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Қауіпсіздік меннен басталады !!!

Әрбір қызметкер ол жұмыс істеп жатқан жерде әр секунд сайын қолынан
келгенше қауіпсіз жұмыс ортасын өзі жасау қажет!!!
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Қауіпсіздік меннен басталады !!!
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Қауіпсіздік меннен басталады!!!



5

«Монтажарнаулықұрылыс» 1994 жылы

құрылған. 

Құрылыс лицензиялары:

- МҚЛ № 000021, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарына, 1-санат; 

- МҚЛ № 000021, жобалау жұмыстарына, 1 

санат

- МҚЛ № 07938, іздестіру қызметіне.     

ИСО 9001, ИСО 14001 және OHSAS 18001 

халықаралық стандарттарға сәйкестігіне

Компания сертификатталған және

менеджменттің біріккен жүйесін

ойдағыдай енгізуде.

Қазақстан Республикасында Қарашығанақ, 

Қашаған, Теңіз, Доңға, Чинаревское

мұнай-газ саласының жобаларын жүзеге

асыруда қатысады. 

1. Компания туралы мәлімет

Алматы қ. Компанияның бас кеңсесі

I. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Мекен-жайы:       050031, Алматы, Төле би к-сі, 291/1

Тел.:  8-727-268-03-50

Факс: 8-727-268-03-37

E-mail: 01@mcc.kz

Web site:  www.mcc.kz

mailto:01@mcc.kz
http://www.mcc.kz/
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Құрылыс лицензиялары
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2. «МОНТАЖАРАУЛЫҚҰРЫЛЫС» Компаниясы АҚ 
ұйымдық құрылымы

Директорлар Кеңесі

Президент

Президенттің 
орынбасары

Президенттің 
орынбасары

Президенттің 
бірінші 

орынбасары

Президенттің 
орынбасары

Дамыту 
жөніндегі 

Президенттің 
орынбасары

Ғимараттарды 
және 

имараттарды 
пайдалану 

Басқармасы

Алматы қ. 
Өндірістік 

базасы

Жұмыстарды 
және 

шығындарды 
бюджеттендір
у, жоспарлау, 

бақылау 
Басқармасы

Менеджментті
ң біріккен 

жүйесі, сапа 
және ДСЕҚҚ 

және ЭМ 
Басқармасы

Жеткізілім 
Басқармасы

Бухгалтерлік 
есеп пен 

қаржылар 
Басқармасы

Жобалау және 
өндірістік-

техникалық 
даярлау 

Басқармасы

Істер 
Басқармасы

Маркетинг 
және 

келісімшартта
р Басқармасы

Құрылыс нысандарындағы жобалар Басқармалары – Атрау 
қ., Ақсай қ., Теңіз кенті

Заң қызметі
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3. Компанияның қызметі

Жобалау Басқармасы:

• Инженерлік-геодезиялық жұмыстар;

• Өндірістік және тұрғын-азаматтық нысандағы ғимараттарды, имараттарды, 

коммуникацияларды жобалау;
• Құрылысты жобалау;

• Инженерлік жүйелер мен желілерді, магистральдік мұнай құбырлары, газ құбырлары; 

металл конструкциялары;
• Жобалардың арнайы бөлімдерін өңдеу;

• Энергетикалық және өңдек өнеркісібіне арналған технологиялық жобалау

Жеткізілім Басқармасы:

• Матерриалдар мен жабыдықтарды жеткізуге келісім-шарттарды жасау;

• Материалдар мен жабдықтарды дайындау барысындағы инспекциясы;

• Жүк жөнелту;

• Жүктің кеден тазартпасы;

• Құрылыс алаңының аумағында сақтау мен жабдықтардың сақталуы.

Құрылыс басқармасы:

• Азаматтық жұмыстар;

• Металл конструкцияларды монтаждау, соның ішінде суқоймалық;

• Құбыр желілердің монтаждау;

• Жабдықтарды монтаждау;

• Құрылыс конструкцияларды, құбыр желілерді және жабдықтарды қорғау;

• Электротехникалық жұмыстар;

• БӨАжА жұмыстары, телекоммуникациялар, өрт және газ жүйелері;

• ЖЖАК жүйелер монтажы.

Құрылыс материалдарды, бұйымдарды,конструкциялардың өнеркәсіптік дайындау :

• Тіреу және қоршау конструкцияларына арналған элементтер;

• Технологиялық металл конструкциялар мен олардың бөлшектері.

Компанияның тәжірибесі, білікті еңбек ресурстары мен мықты өнідірістік келешегі күрделі

өнеркәсіптік нысандарда жобалау, жеткізілім және құрылыс саласында жұмыстарды орындауға
мүмкіндік береді. 
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4. Компанияның әлеуеті
4.1 Еңбек ресірстары мен өндірістік әлеуеті

Қада қағу жабдығы

Қызметкерлерді тасуға арналған автокөлігі

Жүк көтеретін машиналар мен 

механизмдер

Білдек жабдығы

Дәнекерлеу жабдығы

Арнайы құрылыс техникасы

Электрмен жабдықтауға арналған жабдық
Құрал-жабдықтар жағу үшін пассивті өрттен

қорғау, бояу және құммен бүріккіш

Басшылар құрамы мен 

инженерлік-техникалық қызметкерлер

Бизнес және әкімшілік 127

Жоба Басқармасы 169

Инженерлік техникалық қызметкерлер соның
ішінде:

Сапа жөніндегі инженерлер 64

ДСҚТҚОҚ жөніндегі инженерлер 65

Қосымша қызметкерлер 104

Жұмысшы адамдар

Жер қазу жұмыстары 41

Бетондық жұмыстар 125

Құрылыс конструкцияларын монтаждау, соның
ішінде:

монтажшылар 139

Электр газбен дәнекерлеушілер 24

қолмен доғалық және аргонды-иіп

дәнекерлеудің дәнекерлеушілері
23

Жабдықтардың монтажы 43

Сырлау мен жылу оқшаулау 59

Электрмонтаждық жұмыстар 71*

БӨАжА, телекоммуникациялар, өрт және газ 

жүйелерін монтаждау
21*

Машиналар, механизмдер және жабдықтар

механизмі

270

ИТОГО 1 253 + 92*

** Қажет болған жағдайда, келісімшарттарды жүзеге асыру барысында
Компания қосымша білікті қызметкерлерді тартады.

Еншілес ұйымдарды есептегендегі еңбек

ресурстары(тұрақты қызметкерлер) ** Жобаларда құрылыс-монтаждық
жұмыстарды орындау үшін Компания 

450-ден астам арнайы техникасы, 
механизмдері, жабдықтар мен 

автомобильдік көліктері бар

1 бір 34 бір

40 бір

66 бір

70 бір134 бір

59 бір

47 бір

«МСС-КИП Автоматика» еншілес ұйымның
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4.2 Өндірістік базасы.
«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ Алматы қ. 

Жалпы аумағы 2,1621 га құрайтын өндірістік базасы бар. Өндірістік нысанның аумағында

келесі нысаналар орналасқан:

• кеңсе бөлмелері – 11 380 м2;
• өндірістік алаңдар – 3 840 м2;
• қоймалық бөлмелер– 2 400 м2.

Өндірістік базаның аумағында кез-келген күрделіліктегі металл құрастырылымдар
жасап шығарылады, соның ішінде сыйымдылықтар (тік және көлденең) БӨАжА/ 
телеком.жабдықтарға арналған монтаждық бұйымдар мен дайындаулар, сонымен қатар, 
қажет болған жағдайда құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындауға арналған
стандарттық емес бұйымдар мен түйіндер.

Сонымен қатар Компания қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының келесі

аймақтарында өндірістік базалары бар: 

● Атырау қ. (Атырау облысындағы, Қызылқоға ауданы) - 10,0

гектар жалпы аумағындағы жұмысшы адамдардың тұруына арналған өндірістік база 

мен лагерь;

● Ақсай қ.(Батыс-Қазақстан облысындағы , Бөрлі ауданы) - 39 700,0 м2 жалпы аумағы
өндірістік базасы;

●Теңіз кенті (Атырау облысындағы, Жылой ауданы) - 6,0 гектар жалпы аумағындағы
өндірістік базасы.

Қол қойылған шарттарды орындау үшін Компания қысқа мерзімде (3 айға дейін) ҚР кез-

келген аймағында салынып жатқан нысаналардың қасынан өндірістік базаларды

тұрғызады.



11

ҚР МАҚ орналасуы

Атыраудағы
өндірістік

базасы

Теңіздегі
өндірістік

базасы Алматыдағы
бас кеңсесі

Астанадағы МАҚ 
Өкілдігі

Ақсайдағы
өнідірістік

базасы
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4.3 Кадрларды дайындау

Оқытудың жылсайынғы
жоспарлық бағдарламаларына

сәйкес, Компанияда

қызметтің барлық
бағыттарында мамандарды

оқыту мен біліктілігін

арттыру өткізіледі.

4.4 Технологиялық құжаттамаларды өңдеу

Құрылысты қамтамасыз ету үшін

Компанияның мамандарымен келесі

технологиялық құжаттар өңделді, 

соның ішінде келесі пәндер бойынша

тәртіптер, жұмыстар әдісі, сапаны

бақылау жоспарлары, инспекциялар

мен тесттер және т.б. жоспарлар:

Пәннің атауы Саны

Жобалық құжаттар 2 389

Жоба басқармасы 38

ДСҚТҚОҚ 53

Кепілідік пен сапаны бақылау 92

Материалдар (жеткізілім) 23

Механикалық бөлімі 20

Технологиялық 26

Азаматтық жұмыстар 11

БАРЛЫҒЫ: 2 652

2012 ж.

120 адам.

2013 ж.

119 адам. 2014 ж.

250 адам.

2015 ж.

385  адам.

2016 ж.

827 адам.

2017 ж.

746 адам.

Компанияның мамандарының оқуы мен 

біліктілігін арттыру
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1. Негізгі қаржылық көрсеткіштері

II. ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ

2. Компанияның несиелік тарихы

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ «Банк Центр Кредит» АҚ банктерінде және «Альфа Банк»

АҚ банктерімен бірге қызмет атқарады. Берілген банктерде Компания үшін несилендірудің жалпы

лимиті 60 млн АҚШ доллары бар екі желісі ашық, соның ішінде:

- Жалпы несиелендіру лимиті 40 млн. доллар көлемінде – «Банк Центр Кредит» АҚ
- Жалпы несиелендіру лимиті 20 млн. доллар көлемінде – «Альфа Банк» АҚ бұл Компанияға

бастапқы өзіндік айналма қаражатынан жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді.
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Компаниямен орындалған жұмыстар, қызметтерді
жүзеге асыру көлемдері (млрд. теңге)

Барлық кезең үшін - 214,87 млрд. теңге



«ҚҰРЫЛЫС БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕРДІ 

КӨРСЕТУ» КЕЛІСІМШАРТЫ

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ 

Жұмыстар кезеңі:  2013 наурыз – 2018 мамыр

Құрылыстың жұмыс істеп тұрған өндірістік

кешеннің қызметтері келесі пәндер бойынша

(салалары):

Жалпы құрылыс; 

Металл конструкциялардың монтажы; 

Құбырлық байлау (жер үсті және жер асты);

Механикалық жабдықтар(стационарлық және

айналмалы);

Электр жабдықтары; БӨАжА;

Оқшаулау, өрт қорғанысы мен қорғаныс

қабаттары.  

