әзірдеуді қарастырады.
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Тәжірибеден мысалдар
Ұжымдық шарттар
ҚМГ 37 ЕТҰ
әрекет етеді,
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Назарбаев Университеті магистранттарының тобы дипломдық жобасы
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бірлесіп әзірленетін бірінші топ болып табылады.
Біздің дипломдық жоба үшін тақырып іздеу барысы ұзақ болды және
біздің жобаны жүзеге асыру үшін
көрсетілген көмегі үшін және компанияның дамуына өз үлесімізді салу
мүмкіндігі үшін ҚМГ басшылығына
алғысымызды білдіреміз.
ҚМГ үшін өзекті мәселелерді екі
жақты талдаудан кейін біз мақсаты
қызметкерлердің идеялары мен
ұсыныстары туралы басшылықты
ақпараттандыру механизмдерін
анықтау болып табылатын «ҚМГ идеяларды басқару» жобасында тоқтадық. Жоба компания үшін барынша
қолайлы және пайдалы болуы үшін
кешендік тәсілді қолдануды жоспарлаймыз: сауалнамалар мен сұхбаттар
көмегімен ҚМГ ағымдағы бағалауын
өткізу, үздік әлемдік тәжірибе мен
инновацияларды басқару саласында ғылыми жұмыстарды зерттеу. Сондай-ақ біз бірнеше еншілес
компанияларда эксперимент жүргізу
және идеяларды басқарудың қадамдық сызбасын қалыптастыруды
жоспарлаймыз.
Біз корпоративтік орталық базасында
жобаны өткізудің ұсынылған мүмкіндіктері үшін, сондай-ақ көрсетілетін
әдістемелік және техникалық қолдау
үшін ҚМГ алғысымызды білдіреміз.
Назарбаев Университетінің
студенттері

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау (ЕҚОҚ) саласындағы
Басқарма төрағасының конкурсы

ҚМГ Жастар кеңесі

қызметкерлер
қамтылды.
Біріңғай ішкі
коммуникация
жүйесінің үлгілік
ережесі

ҚМГ 26 ЕТҰ

енгізілді

Еңбек қатынастарының
тәжірибесіне өтініштер
(шағымдар) саны
52

2014
2015
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Басшылықтың көшбасшылық рөлін
нығайту, өндірістік мәдениетті, қызметкерлердің ынтасын көтеру және
оларды 2015 жылы қауіп-қатерлерді
басқару үдерісіне тарту мақсатында,
ҚМГ «КМГ компаниясы тобының
еңбек және қоршаған ортаны қорғау
саласындағы ең үздік инновациялық
идеялар және тәжірибелер» атты
Басқарма төрағасының жыл сайынғы
конкурсын өткізуге бастама көтерді.
Конкурсқа ҚМГ компаниясының 32
ұйымы қатысты, 181 өтініш түсті.
Жеңімпаздар ҚМГ компаниясының
барлық бөлімшелеріне тәжірибе
немесе идеяларды жүзеге асыру,
еңбек және/немесе қоршаған
ортаны қорғау саласында озық
тәжірибелерді немесе идеялады
жүзеге асыу, сонымен қатар,
кәсіпорын еңбек және/немесе

қоршаған ортаны қорғау саласында
озық тәжірибелерді пайдалану
мүмкіндігі тұрғысынан әр үміткерді бағалау негізінде таңдалды.
Қорытындысында ҚМГ басқарамасының төрағасы жеңімпаздарды
салтанатты түрде марапаттады.
Ары қарай біз ЕТҚ ҚМГ-да осы
идеяларды жүзеге асыру жөніндегі
іс-шараларды жүргіземіз.
Осы конкурсты өткізу оларды ҚМГ
компаниясы тобының ұйымдарында
оларды одан ары енгізу үшін еңбек
және қоршаған ортаны қорғау
саласынағы ең үздік инновациялық
идеялар мен тәжірибелерді анықтауға мүмкіндік беріп қана қоймайды,
сонымен бірге «ЕҚОҚ бойынша
ақпараттандырылуын көтеру жөніндегі кампания» үшін мықты құрал
болып табылады.

Біз жас мамандар – ұлттың болашағы
екендігіне сенеміз. Осылайша біз қызметіміздің барлық өңірлерінде жас
таланттарды дамыту үшін құралдарды
қалыптастырамыз.
2014 жылы біз Жастар кеңесін құрдық, ол
екі жылға жуық уақыт бойы қазіргі кезде
компания басшылары мен жас мамандар
арасындағы көпір ретінде және идеялармен, тәжірибемен алмасу үшін мықты
платформа болып табылады. Қазіргі сәтте
Жастар кеңестер 28 ЕТҚ ҚМГ құрылған
және бұл сан өсіп жатыр. Жастарымызға өз
әлеуетін жүзеге асыруға көмектесу үшін біз
оларды дамытудағы негізгі басым бағыттарды анықтадық және төмендегі салаларда іс-әрекеттер жоспарын жасадық:
кәсіби даму
инновациялар
әлеуметтік даму
қайырымдылық қызметі
спорт

Осы жұмыс аясында 70-ке жуық
әр түрлі тақырыптық кездесулер, ақпараттық пікірталастар,
мастер-класстар, тренингтер
өткізілді. Жыл сайынғы форум
2015 жылы «Өндірістегі еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау»
тақырыбы бойынша Зерендеде,
Бурабайды өткізілді. Форум
кезінде біздің жас қызметкерлерге ЕҚОҚ саласындағы жаңа
бастамалар мен бағдарламалардың бірқатары ұсынылды, содан
кейін Басқарма төрағасымен
ашық диалог жүргізуге мүмкіндік болды. Біз жастар ЕҚОҚ
тақырыбына қызметкерлердің
түрткі болатындығын және
ақпараттандырылғандығын
көтеруге мүмкіндік беретін
ықпалды ресурс болып табы-

латындығын мойындаймыз.

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз
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Саясатқа сәйкес ҚОҚ басқарудың негізгі
принциптері қызметтің қоршаған ортаға
үздікіз жағымсыз әсерін төмендету, ҚОҚ
саласындағы тәуекелдерді анықтау және
басқару, энергия тиімділігін арттыру,
ашықтық пен ақпаратт ұсынуды қамтамасыз ету болып табылады. Саясат ҚМГ
барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚМГ
объектілерінде қызмет көрсететін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне қатысты
қолданылады.

Біздің қоршаған
ортаға әсеріміз

2015 жылы саланың жетекші халықаралық компанияларына қатысты біздің қызметтің негізгі көрсеткіштерін салыстыруға
мүмкіндік берген бенчмаркингті өткіздік.
Біздің қызметтің басым бағыттары
жылыжай газдарының шығарындыларын
басқару, алау жағуды қысқарту, тарихи
қалдықтарды кәдеге жарату, жердің құнарлығын қалпына келтіру және энергия
тиімділігін арттыру болып табылады.

Сондай-ақ, энерго тиімділікті арттырумен
байланысты іс-шараларды жүзеге асыру
деректерді жинау және талдау үшін энергоменеджмент бойынша жеке құрылымдық
бөлімшелер құрылды.
2015 жылы заңнама талаптарына сәйкес біз
осы есепте қамтылған барлық бізге қарасты
ұйымдарда энергетикалық аудит жүргіздік.
Бұл талдау энергияны (электр қуаты, жылу
энергиясы, табиғи газ, мұнай және отын)
тұтынудың құрылымы мен базалық деңгейін
анықтауға, сонымен қатар, біздің қызметімізді IOGP мүшелерінің көрсеткіштеріне
сәйкестігін салыстыруға мүмкіндік берді.

тұтыну

1,35

1,48

1,87

1,86 ГДж құрады

МӨЗ орналасқан климат
жағдайлары
мен мұнайды
ЕМГ
ММГ
ҚОА қайта ҚТМ
өңдеу процестерінің технологиялық
ерекшеліктерімен байланысты
қайта өңделген мұнайдың 1
тоннасына

3,55 ГДж құрады

Өндіру

Тасымалдау

Қайта өңдеу

Отын түрлері бойынша энергия ресурстарын тұтыну
15% Ілеспе газ

3% Дизель
8% Мазут
38% Табиғи газ

2015 жылы көмірсутегілерді
тасымалдау бағыты бойынша
энергияны шекті тұтыну 2014
жыл деңгейінде қалды және
тасымалданған мұнайдың
1 тоннасына

0,1 ГДж құрайды

15% Қазан пеш отыны
1% Бензин

Қазіргі уақытта біз тек компаниялар тобы
бойынша ақпаратты ұсынамыз, осыған орай
энергияны тікелей тұтынбау осы есепте
көрсетілмеген.

1% Мұнай

ӨМГ

2,90

3,08

19% ПМХЗ

18% АМӨЗ

9% ПКОП

24% ҚТГ

6% ҚТО

0,3% ҚМТФ

10% ММГ

7% ӨМГ

Еншілес ұйымдардың энергия тұтынуға үлесі

1,38

2015

1,34

2014

GJ / t

2013

1,47

1,84

2015 жылы компаниялар тобы
бойынша көмірсутегілерді өндіру
бағыты бойынша шекті энергия
тұтыну кен орнының жоғары
сулануымен байланысты өңдірілген
көмірсутегілердің 1 тоннасына
1,81

111,89

111,28

2012

10,2% қысқарды.

124,62

123,32

5% ЕМГ

ISO 50001 халықаралық
стандартпен сәйкес
80% астам біздің ЕТҰ
энергоменеджмент жүйесін
әзірлеп, енгізді

2014
2015

2% ҚОА

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
мәселелері ай сайын ҚМГ Басқармасы мен
Директорлар кеңесінің отырыстарында
тыңдалады, бұл басшылар мен мамандардың жауапкершілігін күшейтеді. Біз жыл
сайын қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзіміздің жетістіктерімізді талдаймыз
және жақсарту үшін салаларды, келешектегі қызметтің мақсаттары мен міндеттерін
анықтаймыз. Экологиялық игілікті сақтау
және қоршаған ортаға жағымсыз әсерді
төмендету мақсатында біз жаңа тәжірибелер мен технологияларды қолдану мен
енгізу мүмкіндіктерін үздіксіз зерттейміз.

Соңғы жылдары әлемде энергиямен қамтамасыз ету жүйесінде дефицит байқалады
және біздің компания отын-энергетикалық
ресурстарды тұтынуды төмендету мүмкіндіктерін іздестіруде, бұл бізге энергиялық
тиімді және жауапты компанияға айналуға
және атмосфераға зиянды заттардың шығарылу көлемдерін төмендетуге мүмкіндік
береді.

0,4% ҚТМ

Көмірсутегін барлау мен өндіруден,
тасымалдау мен өңдеуден бастап мамандандырылған сервистік қызметтерді
көрсетуге дейінгі тұтас өндірістік циклды
жүзеге асыра отырып, біз өндірістік және
экологиялық қауіпсіздіктің ең жоғары
стандарттарына сәйкес болуға тырысамыз
және қоршаған ортаны қорғауды басқару
жүйесін тұрақты түрде жетілдіріп тұруды
мақсат тұтамыз. Біз Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, Компанияның еңбекті қорғау және қоршаған
ортаны қорғау саласындағы саясатына,
Кешенді экологиялық бағдарламаға (КЭБ)
және бекітілген Қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралар жоспарларына сәйкес
өндірістік қызметті жүзеге асырамыз.

Компанияда негізі қоданыстағы табиғатты
қорғау заңнамасы, экологиялық менеджжмент принциптері мен процестік тәсіл
болып табылатын біріктірілген экологиялық менеджмент жүйесі қолданылады.
2011 жылдан бастап сапа, қоршаған
оратын қорғау, денсаулықты қорғау және
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS
18001 талаптарына сәйкес басқару жүйесі
жұмыс істейді.

Өндіруші компанияларда
энергияны шекті
тұтыну
2015
жылы энергия ресурстарды

Энергоресурстарды жалпы тұтыну

GJ, миллион

Біздің мақсатымыз –
қоғам мен табиғатқа
зиян келтірмей,
қоршаған ортаға әсерді
тиімді басқару

Энергетикалық ресурстарды
пайдалану және арттыру

GJ, миллион

Саясат және басқару

9% Электр тогы
10% Жылу энергиясы

1831

мамандар 50001
(Энергетикалық менеджемент)
стандарты бойынша тренингтерден
өтті

IOGP = 1,5

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Өндіру
Өндіру

Біз 2016 жылы ҚМГ-ның 2020
жылға дейін «Энергияны сақтау
және энергия тиімділігін арттыру
жол картасын» әзірлеуді жоспарлап
отырмыз. Сондай-ақ біз халықаралық танымал энергия сервистік
келісімшарттар арқылы энергияны
сақтау саласында стратегиялық
инвесторларды тарту жұмысын
жүргіземіз.
Тасымалдау
Тасымалдау

Қайта
Қайтаөңдеу
өңдеу

Су ресурстарын пайдалану

Компаниялар тобының негізгі қызметі, су бағалы және тапшы табиғи
рлері
лері бойынша
бойыншаресурс
энергия
энергия
ресурстарын
ресурстарын
тұтыну
тұтыну
болып
есептелетін Орталық Азия аймағында атқарылуына
аз
газ
15%
15%Қазан
Қазан
пеш
пешотыны
отыны
байланысты, біз қоғам
мен
қоршаған
ортаның алдында өзіміздің жауап
1%
1%Бензин
Бензин
екенімізді білеміз және су ресурстарын барынша ұтымды пайдалануға
тырысамыз.
3%
3%Дизель
Дизель

игаз
газ

8%
8%Мазут
Мазут
9%
9%Электр
Электртогы
тогы
10%
10%Жылу
Жылуэнергиясы
энергиясы

ЕМГ
ЕМГ

ММГ
ММГ

ҚТМ
ҚТМ

4,35
4,35

2,43
2,43
2,21
2,21

1,48
1,48
1,35
1,35
ҚОА
ҚОА

IOGP
IOGP= =1,5
1,5

АМӨЗ
АМӨЗ

ПМХЗ
ПМХЗ

Су барлық өндіріс үдерістерінде, сонымен
қатар, вахталық кенттердің тұрмыстық шаруашылық қажеттіліктері үшін де пайдаланылады. Сөйтіп, компаниялар тобы ббойынша
су қоймасының жалпы көлемі есеп беру
кезеңінде 87 млн. м3 (88,1 млн.м3 2014)
құрады және 2015 жылға юбелгіленген
лимиттен асқан жоқ.
Су қоймасының басты қорлары жер бетіндегі және жерасты су нысандары болып
табылады.

3,74
3,74

4,26
4,26
4,10
4,10

2,90
2,90

1,87
1,87

3,08
3,08
ӨМГ
ӨМГ

Павлодар
ПавлодарМХЗ
МХЗ–да
–даПМХЗ
ПМХЗ
жаңғыртумен
жаңғыртуменбайланысты
байланысты
16%-ға
16%-ғаосы
осыкөрсеткіштің
көрсеткіштің
артуы
артуыбайқалады
байқалады

GJ / t
GJ / t

19% ПМХЗ
19% ПМХЗ

18% АМӨЗ
18% АМӨЗ

9% ПКОП
9% ПКОП

24% ҚТГ
24% ҚТГ

6% ҚТО
6% ҚТО

0,3% ҚМТФ
0,3% ҚМТФ

10% ММГ
10% ММГ

7% ӨМГ
7% ӨМГ

5% ЕМГ
5% ЕМГ

2016-2020 жылдарға арналған
іс-шараларды жүзеге асыру энергияны тұтынуды
8 098 392
ГДж азайұйымдардың
йымдардың энергия
энергия
тұтынуға
тұтынуға
үлесі
үлесі
туға мүмкіндік береді, ол ЖЭР-ны
7,2%-ға үнемдейді.

1,38
1,38

012
2012

1,84
1,84
1,81
1,81

1,28
11,28

Мұнай
Мұнайөндіруші
өндірушікомпанияларда
компанияларда
энергияны
энергиянышекті
шектітұтыну
тұтыну

2014
2014
2015
2015

1,47
1,47
1,34
1,34

2015 жылы келесі іс-шаралар орындалды: жиілік өңдеушіні құрастыру
және реактивті қуатты өтелімнің
124,62
автоматты124,62
құрылғыларын қолдану,
123,32
123,32
энергияны сақтаушы жарық диодты
жарықтандыруға жоспарлы түрде
111,89
111,89
көшу, түнгі уақытта әкімшілік
және
өндірістік жайларда температураны
төмендету. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде 207 млн теңге
($932 200) 2014
сомасында
қаражат
2013
2013
2014
2015
2015
үнемделді.

