ТҰРАҚТЫ ДАМУ –
ТҰРАҚТЫ ӨСУ
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ОРНЫҚТЫ
ДАМУЫ ТУРАЛЫ 2016 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП
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еншілес және
тәуелді ұйым

IPO 2 еншілес ұйым
қатысуда (БӨ, ҚТО)

ТОП КӨРСЕТКІШТЕРІ
ПАЙДА

ЖҰМЫСКЕРЛЕР

91121
адам
1 қызметкерге

33,6

сағат оқу

Жұмыскерлердің

65,9%

кәсіподақтарда
тұр

305,8
79%

мрд.теңге
$894,9
млн.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ
ҰЛТТЫҚ
МҰНАЙ-ГАЗ
КОМПАНИЯСЫ

21%

ӨЛІМ ЖАҒДАЙЫНЫҢ САНЫ

Мақсат – 0
өлім ағдайы
2016
2015

ЭНЕРГИЯ
РЕСУРСТАРЫН
НЕГІЗГІ ӨНДІРУШІ

7 адам
4 адам

САТЫП АЛУ

1 871
76%

ҚОРЛАР
мрд.теңге
$5 475,3
млн.

жергілікті
қамту үлесі

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

77,8
6,5

млн. м3
су жинау

млн. тонна СО2
тасталымдары

785,8
480,1

203,3
108

млн.тонна
A, B, және C1 мұнай
және газ конденсаты
млрд. м3
табиғи газ

мың тонна СО2

тасталымдардың
алды алынды

млн. ГДж
Энергия тұтыну
Қазақстанда ОЭР = 3 %

1,5

млн. ГДж
ОЭР үнемі

86%

газды кәдеге
жарату деңгейі

ҚазМұнайГаз
компаниялар тобы
МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ

29%
Қазақстандағы

мұнай және газ
конденсаты

16%
Қазақстандағы
табиғи және
ілеспе газ

Күнінен

448
мың баррель
мұнай

Күніне

20,2
млн.м газ
3

1000 мың тонна
КСШ-ға

115
тонна СО

2

тасталымының
қарқыны

ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ

82%
қазақстандық
нарық

Күніне

16%
мұнай өнімдері

бөлшек нарығының
үлесі

Күніне

СО2 тасталымдар
қарқыны 1000 тонна
өңделген мұнайға

55
мың

автомобиль

236
мың баррель

219
тонна

«Қазақстандағы

№1
жыл таңдауы»

Біздің бренд «ҚазМұнайГаз»

мұнай өңдеу

МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ

Топтың магистраль- Күніне
дық мұнай құбырларымен Қазақстанда
мұнай
мың баррель
және
мұнай
газ

65%
95%
тасымалдануда

1 156

Күніне

240
млрд.м
3

газ

2016 жылы теңіз
флотымен

7
082
мың тонна немесе
77%
мұнай тасымалданды

СЕРВИС

10,5

мың көлік құралы
күн сайын біздің
өндірістік объектілерімізде жұмыс
істейді

бұрғылау

жер үсті
және әуе
көлігі

теңіз
операцияларын
қолдау

бұрғылау
ерітінділері
өндірісі

машина
жасау

объектілер
салу

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ
БАСҚАРМАСЫ ТӨРАҒАСЫ ҮНДЕУІ
ҚҰРМЕТТІ СЕРІКТЕСТЕР МЕН
АКЦИОНЕРЛЕР!

Мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компаниялары Тобының 2016 жылы Тұрақты
дамуы туралы есепті назарларыңызға
ұсынуға қуаныштымын. Біздің компанияда Тұрақты даму ұзақ мерзімді құнның өсуімен қатар стратегиялық мақсаттардың бірі болып табылады.
«ҚазМұнайГаз» – бұл елдің көмірсутегілерді барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау жөніндегі ұлттық операторы
және ең ірі жұмыс берушілерінің бірі
болып табылатын тікедей интеграцияланған мұнай-газ компаниясы болып
табылады.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының төрағасы
Сауат МЫҢБАЕВ

Саладағы басқа да көптеген компанияларға сияқты, өткен жыл біз үшін күрделі болғанына қарамастан, біз 2016
жылы қойылған барлық мақсаттарға
қол жеткізіп, дағдарыс жағдайында
күшейіп, тиімдірек жұмыс істей алдық.
2016 жылы көмірсутегі шикізатын өндіру көлемі 23 млн. тонна болды.
Сондай-ақ 2016 жыл еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау мәдениетін бекіту
жылы болды. Топ басшылығының
қауіпсіздік мәселелерін ұстануы теңдессіз. Соңғы 2 жылда Топтың барлық қызметкерлерінің ортақ күшімен
жазатайым жағдайлар мен оқиғалар
бойынша, жүйелік себептерді анықтау
және тиісті шараларды қабылдау бойынша есептілікті беруде ең үздік қорытындылар алынды.
Компанияның бүкіл тарихында алғаш
рет Топтың бас директорлары еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі саласында жеке міндеттемелерге жеке қол
қойды.
Сонымен қатар, компания үшін маңызды өндіріс тиімділігін арттыру және
дайын өнімнің сапасын жақсарту бойынша ауқымды жұмыстар жалғасуда. Осылайша, мәселен, 2016 жылы
мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту
бағдарламасының шеңберінде Атырау
МӨЗ-де мұнай-химия үшін базалық
өнім – бензол мен параксилол өндіру
қондырғылары пайдалануға енгізілді. Шілдеде бензолдың бірінші өнеркәсіптік партиясы экспортқа жіберілді.
Павлодар МХЗ жаңғырту, бірінші кезекте, зауытта шығарылатын отынның
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экологиялық көрсеткіштерін – еуропалық сапа стандарттарына сәйкес келетін мұнай өнімдерін өндіру арқылы
жақсартуға бағытталған. 2016 жылы
басталған жұмыс істеп жатқан дизельдік отынды гидротазарту қондырғысын қайта жаңарту жақын уақытта
зауытқа К-5 экологиялық сыныбындағы дизельдік отынды алуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында да
орасан үлкен жұмыстарды орындады.
Әлеуметтік әріптестікті дамыту және
еңбек даулары мен жанжалдарды реттеу кеңесі жұмыс істеп жатыр, «Барлау
және өндіру» бизнес-бағыты бойынша
еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі
енгізілді, «Әлеуметтік ахуал мониторингі» жобасы іске қосылды.
Біз
Тұрақты
даму
саласындағы
есептілігімізді жетілдіруге ұмтыламыз,
есебімізді бүкіл әлемдегі мүдделі тараптарымыз бен серіктестеріміздің санына кіретін оқырмандар үшін неғұрлым ашық, қол жетімді және толық
жасауға тырысамыз. Осылайша, 2016
жылы жарияланған алдыңғы кезеңге арналған есебіміз басқа 137 қазақстандық компания арасында RAEX
(Эксперт РА Казахстан) агенттігінің
«Тұрақты даму туралы ең үздік есеп»
номинациясында 3-орын алды. Осы
есеп ең жаңа деген GRI стандарттарына сәйкес дайындалды.
Болашақта, 2017 жылы біз Қазақстанның
энергетикалық
қауіпсіздігін
қамтамасыз етіп, алдымызға неғұрлым амбициялық мақсаттар қоя отырып, стратегиялық басымдықтарымызға сәйкес дамытуды жалғастыратын
боламыз.

Құрметпен,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының төрағасы
Сауат МЫҢБАЕВ

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ
ҰЗАҚБАЙ СҮЛЕЙМЕНҰЛЫ ҚАРАБАЛИНМЕН СҰХБАТ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі
Ұзақбай ҚАРАБАЛИН

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҚМГ ҮШІН НЕНІ БІЛДІРЕДІ?

Біз үшін Тұрақты даму – компанияның саясатын қалыптастыру және ұзақ мерзімді
мақсаттарды қою кезіндегі негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Соңғы бірнеше жылдардағы дағдарыс жағдайдың
өзінде біз бизнестегі Тұрақтылық қағидаттарын ұстануды жалғастырып келеміз.
Себебі, қазіргі заманда қоршаған ортаны
қорғауда біртұтастылық, адам өмірінің құндылығын түсіну және экономикалық пайда
алуға деген ұмтылыс компанияның әлемдік
нарықта бәсекеге қабілеттілігін сақтау үшін
бұрын-соңды болмағандай маңызды.
ҚМГ-де барлық деңгейде енгізілген
Тұрақты дамудың негізгі қағидаттар – бұл
ашықтылық, анықтылық, этикалық мінез-құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін сыйлау, адам құқықтарын сақтау,
сыбайлас жемқорлыққа деген төзімсіздік,
мүдделер қақтығын болдырмау, әлеуметтік тұрақтылық пен экологиялық тепе-теңдікті сақтау.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҚМГ-НІҢ КОРПОРАТИВТІК
СТРАТЕГИЯСЫНА ҚАЛАЙ ӘСЕР ЕТТІ?

2016 жылы «Самұрық-Қазына» қорының
басшылығымен ұлттық деңгейде Тұрақты
даму саласындағы басқару жүйесін қалыптастыру басталды, және біз – «Самұрық-Қазына» АҚ қоржындық компанияларының
арасында Трансформация бағдарламасына
бірінші болып кірдік. Өндірістік активтерді
басқаруды оңайлатуды көздейтін корпоративтік басқарудың жаңа моделін енгізуді

бастау – 2016 жылы біз үшін үлкен жетістік
болды. Бұл модель субхолдингтердің Ұлттық Компанияларына қосылуды көздейді,
бұл әкімшілік рәсімдер мен басқарушылық
деңгейлердің санын қысқартуға, шешімдердің қабылдануын тездетуге, ресурстарды бейінді қызметте шоғырландыруға және Топтың басқарылуын арттыруға
мүмкіндік береді. Сондай-ақ 2016 жылы
Тұрақты даму мәселелері Басқарманың,
Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі
Стратегия және инвестициялар комитетінің
құзыретіне кірді, яғни олар ең жоғары деңгейде қаралады. Біз үшін Тұрақты дамудың барлық процестерге кірігуі – бұл ҚМГ
корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру
жолындағы ең маңызды қадам болып табылатыны анық. Сондықтан да, тәуекелдерді азайту және өнімділік деңгейін арттыру үшін біз болашақта Тұрақтылықты
операцияларымызға кіріктіруге баса назар
аударамыз. Қазірдің өзінде біздің салған
күш-жігеріміздің нәтижелерін көруге болады. Мысалы, 2016 жылы «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» АҚ Қазақстанда мұнай өндіру көлемі бойынша көшбасшылардың
үштігіне кірді, ал ҚМГ‑нің мұнай өңдеу
зауыттары 2018 жылға қарай қазақстандық нарықты жеке өндірістің мұнай өнімдерімен 100%-кн қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.
2016 ЖЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДА
ҚАНДАЙ ЖЕТІСТІКТЕРГЕ ЖЕТТІҢІЗ?

2016 жылы біз БҰҰ-ның Ғаламдық шарттағы мүшелігімізді қалпына келтірдік, және
осымен ерікті корпоративтік міндеттемелеріміз бен Қоршаған орта, адам құқықтары, сыбайлас жемқорлықпен күрес және
еңбек қатынастары саласындағы шарттың
10 қағидатын ұстанатынымызды мәлімдедік.
Жыл ішінде біз 2030 жылға қарай ілеспе
мұнай газын тұрақты түрде факелдік өртеуді тоқтату бойынша Дүниежүзілік банктің
ғаламдық бастамашылығы шеңберінде белсенді жұмыс жүргіздік. Айтпақшы, осыны
өндірістік операцияларды жүргізуге деген
Тұрақты көзқарастың үлгісі ретінде атап
өтуге болады. Себебі, осындай көзқарасқа
байланысты ілеспе мұнай газы ластаушы,
сондай-ақ бағалы шикізат бола алады; ҚМГ
газ өңдеу зауыттары бірден бірнеше міндетті шешіп жатыр: қоршаған ортаға теріс
әсерді азайту, газды жеке технологиялық қажеттіліктерге пайдалану және сонымен бірге жергілікті халықты газды қамтамасыз ету.