ҚАРАШЫҒАНАҚ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: «Қарашығанақ Петролиум Операйтинг Б.В»
Қазақстан Республикасы, БҚО. Ақсай

01.02.2018 жылға Жоба бойынша жұмыс істеп кеткен адам-

сағат жалпы саны 3 310 030 адам/сағатты құрайды.

III. МҰНАЙ-ГАЗ ЖОБАЛАРЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕ

1. АҒЫМДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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ИЖҚ Келісімшарты «(ДИАМЕТРЛІ < 15 М) АЛАҢДА 

МОНТАЖДАЛАТЫН, САҚТАУ СУҚОЙМАЛАРЫ»

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ(ККЖ) /                      
САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ(СҚБЖ)

Жұмыс көлеміне кіреді:

▪ Жобалау;

▪ Барлық конструкциялық материалдарды жеткізу; 

▪ Барлық материалдарды өндіріс жұмыстарының

орындарына тасымалдау; 

▪ Түйіндерді алдын-ала жинау (қажет болған

жағдайда кейіннен дәнекерлік термоөңдеумен

бірге); 

▪ Суқоймаларды жинау мен монтаждау,  NDE мен 

сынақтарды қоса;

▪ Сатыларды, алаңдарды, платформалар, 

жабдықтарды монтаждау;

▪ Сырлау жұмыстары;

▪ Катодтық қорғаныс құрылғысы.

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Құрылыс мерзімі: 2014 қараша – 2019 тамыз

01.02.2018 жылғы Жобадағы жұмыс

істеп кеткен жалпы адам-сағат саны 

6 780 адам/сағатты құрайды.
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«ӨНДІРІС БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

БІРЛЕСКЕН ОРТАЛЫҒЫ(ӨББО)» 

Келісімшарты

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі:  2016 желтоқсан –2019 қазан

Жұмыс көлеміне кіреді:

• ӨББО ғимаратының құрылысы;

• Механикалық жүйелер монтажы;

• Электр техникалық жабдықтардың

монтажы;

• Күзет жүйелері мен бақылау рұқсатының

жүйесінің монтажы;

• Телекоммуникациялық жұмыстар– АТ 

жүйелер жабдығының монтажы және

байланыс;

• Автоматтандыру жабдықтары мен аппттық

құралдарының жеңілдету мен орнату;

• Дауыс зорайтқыш байланыс / жалпы

хабарлау (ДЗБ/ЖХ) – Дауыс зорайтқыштар

монтажы мен ДЗБ/ЖХ шоғырсымдар

жүйелері

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ ЖШС/ KPJV

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ(ККЖ) /                       
САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ(СҚБЖ)

01.02.2018 жылғы Жобадағы жұмыс істеп кеткен жалпы адам-сағат саны 328 834 адам/сағатты

құрайды.
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ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Теңізшевройл ЖШС

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ (ККЖ) /                       
САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ(СҚБЖ)

«51 АЙМАҚ.ҚҰБЫРЖЕЛЕРІ» Келісімшарты Бас мердігер: 

Консорциум Бонатти –

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 

(Бонатти 70%; МАҚ-30% үлесі). 

Жұмыс көлемі:  2017 желтоқсан – 2021 тамыз

Жұмыс көлеміне кіреді:

• Инженерлік-геодезиялық іздестіру;

• Құбырлық түйіндер, құбыр желілерді

дайындау;

• Жер қазу жұмыстары; 

• Трассадағы дайын секциялар дайындау, 

дәнекерлеу;

• Дәнекерленген байланыстың

бұзылмайтын бақылау;

• Оқшаулау жұмыстары;

• Катодтық қорғаныс;

• Траншеяға құбыр желілерді түсіру

секциялары;

• Гидротест. Хим. тазалау. Кептіру;

• Құбыр желілерді азотты консервациясы;

• Тапсыру құжаттамасы.

Қазіргі уақтытта жұмыстар көлемінің

келісімшарттық көлемдерін орындау үшін

техникалық және адами ресурстарды

мобилизация бойынша дайындау жұмыстары

жүргізілуде. 



18

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ 
КОМПАНИ (НКОК)

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене

Мердігер: Консорциум: «Қазақстан Каспиан

Оффшоре Индастриз» (KCOI) –

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2017 маусым –2021 мамыр

4 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ 

ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫҢ ҮСТІҢГІ 

ҚҰРЫЛЫСТАРЫ ТОБЫ БОЙЫНША 

ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ, ДАЙЫНДАУ, 

ТҮСІРУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Жұмыстар көлеміне кіреді:

Сатып алу, дайындау, жүк түсіру мен тасымалдау :

− Жоғарғы манифольд құрылыстардың пайдалану модульдері;

− Модульдер, және элементтерде орнатылмайтын, Құбыр желердің жинақтама секциялары;

− Модульдерде орнатылмайтын, модульдер мен құрылыстың

Ілеспелі элементтерін тасымалдау құралдары.