Өндіруші
Өндірушікомпанияларда
компанияларда
энергияны
энергиянышекті
шектітұтыну
тұтыну

GJ / t
GJ / t

Энергияны сақтау

есурстарды
сурстарды жалпы
жалпы
тұтыну
тұтыну
бойынша
іс-шаралар

29

ПКОП
ПКОП

IOGP
IOGP= =3 3

Бұдан өзге өндірістік нысандарға теңіз және
таза техникалық сулар басқа да су пайдаланушылардан ағып келеді.
Қиғаш өзені тұщы суының су қоймасының
едеуір көлемі «ҚазТрансОйл» АҚ суды басқа
тұтынушыларға (қолданусыз) беруімен
байланысты. Мысалы, Астрахань-Маңғышлак
компаниясының магистралды су таратқышы
соңғы 30 жыл бойы Атырау және Маңғыстау
облыстарының қуаң аудандарының, сондай-ақ су таратқыштың бойында орналасқан
кенттердің тұрғындарын және басқа мұнай
өндіруші, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық кәсіпорындарын сумен қамтамасыз
етеді.
Компания топтарының қызметіне еліміздің
батыс өңірінде орналасқан Орал және
Қиғаш өзендері мейлінше жоғары әсер етеді.
Бұл су объектілері балық шаруашылығы
маңыздылығы бар су қоймаларына жатады
және Қазақстанның қызыл кітаптарына
енгізілген бекіре тұқымдас балықтардың,
сүт қоректілердің және құстардың тіршілік
ортасы болып табылады. Өзендік экожүйенің
биологиялық әртүрлілігіне әсерін алдын-алу
мақсатында біз су қоймасы ғимараттарында
кешенді балықты қорғау қондырғыларын
орнату, ұңғымаларды жөндеу және қызмет
көрсетуді қамтитын табиғатты қорғаудың
бірқатар іс-шараларын өткіземіз.
Маңғыстау және Атырау облыстарында
мұнай кен орындары санының едеуір өсуіне
және мұнайды өндірудің екінші қайтара
әдістерін қолдануға байланысты, қабат қысымын жасанды қолдау үшін мұнай өндіру процесінде алынған қоса өндірілетін қат-қабатты
сулар пайдаланылады (109 млн. м3).

Судың 32%-ынан астамы
«ҚМГ – қайта өңдеу және
маркетинг» АҚ мұнай өңдеу
зауыттарында екінші қайтара
пайдаланылады
2015 жылдың қорытындылары бойынша
Компаниялар тобы бойынша су бұру көлемі
8 млн.м3 (2014 жылы 8,1 млн.м3) құраған. Су
тастауларының 92%-ы буландырғыш- жолдарға жүзеге асырылған, қалған көлемдер
кәдеге жарату үшін бөгде ұйымдарға берілген. Сарқынды сулардың шығарылуының
теріс әсерін төмендетуге мамандандырылған
тазарту құрылыстарында өнеркәсіптік және
шаруашылық тұрмыстық науаларды тазарту
арқылы қол жеткізіледі. Науаларды механикалық және биологиялық әдістермен
екі сатылы тазарту экологиялық заңнама
нормаларына сәйкес шығарылатын сарқынды
сулардың қажетті сапасына жетуге мүмкіндік
береді.
Мұнайды қайта өңдеуші зауыттарды
жаңғырту
Павлодар мұнай-химия зауытын жаңғырту
шеңберінде 2015-2017 жж. тазарту құрылыстарын жаңғырту, қышқыл науаларды жіберу
қондырғысын, суытатын су жүйесін салу,
сондай-ақ неніщгі өндірістің жабдығын қайта
салу бойынша шараларды қосқанда, бірқатар
шаралар жоспарлануда. Жобаны сәтті және
заманауи іске асыру нәтижесінде біз ағын
суларда мұнай өнімдерінің мөлшерін едәуір
төмендетуді, ластаушы заттардың нормативтен жоғары шығарылуын және технологиялық процете тазартылған суларды қайта
пайдалануды арттыру есебінен таза техникалық суды тұтыну көлемдерін қысқартуды
күтеміз.
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Су алу жалпы көлемі, млн м3
Бөгде ұйымдар

Қалалық
сумен
жабдықтау
жүйесі

28,4

3,6
Теңіз суы

Үстіңгі су
объектілері

21

59,3
ҚҚҚ үшін
айдалған

45,7

8

12,2

Ағын судың жалпы
шығарындылары, млн м 3

Өндірістік
процестер

11,2

22,7

27,7

Пайдаланусыз
берілген,
млн м 3

3,07

Суды қайта
пайдалану,
млн м 3

Шаруашылықтұрмыстық
қажеттіліктер

2,4

Ағын сулардың жалпы
шығарындылары, мың м 3

Су жинаушы тоғандар

7,4

Жер асты су
объектілері

Бөгде ұйымдарға
берілген

0,6

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Біз өз жұмысымыздың атмосфера мен
қоршаған ортаға әсер ету деңгейін, сонымен
қатар, климатты өзгеру барысындағы ұлттық
және ғаламдық деңгейдегі өз орнымызды білеміз. Осыған орай, біз атмосфераға
тасталатын шығарындыны төмендету және
бақылау стратегиясын әзірлеу және инновациялық технологиялар мен жобаларды енгізу
мүмкіндіктерін зерттеуге көп көңіл бөлеміз.
Біз атмосфераға тасталатын шығарындыларға
қатысты ұлттық және халықаралық экологиялық талаптарды сақтауға ұмтыламыз.

Климаттың өзгеруі
Қазақстан климаттың өзгеруімен күресу бойынша халықаралық деңгейде күш жұмсауға
өз үлесін қосуға дайын.
2015 жылдың қыркүйегінде адамзаттың
тұрақты даму саласындағы 17 ғаламдық мақсаттары қабылданды, оның бірі климаттың
өзгеруімен күресу бойынша шұғыл шаралар
қабылдау болып табылады. Мақсаттар мен
БҰҰ құжатына бағытталу біздің республика
мен Компаниялар тобының басымдылықтары
мен міндеттеріне толығымен сәйкес келеді.
2015 жылдың желтоқсанында БҰҰ Шектеулі конвенциясы тараптарының (COP21)
климатты (UNFCCC) өзгерту туралы Конференциясының 21-інші сессиясында Париж
келісімі қабылданды.

Қазақстанның айтып отырған
үлесі (INDC) – 2030 жылға дейін
парникті газ шығарындыларын
1990 жылғы шығарындылар
деңгейінен 85% деңгейіне қысқарту
немесе ұстап тұру (шартсыз мақсат)
немесе одан да жетік мақсат –
жалпы, ұлттық шығарындыларды
25%-ға төмендету (шартты мақсат).
Біз дүниежүзін қобалжытып отырған климат
өзгерісі проблемасын бөлісе отырып, парникті
газ шығарындыларына есеп жүргізесіз және
бекітілген әдістемеге сәйкес болуын бақылап
отырамыз. Біздің жұмысымыз парникті газ-

дардың тікелей шығарындыларын оларды
қысқарту іс-шараларын орындау, мониторинг жүргізу және атмосфераға тасталатын
зиянды шығарындыларды бақылап отыру
есебінен, сонымен қатар, метанның сыртқы
шығуын анықтау бағдарламасын жүзеге
асыру есебінен қысқартуға бағытталған.

2015 жылы эмиссияларды
басқару бойынша Жұмыс
тобы құрылды, оның
құрамына ҚМГ компаниялары тобының салалық
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен
ЕТҰ мамандары кірді
Оған қатысу үшін мемлекеттік органдардың өкілдері және шығарындылармен
сауда жүйесіне қатысушылар (сауда
биржасы, брокерлік компаниялар) шақырылады. Осындай кездесулер барысында
парникті газдар шығарындыларын басқару
саласындағы басты проблемалар және
оларды шешу жолдары, шығарындылармен сауда жүйесін енгізу бойынша
дүниежүзілік алдыңғы қатарлы тәжірибе,
мемлекеттік реттеу сұрақтары және т.б.
талқыланады.
Біз корпоративтік деңгейде климатикалық
қауіп-қатерлерінің бірқатарын бірегейлендіріп, барынша азайту шараларын
қабылдадық.
Табиғи қауіп-қатер факторларына Каспий
су қоймасы бассейніндегі климатикалық
өзгерістер жатады, олар теңіз деңгейінің
өзгеруіне әкеп соқтырады және жағадағы
жалпы аумақтарды су басып кетуі мүмкін.
Сөйтіп, кеңес замамынан бастап Каспий
теңізінің жағалауларында қолданыстан
алынған мұнай ұңғымалары қалған, олар
Каспийдің деңгейі көтерілуіне қарай су
басқан аймақта қалған. Осыған орай
ұңғымалар бағандары герметизацияның
жойылып кету қаупі мен қоршаған ортаны
залалдандыру қауіпі бар. Жалпы бұл ұңғымалар Маңғыстау және Атырау облыстары
аумағында орналасқан.

Тәуелсіз пікір

ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

KАЗАХСТАН

Климаттың өзгеруін тежеу бойынша USAID Қазақстан
бағдарламасы ұзақ мерзімдік перспективада парник
газдарының шығарындыларын азайту бойынша мақсаттарға қол жеткізуде Қазақстан Республикасына
қолдау көрсетеді.
Қазақстанның ірі мұнай-газ компаниясы ретінде ҚМГ
парник газдарды реттеу бағдардамасын жақсарту,
эмиссиялармен сауда жүйесін жетілдіру және парник газдары бойынша бенчмаркинг жүйесін енгізу
бойынша тренингтер мен талқылаулар сияқты
USAID бастамаларының белсенді қатысушысы
болып табылады. ҚМГ сондай-ақ парник газдардың
шығарындылары мен басқа басқару әдістерінің
салдарын жұмсарту бойынша стратегияны, климат
пен ғылымды өзгерту мәселелері бойынша бизнес
басшыларының техникалық және басқарушылық
дағдыларын нығайтуға бағытталған 2014 жылдың
қыркүйегінде құрылған сәттен климаттың өзгеру
саласында (CLF) Жетекшілер Форумына қатысты.
Тәжірибелік семинарлар мен пікірталастардың көмегімен, ҚМГ еншілес компанияларда метанды анықтау
бойынша пилоттық жобаны сәтті жүзеге асыруға әкелетін жаңа әріптестерімен қарым-қатынастар құрды.
Біз сондай-ақ парник газдарының шығарындыларын басқару бойынша өзіне ұсыныстарды енгізетін
климаттың өзгеру саласындағы (2016-2020 жылдар)
өзінің бірінші Корпоративтік жоспарын әзірлеуде ҚМГ
көмектесуге қуаныштымыз. Біз парник газдардың
шығарындыларын басқарудың автоматтандырылған
жүйені әзірлеуде ҚМГ-бен ынтымақтасуды жалғастыруға үміттенеміз.
Біз Жасыл экономика және тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін біздің ынтымақтастығымыз
бен бірлескен жұмыстарымызды жалғастырамыз деп
ойлаймыз.

Алексей Санковский,

Климаттың өзгеруін тежеу жөніндегі USAID
Қазақстандық Бағдарламасының басшысы

Біз жүйелі түрде, теңіз асты ұңғымаларының
және су астына кеткен ұңғымалардың жайын
өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы
аясында қадағалап отырамыз. Соңғы зерттеулерге сәйкес, теңіз деңгейінің тартылып
кетуіне байланысты Атырау облысындағы
бұрынғы су астына кеткен және су басып
қалған ұңғымалардың барлығы құрлықта
орналасқан. 2020 жылға дейінгі кезеңге
арналған оларды қайта жою жөніндегі жұмыс
жоспары әзірленді және іске асырылуда.
Маңғыстау облысында 2013 жылы жою-бөлу
жұмыстарының бәрі аяқталды. Барлық жұмыс
мемлекеттік органармен келісілген жобаларға
сәйкес жүргізіледі.
Табиғи қауіп-қатер факторларынан өзге парникті газдар шығарындыларын заңнамамен
реттеу өзгеруіне байланысты нормативтік
қауіп-қатерлер бар. Шығарындыларды шектеу
жүйесі және парникті газдар шығарындылары
квоталарын саудалау Қазақстанда 2013 жылы
енгізілген болатын. Бірақ жүйеі әлі де жетілдірілу үстінде. Қазіргі уақыттағы заңнамалық
реттеу бойынша бар ескеірлмеген жағдайлар, шағын заңнамалық актілерге енгізілген
жеке өзгерістер, бақылау органдарының
заңнамалық нормаларға бірегей емес емес
талаптары компания үшін салынған айыппұл
санкциялары нәтижесінде қаржылық шығынға
әкелетін және/немесе парникті газдар
шығарындыларына қосымша квота сатып алу
қажеттілігі қаупін туғызады.
Осы қауіп-қатерлерді барынша төмендету мақсатында Энергетика министрлігі
жанындағы жұмыс тобының құрамында
біз Қазақстанның нормативтік заңнамалық
базасын жетілдіруге белсене қатысамыз.
Климаттың өзгеруін ұстап тұру бойынша
Қазақстандық USAID бағдарламасымен
ынтымақтастықпен жұмыс жүргізе отырып,
шығарындыларды қысқарту стратегиясын іске
асыруда өз мүмкіндіктерімізді арттыру үшін
біліміміз бен дағдыларымызды жетілдіреміз.
Парникті газдар мен озонды бүлдіруші
заттар шығарындылары
Қолданыстағы заңнама бір парникті газға
- CO2-ге ғана квота береді және тікелей
шығарындыларды ескеруді талап етеді. Біздің
деректер компаниялар тобының 2015 жылға
арналған парникті газдар шығарындыларына

квота бөлу Ұлттық жоспарына
енгізілген парникті газдардың
тікелей шығарындыларынтүгендеу
бойынша түрлендіру нәтижелеріне
негізделген.
Ұлттық жоспарға жалпы квота
көлемі бойынша 6,77 млн. тонна
құрайтын Топтың ең ірі еншілес
және тәуелді ұйымдарының 13-і
енді. Жыл бойы жаңа қор көздерінің енгізілуіне байланысты
Топтың бірнеше еншілес және
тәуелді ұйымдары 0,44 млн. тонна
CO2 көлеміне қосымша сертификаттар алды. Тиісінше жалпы
көлем CO2 шығарылымына 7,11
млн. тонна болған кезде, оған қоса
мемлекеттің қосымша квотасымен
CO2 шығарылымының нақты
көлемі 5,75 млн. тоннаны (салыстырмалы түрде, 2014 жылы 5,84 млн.
тонна) құрайды. Өндірістің өсуіне
қарамастан парникті газдардың
шығарындыларының азаю белгілері
байқалады. Жалпы компаниялар
тобы бойынша квота тапшылығы
байқалады, бірақ кен өндіру секторында аздаған тапшылық пайда
болды. KASE биржасында қажетті
бөлігін сатып алу есебінен жетіспеушілік жабылды.
Парникті газдардың атмосфераға
шығарындыларының жалпы көлемі

кен өндіру және қайта өңдеу
секторында болады және олардың
үлесі тиісінше 46% және 44%.
Газды тасымалдау бойынша технологиялық режимнің өзгеруі, жөндеу жұмыстарын жүргізу, сонымен
қатар, көлік құралдарын қайта
жабдықтау сияқты парникті газдар
шығарындыларын азайту бойынша
қабылданған шаралардың арқасында парникті газдар шығарындыларының азайғаны байқалады.
Мысалы, 2015 жылы мердігерлік
ұйымдар көлік құралдарының 242
бірлігін газ-баллон жабдығына
қайта жабдықтады, бұл CO2
шығарындыларының анағұрлым
төмендегенін байқатты.
2015 жылғы желтоқсанда ҚР
Үкіметі 2016 жылдан бастап
2018 жылғы 01 қаңтарға дейінгі
аралықта анағұрлым жетілдірілген және ашық жүйе әзірленгенге
дейін парникті газдар шығарындыларына квота сату жүйесін тоқтата
тұру туралы шешім қабылдады.
Онымен қоса, жыл сайын түгендеу
жүргізу және түрлендірілген есеп
беру нормалары күшінде қалады.
Сөйтіп, бұдан былай да CO2 шығарындыларына есеп және мониторинг жүргізетін боламыз.
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«Қазмұнайтеңіз» ХҰК –
Іске асырылған қауіп-қатерлері
Парникті газдар шығарындыларын
реттеу саласындағы заңнамалық базаның
жетілдірілмегеніне байланысты 2014
және 2015 жылдары парникті газдар
шығарындылары бастапқы белгіленгені 20
000 тонна СО2-де шектелген мәнінде тұрған
кәсіпорындарға квота беру механизмі болмады.
Осындай кәсіпорындарды Парникті газдар
шығарындыларына квота тарату ұлттық
жоспарына енгізу мүмкін емес және тиісінше
парникті газдар шығарындыларына сертификат
алуға құқықтары болмады. Сол уақытта
кәсіпорынның сертификаты болмағанда жұмыс
істеуіне заңнамалық деңгейде тыйым салынды.
Осындай жағдайда ҚМТ да болды. Түгендеу
қорытындылары бойынша кен өндіру
орындарының бірінде СО2-нің нақты
шығарындылары белгіленгеннен артық болды.
Соның салдарынан бақылаушы орган ҚМТ-ға
парникті газдар шығарындыларына квота
алмастан жұмыс жүргізуі бойынша талап қойды,
сонымен қатар, сот компанияның қызметін
парникті газдар шығарындыларына квота алғанға
дейін тоқтата тұру туралы шешім шығарды.
Мемлекеттік органдармен жүргізілген келіссөздер
қорытындылары бойынша компанияға 20142015 мемлекеттік ресурстан берілуіне қарсылық
білдірілді. Соттың шешімін орындау және
кәсіпорынның қызметін уақытша тоқтатылуына
жол бермеу үшін ҚМТ сауда-саттықтарға
қатысып, бір квота алуға мәжбүр болды.
ҚМТ-ы келесі кезеңнің (2016-2020 жылдар)
Квота бөлу ұлттық жоспарына қосылды.

