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Бұл басылым Солтүстік Каспий 
бойынша өнім бөлісу туралы 
келісім аясындағы Әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалардың 
20 жылдығына арналады.

Это издание посвящено 20-летию Проектов 
инфраструктуры и социального назначения 
в рамках Соглашения о разделе продукции 
по Северному Каспию.

This publication is dedicated to the 20th anniversary 
of Social and Infrastructure Projects under 
the Production Sharing Agreement in respect 
of the North Caspian Sea.
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“Бұл оқиға ұлттық экономиканың негізгі сегменттерінің бірі – отандық мұнай-газ саласының 
қалыптасуы мен қарқынды дамуында маңызды бетбұрыс болды. Сіздер тәуелсіз Қазақстанның 
маңызды әрі ірі жобаларының бірі болып саналатын Қашаған бірегей теңіз кен орнын игеруге көп күш 
жұмсап, зор еңбек сіңірдіңіздер. Жас мемлекетіміз үшін сол бір күрделі жылдарда теңіз шельфінен 
көмірсутегін өндіру ауқымы жағынан бұрын-соңды болмаған міндет еді. Қиыншылықтың бәрін жеңіп, 
болашақ ұрпағымыз мақтан тұтатын осындай үлкен бастаманы біз бірге жүзеге асыра алдық. Бұл жоба 
елімізге шетел инвестициясын, жаңа технологияларды, әлемдік тәжірибені әкеліп, өзара пайдалы 
халықаралық ынтымақтастық пен серіктестіктің жарқын мысалына айналды. Осындай жемісті 
ықпалдастық кен орнын одан әрі қарқында игеруге, оның экономикалық тиімділігін арттыруға, 
сондай-ақ еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға септігін тигізеді деп сенемін”.

“Это событие стало важной вехой в становлении 
и динамичном развитии отечественной нефтегазовой 
отрасли – одного из ключевых сегментов 
национальной экономики. Много сил 
и труда было вложено вами в освоение уникального 
морского месторождения Кашаган, ставшего одним 
из крупных и знаковых проектов независимого 
Казахстана. В те непростые для нашего молодого 
государства годы добыча углеводородов на морском 
шельфе являлась беспрецедентной по своим 
масштабам задачей. Преодолев все трудности, мы 
вместе смогли успешно осуществить столь сложное 
дело, которым будут гордиться наши потомки. 
Данный проект привлек в страну иностранные 
инвестиции, новейшие технологии, мировой опыт 
и стал наглядным примером взаимовыгодного 
международного сотрудничества и партнерства. 
Уверен, что такое продуктивное взаимодействие будет 
способствовать дальнейшему наращиванию добычи 
на месторождении, увеличению его экономической 
отдачи, а также укреплению энергетической 
безопасности нашей страны в целом”. 

“This is an important landmark in the dynamic 
development of the oil and gas industry of Kazakhstan, 
which is one of key sectors of our national economy. 
You worked hard and made a huge contribution to the 
development of the unique Kashagan offshore field, 
which is considered to be one of the major and most 
important projects of independent Kazakhstan. During 
those difficult years, the offshore hydrocarbon production 
was an ambitious challenge for our young state. Together 
we could overcome all difficulties and successfully 
implement such a complex project that our future 
generations would be proud of. This project enabled us 
to attract foreign investments, bring in new technologies 
and international expertise clearly demonstrating the 
benefits of mutually beneficial international cooperation 
and partnership. I am confident that such an efficient 
cooperation will contribute to further production ramp-
up, increase the economic return and strengthen the 
energy security of our country in general”.

Солтүстік Каспий жобасының 25 жылдығына 
арнайы жолдаған құттықтау хатынан

Из текста поздравительного письма 
на 25-летие Северо-Каспийского проекта

Congratulatory message on 25th 

anniversary of the North Caspian Project

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

NURSULTAN NAZARBAYEV
PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN
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“Бүгінде біз Солтүстік Каспий жобасына белсенді атсалысып, 
үлес қоса алатынымызды мақтан тұтамыз және Қазақстан 
Республикасының мұнай-газ өнеркәсібі тарихындағы межесі 
биік мерейлі белес екенін жақсы түсінеміз. Біз Қашаған кен 
орнының еліміздің жедел қарқынмен дамуы үшін маңызды 
энергетика көздерінің біріне айналатынына күмәніміз жоқ. 
Ол Қазақстан экономикасының дамуына шешуші әсер етіп, 
Консорциум акционерлерінің үмітін ақтайды деп сенеміз”

“Сегодня мы гордимся быть частью 
Северо-Каспийского проекта, 
осознавая, что пишем новую главу 
в истории нефтегазовой индустрии 
Республики Казахстан. Мы верим, что 
Кашаган станет одним из основных 
источников энергии дальнейшего 
развития страны, ускорит 
экономический рост Казахстана и 
оправдает ожидания акционеров 
Консорциума”.

“Today, we are proud to be part of the 
North Caspian Project, and to realize 
that we are writing a new chapter in the 
oil and gas history of the Republic of 
Kazakhstan. We believe that Kashagan 
will be one of the main sources of 
energy for the country's continuing 
development, and that it will boost 
the economic growth of Kazakhstan as 
well as meet Consortium Shareholder's 
expectations”.

Солтүстік Каспий жобасының 
25 жылдығына арналған басылымның 
алғысөзінен алынған текст

Из текста предисловия к изданию, 
выпущенному на 25-летие Северо-
Каспийского проекта

Quotation from his foreword to the edition 
dedicated to 25th anniversary of the North 
Caspian Project

БРУНО ЖАРДЭН
НКОК БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРЫ

БРУНО ЖАРДЭН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР НКОК

BRUNO JARDIN
NCOC MANAGING DIRECTOR



04

Солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісу туралы 
келісім аясында жүзеге асырылып келе жатқан 
Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалардың 20 
жылдығына арнайы дайындалған осы басылымды 
ұсынуға өте қуаныштымын. Мұнай және газ 
саласындағы өзінің негізгі қызметінен бөлек, 
«НКОК» компаниясы Қазақстан Республикасының 
экономикасының тұрақты дамуына Консорциум 
үнемі үлес қосуда. Бүгінгі таңда, Жобамыздың 
одан әрі өсу кезеңінде, бұл бағытта жасалған 
қыруар жұмысты еңсере отырып, Солтүстік 
Каспий жобасы аясында жергілікті халықтың 
әл-ауқатын жақсартудың жаңа мүмкіндіктерін 
іздестіруді жалғастырудамыз. Атырау мен 
Маңғыстау облыстарын өз үйіміз деп мақтана айта 
аламыз. Себебі, Жобаның бірінші кезеңін орындау 
барысында жұмыс істеп жүрген үш мыңға жуық 
қызметкеріміз, оған қоса он мыңдаған мердігер 
мен жабдықты жеткізушілер – осы өңірлердің 
тұрғындары. Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобалар «НКОК» компаниясының корпоративтік 
және әлеуметтік жауапкершілігінің негізін құрайды. 
Республикалық және жергілікті атқару органдарымен 
біріге, біз Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобалар бойынша жұмысымызды: мектептер, 
ауруханалар, мәдени орталықтар, жолдар, спорт 
кешендерi және халықтың игілігі үшін қажетті басқа 
да нысандарды салуды жалғастырамыз.

I am happy to present you this special edition dedicated to the 
20th anniversary of Social and Infrastructure Projects under the 
Production Sharing Agreement in respect of the North Caspian Sea. 
Beyond being an oil and gas business, NCSPSA activities contributes 
substantially to the development of Kazakhstan’s economy in a 
sustainable manner. And today, as we progress with the Project 
to expand further, we can look back to summarize a tremendous 
work done and to seek for many new opportunities in delivering 
the benefits of the North Caspian Project to the local community. 
We are proud to call Atyrau and Mangystau our home, with nearly 
three thousand NCOC employees and thousands more contractors 
and suppliers working for the Kashagan Phase 1 as residents of the 
communities here. Social and Infrastructure Projects are an important 
element of NCOC’s corporate and social responsibility commitment 
and in close collaboration with national and local authorities, we 
will continue carrying out SIPs targeted to create schools, hospitals, 
cultural centers, roads, sports and many other facilities that benefit 
the people.

Я очень рад представить вашему вниманию это 
издание, специально выпущенное к 20-летию Проектов 
инфраструктуры и социального назначения в рамках 
Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию. 
Помимо основной деятельности в нефтегазовой отрасли 
Консорциум вносит свой вклад в устойчивое развитие 
экономики Казахстана. Сегодня на пути дальнейшего 
расширения Северо-Каспийского проекта, оглядываясь 
назад, мы видим огромную работу, проделанную в этом 
направлении, и продолжаем искать новые возможности 
для повышения благосостояния местного населения. Мы с 
гордостью называем Атыраускую и Мангистаускую области 
своим домом. Почти три тысячи наших сотрудников и десятки 
тысяч сотрудников подрядных компаний и поставщиков, 
работающих над реализацией Этапа 1, являются жителями этих 
регионов. Проекты инфраструктуры и социального назначения 
составляют важную часть корпоративной и социальной 
ответственности компании НКОК. В тесном сотрудничестве с 
республиканскими и местными исполнительными органами 
мы продолжим работу по строительству школ, больниц, 
культурных центров, дорог, спортивных сооружений и многих 
других объектов, непосредственно улучшающих условия 
жизни людей.

БАЛТАБАЙ ҚУАНЫШЕВ
КОРПОРАТИВТІК ҚЫЗМЕТТЕР 
ЖӨНІНДЕГІ ДИРЕКТОР 

BALTABAI KUANYSHEV
CORPORATE SERVICES DIRECTOR

БАЛТАБАЙ КУАНЫШЕВ
ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ УСЛУГАМ
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Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар 
тобының атынан және өз атымнан, осы мүмкіндікті 
қолданып, жылдар бойы «НКОК» компаниясының 
әлеуметтік бастамаларын сәтті атқаруда барынша 
қадағалап көмек көрсетіп келе жатқан барлық мүдделі 
тараптарға алғысымды білдіргім келеді. Әлеуметтік 
және инфрақұрылымдық жобалар бөлімінің 
басшысы ретінде, Қазақстан жұртшылығына Қашаған 
жобасының игілігін айналамыздағы әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалармен барынша жеткізе 
алдық деп мақтана айта аламын.

1998 жылдан бері, Консорциум Атырау және Ақтау 
қалаларымен шектелмей, сонымен қатар шалғай 
жергілікті мекендерде жолдар, үйлер, мектептер, 
балабақшалар және ауруханалар салып, газ 
құбырларын жүргізгенімен көпшілікке танымал. 
Қауіпсіздігімен қатар сапасына да ерекше назар аудара 
отырып салынған нысандар жергілікті халықтың нақты 
қажеттіліктерін қамтып көңілінен шықса дейміз. 

Осы кітапшаны шығара отырып, біз жұртшылыққа 
жетістіктеріміз бойынша есеп беріп, өзіміздің 
жылы естеліктерімізбен бөлісуді көздедік. 
Біз «НКОК» компаниясында жасалып жатқан 
әлеуметтік-экономикалық міндеттемелеріміз, тиімді 
ынтымақтастық пен ұзақ мерзімді жоспарларымыз 
осы қоғамның ажырамас бөлігі болудың айқын дәлелі 
деп сенеміз. 

Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить от имени всего 
нашего отдела и от себя лично все стороны, вовлеченные в 
успешную реализацию социальных обязательств НКОК, за особое 
внимание и поддержку на протяжении всех лет. Как руководитель 
отдела Проектов инфраструктуры и социального назначения я с 
гордостью могу сказать, что результаты наших проектов повсюду. 
Благодаря им граждане получают ощутимую пользу от Кашагана. 

Начиная с 1998 года Консорциум широко известен своей 
социально-ориентированной деятельностью: построенными 
дорогами, газопроводами, домами, школами, детскими садами 
и больницами, причем не только в городах Атырау и Актау, но 
также и в отдаленных районах. Наряду с безопасностью этих 
объектов мы придаем большое значение и качеству. Каждый 
из них должен соответствовать требованиям и нуждам жителей 
непосредственно этого населенного пункта. 

Выпуская эту брошюру, мы хотим отчитаться перед 
общественностью о результатах проделанной работы и 
поделиться теплыми воспоминаниями с теми людьми, для 
которых мы ее проделали. В НКОК мы верим, что выполнение 
социально-экономических обязательств еще раз подтверждает 
наше намерение стать неотъемлемой частью этого общества. 

On behalf of the SIP Team and on my own behalf, I would like to take 
this opportunity to convey words of gratitude to all our Stakeholders 
and involved parties, who provided special attention and support 
throughout the years for successful implementation of NCOC’s social 
commitments. As a manager of SIP department, I can proudly say 
that the results of the Social and Infrastructure Projects are all around 
us bringing benefits of Kashagan project to Kazakhstan citizens.   

Since 1998, the Consortium is well known for its social activities not 
only in Atyrau and Aktau cities, but also in very remote locations 
of the regions, for the roads, gas pipelines, houses, schools, 
kindergartens and hospitals built. Along with safety we put quality 
of constructed facilities ahead of everything to satisfy particular 
community, considering their needs and concerns.

By issuing this brochure, we would like to report to the local 
communities on our achievements and to share our warm memories 
with the people we work for. In NCOC we truly believe that delivering 
on our socio-economic commitments once again re-confirms our 
commitment for a long-term and fruitful cooperation to become an 
integral part of the communities.

РУСЛАН ӘУБЕКЕРОВ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 
ЖОБАЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ МЕНЕДЖЕР

РУСЛАН АУБЕКЕРОВ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

RUSLAN AUBEKEROV 
NCOC SOCIAL AND INFRASTRUCTURE PROJECTS 
MANAGER 
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Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында Солтүстік Каспийде теңіз мұнай өнеркәсібі болған емес. 
Мұнай табу арманы жетей отырып, жылдар өте келе оған да қол жеткіздік. 1997 жылғы 18 қарашада, Қазақстан 
Республикасы мен әлемнің жетекші мұнай-газ компанияларынан тұратын консорциум ынтымақтастықтың 
құқықтық негізі – Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім (ӨБК) бойынша бітімге келіп, оның 
шеңберінде тәуелсіз жас мемлекеттің тарихындағы ең ірі жобаны тікелей шетелдік инвестициялар тарта отырып 
жүзеге асыру басталды. Және ӨБК-нің 20-бабына сәйкес Консорциумға Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде 
жергілікті халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған инфрақұрылымдық жобалар мен әлеуметтік маңызы 
бар жобаларды (ӘИЖ) жүзеге асыру міндеттемесі жүктелген. 

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шеңберінде «НКОК» компаниясы жыл сайын әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалардың дамуына белгілі бір бюджет бөледі. Осы бюджеттің соңғы 5 жылдағы 
мөлшері 50 млн. АҚШ долларын құрады. Мектептер, балабақшалар, ауруханалар, спорт нысандарын салу, 
сонымен қатар жолдар, электр желілері мен су құбырлары сияқты инженерлік қамсыздандыру жүйелері мен 
жергілікті халыққа пайда тигізетін басқа да инфрақұрылымдық нысандарды салуға арналған қаражат Солтүстік 
Каспий жобасы бойынша негізгі қызмет жүргізіліп жатқан Атырау және Маңғыстау облыстары арасында тең 
бөлінеді. 1998 жыл мен 2018 жыл аралығында 200 әлеуметтік және инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды. 
Әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалған жалпы қаржы 2018 жылдың желтоқсан айында, 
шамамен 620 миллион АҚШ долларын құрады.

Әдетте әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды облыстық әкімдіктер ұсынады. ӨБК мен Оператордың 
тұрақты даму стратегиясының талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін ұсыныстарды «НКОК» компаниясы 
мен ӨБК бойынша Өкілетті Орган талдайды; содан кейін сол ұсыныстар негізінде облыстық әкімдіктермен тығыз 
қарым-қатынаста жобалар әзірленеді. Жобалар бекітілгеннен кейін «НКОК» компаниясы барлық кезеңдер үшін, 
атап айтқанда жобалау және инженерлік әзірленім, келісімшарт беруге арналған тендер, жүзеге асыру және 
тапсыру-қабылдау үшін жауапкершілік атқарады. «НКОК» компаниясының стратегиялық мақсаттары: жергілікті 
қамтуды қолдау және жобаның игілігін ел халқына үнемі жеткізу үшін әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобаларды жүзеге асыру кезінде қазақстандық компаниялары жұмылдыруы қажет. 

КІРІСПЕ
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На заре независимости Казахстана морской нефтяной промышленности на Северном Каспии не 
существовало. Не было ничего кроме мечты найти нефть. Спустя годы мечта стала реальностью. 18 ноября 
1997 года Республика Казахстан и Консорциум ведущих нефтегазовых компаний мира согласовали правовую 
основу, которая послужила началом реализации крупнейшего проекта в истории молодого независимого 
государства с привлечением прямых иностранных инвестиций. И в соответствии со Статьей 20 Соглашения 
о разделе продукции по Северному Каспию (СРП) на Консорциум возложены обязательства по реализации 
проектов инфраструктуры и социального назначения, направленных на повышение благосостояния 
местного населения в рамках Северо-Каспийского проекта.