Қазіргі уақтытта жұмыстар көлемінің келісімшарттық көлемдерін орындау үшін техникалық және

адами ресурстарды мобилизация бойынша дайындау жұмыстары жүргізілуде. 
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Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі : 2013 қараша –2015 шілде

Жұмыс көлеміне кіреді :
Толық көлемдегі жобалау;

Материалдар/жабдықтарды жеткізу;

Инженерлік желілердің тасымалы;

Нысанның құрылысы, қоса:

✓ Азаматтық жұмыстар(жер қазу, 

бетондық, жолдардың құрылысы);

✓ Ғимараттардың модульдік

блоктарының монтажы; 

✓ Жаппа және қабырға қаптамасының

монтажы; 

✓ Әрлеу жұмыстары; 

✓ Құбыр желілер жүйелерінің монтажы;

✓ ЖЖАК инженерлік жүйелер монтажы; 

✓ Суық және ыстық су, кәріз ішкі және

сыртқы жүйелерінің монтажы; 

✓ Электрмонтаждық жұмыстар; 

✓ БӨАжА, байланыс,өрттің шығуы мен 

өртті сөндіру жүйелерінің монтажы

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Теңіз кенті

G-4300-034-13 «ТШО» КЕНТІНДЕ 120 ОРЫНДЫҚ МОДУЛЬДІК ТИПТЕГІ УАҚЫТША КЕҢСЕГЕ 

АРНАЛҒАН САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰСЫНУ ИЖҚ КЕЛІСІМШАРТЫ

Жалпы жұмыс істеп кеткен адам-сағат саны

133 287 адам/сағат.

2. АЯҚТАЛҒАН ЖОБАЛАР 



ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС

«ПТШО Оқу орталығы» ИЖҚ келісімшарты

Мердігер: 

«Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 

2014  қазан – 2015 желтоқсан

Жұмыс көлеміне кіреді:

Жобалау:

• ҚР нормалары мен тәртіптеріне сәйкес жобалық

құжаттаманы, сонымен қатар ТШО стандарттарына, 

толық көлемде өңдеу;

• ТШО-мен жобалық құжаттаманы келісу;

• Мемлекеттік органдарымен жобалық құжаттаманы

келісу мен жұмыстарды орындау үшін қажетті

рұқсаттарды алу.

Құрылыс:

• азаматтық жұмыстар (жер қазу, бетондық, жол

құрылысы);

• зауыт дайындығындағы ғимараттың блок 

модулдерінің монтажы;

• әрлеу жұмыстары;

• құбыр желілер жүйесінің монтажы;

• ЖЖАК инженерлік жүйелер монтажы;

• суық және ыстық су, кәріз жүйелерінің ішкі және

сыртқы монтажы;

• электрмонтаждық жұмыстар;

• БӨА және А, байланыс, өрт дабылы мен өрт сөндіру

жүйелерінің монтажы.

Жалпы жұмыс істелген адам-сағат

саны- 111 507 адам/сағат.
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ОРТАЛЫҚ ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

ЖҮЙЕСІНЕ 21 ЖАҢА ҚОЙМАСЫНА ҚОСЫЛУҒА 

АРНАЛҒАН ҚАЖЕТТІ БАР ЖЫЛУ ТРАССАСЫН 

ЖОБАЛАУ, ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ТҮРЛЕНДІРУ

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Құрылыс мерзімі: 2016 наурыз–2016 қыркүйек

Жұмыс көлеміне кіреді:

1Алаңды зерттеу және қолданыстағы іргетастар мен жолдар үстімен м/қ 

өтулердің ағымдағы жағдайы туралы сараптамалық қорытындыны беру;

2. Жобалық құжаттаманы өңдеу;

3. Барлық қажетті материалдарды сатып алу мен жеткізу;

4. Құрылыстық және демонтаждық жұмыстар өзгелер арасында қамтиды:

Қажет болған жағдайда ағашшабақты эстакада құрылғысы. Сараптамалық

қорытынды негізінде (1 т.);

Қажет болған жағдайда жолдар үстімен м/қ өтулерді дайындау мен монтажы. 

5.Сараптамалық қорытындының негізінде (1 т.);

10 диа. жылу трассасының беретін және кері құбыр желісінің монтажы. 

Берілген тармақ қажетті құбыр тіректері мен құбыр желілерінің жылылықты

оқшаулауының орнатылымын қосады

Келісімшарт бойыша жалпы 

жұмыс істеп кеткен 

адам/сағат саны

19 684 адам/сағат.

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ
Тапсырыс беруші: «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ (ККЖ) / САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ 
БАСҚАРУ ЖОБАСЫ (СҚБЖ)
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Т-7302 АУЫЗ СУЫН САҚТАУ СУҚОЙМАСЫНЫҢ ЖӘНЕ Т-

7301А/В ТЕХНИКАЛЫҚ/ӨРТ СУЫН САҚТАУ 

СУҚОЙМАЛАРЫН ЖОБАЛАУ, ЖЕТКІЗІЛІМ, ҚҰРЫЛЫСЫ, 

МОНТАЖЫ

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» АҚ Компаниясы

Жұмыстар кезеңі:  2014 шілде– 2017 желтоқсан

Жұмыстар көлеміне кіреді:

Жобалау, жеткізілім және құрылыс-

монтаждық жұмыстар,сынау, 

пайдалануға енгізу :

▪ Техникалық/өрт суы бойынша

API650 стандарттағы суқоймалар, 

ішкі диаметрі 13.500мм, қабыға

биіктігі 9.000 мм,  цилиндрлік тегіс

қабырғалары және конустық

төбесі, баспалдақтармен қол

жеткізу үшін және платформалар.