2016 жылы «ҚазТрансГаз» жеке қаражаты
есебінен отандық газға Қытайға экспортқа
жол ашқан «Ақыртөбе» компрессорлық
сығу станциясын салды, Орта Азияда аналогтары жоқ «300 Ақтөбе» автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысын аяқтады және Қазақстан – Қытай
магистральдық газ құбырының заманауи
компрессорлық станцияларын пайдалануға
енгізді. Қазақстанның әр түрлі өңірлерінде
қалаларды газдандыруды арттыру және
қалалық көлікті отынның неғұрлым экологиялық түрлеріне аудару бойынша белсенді жұмыс жүргізілді.
Алайда, біздің адамдарымыз ең жоғары
басымдыққа ие екенін атап өткен жөн.
Кез келген өндірістік операцияларды
жүргізу кезінде ҚМГ-нің негізгі қағидаты – «Нольге» үздіксіз ұмтылу»: өлімге
әкеп соққан 0 жағдай, ноль өндірістік жарақат, ноль мұнайдың төгілуі» болып табылады. Өкінішке орай, біз осы жұмысымыздың нәтижелерге көңіліміздің толмай
отырғанын мойындауға мәжбүрміз. 2016
жылы біздің 7 қызметкеріміз қаза тапты.
Корпоративтік орталық пен еншілес ұйымдардың еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау қызметтері жұмысының арқасында
енгізіліп жатқан профилактика бойынша
біздің тұрақты түрде салып жатқан күш-жігерімізге қарамастан, осы кісі өліміне әкеп
соққан жазатайым оқиғалар әлі де болып
жатыр. Әрбір адамның өмірі біз үшін құнды
болып табылады және біз әріптестерімізге негізгі мақсат: адамдарымызды жұмыс
күнінің аяғында үйлеріне аман-есен баруына күн сайын үнемі ұмтылуды жалғастыратынымызды растағымыз келеді.
Қызметкерлерімізді объектілерде қауіпсіз
жұмыстарды жүргізу қағидаларына үйрету
және оларды сақтау дағдыларын нығайту
бойынша; қауіпсіздік мәдениетін дамыту
және тарату бойынша, оның ішінде жеке
үлгіде басшылардың қауіпсіз іс-қимылды
көрсетуі арқылы дамыту және тарату бойынша орасан үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің
әрбір мүшесіне, сондай-ақ барлық еншілес
компаниялардың әрбір басшысына еңбек
қауіпсіздігі мен компания қызметкерлерінің
өмірі мен денсаулығы үшін жеке жауапкершілігі бекітілген. Адамның өмірі мен қауіпсіз жұмыс – Тұрақты даму саласындағы
ең маңызды міндеттерінің бірі болды және
әрқашанда сондай болып қала береді.
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БІЗДІҢ ЕСЕБІМІЗ ТУРАЛЫ:

90 мың жұмыс орнын береді. Біз өзіміздің экономикалық
әсеріміздің маңыздылығын түсініп, қорытындылар мен
жетістіктеріміз туралы ақпаратты жан-жақты ашуға ұмтыламыз. Есепте берілген ақпарат теңдестірілген, алдымызда
тұрған міндеттер мен халықаралық және өңірлік мәнмәтіндегі проблемаларды көрсетеді, сондай-ақ одан әрі даму
үшін қызметтің басым бағыттары бөледі.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
компаниялары тобының Тұрақты даму жөніндегі есебінде (бұдан әрі – ҚМГ, Топ) Топ қызметінің 2016 жылғы
қаржылық емес аспектілері туралы ақпарат ашылған және
біздің ашық және анық ақпаратты беруге ұмтылысымызды
көрсетеді.

Топтың Тұрақты дамуы жөніндегі есепті Директорлар кеңесі
бекітеді және корпоративтік сайтта жариялау және басып
шығарылған нұсқаны тарату арқылы мүдделі тараптардың
назарына жеткізіледі. Осы Есеп сыртқы куәландыруға жатпайды, бірақ GRI-дан 102-40 бастап 102-49 дейінгі маңызды
көрсеткіштердің дұрыс орналасуын растаған GRI-дағы материалдық процесін тексеруден өтті.

Сіздің назарыңызға ұсынылған Есеп GRI есептілігі стандартының кеңейтілген нұсқасына сәйкес, мұнай-газ секторына
арналған GRI-4 басшылығы қолданылып дайындалды.
ҚМГ, ұлттық мұнай-газ компаниясы және Қазақстандағы
энергия ресурстарын негізгі өндіруші болып, шамамен

http://www.kmg.kz/upload/reports/
susdevelop_report_2016_kz.pdf

Есептің толық нұсқасымен
біздің корпоративтік сайт
арқылы таныса аласыздар

ТҰРАҚТЫ ДАМУ –
ТҰРАҚТЫ ӨСУ
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ОРНЫҚТЫ ДАМУЫ
ТУРАЛЫ 2016 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП
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GRI Стандарты

Көрсеткіштер

GRI 101 2016 жылы құрылды
Есептіліктің жалпы стандарттық элементтері
GRI 102 2016 есептіліктің
102-1 – Ұйымның атауы
жалпы стандартты элементтері
102-2 – Негізгі сауда белгілері, өнім мен қызметтер
102-3 – Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан жері
102-4 – Өндірістік алаңдардың орналасқан жері
102-5 – Меншік пен ұйымдық-құқықтық нысанның сипаты
102-6 – Ұйым жұмыс істейтін нарықтар
102-7 – Ұйым ауқымы
102-8 – Қызметкерлер мен басқа да қызметкерлердің саны
102-9 – Жеткізу тізбегі
102-10 – Ауқымның, құрылым мен меншіктің айтарлықтай өзгеруі
102-11 – Сақтық қағидатын қолдану
102-12 – Сыртқы бастамашылықтар
102-13 – Қауымдастықтардағы мүшелік
102-14 – Жоғары басшылықтың мәлімдемесі
102-15 – Негізгі әсер ету, тәуекелдер мен мүмкіндіктер
102-16 – Мінез-құлықтың құндылықтары, қағидаттары, стандарттары мен
нормалары
102-17 – Консультация алу үшін жүгіну тетіктері мен этикалық емес мінезқұлық туралы хабарламалар
102-18 – Корпоративтік басқару құрылымы
102-19 – Өкілеттіктерді беру
102-20 – Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптар үшін
жауапты басшы лауазымдар
102-21 – Мүдделі тараптармен экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптар бойынша консультациялар
102-22 – Корпоративтік басқарудың жоғары органы мен оның комитеттерінің құрамы
102-23 – Жоғары басқару органының төрағасы

URL беті немесе сілтеме
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Қолданылмайды

бет 2, 19, 67
бет 2, 19, 90
бет 2, 19
бет 5, 10
бет 2, 17, 19
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бет 2, 28
бет 2, 63
Жылдық есеп*
бет 20
бет 65
бет 18
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бет 6, 7, 8
бет 10, 11, 13, 15, 17, 22, 25, 30, 33, 36, 84-85
бет 9, 13, 14, 21, 41

Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды
Қолданылмайды

бет 14, 15
бет 10, 11
Жылдық есеп
бет 10
Жылдық есеп
бет 10, 11
Жылдық есеп
бет 10, 22, 84-85

бет 9, 10
Жылдық есеп
бет 9
Жарғыға сәйкес Басқарма төрағасы ДК төрағасы болып
сайлана алмайды
102-24 – Корпоративтік басқарудың жоғары органының мүшесіне кандидат- бет 10
Жылдық есеп
тарды ұсыну және таңдау
бет 10
102-25 – Мүдделер қақтығы
Жылдық есеп
102-26 – Мақсаттарды, құндылықтар мен стратегияны белгілеуде корпора- бет 10, 14
тивтік басқарудың жоғары органының ролі
бет 10
102-27 – Жоғары басқару органының корпоративтік басқарудың жоғары
Жылдық есеп
органы мүшелерінің ұжымдық білімі
102-28 – Корпоративтік басқарудың жоғары органының қызметін бағалау
бет 10, 25
бет 10, 11, 22, 43, 55, 57, 84-85
102-29 – Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдарды анықтау
Жылдық есеп
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МИССИЯСЫ, КӨЗҚАРАСЫ, ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

ҚМГ ТУРАЛЫ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
2002 жылы құрылған Топтың құрамына 213 еншілес ұйым
кіреді. Қазақстан Республикасының (ҚР) Үкіметі ҚР Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасында ҚМГ құрылтайшысы болып табылады.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры (90%) (бұдан әрі –
Қор) мен ҚР Ұлттық Банкі (10%) ҚМГ акционерлері болып
табылады.
Топтың корпоративтік басқару құрылымы үнемі жетілдіріледі. Директорлар кеңесі (бұдан әрі – ДК) ҚМГ қызметінің
басым бағыттарын белгілейді, даму стратегиясын бекітеді
және тиісті комитеттердің ұсынымдарына негізделе отырып,
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелері
бойынша шешімдерді қабылдайды.
Төрағалары тек қана тәуелсіз директорлар болып табылатын
ДК комитеттері неғұрлым күрделі және маңызды экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелер бойынша
ДК үшін ұсынымдарды әзірлейді. ҚМГ ДК Комитеттерінің
қызметі туралы ақпарат жыл сайын корпоративтік сайтта орналастырылады.
Стратегия және инновациялар комитеті даму стратегиясы
және инвестициялық саясат, инвестициялық тартымдылық,
корпоративтік басқаруды жетілдіру, қаржы-шаруашылық
қызметті лайықты түрде жоспарлау мәселелерін қамтиды.
2016 жылы Комитеттің функционалы стратегиялық жоспарлауға және ҚМГ әлеуметтік-экономикалық дамуына Тұрақты
даму қағидаттарын енгізу мәселелерімен, сондай-ақ еңбекті
және қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен айтарлықтай
кеңейтілді. Комитет, сондай-ақ ҚМН қауіпсіздік және еңбекті
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі бағыттарын айқындайды және осы салалардағы басқару жүйесін
жетілдіруге бағытталған бастамаларды қарастырады.

Отандық мұнай және газ өнеркәсібін дамытуға үлес қосу
есебінен ҚР мен біздің серіктестеріміз үшін барынша пайда
алуды қамтамасыз ету біздің миссиямыз болып табылады.
Тұрақты даму қағидаттарына негізделе отырып, біз Топтың
нарықтық құнын арттыруға, инвестициялардың қайтарымын ұлғайтуға және жоғары сападағы өніммен және қызметтермен қамтамасыз етуге ұмтыламыз.
Біз біздің өндірістік объектілерімізде корпоративтік басқару
қағидаттары мен қауіпсіздіктің ең жоғары деген стандарттарын сақтап, қаржы Тұрақтылығы жоғары тиімді мұнай-газ
компаниясы болуға ұмтыламыз.
Біздің мақсатымыз – мұнай мен конденсат өндіру бөлігінде
әлемнің ең ірі мұнай-газ компанияларының Топ-30-на кіру.
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУҒА КӨЗҚАРАС
Корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесі корпоративтік
басқару жүйесінің негізгі компоненті болып табылады және
стратегиялық және операциялық мақсаттарға қол жеткізуге теріс әсер ете алатын ықтимал тәуекел оқиғаларын уақытылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторингі мен азайтуға
бағытталған. ДК стратегиялық, орта мерзімді және қысқа
мерзімді мақсаттарды бекітеді, сондай-ақ тәуекел-аппетитті және ҚМГ тәуекелдеріне төзімділік деңгейлерін бекітеді.
ДК экономика, экология мен әлеуметтік әсер саласындағы
тәуекелдерді қамтитын Топтың тәуекелдері бойынша есептерді тоқсан сайын қарайды. ҚМГ-де: Басқарманың жанындағы Тәуекелдер комитеті, ДК жанындағы Аудит комитеті
мен жеке тәуекелдерді басқару жөніндегі құрылымдық
бөлімше (департамент) жұмыс істеп жатыр.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒИДАТТАРЫМЫЗ:

Ашықтылық

Жауапкершілік

Анықтылық

Этикалық
мінез-құлық
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ТҰРАҚТЫ ДАМУҒА БІЗДІҢ
КӨЗҚАРАСЫМЫЗ
Қазақстанның ең ірі компанияларының бірі ретінде, біз экономикаға, қоршаған ортаға қоғамға әсер
ететінімізді мойындаймыз. Біз Тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа аламыз және акционерлермен өзара іс-қимыл жасағанда, салмақты және
ұтымды көзқарасты ұстанамыз.
Тұрақты даму қағидаттары ҚМГ-нің Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік кодексінде және Тұрақты даму саласындағы тұжырымдамада бекітілген. Қордың корпоративтік
басқару кодексі бекітілгеннен кейін, оның басшылығымен
Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесін қалыптастыру басталды. ДК, ДК стратегия және инновациялар комитетінің және Басқарманың Тұрақты даму мәселелерін қарау бөлігіндегі құзыреттері кеңейтілді. Сондай-ақ Топтың
жоғары басшылығы деңгейінде Тұрақты даму интеграциясының процесін басқару жөніндегі жұмыс тобы құрылды.
Тұрақты даму мәселелері бойынша мүдделі тараптармен
өзара іс-қимыл жасалып жатыр, тұрақты кездесулер, сондай-ақ Тұрақты даму мәдениетін жандандыру үшін тоқсан
сайынғы негізде Тұрақты даму бойынша оқу курстары жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа, Қордың қоржынды компанияларына арналған Тұрақты даму бойынша референстік модель
әзірленуде.