Согласно СРП НКОК ежегодно выделяет бюджет на реализацию проектов инфраструктуры и 
социального назначения. За последние пять лет этот бюджет составил 50 млн. долларов США. Средства, 
предназначенные для строительства школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, а также таких 
систем инженерного обеспечения, как дороги, линии электропередач, водопроводы, и других объектов 
инфраструктуры для местного населения, распределяются поровну между Атырауской и Мангистауской 
областями, где осуществляется основная деятельность в рамках Северо-Каспийского проекта. В период с 
1998-го по 2018 год было завершено 200 проектов инфраструктуры и социального назначения. Суммарные 
выплаты по этим проектам достигли почти 620 млн. долларов США на декабрь 2018 года.

Проекты инфраструктуры и социального назначения в основном предлагаются областными акиматами. 
Предложения рассматриваются НКОК и полномочным органом в соответствии с требованиями СРП 
и стратегией Оператора по устойчивому развитию для дальнейшей разработки проекта в тесном 
взаимодействии с областными акиматами. После одобрения НКОК несет ответственность за все стадии 
инженерно-технического проектирования, проведение тендера и реализацию под ключ. Для соответствия 
стратегическим целям устойчивого развития НКОК к реализации проектов привлекаются казахстанские 
компании в рамках поддержки развития местного содержания, что оказывает благотворное влияние на 
местное население.

At the dawn of independent Kazakhstan, there was no offshore oil industry in the North Caspian. There was nothing 
but a dream that oil could be found. Since then, a dream has become reality. On November 18, 1997, the Republic of 
Kazakhstan agreed with a Consortium of the world’s leading oil and gas companies on a legal framework – the North 
Caspian Sea Production Sharing Agreement – that paved the way for the largest foreign direct investment project in 
the history of the newly-independent country. And pursuant to PSA Section 20, the Consortium is obliged to undertake 
Social and Infrastructure Projects (SIPs) targeted to deliver the benefits of the North Caspian Project to the local 
community.

Under the North Caspian Sea PSA, NCOC allocates a budget each year for the development of the Social and 
Infrastructure Projects. For the recent 5 years, this budget amounted to US$50 million. The funds (for the construction 
of schools, kindergartens, hospitals, sport facilities, as well as utilities such as roads, electric power and water supply 
lines and other infrastructure designed to benefit the community) are split equally between the Atyrau and Mangystau 
regions, where North Caspian Project activities are centered. Between 1998 and 2018, 200 SIPs were completed. The 
cumulative spend on the Social and Infrastructure Projects has thus reached almost US$620 million as of December 
2018.

Social and Infrastructure Projects are generally proposed by Regional Akimats (governments). Proposals are analyzed by 
NCOC and the PSA Authority to ensure they comply with PSA requirements and the Operator’s sustainable development 
strategy, and are developed into projects in close collaboration with the Oblast Akimats. Once approved, NCOC is 
responsible for all stages of design and engineering, contract tender and execution up to handover. In order to comply 
with the NCOC strategic targets of sustainable growth, the SIPs shall attract local companies to projects’ implementation 
to support the development of local content, demonstrating sustainable benefits for local population.

ВСТУПЛЕНИЕ

INTRODUCTION
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АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 
ЖОБАЛАРЫ
“Осы ерекше, кең ауқымды жобаны жүзеге асыру 
кезеңінің басталуы – Қазақстанның мұнай өндірісі 
тарихындағы жаңа бет, ел экономикасындағы тың 
серпіліс. Атырау тұрғындарының атынан Солтүстік Каспий 
жобасына табыс пен сәттілік тілеймін! Біздің бірлескен 
жұмысымыз ел игілігіне жарап, халықтың мүддесіне 
қызмет етеді деген сенімдемін”.

НҰРЛАН НОҒАЕВ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ 
Солтүстік Каспий жобасының 
25 жылдығына арналған басылымның 
алғысөзінен алынған текст
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ПРОЕКТЫ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

PROJECTS 
IN ATYRAU REGION

“Начало реализации уникального по 
своим масштабам проекта является новой 
страницей в истории нефтяной отрасли 
Казахстана и серьезным подспорьем 
для экономики страны. От имени 
жителей Атырауской области желаю 
Северо-Каспийскому проекту успехов и 
процветания! Верю, что наши совместные 
усилия будут направлены на благо страны 
и в пользу наших граждан”.

“The start of the implementation phase of this 
unique large-scale project is a new page in the 
history of Kazakhstan's oil production and a 
significant support to the country economy. 
On behalf of Atyrau residents, I wish the North 
Caspian Project success and prosperity! I believe 
that our joint efforts are for the benefit of our 
country and in the best interests of our people”.

Из текста предисловия к изданию, 
выпущенному на 25-летие Северо-
Каспийского проекта

Quotation from his foreword to the edition 
dedicated to 25th anniversary of the North 
Caspian Project

НУРЛАН НОГАЕВ
АКИМ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

NURLAN NOGAYEV
AKIM OF ATYRAU REGION
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Ширина ауылындағы орта мектеп 
«НКОК» компаниясының әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалар шеңберінде 
салынып, 2017 жылы пайдалануға берілді. 
Ауданы 1,2 га алаңда жалпы ауданы 
2 100 м2 тең мектеп ғимараты мен 
спортзал және акт залының ғимараттары 
салынды. Сонымен қатар, мектептің 
қажеттіліктері үшін қуаты 10.5 кВт дизельді 
генераторы бар дербес қазандық ғимараты 
салынды. Мектептің аумағында ойын 
және спорт алаңдары бар. Орта мектепте 
1-11 сынып оқушылары оқиды, бұл 
ретте сынып бөлмелері әр сыныптағы 
немесе зертханадағы бала саны 12-ден 
аспайтындай етіп жобаланған.

ОТАРӘЛИЕВ АТЫНДАҒЫ
ОРТА МЕКТЕП
2017 ж. тапсырылған
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Средняя школа в поселке Ширина была построена в рамках 
Проектов инфраструктуры и социального назначения 
компании НКОК и сдана эксплуатацию в 2017 году. 
На площади в 1,2 га было возведено здание школы с 
прилегающими к нему зданиями спортивного и актового 
залов общей площадью в 2 100 м2. Также для нужд школы 
была сооружена автономная котельная с дизельным 
генератором мощностью в 10.5 кВт. На территории 
оборудованы игровые и спортивные площадки. Обучение в 
средней школе ведется c 1-го по 11 класс. При этом классные 
комнаты спроектированы таким образом, что число 
учащихся в каждом классе или лаборатории не должно 
превышать 12 человек.

Secondary school in Shirina village was built as part of NCOC 
Social and Infrastructure Projects and commissioned in 2017. The 
school with an additional building of a gym hall and an auditorium 
with a total area of 2,100 m2 was built on the area of 1.2 ha. Also 
a building of an independent boiler house with 10.5 kW diesel-
generators was built for needs of the school. The school territory 
includes playing and sports grounds located in the school area. 
High school education is conducted for 1-11 grades, while the 
classrooms in the school are designed in a way that number of 
students in each class or laboratory does not exceed 12 people.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ ОТАРАЛИЕВА

M. OTARALIYEV
SECONDARY SCHOOL

Год сдачи – 2017 Handed over in 2017
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Құрылыс алаңы Атырау облысы, Махамбет ауданының Береке ауылында 
орналасқан. Алаңның жалпы ауданы 1,88 га. Аумақта 250 орындық 
мектеп ғимараты, дербес қазандық ғимараты, шағын КТПНГ-6/0.4 кВ 
трансформаторлық қосалқы станция, өрт сөндіруге арналған екі су қазаны 
(2х50), көлемі 12 м3 канализациялық септик және қоқыс контейнерлеріне 
арналған алаң бар. Сонымен қатар, мектеп аумағында жүгіруге арналған 
жолдар, футбол алаңы және басқа да спорт түрлеріне арналған арнайы 
орындар салынған.

БЕРЕКЕ АУЫЛЫНДАҒЫ
ОРТА МЕКТЕП
2017 ж. тапсырылған
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Участок строительства расположен в селе Береке 
Махамбетского района Атырауской области. Общая площадь 
участка составляет 1,88 га. На территории построены здание 
школы на 250 мест, здание автономной котельной, комплектная 
трансформаторная подстанция КТПНГ-6/0.4 кВ, резервуары 
2х50 для противопожарного запаса воды, канализационный 
септик объемом 12 м3 и площадка для мусорных контейнеров. 
Также на территории школы оборудованы беговые дорожки, 
футбольные и другие спортивные площадки.

The total area of the secondary school located in Bereke village 
of Makhambet District is 1.88 ha. This area accommodates 
a school building for 250 places, a boiler house, 10/0.4 kV 
package transformer substation (PTS), 2х50m3 tanks for 
emergency water, 12m3 sewage tank and a site for trash 
containers. In addition the school territory includes running 
tracks, football and other sports grounds constructed on this 
area under the project.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В ПОСЕЛКЕ БЕРЕКЕ

SECONDARY SCHOOL
IN BEREKE VILLAGE

Год сдачи – 2017 Handed over in 2017
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110/10 кВ қосалқы станция алаңы Атырау қаласындағы Лесхоз ықшам ауданы 
маңында, Мостовой коллекторының қасында орналасқан. Алаңның жалпы ауданы 
1,03 га. 

«Атырау қаласы мен Атырау облысының электр желілерін 2010 жылға дейін және 
келешекте 2020 жылға дейін дамыту схемасына» сәйкес Нұрсая ықшам ауданын 
электрмен жабдықтау үшін қуаты 110/10кВ «Нұрсая» қосалқы станциясын салу 
көзделді. Ауданның коммуналдық-шаруашылық тұтынушыларының есептік электр 
жүктемесі 43 МВт тең.

«НҰРСАЯ» (БАТЫС) 
110/10 КВ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫ
2017 ж. тапсырылған
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Площадка подстанции 110/10 кВ расположена в городе 
Атырау в микрорайоне Лесхоз около коллектора Мостовой. 
Общая площадь участка составляет 1,03 га. 

В соответствии со «Схемой развития электрических 
сетей города Атырау и Атырауской области до 2010 года 
и на перспективу до 2020 года» для электроснабжения 
микрорайона Нурсая предусмотрена подстанция «Нурсая» 
мощностью в 110/10 кВ при расчетной электрической 
нагрузке коммунально-бытовых потребителей района 
в 43 МВт.

The 110/10 kV substation site is located in the Leskhoz 
neighborhood of Atyrau, near the collector Mostovoy. 
The total area of the site is 1.03 ha.

In accordance with the “Scheme of development of 
electrical networks of the city of Atyrau and Atyrau 
oblast until 2010 and to the future until 2020”, the 
110/10 kV “Nursaya” substation provides power supply 
to Nursaya micro-district, with a design electrical load of 
household consumers in the area of 43 MW.

ПОДСТАНЦИЯ 110/10кВ 
ПС «НУРСАЯ» (ЗАПАДНАЯ)

110/10KV NURSAYA (ZAPADNAYA) 
SUBSTATION

Год сдачи – 2017

Handed over in 2017
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Атырау қаласының облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы өңірдегі төтенше 
жағдайлардың алдын алу – жұқпалы аурулардың алдын алу, оқшаулау және емдеу, 
техногендік және дүлей апаттардан зардап шеккендерді заманауи деңгейде емдеу 
жөніндегі негізгі мекемеге айналды. 

Бұнда қабылдау-қарау бокстары, келушілерге арналған жайлар, қарқынды терапия 
бөлімшелері, клиникалық-диагностикалық зертхана, микробиологиялық топ, 
диагностикалық бөлімше, зарарсыздандыру бөлімшесі бар, бір сөзбен айтқанда – 
халыққа толыққанды медициналық қызмет көрсету үшін қажеттің бәрі бар кешен. 

Қазіргі уақытта аурухананың жаңа ғимаратында жұқпалы ауруларды емдеумен 
қатар кардиологиялық, эндокриндік, хирургиялық, оториноларингологиялық, 
травматологиялық бағыттарда медициналық көмек көрсетілуде. Сондай-ақ жан сақтау 
бөлімі мен ота жасау блогы ұйымдастырылды. Осы ғимаратта көрсетілетін қызмет 
саласының кеңеюі және халыққа көрсетілетін медициналық көмек көлемінің өсуі 
– ең алдымен, «НКОК» компаниясының еңбегі, өйткені аурухананың стандарттарға 
сәйкес келетін заманауи типтік ғимараты емделушілер мен қызметкерлердің игілігіне 
қарқынды қызмет етуде.

2016 ж. тапсырылған

ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАР АУРУХАНАСЫ
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Областная инфекционная больница Атырау стала основным 
учреждением по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе, 
профилактике, локализации и лечению инфекционных заболеваний, 
лечению пострадавших от техногенных и стихийных бедствий на 
современном уровне. 

Здесь расположены приемно-смотровые боксы, помещения для 
посетителей, отделения интенсивной терапии, клинико-диагностическая 
лаборатория, микробиологическая группа, диагностическое отделение, 
стерилизационное отделение, словом – все, что требуется для 
полноценного медицинского обслуживания населения. 

В данное время в новом здании больницы наряду с инфекционным 
профилем оказывается медицинская помощь по кардиологическому, 
эндокринологическому, хирургическому, оториноларингологическому, 
травматологическому профилю. Также организовано реанимационное 
отделение и операционный блок. Расширение профиля и увеличение 
объема предоставляемой медицинской помощи населению в стенах 
данного здания – это, в первую очередь, заслуга компании НКОК, ведь 
современное, соответствующее стандартам типовое здание больницы 
прекрасно функционирует на благо пациентов и сотрудников.

Regional Infectious Diseases Hospital in Atyrau city has 
become the main institution preventing the emergency 
situations in the region – it provides up-to-date level 
services in prevention, localization and treatment of 
infectious diseases, as well as treatment of casualties 
from any man-made and natural disasters. 

Receiving-examination rooms, premises for visitors, 
intensive care units, a clinical diagnostic laboratory, 
a microbiological group, a diagnostics section and 
a sterilization room - all these are located in one 
building.

Currently, along with infectious disease profile, 
the medical care in the new hospital is provided 
under the cardiology, endocrinology, surgery, 
otorhinolaryngology and traumatology profiles. It 
also has the intensive care and surgery departments. 
Expanded profile and increased volume of the medical 
care provided to population by the hospital has 
become possible primarily thanks to NCOC’s support, 
as the modern and standard-compliant medical facility 
works perfectly to meet the needs of both patients and 
staff.

Год сдачи – 2016

Handed over in 2016

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

INFECTIOUS DISEASES HOSPITAL
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Дарынды балаларға арналған Кіші өнер 
академиясының 75 орындық жатақханасы 
2014 жылдың сәуір айында пайдалануға берілді. 
Жатақхананың үш қабатты ғимаратында 
тәрбиеленушілерге арналған бөлмелер, кең де 
жарық асхана, медпункт, сабақ оқуға арналған 
кабинеттер және кір жуу бөлмесі қарастырылған. 

Кіші өнер академиясы тәрбиеленушілердің 
шеберлік мектебі болып табылады, ол – болашақ 
суретшілердің, музыканттардың, әншілердің, 
бір сөзбен айтқанда өңірдің өнерлі өрендерінің 
алтын бесігі. «НКОК» компаниясы осы дарынды 
жастарды дайындау жүйесінің бір бөлігі болып, 
академия тәрбиеленушілерінің жайлы тұруы мен 
өнерлерін шыңдауларына өз үлесін қосқанына 
қуанышты.

Общежитие на 75 мест Малой академии искусств одаренных 
детей было сдано в эксплуатацию в апреле 2014 года. В 
трехэтажном здании общежития имеются жилые комнаты 
для воспитанников, просторная светлая столовая, медпункт, 
кабинеты для занятий и прачечная. 

Малая академия искусств является настоящей школой 
мастерства для многих ее воспитанников. Это колыбель 
будущих художников, музыкантов, певцов, словом, 
представителей творческой силы региона. Компания НКОК рада 
быть частью этой системы подготовки талантливой молодежи 
и внести свой вклад в создание условий для комфортного 
проживания и творческого развития учащихся академии.

A 75 beds dormitory for Small Academy of Arts for gifted children 
was commissioned in April 2014. Living rooms for students, a large 
and bright dining room, a first-aid post, study rooms and a laundry 
room are located in three-storey dormitory building. 

The Small Academy of Arts has become a real school of excellence 
for many of its students, a home for future painters, musicians, 
singers, in other words - representatives of region's “creative mind”.  
NCOC is pleased to be part of the creative youths training system 
and to contribute to comfortable living and creative study of 
academy students.

НҰРҒИСА ТІЛЕНДИЕВ АТЫНДАҒЫ 
КІШІ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН 
ЖАТАҚХАНА

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ МАЛОЙ 
АКАДЕМИИ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ НУРГИСЫ ТЛЕНДИЕВА

DORMITORY 
FOR NURGISSA TLENDIYEV 
SMALL ACADEMY OF ARTS

2014 ж. тапсырылған

Год сдачи – 2014
Handed over in 2014
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«НКОК» компаниясы 2014 жылы Атырау қаласындағы Облыстық 
балалар ауруханасына күрделі жөндеу жүргізді. 250 адам қабылдауға 
есептелген емханасы бар, 170 орындық аурухана ғимараты 
1974 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 1980 жылы аурухананың 
қолданыстағы ғимаратында қосымша хирургиялық бөлімше, жан 
сақтау және қарқынды терапия бөлімшесі орналастырылды, сонымен 
қатар сол алаңдағы кереуеттер қоры 170 орынға кеңейтілген.