▪ API 650 стандартындағы ауыз

суды сақтауға арналған бір

суқойма, ішкі диаметрі 9.000 мм, 

қабырға биіктігі 9.000 мм, 

цилиндрлік тегіс қабырғалары

және конустық төбесі, 

баспалдақтармен қол жеткізу үшін

және платформалар.

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ ЖШС/ KPJV

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ(ККЖ) /                       
САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ(СҚБЖ)

Жоба бойынша жалпы жұмыс істеп кеткен адам/сағат саны 

98 896 адам/сағат.
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ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ 
КОМПАНИ (НКОК)

Қазақстан Ремпубликасы, Атырау облысы, Батыс Ескене

Жұмыс көлеміне кіреді:
28 дюймдік диаметрлі құбырлардағы қырнауыш қабылдау камераларын ауыстыру, ілмекті арматуралар 

мен М және ГКДО қырнауыш қабылдау камераларының телім шеңберіндегі құбыр секциялары қажетті 

барлық демонтаждау жұмыстарды орындаумен, сақтау мен БӨП сақтауын қамтамасыз ету, 

электржабдықтар, катушкалар және т.б.,яғни сол ауыстыру бойынша жұмыстарды өткізуге бөгет жасайтын, 

сонымен қатар, олардың қайта қосуда жаңа құбырларды орнатудан кейін/ ілмекті арматура/ фитингтер.

Мердігер: 

«Қазақстан Каспиан Оффшор Индастриз» ЖШС 

Консорциумы/ «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыстар кезеңі: 2015 мамыр–2016 тамыз

Келісімшарт бойынша жұмыс істеп кеткен адам-сағат саны 42 466 адам/сағатты

құрайды.

«2x28 құбырлардағы қырнауыш қабылдауының 

модификациясы бойынша және жер үсті/ теңіз 

кешеніндегі тиісті қондырғыларда жұмыстарды 

орындау» Келісімшарты
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ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ 
КОМПАНИ (НКОК)

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене

Жұмыс көлеміне кіреді:

1 фаза: Алғашқы жұмыстар: жалпы азаматтық жұмыстар(демонтаж,қоқыстарды жинау) аралды дайындау

теңіз деңгейінен 5,2м деңгейіне дейін.

Алаңды дайындау: жалпы азаматтық құрылыстық жұмыстар (жер қазу жұмыстары, бетонды

конструкцияларды дайындау, тасымалдау монтаж, құю, қайта толтыру)

2 фаза: Жүктеу/жеткізу: қондырғыларды дайындау: (Пайдаланылмалы манифольд, қосу блоктары мен 

басқа негізгі қондырғылар) баржалардан аралдарға орындарын ауыстыру.

Монтаж, орнына негізгі нысандарды жеткізу, орнату.

3 фаза: Барлық негізгі қондырғыларды қосу, құбыр желілерді, шоғырсымдарды қосу, т.с.с.

Механикалық аяқтау: тексеру, анықтау, құрылыстық және монтаждық жұмыстарды сынау.

4 фаза: Іске қосу және жөндеу алдындағы жұмыстар, іске қосу және жөндеу жұмыстары, пайдалануға енгізу.

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2015 мамыр–2017 қаңтар

Келісімшарт бойынша жұмыс істеп кеткен жалпы адам-сағат саны 42 545 

адам/сағатты құрайды.

«3 және 4 ұңғымалар (теңіз) топтарына арналған жоғарғы

құрылыс платформаларының алғашқы жұмыстары, 

алаңды дайындау, жүк түсіру, монтаж, қосу, механикалық

аяқтау, іске қосу және жөндеу жұмыстары алдындағы

жұмыстар және іске қосу және жөндеу жұмыстары» 

Келісімшарты
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«Ғимараттар» ИЖҚ 

Келісімшарты

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2013 шілде – 2016 желтоқсан

• Мұнай-газ өңдейтін кен орындарыны қызмет көрсетуге аналған әлеуметтік-

тұрмыстық мақсаттағы ғимараттарды жобалау.

• Модульдік ғимараттарды, жабдықтарды, жиһаздарын т.б. жеткізу.

• «Толық аяқталған» құрылыс-монтаждық жұмыстар:

✓ Жер қазу жұмыстары; бетондық жұмыстар; т/б конструкциялары; к/м 

конструкциялары; технологиялық құбыр желілері; әрлеу жұмыстары; су 

құбыры мен кәріз желдету және кондиционерлеу; электрмонтаждық жұмыстар;

өрт дабылы; байланыс жүйелері; іске қосу және жөндеу;

✓ Жұмыс комиссиясына нысанды тапсыру.

Келісімшарт бойынша жалпы жұмыс істеп кеткен адам/сағат саны 705 110  

адам/сағатты құрайды.

ДУНГА КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ.
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«ЭЛЕКТРОСТАНСА» ИЖҚ 

Келісімшарты

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі:  2014  ақпан – 2016 желтоқсан

Жұмыс көлеміне кіреді:

▪ Жобалау;

▪ Барлық жабдықтар мен материалдарды

жеткізу (ГТҚ басқа);

▪ Құрылыс-монтаждық жұмыстары, қоса: 

✓ Жер қазу жұмыстары, іргетастар, 

✓ Суқоймалар металл құрастырылымдары, 

эстакадалар

✓ Алаңды қоршау;

✓ Жабдық монтажы;

✓ Электрмонтаждық жұмыстар, БӨАжА, 

телеком, өрт және газ дабылы;

• Сынақ, іске қосу және жөндеу жұмыстары;  

• Пайдалануға енгізу.
Жоба бойынша жұмыс сітеп кеткен жалпы

адам/сағат саны 401 325 адам/сағатты құрайды.

ДУНГА КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ.