ІСКЕРЛІК ЭТИКА КОДЕКСІ
Қызметкерлердің лауазымдарына қарамастан, олардың барлығына арналған мінез-құлықтың жалпы нормаларын белгілейді және Топтағы негізгі құндылықтар мен жұмыстың
этикалық қағидаттарын белгілейді. Бұдан басқа, Кодексте
әріптестермен, мемлекеттік органдармен, акционерлермен,
филиалдармен, іскерлік серіктестермен, қауымдастықтармен
және БАҚ-пен өзара іс-әрекет жасау кезіндегі мінез-құлық
нормалары белгіленген. ҚМГ ДК Кодекстің жаңа редакциясын 2016 жылы бекітті.
Топ саясатының соңғы өзгерістері мен перспективаларын
ескере отырып, Кодекске іскерлік этиканың жаңа қағидаттары қосылды. Барлық қызметкерлердің Кодексте жазылған
этикалық нормалар мен қағидаттарды сақтауы қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында көрсетілетін болады.
Осы этикалық нормалар мен қағидаттар жаңа HR-әдіснамалар мен саясаттардың бір бөлігі болады.
Еңбек қатынастары практикасындағы
өтініштер (арыздар) саны
2014

Кодекспен танысу барлық қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. ҚМГ ДК 2 жыл сайын аталған Кодекстің
ережелерін қарайды, оның қолданылу дәрежесін зерттейді
және, қажет болғанда, тиісті өзгерістер енгізеді.
Мүдделі тараптарға Іскерлік этика кодексімен біздің ресми
сайтта қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде танысуға болады.
ШАҒЫМ БЕРУ ЖӘНЕ ҚАРАУ ТӘРТІБІ
Қызметкерлердің мүдделерін әділ білдіру және біздің корпоративтік құндылықтарымыз бен қағидаттарымызды
лайықты түрде түсіну және қолдану үшін ДК жыл сайын
Іскерлік этика кодексінің сақталуы, қызметкерлерге консультациялар беру, Топтың ішкі ережелерінің бұзылу ықтималдығының алдын алу және үшін жауапты oмбудсменді
таңдайды. Озық халықаралық практикаға, оның ішінде Халықаралық омбудсмендер қауымдастығының (ХОҚ) стандарттары мен қағидаттарына сәйкес ҚМГ oмбудсмені ҚМГ
ДК-ге есеп береді және жоғары деңгейдегі тәуелсіз менеджерді білдіреді.
Біз Топтың ұйымдарындағы даулар мен жанжалдардың кез
келген түрлерінің профилактикасына және алдын алуға
ұмтыламыз. Кез келген адамның шағымдануға құқығы бұзылмауы тиіс. Біз әр түрлі тетіктерді әзірледік, қызметкерлер,
іскерлік серіктестер мен мүдделі тараптар оларды қолдана
отырып, корпоративтік этиканың, адам құқықтарының, еңбек
қатынастары практикасының кез келген сақталмауы, теріс
экологиялық не әлеуметтік әсер туралы хабарлай алады:
•
•

Қызметкерлер – өзінің тікелей басшысына немесе
жоғары тұрған тұлғаға хабарлау арқылы; не омбудс
менге ақпарат беру арқылы;
Қызметкерлер мен басқа да тұлғалар – 786 565 телефонымен не сенімнің электрондық адресі арқылы:
doverie@kmg.kz (ақпарат аты-жөні көрсетілмей берілуі
мүмкін).

Бұдан басқа, Бірыңғай ішкі коммуникациялар жүйесінің
шеңберінде мынадай тетіктер бар:
•
•
•
•

басшылардың еңбек ұжымдарымен және кәсіподақтарымен кездесу;
Бірінші басшының қызметкерлерді жеке мәселелер
бойынша қабылдауы;
бірінші басшының блогы;
ұсыныстарды жинауға арналған жәшік.

Неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат ҚМГ-нің 2016 жылға арналған жылдық есебінде көрсетілген.
2016 жылы еңбек процесі мен өндірістік ортаны еңбек
қауіпсіздігі мен оны қорғау талаптарына сәйкес келмегендіктен, еңбек қатынастарын орындауға байланысты
денсаулыққа келтірілген зиян үшін өтемақы мөлшерімен
келіспегендіктен, қызметкерлер сот органдарына жүгінген
3 жағдай (2015 жылы – шағымдардың саны дәл осындай)
тіркелді.
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ІС-ӘРЕКЕТ ЖАСАУ
Біз 2014 жылы ДК бекіткен ҚМГ экономикалық қауіпсіздік
саясатын сақтаймыз. Осы құжатта сыбайлас жемқорлыққа,
алаяқтыққа, сондай-ақ басқа да заңсыз іс-әрекеттерге қатысты ҚМГ қағидаттары қамтылған. Осы Саясаттың негізгі
қағидаты – «Жоғары басшылықтың миссиясы» (Tone at the
Top). Саясат Топтың барлық қызметкерлерінің, сондай-ақ
барлық мүдделі тараптарының толық қол жеткізуі үшін
ҚМГ корпоративтік сайтында қазақ, ағылшын және орыс
тілдерінде орналастырылған.
Кез келген қызметкердің, мердігерлік ұйымның немесе қызметі ҚМГ-мен байланысты басқа да тұлғалардың іс-әрекеттерінің заңдылығына қандай да бір болмасын күмәндар
болған жағдайда ҚМГ-нің әрбір қызметкері немесе кез келген үшінші тұлғасы ҚМГ басшылығына немесе оның уәкілетті
өкілдеріне хабарлауға құқылы. Осы ақпарат сенімнің электрондық адресіне немесе телефон желісіне берілуі мүмкін.
Сенімнің электрондық адресі мен желісі корпоративтік сайтта
орналастырылған. Осы секілді ақпаратты біздің еншілес және
тәуекелді ұйымдарымыздың сайттарында алуға болады.
Біз барлық еншілес компаниялардағы сыбайлас жемқорлыққа
байланысты тәуекелдерді бағалаймыз. Соңғы 3 жылда Топтың
110-нан астам ұйымында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің
жағдайына талдау және бақылау тексерістері жүргізілді.

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТІМІЗ БЕН
АКТИВТЕРІМІЗ
Топ әлемнің ең ірі мұнай компанияларының санына кіреді,
стратегиялық маңызды мәні бар мұнай-газ секторында
мемлекеттің мүдделерін білдіреді және Қазақстанның барлық дерлік маңызды мұнай-газ кен орындарындағы қатысу
үлестеріне иелік етеді.
Біз көмірсутегілерді барлау мен өндіруден, оларды тасымалдау мен өңдеуден бастап, мамандандырылған сервистік
қызметтерді көрсетуге дейін толық өндірістік циклді жүзеге асыратын тікелей интеграцияланған мұнай-газ компаниясы болып табыламыз.

21,5 мың

іскерлік әріптес біздің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясат туралы хабардар.
Топ басшылығының арасынан қызметкерлердің

100%-ті

сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-әрекет жасау туралы
саясаттармен танысты.
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БІЗДІҢ СТРАТЕГИЯМЫЗ
Біздің стратегия компанияның қаржылық позициясын
нығайтуға және Қазақстанның мұнай-газ саласының негізгі
ойыншысы ретіндегі ролін күшейтуге, сондай-ақ оңтайлы
бизнес-модельді қалыптастыруға бағытталған.
Стратегия ҚР-дегі әлеуетті ресурстардың елеулі көлемімен
және біздің айналамыздағы үлкен өзгерістерге бейімдеу қажеттілігімен негізделеді.
Қазақстандағы және шектес мемлекеттердің нарықтарындағы мұнай өнімдерін тұтыну өсуінің тарихи жоғары қарқыны мұнай мен газға деген сұраныстың ондаған жылдарға
бұрын өсуін ынталандырады. Сонымен бірге әлемде төмен
көмірсутекті энергетикалық жүйеге ауысу жүргізіліп жатыр,
энергия көздері бағаларының жоғары құбылмалылығы байқалады.

2016 – ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЫЛЫ
2015–2016 жылдардағы ең маңызды оқиға Мемлекет
басшысы бастамашылық еткен Трансформация бағдарламасын іске асыру процесінің басталуы болып табылады. Трансформация бағдарламасы компанияның құнын
ұлғайтуға, бизнес-процестерді өзгерту арқылы бизнестің
тиімділігін арттыруға, адам ресурстарын және компания
активтерінің қоржынын басқару сапасын арттыруға бағытталған.
2016 жылғы маусымнан бастап, өндірістік активтердің
басқарылуын жеңілдетуді көздейтін корпоративтік құраудың жаңа моделіне көшу басталды. Модель субхолдингтерді қосу, ұйымдық құрылымды жеңілдету, бейінді
емес және қосалқы активтерден шығу есебінен басқару
деңгейлерінің санын қысқартуды көздейді.
Жаңа модель әкімшілік рәсімдер мен басқарушылық деңгейлердің санын қысқартуға, шешімдердің қабылдануын
тездетуге, ресурстарды бейінді қызметте шоғырландыруға
және Топтың басқарылуын арттыруға мүмкіндік береді.
Құнды құру тізбегінің: көмірсутегілерді барлау мен өндіруден бастап мұнай өнімдері мен газды сатуға дейінгі барлық
элементтерін стратегиялық басқару функцияларын толық
орталықтандыру қамтамасыз етіледі.

700

қызметкер мен бос орындарға
кандидаттардың сыбайлас
жемқорлыққа және өзге де
құқықтық бұзушылықтарға
қатыстылығын тексеруден өтті.

> 100-ден
астам ішкі құжаттар сараптамадан
өтті.

БІЗДІҢ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫМЫЗ
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУГЕ
БІЗДІҢ ТӘСІЛ*
Бізде – қызметіміз оларға әсер ететін және, өз кезегінде,
біздің табысымызға әсер ете алатын мүдделі тараптардың
ауқымды тобы бар. Мүдделі тарап жеке тұлға немесе ірі
ұйым болатынына қарамастан, біз олардың хабардар болуына ұмтыламыз. 2016 жылы біз негізгі мүдделі тұлғалардың

жаңа картасын бекіттік, алайда 2015 жылғы есепте көрсетілген картамен салыстырғанда, елеулі өзгерістерді болған жоқ.
Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес біздің мүдделі тараптармен сенімді қатынастар құру ашық есептілік беру
арқылы жүзеге асырылады. Мүдделі тараптарымыздың әр
түрлі сипатын ескере отырып, бізде олардың әрқайсысымен
үнемі өзара іс-әрекет жасаудың бірқатар тетіктері бар. Біздің
өзара іс-әрекеттеріміз туралы неғұрлым егжей-тегжейлі
ақпарат қосымшада көрсетілген
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БІЗДІҢ АДАМДАР
Біздің қызметкерлер – бұл басты құндылық және
негізгі ресурс.
Олардың кәсіпқойлығы мен қауіпсіздігі қызметіміздің нәтижелеріне және инвесторлар үшін құндылығымызға тікелей әсер етеді. Біз еңбек нарығында кәсіби кандидаттарды
ашық және анық тәсілмен тартуға және демократия қағидатына сәйкес қызметкерлердің оқуын қамтамасыз етуге;
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тиісінше мотивациялау мен кәсіпқойлықты дамыту үшін бағдарламаны
әзірлеуге ұмтыламыз.