«НКОК» компаниясы жүргізген кешенді күрделі жөндеу барысында 
технологиялық жабдықтар, медициналық жиһаз және медициналық 
жабдықтар жаңартылды. Сонымен қатар, аурухананың 110 орындық 
жаңа корпусының құрылысын ескере отырып, оның бүкіл кешенінің 
функционалдық құрылымы толық байланыстырылды.

2014 жылы тапсырылған

ОБЛЫСТЫҚ БАЛАЛАР АУРУХАНАСЫ
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Компания НКОК провела капитальный ремонт областной 
детской больницы в городе Атырау в 2014 году. Здание 
больницы на 170 коек с поликлиникой на 250 посещений 
эксплуатируется с 1974 года. В 1980 году в существующем 
здании были дополнительно размещены хирургическое 
отделение, отделение реанимации и интенсивной 
терапии, а также расширен коечный фонд до 170 коек при 
существующих площадях.

Компанией НКОК был произведен капитальный ремонт 
больницы с заменой технологического оборудования, 
медицинской мебели и медицинского оборудования. Также 
была осуществлена увязка функциональной структуры всего 
комплекса больницы с учетом строительства нового корпуса 
на 110 коек.

NCOC conducted a major repair of the Atyrau Regional Children's 
Hospital in 2014. The hospital building for 170 beds with a 
polyclinic for 250 patients was in operation since 1974. In 1980, 
the existing hospital building additionally housed the surgery 
department, intensive care and reanimation unit, and also 
expanded number of beds to 170 in existing premises.

The hospital was completely repaired with the replacement 
of technological equipment, medical furniture and medical 
equipment. The functional structure of the entire hospital complex 
was also linked to a newly constructed building with 110 beds.

Год сдачи – 2014
Handed over in 2014

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ATYRAU REGIONAL 
CHILDREN’S HOSPITAL
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Балабақша қаланың оңтүстік шетіндегі Дамба елді 
мекенінде орналасқан.

Арнайы жоба бойынша салынған балабақша 
ғимаратында өзінің қысқы бағы, психология бөлмесі, 
медициналық бекет, көкөніс қоймасы, қазандық, 
сыйымдылығы 50 м3 су жинағыш қазан және 
сыйымдылығы 15 м3 екі ауыз су қазаны бар. Сондай-ақ, 
балабақша аумағында балаларға арналған, ауданы 40 м2 
тең шатырлы тоғыз ойын алаңы бар.

Детский сад расположен на южной окраине города Атырау в 
поселке Дамба.

В здании детского сада, построенном по специальному проекту, 
есть зимний сад, комната психологии, медицинский пункт, 
овощехранилище, котельная, накопительная емкость на 50 м3 и 
два резервуара питьевой воды на 15 м3. Также на территории 
детского сада расположены девять детских площадок 
площадью в 40 м2, оборудованных навесами.

The kindergarten is located in the southern outskirts of Atyrau, 
in the village of Damba.

Built under a special project, the kindergarten has its own 
winter garden, psychology room, first aid post, vegetable 
storage, boiler room, 50 m3 accumulation tank and two tanks 
for drinking water with the capacity of 15 m3. Nine playgrounds 
equipped with a 40 m2 canopy are also located on the territory 
of the kindergarten.

2011 жылы тапсырылды

Год сдачи – 2011 Handed over in 2011

ДАМБА ЕЛДІ МЕКЕНІНДЕГІ 
БАЛАБАҚША

ДЕТСКИЙ САД 
В ПОСЕЛКЕ ДАМБА

KINDERGARTEN 
IN DAMBA
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«Атырау қаласындағы №3 орта мектепті күрделі жөндеу» 
жұмыс жобасы 2010 жылы ойдағыдай орындалған. 
Жоба бойынша ішкі коммуникация толық ауыстырылды, 
жиһаз бен керек-жарақтар жаңартылды, сонымен қатар 
ғимараттың қасбеті әрленді, төбесі ауыстырылды және 
шарбақ орнатылды.

Спорт залында арнайы заманауи төсеніш жайылды. 

№3 ОРТА МЕКТЕП
2010 ж. тапсырылған
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Рабочий проект «Капитальный ремонт СШ №3 в г. Атырау» был 
успешно выполнен в 2010 году. По проекту были полностью 
заменены внутренние коммуникации, мебель и инвентарь, а 
также произведена отделка фасада здания, замена кровли и 
установка ограждения.

В спортивном зале применено специальное современное 
покрытие.

The major repair of Secondary School No. 3 in Atyrau was 
successfully completed in 2010. As part of the project, the 
school roof, internal utilities, furniture and equipment were 
completely replaced, while the facade of the building was 
also renovated, including fencing.

In addition, special up-to-date flooring was installed in the 
school gym.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3

SECONDARY SCHOOL NO.3

Год сдачи – 2010

Handed over in 2010
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Қазақ-түрік лицейінде оқушыларды оқу-тәрбиелеу процесінің жағдайларын 
жақсарту, сонымен қатар жатақханада тұратын оқушылардың жағдайларын 
жақсарту мақсатында жүргізілген күрделі жөндеу 2008 жылы аяқталды.

Облыстық қазақ-түрік лицейі дарынды балаларды барлық жалпы білімдік пәндер 
бойынша қазақ, ағылшын, орыс және түрік тілдерінде оқытады. 

Бас ғимараттың 1-қабатында оқу кабинеттері, кітапхана, медпункт, кір жуу орны, 
санитарлық тораптар; 2-қабатында оқу кабинеттері мен асхана; 3-қабатында акт 
залы мен оқу кабинеттері орналасқан. Лицейдің екінші ғимаратында спорт залы, 
асхана мен оның қосалқы жайлары, бастапқы әскери даярлық сыныптары және 
100 орындық жатақхана орналасқан.

Арнайы білім беру бағдарламасы бойынша математика, химия, физика, 
информатика және биология сияқты техникалық пәндер ағылшын тілінде 
оқытылады және мұғалімдер тәрбиеленушілерді олимпиадаларға және ұлттық 
бірыңғай тестілеуге дайындау жұмысын үздіксіз жүргізеді. Мұғалімдер мен 
оқушылардың иелігінде арнайы жабдықтармен жарақталған химия, биология 
және физика зертханалары, компьютерлік сынып және интерактивтік тақталары 
бар 13 кабинет бар.

Қазақ-түрік лицейі ашылған кезден бастап білім беру саласында әрдайым жоғары 
көрсеткіштерге қол жеткізе отырып, Атырау облысының жетекші оқу орны ретінде 
танылды.

2008 ж. тапсырылған

ҚАЗАҚ-ТҮРІК ЛИЦЕЙІ 
БІЛІМ ИННОВАЦИЯ ЛИЦЕЙІ
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Капитальный ремонт Казахско-турецкого лицея был проведен 
с целью улучшения условий учебно-воспитательного процесса 
и проживания иногородних учащихся лицея в общежитии.

Областной казахско-турецкий лицей (ныне Білім Инновация 
Лицейі) обучает одаренных детей по углубленной программе 
по всем общеобразовательным предметам на казахском, 
английском, русском и турецком языках. 

В главном корпусе на 1 этаже расположены учебные 
кабинеты, библиотека, медпункт, прачечная, санитарные 
узлы; на 2-м – учебные кабинеты, столовая; на 3-м – актовый 
зал и учебные кабинеты. Во втором корпусе лицея находятся 
спортивный зал, столовая с вспомогательными помещениями, 
классы начальной военной подготовки и общежитие 
на 100 мест.

По специальной программе образования такие технические 
предметы, как математика, химия, физика, информатика и 
биология, преподаются на английском языке, и педагогами 
ведется непрерывная работа по подготовке воспитанников 
к олимпиадам и единому национальному тестированию. В 
распоряжении педагогов и учащихся имеются оснащенные 
специализированным оборудованием лаборатории химии, 
биологии и физики, компьютерный класс и 13 кабинетов с 
интерактивными досками.

Неизменно добиваясь высоких результатов в сфере 
образования, за годы своей деятельности казахско-турецкий 
лицей завоевал репутацию ведущего учебного заведения 
Атырауской области.

Major repair of the Kazakh-Turkish Lyceum was completed in 2008 
in order to improve the process of the Lyceum students' education 
and living conditions for non-residents.

The Regional Kazakh-Turkish Lyceum (now Bilim-Innovation 
Lyceum) provides education to gifted children using advanced 
program in all academic subjects in Kazakh, English, Russian and 
Turkish. 

The main three-storey building has classrooms, a library, a first-
aid post, a laundry room and sanitary facilities on the first floor, 
classrooms, a dining room on the second, and an auditorium 
and classrooms on the third floor. A gym, a dining room, classes 
for military training and a 100 beds dormitory are located in the 
adjacent building. 

According to lyceum's special education program, technical 
subjects like mathematics, chemistry, physics, computer skills 
and biology are taught in English. Teachers work continuously to 
prepare students for Olympiads and University admission tests. 
Specially equipped chemistry, biology and physics labs, computer 
class, and 13 classrooms with interactive whiteboards are provided 
for the benefits of teachers and students.

Over the years, consistently achieving high results in educational 
field, the Kazakh-Turkish Lyceum established a reputation as a 
leading educational institution in Atyrau Region.

Год сдачи – 2008

Handed over in 2008

КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ ЛИЦЕЙ  
БІЛІМ ИННОВАЦИЯ ЛИЦЕЙІ

KAZAKH-TURKISH LYCEUM  
BILIM-INNOVATION LYCEUM



28

Консорциум міндеттемелері шеңберінде 
2008 жылы Атырау қаласында жалпы ауданы 
2 815 м2 тең Қан орталығы ғимараты пайдалануға 
берілді. Үш қабатты негізгі ғимаратта донорды 
жинақтау, қан дайындау жөніндегі бөлімшелер, 
сонымен қатар инфекциялар мен вирустар анықтау 
жөніндегі түрлі зертханалар орналасқан. Сонымен 
бірге Қан орталығының аумағында дезинфекция 
бөлімі жанында екі автокөлікке есептелген 
гаражбен қатар орналасқан кір жуу бөлімі бар. 

Қан қызметі денсаулық сақтау саласындағы 
ең маңызды қызметтердің бірі болып табылады, 
оның мақсаты – бейбіт өмірде және төтенше 
жағдайларда көмек көрсету үшін қан мен оның 
компоненттерінің қауіпсіздігін, сапасын және 
қолжетімді болуын қамтамасыз ету. Қазіргі уақытта 
Атырау қаласындағы Қан орталығы өңірдің 
қанға деген қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 
білікті мамандармен және қажетті жабдықтармен 
қамсыздандырылған. 

ҚАН ОРТАЛЫҒЫ
2008 ж. тапсырылған
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В рамках обязательств Консорциума в 2008 году было сдано 
в эксплуатацию здание Центра крови в Атырау общей 
площадью в 2815 м2. Основное здание в три этажа вмещает в 
себя отделения по комплектованию донора, заготовке крови, 
а также различные лаборатории по выявлению инфекций и 
вирусов. Кроме того, на территории Центра крови имеется 
прачечная при отделении дезинфекции, соединенная гаражом 
на два автомобиля. 

Служба крови является одной из важнейших отраслей 
здравоохранения, миссия которой – обеспечение 
безопасности, качества и доступности крови и ее 
компонентов для оказания помощи в мирное время и при 
чрезвычайных ситуациях. В настоящее время Центр крови в 
Атырау укомплектован квалифицированным персоналом и 
необходимым оборудованием для обеспечения нужд региона 
в крови. 

As part of commitments of the Consortium, the building of Atyrau 
Blood Center with a total area of 2,815 m2 was commissioned 
in 2008. The main three-storey building consists of the donor 
recruitment and blood preparation units, as well as various 
laboratories to indicate infections and viruses. Also a laundry is 
located on the territory of Blood Center's disinfection unit which is 
connected to a garage for two cars. 

Blood service is one of the most important sectors of health care, 
with the mission to ensure safety, quality and availability of blood 
and its components to deliver care in peacetime and in emergency 
situations. Currently, Atyrau Blood Center is staffed by qualified 
personnel and with necessary equipment to meet the region's need 
in blood. 

ЦЕНТР КРОВИ BLOOD CENTRE
Год сдачи – 2008 Handed over in 2008
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Әлеуметтік инфрақұрылым жобалары шеңберінде («Теңізшевройл» ЖШС бірлесіп) салынған 
«Атырау» дене шынықтыру-сауығу орталығы (ДСО) сол кезде облыс тұрғындарына арналған 
әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалардың алғашқысы болды. 

«Атырау» ДСО 1998 жылы Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтарының спортқа деген 
қызығушылығын ескере отырып жобаланып салынды. Орталықта келушілер жанкүйерлер 
үшін 1500 орындық трибуналары бар үлкен спорт залын пайдалана алады. Бұл залда 
республикалық, сондай-ақ, халықаралық деңгейдегі біріншіліктер өткен. Сонымен қатар, 
«Атырау» дене шынықтыру-сауығу орталығында бокс, көркем гимнастика, шығыс жекпе-
жек спорт түрлеріне арналған бөлек залдар бар. 25-метрлік жүзу бассейнін ерекше атап өтуге 
болады, сол кезде қалада бірегей болған бұл бассейнде де халықаралық жарыстар өткен.

«Атырау» дене шынықтыру-сауығу орталығы күні бүгінге дейін қала тұрғындарының 
спортпен шұғылданатын, бос уақыттарын өткізетін және ата-аналар балаларына үлкен 
үміт артып, оларды түрлі спорт секцияларына апаратын сүйікті орны болып табылады. 
Дене шынықтыру-сауығу кешенінің басшылығы мен жаттықтырушылар штабы өздерінің 
спорт шеберлерін, соның ішінде үлкен спорттағы алғашқы қадамдарын, Солтүстік Каспий 
бойынша өнім бөлісу туралы келісім шеңберінде салынған, осы нысанда басқан олимпиада 
ойындарының жүлдегерлерін мақтан тұтады. 

«АТЫРАУ» ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 
ЖӘНЕ САУЫҒУ ОРТАЛЫҒЫ
1998 ж. тапсырылған
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ФОК «Атырау», построенный в рамках реализации проектов 
социальной инфраструктуры (совместно с ТОО «Тенгизшевройл»), 
стал первым детищем в этой сфере и ознаменовал собой начало 
тогда еще нового для населения области проекта. 

Комплекс был спроектирован и построен в 1998 году с 
учетом растущего интереса горожан и гостей Атырау к спорту. 
В распоряжении посетителей имеется большой спортзал 
для игровых видов спорта с трибунами для болельщиков 
вместимостью до 1500 человек. Этот зал принимал в своих 
стенах турниры как республиканского, так и международного 
значения. Также в ФОК «Атырау» имеются отдельные залы для 
занятия боксом, художественной гимнастикой, восточными 
единоборствами и другими видами спорта. Стоит особо отметить 
25-метровый плавательный бассейн, также принимавший 
международные старты, и не имевший в то время аналогов в 
городе.

По сей день ФОК «Атырау» является одним из любимых мест 
горожан для занятий спортом, проведения досуга. Сюда же 
родители ведут своих детей в различные спортивные секции с 
надеждой на будущие достижения. Руководство физкультурно-
оздоровительного комплекса и весь тренерский штаб гордится 
мастерами спорта, включая призеров олимпийских игр, которые 
делали свои первые шаги в большом спорте именно в этом 
комплексе, построенном в рамках Соглашения о разделе 
продукции по Северному Каспию. 

Atyrau Sports and Health Complex built as part of Company's 
Social and Infrastructure Projects ( jointly with Tengizchevroil LLP) 
became the first SIP and marked the beginning of a new project for 
citizens.

The complex was designed and built in 1998 to respond to the 
growing interest of Atyrau citizens and guests in sports. Citizens 
can visit a big hall for team sports with stands for fans with the 
capacity of up to 1,500 people. This hall has hosted numerous local 
and international tournaments. Also, Atyrau Sports and Health 
Complex has separate halls for boxing, artistic gymnastics, martial 
arts and other sports. A 25-meter swimming pool also hosted 
international competitions and had no equals in city in those years.