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Метанның шығуына жол бермеу қаржы
қаражатын әлеетті үнемдеуге әкелуі мүмкін.
2016 жылы біз жаңа зерттеу нысанында
метан жобасын жүзеге асыруды жалғастыру
туралы шештік.

670
ҚТМ

ҚГМ

КБМ

ҚМГ

2015 жылы компаниялар тобы бойынша орта көрсеткіш СҚКҚ
өндірілетін 1000 тоннаға 121 тонна СО2 құрады (2014 жылы 110)

Өндіруде СО2 шығарындыларының қарқыны
160

133

132

133

2012

2013

ҚМГ

128

134

110

121

2014

2015

Сала бойынша орташа IOGP = 134 тонн

Қайта өңдеуге СО2 шығарындыларының қарқыны
179

178

2012

2013

181

181

2014

2015

Интенсивность выбросов СО2 в транспортировке
16

2012

11

11

2013

2014

9
2015

IOGP = 134

121

110

262

215
53

ҚОА

46

173

229

477
86

60

69

50

163

тонн СО2

153

ММГ

Біз Әлемдік банктің «2030 жылға
дейін ІМГ жүйелі түрде факельмен
жағуды толық тоқтату» бастамасын
қолдағаны үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
алғысымызды білдіреміз.
Біз сондай-ақ ІМГ факельді жағу
көлемін қысқарту бойынша өткізілетін
іс-шаралар үшін ҚМГ алғыс айтқымыз
келеді. Жағылатын ІМГ тиімді
кәдеге жарату және факельді жағу
көлемін елеулі қысқарту бойынша
жоспарларды сәтті жүзеге асыру
сіздің компанияның қоршаған ортаны
қорғау және ресурстарды тиімді
басқару идеяларына айнымас беріктігін
растаймыз.
Біз ҚМГ дамытудың, ІМГ тұрақты
факельді жағудың ұзақ мерзімдік
стратегиясына сәйкес қолданылмауы
тиіс және ең үздік қол жетімді
технологиялар пайдаланылуы тиіс
фактісін жоғары бағалаймыз.
Біз 2030 жылға қарай бастаманы сәтті
іске асыруды асыға күтеміз.
Рахымжан Асангазиев
Қазақстандағы Дүниежүзілік
Банктің тұрақты өкілінің м.а.

Біздің атмосфера ауасына шығатын негізгі
шығарындыларымыз парниктік газдан өзге,
күкірт тотығы (SOх) мен азот тотығынан
(NOх) тұрады. Олар жану үдерісінің нәтижесінде пайда болады. Оған іздеу және кен
өндіру секторлары өз үлесін қосады.
Атмосфераға ластайтын заттар шығарындыларының есебі қолданылатын жабдықтың
техникалық сипаттамалары негізінде,
атмосфераға шығатын ластайтын заттардың шығарындыларын анықтау жөніндегі
қолданыстағы әдістемелік нұсқауларға және
ұсыныстарға сәйкес жүргізіледі.
Қоршаған ортаға әсерін азайту жұмыстарын жалғастырды. Осыған қарамастан,
атмосфераға шығатын ластайтын заттардың шығарындыларының көлемі алдыңғы
жылдардағы кезеңмен салыстырғанда
46 860 тоннаға немесе 10%-ға өсті, бұл
өндірісті кеңейтумен және алдында аталған
шығарындылдардың қосымша көздерін
енгізумен байланысты.
Атмосфераға шығатын шығарындылардың
жалпы көлемі кен өндіру секторына келеді,
ал қайта өңдеу және тасымалдау секторына
жалпы 4% аспайды.
Ілеспе газды кәдеге жарату
Ұлттық заңнамаға сәйкес ілеспе және
(немесе) табиғи газды факельмен жағуға,
жер қойнауын пайдаланушы жобалық
құжаттарды сақтаған жағдайда және
уәкілетті орган бекіткен әдістеме бойынша
есептелген нормативтер мен көлемдер
шегінде, мұнай және газ саласындағы
уәкілетті органның рұқсатымен рұқсат
етіледі.
Біздің компания Әлемдік банктің «2030
жылға дейін ІМГ жүйелі түрде факельмен
жағуды толық тоқтату» бастамасын қолдады. Бұл бастама 2030 жылдан кешік-

тірмей ІМГ жүйелі түрде факельмен жағу
тәжірибесін тоқтату үшін үкіметтерді, ынтымақтастықта болуға келісетін мұнай компаниялары мен даму ұйымдарын біріктіреді.
Бұл бастама ІМГ жүйелі түрде факельмен
жағуға қатысты, ол қауіпсіздік немесе жүйесіз жағу ұғымына қатысты емес.

2015 жылы ҚМГ ЕТҰ
көпшілігінде ІМГ пайдалану
деңгейі 95%-ға жетті

Ластаушы заттардың
шығарындыларының саны

Nox, шығарындылары, тонн

Мысалы, ЭМТ қазіргі уақытта Прорвинская
кен орны тобының ілеспе газын күкірттен
тазарту бойынша қорндырғы салу жұмысын
жүргізуде. Осы жобаның ғана іске асырылуы
ҚМГ компаниялары тобында газды пайдалануды 85.3%-дан шамамен 90%-ға дейін
ұлғайтуға мүмкіндік береді.
ІМГ-дағы газды пайдалану деңгейі 70%.
Бүгінгі күні «Қосажай» кен орнында зауытты
жаңғырту және газды кешендік дайындау
қондырғысының құрылысы бойынша Жол
картасы әзірленді және келісілді.
Соңғы 4 жылда топ бойынша газ өндіру
ұлғайғандығы байқалады, бұл ретте 20122014 жылдары факельмен жағуды қысқарту
үрдісі көрінді. 2015 жылы жанған газдың
көлемінің ұлғаюы газды пайдалану деңгейі төмен кен орындарында ілеспе газды
өндірудің өсуіне байланысты.

2014
2015

7 544
10 384

24,2
24,2

ЕМГ

2014

ҚМГ компаниялары тобы бойынша газды
пайдаланудың жалпы деңгейі 85.3% (2014
жылы 87,5%) құрады. Бірақ ЕМТ және
ҚОА, тиесілі 4 кен орындарында пайдалану
деңгейі 55 - 66%. Біз осы проблеманы шешу
үшін және ҚМГ компаниялары тобының
барлық кен орындарында ІМГ пайдалану
деңгейін 100%-ға жеткізу үшін шаралар
қабылдаймыз.

Мұнай эквивалентінде
өндірудің жалпы
көлеміне жағылған
газдың қатынасы
407 764
451 784

Sox шығарындылары, тонн

2015

Бизнес-бағыттар бойынша ластаушы
заттардың шығарындыларының саны

3 707
10 926

ӨМГ

0
0

ММГ

0
0

2 829
14 294

ҚОА

445 045

ҚТМ

13,3
20,4
24,3
1,7

400 675

тонна

Норвегия компаниясымен бірлесе отырып,
біз өзіміздің екі кен өндіру компаниялары-мыздың өндірістік нысандарында метанның шығуын анықтау және өлшеу бойынша
пилоттық жоба жүргіздік. Бұл жоба Норвегия ұсынатын Қазақстан Республикасындағы
парникті газдар шығарындылары азаюына
ықпал ететін құралдардың бірі болып табылатын, метан шығарындыларын қысқарту
Бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.
Өндірістік нысандардың бірінде жүргізілген
жұмыстар әр түрлі шығарынды көздерінен
CH4 шығуын анықтауға және санын бағалауға мүмкіндік берді.

ӨМГ

Ілеспе мұнай газын (ІМГ) факельді
жағу көлемін қысқарту бойынша
Халықаралық бастама: «2030 жылға
дейін ІМГ жүйелі түрде факельмен
жағуды толық тоқтату».

Атмосфераға ластайтын заттардың
таралуы

3,7
4,3

ҚГМ

2014

2015

Өндіру

ҚБМ

Қайта өңдеу
Тасымалдау

ҚМГ

0
0
9,51
11,98

ҚМГ ЕТҰ газ өндіру және жағу
динамикасы
1622,8

млн. м3

Метанның шығуын тікелей анықтау бойынша пилоттық жоба

ЕМГ

тонн СО2

Тасымалдау саласында шығарындылар
қарқынының төмендеуі тасымалдау көлемдерінің қысқартылуына байланысты.

2014
2015

тонн СО2

Топтың мұнай өңдеуші компанияларында
энергия тиімділігін арттыру бойынша
қабылданған шешімдердің арқасында 2012
жылдан бастап 2014 жылға дейінгі аралықта
біз мұнай өндірудің бір бірлігіне СО2 үлестік
шығарындыларының төмендеу үрдісін
қадағалаймыз. Бірақ 2015 жылы ГТЭС жаңа
нысаны, ҚТМ және ММГ-дағы компрессор
станциясындағы газкомпрессоры сияқты
жаңа, шығарындылар көзінің енгізілуіне орай
СО2 шығарындыларының өсуіне байланысты елеулі ұлғайғандығы байқалады. Соңғы
екі жылда 2014-2015 жылдармен салыстырғанда, 2013 жылдан бастап қайта өңдеу
саласындағы шығарындылардың мұнайды
қайта өңдеу тереңдігінің ұлғаюына және
жаңғырту бойынша жұмыстармен байланысты аз ғана өскендігі байқалады.

Тәуелсіз пікір

Өндіруші компанияларда СО2 шығарындылардың
қарқыны

тонн СО2

Парникті газдар шығарындыларының
қарқыны

33

404,2

2012
Газ өндіру

1941,9

387,6

2013

1948,0

243,5

2014
Жағылған газ

2107,8

309,4

2015

IOGP = 14.8

2015 жылы ҚМГ компаниялар
тобы бойынша орта көрсеткіш
СҚКҚ 1 000 тонна өндіруге
11,98 тонна CO2
(2014 жылы 9,51) құрады.
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Қалдықтарды басқару

ЕТҰ деңгейінде қалдықтарды басқару бойынша өндірістік
экологиялық бақылау және мониторинг жүргізіледі. Заңнама
талаптарын сақтау мақсатында, ЕТҰ-да қоршаған ортаны
қорғау саласында мемлекеттік органдармен келісілген
қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленді және жүзеге
асырылды.
Корпоративтік дегейде ЕТҰ-да қалдықтарды басқару бойынша бақылау және мониторинг келесі негізде жүргізіледі.
Біз өзіміздің компаниямызда оларды енгізу үшін қалдықтарды
басқару саласындағы жаңа тәжірибелерді және технологияларды зерделейміз.
Білім мен тәжірибені үздіксіз алмасу үшін 2015 жылы біз
қалдықтарды басқару саласында жұмыс тобын құрдық, оның
мүшелігіне ҚМГ ЕТҰ экология жөніндегі мамандары сайланды.
Біздің компаниямыз үшін өзекті мәселе - ол амбарлы бұрғылау әдісі қолданылған кезде, 70 жылдары пайда болған
тарихыжиналып қалған мұнай қалдықтары мен ластанған
аумақтардың болуы. Сөйтіп, негізгі тарихи ластанған (рұқсат
етілмеген жиналған қойыртпақ) нысандар пайда болды, олардың кейбіреулері сот шешімі бойынша мемлекет меншігіне
берілген болатын. Әлеуметтік жауапкершілік және бұрын
қабылданған міндеттемелер шегінде ҚМГ БӨ өзінің келісілген аумағында кезең-кезеңмен оларды жою жөніндегі Әрекет
ету жоспарын іске асыруда.
Қалдықтардың негізгі массасы қауіпті қалдықтарға жататын
мұнайға және газға бұрғылау, мұнайды қайта өңдеу қалдықтар 36,4% және тиісінше 46,6% құрады.

2014
2015

179,4

5% Қайталама өңдеу
1% Қалпына келтіру

тыс. тонн

6% Жағу
48,6
Қауіпті

36,4

Қалдықтардың пайда болу қарқынына
талдау жүргізу негізінде біз қалдықтарды
басқарудың 2016-2020 жылдарға арналған
корпоративтік бағдарламасын әзірлеуге және
енгізуге дайынбыз. Ол инновациялық және
таза технологиялық үдерістерді енгізуден,
қалдықтарды қайта өңдеу, пайдалану мен
қолданудың тиімділік әдістері арқылы басқарудан тұрады.

9% Полигонда орналастыру
1% Кәсіпорын алаңында сақтау

Қауіпсіз

Арту Атырау МӨЗ мұнайды тереңнен қайта өндіру
кешенінің құрылысы, хош иісті көмірсутегілер өндірісі
бойынша кешенді енгізу және өндірісті кеңейту
есебінен өтті

78% Мамандандырылған ұйымдарға беру

Жоспардың негізгі аспектілері:

2015 жылы кәдеге жарату әдістері

менеджмент құрылымын жетілдіру;

1% Қайта пайдалану

2014-2015 жылы бизнес-бағыттар
бойынша қалдықтардың түзілуі

корпоративтік стандарттар мен ережелерді әзірлеу және енгізу;

14% Қайталама өңдеу

мәдениетті уәждемелік бағдарламалар,
семинарлар және оқыту іс-шаралары
арқылы жақсарту;

8% Қалпына келтіру

13,1% (16,6%) Сервис

3% Жағу
3,8% (6,7%) Тасымалдау

тарихи қалдықтарды пайдалану
жоспарлары;

10% Полигонда орналастыру

жаңа технологиялар енгізу;

1% Кәсіпорын алаңында сақтау

46,6% (31,7%) Қайта өңдеу

инвестициялық жобаларды жүзеге асыру;
қызметтің негізгі көрсеткіштерін әзірлеу
және енгізу.

63% Мамандандырылған ұйымдарға беру

36,4% (44,9%) Өндіру

Бұрғылау қалдықтарын зарарсыздандыру,
қайта өңдеу және пайдалану мақсатында
келесі әдістер мен технологиялар қолданылды: биологиялық ремедиация,
термиялық крекинг, термодесорбция,
мамандандырылған көму полигондарына
көму.

Бұрғылау қалдықтарының түзілуі
Қалдықтардың түзілу қарқыны

2014

7,05
4,90

4,56

3,48

мың тонна

Сонымен қатар, біз «нөл қалдық» қағидасын атап өткеніміз
дұрыс, оны біз теңіз операцияларын жүргізген кезде қолданамыз. Осы қағидаға сәйкес, бұрғылау кезінде пайда болған
қалдықтар және жиналған сулар оларды зиянсыздандыру
үшін құрғақ жерлерге тасымалданады.

Біз қауіпті қалдықтарды
Қазақстаннан тыс жерлерге
шығармайтынымызды және
әкелмейтінімізді атап өтеміз

2014 жылы кәдеге жарату әдістері

234,6

тонна/тонна өндірілген КСШ

Өнеркәсіп қалдықтарын басқару мәселелері мемлекеттік
органдардың және жергілікті қоғамдастықтардың экологиялық басымдылықтарының бірі болып табылады. Жыл
сайынғы негізде біз біршама ақша бөлеміз және қалдықтардың пайда болуына және біздің өндірістік нысандарда жерді
ластауға байланысты проблемаларды шешу үшін инвестицияларды анықтаймыз. ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына
қарай біздің нысандарда зиянсыздандырылмайтын қауіпті
қалдықтар қайта өңделді және пайдалануға берілді, арнайы
компаниялардың полигондарына тасымалданды. Біз өзіміздің
мердігерлік ұйымдарымыздың қалдықтарды қауіпсіздікпен
тасымалдау, орналастыру және пайдалану бойынша талаптарын орындауын бақылап отырамыз.