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ
ҚАУІПСІЗДІК
2016 жыл еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
(бұдан әрі – ЕҚОҚ) саласындағы құрылымдық
өзгерістердің екінші жылы және Топтағы қауіпсіздік
мәдениетін өзгертудің жалғасы болды.
Бұл қауіпсіздік мәдениетін нығайту, топ-менеджментінің еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау мәселелерін ұстануын арттыру,
қызметкерлеріміздің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту
(олардың пікірі бойынша жұмыстар қауіпті тәсілмен орындалса, оларға жұмыстарды тоқтатуға құқық беру), жазатайым
оқиғалардың түбегейлі себептерін талдау жылы болды.
2016 жылы Топ басшылығының қауіпсіздік және озық әлемдік
практикаларды енгізу мәселелерін ұстануы бұрын-соңды
болмағандай жоғары болды. ҚМГ басшылығы соңғы үш жыл
ішінде мыналарды енгізіп, насихаттап жатыр:
• Өндірістік қызметтің қорытындыларына қатысты адамның өмірі мен денсаулығы құндылығының басым болуы;
• ЕҚОҚ мәселелері бойынша барлық деңгейдегі басшыларды тарту және оқыту;
• Қызметкерлердің қауіпсіздік талаптарының сақталуы
үшін дербес жауап беруі;
• Апаттар мен оқиғаларды болдырмау үшін корпоративтік
қауіпсіздік мәдениетін құру;
• Барлық мүдделі тараптардың арасындағы тиімді коммуникациялар;
• Жұмыстарды қауіпсіз орындау және қауіпті мінезқұлықты түзету.
ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН КӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
2016 жылы біз 7 қызметкерді (2015 жылы – 4) жоғалттық,
85 – еңбек қызметіне байланысты әр түрлі жарақат алды
(2015 жылы – 99). Көрсеткіш ретінде ЖКО айтарлықтай өзгермеді – тиісінше, 65 және 64. Қызметкерлердің жалпы саны
мен бір ЕҚОҚ қызметкерінің ара қатынасы 7%-ға жақсарды.
Көлік Топтағы елеулі тәуекел болып табылады. Мұнай кен
орындарымыз бен өндірістік объектілерімізде күн сайын
10,5-тен астам көлік құралдары жұмыс істейді. Қатаң жол
жағдайындағы интенсивті қозғалыс Топ қызметкерлерінің,
сондай-ақ үшінші тарап қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығы тәуекелде болады.

2016 жылдың аяғындағы ЖКО коэффициентіміз 1 млн. өткен километрге шаққанда 0,41 апат болды, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 10%-ға (0,44) жақсы.
ЖЕТІСТІКТЕР
Біз Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау жөніндегі корпоративтік мәдениетіміздегі оң өзгерістерге қол жеткізіп,
есептілік ашықтығын 300%-тен астам деңгейіне дейін көтердік. Ашықтылықты дамытудағы келесі қадам 2017
жылы ҚМГ-нің IOGP-дегі мүшелік болып табылады, ол да
білім мен ақпаратпен алмасуға мүмкіндік береді.
Түбегейлі себептерді талдауға негізделген оқиғаларды
болдырмау және оқиғаларды тергеп-тексеру, компаниялар
тобы бойынша алынған сабақтар туралы оқу және ақпаратты тарату 2016 жылы жұмыс фокусында болды, бұл LTIR
көрсеткіштерін азайтуға оң әсерін тигізді.
Еңбекті қорғау және денсаулық сақтау мәселелеріндегі жақсарту үшін, сондай-ақ жазатайым және өнеркәсіптік оқиғалардың көрсеткіштерін азайту үшін салаларды айқындау
мақсатында біз мұнай-газ секторының осы секілді компанияларымен (Халықаралық мұнай және газ өндірушілері ұйымдары, IOGP) бенчмаркинг жүргізуді жалғастырып жатырмыз.
2016 жылы қауіпсіздік мәдениетін арттыру және өндірістегі жарақыттылық деңгейін азайту үшін мынадай жұмыстар
жасалды:
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Топтың барлық автомобильдері қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталды;
«Қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылау» бағдарламасы әзірленді;
Мынадай корпоративтік құжаттар әзірленді:
– ЕҚОҚ саласындағы стратегиялық бастамашылықтарды
қамтитын 2016–2020 жылдарға арналған жол картасы;
– Қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылау қағидалары;
Жарақаттылық деңгейі ең жоғары еншілес ұйымдарда
аудиттер жүргізілді;
Қызметкерлерді – жұмыс кезінде тәуекелдерді талдау
және басшыларды – қауіпсіздік бойынша жаңа бағдарламалар, олардың қауіпсіздік процестеріне тартылу
маңыздылығы бойынша оқыту мақсатында көшпелі
тұсаукесерлер өткізілді;
Қауіпсіздік мәдениетіндегі өзгерістерді бақылау мақсатында қауіпсіздік мәдениеті бойынша ауқымды сауалнама жүргізілді;
Желілік қызметкерлердің қауіпсіздік бойынша нұсқаулық беруді неғұрлым сапалы жүргізу мақсатында еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жиналыстарын жүргізуге
арналған. Тақырыптар жиынағы әзірленіп жіберілді;
«Қауіпсіздік мәдениетін жетілдіру» тақырыбына еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бас директорлардың ІІ Жыл сайынғы форумы өткізілді;
ЕҚОҚ бойынша қауіпсіздік көшбасшылығы академиясы
құрылды;
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компаниялары тобының денсаулық сақтау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ең үздік инновациялық идеялар мен практикалар» атты ҚМГ Басқармасы төрағасының ІІ жыл сайынғы
конкурс өткізілді.
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Топта денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы мәселелерін басқару ұлттық заңнаманың және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Жұмыс берші мен Кәсіподақтар арасындағы ұжымдық
шарттар еңбекті қорғау мен денсаулық сақтау мәселелері:
жұмыс орындарының қауіпсіздігі бойынша шараларды, қызметкерлердің сауығуы бағытталған әлеуметтік кепілдіктерді, жеңілдіктер мен өтемақыларды (емдеуге арналған
материалдық көмек, медициналық қызметтердің көрсетілуін ұйымдастыру, салауатты өмір салтын насихаттау,
спорт іс-шараларын ұйымдастыру) қамтиды.
Кісі өліміне әкеп соққан тұрмыстық жағдайларды тіркеу
практикасы енгізілді, бұрын мұндай статистика жүргізілмеді. Тұтастай алғанда, өндіріске байланысты емес кісі өліміне әкеп соққан жағдайлардың негізгі себептері: жүрекқан
тамырлары аурулары, жүректің ишемиялық ауруы, инсульт
және қызметкерлердің созылмалы аурулары.
САУЫҚТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Топтың денсаулық сақтау және гигиена саласындағы стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу шеңберінде қызметкерлерді сауықтыруға бағытталған бастамашылықтарды енгізу жұмысы жүргізіліп жатыр. Бастапқы кезеңде
«Сауықтыруға 10 қадам» атты ұсынымдар әзірленді, олар,
ең алдымен, физикалық белсенділікті арттыруға, жаман
әдеттерді (дұрыс тамақтанбау, темекі тарту, алкоголь) жоюға бағытталған және денсаулықты жақсартуда тиімді болып табылады.
2017 жылдағы одан арғы жұмыстар: еңбек жағдайын және
жұмыс орындарын жақсартуға, медициналық қызметтердің
және зардап шеккендерге бірінші көмек көрсету сапасын
арттыруға; бақылаудағы қызметкерлерді бақылауға және
мониторингіне; салауатты өмір салтына үйрету мен оны насихаттауға бағытталатын болады.
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АДАМДАРҒА ДЕГЕН
ҚАМҚОРЛЫҒЫМЫЗ

Қызметкерлеріміздің өндірістік қызметінің қауіпті сипатын
ескерсек, еңбекті қорғау саласындағы оқу міндетті болып
табылады.

ҚМГ өз қызметкерлеріне әлеуметтік жәрдемақылар мен
өтемақылардың түрлерін қамтитын мынадай кепілдендірілген әлеуметтік пакетті ұсынады: еңбек демалысына сауықтыруға берілетін материалдық көмек; жүктілікке және
тууына байланысты төлемдер; бала 1,5 жасқа толғанға дейін оған күтім жасау бойынша демалыстағы қызметкерлерге
төленетін ай сайынғы төлемдер; еңбекке қабілеттігін жалпы жоғалтуына, мүгедектік алуына байланысты басқа жұмысқа ауысу мүмкін болмаған жағдайда еңбек шартын бұзу
кезіндегі өтемақы; қайтыс болған қызметкерді жерлеуді
ұйымдастыруға арналған біржолғы төлем, өндірістегі жазатайым оқиғаның нәтижесінде қайтыс болған қызметкердің
отбасына арналған біржолғы төлем.

Біз еңбекті қорғау саласындағы оқудан уақытында және
лайықты түрде өту тәуекелдерді басқарудың жақсы практикасы болып табылады деп есептейміз.

Сондай-ақ Компания ауру жағдайларында ерікті медициналық сақтандыруға және Қазақстанның балалардың сауығуына арналған лагерьлерінде қызметкер балаларының
демалысын ұйымдастыруға әлеуметтік кепілдіктерді береді.
Бұдан басқа, қызметкерлерге әлеуметтік қолдаудың тарихи
қалыптасқан түрлері көрсетіледі. Әлеуметтік көмектің осы
түрлері ұжымдық шарттарда бекітілген не кәсіпорынның
ішкі нормативтік құжаттарында көзделген.
Одан басқа, Топта жұмыс істемейтін зейнеткерлерге арналған зейнеткерлік бағдарлама әске асырылуда, оған сәйкес құрмет демалысына шыққан кейін қызметкерлер белгілі
бір материалдық қолдау ала алады.

ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУҒА
ИНВЕСТИЦИЯЛАР САЛУ
Біз қатысатын өңірлердегі адам капиталының дамуына
ұмтыламыз. Қойылған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін біз персоналдың жыл сайынғы
негізде оқуын және дамуын қамтамасыз етеміз және жас
мамандарды даярлау жұмысын жүргізіп жатырмыз.

2016 жылы ЕҚОҚ мәселелері бойынша 46,9 мың адам 467,2
млн. теңге ($1,4 млн.) сомасына оқыды.
Топтың бірінші басшылары үшін – хабардар болуына арттыру, бақылау функцияларын жақсарту және аудиттерді
жүргізу, сондай-ақ ЕҚОҚ бойынша тексеру мен тергеудің
жоғары стандарттарына қол жеткізу мақсатында түбегейлі
себептерге талдау жүргізуге оқыту жүргізілді.
Қызметкерлердің оқуы мен дамуы жыныстық белгі мен
атқаратын лауазымына қарамастан жүзеге асырылатынын
атап өтеміз.
Топтағы персоналдың оқуының жаңа моделін іске асыру
шеңберінде есепті жылы (70/20/10 – жұмыс орнында оқу/
ішкі/сыртқы оқу) «Ішкі тренерлер институты» жобасы іске
қосылды. Осылайша, 2016 жылы ішкі тренерлер 334 қызметкерді оқытты.
Топтың ұзақ мерзімді дамуының тағы бір басым бағыты көшбасшылық қасиеттері бар жаңа форматтағы басшыларды
даярлау мақсатында Бірыңғай кадр резервін қалыптастыру
және дамыту болып табылады. 2015–2016 жылдар кезеңінде объективті және ашық конкурстық іріктеуден өткен, оның
барысында кәсіби және жеке-іскерлік қасиеттері бағаланған
кадр резервіне 86 жоғары әлеуетті қызметкер кірді.

Оқудан өткен қызметкерлердің
саны, мың адам
97,9
86,0

2016 жылы Топтағы оқу шығындары 4,5 млрд. теңге ($13,2
млн.) болды, бұл ретте бір қызметкерге шаққандағы оқудың
орташа құны 46 тыс. Теңгені ($134,6) (2015 жылы – 45 тыс.
теңге, $202) құрайды.

Орташа есеппен

33,6

академиялық сағат
оқудан Топтың 1
қызметкері өтті.

79,8

Оның ішінде:
Еркектер

44,2

сағат

Әйелдер

23,3

2014
2015
2016

сағат
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ДУАЛЬДІК ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ:

БАРЛЫҚ ҮШІН ТЕҢДІК

Мұнай-газ саласы үшін жас білікті кадрларды даярлау мақсатында дуальдік оқуды ұйымдастыру бойынша пилоттық
жобалардың іске асырылуы жалғастырылды (кәсіпорында
тікелей оқу – уақыттың 60%-ті және уақыттың 40%-ті ғана –
колледжде).

Персоналды ынталандыруға деген көзқарасымыз еңбекақы
төлеудің лайықты деңгейін, қызметкерлер құқықтарының
ашықтылығы мен сақталуын қамтамасыз ету қағидаттарына негізделеді. Еңбекақы төлеу жүйесіне барлық өзгерістер
мүдделі тараптардың пікірлері мен ұсыныстары ескеріліп
енгізіледі.