Жобаның жұмыс көлеміне кіреді:

▪ Әрбірі 5,5МВА қуаттылығы төрт газтурбиналық

қондырғы (жалпы қуаттылығы 22 МВА);

▪ Майды салқындату қондырғылары;

▪ Дизельдік отын суқоймалары (2РВС V=100 м3);

▪ Дизельдік отынды төгу алаңы;

▪ ГТҚ дизельдік отынды берге арналған сорғы

стансасы;

▪ Дренажды жер асыты сыйымдылығы V= 8 м3;

▪ Компрессорлық ауа стансасы;

▪ Операторлық Ғимараты;

▪ Дизельді-генераторлық қондырғы;

▪ 5,5 кВ және 0,4 кВ қуаттылығы қондырғыны тарату;
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«ТЕҢІЗ СУЫН ТАРТУ ЖӘНЕ СУ 

ҚҰБЫРЫ СТАНСАСЫ» ИЖҚ 

Келісімшарты

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Құрылыс мерзімі:  2014 сәуір –

2016 желтоқсан

Жоба жұмыс көлеміне кіреді:

• Жағалау инфильтрациялық ор; 

• Су алу сорғы стансасы;

• Бустерлік сорғы стансасы;

• Бустерлік сорғыларға арналған суқойма;

• Дизель отындық суқойма;

• Химиялық реагенттерді мөлшерлеу Блогы;

• Кірме жол;

• 16 км ұзындықтағы Дунга кен орнына дейін

суды тарту стансасынан су таратқыш теңіз

суына дейін ;

Жұмыс көлеміне кіреді:

• Жобалау;

• Негізгі және қосымша жабдықтар мен 

материалдарды счатып алу мен жеткізу;

• Құрылыс-монтаждық жұмыстар, жер қазу

жұмыстарын қоса, іргетастар, суқоймалар мен 

ғимараттар металл құрастырылмдарды

құрастыру;

• Электрмен жабдықтау желілердің құрылғысы;

• Сынақ пен пайдалануға енгізу.

Жоба бойынша жалпы жұмыс істеп кеткен адам/сағат саны 300 138 адам/сағатты құрайды.

ДУНГА КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
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«С-101 КОМПРЕССОРЫН ЖӘНЕ V-

151 ГАЗДЫ СЕПАРАТОРДЫ 

ОРНАТУ» Келісімшарты.

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2013 тамыз– 2014 желтоқсан

Жұмыс істеп тұрған өндірістік жиынтығында келесі құрылыс

салалар бойынша қызмет көрсету:

Жалпы жұмыс істеп кеткен адам/сағат саны– 275 016 адам/сағат.  

Тасымалдау және қамту; Құрылыс және құралымдар; Құбыр желілер және механикалық бөлігі; 

Электржабдықтар; БӨАжА; өртті және газды табу, дабылдама; пайдалануға тапсыру және іске қосу.

ЧИНАРЕВСКОЕ – ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 

МҰНАЙГАЗКОНДЕНСАТЫНЫҢ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Жайықмұнайгаз ЖШС

Қазақстан Республикасы, БҚО, Зеленов ауданы
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«460 адамға арналған вахталық

кенті» ИЖҚ Келісімшарты

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2012 сәуір– 2014 сәуір

Жұмыс көлеміне кіреді: нақты инженерлік жобалауды, материалдарды жеткізу және құрылыс-

монтаждау жұмыстарын, қоса-жөндеу және пайдалануға енгізуді қоса қамтиды, соның ішінде:

азаматтық жұмыстар (жер қазу, бетонды, жолдар құрылысы); Ғимараттардың қаңқасының

темірқұралымдарын монтаждау; Жаппаның және дуалдардың қаптауын монтаждау; әрлеу

жұмыстары; құбыр желілерінің жүйелері; ЖЖАК инженерлік жүйелер монтажы; Кәріз,

Ыстық пен суық судың ішкі және сыртқы желілерін монтаждау; электрмонтаждық, сырлау

жұмыстары; БӨАжА жүйелерін, байланыстарды, өртті анықтау және өртті сөндіруді монтаждау.

Жоба бойынша еңбек шығындары – 976 074 адам/сағат.

ЧИНАРЕВСКОЕ – ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 

МҰНАЙГАЗКОНДЕНСАТЫНЫҢ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Жайықмұнайгаз ЖШС

Қазақстан Республикасы, БҚО, Зеленов ауданы
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ЧНГКМ өңдеу зауытының тоқтау уақытында

жоспарлық-алдын ала жөндеу кезінде қызмет

көрсету жұмыстарын орындау

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

«СЕРВИЧТІК ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ» 

КЕЛІСІМШАРТЫ

Жұмыс кезеңі: 2012 тамыз – 2012 қазан

Жұмыс көлеміне құбыр түйіндерін дайындау мен 26

жұмыс пакетін жөндеу кіреді, соның ішінде:

дәнекерлеу, термоөңдеу, дәнекерлеу қосылыстарын

бұзбай бақылау, тіреулерді орнату, нығыздағыштарды

ауыстыру, сырлау, сыйымдылықтарды тазалау, тәрелке

мен технологиялық қондырғыларды ауыстыру, бірақ
онымен ғана шектелмей.

Шарт бойынша жұмыстар Шартта белгіленген мерізімінен

бұрын аяқталды.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары– 18 980

адам/сағат.