Түзілген қалдықтар көлемі

2013

2014

2015

200,3

116,5
83,1
0,9
Құрлықтағы
жобалар

2012

236,9

2015

1,1

Теңіздегі
жобалар

Өңделген бұрғылау
ерітіндісі, мың тонна

0,8
Құрлықтағы
жобалар

0,9

Теңіздегі
жобалар

Бұрғылау қожы,
мың тонна

Тәжірибеден мысалдар

Өзенмұнайгаздағы
пилоттық жоба
ӨМГ-де жүргізілетін пилоттық жоба
– қалдықтарды пайдалану бойынша
жаңа технологияны енгізуге өте
жақсы мысал. Жоба біздің даттық
серіктестеріміздің басшылығымен іске
асырылуда және кен орындарының
шамамен 3000 м3 эксперимент алаңын
алып жатыр. Осы технологияны
«Baкoil-KZ» биоагенті аборигенді
микроорганизмдер негізінде
пайдаланды. Бұл әдіс құрамында
парафині жоғары ластанған
топырақты биоремедиациялау
тиімділігінің жоғары екендігін
көрсетеді. Жоба нәтижелері бойынша
көмірсутегінің құрамы соңғы кезде (3
айда) 9,6 есе азайды.
Қосымша ретінде, суды қайтадан
пайдалану технологиясы біздің суды
тұтыну көлемін төмендетуге мүмкіндік
береді. Сондай-ақ біз жол құрылысы
кезінде материалдар құрамындағы
ортақ топырақты пайдалана аламыз.
Тарихи ластану сипаттамасын және
ластанған топырақтағы мұнайдың
көмірсутегі концентрациясының
жоғары диапазонын (орташа 5-тен
30%-ға дейін) ескере отырып,
біз ластанған топырақты осы
технология үшін қолданылатын
концентрацияларға дейін алдын
ала тазалау үшін мүмкіндіктерді
қарастырамыз. Біз осы технологияны
шығын тиімділігін талдау нәтижесі
бойынша неғұрлым кең масштабта
пайдалануды жоспарлап отырмыз.

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз
Биотүрлеріне әсер ету
Біз кеңейтілген операциялық қызметпен
айналысатын мұнай газ холдинг компаниясы
ретінде өндірістік жұмыс аудандарындағы
биологиялық түрлерін сақтау маңыздылығын түсінеміз.
Біз әсер етуге бағалау жүргізу кезеңінде
біздің барлық жобалар үшін экологиялық,
әлеуметтік қауіп-қатерлерді және денсаулық үшін қауіп-қатерді анықтаймыз және
баға береміз, сонымен қатар, өз көрсеткіштерімізді жақсарту үшін мүмкіндіктерді
қарастырамыз. Сонымен қоса, өндірістік
жұмыс экологиялық мониторингпен қатар
жүреді, соның барысында экожүйенің биологиялық түрлері мен сезімталдығы назарға
алынады.
Өндірістік жұмыс учаскелерінің биотүрлерінің негізгі аймақтарына қатысты
орналасқан жері
Өріктау
Мұнайгазконденсатты Өріктау кен орны
Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215
км-де Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы
аумағында орналасқан. Қазіргі уақытта
кен орнында іздеу-зерттеу жұмыстары
жүргізілуде.
Кен орнының келісілген аумағындағы
солтүстік-шығыс бөлігі «Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи кешенді қорық
аумағында орналасқан.
Кен орнын игеру республиканың оңтүстік
өңірлерін газбен қамтамасыз ету үшін
арналған әлеуметтік жоба болып табылады және «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ»
магистральдық газ құбырының құрылыс
жобасын жүзеге асыруда негізгі буын болып
есептеледі. Осыған байланысты бұл жоба
Қазақстан Республикасы Үкіметінің ерекше
бақылауында тұр.
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Өндірістік жұмыс учаскелерінің биотүрлерінің негізгі аймақтарына қатысты орналасқан жері және масштабы
«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС
Әлибекмола мен Қожасай кен орындарының
орналасқан жері Ақтөбе қаласынан 350
км-де Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы
аумағы. Кен орнының аумағы жергілікті
«Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи
кешенді қорық маңында орналасқан.
Қансу
Қансу учаскесі Маңғыстау облысы Қарақия
ауданының аумағында орналасқан.
Келісілген аумақ ішінара Кендірлі-Қаясан
қорық аймағы мен Үстірт мемлекеттік
қорықтың күзет аймағында орналасқан.
Біз Каспий мен жағалаудағы аудандарда
геологиялық барлау жұмыстарын жүргіземіз,
сонымен қатар, шетел компанияларымен
бірлесе отырып, Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы: Хвалын, Орталық,
Жемчужин, Жамбыл, Н жобасы, Сәтбаев
блоктарында топ бойынша геологиялық барлау және зерттеу жұмыстарын жүргіземіз.
Осы учаскелер Каспий теңізінің қазақстандық секторының солтүстік бөлігінде орналасқан, оған ерекше экологиялық талаптар
статусы белгіленген.
«Жамбыл» учаскесі
«Жамбыл» учаскесі Каспий теңізінің
қазақстандық секторының солтүстік бөлігінде Солтүстік-Каспий төбесі шегінде орналасқан (Атырау облысының Исатай ауданы).
Жамбыл учаскесінің шеткі солтүстік-батыс
бөлігі мемлекеттік қорық аймағының экологиялық сезімтал аумағына жатады, оған
теңіз мұнай операцияларын жүргізу кезінде
бірқатар шектеулер қойылады. Учаске
алаңының бір бөлігі Новинск қорығында
орналасқан.

Орналасқан орны

Биотүрлерінің негізгі аймақтары (БНА)

БНА қатысты
орналасқан жері

Келісілген аумақ
алаңы (км2)

Экологиялық сезімталдығы

Әсер етуді төмендету жоспары

Қарақиян ауданы Маңғыстау облысы

Кендірлі-Қаясан қорығы аймағы және
Үстірт мемлекеттік қорығы

Аумақтың бір бөлігі
қосылады

4374,6

Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар мен
өсімдік түрлері мекендейтін жер

Биологиялық мониторинг және бағалау

Өріктау

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы

Көкжиде құмы

Аумақтың бір бөлігі
қосылады

239,9

Көкжиденің жер асты сулары

Мемлекеттік-табиғи қорық қорының
геологиялық және гидрогеологиялық
нысандары

Гидрогеологиялық мониторинг

Әлібекмола және
Қожасай

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы

Көкжиденің жер асты сулары

Жақын орналасқан

156,5

Мемлекеттік-табиғи қорық қорының
геологиялық және гидрогеологиялық
нысандары

Гидрогеологиялық мониторинг

КСКМ Исатай ауданы
Атырау облысы

КСКМ ерекше экологиялық сезімтал
аймағы Новинск қорығы

Аумақтың бір бөлігі
қосылады

1 935,2

Бекіре және Каспий тюленьдері
мекендейтін жер

Жүйелі экологиялық мониторинг, теңіз мұнай
операцияларын жүргізу кезіндегі шектеулер

Учаскесі

Қансу

Жамбыл

Көкжиде құмы

Қорғалатын табиғи аумақтар
Үстірт қорығы
Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы республикалық мәні бар ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар қатарына жатқызылған
ерекше экологиялық, ғылыми, мәдени
құндылықтарды білдіретін жер қойнауы
учаскелерінің тізбесіне енгізілген. «Кендірлі
тұмасы» республикалық және халықаралық мәні бар табиғи-қорық қорының
гидрогеологиялық нысандары тізбесіне
енгізілген. Үстірт қорығы сирек кездесетін
геологиялық, палеонтологиялық және
археологиялық нысандарға жатады және
Қызыл кітапқа жазылған, әр түрлі деңгейдегі (жейран, уриал, қарақал, балобан, бүркіт, филин, жек және т.б.) бірқатар негізгі
мекендеу түрлері болып табылады. Бұдан
өзге, осы аумаққа ЮНЕСКО Әлемдегі
табиғи мұра (ОВПН) нысанының статусын
беруді жоспарлап отыр. ҚР табиғатты
қорғау заңнамасына сәйкес мемлекеттік
қорық режимі шаруашылық қызметіне
толық тыйым салатын қорық режимінің
енгізілуін қарастырады.

Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығының аймағы
Үстірт қорығының маңында Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығы орналасқан, оның аумағында геологиялық зерттеу жүргізуге, пайдалы қазбаларды
зерттеуге Қазақстан Республикасының, Экологиялық кодексімен бекітілген арнайы экологиялық
талаптарды ескере отырып, уәкілетті органның
келісімімен рұқсат етіледі.
«Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи
кешенді қорық
«Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи
кешенді қорық аумағында республикалық мәні бар
мемлекеттік табиғи-қорық қорының екі нысаны
орналасқан:
Көкжиде құмы – республикалық мәні бар геологиялық нысан, оның ерекше экологиялық, ғылыми
құндылығы бар. Бұл құм жерасты суларының сирек
кездесетін кен орындарының резервуары болып
табылады;
Көкжиде кен орнының жерасты сулары – гидрогеологиялық нысан, Батыс Қазақстандағы ең ірі
және жерасты сулары кен орындарының ауыз су
сапасы бойынша сирек кездесетін ерекше экологиялық, ғылыми құндылығы бар.

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Солтүстік Каспий акваториясы биологиялық және
өндірістік құндылық тұрғысында ихтиофаундар,
бекіре балықтарының ерекше түрлері сирек кездесетін
болып табылады. Солтүстік және Орта Каспий құнды
аудандардың және торап пункттерінің бірі болып саналады, солар арқылы жыл сайын миллиондаған суда
жүзетін және су маңындағы құстар ұшып өтеді. Каспий
теңізінің солтүстік аймағы тюленьдердің қыстайтын
және өсетін орнына айналған. Өткен ғасырдың 70-нші
жылдардың соңында Каспий теңізінің балық қорын
сақтау және көбейту мақсатында Солтүстік Каспий
қорық аймағы құрылып, ұйымдастырылды.
Новинск мемлекеттік қорығының алаңы 45,0 мың. га,
1967 жылы оның негізі қаланды, ол Қазақстан мен
Ресей шекарасындағы Волга дельтасы шығыс бөлігінің
сулы-сазды жерлерін қорғау үшін бір текті аралдар
мен су акваториясында. Қорықта сирек кездесетін
өсімдік түрлері: су жаңғағы, жаңғақ мұрынды лотос,
астрахань дремасы, ақ кувшинка өседі, сонымен қатар,
жануарлар әлемінен: су тышқан, теңіз құндызы, ұзын
сирақты кірпі, 27 түрлі құс (күлгін және бұйра бірқазандар, фламинго, қиқылдақ аққу, кішкентай ақ көкқұтан,
сары көкқұтан, жалбағай, ақкөзді қараю және т.б.).
Қазіргі уақытта қорықтың аумағы теңіз деңгейінің
көтерілуіне байланысты толығымен су астында.
Биотүрленуге әсер ету іздеу-зерттеу және бағалау
жұмыстары жүргізілуіне байланысты және шудың,
дірілдің, көлік қозғалысының әсерінен, рельефті өзгертумен және жануарлар мекендей алатын алаңдарды
алып алуға және оларды маңындағы аумақтан жылыстатуға, ұңғыманы сынау кезінде газдың жануына
байланысты.
Биотүрленуге кері әсер етуді төмендету үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен
бекітілген бағдарламалармен сәйкес экологиялық
мониторинг міндетті тәртіпте жүргізіледі.
Биотүрленуді сақтау
2015 жылы «Лақтыбай» және «Оңтүстік Қаратөбе»
кен орындарында электр хабар беру желісін тарту
кезінде жұмыс жүргізу нәтижесінде бұзылған жердің
құнарын биологиялық қалпына келтіру жобасы жүзеге
асырылды. Қалпына келтіру ойдағыдай аяқталғаны
туралы уәкілетті орган растады.

2015 жылы Қансу учаскесінде 1970 жылдары
жойылған 17 ұңғыма (тарихи мұра) сағасында және
ұңғыма маңындағы аумақтарда қалпына келтіру
жұмыстары жүргізілді.
2016 жылы Қансу учаскесінде экологиялық аудит
жүргізу жоспарланып отыр, оның мақсаты қолданыстағы және әлеуетті экологиялық қауіп-қатерлерді
талдау және бағалау. Аудит қорытындысы бойынша
Кендірлі-Қаясан қорық аймағы мен Үстірт мемлекеттік қорығының ерекше статусын ескере отырып, қоршаған ортаға кері әсерді барынша азайту және оған
жол бермеу жөнінде кешенді іс-шаралар әзірленді.
Теңіз жобаларына операциялар кезінде біз келесі
қағидаларды ұстанамыз:
жобалық шешімдерді қатаң сақтау;
«нөл қалдық» қағидасы, бұл барлық қалдық пен
ағын сулар жағаға шығарылғанда;
барлық кемелер балық қорғау құрылғыларымен
қамтамасыз етілгенде және суды шығарып
тастамағанда;
өндірістік операциялар жүргізуге 1 сәуірден
бастап 15 шілдеге дейін тыйым салынғанда;
өндірістік кемелерден балық аулауға тыйым
салынғанда;
түнгі уақытта көмірсутегі шикізатын сынауға және
жағуға тыйым салынғанда.

Компанияның нысандарында
барлық қалпына келтірілген
жер 4,3

мың. га және
2014 жылы 164,8 га құрады
Барлық бұрғылау операциялары ЛАРН 1 және 2
кемелерімен, сонымен қатар, 3 деңгейде су тасыған
жағдайда халықаралық компаниялармен жасалған
келісімдермен қамтамасыз етеді.
Балық ресурстарына кездейсоқ зиян келтірілген
жағдайда қалпына келтіру және өтеу іс-шаралары
ретінде бекіре тұқымды жас балықтармен су қоймаларын толықтыру.

Тәуелсіз пікір
Oil Spill Preparedness Regional Initiative (OSPRI)
OSPRI мұнай ұйымдары және мемлекеттік органдары

арасындағы өзара әрекеттестік платформасын құру,
сонымен қатар мұнайдың төгілуіне ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерінде, үздік, берік,
біріктірілген және тұрақты тәжіриебелерін ескерумен
елеу мәселелері бойынша қолдау көрсету мақсатымен
мұнай өнеркәсібінің өкілдерінің Халықаралық қоршаған ортаны қорғау қауымдастығымен басқарылады.
Каспий және Қара теңіз өіңрлеріндегі BP, Chevron,
Eni, Exxon Mobil, Inpex, Shell және Total сияқты іріоператорлар, біздің мүшелер болып табылады және
аталған аумақтағы бірлескен жұмысын OSPRI арқылы
жүргізеді.
ҚМГ Systems & Services және ҚМГ Өндіру және
бұрғылау технологиясы ҒЗИ, Қазақстандағы мұнайдың төгілуіне әсер беру бойынша ұлттық жүйесін
дамытуға, сонымен қоса мұнайдың төгілуін жою
бойынша қолданылатын әдістердің тиімділігі бойынша зерттеулерін жүргізуге өз үлесін қосты. Аталған
компаниялар, ұлттық заңнаманы әлемнің үздік
тәжірибелеріне сәйкес келтіру бойынша қолдауын
көрсете отырып, ОSPRI бірге тығыз қарым қатынас
жасады. Бұл мұнайдың төгілуіне дайындығы және
елеуі, тәуекелдерді бағалауға негізделген тәсілдерін
әзірлеу, қоршаған ортаға минималдық әсерін тигізетін
әдістерді пайдалану, сонымен қатар қажетті құралмен
қамтамасыз ету дайындығы бойынша мүмкіндіктерін дамытуға себептес болды. Семинарларға және
конференцияларына қатысу арқылы, ҚМГ мамандары
қолда бар әлемнің үздік тәжірибелерімен, сонымен
қоса IOGP-IPIECA Oil Spill Response Joint Industry Project
соңғы басылымдарында ұсынылған әдістермен және
технологияларымен танысты. OSPRI, ҚМГ-да көшбасшы компаниялардың бірі бола алатын шамасының
бар екендігіне сенімді, олар үшін сенімді тәжірибелерді
қолдану басымдылықты болады және бұдан әрі әріптестікке үміттенеді.
Oil Spill Preparedness Regional Initiative
(Орталық Азия).