Now, Atyrau Sports and Health Complex is one of the favourite 
places of citizens for sports and leisure activities, as well as the 
place where parents bring their children to attend various sports 
clubs hoping for their future sports achievements. Sports and 
Health Complex Management and all coaching staff are proud of 
the masters of sports, including the Olympic Games winners, who 
took their first steps in elite sports in this gym, built under the 
North Caspian Production Sharing Agreement.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АТЫРАУ»

ATYRAU SPORTS 
AND HEALTH COMPLEX

Год сдачи – 1998

Handed over in 1998
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МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
ЖОБАЛАР
“Маңғыстау облысы мен «НКОК» компаниясының ынтымақтастығына 
20 жыл толып отыр. Осы атаулы кезең бойы, Компания өңірдің дамуына 
бірнеше жүз миллион доллар қаржы салды. Соңғы үш жылда жалпы 
көлемі 75 миллион АҚШ долларына тең инвестиция жасады. «НКОК» 
компаниясы тарапынан жүздеген Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жоба жүзеге асырылды, олардың ішінде: дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернат, жас мамандардың жатақханасы, мектептер, 
балабақшалар, спорт кешендері, тұрғын үйлер және көптеген басқа 
нысандар бар. Бұл – біздің Президентіміздің жобасы, еліміздің, тәуелсіз 
Қазақстанның дамуына қуатты серпін беруші жоба”.

Солтүстік Каспий жобасының 
25 жылдығына арналған 
құттықтау сөзінен

ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ 
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ПРОЕКТЫ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

PROJECTS
IN MANGYSTAU OBLAST

“Мангистауская область сотрудничает с НКОК на 
протяжении 20 лет. С того времени компания 
инвестировала несколько сотен миллионов 
долларов на развитие региона. Только за последние 
три года сумма инвестиций составила 75 миллионов 
долларов США. За годы сотрудничества НКОК 
реализовала около 100 проектов инфраструктуры 
и социального назначения. Среди них школа-
интернат для одаренных детей, общежитие 
для молодых специалистов, школы, детские 
сады, спорткомплексы, жилые дома и многие 
другие объекты. Это проект нашего Президента, 
крупнейший проект, который дает мощнейший 
импульс развитию нашей страны, независимого 
Казахстана”.

 “Mangystau Region works in cooperation with NCOC 
for 20 years. Since that time, Company invested several 
hundred million dollars to development of the region. 
In last three years, investments totaled 75 million US 
dollars. During years of cooperation, NCOC delivered 
about 100 Social and Infrastructure Projects, including 
a boarding school for gifted children, a dormitory 
for young specialists, schools, kindergartens, sport 
complexes, houses and many other facilities. It is our 
President's project, the largest project that gives a 
most powerful impetus to the development of our 
country, independent Kazakhstan”. 

Из текста поздравления на 25-летие 
Северо-Каспийского проекта

Quotation from his speech at celebration of 
25th anniversary of the North Caspian Project

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ
АКИМ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

YERALY TUGZHANOV
AKIM OF MANGYSTAU OBLAST 
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Осы жоба бойынша келесі жұмыс көлемдері жоспарланған:

1. 4 және 4А ықшам аудандарында «Жартас жолының» алаңын абаттандыру.

2. «Жеңіс» саябағын абаттандыру бойынша ағымдағы жөндеу.

3. 14 және 15 ықшам аудандарының бойындағы жағалауды абаттандыру.

Жоба бойынша көру алаңдары мен жаяужолдарды, үңгір ішін, автокөліктерге арналған 
кірме жолдарды абаттандыру, трансформаторлық қосалқы станцияны, операторлық 
бекетті және полиция бекетін қосу көзделген. 1-ықшам ауданы жағындағы шығыс 
бөлігінде басты жолмен жанасқан, мүгедектердің және қозғалысы шектеулі тұрғындар 
тобының көліктеріне арналған орындары бар автокөлік тұрағы қарастырылған.

Жобаның аяқталуы 2019 жылға жоспарланған.

«ЖАРТАС ЖОЛЫ» ЖОБАСЫ
Құрылысы 2018 жылы басталды
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По данному проекту запланированы следующие виды работ:

1. Благоустройство участка «Скальная тропа» 
в микрорайонах 4 и 4А;

2. Текущий ремонт по благоустройству «Сквера Победы»;

3. Благоустройство набережной вдоль 14-го и 15-го 
микрорайонов.

Проектом предусматривается благоустройство смотровых 
площадок и тротуаров, пещеры, подъездной автодороги, 
трансформаторной подстанции, операторной и пункта 
полиции. Для стоянки автомобилей в восточной части со 
стороны 1-го микрорайона предусмотрена парковка с 
местами для инвалидов и маломобильных групп населения, 
примыкающая к главной дороге.

Завершение проекта запланировано на 2019 г.

The following scope of work is scheduled under this project:

1. Landscaping of Skalnaya Tropa coast line in micro-districts 
4 and 4A

2. Routine repair works on landscaping of Victory Square

3. Improvement of embankment along micro-districts 
14 and 15.

The project provides improvement of the observation decks 
and footpaths, access road, transformer substation, control 
room and police station as well as improvements inside the 
cove. Improvements also include a parking area for people with 
disabilities and citizens with limited mobility located in the eastern 
part of micro-district 1 with access to the main road.

Completion of the project is scheduled for 2019.

ПРОЕКТ «СКАЛЬНАЯ ТРОПА»

SKALNAYA TROPA PROJECT 
IN AKTAU CITY

Начат в 2018 году

Started in 2018
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2017 жылы салынған бұл нысан Маңғыстау облысындағы 
Қазақстан халықтары Ассамблеясының ортақ үйі болып 
табылады. «Достық үйінің» құрылысы Қазақстан 
халықтарының ұлттық мәдениетін, тілдерін және салт-
дәстүрлерін жан-жақты дамытуға қатысты мемлекеттік 
ұлттық саясаттың жүзеге асырылуына ықпал етеді. Осы 
сарайда 20-дан астам этномәдени қоғамдастықтың, 
шығармашылық топтың және үкіметтік емес ұйымның 
бастамалары жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, осы 
әлеуметтік нысан Ардагерлер кеңесінің, Қазақ тілі қоғамының 
және «Азаматтық Альянс» заңды тұлғалар бірлестігінің үйіне 
айналды. 

ДОСТЫҚ ҮЙІ
2017 ж. тапсырылған
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Этот объект, построенный в 2017 году, является общим домом 
для Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области. 
Строительство «Дома дружбы» способствовало реализации 
государственной национальной политики во всестороннем 
развитии национальных культур, языков и традиций 
народа Казахстана. В стенах этого дворца воплощаются в 
жизнь инициативы более 20-ти этнокультурных сообществ, 
творческих групп и неправительственных организаций. Также 
этот социальный объект стал домом для Совета ветеранов, 
Общества казахского языка и таких объединений юридических 
лиц, как «Гражданский Альянс».

This facility, built in 2017, is a home for the Assembly of Nations 
of Kazakhstan in Mangystau Region. The construction of House 
of Friendship contributed to the implementation of the state 
national policy in the comprehensive development of national 
cultures, languages and traditions of Kazakhstan nations. Initiatives 
of more than 20 ethnocultural communities, creative groups, and 
non-governmental organizations are being implemented within 
the walls of the house. Also, this social facility became home for 
Council of Veterans, Kazakh Language Society and `Civil Alliance' 
Association of legal entities.

ДОМ ДРУЖБЫ

HOUSE OF FRIENDSHIP
Год сдачи – 2017

Handed over in 2017
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Жаңа көп функциялы спорт кешені Ақтау қаласының 33-ықшам ауданында 
2,5 га алаңда орналасқан және әйнек пен бетоннан жасалған ауқымды 
құрылыстан тұрады. Нысан кәсіби спорт шараларын ұйымдастыруға, қала 
тұрғындарының дене шынықтыру және сауығу жаттығуларымен айналысуына, 
сонымен қатар ауқымды спорт және мәдени-көпшілік іс-шараларын өткізуге 
арналған. Спорт кешенінің аумағында спорт алаңшалары, кең автотұрақ, 
532 орындық тұрақты және жиналмалы трибуналары бар әмбебап спорт залы 
қарастырылған. Кешенде аэробика мен балаларға арналған фитнестен бастап 
шығыс жекпе-жек спорт түрлері мен командалық спорт түрлеріне дейінгі 
көпшілікке ұнайтын түрлі залдар бар.

«МАҢҒЫСТАУ-АРЕНА»
КӨП ФУНКЦИЯЛЫ СПОРТ КЕШЕНІ
2017 ж. тапсырылған 
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Новый многофункциональный спортивный комплекс 
расположен на 2,5 гектарах земли в 33 микрорайоне города 
Актау и представляет собой массивное сооружение из 
стекла и бетона. Объект предназначен для организации 
занятий профессиональным спортом, физической культурой 
и оздоровления населения города, а также для проведения 
масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
На территории комплекса предусмотрены спортивные 
площадки, просторная парковка, универсальный спортивный 
зал со стационарными и трансформирующимися трибунами на 
532 места. Также здесь представлены самые различные залы 
для популярных видов спорта: от аэробики и детского фитнеса 
до восточных единоборств и командных видов спорта.

The new multifunctional sport complex is located in micro-
district 33 of Aktau on the are of 2.5 ha and it represents a solid 
structure made of glass and concrete. The facility is designed 
for organization of large sport and cultural events, as well as for 
professional sports, physical culture and for promotion of healthy 
life style among city residents. It includes open sport areas, a 
large parking area and a multipurpose sports hall with fixed and 
transforming tiers for 532 visitors. The complex has different 
sections for popular types of sport: from aerobics and children's 
fitness up to gyms for martial arts and team sports.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«МАНГИСТАУ АРЕНА»

MANGYSTAU ARENA 
MULTIFUNCTIONAL 
SPORTS COMPLEX

Год сдачи – 2017 Handed over in 2017
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7 000 м2 ауданда орналасқан екі қабатты ғимарат қажетті инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етілген. Бұл кешенде спорт және тренажерлар залдары, 
жаттықтырушылардың бөлмелері, киім ауыстыратын бөлмелер, душ бөлмелері, 
буфет, техникалық персоналдың бөлмесі, дәрігер кабинеті және дене шынықтыру 
үшін қажет көптеген керек-жарақтар бар. Жобада аумақты абаттандыру, автономды 
жылыту қазандығы және шағын трансформаторлық қосалқы станция, сонымен 
қатар 30 орындық автотұрақ алаңы қоса қарастырылған. Кешен бір мезгілде 
сағатына 80 адамға дейін қабылдай алады, олар үшін гимнастикамен, мини-
футболмен, баскетболмен, волейболмен және ауыр атлетикамен айналысу үшін 
қажетті жағдайлар жасалған. 

ТАУШЫҚ АУЫЛЫНДАҒЫ
ЖАБЫҚ ӘМБЕБАП СПОРТ КЕШЕНІ
2015 ж. тапсырылған 
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Двухэтажное здание, расположенное на площади около 
7 000 м2, обеспечено всей необходимой инфраструктурой. 
Здесь находятся спортивные и тренажерные залы, тренерские 
комнаты, раздевалки, душевые, буфет, комната технического 
персонала, кабинет врача – одним словом все, что требуется 
для совершенствования физической культуры. Проектом также 
были предусмотрены благоустройство территории, сооружение 
автономной котельной, комплектной трансформаторной 
подстанции и площадки для парковки автомобилей на 30 
мест. Комплекс способен одновременно принимать в час 
до 80 человек, для которых созданы условия для занятий 
гимнастикой, мини-футболом, баскетболом, волейболом и 
тяжелой атлетикой. 

Two-storey building, located on the area of   about 7,000 m2, is 
provided with all necessary infrastructure. Sports halls and gyms, 
coaching rooms, locker rooms, showers, canteen, technical staff 
room, medical office as well as many other units for improving 
physical culture. Project also included landscaping, stand-alone 
boiler house and package transformer substation as well as parking 
area for 30 cars. The complex is capable of simultaneously receiving 
up to 80 people per hour for practising gymnastics, mini-football, 
basketball, volleyball and weightlifting. 

КРЫТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
В ПОСЕЛКЕ ТАУЧИК

INDOOR MULTIPURPOSE
SPORTS COMPLEX 
IN TAUCHIK SETTLEMENT

Год сдачи – 2015 Handed over in 2015
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Пайдалануға берілген, әрқайсысы 
280 орындық балабақшалар – 
Солтүстік Каспий жобасының 
Операторы «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани» компаниясының Атырау 
мен Маңғыстау облыстары халқының 
әл-ауқатын жақсартуға бағытталған 
әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобаларды орындау бағдарламасына 
қосқан кезекті сүбелі үлесі. 
Пайдалануға берілген нысандар – 
балаларға арналған шатырлы ойын 
алаңдары, медициналық кабинеттері, 
жетілдірілген шаруашылық бөлімі 
және басқа да инфрақұрылымдық 
жайлары бар тұтас кешен.

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ 
33-ІНШІ ЫҚШАМ АУДАНДАҒЫ 
ҮШ БАЛАБАҚША
2015 жылы тапсырылған 
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Введенные в строй детские сады по 280 мест каждый 
– очередной вклад Оператора Северо-Каспийского 
проекта компании НКОК в реализацию Проектов 
инфраструктуры и социального назначения, направленных 
на повышение благосостояния жителей Атырауской и 
Мангистауской областей. Введенные в строй объекты 
– это целый комплекс построек с детскими игровыми 
площадками, оборудованными навесами, медицинскими 
кабинетами, развитой хозяйственной частью и другими 
инфраструктурными сооружениями.

Three kindergartens for 280 beds each are another contribution 
of the Operator of the North Caspian Project, North Caspian 
Operating Company, for implementation of a program to create 
Social and Infrastructure Projects aimed at improving the well-
being of Atyrau and Mangystau regions' residents. Commissioned 
facilities represent a complex of buildings with canopy equipped 
playgrounds, medical offices, developed utility system and other 
infrastructure facilities. 

ТРИ ДЕТСКИХ САДА 
В 33-М МИКРОРАЙОНЕ АКТАУ

THREE KINDERGARTENS 
IN 33 MCD OF AKTAU

Год сдачи – 2015

Handed over in 2015
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Солтүстік Каспий Консорциумы әлеуметтік инфрақұрылым 
нысандарына қолдау көрсету жобасы шеңберінде Неке 
сарайының құрылысына демеушілік көмек көрсетті. Ауданы 
2 000 м2 тең дөңгелек пішінді күмбезді ғимарат бір жарым 
жыл ішінде салынып, оны Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев салтанатты түрде ашты. Жаңа ғимарат неке 
қиюға, азаматтық хал актілерін жазу бөлімінің жұмыстарын 
жүргізуге, сонымен қатар дәстүрлі және классикалық 
түрдегі салтанатты рәсімдерді өткізуге арналған. Салтанатты 
рәсімдер өткізу үшін сарай ғимаратында Каспий теңізі 
көрінетін кең жай бөлінген.

Северо-Каспийский Консорциум спонсировал строительство Дворца 
бракосочетания в рамках реализации Проектов инфраструктуры и 
социального назначения. Дворец символической куполообразной формы 
площадью в 2 000 м2 был построен за полтора года и торжественно 
открыт Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Новое здание 
предназначено для регистрации браков, работы отдела по записи 
актов гражданского состояния, а также для проведения торжественных 
церемоний в традиционном и классическом стилях, для чего в здании 
дворца специально выделено просторное помещение с видом на 
Каспийское море. 

The North Caspian Consortium sponsored the construction of Wedding Palace as 
part of its Social and Infrastructure Projects. The symbolic dome-shaped palace 
with area of   2,000 m2 was built in one and a half year and was solemnly opened by 
the President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev in May 2005. The new building 
is intended for registration of marriages, civil registration department activities, as 
well as for ceremonies performed in traditional and classic styles. A large hall with 
Caspian Sea view has been provided for performance of ceremonies in the palace.

НЕКЕ САРАЙЫ

ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

WEDDING PALACE

2004 ж. тапсырылған

Год сдачи – 2004

Handed over in 2004
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ӘИЖ бағдарламасы 1998 жылдан бастап жүзеге асыла бастады, ол кезде Консорциум ОҚИОК деп 
аталатын. Сол уақыттан бері Солтүстік Каспий жобасының операциялық үлгісі бірнеше мәрте өзгергенімен, 
Консорциумда әрқашан әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар бөлімі қызмет атқарып, Консорциумнің 
Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісім шеңберіндегі міндеттемелерін орындады. 

20 жыл ішінде ӘИЖ тобы – үнемі Оператордың жетекші инженерлері, түрлі сала сарапшыларынан құрылып, 
ұсынылған жобалар бойынша кәсіби бағалау, негіздік жобалау және жобалық-сметалық құжаттаманы 
әзірлеумен айналысты. ӘИЖ тобы атынан, ардагерлерінің мұрасына мирасқор ретінде, олардың күш-қайраты, 
білімі мен ортақ жетістікке ұмтылысы үшін ризашылығымызды білдіреміз.

Осы салада 20 жыл бойы үздіксіз жетістікке қол жеткізу тек санаулы компаниялар ғана бағындыра алатын 
межені білдіреді. Бұл – «НКОК» компаниясының қауіпсіздікті қамтамасыз ету, нәтижеге қол жеткізу, бірлесіп 
жұмыс істеу және жауапкершілік атқару сынды басты құндылықтарын ұстана отырып жұмыс істейтін 
Компания қызметкерлерінің қажырлы еңбегінің жемісі. Келешек міндеттемелерді қабылдай отырып, мүдделі 
тараптардың қолдауымен, біз Қазақстан халқының игілігі үшін сапалы жобаларды жүзеге асыруды одан әрі 
жалғастырамыз.