Осылайша, 2016 жылы Павлодар мұнай-химия зауытының
базасында 33 студенті оқудан өтті, «Ембімұнайгаз» АҚ базасында 39 студент оқудан өтті, «Интергаз Орталық Азия» АҚ
базасында 26 студент оқудан өтті.
Елдің бейінді жоғары оқу орындарымен (ҚБТУ, Қ. Сәтбаев
атындағы ҚазҰТУ, Атырау мұнай және газ институты, Шахмардан Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университет,
ҚМЭБИ, Л. Гумилев атындағы ЕҰУ және басқалары) студенттердің практикадан өтуі туралы келісімдер жасалды.

2016 жылы қызметкерлерді ЕҚОҚ бойынша
оқуға жіберу және оқудан өткендер саны, адам
ЕҚОҚ бағыты
ЕҚжҚ
Өнеркәсіптік қауіпсіздік
Өрт қауіпсіздігі
Көлік қауіпсіздігі
Денсаулық сақтау
Менеджмент жүйесі

6 653
29 732
9 057
757
38
132

ҚОҚ

55

Тұрақты даму

15

Қалдықтарды басқару

19

Су ресурстарын басқару

2

Парниктік газдар

27

АҚжТЖ

15

Өзгелері

14

Қызметкелер
саны

399

«Барлау және өндіру» бизнес-бағытындағы компанияларда
Еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі (ЕТБЖ) енгізілді, оның
мақсаты еңбекақы төлеу жүйесін реттеу, барлық бөлімшелерде еңбекақы төлеудің бірыңғай тәртібін қамтамасыз
ету және қызметкерлердің еңбек нәтижелеріне деген мүдделілігін күшейту арқылы ҚМГ стратегиялық мақсаттарына
қол жеткізуге жәрдемдесу болып табылады. Осы жүйеде
қызметкерлерге өтемақы төлемдері, үстеме және қосымша
төлемдер берілетін бірқатар шарттар көзделген. Бұл ретте,
бізде жынысқа қарамастан, қызметкерлердің барлық санаттары үшін жалақының бәсекеге қабілетті болып табылады.
Еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру мақсатында біз адам ресурстарын басқару саласындағы халықаралық әдіснаманы
қолдана отырып, бірқатар лауазымдарды (Корпоративтік
орталықтың әкімшілік қызметкерлерінің деңгейінен бастап
еншілес ұйымдардың топ-менеджментінің деңгейіне дейін)
бағалаудың жаңа тәсілін енгіздік.
2016 жылы трансформация шеңберінде басшы қызметкерлердің атқаратын лауазымдарға сәйкестігін бағалау жобасы
(Job Matching) іске асырылды. Осы жобаның қорытындылары бойынша Топтағы еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру
бойынша ұсынымдарды әзірледі.
ПЕРСОНАЛДЫ БАҒАЛАУ
ҚМГ-де персоналды бағалау рәсімі 2004 жылдан бастап
қолданылуда және қызметтің тиімділігін айқындауға және
барабар материалдық және материалдық емес сыйақыны
ынталандыруға бағытталған.
Осы рәсім Топтың әкімшілік персоналын бағалау қағидаларымен реттеледі және бағалаудың екі түрі: кәсіби дамуды
бағалау мен қызмет нәтижелілігін бағалауға негізделеді.
2016 жыл ішінде 23 466 адам, оның ішінде 84% – еркектер
және 16% – әйелдер, тоқсан сайын нәтижелілікті бағалаудан өтті.
2016 жылы Топ қызметкерлерінің көпшілігі әр түрлі наградалармен, оның ішінде: мемлекеттік (76 адам), ведомстволық (112 адам), 60-тан астам қызметкер «Самұрық-Қазына»
АҚ Құрмет грамотасымен, 12 қызметкер – «KAZENERGY»
наградаларымен марапатталды, ал ең үздік 320 қызметкер
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Құрмет грамоталарын және естелік
белгілерін алды.

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ
Қазақстан Республикасы адам, оның өмірі, құқықтары мен
бостандықтары жоғары құндылықтары болып табылатын
құқықтық мемлекет болып табылады. ҚР Конституциясының 14-бабының 2-тармағына сәйкес: «Тегіне, әлеуметтік,
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты
жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды».
Біз, ұлттық компания ретінде, адамның негіз қалаушы
құқықтарын қатаң сақтаумыз. Біз әрқайсымызға тең
құқықтар берудің даусыз маңыздылығын мойындаймыз.
Біздің қандай да бір болмасын белгі бойынша кемсітуге жол
бермеу саясатымыз Корпоративтік орталық пен еншілес
тәуелді ұйымдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ барлық
мүдделі тараптарға қолданылады. Біздің адамның базалық
құқықтары бойынша ұстанымымыз жылдан жылға мызғымас және тұрақты болып қала береді: біз балалар еңбегін
пайдаланбаймыз, мәжбүрлі еңбекті қолданбаймыз, барлық
қызметкерлер мен контрагенттердің нәсіліне, діні мен жынысына қарамастан, олардың тең құқығын мойындаймыз.
Сонымен бірге, біз Топтағы қызметкерлер құқықтарының
сақталуына мониторингті жүргіземіз және осы мақсатта

оқтын-оқтын ішкі тренингтерді, тұрақты түсіндіру жұмысын
жүргіземіз, консультациялар береміз, этика мен заңнаманың
бұзылу мәселелері бойынша қызметкерлердің сұраулары
мен өтініштері қабылдаймыз. Шынайы мүдделер қақтығы
пайда болған жағдайларда оларды дұрыс шешу үшін қызметкерлерге нұсқамалар береміз, қызметкерлер (сыртқы
өтініштердің – клиенттердің, әріптестер мен басқа да мүдделі тұлғалардың) өтініштерінің статистикасы мен есебін
жүргіземіз. Келіп түсетін ақпаратты талдау қорытындылары ҚМГ Іскерлік этика кодексін үнемі жетілдіруде көрінеді.
Еңбекшілердің даусыз құқығы – қауымдастықтар бостандығына құқық, еңбек ұжымдарының мүдделерін қорғау
үшін кәсіби одақтарға бірігу құқығы болып табылады, Біз,
әлеуметтік жауапты компания ретінде, осы құқықты толық
қолдап, осы институционалдық құрылымды дамыту үшін
қолайлы ортаны құраймыз. 2016 жылы біз оқтын-оқтын
туындайтын әлеуметтік шиеленістің өсуі байқалатын
ӘАМ‑ды алты ЕТҰ-да тестілік режимде енгіздік Кәсіподақтарға кіретін қызметкерлер үлесі 65,94% (51 957 адам).
Топтың еншілес компанияларындағы әлеуметтік шиеленісті
өсуін болдырмау мақсатында туындайтын жағдайларға уақытылы ден қоюға, олардың пайда болу себептерін айқындауға,
проблемаларды жою бойынша жауаптыларды бекітуге және
тиісті шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін «Әлеуметтік
ахуал мониторингі» (ӘАМ) үшін құралдар әзірленді.
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САЯСАТ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
Біздің мақсатымыз – қызметіміздің қоршаған
ортаға тигізетін теріс әсерді үздіксіз азайту.
ЕҚОҚ саласындағы басқару мақсаттары Топтың Даму стратегиясымен тікелей байланысты. Біз өндірістік қызметті ұлттық заңнаманың талаптарына және Топтың еңбекті
қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау
саласындағы саясатына (бұдан әрі – Саясат) сәйкес жүзеге
асырамыз. Саясатқа сәйкес ЕҚОҚ басқарудың негізгі қағидаттары – тәуекелдерді анықтау және басқару, ластағыш
заттар мен парниктік газдардың эмиссияларын азайтуға
және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған қауіпсіз
және ресурстарды үнемдейтін технологияларды енгізу;
персонал мен өндірістік объектілердің апат және төтенше
жағдайларда іс-әрекет жасауға үнемі дайын болуын қамтамасыз ету; ашықтық және хабардар болуды қамтамасыз ету
болып табылады.
Саясат Топтың барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ объектілерімізде қызмет көрсететін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады.
ЕҚОҚ мәселелері ҚМГ Басқармасы мен ДК отырыстарында
ай сайын тыңдалады, бұл басшылар мен мамандардың жауапкершілігін арттырады.
Мыналар қызметіміздің басым бағыттары болып табылады:
парниктік газдардың тасталуын басқару, факелдік өртеуді
қысқарту, тарихи қалдықтарды кәдеге жарату, жерді қалпына келтіру және энергия тиімділігін арттыру.

Парниктік газ
тасталымдары

КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІ ЖӘНЕ
АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ
САПАСЫ
Біз әлемдік қауымдастықтың климаттың өзгеру
проблемасына алаңдаушылығына қосыламыз.
2016 жылғы 4 қарашада парниктік газдардың тасталуын
қысқарту, энергия тиімділігін арттыру, жаңғыртылатын
энергия көздеріне көшу және бірте-бірте көмірсутегі отынын өртеуден бас тарту бойынша ғаламдық күш-жігер салу
үшін халықаралық-құқықтық негізді белгілейтін Париж
келісімі күшіне енді. Біздің Республикамыз Париж келісіміне
қосылды (Президенттің 2016 жылғы 20 маусымдағы Жарлығы), ал 27 қазанда бұл келісім ратификацияланды.
2017 жылы біз парниктік газдарды қысқарту бойынша
әлеуетіміз бен мақсаттарымызды белгілейтін Климаттық
жоспарды әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Осылайша, біз
2018 жылы парниктік газдардың тасталымдарын квоталау
мен саудасының ұлттық жүйесін қайта іске қосуға дайындалып жатырмыз, ол Париж келісімі бойынша біздің елдік
міндеттемелерімізді орындау құралы болады.
ПАРНИКТІК ГАЗ ТАСТАЛЫМДАРЫ
Біз парниктік газ эмиссияларын мемлекеттік есепке алу
және реттеу шеңберінде парниктік газ тасталымдарын
жыл сайын түгендеуді жүргіземіз. Тікелей парниктік әсері
бар парниктік газ (көмірқышқыл газ, метал, азот қышқылы,
петрофторкөмірсутегілері) эмиссияларын есептеу уәкілетті
орган бекіткен парниктік газ тасталымдарын есептеу бойынша әдістемелік нұсқаулар негізінде жүргізіледі. Түгендеу
есептері верификацияланады, осылайша, осы есептің мақсаттарында верификацияланған деректер қолданылды.
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** CO2 баламасы – парниктік газдардың ғаламдық жылу
әлеуетін өлшеу бірлігі. Көмірқышқыл газы оның көмегімен
қалған парниктік газдар бағаланатын эталон болып
табылады. Ел Әдістемелерінде метан үшін ғаламдық
жылу коэффициенті – 21 және азот қышқылы үшін – 310
қолданылады.

КМГ
IOGP

Сала бойынша орташа = 129

220

0

* (2015 жылы тасталымдары > 20 000 тонна СО2e
Топтың 13 ұйымының болуына байланысты
2015 жылғы ОДЕ-де көлем 5,7 млн. тонна болып
көрсетілді, 2016 жылы олардың саны 15-ке дейін
ұлғайды).
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Сандық көрсеткіштер парниктік газ тасталымдары жылына
20 000 тоннадан астам СО2-баламасын құрайтын Топтың
неғұрлым маңызды 15 еншілес ұйымын қамтиды. Биомассаны өртеуден немесе оның ыдырауынан CO2 тасталымдары
ескерілмейді.
ПАРНИКТІК ГАЗ ТАСТАЛЫМДАРЫН ҚЫСҚАРТУ
Энергия тиімділігі бойынша іс-шаралардың нәтижесінде
барлау және өндіру бағыты бойынша тасталым қарқындылығы 4%-ке азайды.
Парниктік газ тасталымдарын қысқарту бойынша қабылданған, өндірістің технологиялық режимінің өзгеруі, көлік
құралдарын табиғи газға көшіру, объектілерді көгалдандыру және өзгелері секілді шараларға байланысты барлау
және өндіру бағыты бойынша парниктік газ тасталымдарының азаюы байқалады. 2018 жылы ілеспе мұнай газын (ІМГ)
пайдалану деңгейін арттыру нәтижесінде біз парниктік газ
тасталымдарының елеулі қысқаруын күтеміз.
АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ САПАСЫ
Топтың негізгі экологиялық міндеттерінің бірі – ластағыш
заттардың тасталуын қысқарту. Біз белгіленген нормативтерді сақтауға және ластағыш заттардың тасталуын азайтатын, тасталым көздерін түгендеуді, ауаның сапасына тоқсан
сайын өндірістік экологиялық бақылауды, технологиялық
процестерімізді жетілдіруді қамтитын іс-шаралар кешенін
іске асырып жатырмыз. Біз мұнай өңдеу зауыттарын ауқымды
жаңғырту бағдарламасын жалғастырып жатырмыз, бұл қоршаған ортаға тиетін теріс әсерді азайтуға мүмкіндік береді.
2016 жылы Топ бойынша ластағыш заттардың жалпы тасталуы 173,4 мың тоннаны (2015 жылы 171,2 мың тоннаны)
құрайды. (2015 жылы 171,2 мың тонна).