«ЧНГКМ Н-501 ЖЫЛЫТҚЫШЫН 

МОНТАЖДАУ МЕН БАЙЛАУ» 

КЕЛІСІМШАРТЫ

Жұмыс кезеңі:

2012 6 қаңтар – 2012 20 қараша

Жұмыс көлеміне кіреді: жер қазу жұмыстары,

бетонды жұмыстар, металл құрастырылмдарды

дайындау мен монтаждау, құбыр түйіндері мен

құбыр желілерін монтаждау мен дайындау,

соның ішінде, құбыржол арматурасы,

дәнекерлеу қосылыстарын бұзбай бақылау,

құбыр желілерді сынау, сырлау жұмыстары,

жылу оқшаулау.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары– 4

160 адам/сағат.

ЧИНАРЕВСКОЕ – ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МҰНАЙГАЗКОНДЕНСАТЫНЫҢ 

КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Жайықмұнайгаз ЖШС

Қазақстан Республикасы, БҚО, Зеленов ауданы
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Жұмыс көлеміне кіреді:

• БӨА жабдықтарын, электржабдықтарды, 

автоматтандыру жүйелерін, электрмен қамту

жүйесін монтаждау және қоса-жөндеу;

• БЭМ бұйымдарды, материалдарды, 

автоматтандыру жабдықтарын, 

электржабдықтарын жеткізу, монтаждау мен қоса-

жөндеу және балқыту корпусының ғимараты үшін

сынақтар.

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2013 наурыз –2014 желтоқсан

«ЭЛЕКТРМОНТАЖДЫҚ ЖҰМЫСТАР 

КӨРСЕТУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР 

КӨРСЕТУ» БЕС КЕЛІСІМШАРТЫ

Монтаж және іске қосу бойынша жалпы көлем:

Подстанциялар 10 кВ - 3 дана

Подстанциялар 10/0,4 кВ – 6 дана

Электр ғимараттары - 48 дана

Бақылау және күш шоғырсымы– 1287 км

Шоғырсым жаймалары – 130 км

Құбырлар – 110 км

Қалқандар, шкафтар, басқару құрылғысы – 1575 дана

Жарықшамдар – 6000 дана

Тетіктер – 1050 дана

Келісімшарт бойынша жалпы еңбек шығындары– 890 

835 а/сағат

АҚТӨБЕ ФЕРРОҚОРЫТПАЛАР ЗАУЫТЫ

Тапсырыс беруші: «КАЗХРОМ» Трансұлттық Компаниясы АҚ 
Қазақстан Ресупубликасы, Ақтөбе қаласы
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ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. (Аджип ККО)

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене

«МҰНАЙДЫҢ, ГАЗДЫҢ, КҮКІРТТІҢ КЕШЕНДІ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ 

НЕГІЗГІ ЭСТАКАДАЛАРЫН МОНТАЖДАУ» КЕЛІСІМШАРТЫ

Бас мердігер: 

Консорциум Бонатти – «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ ( Бонатти 50%; МАҚ-50% үлесі).

Жұмыс кезеңі: 2009 – 2012 

Жұмыс көлеміне кіреді:

• электрика, БӨАжА, телекоммуникациялар бойынша

жұмыстарға арналған материалдарды жеткізу.

• құрылыс-монтаждық жұмыстар, соның ішінде:

азаматтық жұмыстар, жаймаларды құрастыру,

шоғырсым монтажы (электрлік, БӨАжА және

телеком.,оптика-талшықты), жабдық пен аппаратының

монтажы

(электротехникалық, БӨАжА және телекомм.).

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары –9 100 000

адам/сағаттан астам.
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«1 ЖӘНЕ 2 ТРАНШ ГАЗДЫ КЕШЕНДІ ДАЙЫНДАУ 

ҚОНДЫРҒЫСЫ» КЕЛІСІМШАРТЫ

Бас мердігер: 

Консорциум Бонатти –

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ  

(Бонатти – 50%; 

МСС-50% үлесі).

Жұмыс кезеңі: 2007 – 2011

Жұмыс көлеміне кіреді:

• Құрылыстық-монтаждық жұмыстар,соның ішінде: азаматтық жұмыстар, жаймаларды

құрастыру, болат конструкцияларын монтаждау, құбыр желілер мен жабдықтарды

монтаждау,

сырлау және оқшаулау жұмыстары,сылбыр өрт қорғанысы.

• Азаматтық жұымстарды орындау үшін материалдарды жеткізу, сылбыр өрт

қорғанысы, сырлау мен жылу-салқын оқшаулау;

Келісімшарттар бойынша еңбек шығындары –7 500 000 адам/сағаттан астам.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг

Компани Н.В. (Аджип ККО)
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене



34

«Солтүстік алаңнан тыс

аймақ» ИЖҚ Келісімшарты

Бас мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс кезеңі: 2005 – 2012

ЖҰМЫС КӨЛЕМІНЕ КІРЕДІ:

• нақты жобалау, соның ішінде «Күкіртті сақтау қоймасы бойынша қоршаған

ортаға әсерін бағалалау (ҚОӘБ)»;

• барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізу, жабдықтарды дайындау

барысында инспекция, жөнелту, кедендік тазалау, құрылыс алаңы ауамығы мен

жабдықтардың сақталуы;

• құрылыс-монтаждық жұмыстар соның ішінде: азаматтық жұмыстар, ғимараттар,

имараттар мен эстакадалар болат конструкцияларын монтаждау, сооружений и

эстакад (құбыр тіреуіштерін қоса), қоршау суқоймаларды құрастыру, құбыр

желілер монтажы (сынақтарды қоса), шоғырсым монтажы (электрлік, БӨАжА

және текомм., оптика-талшықты), жабдықтарды монтаждау (электрлік, БӨАжА

және текомм.), сырлау және оқшаулау жұмыстары, сылбыр өрт қорғанысы.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары– 13 000 000 адам/сағаттан астам.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. (Аджип ККО)