Мұнайдың жайылуына жол бермеу және дайындықты қамтамасыз ету
Мұнайдың апаттық жайылуын
жоюға (МАЖЖ) үнемі дайын
болу ҚМГ сөзсіз басымдылығы болып табылады
Компанияның барлық нысандары белгіленген тәртіпте қолданысқа енгізілген МАЖЖ
жоспарымен қамтамасыз етілген. МАЖЖ-ға
дайындық деңгейін арттыру және компания
қызметкерлерінің тәжірибелік дағдыларын
жетілдіру мақсатында тәжірибелік және теориялық сабақтар, жаттығулар және әр түрлі
деңгейдегі оқытулар жүргізіліп тұрады.
Құрлықтағы нысандар
2015 жылы Компаниялар тобының көмірсутегін өндіру секторындағы жер бетіндегі
өндірістік нысандарында мұнайдың 3 рет
елеулі жайылуы тіркелген, 2014 жылмен
салыстырғанда сол күйінде қалады. Бұл ретте
мұнайдың топыраққа жайылған көлемі азайды
және 23,74 тоннаны құрады. Мұнаймен
ластанғаны жойылды, аумақ жері қалпына
келтірілді және тазартылды. Мемлекеттік табиғат қорғау органдары тарапынан
елеулі айыппұл санкцияларының салынуы
тіркелмеген.
ҚР Энергетика министрлігінің ұйымдастырушылық нұсқауларына сәйкес ҚМГ ЕТҰ
азаматтық қорғаныс құрылымдары ТЖ алдын
алу және жою мақсатында атқарушы органдар
өткізетін республикалық командалық-штаб
жаттығулары мен басқа да іс-шараларға
қатысады

ЕТҚ нысандарында бекітілген
кестелерге сәйкес, өрт-тактикалық оқулар, оқыту-жаттықтыру сабақтары мен
ықтимал апаттарды жоюмен байланысты оқытулар
өткізіледі

Теңіз нысандары
2015 жылы мұнайдың теңізге жайылуын
басқару бойынша негізгі жұмыс «Сәтбаев»
учаскесінде барлау ұңғымасын бұрғылау
кезінде жүргізілді.
Мұнайдың 1,2,3 деңгейдегі (МАЖЖ), ашық
мұнай және газ фонтандарының апаттық
жайылуын жою қызметін көрсету, теңізде
апаттық-сақтандыру жұмыстарын жүргізу
үшін «Сәтбаев Оперейтинг» ЖШС «Caspian Sea
Support» ЖШС, «KMG S&S» ЖШС және «Ақ
Берен» Атырау әскери фонтанға қарсы отряд
филиалымен келісім жасады.
Сонымен қатар, мұнайдың 1 және 2 деңгейдегі апаттық жайылуын байқау және жою
бойынша бірлескен жаттығулар жүргізілген
болатын. Осы жаттығулар «Сәтбаев Оперейтинг» ЖШС-ның жеткілікті материальдық-техникалық ресурстарының, білікті персоналы
бар және мұнайдың 1 және 2 деңгейдегі

апаттық жайылуын уақытында байқау және
жою үшін тәжірибесінің мол екендігін көрсетті.
Каспий теңізінің Қазақстандық секторында
мұнайдың апаттық жайылуы байқалатын
арнайы нысан Солтүстік-Каспий экологиялық
байқау базасы (СКЭББ) болып табылады.
Оның басты міндеттері болып табылады:

Мұнай төгілулерінің көлемі
2014
тонн

Солтүстік Каспийдің қорық аймағы

39

31

2015

23,74

Әсіресе Қашаған блогы нысандарының жұмысы кезінде Солтүстік-Каспий
бөлігінде мұнайдың төгілулерінің барлық
түрлерін жою;
теңізде апатты жағдайлар кезінде жануарларды оңалту;
апатты жабдықтарды пайдалану
жөнінде персоналды дайындау бойынша
тренингтер;
экологиялық және метеорологиялық
мониторинг.

Өрт және өнеркәсіп
қауіпсіздігі бойынша
өткізілген сабақтар саны
Республикалық командалық-штабтық
оқытуларға қатысу қабылданды
2014
2015

23
21

Командалық-штабтық оқытулар өткізілді
2014
2015

43
45

Өрт-тактикалық оқытулар өткізілді
2014
2015

145
135

ТЖ жою бойынша оқыту-жаттық
сабақтар өткізілд
2014

817

2015

798

Біздің қоршаған ортаға әсеріміз
Қоршаған ортаны қорғау шығындары және кері әсер ету үшін төлем

2015 жылы қоршаған
ортаны қорғауға шыққан
жалпы шығындар мен
инвестициялар 9 016,3 млн.
теңгені ($40,1 млн) құрады

Қалдықтармен жұмысты, шығарындыларды
мен тасталғандарды тазалау және экологиялық зиянды жоюға байланысты шығындар – 7 661,7 млн. теңге ($34,6 млн) және
қоршаған ортаға әсер етудің алдын алуға
және экологиялық менеджментке бағытталған инвестициялар – 1 354,6 млн. теңге
($6,1 млн).
ҚМГ компаниялары тобы мемлекеттік
тексеру нәтижелері бойынша 2015 жылы
экологиялық бұзулар үшін 2,45 млрд теңге
($11 млн) төледі. Бұл айыппұлдар қоршаған
ортаға нормадан артық шығарындылар,
ластайтын заттарды нормадан артық
шығару, қалдықтарды рұқсатсыз орналастыру үшін есептеледі.
2014 жылмен салыстырғанда экологиялық
бұзулар үшін айыппұл сомасы төмен болды.
2014 жылы компания бойынша 2,93 млрд
теңге ($13 млн) төленді. Елеулі нәтижеге
қалдықтарды қайта өңдеу саласында қол
жеткізді, ол айыппұл сомасын 2014 жылы
354,32 млн теңгеден ($1,6 млн) 2015 жылы
96,41 млн теңгеге ($434,30) дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Бұл төмендеуі ҚМГның әрбір ЕТҰ-да әзірленген, қалдықтарды
басқару іс-шаралары жоспарының орындалу
көрсеткіші болып табылады. Сондай-ақ
ластайтын заттарды нормадан артық
шығару үшін айыппұлдар 45,43 млн теңгеден ($204,64) 22,87 млн теңгеге ($103,09)
дейін 50%-ға төмендеді.
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Шығындар

2014

2015

млн теңге

млн USD

млн теңге

млн USD

10 996,7

49,6

7 661,7

34,6

Қалдықтарды қайта өңдеу және
орналастыру

4 793,3

21,6

1 858,1

8,4

Шығарындылар мен тасталғандарды
тазалау

2 304,9

10,4

2 515,1

11,3

150,8

0,7

79,9

0,4

2 430,7

11,0

2 942,9

13,3

238,0

1,1

238,0

1,0

1 079,1

4,9

27,8

0,1

1 303,4

5,9

1 354,6

6,1

Оқытылатын персонал және қызметкерлерді дайындау

21,7

0,1

9,7

0,04

Экологиялық менеджмент жүйесі үшін
сыртқы қызметтер

15,1

0,1

11,2

0,1

Менеджмент жүйесін сырттай
сертификациялау

24,9

0,1

38,8

0,2

Экологиялық менеджмент саласында
жалпы қызмет үшін персонал

5,3

0,02

4,3

0,02

351,5

1,6

376,1

1,7

Неғұрлым таза технологияны енгізуге
қосымша шығыстар

4,2

0,02

6,5

0,03

«Жасыл сатып алуға» қосымша шығыстар

7,6

0,03

5,1

0,02

Экологиялық менеджментпен байланысты
басқа шығындар

873,0

3,9

903,0

4,1

Қалдықтармен жұмысты, шығарындыларды
мен тасталғандарды тазалауға байланысты
шығындар, барлығы

Шығарындыларға сертификат алу және
пайдалануға шыққан шығыстар
Тиісті жабдықтың амортизациясы, оны пайдалану және техникалық қызмет көрсету
үшін қажетті материалдар мен қызметтер,
тиісті қызметпен байланысты қызметкерге
шыққан шығын
Экологиялық жауапкершілікті сақтандыру
Мұнайдың жайылуын жою шығынын
қоса алғанда, экологиялық зиянды жою
шығындары
Қоршаған ортаға әсер етуді алдын
алуға және экологиялық менеджментке
инвестициялар, барлығы

Зерттеулер және әзірлемелер
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Біз өңірлер мен жергілікті қауымдастықтарды
дамыту маңыздылығын түсінеміз, сондықтан
мүдделі тараптарлың тартылуын арттыруға
тырысамыз және қоршаған ортаға, өңір
тұрғындарының денсаулығына біздің қызметтің әсеріне бағалау жүргіземіз.

Жергілікті қоғамдастықтармен
өзара әрекет ету
Өңірлерді дамытуға көмек көрсету мақсатында, әлеуметтік-экономикалық даму саласында ынтымақтастық туралы Меморандум
жасау арқылы жергілікті басқару органдарымен белсенді түрде өзара әрекет жасаймыз және қиын қол жетімді және қажетті
тауарларды, сонымен қатар осы өңірлерде
қызметтер ұсынамыз.
Сондай-ақ өңірлерде еңбекті қорғау, техника
қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Жергілікті
кәсіби одақ еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістегі жазатайым жағдайлар
мен кәсіби науқастың алдын алу, сол сияқты
жұмыс орындарында еңбек және еңбекті
қорғау жағдайларын тексеру мақсатында
жұмыс берушілер жүргізетін іс-шараларға
қатысуға құқылы.

Біздің қоғамдастықтар

Жаңа жобалар мен нысандарды іске қосар
алдында біз міндетті түрде жоспарланған
қызмет пен өзара әрекетті бағалау үдерісінде
қоғамдық пікір мен оның есебін анықтау
мақсатында оның мүмкіндікті әрекеті туралы
қоғамды ақпараттандыруға бағытталған, қоршаған ортаға әсерін бағалау шегінде іс-шаралар кешенін жүргіземіз. Біз барлық мүдделі
тараптарға қоршаған ортаға қарай әрекет
ету, ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау
мен тіркеуге әсер ету бағасы жобасына қол
жетімділікті қамтамасыз етеміз. Халықты
жоспарланған іс-шаралармен таныстыру
мақсатында материалдар үкіметтің жергілікті
органдарының веб-сайттары мен БАҚ-та
орналастырылады.
«Қазақстан-Қытай» газтарту жолдарының
маңында тұратын Алматы облысының 1600
астам тұрғынымен өзіміздің жұмыс жүргізу

тәсіліміз және заңнамалық норма талаптарын
сақтау бойынша қабылданған шараларды
түсіндіру үшін 70-тен астам кездесулер
ұйымдастырдық.
Бұдан басқа электронды хабарлама, телефон
және мәтіндік хабарламалардың автоматтандырылған қабылдауына арналған жедел
желілер арқылы немесе тікелей қолға ҚМГ
құжаттамалық қамтамасыз ету департаментіне ұсынылатын жазбаша өтініштер
сияқты шағым берудің ресми механизмдері
болады.

Қайырымдылық және демеушілік
көмек
Компания демеушілік және қайырымдылық
көмегін қоғамның әлеуметтік, мәдени және
гуманитарлық салаларын қолдау және дамыту
мақсатында көрсетеді.
ҚМГ қайырымдылық Конституцияға сәйкестік,
теңдік, ерікті қатысу және ашықтық қағидасына негізделеді.
Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету саясаты төмендегідей көмек көрсетудің
бірқатар басым бағыттарын белгілейді:
халықтың қорғалмаған тобының әлеуметтік қолдауын жүзеге асыру;
білім беру және денсаулық сақтау жүйесін
дамыту;

Біздің қайырымдылық қызметіміздің
негізгі бағыттары ардагерлер ұйымының жарғылық қызметін, мүмкіндігі
шектеулі адамдарды, балалар үйі мен
орталықтарын, әлеуметтік саланың басқа
да коммерциялық емес ұйымдарын
қолдау болып табылды. Мұнайгаз саласы
ардагерлеріне қолдау көрсетілді, сонымен
қатар ҰОС Жеңісінің 70 жылдығына
байланысты мерекелік шараларды өткізу
үшін материалдық көмек көрсетілді.
Қаражаттың бір бөлігі балаларды емдеуге
жұмсалды, сонымен қатар аз қамтылған
отбасылардың мүмкіндігі шектеулі балаларына көмек көрсетілді. Біз сонымен
қатар жыл сайын Жаңаөзен қаласының
мұнайсервистік ұйымдары қызметкерлерінің балаларының демалысын
ұйымдастырамыз.
2015 жылы ұжымдық шартқа сәйкес
бұрынғы ПМХЗ қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайларын жақсартуға қаражат
бөлінді. Сонымен қатар, өңірлерде
жергілікті қоғамдастықтарды қолдау үшін

жасалып жатқан әлеуметтік жобалардан
өзге, біз Алматы облысының елді мекендерін газдандыру және Астана қаласын
дамыту бағдарламасы сияқты бірқатар
әлеуметтік жобаларға қолдау көрсеттік.
2015 жылы сонымен бірге Қазақстандағы
спорттың дамуын қолдауға демеушілік
көмек көрсетілді. Қолдау спорттың
жеке түрі және спорттың күштік түрлері
Конфедерациясы, теннис Федерациясы
және «Astana Arlans» кәсіби бокс клубын
қаржыландыру үшін «Астана» кәсіби
Президенттік спорт клубы» КФ көмегімен
жасалды. Біз елімізде спортты салауатты
өмір салтын насихаттау, спорттық бағдарламаларды жүзеге асыруға жағдай жасау
және оларды барлығы үшін қолжетімді
ету арқылы дамыту қажеттігіне сенеміз.
Сонымен қатар, KAZENERGY Еуразиялық
Форумын өткізу үшін «KAZENERGY» демеушілік көмек көрсетті. Бұдан басқа, Қазақ
хандығының 550 жылдығын мерекелеуге
арналған мәдени-көпшілік шараларға
қолдау жасалды.

Қызылорда облысы: ҚМГ өңір
тұрғындары үшін төмен бағада
табиғи газды өткізеді
Ақтөбе облысы: қызметкерлердің
еңбек құқықтары мен жұмысқа
орналасуын қамтамасыз етудің
өндірістік процестерін тұрақтандыру мәселелері бойынша өзара
түсінушілік туралы меморандум
Маңғыстау облысы: ММГ
«Маңғыстау облысының дамуына
үлес қосу: жауапкершілік пен
тікелей шетел инвестициялары
есебінен үздік нәтижелерге қол
жеткізу».

ҚМГ және оның ЕТҰ
басқарушы қызметкерлері
– әйелдер Қазақстанның
іскер әйелдерінің
қауымдастығының мүшесі
болып табылады.

ҚМГ сақтық шаралары
қағидасының негізгі
ережелерін ерекшелейді
(1992 жылғы БҰҰ
қоршаған ортаны қорғау
және дамыту бойынша
15 Рио-де-Жанейро
Декларацияясының
қағидасы).
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2015 жылы
қоғамдық
тыңдаулар өткізілді.

Біз диалогқа
үнемі дайынбыз.

табиғи апаттардан зардап шеккендерге
көмек көрсету;

2015 жылы қайырымдылық
және демеушілік қолдау
барлық басым бағыттар

мәдени қоғамдастықты және адами ресурстарды дамыту; жалпы республикалық
және өңірлік маңызы бар іс-шаралар өткізу;

бойынша
теңге ($23 млн) сомасына
көрсетілді

қоғамның ТД-да еңбек қатынастарын,
халықаралық қатынастарды, инвестицияларды нығайту;
өңірлік және бизнес-бастаманы қолдау;
әлемдік кәсіби спорт алаңында ел беделін
арттыру, сонымен қатар Қор мен компания
беделін қолдау және нығайту.

6,8 млрд.

Өнімге деген жауапкершілік
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ҚР индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес
Республиканың үш мұнай өңдеу зауытында
жаңғырту және қайта құрудың инвестициялық
жобалары іске асырылуда. Зауыттарды жаңғыртуды аяқтау қоршаған ортаға жағымсыз әсер
ету деңгейін төмендетуге, Кеден Одағының
Техникалық регламенті талаптарына сәйкес
мұнай өнімдерінің сапасын К4, К5 экологиялық клас талаптарына дейін жақсартуға,
сонымен қатар қайталама үдерістердің қуатын
және мұнай өңдеу тереңдігін арттыруға мүмкіндік береді.
ҚМГ мұнай және мұнай өнімдері саласындағы
ұлттық оператор ретінде әлеуметтік маңызы
бар мұнай өнімдерін төмен баға бойынша
жөнелтеді. Жыл сайын ҚМГ-ҚМ егін егу және
егін жинау жұмыстары кезінде ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін төмен бағамен
дизель отынын жеткізуді жүзеге асырады.
Бұдан басқа, біз жылу беру маусымы уақытында әлеуметтік-өндірістік объектілер мен
ҚР мекемелерінің жылу беру қажеттіліктерін
мазутпен қамтамасыз етеміз. 2015 жылы ауыл
шаруашылығы қажеттілігі үшін 120 мың тонна
дизель отыны және жылу беру қажеттілігі
үшін 24 мың тонна мазут жеткізілді.
«ҚазМұнайГаз» бренді жеке бөлшек желісін
кеңейту бағдарламасы жаңа ЖҚС салу
есебінен және қызмет етуші станцияларды
сатып алу және қайта жабдықтау есебінен
жүзеге асырылады. ҚМГ ЖҚС құрылысы
кезінде қауіпсіздік талаптары сақталады, үздік
әлемдік тәжірибе пайдаланылады, модульдік құрылымдар, отын тарататын заманауи
шүмектер және озық бағдарламалық жабдықтар қондырылады.

