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А��рау�н�с�ро� АИС



Бі� �ура��
«А��рау�н�с�ро�» �ом�ан�яс� 

а��омоб��� �о��ар�н, �аяу�о��ар��, 

ө��е�о��ар��, �үр�ін�і�ер мен 

а��омоб��� �ө�ір�ерін қа��а қа���на 

�е��іру �әне са�у, аэро�ром 

�аб�н�ар�н �өн�еу, �нфрақұр���м��қ 

құр���с са�ас�н�а, аумақ�ар�� 

аба��ан��ру, �ер қа�у �ұм�с�ар�н�ң 

бар��қ �үр�ерін �үр�і�у бо��н�а 

маман�ан��р��ған. А��рау �әне 

Қа�ақс�анн�ң басқа �а а�мақ�ар� 

ү�ін құр���с�� басқару��, бақ��ау�� 

�әне бас мер�і�ер�і� қ��ме��ер�і 

қам�амас�� е�е�і.
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АИС
БІЗ�ІҢ 

КОМПАНИЯНЫҢ 

ҚҰН�Ы�ЫҚТАРЫ

САПА  

Бі��ің бар��қ �оба�ар�м�� қоғам мү��есі ү�ін қ��ме� е�е�і �әне 

 бі� о�ар�� са�а �ұрғ�с�нан ең �ақс� �үр�е ор�н�ауға ��р�сам��,

сон��қ�ан �а бі� са�ған �о��ар ұ�аққа ���а� қана қо�ма���, ө�е

ұ�аққа ���а���.

КОМАН�А

Бі� ө� қ��ме��ер�ерімі��і, �әсіб� �әне а�а� а�ам�ар�м���� мақ�ан

�ұ�ам��. Бі��е �ұм�сқа �е��ен а�ам�ар ос�н�а �ұрақ�а� қа�а�� �әне

ба�а�ар�н ер�і� ә�е�е�і, а� ба�а�ар� ө��ерінің ба�а�ар�н ә�е�е�і.

Ос��а��а АИС �ом�ан�яс�н�а бірне�е �анұя��қ бу�н қа����ас��.

ТӘЖІРИБЕ 

Са�а�а 20 ����ан ас�ам уақ���ан бері �о��ар, �ө�ір�ер, 

субұрқақ�ар �әне �өр�ем�і� н�сан�ар�н са�умен а�на��сам��.

Бі��ер �е� �е��ен құр���с��қ �н�енер�і� �а�с�рма�арға �е�ім 

�абам��. Бі��ер, қа�аң уақ�� �е��еу�ері бар �оба�ар�а, 24/7 

ре��мін�е �ұм�с іс�еу�е �а��нб�� �әне �ұм�с іс�е� а�ам��. 

Бі��е сеніңі��ер, бі� сенім�еріңі��і ақ�а�м��.
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КОМПАНИЯНЫҢ 

ҚҰРЫ�ЫМЫ  

"АТЫРАУИНЖСТРОЙ-АИС" ЖШС

250-1200 қ��ме��ер 

"САУ�А ҮЙІ "АИС" ЖШС 

120 қ��ме��ер 

"МЕХАНИЗАЦИЯ ЖӘНЕ КӨ�ІК БАСҚАРМАСЫ "АИС" ЖШС  

292 қ��ме��ер 
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«АТЫРАУИНЖСТРОЙ» КОМПАНИЯСЫ БІРНЕШЕ РЕТ 
АТЫРАУ�ЫҢ ЕҢ ЖАҚСЫ ЖО�-ҚҰРЫ�ЫС КОМПАНИЯСЫ 

БО�ЫП ТАНЫ��Ы, А� БІЗ�ІҢ КӨПТЕГЕН 
ҚЫЗМЕТКЕР�ЕРІМІЗ СА�АНЫ �АМЫТУҒА ҚОСҚАН Ү�ЕСІ 
ҮШІН МЕМ�ЕКЕТТІК МАРАПАТПЕН МАРАПАТТА��Ы.