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене
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«Суқоймаларды сақтау» ИЖҚ 

келісімшарты

Бас мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» 

Компаниясы АҚ

Жұмыс көлемі: 2004 – 2010

Жұмыс көлеміне кіреді:

• API-650 стандарты бойынша нақты инженерлік жобалау;

• материалдар мен жабдықтарды жеткізу;

• 80 000 м3 жұмыс көлеміндегі 24 суқойманы құрастыру;

• құрылыстық-монтаждық жұмыстар, соның ішінде: азаматтық

жұмыстар,

металл құрастырылымдар суқоймаларын құрастыру, шоғырсым

монтажы (электрлік, БӨАжА), суқойма механикалық жабдықтарын

монтаждау, жабдықтарды монтаждау(электрлік, БӨАжА),

сырлау және оқшаулау жұмыстары.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары –600 000 адам/сағаттан астам.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг

Компани Н.В. (Аджип ККО)
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене
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«МҰНАЙДЫҢ, ГАЗДЫҢ, КҮКІРТТІҢ КЕШЕНДІ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ 

НЕГІЗГІ ЭСТАКАДАЛАРЫН МОНТАЖДАУ» КЕЛІСІМШАРТЫ

Бас мердігер: Консорциум Бонатти –

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ 

(МСС-50% үлесі).

Жұмыс кезеңі: 2005 – 2006

ЖҰМЫС КӨЛЕМІНЕ КІРЕДІ:

• құрылыс-монтаждық жұмыстар, соның

ішінде:

Металл құрастырылмдар эстакадаларын

сырлау,

Металл құрастырылымдар монтажы.

• материалдарды жеткізу үшін абразивтік-

ағытқыш тазалау және бояу, бекіткіш

материал;

Келісімшарт бойынша еңбек шарттары–

980 000 адам/сағаттан астам.

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг

Компани Н.В. (Аджип ККО)
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Батыс Ескене
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ҚАРАШЫНАҚ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қ.

Бас мердігер: Consolidated Contractors International Company S.A.L. (CCC)

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Жұмыс көлемі: 1999 – 2003

«АЛҒАШҚЫ ЖҰМЫСТАР» 

КЕЛІСІМШАРТЫ
Жұмыс көлеміне кіреді:

• Ғимараттардың темір құрылымдарын

(ҚҚӨК және ГКДБ-257 өндірістік

ғимараттарды) 

және құбырлық эстакадаларды монтаж

дау;

• Құбыр желілер монтажы; 

• Электртехникалық жүйелер, БӨАжА, 

айланыс, өртті табу мен өрт сөндіру, 

ЖЖАК монтаждау; 

• Сырлау жұмыстары, сылбыр өрт

қорғанысы.

Еңбек шығындары - 1 900 000 адам/сағат. 

«БАСТЫ ЖҰМЫСТАР» 

КЕЛІСІМШАРТЫ

Жұмыс көлеміне кіреді:

• КПК және УКПГ-2өндірістік 

ғимараттарда металл 

құрастырылмдарды

құрастыру

• Құбыр эстакадалары мен 

қоршау құрылымдары; 

• Құбыр желілер монтажы; 

• Электртехникалық жүйелер, 

БӨАжА, байланыс, өртті

табу мен өрт сөндіру, ЖЖАК 

монтаждау;

• Сырлау жұмыстары,

• сылбыр өрт қорғанысы.

Еңбек шығындары –

4 300 000 адам/сағат. 
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«ЗЕРТХАНА ҒИМАРАТЫ» ИЖҚ Келісімшарты

Бас мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Құрылыс орны: Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы

Жұмыс кезеңі: 2001 – 2002 

Жұмыс көлеміне кіреді:

Жобалау, «толық аяқталған» нысанында жеткізілімі мен құрылысы, соның

ішінде зертханалық жабдықтарды жеткізу.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары– 200 000 адам/сағат.

«57 ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАР» КЕЛІСІМШАРТЫ

Бас мердігер: Vegyepszer Zrt. (Hungary).

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Жұмыс кезеңі 1999 – 2002

Жұмыс көлеміне кіреді:

Нақты жобалау, әр түрлі мақсаттардағы 57 өндірістік ғимараттың

дайындау мен жеткізу, (компрессорлық, сорғылық, қазандық және басқа):  

КПК арналған– 39 ғимарат;  УКПГ-2 арналған – 18 ғимарат.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары – 450 000 адам/сағат. 

ҚАРАШЫНАҚ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қ.
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«МЕТАЛЛ ҚҰРАСТЫРЫЛЫМДАРДЫ ДАЙЫНДАУ МЕН ЖЕТКІЗУ» 

КЕЛІСІМШАРТЫ

Бас мердігер: Consolidated Contractors International Company S.A.L. / 

Saipem (CCC/Saipem).

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Құрылыс орны: Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы

Жұмыс кезеңі: 1999 – 2002

Жұмыс көлеміне кіреді:

Құбыр желілер мен КПК және УКПГ-2 құбыр желілілік эстакадаларға арналған

9 500 тоннадағы металл құрастырылымдар дайындау мен жеткізу.

Келісімшарт бойынша еңбек шығындары– 60 000 адам/сағат. 

ҚАРАШЫНАҚ КЕН ОРНЫ

Тапсырыс беруші: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қ.
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Сапа менеджментінің жүйесі
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Экологиялық менеджмент жүйесі
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Денсаулық сақтау мен Қауіпсіздік

Техникасы Жүйесі