Өнімге деген
жауапкершілік

«ҚазМұнайГаз» бренді жеке бөлшек желісін
кеңейту бағдарламасы жаңа ЖҚС салу
есебінен және қызмет етуші станцияларды
сатып алу және қайта жабдықтау есебінен
жүзеге асырылады. ҚМГ ЖҚС құрылысы
кезінде қауіпсіздік талаптары сақталады, үздік
әлемдік тәжірибе пайдаланылады, модульдік құрылымдар, отын тарататын заманауи
шүмектер және озық бағдарламалық жабдықтар қондырылады.
Бір жыл ішінде өнімге және денсаулық,
қауіпсіздік қызметттеріне қатысты немесе

Шығарылатын отын сапасы «Автокөлік және
авиациялық бензинге, дизель және кемелік
өнім ерекшеліктері туралы ақпаратқа және
маркалауға қатысты нормативті талаптарды және ерікті кодексті бұзу жағдайлары
анықталмаған.

2015 жылы қарашада
«Қазақстандағы Жыл
Таңдауы» байқауында
«ҚазМұнайГаз» отыны және
ЖҚС үздік деп танылды
Өнімдер мен қызметтерді
таңбалау
Отынға, реактивті қозғалтқыштар мен мазутқа арналған отынға қойылатын талаптар
туралы» Кедендік одақтың техникалық регламенті талаптарына және МЕМСТ талаптарына, ұлттық стандарттарға және техникалық
шарттарға сәйкес келеді.
Отынды айналымға шығармас бұрын
міндетті түрде отын сәйкестілігі расталып,
сәйкестілік Декларациясы рәсімделеді. Айналымға шығатын отынның әрбір партиясы
сапа туралы құжатпен (паспортпен) қамтамасыз етіледі. Автокөлік бензинін және дизель
отынын өткізу кезінде отын атауы, таңбасы
туралы ақпарат ЖҚС ОТШ-де және кассалық
чектерде көрсетілген. Бұдан бөлек, біздің
әрбір ЖҚС-да «Тұтынушы бұрышы» бар,
мұнда сапа паспорты және өткізілетін отын
маркасына сәйкестілігі туралы декларация
сияқты қажетті ақпарат орналасқан.
Отынның тиісті сапасын қамтамасыз ету
үшін мұнай өнімдерін жеткізудің барлық
тізбегі бойынша: зауыттан мұнай базасы мен
ЖҚС-на дейін үздіксіз бақылау жүргізіледі.
Мұнай өнімдерінің сапасын бақылау үдерісі
«Мұнай өнімдері сапасының дұрыстығын
бақылау және қамтамсыз ету туралы Ережемен» және аккредиттелген зертханалар
менеджменті жүйесі құжаттарында реттеледі
және сапаны бақылаудың арнайы қызметімен
жүзеге асады.

ҚМГ объектілерінде сапаны бақылауды
жүзеге асыратын зертханаларды аккредиттеу ұлттық және халықаралық деңгейде,
сонымен қатар Кеден одағында мойындалған және олардың құзіреттілігін, әділдігін
және мүмкіндігін көрсетеді. Бүдан басқа,
бақылауды экспресс-талдау зертханалары

да жүзеге асырады, бұл барлық Қазақстан
аумағы бойынша отын сапасын бақылауға
мүмкіндік береді. ҚМГ-О диспетчерлік
орталығы Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы, Thomson Reuters және
Argus сияқты ақпараттық-аналитикалық
агенттіктердің деректері негізінде сыртқы

нарық мәліметтерін есепке ала отырып, ҚР
ішкі нарығындағы ағымдық жағдайларға
маркетингтік талдау жүргізеді. 2015 жылы
жарнаманы есепке алғанда, маркетингтік
байланысқа қатысты нормативтік талаптар мен ерікті кодексті бұзу жағдайлары
тіркелмеген.

ҚМГ даулы немесе тыйым салынған тауарларды сатумен айналыспайды. Бұдан бөлек,
2015 жыл ішінде тұтынушылардың жеке
өмірінің дербес құқықтылығын бұзу және
тұтынушылар туралы деректерді жоғалтуға
қатысты шағымдар анықталмаған.

Өнімге деген жауапкершілік
Клиенттермен жұмыс істеу
Компания тобы қызметінің маңызды аспектілерінің бірі клиенттерді сапамен және
мұнай және газды қайта өңдеудің ұсынылатын өнімдерінің спектрімен қанағаттандыру
және үнемі сәйкес қызметтермен қамтамасыз ету болып табылады.

Сатып алушылардың разылығының дәрежесін анықтау үшін біз төмендегідей ақпарат
көздерін пайдаланамыз
ЖҚС/АГҚС-дағы тачскрин-мониторлар –
үнемі қызмет көрсету үдерісінде;

Тұтынушылардың қанағаттануын бағалау,
сондай-ақ клиенттерге қызмет көрсету сапасын сақтау мақсатында компанияда тәулік
бойы Call-орталық қызмет етеді. Аталған
орталық клиенттердің ұсынымдары мен
шағымдарына, сонымен қатар ақпаратты
ары қарай қарастырып, қажетті шараларды
қолдану үшін клиенттерге қызмет көрсету
бойынша орталыққа жеткізуге жауапты.

Абоненттік сектор/сату орталығындағы
CRM-sensor – үнемі қызмет көрсету
үдерісінде;

Бұдан басқа, сатып алушының разылығын
бағалау Ережесі жасалған, оның мақсаты
ақпаратты алу, мониторингі және талдау
тәртібін стандарттау, сонымен қатар сатып
алушыларымыздың разылығының деңгейін
анықтау және бағалау болып табылады.

Call-орталық және компанияның ресми
сайты – шағымдар мен ұсыныстар түскен
бойда бірден қарастырылады;

Клиенттердің разылығы туралы ақпаратты жинау, талдау, тарату мыналарға
бағытталған:
сатып алушылармен тұрақты ұзақ
мерзімді өзара қарым-қатынас орнату;
сатып алушылардың қажеттіліктері мен
ойларын болжау;
сатып алушыларға қызмет көрсету сапасын жетілдіру үшін салаларды анықтау;
сатып алушыларға қызмет көрсету
сапасын жетілдіруге бағытталған мақсат,
жоспарларды, үдерістерді және нақты
әрекеттерді түзеу.

Қағаз нұсқадағы сауалнама – жылына 2
рет;
Клиенттердің ресми жолдауы – түскен
бойда бірден қарастырылады;

Шағымдар мен ұсыныстар кітабы түскен бойда бірден қарастырылады.
Клиенттер мұнай өнімдерінің сапасына
шағым жасаған жағдайда, біз мұнай өнімдерінің сынамаларына іріктеу жүргіземіз.
Бұған қоса, тұтынушыларға сынақ зертханаларында сынамаларды бағалау жүргізу мүмкіндігімен мұнай өнімдерінің сынамаларын
іріктеуді бірге жүзеге асыру ұсынылады.
Тест жүргізілгеннен кейін аккредиттелген
зертхана сынамаларының хаттамасы және
қажетті қосымша ақпарат тұтынушыға
жеткізіледі.
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Согласно Правилам закупок Фонда СК,
отечественные/местные поставщики
работ, услуг – физические и (или)
юридические лица, являющиеся
резидентами Республики Казахстан,
использующие не менее 95% местных
трудовых ресурсов Республики
Казахстан по выполнению работ и
оказанию услуг.
«отечественные товаропроизводители
– потенциальные поставщики,
производящие на территории
Республики Казахстан товары,
полностью произведенные в Республике
Казахстан, товары, подвергнутые
достаточной переработке в Республике
Казахстан в соответствии с критериями
достаточной переработки.

Сатып алу тәжірибесі
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сату
саласында ҚМГ қызметі сатып алу үдерісінің жариялылығы және ашықтығы, сапалы тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алу, әлеуметтік жеткізушілер
арасында бәсекелестік қағидаларына негізделіп,
электронды тәсілмен Қорды сатып алудың әрекет
етуші Ережелері аясында жүргізіледі. Бұдан басқа,
жеткізушілердің сенімділігі Холдингтің сенімсіз әлеуметтік жеткізушілер (жеткізушілер) Тізімімен және
(немесе) мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылардың Тізіліммен тексеру арқылы анықталады.
ҚМГ мұнай газ саласы үшін тауарларды, жұмыстарды
және қызметтерді жеткізуде жергілікті қамтамасыз
етуді арттырудың механизмдерін қалыпстастыруда
Қазақстан Республикасы Үкіметіне, сонымен қатар
шетелдік компания қатысқан жобаларда шетел
қызметкерінің біртіндеп орнын басу мақсатында
жергілікті білікті техникалық және басқару кадрларын
дамытуға белсенді түрде жәрдемдесуге міндеттенеді.
Біз бұған келесілер көмегімен қол жеткізуді жоспарлап отырмыз:
тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда
жергілікті қамтамасыз ету үлесін арттыру;
қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілермен ұзақ мерзімді келісім
қатынастарын орнату;
отандық сервистік индустрияны дамытуды рационалды жоспарлау мақсатымен отандық тауар,
жұмыс және қызмет өндірушілермен мұнай газ
саласының ұзақмерзімді қажеттіліктері мен бар
тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуға
жоспарланған ерекшеліктер және ішкі нарықта
тапсырыстарды орналастыру бойынша әлеуетті
мүмкіндіктер туралы ақпарат алмасу механизмін
қалыптастыру және белсенді қолдану;
технология трансфері және жабдық өндірісін және
еліміздің аумағындағы толымдаушыларды жасау
мақсатында халықаралық әріптестермен қызметтес болу.
Көптеген бюджеттік және инвестициялық бағдарламалардың қысқаруын тудырған мұнайдың әлемдік
бағасының елеулі төмендеуіне қарамастан, ҚМГ
отандық тауар өндірушілер алдында өз жауапкершілігін түсінеді және елдің индустрияландыруға қолдау
көрсетуін жалғастырып қатысады.

жалпы сомасы
2015 жылғы қорытындылар бойынша,
ҚМГ компаниясы тобының сатып
алуының жалпы көлемі 1 триллион
669 млрд. теңгені ($7,52 млрд)
құрады. Бұған қоса жергілікті қамту
үлесі 77%-ды құрады, соның ішінде
тауарлар бойынша - 81%, жұмыстар
мен қызметтер бойынша - 74%

Мысалдардың бірі ҚМГ бен мұнай-газ бұрғылау
саласындағы әлемдік жетекші - «Nabors Drilling
International Ltd» американдық компаниясы арасында бірлескен кәсіпорынды (БК) құру болып
табылады. Осы БК құру мақсаты жергілікті қамтуды
ұлғайту, «Nabors» басқару тәжірибесін, технологиясы мен жүйесін үйрену, сондай-ақ ұзақмерзімдік
перспективада бұрғылаушы мердігер ретінде біздің
елдегі ірі мұнайгаз жобаларында тиімді жұмыс
істеуді жүзеге асыру болып табылады.
Жаңа «KMG Nabors Drilling Company» ЖШС БК
2015 жылдың қазанынан ағымдағы бағдарлама мен
Болашақ кеңею жобасы аясында Теңгіз кен орнында
жұмыстарды жүзеге асырады.

ҚМГ жалпы сатып алу көлемінен
жергілікті қамту үлесі (%)

1 триллион
174 млрд. теңгеге

тауарлардың, жұмыстар
мен қызметтердің отандық

1677

өндірушілерімен
ұзақ мерзімдік шарттар

ҚМГ басшылары барысында
әкімшіліктермен және
қазақстандық тауар
өндірушілермен жалпы

365 млрд.
теңге болатын 158
сомасы

меморандумға қол қойған

13

республиканың
өңірлерге жұмыс сапарлары
жүзеге асырды

2015 жыл қорытындысы
бойынша меморандумдарды
орындау аясында

392 млрд. теңге
сомаға 1 155 шарт
жасалды

67

66

2013
Тауарлар

73

78

2014
Жұмыстар/Қызметтер

81

74

2015

Экономическая: наш вклад
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Өндірістік көрсеткіштер *

Қоршаған ортаға әсерінің алдын алуға және
экологиялық менеджментке кететін шығындар

Атауы

Өлшем бірлігі

2014

2015

Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі

мың тонна

22 490

22 670

Табиғи газ өндіру көлемі

млн.м3

4 814

4 844

Мұнайды қайта өндіру көлемі

мың тонна

17 116

16 317

Магистральды құбырлармен мұнайды тасымалдау көлемі

мың тонна

64 005

61 001

Мұнайдың жүк айналымының көлемі

млн.тн км

44 206

45 447

Теңіз флотымен теңізді тасымалдау көлемі

мың тонна

9 606

7 033

Газды тасымалдау көлемі

млн.куб.м

105 445

102 750

Газды тасымалдау бойынша тауар көлік жұмыстарының көлемі

млрд. куб.м км

45 381

40 339

Экологияялық әсерлердің салдарын
жоюмен байланысты шығындар

Барлық кірістер, оның
ішінде:
Өнімді өткізуден және
қызмет көрсетуден
түсетін өзіндік құн

Экономикаға
үлесіміз

2014

2 215 626

3 541 713

2013

3 405 049 3 101 218

2011

2010

2 787 707

2 252 197

- 37

Қосылған құн салығы

176 401 605
($ 795,6 млн.)

Экспорттық шикізат мұнайына,
газ.конденсатына рентті салық

1 086 391
($ 4,9 млн.)

53 333 489

($ 240,5 млн.)

Суды ластау

38 973

Қаржылық
әсер
диаграммасы

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтар

53 101 890

($ 239,5 млн.)

Өзге төлемдер

*мың теңге

3 056 189

512 048 762

($ 13,8 млн.)

($ 2,3 млрд.)

Қайырымдылық

362 200

Экспорттық кеден баж салығы (ЭКБС)

79 141 697

($ 1,6 млн.)
1 094 699

3 186 764

3 252 719 2 960 418

2 625 256

2 098 942

- 66

($ 356,9 млн.)

Сауықтыру

6 447 822

Барлық шығындар,
оның ішінде:

2 272 402

3 650 072

3 206 860 2 982 379

2 689 116

2 065 663

- 38

Өнімді өткізуден және
қызмет көрсетуден
түсетін өзіндік құн

1 093 791

2 322 162

2 354 109 2 090 818

1 836 061

1 409 001

- 53

Корпоративтік табыс
салығы бойынша шығы- 232 149
стар (ҚҚС есебімен)

117 101

193 396

177 131

153 147

132 675

98

Тоқтатылатын қызметтен түсетін кіріс
(шығыс) *

(-) 3 102

331

628

9

-

-20981

Ең аз үлесін шегергеннен кейін таза кіріс

($ 24,5 млн.)

514 351

($ 15,1 млн.)

2012

5 437 408

($ 2,3 млн.)
Атмосфераға шығарындылар
(жағу қосылғ.)

Білім алу

2015

Пайдадан тыс салық (ПТС)

Қалдықтар

ІМГ жағу

2015 /
2014,
%

($ 631,2 млн.)

($ 5,9 млн.)

($ 49,6 млн.)

3 340 784

Қаржылық көрсеткіштер (млн. теңге)

139 951 798

10 996 720

($ 147,000)

*ҚМГ ЕТҰ және БК деректерінен тұрады

Корпоративтік табыс салығы (ағымдағы)

1 303 391

($ 29,1 млн.)

Демеушілік

6 425 100

607 802

398 326

207 363

440 955

369 420

422 422

305 309

92

*2015 жылғы деректерді елеулі ауытқулары ҚМГ-инт. кірістері мен шығыстары тоқтатылатын қызметтен
түсетін кіріске (шығысқа) қайта жіктелетін болатындығымен негізделеді

($ 28,9 млн.)

Біздің компаниямызды тексеру барысында
әкімшілік жауапкершілікке әкелмейтін
шамалы кемшіліктер анықталды. 2015 жылы
заңнамалық және нормативтік талаптарды
сақтамағаны үшін компаниялар тобы бойынша жиынтық айыппұл 2014 жылғы мәннен
елеулі артатын (0,2 млн теңге/$1,032) 13,5
млн теңге ($60,800) құрады.
Есеп кезеңінде қаржыландырылмаған
айыппұлдар жағдайы мен дауларды шешу
механизмдерін қолданумен жағдайлар
тіркелмеген.

Әлеуметтік
жобаларға,
жергілікті
қауымдастықтарға
инвестициялар

1 653 518

Инвестициялар

($ 7,5 млн.)

ЕТҚ

326 453 516
($ 1,0 млрд.)

Пайда

398 325 954
($ 1,8 млрд.)

685 921 000
($ 3,1 млрд.)