КОҒАМ�ЫҚ ТАНЫ�У  
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АИС
БІЗ�ІҢ 

ҚЫЗМЕТІМІЗ

Жерүс�і �аяу �үр�ін�і �о��ар�н са�у  07
Инфрақұр���м��қ құр���с

Жа��� құр���с �ұм�с�ар�

Құр���с��ң �е� �е��ен �үрін �н�енер�і� қамс���ан��ру

Жо�-құр���с ма�ер�а��ар�н�ң өн�ірісі (асфа���бе�он)  

Темірбе�он бұ��м�ар�н ѳн�іру

Ин�енер�і� �е�і�ер мен құр���с�ар�� са�у �әне қа��а 

�аңар�у (���у �е�і�ері, сумен �аб��қ�ау,

�әрі�)

Өнер�әсі��і� �әне а�ама���қ құр���с ісін�е �н�енер�і� 

�ора��ар�� са�у

Қа�а �ө�е�ері мен а�аң�ар�� аба��ан��ру �әне қа���на 

�е��іру

Коммуна���қ �аруа����қ н�сан�ар�н �ұрғ��у

Жа��� �ер �ұм�с�ар�н �үр�і�у �әне

қ��ме��ің басқа �үр�ері



081700+ 23 ЖЫ� ІШІН�ЕГІ 

ЖОБА�АР

 

БІЗ�ІҢ 
КӨРСЕТКІШТЕР

4 М�Р�+

АКТИВТЕР�Е ЖАБ�ЫҚТАР

2400+

ШАҚЫРЫМ ЖО��АР

4 М�Н+

ӨН�ІРІ�ГЕН ЖӘНЕ 

ТӨСЕ�ГЕН АСФА�ЬТБЕТОН

 



АИС

БІЗ�ІҢ АКТИВТЕР  

Өн�іріс�і� ба�а, �а��� құр���с а�аң� 

14 216 �.м. �әне 1,4 �а �ер учас�есі 

БІЗ�ІҢ 

АКТИВТЕР
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А��ре����е��ен �о�- құр���с 

ма�ер�а��ар�н�ң �аманау� 

�ер�ханас�

Жа��� а�аң� 2578 �. м. ә�ім�і�і� 

ғ�мара��, �ер �е�імі 2,28 �а



�С-168 - У�ра�на

SPECO-1 - Оң�үс�і� Корея

SPECO-2 - Оң�үс�і� Корея
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БІЗ�ІҢ АКТИВТЕР

Са��� ��н�с�ар�� �әне �о��рақ өн�іре�ін 

Өнім�і�і�і 160 �/с 

3 асфа���бе�он �ау��� 

Кар�ер

2 �емір�о� �ұ��ғ�
�ү� ағ�н�н�ң �ө�емі �үніне 150 �а�онға �е�ін 

�әне �ү� а�на��м� ����на 800 м�ң �онна 



БАР�ЫҒЫ

329
БІР�ІК 

ТЕХНИКА 
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БІЗ�ІҢ 

АКТИВТЕР

ЖО�-ҚҰРЫ�ЫС ЖӘНЕ ҚОСА�ҚЫ ТЕХНИКА

А��обус                                         

5-�ен 25 �оннаға �е�ін�і а��о�үсір�і

А��о�ре��ер                                

А��о�ран                                       

А��о�анарма�құ�ғ�� 

А��о�у�рон�ау��

Су �асу��  

Асфа��� �өсе�і�   

Бен��н �ас�ма��ау��

Бу���о�ер

Те�іс �ан�у �а�о�  

�өң�е�е��і �а�о�  

Ком�рессор

Ара�ас��рғ��

Ман��у�я�ор

Т�е�і�  

 4 �ана

 127 �ана

 15 �ана

 6 �ана

 2 �ана

 4 �ана

 15 �ана

 5 �ана

 6 �ана

 15 �ана

 16 �ана

 6 �ана

 10 �ана

 2 �ана

 1 �ана

 32 �ана

Тір�еме �әне �ар���а� �ір�еме 

Ер�і��і �ар�қ��

Пісіру а�ре�а��  

Тра��ор

Фре�а

Э�с�а�а�ор 

Э�с�а�а�ор ��е�і� 

        21 �ана

        14 �ана

         4 �ана

         5 �ана

         3 �ана

         9 �ана

         7 �ана

 