ТАРИХИ ШОЛУ
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The SIP program started way back in 1998, when the Consortium 
was called OKIOC.  Throughout the years, the operating model 
of the North Caspian Project changed several times, but the 
Consortium always had the Social and Infrastructure Projects 
department fulfilling obligations of the Consortium under the 
North Caspian Sea Production Sharing Agreement. 

For 20 years, SIP Team has been always staffed by leading 
engineers of the Operator, experts in different fields to do the 
professional evaluation, front-end engineering and design of 
proposed projects. And as successors of that legacy, we pay 
tribute to all veterans of SIP Team for their energy, knowledge and 
commitment to our common success and achievements.

Reaching 20 years of continuous success in this field signifies a 
milestone few companies will ever achieve and is a testament 
to the hard work of NCOC employees who deliver on Company 
core values, including Safety, Working for Results, Working 
Together and Working Responsibly. We look forward to our future 
commitments and continue to deliver high quality projects for the 
benefit of Kazakhstan people with unparalleled support from our 
stakeholders.  

Реализация программы Проектов инфраструктуры и 
социального назначения началась в 1998 году, когда 
Консорциум еще назывался ОКИОК. С тех пор операционная 
модель Северо-Каспийского проекта несколько раз менялась, 
но отдел неизменно функционировал, выполняя обязательства 
Консорциума в рамках Соглашения о разделе продукции по 
Северному Каспию. 

На протяжении 20 лет группа Проектов инфраструктуры и 
социального назначения формировалась из числа ведущих 
инженеров Оператора, экспертов в различных областях 
и осуществляла профессиональную оценку, базовое 
проектирование и разработку проектно-сметной документации 
по предлагаемым проектам. Являясь преемниками их наследия, 
мы выражаем огромную признательность всем ветеранам 
группы за их энергию, знания и стремление к общему успеху и 
достижениям. 

20 лет непрерывного успеха в данной области знаменуют 
рубеж, достичь которого удается не многим компаниям, и 
является свидетельством упорной работы сотрудников НКОК, 
которые неукоснительно следуют основным ценностям 
компании: безопасность, нацеленность на результат, совместная 
работа и ответственность. С принятием будущих обязательств 
мы продолжим реализацию качественных проектов во благо 
народа Казахстана при содействии заинтересованных сторон. 

HISTORIC OVERVIEW

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Offshore Kazakhstan International 
Operating Company N.V.

Agip Caspian Sea B.V.

North Caspian Operating 
Company B.V.

North Caspian Operating 
Company N.V.

SOCIAL AND INFRASTRUCTURE PROJECTS PROGRAMME
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АТЫРАУ ЖӘНЕ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТАРЫНДА 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАР
1998 – 2018 жж.

PROJECTS EXECUTED 
IN ATYRAU AND MANGYSTAU REGIONS
1998 – 2018

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
В АТЫРАУСКОЙ И МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТЯХ
с 1998-го по 2018 год

Спорт | Спорт | Sport 13

Мәдениет | Культура | Culture 13

Инфрақұрылым | Инфраструктура | Infrastructure 84

Білім | Образование | Education 59

Денсаулық | Здравоохранение | Healthcare 31

Всего | Total 200





50

Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.
Қазақстан Республикасы, 060002,
Атырау қаласы, Смағұлов көшесі, 1, НКОК кеңсесі

Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.
Республика Казахстан, 060002,
г. Атырау, ул. Смагулова, 1, офис НКОК

North Caspian Operating Company N.V.
1, Smagulov Street, NCOC office,
060002, Atyrau, Republic of Kazakhstan

www.ncoc.kz



АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДА 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАР 1998 – 2018 жж.
1998

1 Атырау қаласындағы спорт кешенінің (ДСК) құрылысы Спорт

1999

2 Жергілікті мұражайды жаңарту Мәдениет

3 Драма театрын жаңарту Мәдениет

4 Атырау қаласындағы 100 пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

5 Атырау қаласын газдандыру. 1 кезең Инфрақұрылым

6 Балықшы ықшам ауданындағы қазандық үшін ЖСҚ 
әзірлеу Инфрақұрылым

7 Балықшы ықшам ауданындағы қазандық құрылысы Инфрақұрылым

8 Балықшы ықшам ауданындағы қазандықты қосымша 
жабдықтармен қамтамасыз ету Инфрақұрылым

2000

9 Атырау қаласын газдандыру. 2 кезең Инфрақұрылым

10 Балық өсіретін зауыттарды техникалық жабдықтармен 
қамтамасыз ету Инфрақұрылым

2001

11 Атырау қаласындағы 60 пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

12 Атырау қаласындағы музыкалық колледжді күрделі 
жөндеу Білім

13 Ломоносов атындағы орта мектепті күрделі жөндеу Білім

2003

14 Атырау облысындағы селолық аурухананың құрылысына 
ЖСҚ әзірлеу Денсаулық

15 Балықшы ықшам ауданының Абай атындағы орта 
мектебін жөндеу Білім

16 Мақат ауданындағы 80 орындық бастауыш мектеп 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Білім

17 Мақат ауданындағы тұрғын үйлердің төбелері мен 
қасбеттерін жаңарту Инфрақұрылым

2004

18 Балықшы ықшам ауданындағы 65 орындық оңалту 
орталығының ауруханасын жаңартуға ЖСҚ әзірлеу Денсаулық

19 Атырау облысындағы селолық учаскелік аурухана 
құрылысы Денсаулық

20 Балықшы ықшам ауданының Жангелдин атындағы орта 
мектепті күрделі жөндеу Білім

21 Алтынсарин атындағы орта мектепті күрделі жөндеу Білім
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22 Мақат ауданындағы 80 орындық бастауыш мектептің 
құрылысы Білім

23 Доссор ауылындағы мектеп-интернаттың 250 орындық 
жатақханасы құрылысына ЖСҚ әзірлеу Білім

24 Доссор ауылындағы газ құбырының құрылысы Инфрақұрылым

25 Мақат ауданындағы газ құбырының құрылысы Инфрақұрылым

26 Атырау қаласындағы Байбосынов атындағы орта 
мектепті күрделі жөндеу Білім

27 Балықшы ықшам ауданы мен Дамбы ауылындағы 11 
мектептің газбен жылыту қазандарын жеткізу және орнату Білім

28
Балықшы ықшам ауданында 65 орындық оңалту 
орталығын ашу үшін аудандық аурухананы жаңартуға 
ЖСҚ әзірлеу

Денсаулық

29 Мақат ауылындағы “Жаңа Мақат” тұрғын үйлер 
алабының магистралдық су құбырын тартуға ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

30 Атырау облысының медициналық мекемелерін 17 жедел 
жәрдем көліктерімен қамтамасыз ету Денсаулық

31
Атырау қаласының Еркінқала, Бесікті және Талғайран 
ауылдарындағы 10 мектепті газдандыру. Газбен жылыту 
қазандарын жеткізу және орнату.

Білім

32 Дамба және Амангелді ауылдарын газдандыру Инфрақұрылым

33 Атырау қаласының Көкарна ауылындағы 320 орындық 
мектебін жабдықтармен қамтамасыз ету Білім

34 “Ақбота” балалар үйін күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу Білім

35 Атырау қаласындағы девиантты мінез-құлқы бар 
балаларға арналған арнайы мектепті жөндеу Білім

36 Атырау қаласындағы “Тұлпар” сауықтыру орталығын 
жөндеу Денсаулық

37
Атырау қаласындағы №1 мектеп-интернатты күрделі 
жөндеуге ЖСҚ әзірлеу және жабдықтармен қамтамасыз 
ету

Білім

38
Балықшы ықшам ауданында 65 орындық оңалту 
орталығын ашу үшін аудандық аурухананы жаңарту Денсаулық

2006

39 Атырау қаласының орталық бөлігін газдандыру. 4 және 5 
кезең Инфрақұрылым

40 Атырау қаласындағы Мирный-Дамба магистралдық су 
құбырының құрылысы Инфрақұрылым

41
Атырау қаласындағы Досмұхамбетов атындағы облыстық 
лицейдің ғимараты құрылысына ЖСҚ әзірлеу және 
мектеп жабдықтарымен қамтамасыз ету

Білім
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Атырау қаласында Жайық-Атырау бекіре балық өсіру 
зауытына газ құбыры желілерінің құрылысына ЖСҚ 
әзірлеу

Инфрақұрылым

43 Махамбет ауданының Алмалы ауылына газ құбырының 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

44 Мақат ауданындағы магистралдық газ құбырын жаңарту Инфрақұрылым

45 Махамбет ауданының Алға ауылына ауыларалық газ 
құбырының құрылысына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

46 Атырау қаласындағы “Мұнайшы” спорт кешенін газбен 
жабдықтау нысандарының құрылысына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

2007

47 “Облтрансгаз” КМК-ын жабдықтармен қамтамасыз ету Инфрақұрылым

48
Атырау облысының коммуналдық қалалық 
кәсіпорынының материалдық-техникалық базасын 
нығайту

Инфрақұрылым

49 Атырау қаласындағы №22 орта мектептің нысандарын 
күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу Білім

50 Мақат ауданының Комсомольск ауылын газбен 
жабдықтау нысандарына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

51 Мақат ауданындағы “Жаңа Мақат” тұрғын үйлер алабы 
үшін магистралдық су құбырын тарту құрылысы Инфрақұрылым

52 Атырау қаласындағы №3 орта мектепті күрделі жөндеуге 
ЖСҚ әзірлеу Білім

53
Облыстық денсаулық сақтау департаментіне қарасты 
3 емдеу-профилактикалық мекемесін медициналық 
жабдықтармен қамтамасыз ету

Денсаулық

54

Медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету: 
ангиограф, нейрохирургиялық микроскоп, “Виктор” көп 
функциялық анализаторы (2 дана), датчиктердің толық 
жиынтығы бар УДЗ аппараты және жамбас буынын 
цементсіз бекітетін эндопротездер

Денсаулық

55 Еркінқала ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін 
жобалау Инфрақұрылым

56
Атырау қаласындағы Досмұхамбетов атындағы облыстық 
лицейдің қосымша ғимаратының құрылысы және мектеп 
жабдықтарымен қамтамасыз ету

Білім

57 Атырау қаласының елді мекендерін (Елшібек, Ближний 
Подхоз, Химпоселок) газдандыру Инфрақұрылым

2008

58 Атырау қаласындағы облыстық қан орталығының 
құрылысы Денсаулық

59
Автоматтандырылған газ тарату стансасынан (АГРС - 1) 
Восток басты газ тарату бекетіне (ГГРП) дейін тартылатын 
1,2 Мпа газ құбыры құрылысын жобалау

Инфрақұрылым



60 Атырау қаласындағы қазақ-түрік (білім-инновация) 
лицейін күрделі жөндеу Білім

61

Мақат ауданындағы облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық сараптау орталығының зертхана 
корпусының қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ 
әзірлеу

Денсаулық

62

Атырау қаласындағы Тілендиев атындағы кіші өнер 
академиясының 120 орындық жатақханасының 
құрылысына, сонымен қатар апаттық жағдайдағы 
бұрынғы ғимаратты бұзуға ЖСҚ әзірлеу

Білім

63

Атырау қаласындағы “Атырау облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық сараптама орталығы” ММ үшін 
зертхана корпусының қосымша ғимаратының 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу

Денсаулық

2010

64 №3 орта мектепті күрделі жөндеу Білім

65 Облыстың кәсіби-техникалық мектептерін және 
лицейлерін жабдықтандыру Білім

66 Еркінқала ауылындағы сумен жабдықтау жүйесінің 
құрылысы Инфрақұрылым

67
Мақат ауданының Мақат ауылындағы (ұзындығы 4 км, 
қысымы РР 0.03МПа) магистралдық газ құбырын 
жобалау және жаңарту

Инфрақұрылым

2011

68 Атырау қаласының Дамба ауылындағы 160 орындық 
балабақша құрылысы Білім

69
Облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сараптау 
орталығының Мақат аудандық филиалы үшін зертхана 
ғимаратының құрылысы

Денсаулық

2012

70 Атырау қаласының Ақжар ауылындағы 160 орындық 
балабақша құрылысы Білім

2013

71 Мақат ауданының Мақат ауылындағы 160 орындық 
балабақша құрылысы Білім

72 Атырау қаласының Алмагүл ықшам ауданындағы 320 
орындық балабақша құрылысы Білім

73

Атырау қаласындағы Тілендиев атындағы кіші өнер 
академиясының 75 орындық жатақханасының құрылысы, 
сонымен қатар апаттық жағдайдағы бұрынғы ғимаратты 
бұзу

Білім

2014

74 Атырау қаласындағы облыстық балалар ауруханасына 
қосымша корпус салу және күрделі жөндеу Денсаулық



75 Атырау қаласында облыстық ЖИТС-тің алдын алу және 
оған қарсы күрес орталығының құрылысы Денсаулық

76 Облыстық мәні бар Атырау – Индер 82 км автожолын 
күрделі жөндеу Инфрақұрылым

2016

77 Атырау қаласындағы 180 орындық облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасының құрылысы Денсаулық

2017

78 Индер ауданының Аққала ауылындағы 120 орындық 
жалпы білім беру мектебінің құрылысы Білім

79 Атырау қаласының Ақжайық ауылындағы Отарәлиев 
атындағы 120 орындық орта мектебінің құрылысы Білім

80 Автожолдардың құрылысы – 9 көше Инфрақұрылым

81 Махамбет ауданының Махамбет ауылындағы үш қабатты 
60 пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

82 АЖЭО - Нұрсая 110 кВт электрмен жабдықтау желісін 
жобалау және оның құрылысы Инфрақұрылым

83

Атырау қаласының қазіргі ЖЭО-сынан Нұрсая ықшам 
ауданындағы жобаланып жатқан Нұрсая (Батыс) 110/10 кВт 
қосалқы стансасына дейінгі электрмен жабдықтайтын 
110 кВт ӘЖ екі тізбекті желісіне 110 кВт кабель ендірмесі 
және 110/10 кВт Жұмыскер ҚС пен 110/35/10 кВт 
Көкарна ҚС-қа тармақ салу құрылысы

Инфрақұрылым

84
Нұрсая (Батыс) 110/10 кВт қосалқы стансасын жобалау 
құрылысы және Атырау қаласының АЖЭО 110 кВт ашық 
тарату құрылғысын (АТҚ) екі ұяшыққа кеңейту

Инфрақұрылым

85 Индер ауданының Көктоғай (Зеленый) ауылындағы 
амбулатория құрылысы Денсаулық

86 Исатай ауданының Аққыстау ауылындағы үш қабатты 60 
пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

87 Атырау қаласының Жұмыскер ауылындағы 200 орындық 
мәдениет үйінің құрылысы Мәдениет

88 Индер ауданының Индербор ауылындағы үш қабатты 60 
пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

89 Мақат ауданының Доссор ауылындағы үш қабатты 60 
пәтерлік тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

90 Махамбет ауданының Береке ауылындағы 250 орындық 
орта мектебінің құрылысы Білім

2018

91 Махамбет ауданының Береке ауылындағы 200 орындық 
мәдениет үйінің құрылысы Мәдениет

92 Атырау қаласының Жаңаталап ауылындағы 200 орындық 
мәдениет үйінің құрылысы Мәдениет

93 Мақат ауданының Мақат ауылындағы 60 пәтерлік 3 
қабатты тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым



94 Атырау қаласының Ракуша ауылындағы 300 орындық 
орта мектеп құрылысы Білім

95 ЖСҚ әзірлеу және ПС 110/35/10 Көкарна мен 35 кВт 
шығынқы жердің құрылысы Инфрақұрылым

96 Исатай ауданының Зинеден ауылындағы 100 орындық 
балабақша құрылысы Білім

97 Исатай ауданы Қызылүй ауылындағы 80 орындық жалпы 
білім беру мектебінің құрылысы Білім

98 Атырау қаласы Еркінқала ауылындағы 290 орындық 
балабақша құрылысы Білім

99
Мақат ауданы Доссор ауылындағы 100 орындық 
шипажай үлгісіндегі (науқаспен қарым-қатынастағы 
балаларға арналған) балабақша құрылысы

Білім

100 Атырау қаласы Нұрсая ықшам ауданындағы 320 орындық 
балабақша құрылысы Білім

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДА 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАР 1998 – 2018 жж.
1999

1 Маңғыстау облысы әкімдігін компьютерлендіру Білім

2 Маңғыстау облысының медициналық мекемелерін 
30 жедел жәрдем көліктерімен қамтамасыз ету Денсаулық

3 Маңғыстау облысын 11 су тасығыш көліктерімен 
қамтамасыз ету Инфрақұрылым

4 Маңғыстау әкімдігін 6 автономды жылыту жүйесімен 
қамтамасыз ету Инфрақұрылым

5
Маңғыстау облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасын спорт құрал-саймандары мен 
жабдықтармен қамтамасыз ету

Спорт

6 Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасын 
жалпы медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету Денсаулық

2000

7 Ақшұқыр ауылындағы 624 орындық орта мектептің 
құрылысы Білім

8 Шебір ауылындағы 320 орындық орта мектептің 
құрылысы Білім

9
Ақтау қаласының 15 мөлтек ауданындағы дарынды 
балаларға арналған 720 орындық мектеп-интернатының 
құрылысы