Қосымшалар
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Қысқартулар
АҚС

Авто май құю станциясы

АГҚС

Авто газ құю станциясы

АМС

«Ақтаумұнайсервис» ЖШС

БАҚ

Бұқаралық ақпарат құралдары

БК

Бірлескен кәсіпорын

БҰҰ

Есеп туралы тәуелсіз пікір
бағдарлама
КЭД ББЖ Кіріктірілген электрондық деректер базасын басқару жүйесі

МАТЖ

Мұнайдың апатты төгілуін жою

МЕМСТ

Мемлекетаралық стандарт

ММГ

«МаңғыстауМұнайГаз» АҚ

МӨЗ

Мұнай өндіруші зауыт

МТ

Мүдделі тараптар

FAR
GRI

100 миллион адам- сағат бір өлім
коэффициенті
Global Reporting Initiative (тұрақты
даму саласындағы есептілік
Нұсқаулығына сәйкес)

ҚБМ

«Қаражамбасмұнай» АҚ

ҚБТУ

Қазақстан-Британ Техникалық
Университеті

Біріккен Ұлттар Ұйымы

ҚГМ

«ҚазГерМұнай» БК» ЖШС

ГТЭС

Газ турбиналық электр станциясы

ҚазГӨЗ

«Қазақ газ өңдіруші зауыты»
ЖШС зауытоперерабаты-

ДК

Директорлар Кеңесі

ҚМГ

ЕМГ

«ЕмбіМұнайГаз» АҚ

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ

НҚК

Негізгі қызмет көрсеткіші

ЕТҚ

Еңбекақы төлеу қоры

ҚМГ БӨ

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өңдеу»АҚ

ӨМГ

«ӨзенМұнайГаз» АҚ

ҚМГ ӨМ

«ҚазМұнайГаз – өңдеу және
маркетинг» АҚ

ПКОП

«ПетроКазахстан Ойл Про- дактс»
ЖШС (Шымкент МӨЗ)

ҚМТ

«Қазмұнайтениз» ТМК» ЖШС

ПМХЗ

MTC

ҚОА

«Павлодар мұнайхимия зауыты»
ЖШС

«ҚазақОйлАқтөбе» ЖШС

ІАҚ

Ішкі аудит қызметі

Қоршаған ортаға әсерін бағалау

MVCR

ІМГ

Ілеспе мұнай газ

1 млн. өтілген километрге жолкөлік оқиғаларының коэффициенті

TRIR

1 млн. адам-сағатына барлық тіркелетін жағдайлар коэффициенті

OSRL

Oil Spill Response Limited

ЕТҰ

ҚМГ еншілес және тәуелсіз,
бірлескен-бақылаушы ұйымдары

ЕҰОҚ

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау,
өнеркәсіп және өрт қауіпсіздігі,
қоршаған ортаны қорғау

ҚМГ Өндіру және бұрғылау технологиялары ҒЗИ
«ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау
технологиялары ғылыми- зерттеу
институты» ЖШС

ЖДЖ

Жекке даму жоспары

ҚОӘБ

ИОА

«Интергаз Орталық Азия» АҚ

ҚОҚ

Қоршаған ортаны қорғау

КСШ

Көмірсутекті шикізат

ҚТГ

«ҚазТрансГаз» АҚ

Самұрық- Қазына қоры «Самұрық-Қазына»
ұлттық Әл-ауқат қоры»АҚ

КЖЖ

Күрделі-жөндеу жұмыстары

ҚТМ

«ҚазақТүркМұнай» ЖШС

ТБ

КЭБ

Кешендік экологиялық

ҚТО

«ҚазТрансОйл» АҚ

ТД

Тұтастықты басқару
Тұрақты даму

IAOT

Халықаралық Мұнай тасымалдау
қауымдастығы

INDC

«Intended nationally determined
contributions» – Мемлекеттің жеке
климат міндеттемелері

IOGP

Мұнай және газ өндірушілерінің
Халықаралық қауымдастығы

LTIR

1 млн. адам-сағатына жұмыс
уақытының жоғалуына әкелген
жарақаттар коэффициенті
Медициналық көмек көрсету
жағдайды

UNFCCC Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ
Негіздемелік конвенциясы

Біз, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2015 жыл үшін
Тұрақты даму туралы есебіне (бұдан әрі –
Есеп) тәуелсіз бағалау беру мүмкіндігіне қуаныштымыз. Есеп, компанияның әлеуметтік
жауапкершілік және тұрақты даму аумағындағы тиімді жұмысы туралы түбегейлі
түсінігі болып табылады, бұл, компанияның
көлемін және мұнай газ индустриясының
күрделілігін ескере отырып, оңай тапсырма
болып табылмайды.
Атап өту керек, үшінші тұлғаның осы пікірі
Есептің кең шолынуына негізделеді. Аталған
пікірді дайындау өзіне деректердің аудитін
өткізуді қамтыған жоқ және кәсіби пікірден артық болуынан басқа үміттенбейді.
Есепте ұсынылған ақпарат, ҚМГ тек сәтті
компания болып қана қоймай, әлеуметтік
жауапты және тұрақты ұйымы болуына
қадамдар жасауға ұмтылатынының дәлелі
ретінде қызмет етеді. Аталған есеп, ҚМГ
компаниясының құрамына кіретін 200 астам
ұйымның, әлеуметтік сала, экология және
экономикалық тұрақтылық сияқты тұрақты
даму аумағындағы қызметінің негізгі үш
бағыттары бойынша қызметінің нәтижелілігін ашып отыр.

Есепте аталғандай, басты қызығушылық
танытқан тараптар, тұрақты, кең өзара
қатынас болуы тиісті жұмысшылар және
жергілікті қоғамдастықтар болып табылады. Осыған байланысты, еңбекті қорғау
және жұмысшылардың денсаулығы сияқты
аспектілері басымды болып табылады. ҚМГ
осы аумақтағы кең жұмысын жүргізгеніне
қарамастан, есепте көрсетілген мәліметтер,
компанияға өндірістегі қауіпсіздікті және
еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жүйесін
жетілдіруі үшін әлі көп жұмысын атқаруы
керектігі туралы куәлайды. Бұдан бөлек,
келесі есептерді дайындау кезінде, компанияның тәсілі туралы бұдан да толық
ақпаратты ұсынуға және аталған ақпаратты
оқушылардың жоғарғы қызығушылығына
байланысты қызығушылық танытқан
тараптардың қажеттіліктерін ескеруге кеңес
беріледі.
Компания қызметін едәуір кең мәнмәтінінде
айқындау, сондай-ақ ҚМГ ел ауқымындағы
және жалпылай индустриядағы тұрақты
даму аумағындағы жұмысын бағалауды
жүргізу үшін, сонымен қатар ҚМГ тұрақты
даму аумағындағы өтінімделген мақсаттарын орындауын бағалау үшін пайдалы

болмақ. Мұнай газ индустриясының
ерекшелігіне байланысты, қоршаған ортаға
әсері маңызды аспектілердің бірі болып
табылады. Компания энергиялық тиімділік,
су ресурстарын басқару, климаттың өзгеруі
және басқа да экологиялық аспектілері
аумағында қабылданған шаралар туралы
маңызды мәліметтерін ашады.
Көптеген сандық деректер қабылданған
шаралардың оң нәтижелерін көрсетеді.
Келесі есептер үшін ұсынымдар ретінде, біз,
биотүрлілік сияқты экологиялық аспектілері
ҚМГ биотүрлілікті және аса қорғалатын
аймақтарын жандандыру және сақтау
бойынша көзқарасында едәуір толықтай
ашылуы тиіс деп есептейміз. Мұнай-газ
секторының Қазақстан экономикасындағы үлкен рөлін назарға ала отырып, біз,
компанияның жергілікті қоғамдастықтарына
әсерін бұдан әрі талдау қажеттілігін көреміз.
ҚМГ жергілікті қоғамдастықтардың әлеуметтік дамуына қосқан үлесі туралы ақпарат,
әлеуметтік құрамдастық компанияға
жақсы енгізілгендігі дәлелдейді және ҚМГ
елдің әлеуметтік дамуындағы өзінің рөлін
нығайтуы үшін елеулі қаражатын инвести-

циялайды. Есеп, осы аумақтағы жүргізілген
жұмыс туралы толық баяндайды, дегенмен болашақта біз, тәжірибеден көптеген
мысалдарын көргіміз келеді, өйткені 2015
жылы ҚМГ әлеуметтік жобалардың елеулі
көлемін іске асырғандығын сенімділікпен
айтуға болады. Іскерлік этика және сыбайлас
жемқорлықпен күрес маңызды аспектілердің
бірі болып табылады. Есепте менеджмент,
саясат және шағымдарды беру механизмі
аумағындағы тәсілдері ашылып отыр.
Дегенмен, аталған есеп этика мәселесі бойынша жүгінулер жағдайлары туралы едәуір
толықтай ақпаратты қамтымайды. Барлық
жоғарыда көрсетілгендерді қорытындылай
отырып, аталған Есептің ҚМГ компания қызметі туралы айқын және ашық ақпаратын
ұсынуға бейімділігінің куәсі болып табылатыны туралы сеніммен айтуға болады. Осы
пікірде көрсетілген белгілі бір аумақтардағы
жақсарту бойынша ұсынымдарын назарға
ала отырып, ҚМГ болашақ есептері бизнесті
сәтті және тұрақты жүргізуге себепші
болмақ. Біз, ҚМГ тұрақты дамудағы өзінің
жолын жалғастыратынына сенімдіміз және
келесі есептерін тағатсыздана күтеміз.

ARC (Asociația pentru Relații Comunitare)
2001 жылы құрылған Қоғаммен байланыс бойынша қауымдастығы (ARC), үкіметтік емес ұйымдарына қоғамдастықтар тарапынан ресурстарын тарту үшін, олардың тіршілік қабілеттіліктеріне
себепші бола отырып, өзінің әлеуетін дамытуына көмектеседі.
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GRI Index

Экологиялық индикаторлар

Биотүрліліктер бойынша деректер
Өндіру
2015 2014

Тасымалдау
2015

2014

2015 2014

Парник газдарының шығарындылары (ПГ)
ПГ тікелей шығарындылар (CO2, млн. тонна)
ПГ шығарындыларының қарқыны (1000 тонна УВС-ға СО2 тонна)

2,6

2,4

121,0 110,0

0,6

0,8

9,0

11,0

2,6

2,7

181,0 181,0

ІМГ жағу
Факельді жағу (млн. тонна CO2 )

0,6

0,5

-

-

-

-

Өндірілген УВС бірлігіне жағылған газ саны (тонна өндірілген
1000 тонна УВС)

12,0

9,5

-

-

-

-

Факельді жағу ( млн. м3)

309,4 243,5

-

-

-

-

Энергия сыйымдылық
Энергия тұтыну (млн. ГДж)

26,9

24,6

34,1

48,4

50,8

51,7

Энергия ресурстарды шекті тұтыну (ГДж 1 тонна өнімге)

1,9

1,9

0,5

0,7

3,6

3,5

Ластаушы заттардың шығарындылары
Күкірт тотықтары (SOx) (мың тонна SO2)
Азот тотықтары (NOx) (мың тонна NO2)

441,7 398,3

0,7

0,7

9,4

8,7

3,3

2,3

2,1

3,0

4,9

2,2

0

0,03

0

0

0

0

Төгілулер
Рұқсат етілмеген кесіктер – көлемі (мың тонна)
Рұқсат етілмеген кесіктер – саны
Мұнайдың төгілулері – көлемі (мың тонна)

0

1

3

1

0

0

0,02

0,00

0

0

0

0

Су
Су бөгетінің жалпы көлемі (млн. м3)

49,7

49,1

9,7

8,9

28,3

28,6

Су бөгетінің қарқыны (мың м3 100 тонна УВС)

3,2

3,2

0,1

0,1

2,0

1,9

Суды бұру - көлемі (млн м3)

0,8

0,9

1,1

1,2

6,1

6,0

Ілеспе қабат суларының көлемі (млн м3)

122,1

-

-

-

-

-

7,8

-

-

-

-

-

Қауіпті (мың тонна)

81,1

82,4

2,5

7,3

116,1

52,4

Қауіпсіз (мың тонна)

14,1

20,1

8,2

8,1

12,8

19,8

Барлық қалдықтар (мың тонна)

95,2

102,5

10,6

15,4

128,9

72,2

Қалдықтардың түзілу қарқыны (УВС тоннасына бір тонна)

4,6

4,9

0,2

0,2

8,7

4,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Қабатты сулардың қарқыны (млн м3 мың тонна өндірілген мұнайға
Қалдықтар

бұрғылау қалдықтары, құрлық (мың тонна)
бұрғылау қалдықтары, теңіз

(мың тонна)

Өндірістік нысандардағы апаттар

283,4 353,5
2,1
3

1,8
2

1

1

2

0

Жалпы стандартты есептілік элементтері

Құрлықтағы
операциялар
2015
2014

Өңдеу

Теңіздегі
операциялар
2015
2014

Биотүрлілігі ЕҚОҚ немесе ұқсас
құжаттармен жабылған учаскелер
(%)

100

100

100

100

Экологиялық мониторинг үнемі
өткізілетін учаскелер (%)

100

100

100

100

Келісімшарт аумағы (мың га)

454

454

194

194

Әлеуетті әсер ету аумағы (мың га)

581

581

-

-

Ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар (мың га)

1498

1498

9815

9 815

Әлеуетті әсер ету аймағында ХТҚО
аумақтары (мың га)

223

Әлеуетті әсер ету аймағында
ЮНЕСКО Дүниежүзілік мұрасының
нысандары (мың га)

0

Әлеуетті әсер ету аймағында Адам
және биосфера бағдарламасының
(ЮНЕСКО) нысандары (мың га)

0

Әлеуетті әсер ету аймағында
RAMSAR wetlands Рамсар
су-балшық жайылымдары (мың га)

0

223
0

0

0

0
0

0

65

0
0

0

65

Әлеуетті әсер ету аймағында
нөлдік жоғалудың Альянс
нысандары (мың га)

0

0

0

0

Әлеуетті әсер ету аймағында
негізгі биотүрлілік облыстары
(мың га)

-

-

-

-

Әлеуетті әсер ету аймағында
құстардың маңызды тіршілік ету
орындары (мың га)

-

-

480

480

Қазақстанның Қызыл кітабына
енгізілген түрлері (саны)

82

82

111

111

ХТҚО Қызыл Тізіміне енгізілген
жабайы табиғат нысандары (саны)

5

5

-

-

Өңірлік сирек түрлері (саны)

27

27

14

14

Қазақстанда кездесетін
Эндемиялық түрлері (саны)

23

53

23

40

40

ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ
ЕСЕПТІЛІК

Тарау

Бет

Сыртқы растау - осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
G4-1

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының өтініші

G4-2

Тәуекелдерді басқару тәсілі; Саясат және басқару, Климаттың өзгеруі

5

жоқ

9, 26, 30-31

жоқ

62

жоқ

3, 12-13

жоқ

62

жоқ

3, 12-13

жоқ

62

жоқ

3, 12-13

жоқ

3, 12-13, 48-49

жоқ

3

жоқ

ҰЙЫМ БЕЙІНІ
G4-3

Қосымша ақпарат

G4-4

Біздің қызметіміз және активтеріміз

G4-5

Қосымша ақпарат

G4-6

Біздің қызметіміз және активтеріміз

G4-7

Қосымша ақпарат

G4-8

Біздің қызметіміз және активтеріміз

G4-9

Біздің адамдар; Экономикаға біздің үлесіміз

G4-10

ҚМГ туралы

G4-11

Адам құқығы

24

жоқ

G4-12

Біздің қызметіміз және активтеріміз; Өнімдерді және қызметтерді таңбалау, Сатып алу тәжірибесі

3, 44, 47

жоқ

G4-13

Біздің қызметіміз және активтеріміз

3, 12-13

жоқ

G4-14

Жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекет

42

жоқ

G4-15

"Басқарма төрағасының бірінші орынбасарымен сұхбат;
2015 - Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жылы; Біздің қызметіміз және активтеріміз"

6-7, 13, 14

жоқ

G4-16

Біздің қызметіміз және активтеріміз

13

жоқ

2

жоқ

АНЫҚТАЛҒАН МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ ШЕКАРАЛАР
G4-17

Біздің есеп туралы

G4-18

Біздің есеп туралы; «Материалдық аспектілер»

2, 16

жоқ

G4-19

Тұрақты дамуға біздің тәсіліміз; GRI Index

16, 53

жоқ

G4-20

"Біздің есеп туралы; Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділікті арттыру;
парник газдардың шығарындылары және озон бұзатын заттар"

2, 27, 31

жоқ

G4-21

Біздің есеп туралы

G4-22

қолданылмайды

G4-23

«Материалдық аспектілер»; GRI Index

2

жоқ

қолданылмайды

жоқ

16, 53

жоқ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫМЫЗБЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТ
G4-24

Біздің мүдделі тараптарымыз

14-15

жоқ

G4-25

Біздің мүдделі тараптарымыз

14-15

жоқ

G4-26

Біздің мүдделі тараптарымыз; Климаттың өзгеруі

14-15; 30-31

жоқ

G4-27

Материалдық аспектілер

16

жоқ

Қосымшалар: GRI Index

55

Ерекше стандартты есептілік элементтері
ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ
ЕСЕПТІЛІК

Тарау

Бет

Сыртқы растау - осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
G4-28

Біздің есеп туралы

2

жоқ

G4-29

Біздің есеп туралы

2

жоқ

G4-30

Біздің есеп туралы

2

жоқ

G4-31

Қосымша ақпарат

62

жоқ

G4-32

Біздің есеп туралы; GRI Index

2, 53

жоқ

G4-33

Біздің есеп туралы

2

жоқ

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР

Тарау

Басқарма Төрағасының өтініші

5

жоқ

Экономикаға біздің үлесіміз

48-49

жоқ

G4-EC2

Басқарма төрағасының бірінші орынбасарымен сұхбат;
Климаттың өзгеруі, КазМұнайТениз, Биотүрлілікке әсері

6, 30-31, 36-38

жоқ

G4-EC3

Адамдарымызға қамқорлық көрсету

21

G4-35

Корпоративтік басқару

8-9

жоқ

G4-36

ҚМГ жылдық есебі - Ұйымдастырушылық құрылым

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-37

Корпоративтік басқару

8-9

жоқ

G4-38

Корпоративтік басқару; ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

8-9, ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-39

ҚМГ Жарғысына сәйкес, Басқарма Төрағасына ДК төрағасы сайлана алмайды.