Газ өртеуді қысқарту жобасын іске асыру аяқталмаған
ҚОА-ны есептемегенде, басқа компаниялардағы NOx
тасталымдары қарқындылығының мәні сала бойынша IOGP
орташа көрсеткіштерінен төмен.
ІЛЕСПЕ МҰНАЙ ГАЗЫН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Ең маңызды міндеттеріміздің бірі – ІМГ пайдалы пайдалануды және кәдеге жаратуды арттыру, факелдік өртеуді барынша азайту болып табылады. Біз кен орындарындағы ІМГ-ні
электр энергиясын өндіру үшін және жеке технологиялық
қажеттіліктер үшін пайдаланамыз. Тауар ілеспе газын газ
өңдеу зауыттарына, жергілікті халыққа жеткіземіз.
Топ бойынша орташа есеппен алғанда, газды кәдеге жарату деңгейі 2016 жылы 86% (2015 жылы – 85,3%) болды. Кен
орындарымыздың көпшілігінде 95%-тен астам кәдеге жарату деңгейіне қол жеткізілді. 2 еншілес ұйымымызда ғана
ілеспе газ үлкен көлемдерде өртеледі (онда кәдеге жарату
деңгейі 55% және 66% деңгейінде сақталуда). 2017 жылдың
ортасына қарай ІМГ өртеу нольге дейін жеткізілетін Прорва
кен орындары тобының ІМГ күкірттен тазарту қондырғыларын пайдалану енгізу күтілуде. Қожасай кен орнының шикі
газын өңдеу жобасын іске асыру бойынша жаңа жол картасы қол қою сатысында. Жобаға Топтан тыс бірнеше заңды
тұлға қатысатындықтан және келіссөздер процесі көп уақыт
алатындықтан, Жобаны іске асыру мерзімдері ұзартылды.
ІМГ кәдеге жарату инфрақұрылымы мен заманауи қуаттарын салу өндіру активтерін толық ауқымда әзірлеуге және
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әдісі қолданылған.
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ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯНЫ
ҮНЕМДЕУ
Біз энергия тиімділігін арттыру және энергия
ресурстарының пайдаланылуын оңтайландыру
жұмыстарын белсенді түрде жүргізіп жатырмыз.
Өз қызметіміздің біз электр және жылу энергиясын, сондай-ақ әр түрлі отынды тұтынамыз (диаграмманы қараңыз). Есепті жылда барлығы отын-энергетикалық ресурстардың (ОЭР) 107,7 млн. ГДж тұтынылды, бұл 2015
жылғы деңгейден 4%-ке төмен (және базалық 2014 жылмен салыстырғанда, 13,6%-ке төмен).

Топтың жалпы ОЭР
тұтынуы, млн. ГДж

124,6

111,9

Топтың энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін дамытудың негізгі стратегиялық бағыттары – технологиялық
жабдықты жаңғырту, энергия үнемдейтін технологиялар2,0
ды енгізу,
жылу энергиясын өндіру мен тұтынуды оңтайландыру, сондай-ақ жеке генерациялау көздерін, оның ішіне ІМГ пайдаланып дамыту.

8,0
7,0

1,5

6,0

Энергияны үнемдей бойынша жүргізілген іс-шараларға
байланысты базалық жылмен салыстырғанда, ОЭР тұты1,0 азайды.
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1 617 млн. теңге ($4,7 млн.) мөлшеріндегі инвестициялар
энергияны
0,5 үнемдеу мен энергия тиімділігі жөніндегі іс-шараларды іске асыруға салынды, 74-тен астам іс-шара орындалды. ОЭР сатып алуға арналған қаржы шығындары 955
млн. теңгеге
($2,8 млн.) үнемделді, бұл 2015 жылғы дең0,0
КТМ артық.
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ОЭР ҮНЕМДЕУ:

1,5 млн. ГДж
0,2 т/1000 КСШ т
Топ бойынша орташа есеппен
алғанда, NOx асталымдарының
қарқындылығы – өндірілген бір
тонна КСШ-ға шаққанда 0,2 тонна
(IOGP орташа көрсеткіші – 0,4).

12 т/1000 КСШ т
2016 жылы өндірілген көмірсутегі шикізатының
бірлігіне шаққандағы өртенген газ саны, Топ
бойынша орташа есеппен, өндірілген 1 тонна
КСШ-ға шаққанда 12 тонна болды, бұл IOGP
саласының осындай көрсеткішінен – 13,6-дан
төмен
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СУ РЕСУРСТАРЫН
ПАЙДАЛАНУ
Су қоршаған ортаның ең маңызды компоненттерінің
бір болып табылады. Біз қатысатын өңірлерде экологиялық қолайлылықты сақтау және қолдау үшін оның
орасан зор маңыздылығын мойындаймыз.
«СУДАҒЫ ІЗІМІЗ»
2016 жылы Топтың су алуының жалпы көлемі 77,8 млн. м3
(2015 жылы *78,3 млн. м3) болды.

Қайтадан
пайдалану

Біздің қызмет ерекше экологиялық, шаруашылық, тарихи-мәдени және рекреациялық құндылығы бар Қазақстанның батыс өңірінің су объектілеріне (Еділ, Қиғаш өзендері,
Көкжиде құмдары, Пятимар су қоймасы) неғұрлым елеулі
әсерін тигізуде. Біз солтүстік-шығыс Каспий маңы өңірінің
жоғары су тапшылығымен сипатталатынын мойындаймыз
және су ресурстарын ұтымды пайдалануға ұмтыламыз.
Сезімтал экожүйелерге тиетін теріс әсерді болдырмау үшін
біз бақылаулық мониторингтік ұңғымалар арқылы жерасты
суға тұрақты мониторингі жүргіземіз, ал жердің бетіндегі су
объектілері үшін – алынатын су көлемдерін азайтуға және
айналымдық су пайдалануды ұлғайтуға бағытталған іс-шараларды тұрақты түрде жүргіземіз.

ТАСЫМАЛДАУ

3,6 млн. м3

84% буландырушы айлақтарға тасталды, 16% кәдеге жарату үшін
сырт ұйымдарға берілді.

0,8 млн. м3
6,8 млн. м3

ӨҢДЕУ

1,1 млн. м3

20 млн. м3

10,7 млн. м3

0,5 млн. м3

Басқа тұтынушыларға пайдаланылмай берілді

13,6 млн. м3
0,5 млн. м3

23 млн. м3

су ысырабы 3 млн. м3

78 млн. м3
29,2 млн. м3

11,5 млн. м

ТЕҢІЗ
ЖЕРАСТЫ СУ
ОБЪЕКТІЛЕРІ

3

ҚҚҰ үшін 47,8 млн. м3

33 млн. м3

ӨНДІРУ
ҚҚҰ үшін 122,2 млн. м3

38,1 млн. м3

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СУ
ОБЪЕКТІЛЕРІ

2,6 млн. м3

ҚАЛАЛЫҚ СУМЕН
ЖАБДЫҚТАУ

ІЛЕСПЕ ҚАБАТ СУЛАРЫ

* 2015 жылғы ОДЕ-де 87 млн. м3 су жинау көлемі көрсетілді, себебі Топ
компанияларының арасында бір суды қайта бөлу ескерілмеді. Осы
жылда су жинау мәні нақтыланды.
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0,8 млн. м3 су жұтатын
ұңғымаларға айдалды.
123 млн. м3

БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІКТІ
САҚТАУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МОНИТОРИНГ
Біз биологиялық әртүрліліктің экологиялық
қолайлылық кепілі екенін мойындаймыз.
Сонымен қатар, абиотикалық құрамдастан басқа, біз қатысатын өңірлердегі табиғи объектілерде тұратын тірі организмдерге тигізетін әсерімізді барынша азайтуға ұмтыламыз.
Бұл үшін болашақ қызметті жоспарлау кезінде біз биология
лық әртүрлілікке тие алатын залал ықтималдығын бағалап,
оны азайту бойынша шараларды қабылдауға ұмтыламыз.
Ал тікелей өндірістік операцияларды жүргізу кезінде біз ҚР
экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес тұрақты
экологиялық мониторингті жүргіземіз, бұл ретте біз ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар мен қорық аймақтарына баса
назар аударамыз.
БІЗ ҚАТЫСАТЫН ӨҢІРЛЕРДЕГІ ҚОРҒАЛАТЫН
ТАБИҒИ АУМАҚТАР
«Қансу» учаскесі Маңғыстау облысының Қарақия ауданында, ішінара Кендірлі-Қаясан қорық аймағының шегінде орналасқан, Үстірт мемлекеттік табиғи қорығымен шектеседі
(учаске шекараларынан 2 км буферлік аймақ). 2016 жылы
учаскеде геологиялық-барлау жұмыстары жүргізілмеді.
Өріктау, Әлибекмола және Қожасай кен орындары ҚР
Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында орналасқан.
«Өріктау» кен орнының келісімшарттық аумағының солтүстік-батыс бөлігі Көкжиде құмдарында орналасқан, сондай-ақ кен орындары жергілікті маңызды мәні бар «Көкжиде-Құмжарған» мемлекеттік табиғи кешенді қорығымен
шектеседі.
Жерасты судың ластануын болдырмау мақсатында Топ компанияларының қызметі аймағындағы, сондай-ақ Келісімшарттық аумаққа іргелес жатқан Көкжиде құм массивінің
аймағындағы қоршаған ортаны тұрақты бақылау жұмыстары жүргізіледі.
Жерасты судың жағдайын бақылау үшін арнайы бұрғыланған 15 ұңғымадан тұратын желіні, жер бетінен сынамаларды іріктеп алу мен талдауды, атмосфералық ауаның
жағдайын бақылауды қамтитын тоқсан сайынғы мониторинг бағдарламасы әзірленді.

МҰНАЙДЫҢ ТӨГІЛУІН
БОЛДЫРМАУ ЖӘНЕ
ДАЙЫНДЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУ
Мұнайдың апаттық төгілуін жоюға үнемі дайын
болу біз үшін сөзсіз авторитет болып табылады.
ТЕҢІЗДЕГІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫМЫЗ
Каспий теңізі бірегей табиғи объект болып табылады, оның
нәзік экожүйесі тұйық болғандықтан, мұнайдың төгілуіне
ерекше сезімтал болады. Біз теңіздегі мұнай операцияларын
жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікке жоғары талап қоямыз: жұмыстардың кез келген түрлерін бастағанға дейін
келісімшарттық аумақтарда фондық экологиялық зерттеу
жүргізіп, әлеуетті әлеуметтік және экологиялық әсерімізді
бағалаймыз, сондай-ақ операцияларды жүргізу кезінде және
одан кейін - әсер ету мониторингін, эмиссиялар мониторингін
және апат жағдайларының мониторингін жүзеге асырамыз.
Теңізде бұрғылау операцияларын бастау алдында біз
мұнайдың апаттық төгілу ықтималдықтарын жоюға үнемі
дайын болуды қамтамасыз етеміз. Жұмыстар аяқталғаннан
кейін, біз жойылған ұңғымалардың үздіксіз экологиялық мониторингін жүргіземіз.
Теңізде операцияларды жүргізу кезінде біз мынадай қағидаттарды ұстанамыз:
•
•
•
•
•
•
•

Жобалық шешімдерді қатаң сақтау;
«нольдік тасталым» қағидаты – барлық қалдықтар мен
ағынды су жағалауға шығарылады;
Барлық жүзбе құралдарды балықты қорғайтын құрылғылармен және льяльды судың болмауын қамтамасыз ету;
Уылдырық шашу кезеңінде өндірістік операциялардың
жүргізілуіне тыйым салу – 1 сәуірден бастап 15 шілдеге
дейін;
Өндірістік кемелерден балық аулауға тыйым салу;
Түнгі уақытта ұңғымаларды сынауға және көмірсутегі
шикізатын өртеуге тыйым салу;
Арнайы пайдалану режимін сақтау.