Бі��ің �ом�ан�я ө�

қ��ме�ін�е �е� ба��с өңірмен

�е��е�ме��і

Бі��ің ө�і��і��ерімі�, бі��ің

Рес�уб���ам����ң �ө��е�ен

об��с�ар�н�а бар

Бі��ің мүм�ін�і��ерімі� қ�сқа

мер�ім�е е�імі��ің �е� �е��ен

�еріне моб����а��я�ануға

мүм�ін�і� бере�і
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ГЕОГРАФИЯ



САПА СТАН�АРТЫ  

Бі��ің �ом�ан�я ISO ха��қара��қ са�а мене��мен�і �ү�есі бо��н�а

сер��ф��а��а�ған, ҚР СТ ИСО 9001 — 2016 "Са�а мене��мен�і �ү�есі", ҚР

СТ ИСО 14001 — 2016 "Э�о�о��я��қ мене��мен� �ү�есі", ҚР СТ ИСО

50001 — 2012 "Энер�е���а��қ мене��мен� �ү�есі" �а�а��ар�на сә��ес

�е�е�і �әне I сана��ағ� құр���с-мон�а��ау �ұм�с�ар�н �үр�і�у�е

мем�е�е��і� ���ен��я�ар� бар.
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АИС14

БІЗ�ІҢ СЕРІКТЕСТЕР МЕН ТАПСЫРЫС БЕРУШІ�ЕР
                      B2G

BUSINESS TO GOVERNMENT

Бі��ің �ұрақ�� �а�с�р�с беру�і�ерімі�  — 

А��рау об��с�н�ң �о�ау���ар �ө�і�і �әне а��о�ө�і� �о��ар� 

Басқармас�, 

А��рау об��с� Құр���с Басқармас�,

АО «На��она��ная �ом�ан�я «Ка�а��о�о�», 

А��рау қа�ас� Құр���с бө�імі,,

А��рау қа�а��қ �ұрғ�н ү� – �оммуна���қ �аруа����ғ�, 

�о�ау���ар �ө�і�і �әне а��о�ө�і� �о��ар� бө�імі

Ақмо�а об��с� Це��но�ра� ау�ан�н�ң �о�ау���ар �ө�і�і 

�әне а��омоб��� �о��ар� бө�імі

А�ма�� об��с� Еңбе��іқа�ақ ау�ан�н�ң �о�ау���ар �ө�і�і 

�әне а��омоб��� �о��ар� бө�імі

Қа��аға� қа�ас�н�ң �о�ау���ар �ө�і�і �әне а��омоб��� 

�о��ар� бө�імі �әне об��с��қ, қа�а��қ �әне ау�ан��қ 

ә�ім�і�і��ер�ің басқа �а бө�ім�е�ері.

Бі��ің �ом�ан�я мем�е�е��і� �а�с�р�с беру�і�ермен 

�н��мақ�ас��қ аяс�н�а, а�мақ �ұрғ�н�ар�н�ң �ір�і�і� е�у 

ор�ас�н �әне �нфрақұр���м са�ас�н �ақс� �ағ�на 

а��ар��қ�а� ө��ер��ен �ү��е�ен �оба�ар�� �ү�е�е ас�р��

                  B2B

BUSINESS TO BUSINESS

Бі��ің �ом�ан�я м�на�а� �ом�ан�я�армен сері��ес�і��е �ұм�с 

�аса��, «НКОК» Со��үс�і� Кас��� �обас�, «То��н� 

Кос�ру��он� ��енера�� С.�.А.» ААҚ, «КСС 

Ин��н�р�н�&Конс�ра��н Ко �Т�» АҚ, «Са�а Терм�на� 

�о��с���с» ЖШС, «Бона��� С.�.А.» Қа�ахс�ан ф���а��, 

«Темір�о� Құр���с А��рау» ЖШС, «НХК А�ма��құр���с- 

Қа�аған» ЖШС,«Рен�о-Ка�» ЖШС, «�СКО Ин�ерне�н�» ЖШС, 

«Ка�а��о�о�» Ұ����қ �ом�ан�яс� АҚ, «А��рау ���у �ү�е�ері» 