Білім

10 Облыстағы 3 жалпы білім беру мектебін жөндеу Білім

11 Маңғыстау ауылын газдандыру Инфрақұрылым



12 Өмірзақ ауылын газдандыру Инфрақұрылым

13 Ақшұқыр ауылын газдандыру Инфрақұрылым

14 Үштаған ауылындағы мектепті жобалау Білім

15 Жаңаөзен қаласындағы жүзу бассейнін арнайы 
жабдықтармен қамтамасыз ету Спорт

16 Ақтау қаласындағы перзентхана үшін жобалық-сметалық 
құжаттама (ЖСҚ) әзірлеу Денсаулық

2001

17 Ақтау қаласындағы перзентхана құрылысы Денсаулық

2003

18 Ақтау қаласының 7 мөлтек ауданындағы жағалауды 
көгалдандыру (Жеңіс аллеясы) үшін ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

19 Ақтау қаласындағы перзентхананы медициналық 
жабдықтармен қамтамасыз ету Денсаулық

20 Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласындағы 
балалар-жасөспірімдер спорт мектебін күрделі жөндеу Спорт

21 Түпқараған ауданының Қызылөзен ауылындағы 
мәдениет үйін күрделі жөндеу Мәдениет

2004

22 Ақтау қаласының 7 мөлтек ауданындағы жағалауды 
көгалдандыру (Жеңіс аллеясы) Инфрақұрылым

23 Тельман ауылының тұрғын үйлерін газдандыру үшін ЖСҚ 
әзірлеу және оларды газдандыру Инфрақұрылым

24 Ақтау қаласындағы неке сарайының құрылысы Мәдениет

2005

25 Ақтау қаласындағы “Маяк” спорт залының 
ғимаратындағы құрылыс-жөндеу жұмыстары Спорт

26 Ақтау қаласындағы “Маяк” спорт залын спорт құрал-
саймандармен қамтамасыз ету Спорт

27 Түпқараған ауданының Қызылөзен ауылындағы 320 
орындық орта мектептің құрылысы Білім

28 Форт-Шевченко қаласындағы мұражайды жөндеу және 
Т.Г. Шевченко саябағын көгалдандыру Мәдениет

29 Түпқараған ауданының Таушық ауылындағы “Шахта” орта 
мектебіндегі құрылыс-жөндеу жұмыстары Білім

30 Түпқараған ауданының Таушық ауылындағы “Шахта” орта 
мектебін жөндеу Білім

31 Форт-Шевченко қаласында №3, 4 муниципалдық тұрғын 
үйлер құрылысына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

32
Форт-Шевченко қаласындағы перзентханалық бөлімшесі 
бар аудандық орталық аурухананы күрделі жөндеуге 
және көгалдандыруға ЖСҚ әзірлеу

Денсаулық



33 Ақтау қаласы мектептерінің еңбек және компьютер 
сыныптарын жабдықтау Білім

34 Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласындағы № 1, 2 
сегіз пәтерлі екі муниципалдық тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

2006

35 Облыстың денсаулық сақтау мекемелерін медициналық 
жабдықтармен қамтамасыз ету Денсаулық

36
Форт-Шевченко қаласында 25 орындық күндізгі 
стационары бар, ауысым ішінде 100 адам қабылдайтын 
емхана құрылысы

Денсаулық

37
Форт-Шевченко қаласының Ақшұқыр ауылындағы 
мәдениет үйлерінің ғимараттарын күрделі жөндеуге ЖСҚ 
әзірлеу

Мәдениет

38 Форт-Шевченко қаласының Ақшұқыр ауылындағы 
мәдениет үйлерінің ғимараттарын күрделі жөндеу Мәдениет

39 Ақтауда ашық спорт алаңдарының құрылысы және ЖСҚ 
әзірлеу Спорт

40 Ақтау қаласының 100 пәтерлік муниципалдық тұрғын үй 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Инфрақұрылым

41 Ақтау қаласындағы 100 пәтерлік муниципалдық тұрғын 
үй құрылысы Инфрақұрылым

42 Ақшұқыр және Таушық ауылдарында 100 орындық 
балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу Білім

43 Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласында № 3, 4 
сегіз пәтерлі екі муниципалдық тұрғын үй құрылысы Инфрақұрылым

44 Ақтау қаласының 22 мөлтек ауданындағы 960 орындық 
орта мектептің құрылысы Білім

45
Форт-Шевченко қаласының перзентханалық бөлімшесі 
бар аудандық орталық ауруханасындағы күрделі 
жұмыстарының аяқталуы

Денсаулық

46 Тельман ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункт 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Денсаулық

2007

47 Тельман ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункт 
құрылысы Денсаулық

48 Ақшұқыр ауылындағы жабық спорт алаңының 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Спорт

49 Ақтау қаласының автожолдарын орташа жөндеу. 1 және 
2 кезең Инфрақұрылым

50 Қызылтөбе ауылын газбен жабдықтау желілерінің 
құрылысы Инфрақұрылым

51 “Дәулет”, “Ынтымақ” бау-бақша серіктестіктерін және 
Баянды ауылын газбен жабдықтау желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

52 Ақтауда ашық спорт алаңдарының құрылысы Спорт

53 Маңғыстау ауылындағы автожолдарды орташа жөндеу Инфрақұрылым



54
Ақтау қаласындағы 150 орындық жедел медициналық 
жәрдем ауруханасының (ЖМЖА) құрылысына ЖСҚ 
әзірлеу

Денсаулық

2008

55 “Гранит” бау-бақша серіктестігін газбен жабдықтау 
желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

56
Форт-Шевченко қаласындағы 25 орындық күндізгі 
стационары бар, 100 адам қабылдайтын емхананың 
құрылысы

Денсаулық

57 Ақшұқыр және Таушық ауылдарындағы 100 орындық 
балабақша құрылысы Білім

58 Форт-Шевченко қаласындағы спорт кешенінің 
құрылысына ЖСҚ әзірлеу Спорт

59 Ақтау қаласындағы 8 және 12 мөлтек аудандарындағы 
жылу желісі мен су құбырын күрделі жөндеу Инфрақұрылым

60 “Маржан” бау-бақша серіктестігін газбен жабдықтау 
желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

61 Баянды ауылында екі пәтерлік тоғыз үйдің құрылысы Инфрақұрылым

62 Әуежайдан Маңғыстау стансасына дейінгі автожолды 
жөндеу Инфрақұрылым

2009

63
Ақтау - Форт-Шевченко газ құбырының құрылысы. 
ПК 680 – ПК 1431+38.87 Инфрақұрылым

64 Ақтау - Форт-Шевченко газ құбырының құрылысы. 
ПК 0 – 680 Инфрақұрылым

2010

65 Өмірзақ және Қызылтөбе ауылдарындағы әлеуметтік-
мәдени орталықтардың құрылысы Мәдениет

66 Металлург, Маңғыстау және Маңғыстау ауылдарын 
газдандыру Инфрақұрылым

67 Форт-Шевченко - Баутин - Аташ (1 кезең) қалаішілік 
газбен жабдықтау желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

68
Ақтау қаласының №1, 12, 21 көшелерін бойлай (жоғарғы 
аймақ) өздігінен ағатын кәріз коллекторын күрделі 
жөндеу

Инфрақұрылым

69
25 300 шаршы метр ауданындағы ұзындығы 28 км 
автожолдарын орташа жөндеу және 17 500 шаршы метр 
ауданының жиектасын алмастыру

Инфрақұрылым

2011

70 Ақтау қаласының Өмірзақ ауылындағы 640 орындық 
мектептің құрылысы Білім

71 “Жаңа Дәулет” тұрғын үйлер алабын газбен жабдықтау 
желілерінің құрылысы Инфрақұрылым



72 Маңғыстау-2 тұрғын үйлер алабын газбен жабдықтау 
желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

73 Түпқараған ауданының орталық ауруханасының 30 
орындық балалар бөлімшесінің құрылысы Денсаулық

2012

74 Форт-Шевченко қаласындағы спорт кешенінің құрылысы Спорт

75 Ақтау қаласындағы “Жас Ұлан” мектеп-интернатының 
құрылысы Білім

76 Қызылтөбе-2 тұрғын үйлер алабын газбен жабдықтау 
желілерінің құрылысы Инфрақұрылым

2013

77 Ақтау қаласының спорт алаңдарын жөндеу және 
алмастыру Инфрақұрылым

78 Ақтау қаласындағы балалардың ойын алаңдарын жөндеу 
және алмастыру Инфрақұрылым

79
Өмірзақ және Маңғыстау ауылдарының жеке тұрғын 
үйлер құрылысын электр қуатымен жабдықтау желілерін 
жаңалау

Инфрақұрылым

80 Маңғыстау ауылындағы 1200 орындық орта мектептің 
құрылысы Білім

81 Мұнайлы ауданының Батыр ауылына газ құбырын тарту 
құрылысы Инфрақұрылым

2014

82 Маңғыстау ауданының Баянды ауылындағы 280 орындық 
балабақша құрылысы Білім

83

Қарақия ауданының Құрық ауылындағы науқаспен 
қарым-қатынастағы (виражды) балаларға арналған 300 
орындық шипажай үлгісіндегі мектеп-интернат және 75 
орындық балабақша құрылысы

Білім

2015

84 Мұнайлы ауданының Батыр ауылын ауыз сумен 
жабдықтайтын су құбырын тарту Инфрақұрылым

85 Таушық ауылындағы жабық спорт залының құрылысы Спорт

86 Ақтау қаласындағы 33 мөлтек ауданында 280 орындық 
№11 балабақша құрылысы Білім

87 Ақтау қаласындағы 33 мөлтек ауданында 280 орындық 
№37 балабақша құрылысы Білім

88 Ақтау қаласындағы 33 мөлтек ауданында 280 орындық 
№39 балабақша құрылысы Білім

2016

89 Форт-Шевченко қаласындағы интернаты бар мектеп 
құрылысы Білім

90 Ақтау қаласының “Дукат” тұрғын үйлер алабынан “Ақтау-
Сити” аумағына дейінгі №15 автожол құрылысы Инфрақұрылым



91
“Оралмандардың бейімделу” орталығынан - “Ақтау - 
Форт-Шевченко” және Ақтау қаласындағы 19 және 19а 
мөлтек аудандары арасындағы автожол құрылысы

Инфрақұрылым

2017

92 Ақтау қаласындағы көп функциялы спорт кешенінің 
құрылысы Спорт

93 Ақтау қаласындағы 100 орындық жасөспірімдер үйінің 
құрылысы Инфрақұрылым

94 Бейнеу ауданы ауылдарының көшелеріне автожолдар 
төсеу құрылысы Инфрақұрылым

95
Ақтау қаласының 32, 32а және Шығыс-1 мөлтек 
аудандарында студенттер қалашығы құрамындағы 500 
орындық студенттер жатақханасының құрылысы

Инфрақұрылым

96 Ақтау қаласындағы мәдени нысанның (Достық үйі) 
құрылысы Мәдениет

97 Қарақия ауданының Құрық ауылындағы 500 орындық 
жатақхана құрылысы Инфрақұрылым

2018

98 Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылындағы 100 
орындық отбасылық жатақхана құрылысы Инфрақұрылым

99 Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылындағы 500 
орындық кітапханасы бар мәдениет үйінің құрылысы

100 Мұнайлы ауданының Маңғыстау тұрғын үй алабындағы 
ауыларалық 15 км автожол құрылысы



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ с 1998-го по 2018 год
1998

1 Строительство спортивного комплекса (ФОК) в г. Атырау Спорт

1999

2 Реконструкция местного музея Культура

3 Реконструкция драматического театра Культура

4 Строительство 100-квартирного жилого дома в г. Атырау Инфраструктура

5 Газификация в г. Атырау. Фаза-1 Инфраструктура

6 Разработка ПСД для котельной в мкр. Балыкши Инфраструктура

7 Строительство котельной в мкр. Балыкши Инфраструктура

8 Приобретение дополнительного оборудования 
для котельной в мкр. Балыкши Инфраструктура

2000

9 Газификация в г. Атырау. Фаза-2 Инфраструктура

10 Приобретение оборудования и техники для 
рыборазводных заводов Инфраструктура

2001

11 Строительство 60-квартирного жилого дома 
в г. Атырау Инфраструктура

12 Капитальный ремонт музыкального колледжа в г. Атырау Образование

13 Капитальный ремонт средней школы им. Ломоносова Образование

2003

14 Разработка ПСД на строительство сельской больницы в 
Атырау Здравоохранение

15 Ремонт средней школы им. Абая в мкр. Балыкши Образование

16 Разработка ПСД на строительство начальной школы 
на 80 мест в Макатском районе Образование

17 Реконструкция крыш и фасадов жилых домов в п. Макат Инфраструктура

2004

18 Разработка ПСД на реконструкцию больницы на 65 мест 
для реабилитационного центра в мкр. Балыкши Здравоохранение

19 Строительство сельской участковой больницы в г. Атырау Здравоохранение

20 Капитальный ремонт средней школы им. Джангельдина 
в мкр. Балыкши Образование

21 Капитальный ремонт средней школы им. Алтынсарина Образование

2005

22 Строительство начальной школы на 80 мест в Макатском 
районе Образование



23 Разработка ПСД на строительство общежития на 250 
мест для школы-интерната им. Шарипова в п. Доссор Образование

24 Строительство газопровода в п. Доссор Инфраструктура

25 Строительство газопровода в Макатском районе Инфраструктура

26 Капитальный ремонт средней школы им. Байбосынова 
в г. Атырау Образование

27 Установка газовых отопительных котлов в 11 школах 
мкр. Балыкши и Дамбы Образование

28
Разработка ПСД на реконструкцию районной больницы 
для открытия реабилитационного центра на 65 мест 
в мкр. Балыкши

Здравоохранение

29
Разработка ПСД на строительство магистрального 
водопровода жилого массива “Новый Макат” 
в Макатском районе

Инфраструктура

30 Приобретение 17 машин скорой помощи 
для медицинских учреждений Атырауской области Здравоохранение

31
Газификация 10 школ в с. Еркинкала, с. Бессикты 
и п. Талгайран, г. Атырау. Приобретение и установка 
газовых отопительных котлов

Образование

32 Газификация в с. Дамбы и с. Амангельды Инфраструктура

33 Приобретение оборудования для школы на 320 мест 
в с. Кокарна, г. Атырау Образование

34 Разработка ПСД и капитальный ремонт детского дома 
“Акбота” Образование

35 Ремонт специальной школы для детей с девиантным 
поведением в г. Атырау Образование

36 Ремонт оздоровительного центра “Тулпар” в г. Атырау Здравоохранение

37 Разработка ПСД и капитальный ремонт школы-интерната 
№ 1 в г. Атырау с приобретением оборудования Образование

38 Реконструкция районной больницы для открытия 
реабилитационного центра на 65 мест в мкр. Балыкши Здравоохранение

2006

39 Газификация центральной части г. Атырау. Фаза-4 
и Фаза-5 Инфраструктура

40 Строительство магистрального водопровода Мирный – 
Дамба, г. Атырау Инфраструктура

41
Разработка ПСД на строительство пристройки 
к областному лицею им. Досмухамбетова 
с приобретением школьного оборудования в г. Атырау

Образование

42
Разработка ПСД и строительство газопроводных линий 
на Урало-Атырауском осетровом рыборазводном заводе 
в г. Атырау

Инфраструктура

43 Разработка ПСД и строительство подводящего 
газопровода в с. Алмалы Махамбетского района Инфраструктура

44 Реконструкция магистрального газопровода в Макатском 
районе Инфраструктура



45 Разработка ПСД и строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. Алга Махамбетского района Инфраструктура

46 Разработка ПСД и строительство объектов 
газоснабжения спорткомплекса “Мунайшы” в г. Атырау Инфраструктура

2007

47 Приобретение оборудования и техники 
для КГП “Облтрансгаз” Инфраструктура

48
Укрепление материально-технической базы 
коммунального городского предприятия (КГП) 
Атырауской области

Инфраструктура

49 Разработка ПСД и капитальный ремонт средней школы 
№ 22 в г. Атырау Образование

50 Разработка ПСД для объектов газоснабжения 
в с. Комсомольск Макатского района Инфраструктура

51 Строительство магистрального водопровода для жилого 
массива “Новый Макат” в Макатском районе Инфраструктура

52 Разработка ПСД на капитальный ремонт средней школы 
№3 в г. Атырау Образование

53
Приобретение медицинского оборудования 
для трех лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения г. Атырау

Здравоохранение

54

Приобретение медицинского оборудования: ангиографа, 
нейрохирургического микроскопа, 
многофункционального анализатора “Виктор” 
(2 шт.), аппарата УЗИ с полным комплектом датчиков 
и эндопротезов тазобедренного сустава бесцементной 
фиксации

Здравоохранение

55 Проектирование системы водоснабжения в с. Еркинкала Инфраструктура

56
Строительство пристройки к областному лицею 
им. Досмухамбетова с приобретением учебного 
оборудования в г. Атырау 