Топтың өндірістік объектілері белгіленген тәртіппен күшіне
енгізілген МАТЖ жоспарларымен қамтамасыз етілген.
МАТЖ-ға дайын болу деңгейін арттыру үшін біз персоналдың
практикалық дағдыларын жетілдіру үшін әр түрлі деңгейдегі

«Жамбыл» және «Сәтбаев» учаскелері Каспий теңізінің
солтүстік бөлігінде орналасқан. Келісімшарттық аумақтар
Каспий теңізінің қорық аймағы шегінде орналасқан.
Келісімшарттық аумақтар Каспий теңізінің қорық аймағының шегінде, сондай-ақ Новинск қаумалының шегінде орналасқан, бірақ өндірістік алаңдар экологиялық тұрғыдан
сезімтал аймақтарды қозғамайды.
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практикалық және теориялық оқуды, жаттығулар мен оқуды
тұрақты түрде өткіземіз.

лары тобының көрсеткішінен 18 есе артық болды (1 млн.
адам-сағатқа шаққанда 0,14 жағдайға тең).

ТЕҢІЗДІҢ ЛАСТАНУЫН БОЛДЫРМАУ
Топта төтенше жағдайларға, оның ішінде мұнайдың төгілуіне жедел және тиімді ден қоюды қамтамасыз ету және
олардың салдарын жою бойынша тиісті операцияларды
орындау жүйесі қолданылады.
Төгілу ықтималдығына біз мамандандырылған компаниялармен 1 және 2-деңгейдегі мұнайдың төгілуін жою бойынша шарттар жасасамыз. 3-деңгейдегі төгілу жағдайына
теңіздегі мұнай-газ кен орындарындағы апаттарды жоюға
мамандандырылатын «Oil Spill Response Limited» халықаралық қауымдастығымен келісім жасалады.
ЖЕР БЕТІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕР
Топтағы мұнайдың төгілуінің негізгі себебі – тот басу процестерінің нәтижесінде кәсіпшілік мұнай құбырларының
жарылуы болып табылады. Осыған байланысты, 2017
жылы өндіруші компаниялардағы кәсіпшілік құбырлардың
тұтастылығы бағдарламасын құруға баса назар аудару
жоспарлануда.
Кәсіпшілік құбырлардың диагностикасы, оларды жөндеу және
ауыстыру бойынша жоспарлы жұмыстардың орындалуына
байланысты 2016 жылы Топтың барлау және өндіру бағытындағы жер бетіндегі өндірістік объектілерінде алдыңғы жылмен салыстырғанда, төгілу көлемі 67,6%-ке азайды.
2016 жылы біз IOGP қауымдастығының мұнай өндіруші компанияларымен бірге Tier 1 Process Safety Event Rate* (PSER)
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы көрсеткіш бенчмаркингін бірінші рет жүргіздік. 2016 жылы ол IOGP компания

ӨНРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ
ӨНДІРІС ТҰТАСТЫҒЫН БАСҚАРУ.
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ
ЖОЮҒА ДАЙЫНДЫҚ
Біз өндірістік қауіпсіздікке байланысты тәуекелдер
іске асқан жағдайдағы салдардың қаупі мен
маңыздылығын түсінеміз.
2016 жылы Топтың өндірістік объектілерінде қызметкерлердің денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтірген техногендік сипаттағы елеулі апаттар тіркелген жоқ.
Корпоративтік орталық өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік объектілеріміздің тәуекел-аудиттерін жүргізеді. Тәуекел-аудиттердің нәтижелері бойынша, өнеркәсіптік
және өрт қауіпсіздігі саласындағы ең озық әлемдік практикалар м ен халықаралық стандарттар ескеріліп, негізгі өндірістік тәуекелдерді азайту бойынша ұсынымдар әзірленеді.
Біз өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық салалық тәжірибені
зерттеп, ұзақ мерзімді перспективада «Өндірістік тұтастылығын басқару» бағытын енгізуді қарастырып жатырмыз.

Өндірудегі төгілу көлемдері (құрлық), тонна
1 466,25

2016

Өндірістік объектілердегі өзге де апаттар
мен оқиғалардың саны
8,0
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* Tier 1 коэффициенті = бірінші деңгейдегі өндірістік қауіпсіздік
оқиғаларының саны/ пысықталған адам-сағаттар саны
*1000000
Tier 1 PSE Американдық мұнай институты басшылығының 754
жіктемесіне сәйкес көрсетілген
5,0
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ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ (ТЖ)
ЖОЮҒА ДАЙЫНДЫҚ
ТЖ-ға дайындықты қамтамасыз ету бойынша басқару жүйесіне жалпы басшылықты бірінші басшы, ал жедел басшылықты – ТЖ комиссиялары жүзеге асырады. Апат және
өзге де штаттан тыс жағдайлардың пайда болу жағдайында
ден қою нұсқаулықтарында, қағидалары мен жоспарларында барлық тұлғалардың өзара іс-әрекет жасау тәртібі белгіленген. Жедел ден қою мақсатында ішкі және сыртқы мүдделі тараптарға хабарлау схемалары әзірленді.
Топтың еншілес ұйымдарының 95 объектінде көшпелі техникасы бар, қолында 189 негізгі және қосалқы өрт техникасы бар өртке қарсы қызметтердің бөлімшелері құрылып,
жұмыс істеп жатыр. Персоналдың апат жағдайларында
іс-әрекет етуін іс жүзінде пысықтау жаттығу бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
Қызметкерлердің және қоршаған ортаның қауіпсіздігін
қамтамасыз ету және залалды азайту үшін қызметкерлердің санынан құрылған ерікті өрт құрылымдары тартылып, өрт-тактикалық оқу және ұңғымалардағы газ-мұнай
белгілерін жою бойынша оқу-жаттығу оқуы жүргізіледі. Оқу
жаттығуларының қорытындыларын басшылық, ТЖ-ге ден
қою қызметтері мен мемлекеттік инспекторлар талдайды.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ
Өнеркәсіптік қалдықтарды басқару біздің экологиялық басымдықтарымыздың бір болып табылады. Өндірістік объектілеріміздегі жерлерде қалдықтардың пайда болуына және
ластануға байланысты проблемаларды шешу үшін біз жыл
сайынғы негізде елеулі ақша қаражатын бөлемін және инвестицияларды белгілейміз.
Біз мердігерлік ұйымдарымыздың қалдықтарды қауіпсіз
тасымалдау, орналастыру және кәдеге жарату талаптарын
орындауын бақылаймыз.

Әлеуметтік жауапкершілік және мемлекеттік органдармен
жасалған қолданыстағы келісімдер бойынша қабылданған
міндеттемелер шеңберінде келісімшарттық аумақтардағы
тарихи жиналған мұнай қалдықтарын және ластанған жерлерді жою бойынша жұмыстар жалғасуда. 2016 жылы Топтың өндіруші ұйымдары қалдықтарды кәдеге жарату және
жерді оңалту бойынша іс-шараларға 2,3 миллиардтан астам
теңге ($6,7 млн.) жұмсады.
2016 жылы пайда болған қалдықтардың көлемі 305,1 мың
тонна болды, бұл 2015 жылғы деңгейден 25,4% төмен.
Қауіпті қалдықтардың басым бөлігі – 56,8%-ті бұрғылау
қалдықтары құрайды (35,1% бұрғылау шлам, 14,5% мұнай
шламы, 7,2% мазутталған жер).
Бұрғылау қалдықтарын өңдеу және кәдеге жарату мақсатында биологиялық ремедиация, термиялық крекинг, термодесорбция, мамандандырылған көму полигондарында
көму секілді әдістер мен технологиялар қолданылды.

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛУ
2016 жылы қоршаған ортаға жалпы шығындар мен инвестициялар 15 580 млн. теңгені ($45,6 млн.), оның ішінде
қалдықтармен жұмыс істеуге, шығарылымдар мен тасталымдарды тазартуға және экологиялық залалды жоюға байланысты шығындар – 14 185,8 млн. теңгені ($41,5 млн.) және
қоршаған ортаға тиетін әсерді болдырмауға бағытталған
инвестициялар мен экологиялық менеджментке бағытталған шығындар – 1 394,7 млн. теңгені ($4,1 млн.) құрайды.
Әкімшілік айыппұлды, залал мен нормативтен тыс төлемдерді қоса есептегенде, төленген айыппұл санкциялардың
жалпы сомасы 1 170 млн. теңге немесе $3,4 млн. (2015
жылы 1 764 млн. теңге немесе $7,9 млн.) болды.
2015 жылмен салыстырғанда, атмосфераға тасталымдар
үшін айыппұлдар 60%-ке, 2014 жылмен салыстырғанда –
70% азайды.

Қалдықтардың пайда болуы, мың тонна

Төленген экологиялық айыппұлдар,
млн. теңге
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Қауіпті емес

2014
2015
2016

495

48,7
29,4
25,8
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Қауіпті

1 171

1 000
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* 2015–2016 жылдардағы қалдықтардың көлемдері ҚМГ БӨ мен ММГ
еншілес және мердігерлік компаниялары ескеріліп көрсетілген

17,4
0

727
1

424
6,2

3,1
2014

Тасталымдар

2015

Лақтырымдар

2016

Калдықтар

Барлығы

* 2015 жылғы есеппен салыстырғанда, нормативтен тыс төлемдер
сомасының 2016 жылың басында төленуіне байланысты 2015 жылдағы
төлемдер бойынша деректер өзгертілді. Айырма 2015 жылдан 2016
жылға ауыстырылды.
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БІЗДІҢ
ҚАУЫМДАСТЫҚТАР
24

БІЗДІҢ ҚАУЫМДАСТЫҚТАР
Біз қатысатын өңірлерге өз үлесімізді қосып,
барлық елеулі мәселелер бойынша негізгі мүдделі
тараптармен тұрақты диалогты сақтаймыз.
Өңірлердің дамуына жәрдемдесу мақсатында біз жергілікті басқару органдарымен әлеуметтік-экономикалық даму,
өңірлерді газдандыру саласындағы ынтымақтастық туралы
меморандумдарды жасасу арқылы белсенді түрде өзара
іс-әрекет жасаймыз және осы өңірлердегі қол жетпейтін
және қажетті тауарларға, қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігін береміз.
Мұнай және мұнай өнімдері саласындағы ұлттық оператор
ретінде біз әлеуметтік мәні бар мұнай өнімдерін төмендетілген бағалармен тиеп жөнелтеміз. Осылайша, жыл сайын,
астық егу және жинау жұмыстар кезеңінде, біз ауыл шаруашылығы өндірушілеріне дизельдік отынды төмендетілген
бағамен жеткіземіз, әлеуметтік-өндірістік объектілердің
жылыту қажеттіліктері үшін мазут жеткіземіз. 2016 жылы
ауыл шаруашылығының қажеттіліктеріне 247 мың тонна
дизельдік отын (2015 ж. – 120 мың тонна), жылыту қажеттіліктерге арналған мазут – 6 мың тонна (2015 ж. – 24 мың
тонна) жөнелттік. 2015 жылғы шілдеден бастап Топ трансформациясы шеңберінде біздің еліміз үшін бірегей болып табылатын «ҚазМұнайГаз» АҚС-тың шамамен жартысын жеке
басқаруға беру бойынша CODO («Компания иелік етеді – дилер басқарады») әріптестік бағдарламасы басталды. Ол республика өңірлерінде шағын бизнесті қолдауға бағытталған
және экономиканың тиімді жеке секторын құруға, мемлекеттік-жеке әріптестікті дамытуға жәрдемдеседі.
2016 жылдан бастап, «DODO» («Әріптес иелік етеді – Әріптес басқарады») франчайзингтік бағдарламасы белсенді
дами бастады, ол Топтың АҚС желісін дамытудың негізгі
бағыты болады. Бағдарлама АҚС иелеріне «ҚазМұнайГаз»
автомай құю станциялары желісінің бір бөлігі болуға, Қазақстандағы танымал брендімізбен мұнай өнімдерін сатуға
мүмкіндік береді.