G4-40

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-41

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-42

Корпоративтік басқару

8-9

жоқ

САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ

G4-43

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-DMA

G4-44

Корпоративтік басқару; ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

8-9, ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-EC9

G4-45

Тәуекелдерді басқару тәсілі

9

жоқ

G4-46

Тәуекелдерді басқару тәсілі

9

жоқ

G4-47

Тәуекелдерді басқару тәсілі

9

жоқ

G4-48

Біздің есеп туралы

G4-49

Корпоративтік басқару

G4-50

G4-EC4

-

Біздің қауымдастықтар

42

жоқ

G4-EC7

Су ресурстарын пайдалану; Жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекет;
Өнім жауапкершілігі; Әсер ету диаграммасы

29, 42-43, 44, 48-49

жоқ

G4-EC8

Басқарма Төрағасының өтініші; Жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекет;
Өнім жауапкершілігі; Әсер ету диаграммасы

5, 42-43, 44, 48-49

жоқ

Сатып алу тәжірибесі

47

жоқ

Сатып алу тәжірибесі

47

жоқ

G4-DMA

ҚМГ жылдық есебі - Дәлелденген өндіру қорлары

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

OG1

ҚМГ жылдық есебі - Дәлелденген өндіру қорлары

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

ҚОРЛАР

САНАТ: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

жоқ

ЭНЕРГИЯ

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-DMA

G4-51

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

Саясат және басқару; Энергетикалық ресурстарды пайдалану және
энергия тиімділікті арттыру; Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар

G4-52

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

G4-EN3

G4-53

ҚМГ жылдық есебі - Директорлар кеңесі

ҚМГ жылдық есебі

жоқ

Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділікті арттыру;
27-28, 52
Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар; Қосымшалар

G4-54

құпия

жоқ

G4-55

құпия

жоқ
G4-EN4
жоқ

11

жоқ

G4-58

Шағымдарды беру және қарау тәртібі - Этика кодексі

11

жоқ

жоқ

G4-DMA

жоқ

11

қолданылмайды

ҚМГ мемлекеттен
қаржылық көмек
алмайды

ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУ

2

Шағымдарды беру және қарау тәртібі - Этика кодексі

жоқ

-

8-9

Шағымдарды беру және қарау тәртібі - Этика кодексі

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

G4-EC1

жоқ

G4-57

Алып тастауды
түсіндіру

G4-DMA

8-9

G4-56

Алып тастау
себебі

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІГІ

Корпоративтік басқару

ЭТИКА ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

Алып тасталынған ақпарат

САНАТ: ЭКОНОМИКАЛЫҚ

G4-34

жоқ

Бет

-

26-28

-

жоқ
жоқ

ұйым шегінен тыс
энергияны тұтыну Есепке алу
жүргізілмеді
осы есепте
көрсетілген

Қазіргі уақытта заңнама
талаптарына сәйкес біз
тек ұйым ішінде энергетикалық ресурстарды
тұтыну есебін жүргіземіз

жоқ

Қосымшалар: GRI Index

СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN7

57

Тарау

Бет

Алып тасталынған ақпарат

Алып тастау
себебі

Алып тастауды
түсіндіру

Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділікті арттыру;
27-28, 52
Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар; Қосымшалар
Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділікті арттыру;
27-28, 52
Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар; Қосымшалар
Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділікті арттыру
27-28, 52
- Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар; Қосымшалар

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды
жоқ

Тарау

жоқ
Компания балама
энергия көздерін
инвестицияламайды
Компания балама
энергия көздерін
инвестицияламайды

-

-

қолданылмайды

OG3

-

-

қолданылмайды

СУ
G4-DMA

Су ресурстарын пайдалану

29

жоқ

G4-EN8

Су ресурстарын пайдалану

29

Су ресурстарын пайдалану; Қосымшалар
Су ресурстарын пайдалану:
G4-EN10
Мұнай өндіруші зауыттарды жаңғырту; Қосымшалар
БИОТҮРЛІЛІК

29, 52
29, 52

жоқ

G4-DMA

Биотүрлілікке әсері

36

жоқ

G4-EN11

Қорғалатын табиғи аумақтар; Қосымшалар

37-38, 52

жоқ

G4-EN12

Қорғалатын табиғи аумақтар; Су ресурстарын пайдалану; Қосымшалар

29,38, 52

жоқ

G4-EN13

Биотүрлілікті сақтау; Климаттың өзгеруі; Қосымшалар

30-31, 38, 52

жоқ

G4-EN14

Қорғалатын табиғи аумақтар; Қосымшалар

37-38, 52

жоқ

OG4

Биотүрлілікке әсері; Қосымшалар

36-37, 52

G4-EN18

Парник газдардың шығарындыларының қарқыны; Қосымшалар

G4-EN19

Парник газдардың шығарындылары және озон бұзатын заттар;
31-32, 52
Метанның ағуын тікелей анықтау бойынша пилоттық жоба; Қосымшалар

жоқ

34

жоқ

жоқ

G4-EN22

Су ресурстарын пайдалану; Қосымшалар

29, 52

жоқ

жоқ

G4-EN23

Қалдықтарды басқару; Қосымшалар

34-35, 52

жоқ

G4-EN24

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және дайындықты қамтамасыз ету;
Қосымшалар

39, 52

жоқ

G4-EN25

Қалдықтарды басқару; Қосымшалар

35, 52

жоқ

G4-EN26

Биотүрліліктің негізгі аймақтарына қатысты өндірістік қызмет
учаскелерінің орналасқан жері; Қорғалатын табиғи аумақтар;
Биотүрлілікті сақтау; Қосымшалар

37-38, 52

жоқ

OG5

Су ресурстарын пайдалану; Қосымшалар

29, 52

жоқ

жоқ

OG6

Дүниежүзілік банктің тәуелсіз пікірі; Ілеспе газды пайдалану;
Қосымшалар

32-33, 52

жоқ

Қалдықтарды басқару; Қосымшалар

34-35, 52

жоқ

40

жоқ

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ

Болашақта есепке алуды
бастау жоспарланады

жоқ

Қалдықтарды басқару

жоқ

осы есепке
енгізілмеген

Біздің Компания озон
бұзатын заттардың
мерзімдік бақылауы мен
мониторингін өткізеді.

G4-DMA

31, 52

-

Сандық көрсеткіштер
ашылмады

ШЫҒАРЫНДЫЛАР ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚТАР

Парник газдардың шығарындылары және озон бұзатын заттар;
Қосымшалар

Болашақта есепке алуды
бастау жоспарланады

Атмосфераға озон
бұзатын заттардың шығарындыларының жағдайы
жалғыз және
мардымсыз болып
табылады

жоқ

G4-EN15

-

жоқ

33, 52

OG7

G4-EN17

жоқ

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары; Қосымшалар

жоқ

-

32, 52

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

G4-EN21

30

Қолданыстағы
заңнама тек
тікелей шығарындыларды ескеру
талап етіледі
Қолданыстағы
заңнама тек
тікелей шығарындыларды ескеру
талап етіледі

Алып тастауды
түсіндіру

31, 52

Атмосфера ауасын қорғау

осы есепке
енгізілмеген

Алып тастау
себебі

Парник газдардың шығарындыларының қарқыны;
Парник газдардың шығарындылары және озон бұзатын заттар;
Қосымшалар

G4-DMA

-

Алып тасталынған ақпарат

G4-EN20

жоқ

ШЫҒАРЫНДЫЛАР

G4-EN16

Бет

жоқ

OG2

G4-EN9

СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР

G4-EN29
жоқ

жоқ

Қоршаған ортаны қорғауға кететін шығындар
мен инвестициялар

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
G4-DMA

Саясат және басқару;
Қоршаған ортаны қорғауға кететін шығындар мен инвестициялар

26, 40-41

жоқ

G4-EN31

Саясат және басқару;
Қоршаған ортаны қорғауға кететін шығындар мен инвестициялар

26, 40-41

жоқ

Қосымшалар: GRI Index
СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР

59

Тарау

Бет

Алып тасталынған ақпарат

Алып тастау
себебі

Алып тастауды
түсіндіру

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР

Тарау

САНАТ: ӘЛЕУМЕТТІК

Алып тасталынған ақпарат

Бет

Алып тастау
себебі

Алып тастауды
түсіндіру

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

КІШІ САНАТ: АДАМ ҚҰҚЫҒЫ
КЕМСІТУШІЛІККЕ ЖОЛ БЕРМЕУ

КІШІ САНАТ: ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ЛАЙЫҚТЫ ЕҢБЕК
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
G4-DMA

Біздің адамдар

18

жоқ

G4-LA1

ҚМГ туралы

3

жоқ

G4-LA2

Адамдарымызға қамқорлық көрсету

21

жоқ

G4-LA3

Адамдарымызға қамқорлық көрсету

21

жоқ

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

G4-DMA

Адам құқығы

24

жоқ

G4-HR3

Адам құқығы

24

жоқ

ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ЕРКІНДІГІ ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІССӨЗДЕРДІ ЖҮРГІЗУ
G4-DMA

Адам құқығы

24

жоқ

G4-HR4

Адам құқығы

24

жоқ

БАЛА ЕҢБЕГІ
G4-DMA

Адам құқығы

24

жоқ

G4-DMA

Еңбек қауіпсіздігін қорғау

18

жоқ

G4-HR5

Адам құқығы

24

жоқ

G4-LA5

Еңбек қауіпсіздігін қорғау

18

жоқ

МӘЖБҮРЛІ НЕМЕСЕ МІНДЕТТІ ЕҢБЕК

G4-LA6

Еңбек қауіпсіздігін қорғау

18-20

жоқ

G4-DMA

Адам құқығы

24

жоқ

G4-LA7

Еңбек қауіпсіздігін қорғау

19

жоқ

G4-HR6

Адам құқығы

24

жоқ

20

жоқ

ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘЖІРИБЕСІ

G4-LA8

Денсаулықты қорғау

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ
G4-DMA

Қызметкерлерді дамыту

22

жоқ

G4-LA9

Қызметкерлерді дамыту

22

жоқ

G4-LA10

Қызметкерлерді дамыту

22

жоқ

G4-LA11

Қызметкерлерді бағалау

23

жоқ

ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР
G4-DMA

Біздің адамдар

18

жоқ

G4-LA12

ҚМГ туралы

3

жоқ

ӘЙЕЛДЕР МЕН ЕРЛЕР ҮШІН ТЕҢ СЫЙАҚЫ

G4-DMA

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

G4-HR7

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ САНЫ АЗ ХАЛЫҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
G4-HR8

Адам құқығы

24

OG9

-

-

жоқ
-

қолданылмайды

қолданылмайды

жоқ

КІШІ САНАТ: ҚОҒАМ
ЖЕРГІЛІКТІ ҚАУЫМДАСТЫҚТАР
G4-DMA

Біздің қауымдастықтар

G4-SO1

Су ресурстарын пайдаланунегізгі аймаққа қатысты өндірістік қызмет
учаскелерінің орналасқан жері; Жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекет; 29, 36, 42, 44
Өнім жауапкершілігі

42

жоқ
жоқ
жоқ

G4-DMA

Баршаның теңдігі

23

жоқ

G4-SO2

Жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекет

42

G4-LA13

Баршаның теңдігі

23

жоқ

OG10

-

-

-

қолданылмайды

қолданылмайды

жоқ

OG11

-

-

-

қолданылмайды

қолданылмайды

жоқ

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ШАҒЫМДАНУ МЕХАНИЗМДЕРІ
G4-DMA

Шағымдану механизмдері

24

жоқ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ӘРЕКЕТ

G4-LA16

Шағымдану механизмдері

24

жоқ

G4-DMA

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

G4-SO3

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

Қосымшалар: GRI Index
СПМ
ЖӘНЕ
КӨРСЕТКІШТЕР

61

Тарау

Бет

Алып тасталынған ақпарат

Алып тастау
себебі

Алып тастауды
түсіндіру

Сыртқы растау осы есеп сыртқы
растауға жатпайды

G4-SO4

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

G4-SO5

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

11

жоқ

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ
G4-DMA

Адам құқығы

24

жоқ

G4-SO8

Біздің экономикалық үлесіміз

48-49

жоқ

ҚАҚТЫҒЫСТАРҒА ДАЙЫНДЫҒЫ
G4-DMA

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және дайындықты қамтамасыз ету

38-39

жоқ

АКТИВТЕРДІҢ ТҰТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІ
G4-DMA

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және дайындықты қамтамасыз ету

38-39

жоқ

OG13

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және дайындықты қамтамасыз ету

38-39

жоқ

КІШІ САНАТ: ӨНІМ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ТҰТЫНУШЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІ
G4-DMA

Өнім жауапкершілігі

44

жоқ

G4-PR1

Өнім жауапкершілігі

44

жоқ

G4-PR2

Өнім жауапкершілігі

44

жоқ

44-45

жоқ

ӨНІМДЕРДІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАҢБАЛАУ
G4-DMA

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

Мүдделі тараптар үшін кері байланыс нысаны
Сізден 2015 жыл үшін тұрақты даму туралы есеп бойынша біздің кішігірім сауалнамамызды толтыруыңызды сұраймыз. Біз тұрақты даму жолында күш салуларымыздың
тиімділігін арттыруға ұмтылатындықтан, Сіздің пікіріңіз біз үшін аса маңызды. Бізге
Сіздің түсініктемелеріңіз бен ұсыныстарыңыз өте пайдалы.

Сіз мүдделі тараптардың қайсы тобына жатасыз?
Жұмыскер
Жергілікті қоғамдастық өкілі

Сіз үшін қандай тақырыптар үлкен қызығушылық туғызады?

Акционер

Қоршаған ортаны қорғау

ҮЕҰ өкілі

Еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты қорғау

БАҚ өкілі

Қызметкерлерді дамыту

Жеткізуші

Жергілікті қоғамдастықпен өзара әрекет ету

Клиент

Өнім үшін жауапкершілік

Бизнес әріптес

Компанияның экономикалық үлесі

Мемлекеттік органдардың өкілі

Корпоративтік басқару және айқындық

Басқалары

Сіздің пікіріңізше бұл есепте материалдық аспектілердің ашылу деңгейі қандай?
Толық

G4-PR3

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

Орташа

G4-PR4

Өнім жауапкершілігі

44

жоқ

Жеткілікті толық емес

G4-PR5

Клиенттермен жұмыс істеу

46

жоқ

2015 жыл үшін тұрақты даму саласындағы есепті оқып болғаннан кейін, ҚМГ компаниялар
тобы сіздің пікіріңіз өзгерді ме?
Жақсы жағына өзгерді
Өзгермеді
Нашар жағына өзгерді

МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР
G4-DMA

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

G4-PR6

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

G4-PR7

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

Сіздің келесі тұрақты даму туралы есепте көргіңіз келетін тақырыптарды көрсетуіңізді сұарймыз.

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ӨМІРІНЕ ҚОЛ СҰҚПАУШЫЛЫҚ
G4-DMA

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

G4-PR8

Өнімдерді және қызметтерді таңбалау

44-45

жоқ

Ынтымақтастық үшін алғыс білдіреміз. Сіздің пікіріңіз келесі тұрақты даму туралы есепті дайындау кезінде ескеріледі.
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