ЖШС, «Қа�ах�е�е�ом» АҚ, «Кас���С�ро���м��е�» ЖШС, 

«А��рау Жар�қ» АҚ, «Бан�а Кас���с���» А��рау ф���а�� 

�әне �.б.  
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БІЗ�ІҢ

КЕ�ЕШЕГІМІЗ

Бі��ің �ом�ан�я қо� �е��і�і��ен 

мақса��арға �оқ�ама��� �әне ө� 

ә�еуе�ін іс�е ас�ру ү�ін үнемі �аңа 

нар�қ�ар і��е��і

Ос�н�а� бағ���ар��ң бірі-�ұрғ�н 

ү� �е�ен�ерін са�у

Мұн�а� �оба�ар�� �ү�е�е ас�ру 

ү�ін �әсі�ор�нн�ң �ері �е, 

өн�іріс�і� ресурс�ар� �а бар

Тұрғ�н ү� �е�ені А��рау қа�ас�н�а, 

Жарбос�но�, А. Пу���н, Т. 

Ше�чен�о �әне С. Ба�ғ�мбае� 

�ө�е�ерін�е, об��с ә�ім�і�і мен Ора� 

ө�енінің �ан�н�а қа�ам����ң қақ 

ор�ас�н�а орна�аса��.

Б��нес-ор�а��ғ� - 8 129 �. м.

3 �ұрғ�н ү� - 19 657 �. м.

Прем�ум ��ас�� 169 �ә�ер



АИС
Ж����ма���н мү�і� нар�қ�ар�н 

үнемі �ер��е� о��р��, бі� әр 

���ен��ің сұран�с�н 

қанаға��ан��рғ�м�� �е�е�і 

 

Шу�� қа�а�ан а��ақ, �а��� ау���а 

өмір сүр�ісі �е�е�ін�ер ү�ін бі� AIS 

CITY �анхаус �ен�і �обас�н 

ұс�нам��.  

11 �а �ер�е, аба��ан��румен �әне 

бар��қ �нфрақұр���м�мен 60 000 

�ар�� ме�р�ен ас�ам �а��� 

�ұрғ�н ү� са��на��
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Қа�ір�і ә�ем�е бі� ө� өмірімі��і 

ақ�ара���қ �ехно�о��я�ар мен 

а��ома��ан��р��ған �ү�е�ерсі� 

е�ес�е�е а�ма�м��.

Және бі��ің �ом�ан�я, уақ�� ө�е 

�е�е, �әне ө� өнім�ерінің са�ас�н 

�ақсар�у мақса��н�а, �асан�� 

�н�е��е�� �ү�е�ері мен не�рон��қ

�е�і�ерін �оба�ау бо��н�а �ұм�с 

�об�н құр��.

Бі��ің ә�ір�еме�ерімі� бі��е 

бар�н�а са�а�� �әне мер�імін�е 

бі��ің ���ен� �ү�е�ін өнім�і беру�е 

мүм�ін�і� бере�і.
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Ә�ЕУМЕТТІК ЖОБА�АР
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Бі�, �аб�с�� б��нес �ар�я�� �үр�е бо�маса �а, а�қ�н 

ере�е�ер�е сү�ене�і, яғн� о� �үс�ен �а��ас�мен қоғаммен 

бө�ісе�і — �е�ен �і�ір�і ұс�анам��. А��рау�н�с�ро� 2011 

����ан бас�а� қа��р�м����қ �оба�ар�на 600 м�н �ең�е 

қар�� бө��і, а�ам�ар мен �оба�арға �өме� беруін ос� �үн�е 

�е�ін �а�ғас��ру�а  

Бі� қа��р�м����қ �оба�ар�н қо��ау�� �а�ғас��ру ү�ін AIS  

Hope а��� қа��р�м����қ қор�м���� құру�� �ос�ар�а� 

о��рм��  

benevolence



СІЗ�ІҢ 

ЖОБА�АРЫҢЫЗ
БІЗ�ІҢ РЕСУРСТАР

БІЗ�ІҢ САЙТ

www.ais.org.kz

EMAIL

ais@ais-ais.kz

БАЙ�АНЫС ТЕ�ЕФОН�АРЫ

+7 (7122) 265533

+7 (7122) 265534

+7 (7122) 265620