(тұрғындардың, ҰОС, еңбек ардагерлерінің қоғамдық бірлестіктерінің, мүмкіндіктері шектеулі адамдардың, білім,
медициналық мекемелердің, балалар үйлерінің өтініштері)
ескеріліп, Жергілікті қауымдастықтарды дамыту бағдарламасы жүзеге асырылады.
ҚМГ сақтық қағидатының негізгі ережелеріне қосылады
(Қоршаған ортаны қорғау және даму жөніндегі Рио-де-Жанейро Декларациясының 15-қағидаты, 1992 ж.). Қоршаған
ортаға тиетін әсерді бағалау (ҚОӘБ) шеңберіндегі жаңа
жобалар мен объектілерді іске қосу алдында біз қоғамдық
пікірді анықтау және оны тиетін әсерді бағалау процесінде
ескеру мақсатында жоспарланған қызмет пен оның әсер
ету ықтималдықтары туралы жұртшылықты хабардар етуге бағытталған іс-шаралар кешенін міндетті түрде жүргіземіз. Біз барлық мүдделі тараптардың ҚОӘБ жобаларына
қол жеткізуін, ескертулер мен ұсыныстардың қабылдануы
мен тіркелуін қамтамасыз етеміз. Халықтың жоспарланған
іс-шаралармен танысуы мақсатында материалдар жергілікті билік органдарының веб-сайттарында және БАҚ-та орналастырылады. Біз қауымдастықтардың өтініштеріне дереу
ден қоямыз және Топтың негізгі басымдықтарының бірі
жағдайларды сотқа дейін реттеу болып табылады.
Қызмет өңірлеріндегі өндірістің қоршаған ортаға теріс әсер
тигізу ықтималдығына мониторинг жүргізу негізі тұрақты
өндірістік экологиялық бақылау болып табылады.
Еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, кәсіби аурулар
мен өндірістегі жазатайым оқиғаларды болдырмау мақсатында, сондай-ақ еңбек жағдайын тексеру мақсатында өңірлерде Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған
ортаны қорғау комиссиялары жұмыс істейді, олар жергілікті
кәсіподақтармен бірлескен жұмысты жүргізеді.

Өткізілген қоғамдық тыңдау саны
117

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҰ брендімен 171 АҚС СОСО
бағдарламасы, 150 АҚС – CODO бағдарламасы
бойынша, 4 АЗС –DODO бойынша бойынша жұмысі
істейді.

84

57

Біз Қор Тізіліміндегі тауар өндірушілері арасында, сондай-ақ
қолданыстағы сатып алу жүйесінің шеңберінде Қордың Мүгедектер ұйымдарының тізіліміндегі мүгедектер ұйымдары
арасында ғана отандық кәсіпкерлерді қолдау іс-шаралары
жүргізуді жалғастырып келеміз.
Біз халықпен өзара іс-қимыл жасау бойынша жүйелі жұмыстарды атқарып жатырмыз – халықтың мұқтаж жіктеріне
әлеуметтік көмек көрсетеміз, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасы бойынша мәдениет пен спортты дамытуға үлес қосып жатырмыз. Әлеуметтік жобалар,
жергілікті қауымдастықтардың қажеттіліктері мен үміттері

2014
2015
2016

25

ӨНІМ ҮШІН
ЖАУАПКЕРШІЛІК
26

ӨНІМ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК
Біз мұнай өнімдерінің ауқымды ассортиментін, оның ішінде
жоғары сапалы бензиндерді, дизельдік отынды, авиакеросинді, пеш отынын, мазутты, вакуумдық газойльді, коксты,
сұйытылған газды, күкірт пен битумды – экспортқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ішкі нарығына көтерме
және бөлшек етіп сатамыз.
ҚР индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік
бағдарламасына сәйкес республиканың үш мұнай өңдеу
зауытында жаңғырту және қайта жаңарту жобалары іске
асырылып жатыр. Жаңадан шығарылатын К4, К5 сыныптарындағы отын Кеден одағының Техникалық регламентінің
талаптарына сәйкес қоршаған ортаға зиянды әсерді азайтып,
мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
К5 экологиялық сыныбындағы отынға қойылатын талаптарда оның құрамындағы күкірт К2 отынындағы күкірттен 50
есе аз болады, ал бензолдың көлемдік үлесінің құрамы 5%ден 1%-ке дейін азайтылады деп, сондай-ақ өте улы октанды
арттыратын қоспа монометиланилиннен (ММА) толығымен
бас тартуға мүмкіндік береді деп көзделген.
Отынның лайықты сапасын қамтамасыз ету үшін зауыттан
бастап мұнай базалары мен АҚС-ке дейін мұнай өнімдерін
жеткізудің барлық тізбегі бойынша үздіксіз бақылау жүзеге асырылуда. ҚМГ объектілеріндегі сапаның бақылануын
жүзеге асыратын зертханаларды тіркеу ұлттық, сондай-ақ
халықаралық деңгейде, оның ішінде Кеден одағында танылған және олардың құзыреттігін, адалдығын және мүмкіндіктерін көрсетеді.

Отынды айналымға жіберу алдында Отынның сәйкестігін
растау міндетті түрде жүргізіледі және Сәйкестік декларациясы ресімделеді. Айналымға жіберілетін отынның әрбір партиясы сапа туралы құжатпен (паспортпен) ілеседі. Автомобильдік бензин мен дизельдік отынды сату кезінде отынның
атауы, маркасы туралы ақпарат АҚС колонкаларында орналастырылады және кассалық чектерде көрсетіледі. Сонымен
бірге, біздің әрбір АҚС-та «Тұтынушы бұрышы» бар, онда сатылатын отынның әрбір маркасына арналған сапа паспорты
мен сәйкестік туралы декларация секілді қажетті ақпарат бар.
Жыл бойы өнімнің қасиеттері туралы ақпарат пен маркалануына қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкессіздік жағдайлары анықталмады.
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, «ҚазМұнайГаз Аэро» ЖШС,
ҚМГ-ӨМ ҚР әлеуетті құрылымдарына, мемлекеттік материалдық резервіне, сондай-ақ ұлттық авиатасымалдаушының қажеттіліктеріне бензин, дизельдік отын, авиациялық
отын, мазут жеткізу бойынша бірыңғай операторлар болып
табылады. 2016 жылғы қарашада өткен «Қазақстандағы
№1 жыл таңдауы» атты ұлттық жобада қазақстандықтар өз
дауыстарын тағы да «ҚазМұнайГаз» брендіне берді. материалдық резервіне, сондай-ақ ұлттық авиатасымалдаушының
қажеттіліктеріне бензин, дизельдік отын, авиациялық отын,
мазут жеткізу бойынша бірыңғай операторлар болып табылады. 2016 жылғы қарашада өткен «Қазақстандағы №1 жыл
таңдауы» атты ұлттық жобада қазақстандықтар өз дауыстарын тағы да «ҚазМұнайГаз» брендіне берді.
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ЭКОНОМИКАҒА
ҚОСҚАН ҮЛЕСІМІЗ
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ҚАРЖЫЛЫҚ ӘСЕР

данды. 2016 жылы Топ бойынша айыппұл мөлшері 50,1 млн.
теңге ($147 мың) болды, бұл 2015 жылғы мәннен артық.
Айыппұлдың негізгі сомасы салықтық тексеріп қорытындылары бойынша қолданылды (өсімақы есептелді) – 41,7 млн.
теңге немесе $122 мың.

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК
Компанияларымызды тексеру барысында өнеркәсіптік, өрт
қауіпсіздігі саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес
келу тұрғысындағы бұзушылықтар анықталды; көлік прокуратурасы, статистика органдары мен басқалары жаза қол-

Пайда

ЕАҚ

Инвестициялар

Экспорт

844 544 978

343 563 067

599 083 745

Есепті кезеңде қаржылық санкциялардың елеулі жағдайлары мен дауларды шешу тетіктері қолданылған елеулі
жағдайлар болған жоқ.

305 849 105
$0,894 млрд.

$1,005 млрд.

Білім

2 961 304
$8,665 млн.

$1,753 млрд.

Халықтың жекелеген
санаттарына әлеуметтік
көмек көрсету

1 544 528

$2,471 млрд.

$4,519 млн.

Сауықтыру

6 552 545
$19,174 млн.

Әлеуметтік жобаларға,
жергілікті қауымдастықтарға
инвестициялар салу

Өзге де төлемдер

495 839 503

1 171 437

$1 450,926 млн.

$3,427 млн.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕР

Экспорттық кеден
бажы (ЭКБ)

81 322 163

Экологиялық әсердің
салдарын жоюға
байланысты шығындар

ӘЛЕУМЕТТІК
ТӨЛЕМДЕР

14 186 000

ҚАРЖЫЛЫҚ
ӘСЕР
ДИАГРАММАСЫ

$237,965 млн.

Корпоративтік табыс
салығы (ағымдағы)

109 802 056

САЛЫҚ
ТӨЛЕМДЕРІ

$321,302 млн.

Пайдалы қазбаларды
өндіру салықтары

$41,511 млн.

Атмосфераға
тасталымдар (оның
ішінде өртеу)

5 389 000
$15,769 млн.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӨЛЕМДЕР

Қалдықтар

мың теңге

412 000

61 838 132

$1,205 млн.

$180,950 млн.

Судың ластануы

Экспортқа, шикі мұнайға, газ
конденсатына салынатын
ренталық салық

40 000

$0,117 млн.

23 294 198
$68,163 млн.

ІМГ өртеу

4 325 000

Қосылған құн салығы

181 778 798
$531,921 млн.

$12,655 млн.

Үстеме табыс салығы
(ҮТС)

18 614 154
$54,468 млн.

Қоршаған ортаға тиетін әсердің алдын
алу және экологиялық менеджмент
шығындары

1 395 000
$4,082 млн.
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Қауіпсіз (мың тонна)
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Барлық қалдықтар (мың тонна)
Қалдықтардың пайда болу қарқындылығы (КСШ тоннасына шаққандағы
тонна)
Бұрғылау қалдықтары, құрлық (мың тонна)

82

Қауіпті (мың тонна)

Қалдықтар
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Энергия тұтыну (млн. ГДж)
Энергия ресурстарын үлестік тұтыну (өндірілген/өңделген КСШ
тоннасына шаққандағы Гдж )
Ластағыш заттардың тасталымы

Энергиялық сыйымдылық
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0,7
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Өртенген газ санының өндірілген КСШ бірлігіне шаққандағы көлемі ( КСШ
1000 тоннасына шаққандағы бір тонна)
Факелдік өртеу (млн. м 3)
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Өндіру

ПГ тікелей тасталымдары (CO2, млн. тонна)
ПГ тасталымдарының қарқындылығы (КСШ 1000 тоннасына шаққандағы
бір тонна CO2)
ІМГ өртеу

Парниктік газ (ПГ) тасталымдары

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ИНДИКАТОРЛАР
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ЕЛЕУЛІЛІК МАТРИЦАСЫ
Маңызды тақырыптарды анықтау процесі Global Reporting
Initiative старттарына негізделген. Біз мүдделі тараптардың
болжалдары, сондай-ақ тақырыптардың мүдделі тараптар
үшін де, ҚМГ компаниялар тобы үшін де маңыздылығын
ескердік.
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КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ

ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
АКТИВТЕРІ
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ТАЛДАУ

МҮДДЕЛІ
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ӘРЕКЕТТЕСУ

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛ
НИЕТТІЛІК
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ:
АО «НК «КазМунайГаз»

Байланыстағы адамдар:

Мекенжайы: 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19

Куанбаева Елена
Ye.Kuanbayeva@kmg.kz

Телефон: +7/7172/ 78 61 01

Бесембаева Жәнел

Факс: +7/7172/ 78 60 00

zh.bessembayeva@kmg.kz

Веб-сайт: www.kmg.kz
Электрондық почта: sustainability@kmg.kz

Есепті дайындау жөніндегі топ:
Жобаның үйлестірушілері:

Есептің шығу күні: 2017 жылғы шілде
Орнықты даму туралы алдыңғы есеп
2016 жылы жарияланды

Куанбаева Елена
Бесембаева Жәнел
Есеппен жұмыс істегендер:
Алёнов Арман
Бақытқызы Гүлвира
Бекназарова Раушан
Есенбекова Карина
Жәкенова Еркеш
Костинела Драган
Сәлихова Сәлима
Юркавец Ксения

Осы есепте 2016 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тапсырысы бойынша «Мұнайдағы адамдар» фотокатаологы үшін «SUCCESS K» стратегиялық коммуникациялар агенттігі дайындаған суреттер ішінара пайдаланылған. Оның ішінде, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың мынадай қызметкерлерінің суреттері
бар: Қанатбаев Болатбек Орынғалиұлы – Қожасай кен орнында мұнай және газ дайындау бастығы (бет 6), Мырзашев Серікқали Нармағанбетұлы –
мұнай-газ өндіру басқармасы механикалық-энергетикалық бөлімінің бастығы (бет 16), Мельников Василий Федорович – мұнай және газ дайындайтын жетекші инженер, мұнай-газ саласының ардагері (бет 24), Байгужиев Бесенбай Хасанұлы – мұнай-газ өндіру басқармасының операторы (бет 26),
Метиков Павел Евгеньевич – Ақшабұлақ кен орнындағы бақылау-өлшеу приборлары және автоматика слесары (бет 28).