Образование

57 Газификация населенных пунктов в п. Ельшибек, 
п. Ближний Подхоз и п. Хим. Поселок, г. Атырау Инфраструктура

2008

58 Строительство областного центра крови в г. Атырау Здравоохранение

59 Проектирование и строительство газопровода 1.2 Мпа 
от АГРС - 1 до ГГРП - Восток Инфраструктура

60 Капитальный ремонт казахско-турецкого лицея (білім 
инновация лицейі) в г. Атырау Образование

61
Разработка ПСД на строительство пристройки 
лабораторного корпуса областного центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы для Макатского района

Здравоохранение

62
Разработка ПСД на строительство общежития Малой 
Академии искусств им. Тлендиева на 120 мест со сносом 
существующего аварийного здания в г. Атырау 

Образование



63
Строительство пристройки лабораторного корпуса 
для ГУ Атырауского областного центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы в г. Атырау

Здравоохранение

2010

64 Капитальный ремонт средней школы №3 Образование

65 Приобритение оборудования для профессионально-
технических школ и лицеев области Образование

66 Строительство системы водоснабжения в с. Еркинкала Инфраструктура

67
Проектирование и реконструкция магистрального 
газопровода (протяженностью 4 км, давлением РР 
0.03МПа) в п. Макат Макатского района

Инфраструктура

2011

68 Строительство детского сада на 160 мест в с. Дамба, 
г. Атырау Образование

69
Строительство пристройки лабораторного корпуса 
областного центра санитарно-эпидемиологической 
экспертизы для Макатского района

Здравоохранение

2012

70 Строительство детского сада на 160 мест в с. Акжар, 
г. Атырау Образование

2013

71 Строительство детского сада на 160 мест в п. Макат 
Макатского района Образование

72 Строительство детского сада на 320 мест мкр. Алмагуль, 
г. Атырау Образование

73
Строительство общежития Малой Академии искусств 
им. Тлендиева на 75 мест в г. Атырау со сносом 
существующего аварийного здания

Образование

2014

74 Капитальный ремонт и строительство дополнительного 
корпуса детской областной больницы в г. Атырау Здравоохранение

75 Строительство областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом в г. Атырау Здравоохранение

76 Капитальный ремонт 82 км автомобильной дороги 
областного значения Атырау – Индер Инфраструктура

2016

77 Cтроительство областной инфекционной больницы 
на 180 мест в г. Атырау Здравоохранение

2017

78 Строительство общеобразовательной школы на 120 мест 
в с. Аккала Индерского района Образование

79 Строительство средней школы им. Отаралиева 
на 120 мест в п. Акжайык, г. Атырау Образование



80 Строительство автомобильных дорог – 9 улиц Инфраструктура

81 Строительство трехэтажного 60-квартирного жилого 
дома в п. Махамбет Махамбетского района Инфраструктура

82 Проектирование и строительство линии 
электроснабжения 110 кВт АТЭЦ – Нурсая Инфраструктура

83

Кабельная вставка 110 кВт к двухцепной линии 
электроснабжения ВЛ 110 кВт от существующей ТЭЦ 
г. Атырау до проектируемой подстанции в мкр. Нурсая 
ПС 110/10 кВт Нурсая (Западная) с ответвлениями 
на проектируемые ПС 110/10 кВт Жумыскер 
и ПС 110/35/10 кВт Кокарна

Инфраструктура

84
Проектирование и строительство подстанции 
ПС 110/10 кВт Нурсая (Западная) и расширение 
ОРУ 110 кВт ТЭЦ г. Атырау на 2 ячейки

Инфраструктура

85 Строительство семейной врачебной амбулаторий 
в с. Коктогай (Зеленый) Индерского района Здравоохранение

86 Строительство трехэтажного 60-квартирного жилого 
дома в п. Аккистау Исатайского района Инфраструктура

87 Строительство культурного дома на 200 мест 
в п. Жумыскер, г. Атырау Культура

88 Строительство трехэтажного 60-квартирного жилого 
дома в п. Индербор Индерского района Инфраструктура

89 Строительство трехэтажного 60-квартирного жилого 
дома в п. Доссор Макатского района Инфраструктура

90 Строительство средней школы на 250 мест в с. Береке 
Махамбетского района Образование

2018

91 Строительство культурного дома на 200 мест в с. Береке 
Махамбетского района Культура

92 Строительство культурного дома на 200 мест 
в с. Жанаталап, г. Атырау Культура

93 Строительство трехэтажного 60-квартирного жилого 
дома в п. Макат Макатского района Инфраструктура

94 Строительство средней школы на 300 учащихся 
в с. Ракуша, г. Атырау Образование

95 Разработка ПСД и строительство ПС 110/35/10 Кокарна 
и заходов 35 кВ на ПС Кокарна Инфраструктура

96 Строительство детского сада на 100 мест в с. Зинеден 
Исатайского района Образование

97 Строительство общеобразовательной школы на 80 мест 
в с. Кызылуй Исатайского района Образование

98 Строительство детского сада на 290 мест в с. Еркинкала, 
г. Атырау Образование

99
Строительство детского сада санаторного типа 
на 100 мест для детей, контактирующих с больными 
туберкулезом, в п. Доссор Макатского района

Образование

100 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Нурсая, 
г. Атырау Образование



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ с 1998-го по 2018 год
1999

1 Компьютеризация Акимата Мангистауской области Образование

2 Приобретение 30-ти машин скорой помощи 
для региональных клиник Здравоохранение

3 Приобретение 11 водовозов для Мангистауской области Инфраструктура

4 Приобретение 6 автономных подогревающих систем 
для акимата Инфраструктура

5
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для Управления физической культуры и спорта 
Мангистауской области

Спорт

6
Приобретение общего медицинского оборудования 
для Управления здравоохранения Мангистауской 
области

Здравоохранение

2000

7 Строительство средней школы на 624 мест в с. Акшукур Образование

8 Строительство средней школы на 320 мест в с. Шебир Образование

9 Строительство школы-интерната для одаренных детей 
на 720 мест в 15 мкр., г. Актау Образование

10 Ремонт трех региональных школ Образование

11 Газификация с. Мангистау Инфраструктура

12 Газификация п. Умирзак Инфраструктура

13 Газификация с. Акшукур Инфраструктура

14 Проектирование школы в с. Уштаган Образование

15 Приобретение специализированного оборудования 
для плавательного бассейна в п. Жанаозен Спорт

16 Разработка ПСД для родильного дома в г. Актау Здравоохранение

2001

17 Строительство родильного дома в г. Актау Здравоохранение

2003

18 Разработка ПСД на благоустройство набережной 
(Аллея Победы) в 7 мкр., г. Актау Инфраструктура

19 Приобретение медицинского оборудования 
для родильного дома в г. Актау Здравоохранение

20 Капитальный ремонт детской спортивной школы 
в г. Форт-Шевченко Тупкараганского района Спорт

21 Капитальный ремонт культурного центра 
в с. Кызыл-Озен, Тупкараганского района Культура



2004

22 Благоустройство набережной в 7 мкр. (Аллея Победы),  
г. Актау Инфраструктура

23 Разработка ПСД и газификация жилых домов 
в п. Тельман Инфраструктура

24 Строительство Дворца бракосочетаний в г. Актау Культура

2005

25 Ремонт и строительство спортивного зала “Маяк” 
в г. Актау Спорт

26 Приобретение спортивного инвентаря для спортивного 
зала “Маяк” в г. Актау Спорт

27 Строительство средней школы на 320 мест в с. Кызыл-
Озен Тупкараганского района Образование

28 Ремонт музея и благоустройство парка Т. Г. Шевченко 
в г. Форт-Шевченко Культура

29 Ремонт и строительные работы для средней школы 
“Шахта” в с. Таучик Тупкараганского района Образование

30 Ремонт средней школы “Шахта” в с. Таучик 
Тупкараганского района Образование

31 Разработка ПСД на строительство муниципальных жилых 
домов №3 и 4 в г. Форт-Шевченко Инфраструктура

32
Разработка ПСД на капитальный ремонт 
и благоустройство центральной районной больницы 
с родильным отделением в г. Форт-Шевченко

Здравоохранение

33 Комплектация кабинетов труда и компьютерных классов 
школ г. Актау Образование

34
Строительство двух 8-квартирных муниципальных 
жилых домов № 1 и 2 в г. Форт-Шевченко 
Тупкараганского района

Инфраструктура

2006

35 Поставка медицинского оборудования для медицинских 
учреждений области Здравоохранение

36
Разработка ПСД на строительство поликлиники на 100 
посещений в смену с дневным стационаром на 25 мест в 
г. Форт–Шевченко

Здравоохранение

37 Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий Домов 
культуры в г. Форт-Шевченко и с. Акшукур Культура

38 Капитальный ремонт зданий Домов культуры в г. Форт-
Шевченко и с. Акшукур Культура

39 Разработка и строительство открытых спортивных 
площадок в г. Актау Спорт

40 Разработка ПСД на строительство муниципального 
100-квартирного дома в г. Актау Инфраструктура



41 Строительство муниципального 100-квартирного дома в 
г. Актау Инфраструктура

42 Разработка ПСД на строительство детского сада на 100 
мест в с. Акшукур и Таучик Образование

43
Строительство двух 8-квартирных муниципальных 
жилых домов №3 и 4 в г. Форт-Шевченко, 
Тупкараганского района

Инфраструктура

44 Строительство средней школы на 960 мест в 22 мкр. 
в г. Актау Образование

45 Ремонт и благоустройство центральной районной 
больницы с родильным отделением в г. Форт-Шевченко Здравоохранение

46 Разработка ПСД на строительство фельдшерского-
акушерского пункта в п. Тельман Здравоохранение

2007

47 Строительство фельдшерского-акушерского пункта 
в п. Тельман Здравоохранение

48 Разработка ПСД на строительство закрытой спортивной 
площадки в п. Акшукур Спорт

49 Средний ремонт автодорог г. Актау. Фаза-1 и Фаза-2 Инфраструктура

50 Строительство сетей газоснабжения в с. Кызыл-Тобе Инфраструктура

51 Строительство сетей газоснабжения в СОТ “Даулет”, 
“Ынтымак” и с. Баянды Инфраструктура

52 Строительство открытых спортивных площадок в г. Актау Спорт

53 Средний ремонт автодорог в с. Мангистау Инфраструктура

54 Разработка ПСД на строительство больницы скорой 
медицинской помощи (БСМП) на 150 мест в г. Актау Здравоохранение

2008

55 Строительство сетей газоснабжения в СОТ “Гранит” Инфраструктура

56 Строительство поликлиники на 100 посещений в смену 
с дневным стационаром на 25 мест в г. Форт–Шевченко Здравоохранение

57 Строительство детского сада на 100 мест в с. Акшукур 
и Таучик Образование

58 Разработка ПСД на строительство спортивного 
комплекса в г. Форт-Шевченко Спорт

59 Капитальный ремонт теплосети и водопровода 
8 и 12 мкр., г. Актау Инфраструктура

60 Строительство сетей газоснабжения в СОТ “Маржан” Инфраструктура

61 Строительство девяти 2-квартирных домов в с. Баянды Инфраструктура

62 Ремонт автодороги от аэропорта до ст. Мангистау Инфраструктура

2009

63 Строительство газопровода [Актау]-[Форт-Шевченко] 
ПК 680- ПК 1431+38.87 Инфраструктура



64 Строительство газопровода [Актау]-[Форт-Шевченко] 
ПК 0- 680 Инфраструктура

2010

65 Строительство социально-культурных центров 
в п. Умирзак и с. Кызыл-Тобе Культура

66 Газификация с. Мангистау, п. Умирзак и п. Металлург Инфраструктура

67 Строительство внутригородских сетей газоснабжения 
г. [Форт-Шевченко]–[Баутино]–[Аташ]. Фаза 1 Инфраструктура

68
Капитальный ремонт самотечного канализационного 
коллектора (верхняя зона) вдоль улицы №1, 12 и 21, 
г. Актау 

Инфраструктура

69
Завершение среднего ремонта автомобильных дорог 
протяженностью 28 км на площади 25,300 м2 и замена 
бордюрного камня на 17,500 м2

Инфраструктура

2011

70 Строительство школы на 640 мест в п. Умирзак, г. Актау Образование

71 Строительство сетей газоснабжения жилого массива 
“Жана Даулет” Инфраструктура

72 Строительство сетей водоснабжения в жилом массиве 
“Мангистау-2” Инфраструктура

73
Строительство детского отделения на 30 мест 
Центральной районной больницы Тупкараганского 
района

Здравоохранение

2012

74 Строительство спортивного комплекса в г. Форт-
Шевченко Спорт

75 Строительство школы-интернат “Жас Улан” в г. Актау Образование

76 Строительство сетей газоснабжения жилого массива 
“Кызылтобе-2” Инфраструктура

2013

77 Ремонт и замена спортивных площадок г. Актау Инфраструктура

78 Ремонт и замена детских игровых площадок г. Актау Инфраструктура

79 Реконструкция сетей электроснабжения ИЖС п. Умирзак 
и с. Мангистау Инфраструктура

80 Строительство средней школы на 1200 мест 
в с. Мангистау Образование

81 Строительство подводящего газопровода в с. Батыр, 
Мунайлинского района Инфраструктура

2014

82 Строительство детского сада на 280 мест в с. Баянды, 
Мунайлинского района Образование



83
Строительство школы-интерната санаторного типа для 
контактных (виражных) детей на 300 мест и детского сада 
на 75 мест в с. Курык Каракиянского района

Образование

2015

84 Строительство подводящего водопровода питьевой 
воды в с. Батыр Мунайлинского района Инфраструктура

85 Строительство крытого спортивного зала в с. Таучик Спорт

86 Строительство детского сада №11 на 280 мест в 33 мкр., 
г. Актау Образование

87 Строительство детского сада №37 на 280 мест в 33 мкр., 
г. Актау Образование

88 Строительство детского сада №39 на 280 мест в 33 мкр., 
г. Актау Образование

2016

89 Строительство школы с пришкольным интернатом 
в г. Форт-Шевченко Образование

90 Строительство автодороги №15 от жилого массива 
“Дукат” до территории Актау-Сити, г. Актау Инфраструктура

91
Строительство автодорог от “Центра адаптации 
оралманов” до автодороги Актау – Форт-Шевченко; 
между мкр. 19 и 19а, г. Актау

Инфраструктура

2017

92 Строительство многофункционального спортивного 
комплекса в г. Актау Спорт

93 Строительство Дома юношества на 100 мест в г. Актау Инфраструктура

94 Строительство автодорог в селах Бейнеуского района Инфраструктура

95
Строительство студенческого общежития на 500 мест 
в составе студенческого городка в мкр. 32, 32а 
и Шыгыс-1, г. Актау

Инфраструктура

96 Строительство объекта культурного назначения в г. Актау  
(Дом дружбы) Культура

97 Строительство общежития на 500 мест в с. Курык 
Каракиянского района Инфраструктура

2018

98 Строительство семейного общежития на 100 семей 
в с. Мангистау Мунайлинского района Инфраструктура

99 Строительство культурного центра с библиотекой 
на 500 мест в с. Мангистау Мунайлинского района Культура

100 Строительство 15 км внутрипоселковой автодороги 
в жилом массиве “Мангистау” Мунайлинского района Инфраструктура



PROJECTS EXECUTED 
IN ATYRAU REGION 1998 – 2018

1998

1 Construction of Sport Complex (FOK) in Atyrau city Sport

1999

2 Reconstruction of Local Museum Culture

3 Reconstruction of Drama theatre Culture

4 Construction of 100 apartment residential building in Atyrau 
city Infrastructure

5 Gasification of Atyrau city. Phase 1 Infrastructure

6 Development of DED of boiler house in Balykshy microdistrict Infrastructure

7 Construction of boiler house in Balykshy microdistrict Infrastructure

8 Provision of additional equipment in Balykshy microdistrict Infrastructure

2000

9 Gasification of Atyrau city. Phase 2 Infrastructure

10 Provision of equipment and machinery for Fish Hatchery Infrastructure

2001

11 Construction of 60 apartment residential building in Atyrau 
city Infrastructure

12 Major repair of College of Music in Atyrau city Education

13 Major repair of Secondary School named after Lomonossov Education

2003

14 Development of DED for construction of village hospital in 
Atyrau Region Health care

15 Repairment of Secondary School named after Abay in Balykshy 
microdistrict Education

16 Development of DED for construction of Primary School for 80 
students in Makat district Education

17 Reconstruction of roofs and facades of residential houses in 
Makat district Infrastructure

2004

18
Development of DED for reconstruction of District Hospital 
for opening of rehabilitation centre for 65 beds in Balykshy 
microdistrict

Health care

19 Construction of Village Hospital in Atyrau Region Health care

20 Major repair of Secondary School named after Dzhangeldin in 
Balykshy microdistrict Education



21 Major repair of Secondary School named after Altynsarin Education

2005

22 Construction of Primary School for 80 students in Makat 
district Education

23
Development of DED for construction of dormitory for 250 
beds for Boarding School named after Sharipov in Dossor 
settlement 

Education

24 Construction of gas pipeline in Dossor settlement Infrastructure

25 Construction of gas pipeline in Makat district Infrastructure

26  Major repair of Secondary School named after Baibosynova in 
Atyrau city Education

27 Installation of (gas) heating boilers in 11 schools in Balykshy 
microdistrict and Damba village Education

28
Development of DED for reconstruction of District Hospital in 
for opening of rehabilitation centre for 65 beds in Balykshy 
microdistrict 

Health care

29 Development of DED for construction of water main in New 
Makat Residential Community of Makat district Infrastructure

30 Provision of 17 ambulance cars for medical establishments of 
Atyrau region Health care

31
Gasification of 10 schools in Yerkinkala, Bessikti and Talgairan 
villages of Atyrau city. Provision and installation of gas heating 
boilers

Education

32 Gasification of Damba and Amangeldy villages Infrastructure

33 Provision of equipment for the school with 320 students 
in Kokarna settlement, Atyrau city Education

34 Development of DED and Major repair of Akbota orphanage Education

35 Repairment of Special school for children with deviant 
behavior in Atyrau city Education

36 Repairment of Tulpar Health Centre in Atyrau city Health care

37 Development of DED and Major repair of Boarding School 
No.1 in Atyrau city with provision of equipment Education

38 Reconstruction of District Hospital for opening 
of rehabilitation centre for 65 beds in Balykshy microdistrict Health care

2006

39 Gasification of Central part of Atyrau city. Phase 4 and 5 Infrastructure

40 Construction of a water main Mirnyi-Damba in Atyrau city Infrastructure

41
Development of DED for construction of an extension to 
the Regional Lyceum named after Dosmukhambetov with 
provision of school equipment in Atyrau city 

Education



42 Development of DED and construction of gas supply pipeline 
at the Ural-Atyrau Sturgeon Fish Hatchery in Atyrau city Infrastructure

43 Development of DED and construction of gas supply pipeline 
for Almaly village, Makhambet district Infrastructure

44 Reconstruction of gas pipeline in Makat district Infrastructure

45 Development of DED and construction of an in-village gas 
pipeline for Alga village, Makhambet district Infrastructure

46 Development of DED and construction of gas supply facilities 
to the Sports Centre Munaishy in Atyrau City Infrastructure

2007

47 Provision of equipment and machinery for KGP Obltransgas Infrastructure

48 Improvement of facilities for communal municipal enterprise 
(KGP) of Atyrau region Infrastructure

49 Development of DED and Major repair of Secondary School 
No.22 in Atyrau city Education

50 Development of DED for gas supply facilities of the 
Komsomolsk village, Makat district Infrastructure

51 Construction of water main for the New Makat Residential 
Community in Makat district Infrastructure

52 Development of DED for Major repair of Secondary School 
No.3 in Atyrau city Education

53 Provision of medical equipment for three medical and 
preventive treatment facilities of Atyrau city Health care

54

Provision of medical equipment-angiograph, neuro-surgical 
microscope, Victor multifunctional analyzer (2 ea) and ultra 
sonic examination device with a complete set of sensors and 
complete for artificial hip joint prosthesis

Health care

55 Design of water supply system in Yerkinkala village Infrastructure

56
Construction of an extension to the Regional Lyceum named 
after Dosmukhambetov with provision of school equipment in 
Atyrau city 

Education

57 Gasification of built-up areas in Yelzhibek, Blizny Podkhoz and 
Khim. Poselok settlements, Atyrau city Infrastructure

2008

58 Construction of the Regional Blood Centre in Atyrau city Health care

59
Design and construction of gas pipeline of 1.2 Mpa from 
AGDS-1 (automated gas distribution station) to MGDS (main 
gas distribution point) Vostok

Infrastructure

60 Major repair of the Kazakh-Turkish Lyceum (Bilim-Innovation 
Lyceum) in Atyrau city Education



61
Development of DED for construction of the laboratory 
facility’s extension for Branch of the Regional Centre for 
Sanitary and Epidemiological Expert Review in Makat district 

Health care

62

Development of DED for construction of a dormitory for Small 
Academy of Arts named after Tlendiyev for 120 beds with 
demolishment of the existing building in emergency state 
in Atyrau city

Education

63
Development of DED and construction of a laboratory facility’s 
extension for the State Department of Atyrau Regional Centre 
for Sanitary and Epidemiologic Expert Review in Atyrau city

Health care

2010

64 Major repair of Secondary School No.3 Education

65 Provision of equipment for vocational schools and lyceums 
of the region Education

66 Construction of water supply system for Yerkinkala village Infrastructure

67 Projecting and reconstruction of the gas main(4 km long, 
Pp 0.03 MPa) built to Makat settlement, Makat district Infrastructure

2011

68 Construction of kindergarten for 160 children in Damba 
village, Atyrau city Education

69
Construction of laboratory building extension for 
Branch Department of Regional Center for Sanitary and 
Epidemiological Expert Review in Makat district

Health care

2012

70 Construction of a kindergarten for 160 children in Akzhar 
village, Atyrau city Education

2013

71 Construction of kindergarten for 160 children in Makat 
settlement, Makat district Education

72 Construction of kindergarten for 320 children in Almagul 
microdistrict, Atyrau city Education

73
Construction of a dormitory for for Small Academy of Arts 
named after Tlendiyev for 75 students with demolishment of 
the existing building in emergency state in Atyrau city

Education

2014

74 Major repair and construction of additional building for the 
Atyrau Regional Children’s Hospital Health care

75 Construction of the Regional Centre for AIDS prevention and 
treatment in Atyrau city Health care



76 Major repair of 82 km of the Oblast level Atyrau-Inder motor 
road Infrastructure

2016

77 Construction of Regional Infectious Diseases Hospital for 180 
beds in Atyrau city Health care

2017

78 Construction of school for 120 students in Akkala village, Inder 
district Education

79 Construction of Otaraliyev Secondary School for 120 students 
in Akzhaiyk settlement, Atyrau city Education

80 Construction of motor roads – 9 streets Infrastructure

81 Construction of three-storey residential building for 60 
apartments in Makhambet village, Makhambet district Infrastructure

82 Engineering and construction of electric power line 110kV: 
Atyrau Heating and Power Plant - Nursaya Infrastructure

83

Construction of the 110-10 kV cable insertion to 110 kV power 
transmission lines of the self-contained heating station- SS 
110/10/10 kV Nursaya with a branching to SS 110-10 kV 
Zhumysker and SS 110/35/10 kV Kokarna

Infrastructure

84

Projecting and construction of 110/10 kV ‘Nursaya’ 
(Zapadnaya) Substation and extension of 110 kV Outdoor 
Switchgear of Atyrau Power and Heating Plant for two grid 
blocks

Infrastructure

85 Construction of outpatient clinic in Koktogai village, Inder 
district Health care

86 Construction of three-storey residential building for 60 
apartments in Akkistau village, Issatay district Infrastructure

87 Construction of a community club for 200 places in Zhumysker 
settlement, Atyrau city Culture

88 Construction of three-storey residential building for 60 
apartments in Inderbor village, Inder district Infrastructure

89 Construction of three-storey residential building for 60 
apartments in Dossor settlement, Makat district Infrastructure

90 Construction of Secondary School for 250 students in Bereke 
village, Makhambet district Education

2018

91 Construction of a community club for 200 places in Bereke 
village, Makhambet district Culture

92 Construction of a community club for 200 places in Zhanatalap 
settlement, Atyrau city Culture



93 Construction of three-storey residential building 
for 60 apartments in Makat settlement, Makat district Infrastructure

94 Construction of Secondary School for 300 students in Rakusha 
settlement, Atyrau city Education

95 Development of DED and construction of SS 110/35/10 
Kokarna and 35kV inlet to Kokarna SS Infrastructure

96 Construction of kindergarten for 100 children in Zineden 
settlement, Issatay district Education

97 Construction of a general education school for 80 students in 
Kyzylui settlement, Issatay district Education

98 Construction of a kindergarten for 290 children in Erkinkala 
settlement, Atyrau city Education

99 Сonstruction of sanatorium-type kindergarten for 100 
(TB contact) children in Dossor settlement, Makat district Education

100 Construction of a kindergarten for 320 children in Nursaya 
microdistrict, Atyrau city Education

PROJECTS EXECUTED 
IN MANGYSTAU REGION 1998 – 2018

1999

1 Computerization of Mangystau region Akimat Education

2 Provision of 30 ambulance cars to Mangystau region's clinics Health care

3 Provision of 11 water carters to Mangystau region Infrastructure

4 Provision of 6 autonomous heating system to Akimats Infrastructure

5 Provision of sports facilities and equipment to the Sport 
department of Mangystau region Sport

6 Provision of general medical equipment to the Healthcare 
establishment of Mangystau region Health care

2000

7 Construction of Secondary School for 624 students in 
Akshukur village Education

8 Construction of Secondary School for 320 students in Shebir 
village Education

9 Construction of Boarding School for gifted children for 720 
students in 15 microdistrict, Aktau city Education

10 Repairment of three regional schools Education



11 Gasification of Mangystau village Infrastructure

12 Gasification of Umirzak settlement Infrastructure

13 Gasification of Akshukur village Infrastructure

14 Design of school in Ushtagan village Education

15 Provision of special equipment for swimming pool in 
Zhanaozen town Sport

16 Development of DED for Maternity Hospital in Aktau city Health care

2001

17 Construction of Maternity Hospital in Aktau city Health care

2003

18 Development of DED for landscaping of embankment zone 
(Victory Alley) in 7 microdistrict, Aktau city Infrastructure

19 Provision of medical equipment for Maternity Hospital in 
Aktau city Health care

20 Major repair of Children’s Sports School in Fort-Shevchenko 
city, Tupkaragan District Sport

21 Major repair of Culture Centre in Kyzyl-Ozen village of 
Tupkaragan District Culture

2004

22 Landscaping of embankment zone (Victory Alley) 
in 7 microdistrict, Aktau city Infrastructure

23 Development of DED and gasification of residential buildings 
in Telman settlement Infrastructure

24 Construction of Wedding Palace in Aktau city Culture

2005

25 Repairment and construction of Mayak Sports Hall in Aktau 
city Sport

26 Provision of sports equipment for Mayak Sports Hall in Aktau 
city Sport

27 Construction of Secondary School for 320 students in Kyzyl-
Ozen village, Tupkaragan District Education

28 Repairment of museum and landscaping of T.G.Shevchenko 
Park in Fort-Shevchenko city Culture

29 Repairment and construction works for Shakhta Secondary 
School in Tauchik vilage, Tupkaragan District Education

30 Repairment of Shakhta Secondary School in Tauchik village, 
Tupkaragan District Education

31 Development of DED for construction of municipal residential 
buildings No.3 and 4 in Fort-Shevchenko city Infrastructure



32
Development of DED for Major repair and landscaping 
of Central District Hospital with Maternity department 
in Fort-Shevchenko city

Health care

33 Provision of equipment for Arts and Computer classrooms 
of schools in Aktau city Education

34 Construction of two 8 apartment municipal residential buildings 
No.1 and 2 in Fort-Shevchenko city, Tupkaragan District Infrastructure

2006

35 Provision of medical equipment for healthcare establishments 
of the region Health care

36
Development of DED for construction of polyclinic capable of 
receiving 100 patients per shift with a daytime hospital facility 
for 25 beds in Fort-Shevchenko city

Health care

37 Development of DED for Major repair of Cultural Centres in 
Fort-Shevchenko city, Akshukur village Culture

38 Major repair of Cultural Centers in Fort-Shevchenko city, 
Akshukur village Culture

39 Development of DED and construction of outdoor sport 
grounds in Aktau city Sport

40 Development of DED for construction of 100 apartment 
municipal residential building in Aktau city Infrastructure

41 Construction of 100 apartment municipal residential building 
in Aktau city Infrastructure

42 Development of DED for construction of kindergartens for 100 
children in Akshukur and Tauchik villages Education

43
Construction of two 8 apartment municipal residential 
buildings № 3 and 4 in Fort-Shevchenko city, Tupkaragan 
district 

Infrastructure

44 Construction of Secondary School for 960 students in 22 
microdistrict, Aktau city Education

45 Major repairs and accomplishment of the Central District 
Hospital with Maternity department in Fort-Shevchenko city Health care

46 Development of DED for construction of a paramedic facility in 
Telman settlement Health care

2007

47 Construction of a paramedic facility in Telman settlement Health care

48 Development of DED for construction of indoor sports 
grounds in Akshukur village Sport

49 Repairment of motor roads in Aktau city. Phase 1 and 2 Infrastructure

50 Construction of gas supply system in Kyzyl-Tobe village Infrastructure

51 Construction of gas supply system in Daulet, Yntymak garden 
communities and Bayandy village Infrastructure



52 Construction of outdoor sports grounds in Aktau city Sport

53 Repairment of motor roads in Mangystau village Infrastructure

54 Development of DED for construction of an emergency 
hospital for 150 beds in Aktau city Health care

2008

55 Construction of gas supply system in Granit garden 
community Infrastructure

56
Construction of polyclinic capable of receiving 100 patients 
per day with a daytime hospital facility for 25 patients in Fort-
Shevchenko city

Health care

57 Construction of kindergartens for 100 children in Akshukur 
and Tauchik villages Education

58 Development of DED for construction of Sports Complex 
in Fort-Shevchenko city Sport

59 Major repair of heating and water supply system in 8 and 12 
microdistricts, Aktau city Infrastructure

60 Construction of gas supply system in Marzhan garden 
community Infrastructure

61 Construction of nine 2-apartment houses in Bayandy village Infrastructure

62 Repairment of motor road from the Airport to Mangystau 
station Infrastructure

2009

63 Construction of Aktau - Fort-Shevchenko gas main. Section 
from PK 680 to PK 1431+38.37 Infrastructure

64 Construction of Aktau - Fort-Shevchenko gas main. Section 
from PK 0 to 680 Infrastructure

2010

65 Construction of Social and Cultural Centres in Umirzak 
settlement and Kyzyl-Tobe village Culture

66 Gasification of Mangystau village and Metallurg and Umirzak 
settlements Infrastructure

67 Construction of in-city gas supply lines in Fort-Shevchenko city – 
Bautino – Atash. Phase 1 Infrastructure

68 Major repair of gravity flow sewage system along the streets 
(upper part of the city) No. 1, 12 & 21, Aktau city Infrastructure

69 Repairment of 28 km long motor roads in the area of 25,300m2 
and replacement of curbs in the area of 17,500m2 Infrastructure

2011

70 Construction of school for 640 students in Umirzak settlement, 
Aktau city Education



71 Construction of gas supply system in Zhana Daulet residential 
community Infrastructure

72 Construction of water supply system in Mangystau-2 
residential community Infrastructure

73 Construction of a 30 bed Children department for the 
Tupkaragan District Hospital Health care

2012

74 Construction of Sports Complex in Fort-Shevchenko city Sport

75 Construction of the Zhas-Ulan Boarding School in Aktau city Education

76 Construction on gas supply system in Kyzyltobe-2 residential 
community Infrastructure

2013

77 Repairment and replacement of sports grounds in Aktau city Infrastructure

78 Repairment and replacement of children playgrounds in Aktau 
city Infrastructure

79
Recontraction of electric power supply lines in individually 
built-up area of Umirzak settlement and Mangystau village 
blocks

Infrastructure

80 Construction of school for 1200 students in Mangystau village Education

81 Construction of supplying gas pipeline in Batyr village, Munaily 
District Infrastructure

2014

82 Construction of kindergarten for 280 children in Bayandy 
village, Munaily District Education

83
Construction of sanatorium-type Boarding School for 300 (TB 
contact) children and of kindergarten for 75 children in Kuryk 
village, Karakiya district

Education

2015

84 Construction of supplying potable water line in Batyr village, 
Munaily District Infrastructure

85 Construction of indoor Sports Hall in Tauchik village Sport

86 Construction of kindergarten No 11 for 280 children in 33 
microdistrict, Aktau city Education

87 Construction of kindergarten No 37 for 280 children in 33 
microdistrict, Aktau city Education

88 Construction of kindergarten No 39 for 280 children in 33 
microdistrict, Aktau city Education

2016

89 Construction of school with a boarding house in Fort-
Shevchenko city Education



90 Construction of motor road No. 15 from Dukat residential 
estate to Aktau-City area, Aktau city Infrastructure

91
Construction of motor roads from Oralman Adaptation 
Center to Aktau-Fort-Shevchenko and between 19 and 19a 
microdisricts, Aktau city

Infrastructure

2017

92 Construction of multifunction Sports Complex in Aktau city Sport

93 Construction of House of Youth for 100 places in Aktau city Infrastructure

94 Construction of street motor roads in villages of Beineu District Infrastructure

95
Construction of student dormitory for 500 places as part of 
the student quarter in 32, 32а microdistricts and Shygys-1 
microdistrict Aktau city

Education

96 Construction of cultural facility in Aktau city (House of 
Friendship) Culture

97 Construction of a dormitory for 500 workers in Kuryk village, 
Karakiya District Infrastructure

2018

98 Construction of families hostel for 100 families in Mangystau 
village, Munaily District Infrastructure

99 Construction of a community club with library for 500 places 
in Mangystau village, Munaily District Culture

100 Construction of in-village motor road 15 km long in 
Mangystau residential community of Munaily district Infrastructure


